
  لعلوم في تخصص األحياء الدقيقةماجستير ا

( وحدة دراسية 24( وحدة دراسية موزعة بين )30يدرس الطالب / الطالبة ) 

( وحدات دراسية إلجراء البحث وإعداد وتقديم الرسالة .  6كمقررات دراسية و  ) 

 وبعد أن يجتاز الطالب / الطالبة المقررات الدراسية المقررة يجري بحثه في إحدى

التخصصات الدقيقة لعلم األحياء الدقيقة وتشمل البكتيريا ، الفطريات ، الفيروسات 

 . والطحالب

 المستوى )الفصل( الثاني              المستوى )الفصل( األول                        

 حدق  511
 حدق 521
 حدق 531
 حدق 561
 حدق 571

 علم الفيروسات المتقدم 

  علم البكتيريا المتقدم

 علم الفطريات المتقدم 

  فسيولوجيا الكائنات الدقيقة المتقدم
 دراسات متقدمة في الصحالب الدقيقة 

2(1+0) 
2(1+1) 
2(1+1) 
2(1+1) 
2(1+0) 
10 

 وحدات 

 حدق 522 
 حدق 532
 حدق 566
 حدق 572
 حدق 591

 ميكانيكية اإلصابة البكتيريا 

 السموم الفطرية 

 التقنية الحيوية لإلحياء الدقيقة 

 بيولوجية الطحالب بدائية النواة 

 موضوعات متخصصة 

2(1+1) 
2(1+1) 
2(2+1) 
2(2+1) 
2(2+0) 
 وحدات  10

 المستوى )الفصل( الثالث                
 

 المستوى )الفصل( الرابع:             

 حدق 555
 حدق592
 حدق 600

 

 الوراثة الجزيئية الميكروبية 
 حلقة دراسية 

 رسالة 

3(2+1) 
1(1+0) 
6(0+6) 
10 

 وحدات 

 (6+0)6 رسالة  نبت 600 

 

 علم البكتيريا المتقدم:  حدق 521

دراساات تصافيفية وفسايولوجية متقدماة فاي علام البكتيرياا ث األبحااث الدولياة الحديثاة 

 وطرق اجرائها وأهميتها العلمية والعملية .

 علم الفطريات المتقدم :  حدق 531

الطرق المستخدمة في التقسيم والتسامية ث التراكياب الدقيقاة للخياوط الفطرياة وفموهاا 

األفظمااة  الوراثيااة فااي الفطريااات ث دراسااة مجااامعي خاصااة للفطريااات ث البحااوث 

 الحديثة .



 فسيولوجيا الكائنات الدقيقة المتقدم :  حدق 561

والا  الخلياة الميكروبياة ث افتااط الطاقاة ايحيائياة ث الفاوات  طارق افتقاال الماواد مان 

اييضية ايولية والثافوية ث أيض الكربوهيدرات ث الدهون ث البروتيفاات ث الفيتاورجين 

ثا البيووريفاات والبيرومياديفات ث تركياب ايحمااض الفووياة وبفااء الباروتين ث تفظايم 

 تكون األشكال الساكفة الميكروبية . المسارات اييضية ث التغيرات المورفولوجية ث

 دراسات متقدمة في الطحالب الدقيقة :  حدق 571

مسا  للطحالاب الدقيقاة فاي البيئاات المحلياة ث عزليهاا وتميتهاا وتعريفهاا وتصافيفها ث 

عالقتها بالخصائص البيئة الطبيعية والكيميائية وايحيائية ث العوامال التاي تا ثر علا  

ثاراء رحاالت جماعياة وفردياة لتجيماي العيفاات بايضاافة الا  فموهاا وافتشاارها ث األ

 مشروع بحثي مستقل .

 ميكانيكية االصابة البكتيرية:  حدق 522

السموم البكتيرية ثث دور الحديد في ايصابة ثث التفاعل بين البكتيريا والخاليا الملتهباة 

. 

 السموم الفطرية :  حدق 532

ث تفقيتهاا ث الظاروا التاي تفات  فيهاا ث المجااميي أفواع السموم الفطرية ث طرق عزلها 

 الفطرية المفتجة للسموم .

 الوراثة الجزيئية الميكروبية:  حدق 555

التفظاايم والتكااوين الكيميااائي والااوراثي للمااواد الوراثيااة الميكروبيااة فااي الفيروسااات 

اثي ث تولاد والبكتيريا والفطريات ث أشكال المورثات ث البالزميد ث التكاثر والتغير الور

التحليل ث التحول ث التوصيل ث األقتران الطفرة ث الخرائط الوراثياة ث معااودة ايرتبااط 

 ث العفاصر الوراثية الفقالة ث الهفدسة الوراثية والتطبيقات . 



  التقنية الحيوية لالحياء الدقيقة:  حدق 566

للعيفات ثث زراعتهاا ثاث التقفيات الحديثة في ايحياء الدقيقة تتضمن المعامالت السليمة 

عزلهااااا وحفظهااااا وتحساااايفها ثااااث التخماااارات الميكروبيااااة ثااااث التحااااويت البيولوجيااااة 

 واستخداماتها في العمليات الصفاعية .

 بيولوجية الطحالب بدائية النواه:  حدق 572

ــ     الطحالب اخلضراء املزرقة و اخلضراء األولية ــ اشكاهلا وتركيبها ــ امناط التكشـ  والتكـا ر ـ

 االيض البيئة ــ العالقات التكافلية ــ الورا ة ــ التطور والتصني  .

 موضوعات متخصصة :  حدق 591

موضااوعات مختااار متقدمااة فااي األحياااء الدقيقااة يهاادا مفهااا إعطاااء الطالااب فرصااة 

 للدراسة المتعمقة في موضوع أو اكثر ويركز فيها عل  أخر التطورات الحديثة .

 ) ندوة علمية ( حلقة دراسية :  حدق 592

و لتوميمس ممير   عرض ومناقشة لمواضيع مختارة في علم  احييماا اليقي مة وف ما

 الم رر

 ساعات 6 ) رسالة (:  حدق 600

 

 


