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 أحياء دقيقة عام: واصفات مقررم

i.                 معلومات عامة عن المقرر              General information 

about the course   

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 General Microbiology      أحياء دقيقة عام

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

 الساعات المعتمدة للمقرر 3

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 

 اإلجمالي

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 سمنار/تمارين

Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 الثانيالفصل الدراسي  /األولالمستوى 

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 (1األحياء العام )

6 
 المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7 

 البرنامج الذي يدرس له المقرر

Program (s) in which the 

course is offered 

 برنامج علم األحياء الدقيقة، علم األحياء، علم النبات والكيمياء

8 

 المقررلغة تدريس 

Language of teaching the 

course 

 االنجليزية

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. هالة جميل الجبوري

11 
 تاريخ اعتماد مواصفات المقرر

Date of Approval      
 

 

 فعليتين خالل التدريس.مالحظة: الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين 
 

ii.                                                              وصف المقرر              
Course Description 

الى اعطاء الطالب صوووووورة وانوووووية عع أسووووواسووووويات علم الكا نات الدقيقة بفروعها  المقرر هذا يهدف

المختلفة، بييث يدرس الطالب السووورد التاريخي الات ووواف هذا العلم ويكتسوووب الخلفية النظرية والعملية الكافية 

الختةف عع خصوووووا ا الكا نات الةخلوية )الفيروسوووووات( والخلوية )بدا ية وحقيقة النواة( وأوجه الت وووووابه وا

لمختلفووة اوول على حوودةر الفيروسووووووووات، البكتيريووا، الفطريووات، ابينهووا، امووا يتطرى الى المجوواميك الميكروبيووة 

الطيالب، األوليات مك الترايز على بيئتها وأهميتها وترايبها ووظا فها. وبعد االنتهاء مع المقرر سوووووويتمكع 
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لدقيقة باحترافية عع طريق ، اإلثراء، االعزلتطبيق التقنيات الميكروبية   الطالب مع التعامل مك الكا نات ا

 الصباغة ، اليفظ وغيرها.

 

iii. مخرجات تعلم المقرر                     Course Intended Learning 

Outcomes (CILOs) 
 بعد االنتهاء مع دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أنر

a1 المختلفة بناءاً على خصا صها.ر  يونح أسس تصنيف الكا نات الدقيقة 

a2يصف الخصا ا الترايبية للكا نات الدقيقة المختلفة.   ر 

a3  جزاء المختلفة للمجهر )الميكروسووووكوط( وطريقة عمله مك المعرفة العلمية العميقة لطرى العزل األ ييددر

 والتعريف.

b1.ر  يقارن بيع مجاميك الكا نات الدقيقة المختلفة   

b2 خصا ا الكا نات الدقيقة المختلفة وتأثيرها على المجتمك والبيئة. ر يربط بيع 

c1.ر يعزل أنواع مختلفة مع الكا نات الدقيقة ويعرفها وييفظها لفترات طويلة  

c2.)ر يقدر خطورة التعامل مك العينات الميكروبية المختلفة )خاصة الممرنة منها 

d1ير العلمي.ر يطور مهارات البيث والكتابة العلمية والتفك 

d2مهارة العرض وااللقاء والعمل الجماعي نمع فريق. بر يكتس        

d3.ر يستخدم الكمبيوتر واالنترنت الستخةص المعلومات واتابة التقارير 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 

Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs 

(Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 
يونح أسس تصنيف الكا نات الدقيقة المختلفة 

 .بناءاً على خصا صها

A2 يونح طبيعة الفيروسات، البكتيريا، ر

الفطريات، الطيالب، الطفيليات 

وخصا صها األساسية المستخدمة في 

 التصنيف.

A3ر يميز االختةفات بيع الكا نات اليية الدقيقة 

a2 
يصف الخصا ا الترايبية للكا نات الدقيقة 

 المختلفة.  

A1 ر  يصف الخصا ا الترايبية والفسيولوجية

 والجزيئية للكا نات الدقيقة.والبيئية 

A2 ،ر يونح طبيعة الفيروسات، البكتيريا

الفطريات، الطيالب، الطفيليات 

وخصا صها األساسية المستخدمة في 

 التصنيف.

A3ر يميز االختةفات بيع الكا نات اليية الدقيقة 
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a3 

جزاء المختلفة للمجهر يتعرف على األ

)الميكروسكوط( وطريقة عمله مك المعرفة 

 العلمية العميقة لطرى العزل والتعريف.

A1 ر  يصف الخصا ا الترايبية والفسيولوجية

 والبيئية والجزيئية للكا نات الدقيقة.

A3ر يميز االختةفات بيع الكا نات اليية الدقيقة 

b1 يقارن بيع مجاميك الكا نات الدقيقة المختلفة. 

B1ر يربط المفاهيم المختلفة لعلم األحياء األساسي 

 والتطبيقي والعلوم األخرى.

B3 ييلل ويفسر البيانات االحصا ية ذات الصلة ر

 باألحياء الدقيقة.

b2 
يربط بيع خصا ا الكا نات الدقيقة المختلفة 

 وتأثيرها على المجتمك والبيئة. 

B1 ر يربط المفاهيم المختلفة لعلم األحياء األساسي

 والتطبيقي والعلوم األخرى.

B3 البيانات االحصا ية ذات الصلة ييلل ويفسر ر

 باألحياء الدقيقة.

B5 ر يقيم الفرنيات والبيانات التجريبية والنقاشات

 المنطقية

c1 
مختلفة مع الكا نات الدقيقة ويعرفها  عيعزل أنوا

 وييفظها لفترات طويلة.

C1 ر يعزل ويعرف أنواع مختلفة مع الكا نات اليية

الطيال -ياتالفطر-البكتيريا-الدقيقة )الفيروسات

 والطفيليات(.

C4 ر يطبق اجراءات السةمة المناسبة المصاحبة

 للتقنيات الميكروبية والمنهجية المختلفة.

C5 ر  يختار التقنيات المناسبة لتنظيم وتيليل النتا ج

 المعملية إلعداد وتقديم التقارير واألوراى العلمية.

C6 طويلة ر ييافظ على الكا نات اليية الدقيقة لفترات

 بصورة نقية باستخدام طرى مختلفة.

c2 
يقدر خطورة التعامل مك العينات الميكروبية 

 المختلفة )خاصة الممرنة منها(.

C4 ر يطبق اجراءات السةمة المناسبة المصاحبة

 للتقنيات الميكروبية والمنهجية المختلفة.

C5 ر  يختار التقنيات المناسبة لتنظيم وتيليل النتا ج

 إلعداد وتقديم التقارير واألوراى العلمية.المعملية 

d1 
يطور مهارات البيث والكتابة العلمية والتفكير 

 العلمي.

D2 ر يستخدم مهارات التفاوض والتواصل الفعال

 باإلنافة الى التكنولوجيا.

D3 ر يجيد مهارة ادارة الوقت وحل الم كةت واتياذ

 القرار.

D4 واالخةقية ذات ريقدر السياقات االجتماعية

 العةقة بالتخصا.

d2 
يكتسب مهارة العرض وااللقاء والعمل الجماعي 

    نمع فريق.

D1.ر يدير المعرفة واستراتيجية التعليم الذاتي 

D2 ر يستخدم مهارات التفاوض والتواصل الفعال

 باإلنافة الى التكنولوجيا.

D3 ر يجيد مهارة ادارة الوقت وحل الم كةت واتياذ

 القرار.

D5 ر يوظف المعارف في علم األحياء الدقيقة ليل

 الم اال ذات العةقة.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 
 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

a1 

يونووح أسووس تصوونيف الكا نات 

الووودقيقوووة المختلفوووة بنووواءاً على 

 .خصا صها
الميانرة التفاعلية 

اليوار  -التقديمية  والعروض

حل  -تكاليف  -والمناق ة

 -العصف الذهني  -الم كةت

 قراءات مسبقة.

 -االختبارات ال فهية

 -االختبارات التيريرية 

اختبارات االجابة القصيرة 

(quiz )-  تقييم تقارير التكاليف

 المناق ة. -الفردية والجماعية

a2 
يصووووووف الخصووووووا ا الترايبية 

 للكا نات الدقيقة المختلفة. 

a3 

جزاء المختلفوووة يتعرف على األ

لولوومووجووهوور )الوموويووكووروسوووووووكوووط( 

لمعرفوووة  وطريقوووة عملوووه مك ا

العلميوووة العميقوووة لطرى العزل 

 والتعريف.

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

b1 
يقوووارن بيع مجووواميك الكوووا نوووات 

 المختلفة.الدقيقة 

ليوووة  ع تفوووا ل ميوووانووووووورة ا ل ا

 -والووعووروض الووتووقوووديووموويوووة 

 -تكاليف  -اليوار والمناق وووة

العصووووووف  -حل الم ووووووكةت

 -قراءات مسووووووبقووة -الووذهني 

 مجموعات العمل.

االختبارات  -االختبارات ال وووفهية

اختبووارات االجووابووة  -التيريريووة 

quizالقصوووويرة ) تقييم تقارير  -( 

 -التكووواليف الفرديوووة والجمووواعيوووة

ق ة.المنا  
b2 

نات  كا  يربط بيع خصوووووووا ا ال

الوودقيقووة المختلفووة وتووأثيرهووا على 

 المجتمك والبيئة. 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

d3 
يستخدم الكمبيوتر واالنترنت الستخةص 

 المعلومات واتابة التقارير.

D1.ر يدير المعرفة واستراتيجية التعليم الذاتي 

D2 ر يستخدم مهارات التفاوض والتواصل الفعال

 باإلنافة الى التكنولوجيا.
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Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 
 

المهاااارات المهنياااة مخرجاااات المقرر/ 

 والعملية

Professional and Practical 

Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

c1 

مختلفووة مع الكووا نووات  عيعزل أنوا

لدقيقة ويعرفها وييفظها لفترات  ا

 طويلة.
الميانرة التفاعلية، اليوار 

والمناق ة، المياااة والعروض 

 مالعملي، التعليالعملية، التطبيق 

التعاوني الذاتي التعليم  

مةحظة  -االختبارات ال فهية

تقييم األداء الفردي  -األداء

تقييم القيمة العلمية  -والجماعي

تقييم العروض  -للتقارير

 -تقييم العمل الجماعي -التقديمية

 االختبارات العملية.
c2 

يقدر خطورة التعامل مك العينات 

الميكروبيووة المختلفووة )خوواصووووووووة 

 الممرنة منها(.

 

 رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:    

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 المقررمخرجات 

Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

d1 
يطور مهووارات البيووث والكتووابووة 

حلقات  -البيث في مصادر التعلم العلمية والتفكير العلمي.

 -دراسة حالة -نقاش التعلم الن ط

والتكووواليف عع انجوووال المهوووام 

سمنارات. -موانيك معينة  

مةحظووة  -االختبووارات ال ووووووفهيووة

توووقووويووويوووم األداء الوووفوووردي  -األداء

تقييم القيمووة العلميووة  -والجموواعي

تووقوويوويووم الووعووروض  -لوولووتووقووواريوور

تقييم العمل الجماعي. -التقديمية  

d2 
يكتسوووووووب مهارة العرض وااللقاء 

    والعمل الجماعي نمع فريق.

d3 

الكمبيوتر واالنترنوووت يسووووووتخووودم 

بة  تا السووووووتخةص المعلومات وا

 التقارير.

 

 
 

  

 

 

v.                            موضوعات محتوى المقرر                                                  

Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز مخرجات التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 
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1 

مدخل الى 

علم األحياء 

 الدقيقة

من وووأ وتطور علم الكا نات  -

الووودقيقوووة، تووواريخ اات ووووووووواف 

الكا نات الدقيقة ونظرية التوالد 

 التلقا ي

-تطور التقنيات الميكروبية -

تقنيات التخمر...الخ واسهامات 

العلماء في تطور علم الكا نات 

 الدقيقة )باختصار( 

 –أهووداف العلم ومجوواالتووه  -

 التسمية الثنا ية –التصنيف 

1 2 a1, a3, b2 

2 

التقنيات 

الميكروبية 

 )المجاهر(

تووووووووووووووووعووووووووووووووووريووووووووووووووووف  -

كوط(  كروسووووووو ي م ل مجهر)ا ل ا

والتعرف على أنواع المجوواهر 

 المختلفة

الوووموووجوووهووور الوووبسووووووووويوووط  -

)الووت وووووووريوويووي( والوومووجووواهوور 

الوووووووووووووومووووووووووووووراووووووووووووووبووووووووووووووة 

(BFM,DFM,PCM,FM)   

المجهر االلكتروني )مبووودأ  -

أنوووواعوووه -توووراووويوووبوووه-عووومووولوووه

TEM,SEM,STEM- 

 واستخدامه(

1 2 a3, b1, c1,c2,d1 

3 

مبادئ 

وأسس 

 التعقيم

التعقيم الفيزيا ي )باليرارة  -

 االشعاع(-الفلترة–

التعقيم الكيميووا ي )انواعووه  -

 طرى العمل( –أمثلة  –

1 2 a3, 

c1,c2,d1,d2,d3 

4 

مبادئ العزل 

والتعريف 

والصباغة 

 والحفظ

الووووتووووزريووووك الووووهوووووا ووووي  -

األوسووووووووووواط -والوووووةهووووووا وووووي

-الوومووخووتوولووفوووةالووموويووكووروبوويوووة 

االختبارات التعريفية التفريقية 

حفظ المسووووووتعمرات -للبكتيريووا

 بصورة نقية

أنماط األصووووووبا   -التثبيت  -

ومبووودأ عملهوووا )األصوووووووبوووا  

األصووووووووبوووا   –الووبسوووووووويووطوووة 

صووووووبغات األنوية،  -الترايبية(

-صووووووبر الفطريات والطيالب

 طريقة القطرة المعلقة

2 4 a3, b1,c1, 

c2,d1,d2,d3 

5 
التنوع 

 الميكروبي

الووخصوووووووووا ووا الووعووواموووة  -

فة  ية المختل جاميك الميكروب للم

الووةخوولووويوووة )الووفوويووروسوووووووووات 

والفيرويد والبرايون( والخلوية 

بووودا وويوووة وحووقوويووقوويوووة الوونووواة 

1 2 a1,a2,b1,d1,d2,d3 
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-الووفووطووريوووات -)الووبووكووتوويووريوووا

 األوليات( -الطيالب

 الفيروسات 6

تعريف الفيروسات، تاريخ  -

اات وووافها، خصوووا صوووها العامة 

تواجووود ل يجم-)ا ل -ال وووووووكووول-ا

 التكاثر(-التصنيف-الترايب

األهمويوووة االقتصووووووووواديوووة  -

 للفيروسات

الووفوويوورويووود، الووبوورايووون ،  -

 القمات البكتيريا

1 2 a1,a2,b1,b2, 

c1,c2,d1,d2,d3 

 البكتيريا 7

ها  - تواجدها، خصوووووووا صوووووو

العووواموووة،  شووووووكلهوووا، ترتيوووب 

خليوووة  ل خةيووواهوووا، ترايوووب ا

البكتيريوووة )الجووودار الخلوي 

الموجبووة والسوووووووالبووة للبكتيريووا 

الغ اء -الكبسولة-لصبغة جرام

-السووووووووويوووتووووبوووةوم-الوووخووولووووي

-النيوالويووود-الرايبوسوووووووموووات

 ال عيرات(-السوط-البةلميد

الووتووكووواثوور فووي الووبووكووتوويووريوووا  -

 وتكويع الجراثيم الداخلية

تصوووووونيف البكتيريوووا تبعوووا  -

لدليل برجيز لتصنيف البكتيريا 

 النظامية

دراسوووووووووة بع  األمثلوووة  -

الووووبووووكووووتوووويووووريووووة، وأي ووووووووووا 

Cyanobacteria 

2 4 a1,a2,b1,b2, 

c1,c2,d1,d2,d3 

 الفطريات 8

بيئتها، خصوا صوها العامة،  -

توراويوووب الوثوووالووس )الوجووودار 

نمو -الغ ووواء البةلمي-الخلوي

التراايوووب -الخيوط الفطريوووة

 التكاثرية الجنسية والةجنسية(

الووتووغوووذيوووة والووتووكووواثوور فووي  -

 الفطريات

األهمويوووة االقتصووووووووواديوووة  -

 للفطريات

األمثلوووة دراسوووووووووة بع   -

 الفطرية

2 4 a1,a2,b1,b2, 

c1,c2,d1,d2,d3 

 الطحالب 9

بيئتها، خصوا صوها العامة،  -

ترايوووب الثوووالوس )التراايوووب 

-األصووبا -المتطورة للطيالب

2 4 a1,a2,b1,b2, 

c1,c2,d1,d2,d3 
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مخالن -البقك العينية -األسووواط

 التراايب الخ رية(-الغذاء

التكاثر الجنسي والةجنسي  -

 ، تثبيت النيتروجيع

األهمويوووة االقتصووووووووواديوووة  -

للطيالب وسوووجلها األحفوري، 

االلدهوووار الطيلبي وظووواهرة 

 االخصاط الع وي الزا د 

دراسوووووووووة بع  األمثلوووة  -

 الطيلبية

 األوليات 10

بيئتها، خصوا صوها العامة،  -

 تكاثرها

األهمويوووة االقتصووووووووواديوووة  -

 لألوليات

أمثلووة على األمراض التي  -

 األولياتتسببها 

دراسووووة بع  األمثلة على  -

 األوليات

1 2 a1,a2,b1,b2, 

c1,c2,d1,d2,d3 

 اجمالي عدد األسابيع والساعات الفعلية

 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 

14 28 - 

 

 

 

 

 

                                             موضوعات الجانب العملي                                         ثانيا:

Practical Aspect            

 الرقم

Order 

 تدريبات /التجارب العملية

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم

Course ILOs 

1 

الطرى دراسة األساسيات والتطبيقات وتعلم 

الخاصة باألجهزة الهامة  والمهارات

المستخدمة في معامل الكا نات الدقيقة مك 

 المختبرية السةمة  ممارسة  

1 2 a1,c1 

2 

التعرف على طرى التعقيم 

والتطهير)الفيزيا ية والكيميا ية( وطرى 

  استخدامها

1 2 
a3, c1,c2 

,d1,d2,d3 

3 

أنواع المجاهر المختلفة وطريقة  دراسة

 التعامل الصييية معها
1 2 a3, b1, c1,c2,d1 
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 a3, d1,d2,d3 2 1 تي ير األوساط الغذا ية المختلفة 4

 2 1 عزل الكا نات الدقيقة مع مصادر مختلفة 5
a3, b1,c1, 

c2,d1,d2,d3 

 2 1 تنقية وحفظ الكا نات الدقيقة 6
a3, b1,c1, 

c2,d1,d2,d3 

7 

صباغة الخةيا البكتيرية والفطرية  طرى

 وطرى التعريف
1 2 

a3, b1,c1, 

c2,d1,d2,d3 

 a2,b1,c1,c2,d1,d2,d3 2 1 دراسة بع  األجناس الفيروسية 8

 a2,b1,c1,c2,d1,d2,d3 2 1 دراسة بع  األجناس البكتيرية 9

 a2,b1,c1,c2,d1,d2,d3 2 1 دراسة بع  األجناس الفطرية 10

 a2,b1,c1,c2,d1,d2,d3 2 1 األجناس الطيلبيةدراسة بع   11

 a2,b1,c1,c2,d1,d2,d3 2 1 دراسة بع  األجناس مع األوليات 12

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 

12 24 - 

 

 Teaching                  استراتيجيات التدريس                                                           

Strategies 

  الميانرة التفاعليةLectures 

  اليوار والمناق ةdiscussion 

  العصف الذهنيBrainstorming 

 حل الم كةت Problem solving 

  المياااة والعروض العمليةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

  الم روعات والمهام والتكاليفprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بيع الزمةء Share experiences between colleagues 

 

vi.                                                    االنشطة والتكليفات Tasks and 

Assignments 

 م

N

o 

 االنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

 الدرجة المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 التعلممخرجات 
CILOs 

(symbols) 

1 
تكليفات منزلية عع مونوعات 

 مختارة
 5 فردي

3,5,7,9,1

1 

a1,a2,a3,b1,b

2, 

d1,d2,d3 
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2 

 12,13 5 جماعي البيث والعرض

a1,a2,a3,b1,b

2, 

d1,d2,d3 

 - - Total Score  10 إجمالي الدرجة 
 

i. تقييم التعلم                                                                                              Learning 

Assessment  

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسبوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 

1 
التكليفات 

 والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

 a1,a2,a3,b1,b2,d1,d2,d3 %6.67 10 اسبوعيا

 Quiz 4 2.5 3.33% a1,a3, b1,b2( 1اول ) 2

3 

 اختبار نصف الفصل

 )العملي والنظري(

Midterm Exam  

(7عملي )  

(6نظري )  

 

40 

(20 

+20) 

 

26.67% 
a1,a3, b1, b2, 

c1,c2,c3,d1,d2 

 Quiz 12 2.5 3.33%( 2اول ) 4
a1,a2,a3,b1,b2, 

c1,c2,c3 

5 

اختبار نهاية الفصل 

 )عملي(

Final Exam 

(practical) 

14 30 20% 
a1,a3, b1,c1, 

c2,d1,d2,d3 

6 
اختبار نهاية الفصل 

 )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

16 60 40% 
a1,a2, a3, b1,b2, 

c1,c2,d1,d2,d3 

 Total  100 150 اإلجمالي%  
 

)كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد مصادر التعلم 

Learning Resources                   النشر(               
 

 مرجعين( : ) ال تزيد عنRequired Textbook(s)المراجع الرئيسة  .1
- Madigan, M.T.; Martinko, J.M.; Parker, J. (2015): Brock biology of 

microorganisms, 14th edition, Pearson Education Ltd, Prentice-Hall, Englewood 

Cliffs, N.J., Inc. USA. 

- Wiley, J.M.; Sherwood, L. M.; Woolverton, , J. (2013): Prescott’s 

Microbiology. 9th edition. MgGraw Hill International.  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
- Pommerville, J.C. (2010): Alcamo’s fundamentals of microbiology. Jones & 

Bartlett Publishers, USA. 

- Cappucino, J. & Sherman, N. (2010): Microbiology: A Laboratory Manual. 9th 

edition> Pearson Education Limited. 
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 Electronic Materials                                   المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3

and Web Sites etc. 

- http://www.bc.cc.ca.us/bio16/syllabi/spring08.htm 

- http://www.latrobe.edu.au/microbiology/links.html 

- http://www.jlindquist.com/siteoutline.html 

- http://schaechter.asmblog.org/schaechter/ 

- http://www.textbookofbacteriology.net/  

vii.                                الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر                                     

Course Policies       

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

1 

  Class Attendanceسياسة ح ور الفعاليات التعليمية   

 % مع الميانرات وييرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بي ور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بي ور وغياط الطةط للقسم وييرم الطالب مع دخول االمتيان في حال  -

 % ويتم اقرار اليرمان مع مجلس القسم.25تجاول الغياط 

2 

 Tardyالي ور المتأخر 

الميانرة إذا تأخر لمدة ربك ساعة لثةث مرات في الفصل الدراسي، وإذا يسمح للطالب ح ور  -

تأخر ليادة عع ثةث مرات ييذر شفويا مع أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنك مع دخول 

 الميانرة.

3 

 Exam Attendance/Punctuality االمتياننوابط 

 ( دقيقة مع بدء االمتيان 20ال يسمح للطالب دخول االمتيان النها ي إذا تأخر مقدار ) -

 إذا تغيب الطالب عع االمتيان النها ي تطبق اللوا ح الخاصة بنظام االمتيان في الكلية. -

4 

 Assignments & Projectsالتعيينات والم اريك 

وييدد مواعيد تسليمها ونوابط تنفيذ التكليفات  ييدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل -

 وتسليمها.

إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عع الموعد الميدد ييرم مع درجة التكليف الذي تأخر في  -

 تسليمه.

5 

 Cheatingالغش 

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتيان النصفي أو النها ي تطبق عليه ال ية شؤون الطةط. -

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والم اريك ييرم مع الدرجة المخصصة  -

 للتكليف.

6 
 Plagiarismاالنتيال 

 في حالة وجود شخا ينتيل شخصية طالب ألداء االمتيان نيابة عنه تطبق الة ية الخاصة بذلك -

7 
 Other policiesسياسات أخرى 

 استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرى مثل  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bc.cc.ca.us/bio16/syllabi/spring08.htm
http://www.latrobe.edu.au/microbiology/links.html
http://www.jlindquist.com/siteoutline.html
http://schaechter.asmblog.org/schaechter/
http://www.textbookofbacteriology.net/
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2020/2021العام الجامعي:   
 

 أحياء دقيقة عام :خطة مقرر
 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member 

Responsible for the Course 

 االسم

Name د. هالة جميل الجبوري 
الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(

Office Hours 
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 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone No.  

ليه العلوما –جامعه صنعاء   

772299734تلفون رقم   

السب

 ت

SA

T 

األح

 د
SU

N 

االثني

 ن

MO

N 

الثالثا

 ء

TU

E 

األربعا

 ء

WE

D 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
aljebouri_999@hotmail.com       

 
ii.                        معلومات عامة عن المقرر General information about the course  

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 General Microbiology       أحياء دقيقة عام

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 سمنار/تمارين

Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and 

Semester 

الثانيالفصل الدراسي   األول/المستوى   

5 
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(

Pre-requisites  

 (1أحياء عام )

6 
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite وجدت(
 ال توجد

7 

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s)تدريس المقرر 

in which the course is 

offered 

 النبات والكيمياءبرنامج علم األحياء الدقيقة، علم األحياء، علم 

8 
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 االنجليزية

9 
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 

course 
 قسم العلوم الحياتية -كلية العلوم 

 

 

 .مالحظة: الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس

iii.                                                              وصف المقرر             
Course Description 
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الى اعطاء الطالب صوووووورة وانوووووية عع أسووووواسووووويات علم الكا نات الدقيقة بفروعها  المقرر هذا يهدف

المختلفة، بييث يدرس الطالب السووورد التاريخي الات ووواف هذا العلم ويكتسوووب الخلفية النظرية والعملية الكافية 

الختةف عع خصوووووا ا الكا نات الةخلوية )الفيروسوووووات( والخلوية )بدا ية وحقيقة النواة( وأوجه الت وووووابه وا

لمختلفووة اوول على حوودةر الفيروسووووووووات، البكتيريووا، الفطريووات، ابينهووا، امووا يتطرى الى المجوواميك الميكروبيووة 

الطيالب، األوليات مك الترايز على بيئتها وأهميتها وترايبها ووظا فها. وبعد االنتهاء مع المقرر سوووووويتمكع 

لدقيقة باحترافية عع طريق ، اإلثراء، االعزلتطبيق التقنيات الميكروبية   الطالب مع التعامل مك الكا نات ا

 الصباغة ، اليفظ وغيرها.

i. مخرجات تعلم المقرر                     Course Intended Learning 

Outcomes (CILOs) 
 بعد االنتهاء مع دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أنر

a1بناءاً على خصا صها. ر  يونح أسس تصنيف الكا نات الدقيقة المختلفة 

a2يصف الخصا ا الترايبية للكا نات الدقيقة المختلفة.   ر 

a3جزاء المختلفة للمجهر )الميكروسووكوط( وطريقة عمله مك المعرفة العلمية العميقة لطرى ر  يتعرف على األ

 العزل والتعريف.

b1.ر  يقارن بيع مجاميك الكا نات الدقيقة المختلفة   

b2 .ر يربط بيع خصا ا الكا نات الدقيقة المختلفة وتأثيرها على المجتمك والبيئة 

c1.ر يعزل أنواع مختلفة مع الكا نات الدقيقة ويعرفها وييفظها لفترات طويلة  

c2.)ر يقدر خطورة التعامل مك العينات الميكروبية المختلفة )خاصة الممرنة منها 

d1لمية والتفكير العلمي.ر يطور مهارات البيث والكتابة الع 

d2مهارة العرض وااللقاء والعمل الجماعي نمع فريق. بر يكتس        

d3.ر يستخدم الكمبيوتر واالنترنت الستخةص المعلومات واتابة التقارير 

 

 

iv. محتوى المقرر                                                                               
Course Content 

             أوال: الموضوعات النظرية                                                           
Theoretical Aspect  

الر

 قم

O

rd

er 

 الوحدات

)الموضوعات 

 الرئيسة(

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

األسبو

 ع

Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

علم مدخل الى 

 األحياء الدقيقة

من ووووووأ وتطور علم الكا نات الدقيقة، تاريخ اات وووووواف الكا نات  -

 الدقيقة ونظرية التوالد التلقا ي

تقنيووات التخمر...الخ واسووووووهووامووات -تطور التقنيووات الميكروبيووة -

 العلماء في تطور علم الكا نات الدقيقة )باختصار( 

1 2 
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 التسمية الثنا ية –التصنيف  –أهداف العلم ومجاالته  -

2 

التقنيات 

الميكروبية 

 )المجاهر(

تعريف المجهر)الميكروسووووكوط( والتعرف على أنواع المجاهر  -

 المختلفة

الوومووجووهوور الووبسووووووويووط )الووت وووووووريوويووي( والوومووجووواهوور الوومووراووبوووة  -

(BFM,DFM,PCM,FM)   

أنووواعوووه -تووراوويووبوووه-الوومووجووهوور االلووكووتوورونووي )مووبووودأ عووموولوووه -

TEM,SEM,STEM- )واستخدامه 

2 2 

3 

مبادئ وأسس 

 التعقيم

 االشعاع(-الفلترة–التعقيم الفيزيا ي )باليرارة  -

 طرى العمل( –أمثلة  –التعقيم الكيميا ي )انواعه  -
3 2 

4 

مبادئ العزل 

والتعريف 

والصباغة 

 والحفظ

-األوسوووووووواط الميكروبيووة المختلفووة-التزريك الهوا ي والةهوا ي -

المسووتعمرات بصووورة حفظ -االختبارات التعريفية التفريقية للبكتيريا

 نقية

 –أنماط األصووووبا  ومبدأ عملها )األصووووبا  البسوووويطة  -التثبيت  -

-صبغات األنوية، صبر الفطريات والطيالب -األصبا  الترايبية(

 طريقة القطرة المعلقة

4,5 4 

 االمتيان النصفي 4

5 

التنوع 

 الميكروبي

ية  - مة للمجواميك الميكروبيوة المختلفوة الةخلو الخصوووووووا ا العوا

)الفيروسووووووات والفيرويد والبرايون( والخلوية بدا ية وحقيقية النواة 

 األوليات( -الطيالب-الفطريات -)البكتيريا

7 2 

 الفيروسات 6

تعريف الفيروسووووووات، تاريخ اات ووووووافها، خصووووووا صووووووها العامة  -

 التكاثر(-التصنيف-الترايب-ال كل-اليجم-)التواجد

 األهمية االقتصادية للفيروسات -

 البرايون ، القمات البكتيرياالفيرويد،  -

8 2 

 البكتيريا 7

تواجدها، خصووا صووها العامة،  شووكلها، ترتيب خةياها، ترايب  -

الخلية البكتيرية )الجدار الخلوي للبكتيريا الموجبة والسووالبة لصووبغة 

-الرايبوسوووووومات-السووووويتوبةوم-الغ ووووواء الخلوي-الكبسوووووولة-جرام

 ال عيرات(-السوط-البةلميد-النيوالويد

 التكاثر في البكتيريا وتكويع الجراثيم الداخلية -

 تصنيف البكتيريا تبعا لدليل برجيز للبكتيريا النظامية -

 Cyanobacteriaدراسة بع  األمثلة البكتيرية، وأي ا  -

9,10 4 

 الفطريات 8

-بيئتها، خصوووووا صوووووها العامة، ترايب الثالوس )الجدار الخلوي -

التراايب التكاثرية الجنسوووية -الفطريةنمو الخيوط -الغ ووواء البةلمي

 والةجنسية(

 التغذية والتكاثر في الفطريات -

 األهمية االقتصادية للفطريات -

 دراسة بع  األمثلة الفطرية -

11,12 4 

 الطحالب 9

بيئتها، خصا صها العامة، ترايب الثالوس )التراايب المتطورة  -

التراايب -الغذاءمخالن -البقك العينية -األسووواط-األصووبا -للطيالب

 الخ رية(

 التكاثر الجنسي والةجنسي ، تثبيت النيتروجيع -

13,14 4 
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األهمية االقتصووووووادية للطيالب وسووووووجلها األحفوري، االلدهار  -

 الطيلبي وظاهرة االخصاط الع وي الزا د 

 دراسة بع  األمثلة الطيلبية -

 األوليات 10

 بيئتها، خصا صها العامة، تكاثرها -

 االقتصادية لألولياتاألهمية  -

 أمثلة على األمراض التي تسببها األوليات -

 دراسة بع  األمثلة على األوليات -

15 2 

 االمتيان النها ي 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28 

  

 Training/ Tutorials/ Exercises موضوعات الجانب العملي                          ثانيا:

Aspects      

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

1 

الخاصة  والمهاراتالطرى دراسة األساسيات والتطبيقات وتعلم 

 باألجهزة الهامة المستخدمة في معامل الكا نات الدقيقة مك ممارسة  

 المختبرية السةمة 

1 2 

2 

التعرف على طرى التعقيم والتطهير)الفيزيا ية والكيميا ية( وطرى 

  استخدامها
2 2 

 2 3 دراسة أنواع المجاهر المختلفة وطريقة التعامل الصييية معها 3

 2 4 األوساط الغذا ية المختلفةتي ير  4

 2 5 عزل الكا نات الدقيقة مع مصادر مختلفة 5

 2 6 تنقية وحفظ الكا نات الدقيقة 6

 االختبار العملي النصفي 7

 2 8 طرى صباغة الخةيا البكتيرية والفطرية وطرى التعريف 8

 2 9 دراسة بع  األجناس الفيروسية 9

 2 10 البكتيريةدراسة بع  األجناس  10

 2 11 دراسة بع  األجناس الفطرية 11

 2 12 دراسة بع  األجناس الطيلبية 12

 2 13 دراسة بع  األجناس مع األوليات 13

 االختبار العملي النها ي 14
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 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
12 24 

 

 Teaching                  استراتيجيات التدريس                                                           

Strategies 

  الميانرة التفاعليةLectures 

  اليوار والمناق ةdiscussion 

  العصف الذهنيBrainstorming 

 حل الم كةت Problem solving 

  المياااة والعروض العمليةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

  الم روعات والمهام والتكاليفprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بيع الزمةء Share experiences between colleagues 
  

 Tasks and االنشطة والتكليفات                                                              

Assignments 
 م

N

o 

 االنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 
)فردي/ نوع التكليف 

 تعاوني(

 الدرجة المستحقة

Mark 
 أسبوع التنفيذ

Week Due 

 3,5,7,9,11 5 فردي تكليفات منزلية عع مونوعات مختارة 1

 12,13 5 جماعي البيث والعرض 2

 - Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

v. تقييم التعلم                                                                     Learning 

Assessment 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة إلى الدرجة النهائية 

Proportion of Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 %6.67 10 اسبوعيا

 Quiz 4 2.5 3.33%( 1اول ) 2

3 
 )العملي والنظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam  

عملي 

(7)  

نظري 

(6)  
 

40 

(20 

+20) 

 

26.67% 

 Quiz 12 2.5 3.33%( 2اول ) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
14 30 20% 
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6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 40% 

 Total  100 150 اإلجمالي% 
 

 

بلد  )كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر،مصادر التعلم 

Learning Resources                   النشر(               

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s)المراجع الرئيسة  .4
- Madigan, M.T.; Martinko, J.M.; Parker, J. (2015): Brock biology of 

microorganisms, 14th edition, Pearson Education Ltd, Prentice-Hall, Englewood 

Cliffs, N.J., Inc. USA. 

Wiley, J.M.; Sherwood, L. M.; Woolverton, , J. (2013): Prescott’s Microbiology. 

9th edition. MgGraw Hill International.  

 رEssential Referencesالمراجك المساندة  .5
- Pommerville, J.C. (2010): Alcamo’s fundamentals of microbiology. Jones & 

Bartlett Publishers, USA. 

- Cappucino, J. & Sherman, N. (2010): Microbiology: A Laboratory Manual. 9th 

edition> Pearson Education Limited. 

 Electronic Materials and                                   المصادر اإللكترونية ومواقك اإلنترنت...  .6

Web Sites etc. 

- http://www.bc.cc.ca.us/bio16/syllabi/spring08.htm 

- http://www.latrobe.edu.au/microbiology/links.html 

- http://www.jlindquist.com/siteoutline.html 

- http://schaechter.asmblog.org/schaechter/ 

- http://www.textbookofbacteriology.net/ 
  

viii.                                الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر                                     

Course Policies       

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

1 

  Class Attendanceسياسة ح ور الفعاليات التعليمية   

 % مع الميانرات وييرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بي ور  -

تقريرا بي ور وغياط الطةط للقسم وييرم الطالب مع دخول االمتيان في حال يقدم أستاذ المقرر  -

 % ويتم اقرار اليرمان مع مجلس القسم.25تجاول الغياط 

2 

 Tardyالي ور المتأخر 

يسمح للطالب ح ور الميانرة إذا تأخر لمدة ربك ساعة لثةث مرات في الفصل الدراسي، وإذا  -

ييذر شفويا مع أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنك مع دخول تأخر ليادة عع ثةث مرات 

 الميانرة.
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 Exam Attendance/Punctuality االمتياننوابط 

 ( دقيقة مع بدء االمتيان 20ال يسمح للطالب دخول االمتيان النها ي إذا تأخر مقدار ) -

 بنظام االمتيان في الكلية.إذا تغيب الطالب عع االمتيان النها ي تطبق اللوا ح الخاصة  -
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 Assignments & Projectsالتعيينات والم اريك 

ييدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل وييدد مواعيد تسليمها ونوابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

http://www.bc.cc.ca.us/bio16/syllabi/spring08.htm
http://www.latrobe.edu.au/microbiology/links.html
http://www.jlindquist.com/siteoutline.html
http://schaechter.asmblog.org/schaechter/
http://www.textbookofbacteriology.net/
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 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

تأخر في ي إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عع الموعد الميدد ييرم مع درجة التكليف الذ -

 تسليمه.
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 Cheatingالغش 

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتيان النصفي أو النها ي تطبق عليه ال ية شؤون الطةط. -

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والم اريك ييرم مع الدرجة المخصصة  -

 للتكليف.

6 
 Plagiarismاالنتيال 

 شخا ينتيل شخصية طالب ألداء االمتيان نيابة عنه تطبق الة ية الخاصة بذلكفي حالة وجود  -

7 
 Other policiesسياسات أخرى 

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 
 


