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 مواصفات مقرر: السموم الميكروبية

 

i.                     معلومات عامة عن المقرر                            General information 

about the course   

1 
 اسم المقرر

Course Title 
  Microbial Toxinsالسموم الميكروبية

2 

 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 

Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر 3

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 

 اإلجمالي

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 نسمنار/تماري

Seminar/Tutorial 

2 - - 2 

4 

 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and 

Semester 

 الفصل الدراسي الثاني /الرابعالمستوى 

5 

المتطلبات السابقة المقرر )إن 

 وجدت(

Pre-requisites (if any) 

 الميكروالطبية -األحياء الدقيقة العام –الكيمياء الحيوية 

6 
 بة )إن وجدت(المتطلبات المصاح

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

7 

 البرنامج الذي يدرس له المقرر

Program (s) in which 

the course is offered 

 برنامج علم األحياء الدقيقة

8 

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 

the course 

 االنجليزية

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10 
 اصفات المقررمعد)و( مو

Prepared By 
 د. هالة جميل الجبوري

11 
 تاريخ اعتماد مواصفات المقرر

Date of Approval      

 

 

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

ii.                                                    وصف المقرر                                           

Course Description 

سموم الى يهدف هذا المقرر  سية لعلم ال يصبح الطالب على دراية  بحيث الميكروبيةتغطية المفاهيم االسا

بأنواع السممممموم الميكروبية والكا اات الماتجة لهاإل باة ممممافة الى هصمممما ، هذك السمممممومإل تر يبهاإل  روف 
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التعرف على مضممادات السمممومإل طرق ا الة  السممميةإلديد الجرعات القاتلة ومسممتوى عملهاإل تح انتاجهاإل طرق

 وأهيرا طرق فح، السموم الميكروبية بأنواعها. السمومإلالسمية او 

 

iii. مخرجات تعلم المقرر                                      Course Intended Learning 

Outcomes (CILOs) 

 لمقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة ا

a1  ف السموم الميكروبية ويفرق بين السموم الكيميا ية والبيولوجية )الداهلية والخارجية(.:  يعر 

a2.يذ ر طرق فح، السموم الميكروبية : 

a3.يصف طرق ا الة السمية أو السموم الميكروبية : 

b1.يتابأ باوع السم من هالل أعراض التسمم : 

b2 :.يحسب الجرعة القاتلة للسم و يرسم الصيغ الكيميا ية للسموم الميكروبية المختلقة 

b3.يلخ، العوامل المؤثرة على انتاج السموم الميكروبية : 

b4.يااقش طريقة عمل السموم الميكروبية : 

d1.يطور عرض شفهي ةيصال افكارك لآلهرين : 

d2يكتسب مهارة  تابة التقارير والعمل الجماعي :. 

d3.يقترح الحلول المااسبة للمشكالت المتعلقة بالتسمم الميكروبي :  

 

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 
ف السموم الميكروبية ويفرق بين السموم يعر  

 الكيميا ية والبيولوجية )الداهلية والخارجية(.
A1 يصف الخصا ، التر يبية والفسيولوجية  :

 ية للكا اات الدقيقة.والبيئية والجزيئ
a2 يذ ر طرق فح، السموم الميكروبية 

a3 يصف طرق ا الة السمية أو السموم الميكروبية 

b1 يتابأ باوع السم من هالل االعراض B1 يربط المفاهيم المختلفة لعلم األحياء األساسي :

 والتطبيقي والعلوم األهرى.

B2 يو ح الطرق المختلفة لعلم التصايف  :

  في االمراض والعالج والتحكمشخي، والت

B5 يقيم الفر يات والبيانات التجريبية والاقاشات :

 الماطقية

b2 
الصيغ  ويرسميحسب الجرعة القاتلة للسم 

 الكيميا ية للسموم الميكروبية المختلقة

b3 
يلخ، العوامل المؤثرة على انتاج السموم 

 الميكروبية

b4 روبيةيااقش طريقة عمل السموم الميك 

d1 يطور عرض شفهي ةيصال افكارك لآلهرين 
D2 يستخدم مهارات التفاوض والتواصل الفعال :

 باة افة الى التكاولوجيا.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 
 

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

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

a1 

ف السمممموم الميكروبية ويفرق بين يعر  

السمممممممموم الكيميممما يمممة والبيولوجيمممة 

 )الداهلية والخارجية(.

المحا رة التفاعلية والعروض 

 -الحوار والمااقشة -التقديمية 

 -حل المشكالت -تكاليف 

قراءات  -العصف الذهاي 

 مسبقة.

 -االهتبارات الشفهية

 -االهتبارات التحريرية 

بة اهتبارات االجا

تقييم  -( quizالقصيرة )

تقارير التكاليف الفردية 

 المااقشة. -والجماعية

a2 يذ ر طرق فح، السموم الميكروبية 

a3 
يصممف طرق ا الة السمممية أو السممموم 

 الميكروبية
 

 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 يتابأ باوع السم من هالل االعراض 

ية والعروض المحا رة التفاعل

 -الحوار والمااقشمممممة -التقديمية 

 -حمممل المشممممممكالت -تكممماليف 

قراءات  -العصممممممف المممذهاي 

 مجموعات العمل. -مسبقة

 -االهمتمبمممارات الشمممممممفمهميمممة

 -االهتبمممارات التحريريمممة 

اهتبارات االجابة القصمممميرة 

(quiz تقمممارير  -(  يم  ي ق ت

الممممتممممكممممالمممميممممف الممممفممممرديممممة 

المااقشة. -والجماعية  

b2 

 ويرسممممملة للسممممم يحسممممب الجرعة القات

الصمممميغ الكيميا ية للسممممموم الميكروبية 

 المختلقة

b3 
يلخ، العواممممل المؤثرة على انتممماج 

 السموم الميكروبية

b4 يااقش طريقة عمل السموم الميكروبية 

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

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 
 

 استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

d2 يكتسب مهارة  تابة التقارير والعمل الجماعي 

D1.يدير المعرفة واستراتيجية التعليم الذاتي : 

D2 يستخدم مهارات التفاوض والتواصل الفعال :

 الى التكاولوجيا. باة افة

D3 يجيد مهارة ادارة الوقت وحل المشكالت واتحاذ :

 القرار.

d3 
يقترح الحلول المااسبة للمشكالت المتعلقة 

 بالتسمم الميكروبي

D1.يدير المعرفة واستراتيجية التعليم الذاتي : 

D3 يجيد مهارة ادارة الوقت وحل المشكالت واتحاذ :

 القرار.

D4تماعية واالهالقية ذات :يقدر السياقات االج

 العالقة بالتخص،.

D5 يو ف المعارف في علم األحياء الدقيقة لحل :

 المشا ل ذات العالقة.
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Professional and Practical Skills 

CILOs 

Assessment 

Strategies 

 ال يوجد جانب عملي للمادة

 

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

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر

Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

d1 
يطور عرض شمممفهي ةيصمممال افكارك 

حلقات  -البحث في مصممممممادر التعلم لآلهرين

 -دراسممممة حالة -نقاش التعلم الاشممممط

عن  يف  ل تكممما ل مهمممام وا ل نجممما  ا ا

سماارات. -موا يع معياة  

 -االهمتمبمممارات الشمممممممفمهميمممة

تقييم األداء  -مالحظة األداء

تقييم  -الفردي والجمممماعي

 تقييم -القيمة العلمية للتقارير

تقييم  -العروض التقمممديميمممة

 العمل الجماعي.

d2 
يكتسممممممب مهارة  تابة التقارير والعمل 

 الجماعي

d3 
يقترح الحلول المااسممممممبة للمشممممممكالت 

 المتعلقة بالتسمم الميكروبي

v.                            موضوعات محتوى المقرر                                                 

Course Content 

 Theoretical                                                               الجانب النظري أوال: موضوعات

Aspect                                                                 

 الرقم

Ord

er 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 ليةالموضوعات التفصي

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Numb

er of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Conta

ct 

Hours 

رموز مخرجات التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

مدخل الى 

علم 

السموم 

 الميكروبية

 تعريف السموم الميكروبية -

 نبذة تاريخية عن السموم الميكروبية -

 أنواع السموم )الكيميا ية والبيولوجية( -

 الكا اات الماتجة للسموم نبذة عامة عن -

1 2 a1 

2 

الخصائص 

العامة 

للسموم 

 الميكروبية

 هصا ، السموم الميكروبية وتر يبها -

 طرق عمل السموم الميكروبية -

حدود  -مبادئ علم السموم )الجرعة -

 -طرق االنتقال   -االمتصاص-االمان

 وسا ل الطرح( -التخزين

التسمم الحاد والتسمم المزمنإل وتحديد  -

 القاتلةالجرعة 

1 2 
b1, b2, b3, b4, 

d1, d2 

3 
السموم 

 الفطرية

 الخصا ، العامة للسموم الفطرية -

 االنواع الفطرية الماتجة للسموم -

أمثلة على السموم الفطرية بما في ذلك  -

 -سموم المشروم )تر يب  ل سم 

طريقة  –االعراض  –مستوى السمية 

 االمراض الااتجة( -العمل 

تاج السموم العوامل المؤثرة على ان -

 الفطرية

3 6 
b1, b2, b3, b4, 

d1, d2, d3 
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5 
السموم 

 البكتيرية

الخصا ، العامة للسموم البكتيرية  -

 )الداهلية والخارجية(

 االنواع البكتيرية الماتجة للسموم -

أمثلة على السموم البكتيرية )تر يب  ل  -

 –االعراض  –مستوى السمية  -سم 

 االمراض الااتجة( -طريقة العمل 

 ادات السموم البكتيريةمض -

العوامل المؤثرة على انتاج السموم  -

 البكتيرية

3 
6 b1, b2, b3, b4, 

d1, d2, d3 

6 
السموم 

 الطحلبية

 الخصا ، العامة للسموم الطحلبية -

 االنواع الطحلبية الماتجة للسموم -

أمثلة على السموم الطحلبية  )تر يب  -

االعراض  –مستوى السمية  - ل سم 

 االمراض الااتجة( - طريقة العمل –

العوامل المؤثرة على انتاج السموم  -

 الطحلبية

2 
4 b1, b2, b3, b4, 

d1, d2, d3 

7 

طرق 

فحص 

ورصد 

السموم 

 الميكروبية

 الطرق البيولوجية -

 الطرق الكيميا ية -

 الطرق المااعية والتي تشمل على: -

- Gel- diffusion assay 

- Haemagglutination 

- Coaggulation 

- Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent        

Assay 

-  Enzyme-linked 

ImmunoFiltration Assay     

- Radioimmuno Assay 

- Nucleic acid probes & PCR  

technique 

2 4 a2,d1,d2 

8 

العالقة بين 

السموم 

الميكروبية 

والسرطان

 ات

 التأثير المسرطن للسموم الميكروبية -

االعضاء المستهدفةإل طريقة االصابةإل  -

 ة المسببة للسرطانالجرع

العوامل المساعدة على التأثير المسرطن  -

 للسموم الميكروبية

1 2 b1,b2,b3,b4,d1,

d2,d3 

9 

طرق ازالة 

السمية 

 والسموم

 الطرق الفيزيا ية -

 الطرق الكيميا ية -

 الطرق البيولوجية -

 (recent topicsطرق حديثة ) -

1 2 a3,b2,d1,d2,d3 

ليةاجمالي عدد األسابيع والساعات الفع  

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 28 - 

 

                                      موضوعات الجانب العملي                                                ثانيا:

Practical Aspect          

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

 التعلم
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Number 

of 

Weeks 

Contact 

Hours 

Course 

ILOs 

 ال يوجد جانب عملي للمادة

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

- - - 

 

 Teaching Strategies                                              استراتيجيات التدريس                 

  المحا رة التفاعليةLectures 

  الحوار والمااقشةdiscussion 

  العصف الذهايBrainstorming 

 حل المشكالت Problem solving 

  المحا اة والعروض العمليةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

  المشروعات والمهام والتكاليفprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بين الزمالء 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 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 
 وعات تكليفات مازلية عن مو

 مختارة
 5 فردي

3,5,7,9,1

1 

a1,a2,a3,b1,b

2,b3,d1,d2,d

3 

 12,13 5 جماعي البحث والعرض 2
a1,a2,a3,b1,b

2,d1,d2,d3 

 - - Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

vii. تقييم التعلم                                                                     Learning Assessment 

 رقمال

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 
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1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 %10 10 اسبوعيا

a1, a2,a3, b2, b4, 

d1,d2,d3 

 Quiz 4 5 5%( 1 و ) 2
a1, b1, b2, b3, b4, 

d1,d2,d3 

3 
 نظري اهتبار نصف الفصل

Midterm Exam 
6 20 20% 

a1,b1, b2, b3, b4, 

d1,d2,d3 

 Quiz 12 5 5%( 2 و ) 4
a1,a2, b1, b2, b3, 

b4, d1,d2,d3 

5 
اهتبار نهاية الفصل )عملي( 

 نصفي و نها ي

Mid & Final Exam 

(practical) 

وجد جانب عملي للمادةال ي  

6 
 اهتبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 60% 

a1,a2, a3, b1, b2, 

b3, b4, d1,d2,d3 

 Total  100 100 اإلجمالي% - 

 

                   شر()كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النمصادر التعلم 

Learning Resources           
 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s)المراجع الرئيسة  .1
- Holts, O. (2011): Microbial toxins: Methods and protocols, Springer, selected 

chapters. 

- Rajeeva, G., Soni, T., & Ranjan, S. (2011): Microbial toxins: Structure and Their 

Type Paperback, selected chapters. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
- Thpomas, P. (2009): Microbial toxins: Current Research and Future Trends, Caister 

Academic Press.  

- Duffus, J.H., & Worth, H.G.J. (2006): Fundamental Toxicology. RSC Publishing. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3
- http://en.wikipedia.org/wiki/Microbial_toxins 

- Environmental Toxicology- open online textbook. Hyperlink will be provided during  

the course. 

viii.                               الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر                                     

Course Policies       

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

1 

  Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية   

 % من المحا رات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دهول االمتحان في حال  -

 سم.% ويتم اقرار الحرمان من مجلس الق25تجاو  الغياب 

2 

 Tardyالحضور المتأهر 

يسمح للطالب حضور المحا رة إذا تأهر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسيإل وإذا  -

تأهر  يادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررإل وعاد عدم االلتزام يماع من دهول 

 المحا رة.

 Exam Attendance/Punctuality االمتحان وابط  3

http://en.wikipedia.org/wiki/Microbial_toxins
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 ان ( دقيقة من بدء االمتح20يسمح للطالب دهول االمتحان الاها ي إذا تأهر مقدار ) ال -

 كلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان الاها ي تطبق اللوا ح الخاصة باظام االمتحان في ال -

4 

 Assignments & Projectsالتعيياات والمشاريع 

يحدد مواعيد تسليمها و وابط تافيذ التكليفات يحدد أستاذ المقرر نوع التعيياات في بداية الفصل و -

 وتسليمها.

إذا تأهر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأهر في  -

 تسليمه.

5 

 Cheatingالغش 

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان الاصفي أو الاها ي تطبق عليه ال حة شؤون الطالب. -

ي حال ثبوت قيام الطالب بالغش او الاقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة ف -

 للتكليف.

6 
 Plagiarismاالنتحال 

 في حالة وجود شخ، ياتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عاه تطبق الال حة الخاصة بذلك -

7 
 Other policiesسياسات أهرى 

 خدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أهرى مثل است -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021العام الجامعي:   
 

 السموم الميكروبية :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 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone No.  

  ليه العلوم –جامعه صاعاء 

772299734تلفون رقم   
 السبت

SAT 

األح

 د

SU

N 

 االثاين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

 الخميس

THU 

 البريد اةلكتروني

E-mail 

aljebouri_999@hotmail.

com 
      

 

ii.  عن المقرر                       معلومات عامة General information about the course  

1 
 اسم المقرر

Course Title 
Microbial Toxins سموم ميكروبية 
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 كلية العلوم

 

 

 

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  - 2 

4 
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and 

Semester 

 المستوى الرابع / الفصل الدراسي الثاني

5 
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(

Pre-requisites  

 الميكروالطبية -تفسيولوجي الميكروبا –الكيمياء الحيوية 

6 
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite وجدت(
 ال توجد

7 

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Programتدريس المقرر 

(s) in which the course 

is offered 

 برنامج علم األحياء الدقيقة

8 
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 

the course 

 االنجليزية

9 
 كان تدريس المقررم

Location of teaching 

the course 
 

 

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

 

 

iii.                                                                وصف المقرر                             Course 

Description 

سموم الى هذا المقرر  يهدف سية لعلم ال يصبح الطالب على دراية  بحيث الميكروبيةتغطية المفاهيم االسا

بأنواع السممممموم الميكروبية والكا اات الماتجة لهاإل باة ممممافة الى هصمممما ، هذك السمممممومإل تر يبهاإل  روف 

ت السمممومإل طرق ا الة التعرف على مضممادا السممميةإلعملهاإل تحديد الجرعات القاتلة ومسممتوى  انتاجهاإل طرق

 وأهيرا طرق فح، السموم الميكروبية بأنواعها. السمومإلالسمية او 
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iv.               مخرجات تعلم المقرر                        Course Intended Learning 

Outcomes (CILOs) 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1م الميكروبية ويفرق بين السموم الكيميا ية والبيولوجية )الداهلية والخارجية(.:  يعرف السمو 

a2.يذ ر طرق فح، السموم الميكروبية : 

a3.يصف طرق ا الة السمية أو السموم الميكروبية : 

b1.يتابأ باوع السم من هالل أعراض التسمم : 

b2موم الميكروبية المختلقة.: يحسب الجرعة القاتلة للسم و يرسم الصيغ الكيميا ية للس 

b3.يلخ، العوامل المؤثرة على انتاج السموم الميكروبية : 

b4.يااقش طريقة عمل السموم الميكروبية : 

d1.يطور عرض شفهي ةيصال افكارك لآلهرين : 

d2.يكتسب مهارة  تابة التقارير والعمل الجماعي : 

d3م الميكروبي.: يقترح الحلول المااسبة للمشكالت المتعلقة بالتسم 

 

v. 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 

مدخل الى علم 

السموم 

 الميكروبية

 تعريف السموم الميكروبية -

 نبذة تاريخية عن السموم الميكروبية -

 والبيولوجية( أنواع السموم )الكيميا ية -

 نبذة عامة عن الكا اات الماتجة للسموم -

1 2 

2 

الخصائص 

العامة للسموم 

 الميكروبية

 هصا ، السموم الميكروبية وتر يبها -

 طرق عمل السموم الميكروبية -

طرق    -االمتصاص-حدود االمان -مبادئ علم السموم )الجرعة -

 وسا ل الطرح( -التخزين -االنتقال

 المزمنإل وتحديد الجرعة القاتلة التسمم الحاد والتسمم -

2 2 

3 
السموم 

 الفطرية

 الخصا ، العامة للسموم الفطرية -

 االنواع الفطرية الماتجة للسموم -

أمثلة على السموم الفطرية بما في ذلك سموم المشروم )تر يب  -

 -طريقة العمل  –االعراض  –مستوى السمية  - ل سم 

 االمراض الااتجة(

 تاج السموم الفطريةالعوامل المؤثرة على ان -

و4و3

5 
6 

 االمتحان الاصفي 4
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5 

السموم 

 البكتيرية

 الخصا ، العامة للسموم البكتيرية )الداهلية والخارجية( -

 االنواع البكتيرية الماتجة للسموم -

 –ة مستوى السمي -أمثلة على السموم البكتيرية )تر يب  ل سم  -

 المراض الااتجة(ا -ريقة العمل ط –االعراض 

 السموم البكتيرية مضادات -

 العوامل المؤثرة على انتاج السموم البكتيرية -

و7و6

8 
6 

6 

السموم 

 الطحلبية

 الخصا ، العامة للسموم الطحلبية -

 االنواع الطحلبية الماتجة للسموم -

 –مستوى السمية  -أمثلة على السموم الطحلبية  )تر يب  ل سم  -

 االمراض الااتجة( -طريقة العمل  –االعراض 

 المؤثرة على انتاج السموم الطحلبية العوامل -

 4 10و9

7 

طرق فحص 

ورصد السموم 

 الميكروبية

 الطرق البيولوجية -

 الطرق الكيميا ية -

 الطرق المااعية والتي تشمل على: -

- Gel- diffusion assay 

- Haemagglutination 

- Coaggulation 

- Enzyme-Linked ImmunoSorbent        Assay 

-  Enzyme-linked ImmunoFiltration Assay     

- Radioimmuno Assay 

- Nucleic acid probes & PCR technique 

1و11

2 
4 

8 

العالقة بين 

السموم 

الميكروبية 

والسرطان

 ات

 التأثير المسرطن للسموم الميكروبية -

 االعضاء المستهدفةإل طريقة االصابةإل الجرعة المسببة للسرطان -

 سموم الميكروبيةالعوامل المساعدة على التأثير المسرطن لل -

13 2 

9 

طرق ازالة 

السمية 

 والسموم

 الطرق الفيزيا ية -

 الطرق الكيميا ية -

 الطرق البيولوجية -

 (recent topicsطرق حديثة ) -

14 2 

 االمتحان الاها ي 10

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
 14 28 

  

 Training/ Tutorials/ Exercises الجانب العملي                         موضوعات  ثانيا:

Aspects    

 الرقم

Order 

 تدريبات /التجارب العملية

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

 ال يوجد جانب عملي للمادة

ات الفعليةاجمالي األسابيع والساع  

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
- - 
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 Teaching Strategies  استراتيجيات التدريس                                                             

  المحا رة التفاعليةLectures 

  الحوار والمااقشةdiscussion 

  العصف الذهايBrainstorming 

 مشكالتحل ال Problem solving 

  المحا اة والعروض العمليةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

  المشروعات والمهام والتكاليفprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بين الزمالء Share experiences between colleagues 

 

 Tasks and                                     االنشطة والتكليفات                                                

Assignments 

 م

N

o 

 االنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

ي/ نوع التكليف )فرد

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

 أسبوع التنفيذ

Week Due 

 3,5,7,9,11 5 فردي تكليفات مازلية عن مو وعات مختارة 1

 12,13 5 جماعي البحث والعرض 2

 - Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

vi. تقييم التعلم                                                                     Learning Assessment 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة إلى الدرجة 

 Proportion ofالنهائية 

Final Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 %10 10 اسبوعيا

 Quiz 4 5 5%( 1 و ) 2

3 
 نظري الفصل اهتبار نصف

Midterm Exam 
6 20 20% 

 Quiz 12 5 5%( 2 و ) 4

5 
 اهتبار نهاية الفصل )عملي( 

Final Exam (practical) 
 ال يوجد جانب عملي للمادة

6 
 اهتبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 60% 

 Total  100 100 اإلجمالي% 
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                   بلد النشر( كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر،)مصادر التعلم 

Learning Resources           
 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s)المراجع الرئيسة  .4
- Holts, O. (2011): Microbial toxins: Methods and protocols, Springer, selected 

chapters. 

- Rajeeva, G., Soni, T., & Ranjan, S. (2011): Microbial toxins: Structure and Their 

Type Paperback, selected chapters. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
- Thpomas, P. (2009): Microbial toxins: Current Research and Future Trends, Caister 

Academic Press.  

- Duffus, J.H., & Worth, H.G.J. (2006): Fundamental Toxicology. RSC Publishing. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6
- http://en.wikipedia.org/wiki/Microbial_toxins 

- Environmental Toxicology- open online textbook. Hyperlink will be provided during  

the course. 

ix.                               الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر                                     

Course Policies       

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

1 

  Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية   

 % من المحا رات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -

الب من دهول االمتحان في يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الط -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25حال تجاو  الغياب 

2 

 Tardyالحضور المتأهر 

يسمح للطالب حضور المحا رة إذا تأهر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسيإل وإذا  -

م يماع من دهول تأهر  يادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررإل وعاد عدم االلتزا

 المحا رة.

3 

 Exam Attendance/Punctuality االمتحان وابط 

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دهول االمتحان الاها ي إذا تأهر مقدار ) -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان الاها ي تطبق اللوا ح الخاصة باظام االمتحان في الكلية. -

4 

 Assignments & Projectsع التعيياات والمشاري

يحدد أستاذ المقرر نوع التعيياات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها و وابط تافيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

إذا تأهر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأهر في  -

 تسليمه.

5 

 Cheatingالغش 

م الطالب بالغش في االمتحان الاصفي أو الاها ي تطبق عليه ال حة شؤون في حال ثبوت قيا -

 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او الاقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -

 للتكليف.

6 
 Plagiarismاالنتحال 

 الال حة الخاصة بذلك في حالة وجود شخ، ياتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عاه تطبق -

 Other policiesسياسات أهرى  7

http://en.wikipedia.org/wiki/Microbial_toxins
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