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 فسيولوجي ميكروبات: مواصفات مقرر
 

i. معلومات عن أستاذ المقرر                                                                                          

Information about Faculty Member Responsible for the Course  

 االسم

Name 
 بوريد. هالة جميل الج

 الساعات المكتبية )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone No.  

كليه العلوم –جامعه صنعاء   

772299734تلفون رقم   
 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TU

E 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

TH

U 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
aljebouri_999@hotmail.co

m 
      

 

i.                 معلومات عامة عن المقرر              General information 

about the course   

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 Microbial Physiology     فسيولوجي الميكروبات 

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 
 المستوى الثالث/ الفصل الدراسي االول

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 األحياء الدقيقة العام –الكيمياء الحيوية 

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

8 

 لغة تدريس المقرر

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      
 

 

 مالحظة: الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.
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ii.                                                         وصف المقرر                   
Course Description 

بحيث يكتسب  يهدف هذا المقرر الى بناء المعرفة العلمية للطالب عن مفاهيم علم فسيولوجي الميكروبات

بدائية وحقيقية النواة، ودورها في العمليات التراكيب الخلوية الميكروبية للكائنات  عنالطالب فكرة شااااااااملة 

الميكروبية األسااااااااسااااااية، النقل الغااااااااائي، النمو والعوامل المغذرة عليه، ونوا، التغذية الميكروبية، التجرذم 

كانيكيات  قاء في الظروف المتطرفة، تكوين الغاااااااااء الحيوي البكتيري، واييراي مي كانيكيات الب والحركة، مي

 الميكروبية المتاابهة والمختلفة. التواصل بين الخاليا

 

iii. مخرجات تعلم المقرر                     Course Intended Learning 

Outcomes (CILOs) 
 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على ون:

a1.يعّرف المصطلحات األساسية لعلم فسيولوجي الميكروبات  : 

a2 الميكروبية وعالقتها بالنمو والعوامل المغذرة على النمو. :  يذكر ونوا، التغذية  

a3التجرذم....الخ(.-الحركة -التغذية-:  يفرق بين العمليات الفسيولوجية المختلفة )النمو 

b1  :.يصف الخصائص الفسيولوجية واالستجابات السلوكية والميكانيكيات التنظيمية للبكتيريا والفطريات   

b2 :يف الفسيولوجي المختلفة في ظل الظروف البيئية المتطرفة. ظواهر التكيفسر 

c1 :باستخدام الوسائل المختلفة. ويحللها بياناتها وينجزها ويسجلالتجارب المعملية  يصمم  

c2 :عليها  يحافظو التجارب عليها باستخدام التقنيات المناسبة للدراسة ويجرىسالالت ميكروبية مختلفة  يعزل

 لفترات طويلة.

c3 : التقنيات الضوئية واللونية االساسية في التقدير الكمي للعينات الميكروبية والبيئية. يستخدم 

d1.يطور مهارات البحث والكتابة العلمية والتفكير العلمي : 

d2.يكتسب مهارة العرض وااللقاء والعمل الجماعي ضمن فريق :        

d3لميكروبية اعتماداي على فهم فسيولوجيتها.: يقترح الحلول المناسبة للتخلص من الماكالت ا 

 
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 
يعّرف المصطلحات األساسية لعلم فسيولوجي 

 الميكروبات.
A1 يصف الخصائص التركيبية والفسيولوجية  :

 والبيئية والجزيئية للكائنات الدقيقة.

A3لدقيقة: يميز االيتالفات بين الكائنات الحية ا a2 
يذكر ونوا، التغذية الميكروبية وعالقتها بالنمو 

 والعوامل المغذرة على النمو.
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a3 
-ويفرق بين العمليات الفسيولوجية المختلفة )النم

 لتجرذم....الخ(.ا-لحركةا -التغذية
A3يميز االيتالفات بين الكائنات الحية الدقيقة : 

b1 

يصف الخصائص الفسيولوجية واالستجابات 

السلوكية والميكانيكيات التنظيمية للبكتيريا 

 والفطريات.

B1 يربط المفاهيم المختلفة لعلم األحياء األساسي :

 والتطبيقي والعلوم األيرى.

B5 يقيم الفرضيات والبيانات التجريبية والنقاشات :

 المنطقية

b2 
ظواهر التكيف الفسيولوجي المختلفة في  يفسر

 .ظل الظروف البيئية المتطرفة

B1 يربط المفاهيم المختلفة لعلم األحياء األساسي :

 والتطبيقي والعلوم األيرى.

B4.يصف الماكالت ويقترح حلها : 

B5 يقيم الفرضيات والبيانات التجريبية والنقاشات :

 المنطقية

c1 

 وينجزها ويسجلالتجارب المعملية  يصمم

باستخدام الوسائل المختلفة. ويحللها بياناتها

  

C4اجراءات السالمة المناسبة المصاحبة  : يطبق

 للتقنيات الميكروبية والمنهجية المختلفة.

C5 يختار التقنيات المناسبة لتنظيم وتحليل النتائج  :

 المعملية إلعداد وتقديم التقارير واألوراق العلمية.

C6 يحافظ على الكائنات الحية الدقيقة لفترات طويلة :

 .بصورة نقية باستخدام طرق مختلفة

c2 
 ويجرىسالالت ميكروبية مختلفة  يعزل

التجارب عليها باستخدام التقنيات المناسبة 

 عليها لفترات طويلة. يحافظو للدراسة

C1 يعزل ويعرف ونوا، مختلفة من الكائنات الحية :

الطحال -الفطريات-البكتيريا-الدقيقة )الفيروسات

 والطفيليات(.

C4مصاحبة : يطبق اجراءات السالمة المناسبة ال

 للتقنيات الميكروبية والمنهجية المختلفة.

C5 يختار التقنيات المناسبة لتنظيم وتحليل النتائج  :

 المعملية إلعداد وتقديم التقارير واألوراق العلمية.

C6 يحافظ على الكائنات الحية الدقيقة لفترات طويلة :

 بصورة نقية باستخدام طرق مختلفة.

c3 
وئية واللونية االساسية على التقنيات الض يتعرف

المستخدمة في التقدير الكمي للعينات الميكروبية 

 والبيئية.

d1 
يطور مهارات البحث والكتابة العلمية والتفكير 

 العلمي.

D2 يستخدم مهارات التفاوض والتواصل الفعال :

 باإلضافة الى التكنولوجيا.

D3 يجيد مهارة ادارة الوقت وحل الماكالت واتحاذ :

 ر.القرا

D4 يقدر السياقات االجتماعية وااليالقية ذات:

 العالقة بالتخصص.

d2 
يكتسب مهارة العرض وااللقاء والعمل الجماعي 

    ضمن فريق.

D1.يدير المعرفة واستراتيجية التعليم الذاتي : 

D2 يستخدم مهارات التفاوض والتواصل الفعال :

 باإلضافة الى التكنولوجيا.

D3 الوقت وحل الماكالت واتحاذ : يجيد مهارة ادارة

 القرار.

D5 يوظف المعارف في علم األحياء الدقيقة لحل :

 المااكل ذات العالقة.
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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 
يعّرف المصااااطلحات األساااااسااااية لعلم 

 فسيولوجي الميكروبات.
لتفاعلية المحاضرة ا

الحوار  -والعروض التقديمية 

حل  -تكاليف  -والمناقاة

 -العصف الذهني  -الماكالت

 قراءات مسبقة.

 -االيتبارات الافهية

 -االيتبارات التحريرية 

ايتبارات االجابة 

تقييم  -( quizالقصيرة )

تقارير التكاليف الفردية 

 المناقاة. -والجماعية

a2 

ميكرو ل تغاااذياااة ا ل بياااة ياااذكر ونوا، ا

وعالقتهاااا باااالنمو والعوامااال المغذرة 

 على النمو.

a3 

يفرق بين العملياااات الفساااااايولوجياااة 

-الحركاااة -التغاااذياااة-المختلفاااة )النمو

 التجرذم....الخ(.

 

 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 

يصااااااف الخصااااااائص الفساااااايولوجية 

واالساااتجابات السااالوكية والميكانيكيات 

 للبكتيريا والفطريات.التنظيمية 

الاامااحااااضااااااارة الااتاافااااعاالااياااة 

الحوار  -والعروض التقديمية 

حاال  -تكاااليف  -والمناااقااااااااة

 -العصف الذهني  -الماكالت

مجموعات  -قراءات مساااااابقة

 العمل.

هياااة ف  -االيتباااارات الاااااااا

 -االيتباااارات التحريرياااة 

ايتبارات االجابة القصااايرة 

(quiz تقاااارير  -(  يم  ي ق ت

الااااتااااكااااالاااايااااف الاااافاااارديااااة 

المناقاة. -اعيةوالجم  
b2 

ظواهر التكيف الفساااااايولوجي  يفساااااار

المختلفاااة في ظااال الظروف البيئياااة 

 المتطرفة.

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

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 
 

 قرر/ المهارات المهنية والعمليةمخرجات الم

Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

c1 

وينجزهااا التجااارب المعمليااة  يصاااااامم

باسااااااتخدام  ويحللها بياناتها ويسااااااجل

  الوسائل المختلفة.

الحوار المحاضرة التفاعلية، 

والمناقاة، المحاكاة والعروض 

 مالعملي، التعليالعملية، التطبيق 

التعاوني الذاتي التعليم  

 -االيتبارات الافهية

تقييم األداء  -مالحظة األداء

تقييم  -الفردي والجماعي

تقييم  -القيمة العلمية للتقارير c2 
ساااااااالالت ميكروبياااة مختلفاااة  يعزل

التجااارب عليهااا باااسااااااتخاادام  ويجرى

d3 
يقترح الحلول المناسبة للتخلص من الماكالت 

 الميكروبية اعتماداي على فهم فسيولوجيتها.

D1.يدير المعرفة واستراتيجية التعليم الذاتي : 

D5حياء الدقيقة لحل : يوظف المعارف في علم األ

 المااكل ذات العالقة
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 يحافظو التقنيات المناساااااابة للدراسااااااة

 عليها لفترات طويلة.

تقييم  -العروض التقديمية

 -العمل الجماعي

 االيتبارات العملية.

c3 

على التقنيات الضااوئية واللونية  يتعرف

االساااسااية المسااتخدمة في التقدير الكمي 

 للعينات الميكروبية والبيئية.
 

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

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر

Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

d1 
البحث والكتابة العلمية  يطور مهارات

حلقات  -البحث في مصادر التعلم والتفكير العلمي.

 -دراسة حالة -نقاش التعلم الناط

انجاااال المهاااام والتكااااليف عن 

سمنارات. -مواضيع معينة  

هياااة ف  -االيتباااارات الاااااااا

تقييم األداء  -مالحظة األداء

تقييم  -الفردي والجمااااعي

 -القيماااة العلمياااة للتقاااارير

 -وض التقاااديمياااةتقييم العر

 تقييم العمل الجماعي.

d2 
يكتسااب مهارة العرض وااللقاء والعمل 

    الجماعي ضمن فريق.

d3 

يقترح الحلول المناااساااااابااة للتخلص من 

الماااكالت الميكروبية اعتماداي على فهم 

 فسيولوجيتها.

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) 

1 

مدخل الى 

علم 

فسيولوجي 

 الميكروبات

يولوجي  - عريف علم فسااااااا ت

 الميكروبات

التنو، الميكروبي وعالقتاااه  -

 بالنااط الميكروبي

التركياااب الخلوي الميكروبي  -

 –)الكائنات حقيقة وبدائية النواة 

الساااااايتوباللم  –تركياااب النواة 

الغااء السيتوباللمي  –ومكوناته 

والتراكياااب المرتبطاااة باااه مثااال 

االهااااااااااداب واالسااااااااااااااااواط 

 والكبسوالت....الخ(

2 4 a1, b1, c1, c2 

2 

وظائف 

الغشاء 

 السيتوبالزمي

بروتينااات الغااااااااااء الناااقلااة  -

 ونماذج تدفق السوائل

االنتاااااار الساااالبي والميساااار  -

والميكاااانيكياااات المختلفاااة للنقااال 

 ط األولي والثانويالنا

تعااادد  - م ل نقااال األحاااادي وا ل ا

 وامتصاص الحديد

1 2 a1,a3, 

b1,d1,d2 
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 التالؤم بين التركيب والوظيفة -

3 
النمو 

 الميكروبي

انوا،  -تعريف عمليااة النمو  -

النمو )المتوالن وغير المتوالن 

-الثنااائي -المحاادود -المتزامن –

 المتعدد(

منحنى النمو  -مراحاال النمو  -

الميكروبي بواساااطة  )تقدير النمو

عااااد الااااخاااااليااااا باااااااااااريااااحااااة 

 -الكتلة الخلوية -الهيموسايتوميتر

 مقياس العكورة(

الاااعاااوامااال الاااباااياااولاااوجاااياااة  -

والفيزيااائيااة والكيميااائيااة المغذرة 

 على النمو الميكروبي

2 4 
a1,a3, 

b1,b2,c1 

,c2,c3,d1,d2 

5 
التغذية 

 الميكروبية

المتطلبات الغذائية الميكروبية  -

 وعالقتها بالنمو

 ونوا، التغذية الميكروبية -

1 2 
a1,a2,a3,b1, 

c1, 

c2,c3,d1,d2 

 التجرثم 6

 تعريف عملية التجرذم -

 التركيب الجزيئي للجرذومة -

التغيرات  -مراحااال التجرذم  -

الخلويااة والجزيئيااة التي تحااد  

 يالل التجرذم

 المقاومة الحرارية للجراذيم -

فترة العمر  -انوا، الجراذيم  -

 ذوميللجرذومة والكمون الجر

 االنبات والتطور الجرذومي -

تااارذير العوامااال البيولوجياااة  -

والفيزياااائياااة والكيمياااائياااة على 

 عملية التجرذم

2 4 a1, a3, b1,b2, 

d1,d2,d3 

7 
الحركة 

 الميكروبية

 -تعريف الحركة الميكروبية  -

 ونوا، الحركة الميكروبية

االناااتاااحااااء الاااماااياااكاااروباااي  -

 الكيميائي...الخ(-)الضوئي

باااي االرتااابااااط الاااماااياااكااارو -

 )الاعيرات واالهداب(

االساااااااااااواط واالناااااجاااااذاب  -

 الميكروبي

1 2 a1, a3,b1, c1   

,c2, d1,d2 

8 

التكيف 

الميكروبي 

في البيئات 

 المتطرفة

 االستقرار الدايلي -

ظااااهاارة الااتااكاايااس االحاااادي  -

 والمتعدد

2 4 
a1, a3,b1,b2, 

c1, 

c2,c3,d1,d2,d3 
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فساااااايولوجياااة الميكروباااات  -

 المتطرفة

اسااااااتاااااااعار الكثافة العددية  -

 )النصاب(

 ياليا الوقود الميكروبية -

اناااوا، االجاااهااااد )االجاااهااااد  -

-الحمضي-التركسدي-االسمولي

 الغذائي...الخ(

التحكم الصاااااااااارم ومحباااات  -

 الظروف المتطرفة

9 
الغشاء 

 البكتيري

 التراكيب التعددية للبكتيريا -

 وهمية الغااء البكتيري -

دور الغاااااااااااء البكتيري في  -

 -انتخريب االساان-)تآكل االنابيب

التليف -تلوياااث المعااادات الطبياااة

 الحويصلي في الرئتين(

 يصائص الغااء البكتيري  -

هجرة وانتاااااااااار الغااااااااااء  -

التحكم بنمو الغااااااااء  -البكتيري 

 البكتيري والسيطرة عليه

2 4 a1, b1, c1,c2, 

d1,d2,d3 

10 

ميكانيكيات 

التواصل بين 

 الخاليا 

 ونظمة االشارات المتخصصة -

 ببتيدالفرمونات متعددة ال -

 التنافس والتجرذم الدايلي -

 االشارات دايل الخلوية -

التحكم باااالحركاااة االنزالقياااة  -

 للبكتيريا

تبادل االشاااااارات بين الخاليا  -

 المحتاجة لالتصال

1 2 a1, b1, 

d1,d2,d3 

 اجمالي عدد األسابيع والساعات الفعلية

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 28 - 

 

 

                                             موضوعات الجانب العملي                                         ا:ثاني

Practical Aspect            

 الرقم

Order 

 تدريبات /التجارب العملية

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم

Course ILOs 
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1 

تعلم المهارات المعملية واستخدام الطرق المعملية 

 المختبرية وتحضيروالمعدات وممارسة السالمة 

 بيئات ميكروبية تفريقيه مختلفة

1 2 a1, c1, d1,d2 

2 

عزل ميكروبات من عينات مختلفة باستخدام البيئات 

 المختلفة التي تم تحضيرها 
1 2 

a1, c1, 

c2,d1,d2 

3 

تطبيق تقنيات الصباغة من وجل تعريف العينات ذم 

 حفظ الكائنات المعرفة
1 2 

a1,c1, 

c2,d1,d2 

4 

حساب عدد الخاليا البكتيرية والفطرية في عينات 

 مختلفة
1 2 

a1,c1, 

c3,d1,d2 

5 

دراسة االنماط المختلفة للنمو الميكروبي ورسم 

 A. nigerو    E. coliمنحنى النمو لـ 
2 4 

a1,a3,b1,c1, 

c2,d1,d2 

7 

والحرارة على النمو  pHدراسة ترذير كل من 

 الميكروبي بما في ذلك الظروف المتطرفة
2 4 

a1,b1,b2,c1, 

c2,c3,d1,d2,d3 

8 

دراسة ترذير كل من األمالح ومصادر الكربون 

والضوء على النمو الميكروبي بما في ذلك الظروف 

 المتطرفة

2 4 

a1,b1,b2, c1, 

c2, 

c3,d1,d2,d3 

9 

 -األسنان-عزل وغاية بكتيرية من ونابيب المياه

المعدات الطبية وتعريفها ودراسة يصائصها ذم 

 حفظها

2 4 
b2, c1, c2, 

c3,d1,d2,d3 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

12 24 - 

 

 Teaching                  س                                                           استراتيجيات التدري

Strategies 

  المحاضرة التفاعليةLectures 

  الحوار والمناقاةdiscussion 

  العصف الذهنيBrainstorming 

 حل الماكالت Problem solving 

  المحاكاة والعروض العمليةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

  الماروعات والمهام والتكاليفprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بين الزمالء Share experiences between colleagues 
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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) 

ية عن موضوعات تكليفات منزل 1

 مختارة
 5 فردي

3,5,7,9,1

1 
a1,a2,a3,b1,b

2,d1,d2,d3 

2 
 12,13 5 جماعي البحث 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,d1,d2( 1كول ) 2

3 

 ايتبار 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%( 2كول ) 4
a1,a2,a3,b1,b2, 

c1,c2,c3,d1,d2,d3 

5 

ايتبار نهاية الفصل 

 )عملي(

Final Exam 

(practical) 

14 30 20% 
a1,a3,b2, c1, 

c2,c3,d1,d2,d3 

6 
ايتبار نهاية الفصل 

 )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

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

c1,c2,c3,d1,d2,d3 

 Total  100 150 اإلجمالي%  
 

لمراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد )كتابة امصادر التعلم 

Learning Resources                   النشر(               
 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s)المراجع الرئيسة  .1
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- Moat, A.G & Foster, J.W. & Spector, M. P. (2009): Microbial physiology (4th 

edition), Wiley India Pvt Ltd, Country. 

- White, D., Drummond, J.T., & Fuqua, C. (2012): The physiology and 

biochemistry of prokaryotes (4th edition). Oxford University Press (Highly 

recommended). 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
- Reddy, S.R., & Reddy, S,M. (2005): Microbial Physiology. Scientific 

Publishers, India. 

- Caldwell, D. R. (1995): Microbial physiology & Metabolism. Brown Publisher. 

 Electronic Materials                                   المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3

and Web Sites etc. 
- http://biocyc.org/ 

- http://www.microlibrary.org/ 

- http://www.socgenmicrobial.org.uk/Links.htm 

- http://www.microbeworld.org/ 

vii.                                الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر                                     

Course Policies       

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

1 

  Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية   

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

يقدم وستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من ديول االمتحان في حال  -

 لس القسم.% ويتم اقرار الحرمان من مج25تجاول الغياب 

2 

 Tardyالحضور المترير 

يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا ترير لمدة ربع ساعة لثال  مرات في الفصل الدراسي، وإذا  -

ترير ليادة عن ذال  مرات يحذر شفويا من وستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من ديول 

 المحاضرة.

3 

 yExam Attendance/Punctualit االمتحانضوابط 

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب ديول االمتحان النهائي إذا ترير مقدار ) -

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

4 

 Assignments & Projectsالتعيينات والمااريع 

لفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات يحدد وستاذ المقرر نو، التعيينات في بداية ا -

 وتسليمها.

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

 تسليمه.

5 

 Cheatingالغش 

 الب.في حال ذبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي وو النهائي تطبق عليه الئحة شغون الط -

في حال ذبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمااريع يحرم من الدرجة المخصصة  -

 للتكليف.

6 
 Plagiarismاالنتحال 

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

7 
 Other policiesسياسات ويرى 

 ثل استخدام الموبايل وو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخوي سياسات ويرى م -
 

 

http://biocyc.org/
http://www.microlibrary.org/
http://www.socgenmicrobial.org.uk/Links.htm
http://www.microbeworld.org/
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2020/2021العام الجامعي:   
 

 فسيولوجي الميكروبات :خطة مقرر
 

ii. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member 

Responsible for the Course 

 االسم

Name د. هالة جميل الجبوري 
المكتبية الساعات 

 )أسبوعيا(

Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone No.  

كليه العلوم –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       

 
iii. ومات عامة عن المقرر                       معل General information about the course  

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 Microbial Physiologyفسيولوجي الميكروبات  

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 

الفصل الدراسي االول –المستوى الثالث   

5 
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(

Pre-requisites  

 ال توجد

6 
لبات المصاحبة )إن المتط

 Co –requisite وجدت(
 ال توجد

7 

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s)تدريس المقرر 

in which the course is 

offered 

 برنامج علم األحياء الدقيقة
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8 
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 االنجليزية

9 
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 

course 
 

 

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

iv.                                                              وصف المقرر             
Course Description 

بحيث يكتسب  ن مفاهيم علم فسيولوجي الميكروباتيهدف هذا المقرر الى بناء المعرفة العلمية للطالب ع

التراكيب الخلوية الميكروبية للكائنات بدائية وحقيقية النواة، ودورها في العمليات  عنالطالب فكرة شااااااااملة 

الميكروبية األسااااااااسااااااية، النقل الغااااااااائي، النمو والعوامل المغذرة عليه، ونوا، التغذية الميكروبية، التجرذم 

كا كانيكيات والحركة، مي قاء في الظروف المتطرفة، تكوين الغاااااااااء الحيوي البكتيري، واييراي مي نيكيات الب

 التواصل بين الخاليا الميكروبية المتاابهة والمختلفة.

i. مخرجات تعلم المقرر                     Course Intended Learning 

Outcomes (CILOs) 
 الطالب قادرا على ون:بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون 

a1.يعّرف المصطلحات األساسية لعلم فسيولوجي الميكروبات  : 

a2 .يذكر ونوا، التغذية الميكروبية وعالقتها بالنمو والعوامل المغذرة على النمو  :  

a3التجرذم....الخ(.-الحركة -التغذية-:  يفرق بين العمليات الفسيولوجية المختلفة )النمو 

b1  :ئص الفسيولوجية واالستجابات السلوكية والميكانيكيات التنظيمية للبكتيريا والفطريات.يصف الخصا 

b2 :ظواهر التكيف الفسيولوجي المختلفة في ظل الظروف البيئية المتطرفة. يفسر 

c1 :باستخدام الوسائل المختلفة. ويحللها بياناتها وينجزها ويسجلالتجارب المعملية  يصمم  

c2 :عليها  يحافظو التجارب عليها باستخدام التقنيات المناسبة للدراسة ويجرىيكروبية مختلفة سالالت م يعزل

 لفترات طويلة.

c3 :التقنيات الضوئية واللونية االساسية في التقدير الكمي للعينات الميكروبية والبيئية. يستخدم 

d1.يطور مهارات البحث والكتابة العلمية والتفكير العلمي : 

d2هارة العرض وااللقاء والعمل الجماعي ضمن فريق.: يكتسب م        

d3.يقترح الحلول المناسبة للتخلص من الماكالت الميكروبية اعتماداي على فهم فسيولوجيتها : 

 

 

v. محتوى المقرر                                                                               
Course Content 
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                      موضوعات النظرية                                                  أوال: ال
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 

فسيولوجي 

 وباتالميكر

 تعريف علم فسيولوجي الميكروبات -

 التنو، الميكروبي وعالقته بالنااط الميكروبي -

ية  - التركياب الخلوي الميكروبي )الكاائناات حقيقاة وبادائ

 –الساااااايتوباللم ومكوناااتااه  –تركيااب النواة  –النواة 

الغااااااااء الساااااايتوباللمي والتراكيب المرتبطة به مثل 

 االهداب واالسواط والكبسوالت....الخ(

1,2 4 

2 

وظائف الغشاء 

 السيتوبالزمي

 بروتينات الغااء الناقلة -

 نماذج تدفق السوائل -

 االنتاار السلبي والميسر -

 الميكانيكيات المختلفة للنقل الناط األولي والثانوي -

 النقل األحادي والمتعدد -

 امتصاص الحديد -

 التالؤم بين التركيب والوظيفة -

3 2 

 النمو الميكروبي 3

 مو تعريف عملية الن -

 -المتزامن –انوا، النمو )المتوالن وغير المتوالن  -

 المتعدد(-الثنائي -المحدود

 مراحل النمو -

منحنى النمو )تقاادير النمو الميكروبي بواسااااااطااة عااد  -

 -الكتلة الخلوية -الخاليا باااااااريحة الهيموساااااااايتوميتر

 مقياس العكورة(

العوامل البيولوجية والفيزيائية والكيميائية المغذرة على  -

 مو الميكروبيالن

4,5 4 

 االمتحان النصفي 4

5 

التغذية 

 الميكروبية

 المتطلبات الغذائية الميكروبية وعالقتها بالنمو -

 ونوا، التغذية الميكروبية -
7 2 

 التجرثم 6

 تعريف عملية التجرذم -

 التركيب الجزيئي للجرذومة -

 مراحل التجرذم  -

 التغيرات الخلوية والجزيئية التي تحد  يالل التجرذم -

 المقاومة الحرارية للجراذيم -

 انوا، الجراذيم -

 فترة العمر للجرذومة والكمون الجرذومي -

 االنبات والتطور الجرذومي -

ية على  - ية والكيميائ مل البيولوجية والفيزيائ ترذير العوا

 عملية التجرذم

8,9 4 
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7 

الحركة 

 الميكروبية

 تعريف الحركة الميكروبية -

 ونوا، الحركة الميكروبية -

 لكيميائي...الخ(ا-لميكروبي )الضوئياالنتحاء ا -

 االرتباط الميكروبي )الاعيرات واالهداب( -

 االسواط واالنجذاب الميكروبي -

10 2 

8 

التكيف 

الميكروبي 

في البيئات 

 المتطرفة

 االستقرار الدايلي -

 ظاهرة التكيس االحادي والمتعدد -

 فسيولوجية الميكروبات المتطرفة -

 استاعار الكثافة العددية )النصاب( -

 ياليا الوقود الميكروبية -

-التااركساااااااادي-انوا، االجهاااد )االجهاااد االساااااامولي -

 الغذائي...الخ(-الحمضي

 التحكم الصارم ومحبات الظروف المتطرفة -

11,12 4 

 الغشاء البكتيري 9

 التراكيب التعددية للبكتيريا -

 وهمية الغااء البكتيري -

تخريااب -دور الغاااااااااء البكتيري في )تااآكاال االنااابيااب -

التليف الحويصاالي في -لويث المعدات الطبيةت -االساانان

 الرئتين(

 يصائص الغااء البكتيري  -

 هجرة وانتاار الغااء البكتيري -

 التحكم بنمو الغااء البكتيري والسيطرة عليه -

13,14 4 

10 

ميكانيكيات 

التواصل بين 

 الخاليا

 ونظمة االشارات المتخصصة -

 الفيرمونات متعددة الببتيد -

 يليالتنافس والتجرذم الدا -

 االشارات دايل الخلوية -

 التحكم بالحركة االنزالقية للبكتيريا -

 تبادل االشارات بين الخاليا المحتاجة لالتصال -

15 2 

 االمتحان النهائي 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 32 

  
 

 Training/ Tutorials/ Exercises                   موضوعات الجانب العملي        ثانيا:

Aspects      

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

1 

 تعلم المهارات المعملية واستخدام الطرق المعملية والمعدات وممارسة

 بيئات ميكروبية تفريقيه مختلفة المختبرية وتحضيرالسالمة 
1 2 
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2 

تم  عزل ميكروبات من عينات مختلفة باستخدام البيئات المختلفة التي

 تحضيرها 
2 2 

3 

تطبيق تقنيات الصباغة من وجل تعريف العينات ذم حفظ الكائنات 

 المعرفة
3 2 

 2 4 نات مختلفةحساب عدد الخاليا البكتيرية والفطرية في عي 4

5 

 .Eدراسة االنماط المختلفة للنمو الميكروبي ورسم منحنى النمو لـ 

coli    وA. niger 
5,6 4 

 االيتبار العملي النصفي 6

7 

والحرارة على النمو الميكروبي بما في ذلك  pHدراسة ترذير كل من 

 الظروف المتطرفة
7,8 4 

8 

بون والضوء على النمو دراسة ترذير كل من األمالح ومصادر الكر

 الميكروبي بما في ذلك الظروف المتطرفة
9,10 4 

9 

المعدات الطبية  -األسنان-عزل وغاية بكتيرية من ونابيب المياه

 وتعريفها ودراسة يصائصها ذم حفظها
11,12 4 

10 

والحرارة على النمو الميكروبي بما في ذلك  pHدراسة ترذير كل من 

 الظروف المتطرفة
13,14 4 

 االيتبار العملي النهائي 11

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28 

 

 Teaching                  استراتيجيات التدريس                                                           

Strategies 

  المحاضرة التفاعليةLectures 

  الحوار والمناقاةdiscussion 

  العصف الذهنيBrainstorming 

 حل الماكالت Problem solving 

  المحاكاة والعروض العمليةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

  الماروعات والمهام والتكاليفprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بين الزمالء Share experiences between colleagues 

 Tasks and االنشطة والتكليفات                                                              

Assignments 
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 م

No 

 التكليف /االنشطة 

Assignments/ Tasks 
)فردي/ نوع التكليف 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

 أسبوع التنفيذ

Week Due 

 3,5,7,9,11 5 فردي تكليفات منزلية عن موضوعات 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 النهائية 

Proportion of Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
يااسبوع  10 6.67% 

 Quiz 4 2.5 3.33%( 1كول ) 2

3 
 )العملي والنظري( ايتبار نصف الفصل

Midterm Exam  

عملي 

(7)  

نظري 

(6)  
 

40 

(20 

+20) 

 

26.67% 

 Quiz 12 2.5 3.33%( 2كول ) 4

5 
 ايتبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
14 30 20% 

6 
 ايتبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 40% 

 Total  100 150 اإلجمالي% 
 

 

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

Learning Resources                   النشر(               

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s)المراجع الرئيسة  .4
- Moat, A.G & Foster, J.W. & Spector, M. P. (2009): Microbial physiology (4th 

edition), Wiley India Pvt Ltd, Country. 

- White, D., Drummond, J.T., & Fuqua, C. (2012): The physiology and 

biochemistry of prokaryotes (4th edition). Oxford University Press (Highly 

recommended). 

 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
- Reddy, S.R., & Reddy, S,M. (2005): Microbial Physiology. Scientific 

Publishers, India. 

- Caldwell, D. R. (1995): Microbial physiology & Metabolism. Brown Publisher. 
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 Electronic Materials and                                   لكترونية ومواقع اإلنترنت... المصادر اإل .6

Web Sites etc. 
- http://biocyc.org/ 

- http://www.microlibrary.org/ 

- http://www.socgenmicrobial.org.uk/Links.htm 

- http://www.microbeworld.org/ 

 

 

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

وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من ديول االمتحان في حال  يقدم وستاذ المقرر تقريرا بحضور -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25تجاول الغياب 

2 

 Tardyالحضور المترير 

يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا ترير لمدة ربع ساعة لثال  مرات في الفصل الدراسي، وإذا  -

ستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من ديول ترير ليادة عن ذال  مرات يحذر شفويا من و

 المحاضرة.

3 

 Exam Attendance/Punctuality االمتحانضوابط 

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب ديول االمتحان النهائي إذا ترير مقدار ) -

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

4 

 Assignments & Projectsالتعيينات والمااريع 

يحدد وستاذ المقرر نو، التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

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

 تسليمه.

5 

 Cheatingغش ال

 في حال ذبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي وو النهائي تطبق عليه الئحة شغون الطالب. -

في حال ذبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمااريع يحرم من الدرجة المخصصة  -

 للتكليف.

6 
 Plagiarismاالنتحال 

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلكفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب  -

7 
 Other policiesسياسات ويرى 

 وي سياسات ويرى مثل استخدام الموبايل وو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 
 

http://biocyc.org/
http://www.microlibrary.org/
http://www.socgenmicrobial.org.uk/Links.htm
http://www.microbeworld.org/

