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 بيئة ميكروبية: مواصفات مقرر

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 بيئة ميكروبية 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester المستوى الثالث/ الفصل الثاني 

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
احياء دقيقة عام, علم الفطريات والبكتيريا 

 والطحالب, والطفيليات

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
                               (None)ال توجد 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 الدقيقةبرنامج االحياء 

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 انجليزي –عربي 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 د. نسرين المخالفي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 وى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تسا :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر الى معرفة المفاهيم األسااااااساااااية في علم البيئةك دراساااااة الكائنات الدقيقة في بيئاتها المختلفة 

لدقيقة في البي نات الحية ا كائ ية والعوامل المؤثرة على نموها وتوزيعها ودورها في البيئةك دراساااااااة ال قاساااااا ئات ال

واالتزان  البيوجيوكيميائيةوميكانيكية التكيف والتحمل والمقاومةك العالقات الميكروبيةك الساالساالة الغذائية, الدورات 

البيئيك ايضااااا يشاااامل المقرر الملوثات البيئيةك دراسااااة بعه الظواهر الهامة التي تسااااببها الكائنات الحيه الدقيقة في 

 لجة الحيوية وكيفية معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.البيئةك التحلل الحيوي والمعا

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

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

a1- المفاهيم االساسية في علم البيئة الميكروبية وتركيب ووظائف النظام البيئي. يشرح 

a2-  لاليتة المتفاها  فيعا والافاؤث الملير  عليعا ودورها في البيئات يصففففففف البيئات الموتلفة والكائنات ا

  الموتلفة وؤيكانيكية التكيف والمتاوؤة في البيئات التاسية.

-a3  انظمتعا البيئية.ؤع و الكائنات الحيةبين  المتبادلة الااللاتالتفاعث ويشرح 

b1-  الاليتة في سلسلة الغذاء والتاوير البيفهيفكيميائي والتحلث والماالجة الحيفيةيفضح دور الكائنات. 
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 - b2البيئية الموتلفة ويتترح طرق حلعا. تيصف الظفاهر والمشكال 

c1- ظ واهراءات يطبق الطرق الالميففة الموتلفففة في علم البيئففة الميكروبيففة ،التجميع  الاري  التاريف  الحف

  .االؤان والسالؤة(

c2- .ياري وينتوب الكائنات الاليتة المنتجة لمفاد ذات فائا  في المجاالت الرراعية والصناعية  

d1- ؤارفة كافية السففففففتواام المالفؤات  ويمتلك يامث بشففففففكث ؤسففففففتتث وكجرء ؤن فريق منعاء با  المعام

 .وتكنفلفهيا االتصاالت

 

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-  لمفاهيم االسففففففاسففففففية في علم البيئة الميكروبية  ايشففففففرح

 وتركيب ووظائف النظام البيئي.

- 

 

a2-  يصفففففف البيئات الموتلفة والكائنات الاليتة المتفاها  فيعا

والافاؤففث الملير  عليعففا ودورهففا في البيئففات الموتلفففة 

 وؤيكانيكية التكيف والمتاوؤة في البيئات التاسية.

يصف الوصائص التركيبية 

الفسيفلفهية والبيئية والجريئية و

 للكائنات الاليتة.

-a3  الكائنات الحيةبين  المتبادلة الااللاتالتفاعث ويشففففففرح 

 انظمتعا البيئية.ؤع و

يشرح الااللة بين االحياء الاليتة 

 الموتلفة وأنظمتعا البيئية.

b1-  يفضففح دور الكائنات الاليتة في سففلسففلة الغذاء والتاوير

  .ئي والتحلث والماالجة الحيفيةالبيفهيفكيميا

- 

b2- البيئية الموتلفة ويتترح  تيصففففففف الظفاهر والمشففففففكال

 .طرق حلعا

 ويتترح حلعا. تيصف المشكال

c1-  ية ئة الميكروب فة في علم البي ية الموتل يطبق الطرق الالم

،التجميع  الاري  التاريف  الحفظ واهراءات االؤفففان 

 .والسالؤة(

 تلفة ؤن الكائنات ياري ويارف أنفاع ؤو

 الاليتة.

   يحافظ على الكائنات الحية الاليتة لفتر

طفيلة بصفر  نتية باستواام طرق 

 ؤوتلفة.

  يطبق إهراءات السالؤة المناسبة

المصاحبة للتتنيات الميكروبية 

 والمنعجية الموتلفة.

c2-   لاليتة المنتجة لمفاد ذات فائا ياري وينتوب الكائنات ا

 اعية والصناعية.في المجاالت الرر

يستولص با  المنتجات الميكروبية 

ؤن الكائنات الاليتة ذات الفائا  في 

المجاالت الصياالنية والرراعية 

 والصناعية.

d1- يامث بشكث ؤستتث وكجرء ؤن فريق منعاء با  المعام 

ؤارفة كافية السففففففتواام المالفؤات وتكنفلفهيا  ويمتلك

 .االتصاالت

 يجيات التالم ياير المارفة واسترات

 الذاتي.

  يستوام ؤعارات التفاوض والتفاصث

 الفااي بامضافة الى التكنفلفهيا.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

الفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف وأوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1- مفاهيم االسففففاسففففية في علم البيئة ال يشففففرح

الميكروبيفففة وتركيفففب ووظفففائف النظفففام 

 البيئي.

 المحاضر  التفاعلية 

  الحفار والمنالشة 

  الاصف الذهني 

  التالم الذاتي 

   المشروعات والمعام

 والتكاليف

 

 
 االخففففففففتففففففففبففففففففارات 

 التحريرية 

 االختبارات السرياة a2-  يصففففففف البيئات الموتلفة والكائنات الاليتة

فاهففا  فيعففا والافاؤففث الملير  عليعففا المت

ودورهففا في البيئففات الموتلفففة وؤيكففانيكيففة 

 .التكيف والمتاوؤة في البيئات التاسية

-a3  فاعث ويشففففففرح لة الااللاتالت باد بين  المت

 انظمتعا البيئية.ؤع و الكائنات الحية

 

 ة التدريس والتقويم:    ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجي
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-  كائنات الاليتة في سفففلسفففلة يفضفففح دور ال

الغذاء والتاوير البيفهيفكيميائي والتحلث 

  .والماالجة الحيفية

   المحاضر  التفاعلية 

  الحفار والمنالشة 

 حث المشكالت 

  التالم الذاتي 

   المشروعات والمعام

 والتكاليف

 

  االؤفففففتفففففحفففففانفففففات

 التحريرية 

  االخفففففففتفففففففبفففففففارات

  السرياة

b2-  ة البيئيففف تيصففففففف الظفاهر والمشففففففكال

 .الموتلفة ويتترح طرق حلعا

 

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

 :والتقويم
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Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 

 

 

 

يطبق الطرق الالميفففة الموتلففففة في علم 

البيئفففة الميكروبيفففة ،التجميع  الاري  

الففتففاففريففف  الففحفففففظ واهففراءات االؤفففان 

 .والسالؤة(

 

  المحاضر  التفاعلية 

 التطبيق الاملي 

  امليةالاروض ال 

  التالم الذاتي 

 التالم التااوني 

 

  االؤففففففتففففففحففففففانففففففات

 التحريرية 

  كتابة تتارير 

 

c2-  ياري وينتوففب الكففائنففات الففاليتففة المنتجففة

لمفاد ذات فففائففا  في المجففاالت الرراعيفة 

 والصناعية.

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1-  يامث بشكث ؤستتث وكجرء ؤن فريق

افية ؤارفة ك ويمتلك منعاء با  المعام

الستواام المالفؤات وتكنفلفهيا 

 .االتصاالت

  المحاضر  التفاعلية 

  المشففففففروعفففات والمعفففام

 والتكاليف

 التالم الذاتي 

 التالم التااوني 

  االؤتحانات التحريرية 

 االؤتحانات السرياة 

 

 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

 Theoreticalالجانب النظري  أوال: موضوعات

Aspect                                                        

 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) 

 مقدمة عامة 1

 تاريف علم البيئة 

 لمحة تاريوية عن علم البيئة 

 الافاؤث التي ادت الى تطفر علم البيئة 

 ؤفاهيم اساسية في علم البيئة 

 السام واهمية علم البيئة 

 ؤكفنات النظام البيئي ووظائفه 

1 2 a1, d1 
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2 

الكائنات الحية 

الدقيقة في 

 النظام البيئي

الكفففائنفففات الحيفففة الفففاليتفففة ،بكتيريفففا  

تات  طحالب  فطريات   اكتينفؤيسففففففي

 بروتفزوا( 

1 2 a2, d1 

3 

الكائنات الحية 

الدقيقة في 

 التربة

 تركيب التربة 

 المتفاها  في التربة الكائنات الاليتة 

  الافاؤث الملير  في تفزيع وانفاع الكائنات

 الاليتة

  في التربة الكائنات الحية الاليتةدور 

1 2 a2, d1 

4 

الكائنات الحية 

ي الدقيقة ف

 البيئات المائية

 تركيب البيئة المائية 

 المتفاها  في البيئة المائية الكائنات الاليتة 

  الافاؤث الملير  في تفزيع وانفاع الكائنات

 الاليتة

  في الماء الكائنات الحية الاليتةدور 

1 2 

 

 

a2, d1 

5 

الكائنات الحية 

الدقيقة في 

 الهواء

  ؤكفنات العفاء 

 لة بالعفاءالمحمف الكائنات الاليتة 

  الافاؤث الملير  في تفزيع وانفاع الكائنات

 الاليتة

  في العفاءالكائنات الحية الاليتة دور 

1 2 

 

 

a2,d1  

6 

الكائنات الحية 

الدقيقة في 

 البيئات القاسية

 انفاع البيئات التاسية 

 المتفاها  في البيئات التاسية الكائنات الاليتة 

 ةؤيكانيكية التكيف والتحمث والمتاوؤ 
1 2 a2, d1 

7 

الطرق 

المستخدمة في 

دراسة الكائنات 

 الحية الدقيقة 

  الطرق المستواؤة في دراسة الكائنات الحية

 الاليتة في:

 في التربة -

 في الماء -

 في العفاء -

1 2 
a1, a2, 

d1 

9 
العالقات 

 الميكروبية

 عالله الميكروبات ؤع باضعا 

  النبات –عالله الميكروبات 

  لحيفانا -عالله الميكروبات 
1 2 

a1, a2, 

a3, d1 

10 
تدفق الطاقة في 

 االنظمة البيئية

  السالسث الغذائية 

  الغذائيةت الشبكا  

  األهرام البيئية 

  االنظمة البيئيةاالنتاهية في 

1 2 

a1, a2, 

a3, b1, 

d1 

11 

الدورات 

البيوجيوكيميائية 

و اتزان النظام 

 البيئي

 دور  الكربفن 

 دور  النتروهين 

 يتدور  الكبر 

 دور  الففسففر 

1 2 
a1, a2, 

b1, d1 
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 اتران النظام البيئي 

 الملوثات البيئية  12

 انفاع التلفث 

 ؤصادر التلفث في البيئة 

 تأيير الملفيات على النظام البيئي 

 وسائث ؤنع التلفث 

  سلبا وايجابادور الكائنات الاليتة 

1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

d1 

13 

دراسة بعه 

الظواهر البيئية 

تسببها التي 

الكائنات الحية 

 الدقيقة

 التضوم االحيائي 

 التوثث 

 التفتح الربياي 

 التنتية الذاتية 

1 2 

a1, a2, 

b2, d1, 

d1 

14 

التحلل الحيوي 

و المعالجة 

 الحيوية 

  وأنفاعففه والافاؤففث  تاريف التحلففث الحيف

 الملير  واؤثلة

 وطرق المافالجفة  تاريف المافالجفة الحيفيفة

 واهميتعا

 ت الحية الاليتة المناسفففففبة خصفففففائص الكائنا

 للماالجة

  التحلث الحيف  والماالجة الحيفيةالفرق بين 

1 2 

a1, a2,  

b1, b2, 

d1 

15 

معالجة مياه 

الشرب 

والصرف 

 الصحي

 ؤصادر تلفث ؤياه الشرب وطرق ؤاالجتعا 

  ؤصفففففادر وانفاع المولفات الصفففففلبة وطرق

 التولص ؤنعا

       طرق ؤاالجة المولفات السائلة 

1 2 

a2, b1, 

b2, c2, 

d1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 

28 

 
 

 
 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 

   قة الميكروبيولوجية والسااااااالمة لدقي الممارساااااااات المخبرية ا

 c1, d1 2 1 البيولوجية

2 
 عزل  الكائنات الحية الدقيقة من التربة 

1 2 
a1, a2, 

c1, d1 

3 

 ل الكائنات الحية الدقيقة من الهواءعز 

  2 1 فحص نتائج العزل من التربة والتنقية 

a1, a2, 

c1, d1 
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4 

  عزل الكائنات الحية الدقيقة من الماء 

  2 1 فحص نتائج العزل من الهواء والتنقية 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, d1 

5 

  عزل الكاااائناااات الحياااة الااادقيقاااة من منطقاااه الرايزوساااااافير

 والرايزوبالن

 فحص نتائج العزل من الماء والتنقية 

1 2 

a1, a2, 

a3, c1, 

d1 

6 
 عزل و فحصRhizobium  للبقوليات من العقد الجذرية 

  فحص نتائج العزل من الرايزوسفير والرايزوبالن والتنقية 
1 2 

a1, a2, 

a3, c1, 

d1 

8 

 عزل الكائنات المحللة للسليلوز والكيتين 

  حفظ المزارع الميكروبية 

 

1 2 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2, d1 

9 
 عزل وتنمية طحالب التربة وعدها 

 
1 2 

a1, a2, 

c1, d1 

10 

  دراسة بعه انواع البروتوزوا  

 Amoeba, Entamoeba, Paramecium and 

Plasmodium 
1 2 

a2, b1, 

c1, d1 

11 
  تقدير الجودة الميكروبيولوجية للمياه 

  .( لعينات مياه الصرف الصحيBODتقدير )
3 6 

a2, b1, 

b2, c1, 

d1 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
12 24 === 

 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 
  المحاضرة التفاعليةLectures 

  الحوار والمناقشةdiscussion 

  العصف الذهنيBrainstorming 

 حل المشكالت Problem solving 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 الخبرات بين الزمالء تبادل 

 

vi.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م
N

o 

 االنشطة / التكليف
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

  التكليفات والفاهبات 1
 4,9 5 فردي

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1  
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 تكليف 2
 13 5 جماعي

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1 

3      

4      

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة  

 

 

 

 

 

i. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 

ئية الدرجة النها
Proportion of 

Final 

Assessment 

مخرجات 

 التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
4, 9, 

13 
10 6.67% 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1 

 Quiz 6 5 %3.33( 1كوز) 2
a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1 

3 
 ) نظري وعملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

عملي 

)7) 

نظري 

(8) 

40 %26.67 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c1, 

c2, d1 
 Quiz 12 5 %3.33( 2كوز) 4

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, d1 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
14 30 %20 

a1, a2, 

a3,b1, 

b2, c1, 

c2, d1 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 40% 

a1, a2, 

a3, b1, 

b2, c1, 

c2, d1 
  Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 كتابة المراهع للمترر ،اسم المللف  سنة النشر  اسم الكتاب  دار النشر  بلا النشر(.:  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
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 Barton, L.L. and Northup, D.E. (2011):  Microbial ecology. Wiley‐Blackwell. 

 Pradipta, K.M. (2008): Textbook of environmental microbiology. I.K. Publishing 
House. 

 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 ( األساس العملي لبيئة ا2000عارف ابراهيم عبدالواحد :)ألحياء الدقيقة. 

 Atlas, R.M. and Bartha, R. (2000): Microbial ecology, 4th Edition. Fundamentals and 

applications. 4th edition. Benjamin/Cummings Science Publishing, USA. 

 Cappucino, J. and Sherman, N. (2010): Microbiology: A laboratory manual. 9th edition. 

Pearson Education Limited. 

 Das, S. (2014): Microbial biodegradation and bioremediation, 1st edition. Elsevier 

 Kirchman, D.L. (2012):  Processes in microbial ecology. Oxford University Press, Inc., 

New York, NY. 

 Maier, R.M.; Pepper, I.L. and Gerba, C.P. (2008): Environmental microbiology. 2nd 

edition. C.P., Academic Press.  

 Okafor, N. (2011): Environmental microbiology of aquatic and waste systems. 1st 

edition. Springer, New York. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3
 

 

vii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

يقدم أسااتاا المقرر تقريرا بحضااور و ياب الطالب للقساام ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضااور المحاضاارة إاا تأخر لمدة ربع ساااعة لثال  مرات في الفصاال الدراساايك وإاا تأخر  يساامح -

 ادة عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاا المقررك وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.زي

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إاا تأخر مقدار ) -

 اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إاا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أسااااااتاا المقرر نوع التعيينات في بداية الفصاااااال ويحدد مواعيد تسااااااليمها وضااااااوابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

 التكليف الذي تأخر في تسليمه.إاا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة  -

 :Cheatingالغش  5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب. -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -
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 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

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

 

 

 

 

 1اللغة اإلنجليزية )2020-2019العام الجامعي: 

 ميكروبيةبيئة  :خطة مقرر

 

i.  معلومات عن أستاا المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name 

نسرين عبدالكريم طاهر 

 المخالفي

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 ساعتان 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 كلية العلوم /جامعه صنعاء

770964805 
 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثال 

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

omamrmalik@yahoo.co

m 
      

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 بيئة ميكروبية

 رمز المقرر ورقمه  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1  3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester المستوى الثالث/ الفصل الثاني 

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
احياء دقيقة عام, علم الفطريات والبكتيريا والطحالب 

 والطفيليات

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
                               (None)ال توجد 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 برنامج االحياء الدقيقة
 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 انجليزي –عربي 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course 

 كلية العلوم -قاعات قسم العلوم الحياتية 
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10.    

 

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

iii.  وصف المقررCourse Description: 

يهدف هذا المقرر الى معرفة المفاهيم األسااااااساااااية في علم البيئةك دراساااااة الكائنات الدقيقة في بيئاتها المختلفة 

نات الحية ا كائ ية والعوامل المؤثرة على نموها وتوزيعها ودورها في البيئةك دراساااااااة ال قاساااااا ئات ال لدقيقة في البي

واالتزان  البيوجيوكيميائيةوميكانيكية التكيف والتحمل والمقاومةك العالقات الميكروبيةك الساالساالة الغذائية, الدورات 

البيئيك ايضااااا يشاااامل المقرر الملوثات البيئيةك دراسااااة بعه الظواهر الهامة التي تسااااببها الكائنات الحيه الدقيقة في 

 الحيوي والمعالجة الحيوية وكيفية معالجة مياه الشرب والصرف الصحي. البيئةك التحلل

 

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1- النظام البيئي.المفاهيم االساسية في علم البيئة الميكروبية وتركيب ووظائف  يشرح 

a2-  يصففففففف البيئات الموتلفة والكائنات الاليتة المتفاها  فيعا والافاؤث الملير  عليعا ودورها في البيئات

 الموتلفة وؤيكانيكية التكيف والمتاوؤة في البيئات التاسية.

-a3  انظمتعا البيئية.ؤع و الكائنات الحيةبين  المتبادلة الااللاتالتفاعث ويشرح  
b1- ح دور الكائنات الاليتة في سلسلة الغذاء والتاوير البيفهيفكيميائي والتحلث والماالجة الحيفيةيفض. 

 - b2البيئية الموتلفة ويتترح طرق حلعا. تيصف الظفاهر والمشكال 

c1-  ية ،التجميع  الاري  التاريف  الحفظ واهراءات ئة الميكروب فة في علم البي ية الموتل يطبق الطرق الالم

  .والسالؤة( االؤان

c2- .ياري وينتوب الكائنات الاليتة المنتجة لمفاد ذات فائا  في المجاالت الرراعية والصناعية  

d1- ؤارفة كافية السفففففتواام المالفؤات  ويمتلك يامث بشفففففكث ؤسفففففتتث وكجرء ؤن فريق منعاء با  المعام

 . وتكنفلفهيا االتصاالت

 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectلموضوعات النظريةاأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 
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 مقدمة عامة 1

 تاريف علم البيئة 

 لمحة تاريوية عن علم البيئة 

 الافاؤث التي ادت الى تطفر علم البيئة 

 اساسية في علم البيئة ؤفاهيم 

 السام واهمية علم البيئة 

 ؤكفنات النظام البيئي ووظائفه 

1 

 

 

2 

2 
الكائنات الحية 

الدقيقة في 

 النظام البيئي

   الكائنات الحية الاليتة ،بكتيريا  فطريات  اكتينفؤيسففففففيتات

 طحالب  بروتفزوا( 
2 

 

2 

3 
الكائنات الحية 

الدقيقة في 

 التربة

 تركيب التربة 

 المتفاها  في التربة ئنات الاليتةالكا 

 الافاؤث الملير  في تفزيع وانفاع الكائنات الاليتة 

  في التربة الكائنات الحية الاليتةدور 

3 

 

 

2 

4 
الكائنات الحية 

الدقيقة في 

 البيئات المائية

 تركيب البيئة المائية 

 المتفاها  في البيئة المائية الكائنات الاليتة 

 فزيع وانفاع الكائنات الاليتةالافاؤث الملير  في ت 

  في الماء الكائنات الحية الاليتةدور 

4 

 

 

2 

5 
الكائنات الحية 

الدقيقة في 

 الهواء

  ؤكفنات العفاء 

 المحمفلة بالعفاء الكائنات الاليتة 

 الافاؤث الملير  في تفزيع وانفاع الكائنات الاليتة 

  في العفاءالكائنات الحية الاليتة دور 

5 

 

 

2 

6 
نات الحية الكائ

الدقيقة في 

 البيئات القاسية

 انفاع البيئات التاسية 

 الميكروبات المتفاها  في البيئات التاسية 

 ؤيكانيكية التكيف والتحمث والمتاوؤة 
6 

 

2 

7 

الطرق 

المستخدمة في 

دراسة الكائنات 

 الحية الدقيقة 

 :الطرق المستواؤة في دراسة الكائنات الحية الاليتة في 

 في التربة -

 الماءفي  -

 في العفاء -

7 

 

 

2 

 

  8 الفصل )نظري( اختبار نصف 8

9 
العالقات 

 الميكروبية

 عالله الميكروبات ؤع باضعا 

  النبات –عالله الميكروبات 

  الحيفان -عالله الميكروبات 
9 2 

10 
تدفق الطاقة في 

 االنظمة البيئية

  السالسث الغذائية 

  الغذائيةت الشبكا  

  األهرام البيئية 

 االنظمة البيئيةة في االنتاهي 

10 2 

11 
الدورات 

البيوجيوكيميائ

 دور  الكربفن 

 دور  النتروهين 
11 2 
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ية و اتزان 

 النظام البيئي

 دور  الكبريت 

 دور  الففسففر 

 اتران النظام البيئي 

12 
الملوثات 

 البيئية 

 انفاع التلفث 

 ؤصادر التلفث في البيئة 

 تأيير الملفيات على النظام البيئي 

 ع التلفثوسائث ؤن 

  سلبا وايجابادور الكائنات الاليتة 

12 2 

13 

دراسة بعه 

الظواهر البيئية 

التي تسببها 

الكائنات الحية 

 الدقيقة

 التضوم االحيائي 

 التوثث 

 التفتح الربياي 

 التنتية الذاتية 

13 2 

14 
التحلل الحيوي 

و المعالجة 

 الحيوية 

  اؤثلةوأنفاعه والافاؤث الملير  و تاريف التحلث الحيف 

 وطرق الماالجة واهميتعا تاريف الماالجة الحيفية 

 خصائص الكائنات الحية الاليتة المناسبة للماالجة 

  التحلث الحيف  والماالجة الحيفيةالفرق بين 

14 2 

15 

معالجة مياه 

الشرب 

والصرف 

 الصحي

 ؤصادر تلفث ؤياه الشرب وطرق ؤاالجتعا 

 ص ؤنعاؤصادر وانفاع المولفات الصلبة وطرق التول 

       طرق ؤاالجة المولفات السائلة 
15 2 

  16 اختبار نهاية الفصل )نظري( 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28 

 

 

                      :                  Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

الر

 قم
Ord

er 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1   2 1 الممارسات المخبرية الدقيقة الميكروبيولوجية والسالمة البيولوجية 

2  2 2 عزل  الكائنات الحية الدقيقة من التربة 

3 
  الدقيقة من الهواءعزل الكائنات الحية 

  فحص نتائج العزل من التربة والتنقية 

3 2 

4 
  عزل الكائنات الحية الدقيقة من الماء 

  فحص نتائج العزل من الهواء والتنقية 

4 2 

5 
 عزل الكائنات الحية الدقيقة من منطقه الرايزوسفير والرايزوبالن 

 فحص نتائج العزل من الماء والتنقية 

5 2 

6 
 عزل و فحصRhizobium  للبقوليات من العقد الجذرية 

  فحص نتائج العزل من الرايزوسفير والرايزوبالن والتنقية 

6 2 

  7   (Midterm Exam)  اختبار نصف الفصل  7
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8  2 8 عزل الكائنات المحللة للسليلوز والكيتين والمبيدات 

9 
 عزل وتنمية طحالب التربة وعدها 

  حفظ المزارع الميكروبية 

9 2 

10 
  باستخدام صور دائمة التالية دراسة  البروتوزوا 

 Amoeba, Entamoeba, Paramecium and Plasmodium 

10 2 

11 

  تقدير الجودة الميكروبيولوجية للمياه 

  ( تقديرBODلعينات مياه الصرف الصحي ).  

11, 

12, 

13 

6 

12   )اختبار نهاية الفصل )عملي Final Exam  14  

اعات الفعليةاجمالي األسابيع والس  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

12 24 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرة التفاعلية  -

 discussionالحوار والمناقشة  -

 Brainstormingالعصف الذهني  -

 Problem solving حل المشكالت -

                 &Simulation Method Practical presentationsالعروض العملية والمحاكاة  -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيق العملي  -

 projectsوالمهام والتكاليف  المشروعات -

 Self-learningالتعلم الذاتي  -

  Cooperative Learningالتعلم التعاوني  -

 تبادل الخبرات بين الزمالء -

 

 

  VIIليفات .  األنشطة والتكTasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 4,9 5 فردي  تكليفات وواهبات 1

 13 5 جماعي تكليفات 2

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
N

o 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

موعد )أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 
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1 
 Tasks andالتكليفات والواجبات 

Assignments 
4, 9,13 10 6.67% 

 Quiz 6 5 %3.33( 1اختبار قصير ) 2

3 
ي )نظر Midterm Exam اختبار نصفي

 وعملي( 

 (7(عملي 

(8نظري )  40 %26.67 

 Quiz 12 5 %3.33( 2اختبار قصير ) 4

 20% 30 14 اختبار عملي نهائي 5

 %40 60 16 اختبار تحريري نهائي 6

 % Total  150 100 المجموع 

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  : اسم المؤلفك سنة النشرك اسم الكتابك دار النشرك بلد(

 (.النشر
 

 )ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4

 Barton, L.L. and Northup, D.E. (2011):  Microbial ecology. Wiley‐Blackwell. 

 Pradipta, K.M. (2008): Textbook of environmental microbiology. I.K. Publishing 
House. 

 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
 .(: األساس العملي لبيئة األحياء الدقيقة2000عارف ابراهيم عبدالواحد ) • .1

 Atlas, R.M. and Bartha, R. (2000): Microbial ecology, 4th Edition. Fundamentals and 

applications. 4th edition. Benjamin/Cummings Science Publishing, USA. 

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

Pearson Education Limited. 

 Das, S. (2014): Microbial biodegradation and bioremediation, 1st edition. Elsevier 

 Kirchman, D.L. (2012):  Processes in microbial ecology. Oxford University Press, Inc., 

New York, NY. 

 Maier, R.M.; Pepper, I.L. and Gerba, C.P. (2008): Environmental microbiology. 2nd 

edition. C.P., Academic Press.  

 Okafor, N. (2011): Environmental microbiology of aquatic and waste systems. 1st 

edition. Springer, New York. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcلكترونية ومواقع اإلنترنت... المصادر اإل .6
 http://www. 

 http://www.  

 

 

ii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 امة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة الع

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
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تجاوز  يقدم أسااتاا المقرر تقريرا بحضااور و ياب الطالب للقساام ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال -

 يتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.% و25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضااور المحاضاارة إاا تأخر لمدة ربع ساااعة لثال  مرات في الفصاال الدراساايك وإاا تأخر  يساامح -

 زيادة عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاا المقررك وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :am Attendance/PunctualityExضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إاا تأخر مقدار ) -

 إاا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ر نوع التعيينات في بداية الفصاااااال ويحدد مواعيد تسااااااليمها وضااااااوابط تنفيذ التكليفات يحدد أسااااااتاا المقر -

 وتسليمها.

 إاا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. -

 :Cheatingالغش  5

 ئي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النها -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -
 :policies Otherسياسات أخرى  7

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

 
 


