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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 -: هى ٔانزمييىٔطشائك انزؼهيى ٔانزؼ ًمشسبد انيخشج. 9
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 : األهداف املعرفية -أ
 . واحيرء لجمله رة للغذلئيةل نع مهطوىر  قدفة للورلب على لسوذكرف مر طال knowledge سملتوى  لوال  طوىر  لسملارف اب-1 
 .وىر  للقدفة على للوفتریلط comprehension ( فهميارب )للولسملتوى  للثرين حتتنی متوى  لواس2- .
 application ة لت للووبيقيطوىر  للقدف - 3 

   analysis  لسملتوى  لل لبع لكترب للورلب للقدفة على للوحليل  4.-  
  synthesis لسملتوى  لخلرمس طوىر  قدفة للورلب على دمج لوافكرف -5
 .لعورء حكم على قيمة لسملردة  من خال  لسملتوى  للتردس للوقىمی -6

 : األهداف املهاراتية -ب 
لن روالم لسلىب  imitation لن روالم للوقليد للحملركره observation ف حتتنی قدفة للورلب على لسملالحظةلخلرصة ابسملق   

 .للوج رب 

 -ًمشس:انخبصخ ثبن يخانًٓبساراألْذاف   

  انززكش -انًؼشفخ يٓبساد  – 1

 زذهيم انززكيش ٔانيٓبساد   - 2

 يٓبساد االسزخذاو ٔانزطٕيش   - 3

 -:ٔانزؼهى  طشائك انزؼهيى     

 .طشيمخ انًذبضشح ٔاسزخذاو انسجٕسح انزفبػهيخ  -

  .انششح ٔانزٕضيخ    -

    انطهت يٍ انطهجخ يجًٕػخ يٍ االسئهخ انزفكيشيخ خالل انًذبضشاد يثم يبرا ٔكيف ٔيزى ٔنًبرا  -

 .نًٕاضيغ يذذدح 

 .اد دهٓبٔايثهخ يش اػطبء انطهجخ ٔاججبد ثيزيخ رزطهت رفسيشاد راريخ ثطشق سججيخ -

 

 -:طشائك انزمييى      

 االخزجبساد انؼًهيخ -1

 االخزجبساد انُظشيخ -2

 انزمبسيش ٔانذساسبد -3

 ايزذبَبد يٕييخ ثبسئهخ دهٓب راريب   -4

 ثيزيخ دسجبد يذذدح ثٕاججبد  -5

 
 -:األْذاف انٕجذاَيخ ٔانميًيخ  -ج

 انزؼبٌٔ يغ ثؼضٓب انجؼض في دم انٕاججبد انؼًهيخ .رًكيٍ انطهجخ يٍ   -1

 انزشكيز في يٕضٕع انذسس ٔاالَسجبو ٔانزفبػم يؼّ .رًكيٍ انطهجخ يٍ  -2

 انًؼهٕيبد ٔانًؼطيبد انزي يزهمبْب اثُبء انذسس .رًكيٍ انطهجخ يٍ رُظيى  -3

 انخبنك ػز ٔجم . رجبِ انكبئُبد انذيخ ٔيمذس ػظًخ ىطشيمخ رفكيشْ إػبدحرًكيٍ انطهجخ يٍ  -4

 -:بنيت المقزر  .11
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 الساعاث األسبوع
مخزجاث 

التعلم 

 المطلوبت
 طزيقت التقييم طزيقت التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

Introduction in Food 

Microbiology       

المحاضزة و 

العزوض التوضيحيت 

والمناقشت التفاعليت 

 و التعليم الذاتي

مقدمت في الحاسباث 

تعاريف أساسيت  ،

  العزوضالمحاضزة و

والمناقشت التوضيحيت

وعمليت  التفاعليت

يوميت وشھزيت 

 وتقاريز علميت
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Important 

Microorganisms in food  

 

= = 
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Important Bacterial 

Groups in Foods 

= 
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4 4  Important Mold Genera = = 

5 4  Important Yeast Genera = = 
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Intrinsic and Extrinsic 

Parameters of Foods That 

Affect Microbial Growth 

= 

= 
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Microbial spoilage of 

foods 

= 
= 
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Food Preservation 

 

= 
= 
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High-Temperature Food 

Preservation 

= 
= 
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Low-Heat Processe or    

Pasteurization 

 

= 
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Radiation Preservation of 

Foods 

= 
= 
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 Preservation of 

Foods by Drying 

= 

= 
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Food Preservation 

with antimicrobial 

preservatives 

 

= 

= 
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Control of Microorganisms 

in Milk 

= 
= 

15 4  Exam  = = 
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 -:انجُيخ انزذزيخ . 11

 Fundamental Food Microbiology  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 

      ـ انكزت ٔانًشاجغ انزي يٕصى ثٓبا

 ( انًجالد انؼهًيخ , انزمبسيش ,.... )
 Food Microbiology 

 -Journal of Food Microbiology ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔيخ, يٕالغ االَزشَيذ .
_International Journal of Food 

Microbiology  
 

 
 -:ًمشس انذساسي خطخ رطٕيش ان. 12

  .ج بحیث تهاكب التطهرات في مجال االستخامات التطبیقیةهتطهیر مفردات المن _ 
 .اعتماد طرائق تدریس مدتحدثة _ 
  .م المتراكمةتهالمجال واالستفادة من خبرا ذاْاالطالع عمى تجارب الدول االكثر تطهرا في  _ 

 


