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 ميكروبيولوجي تشخيصيةمواصفات مقرر: 

 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 

 ميكروبيولوجي تشخيصية

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 
الفصل الدراسي األول –المستوى الرابع   

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 

 وجدت(

Pre-requisites (if any) 

 

 علم البكتيريا –أحياء دقيقة عام 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 

 

- 

7.  

 درس له المقرريبرنامج الذي ال

Program (s) in which the 

course is offered 

 

 برنامج البكالوريوس لعلم األحياء الدقيقة            

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 االنجليزية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 

 نظام ساعات معتمدة, فصلي

10.  
 رمعد مواصفات المقر

Prepared By 

  د/ ابتسام الحمزي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

 مختلفة لجسم اإلنسان   أجهزةصابات البكتيرية  من مواقع يهدف هذا المقرر الى عزل وتشخيص األ

 

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

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

a1 –  جسم اإلنسان المختلفة والخصائص التركيبية للبكتيريا أجهزةيصف تركيب ووظيفة 

a2 -  ئعة التي تصففففيب جسففففم اإلنسففففان وأعراضففففها وعالمتها السففففريرية يصففففف األمراب البكتيرية الشففففا

 ومضاعفاتها 

a3 -   جسم اإلنسان و تشخيص اإلصابات البكتيرية المختلفة أجهزةيشرح طرق جمع العينات من 
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b1-   التي تصيب اإلنسانيستدل من األعراب على بعض األمراب البكتيرية 

b2- يرياود البكتيميز أفضل الطرق المعملية للتحقق من وج 

c1 - مةيفحص ويشخص البكتيريا بطرق تقنية ميكروبية  قديمة و حديثة متبعا إجراءات األمن والسال 

d1 -   يعمل ضففففمن فريق ويتعاون مع زمالئه لتقديم عروب مختصففففرة حول  ميكروبيولوجي تشففففخيصففففية

 وحلول مشاكل البيئة

d2- ابات البكتيرية.يجيد استخدام الحاسوب في رصد بيانات إحصائية لإلص 

 

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) 
المقصودة من  مخرجات التعلم

 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -  جسم اإلنسان المختلفة  أجهزةيصف تركيب ووظيفة

 والخصائص التركيبية للبكتيريا

 

A 1  يصف الخصائص التركيبية .

والفسيولوجية والبيئية 

 والجزيئية للكائنات الدقيقة.

a2– ئعة التي تصيب يصف  طبيعة األمراب البكتيرية الشا

جسم اإلنسان واعراضها وعالمتها السريرية 

 ومضاعفاتها

A 2  ،يوضح طبيعة الفيروسات .

البكتيريا، الفطريات، الطحالب 

والطفيليات وخصائصها األساسية 

 المستخدمة في التصنيف

a3–  جسم اإلنسان و  أجهزةيشرح طرق جمع العينات من

 تشخيص اإلصابات البكتيرية المختلفة

 

-  

b1 -  التي يستدل من األعراب على بعض األمراب البكتيرية

 تصيب اإلنسان

 

B2 يوضح الطرق المختلفة لعلم .

التصنيف والتشخيص والعالج 

والتحكم في األمراب الميكروبية 

 المختلفة. 

b2- يميز أفضل الطرق المعملية للتحقق من وجود البكتيريا 

 

B4. يصف المشكالت ويقترح حلها 

c1- ص ويشففخص البكتيريا بطرق تقنية ميكروبية  قديمة يفح

  و حديثة متبعا إجراءات األمن والسالمة

C1 يعزل ويعرف أنواع مختلفة من .

الكائنات الحية الدقيقة 

-الفطريات-البكتريا-)الفيروسات

 الطحالب والطفيليات( 

C2 . يشخص الميكروبات المسببة

 لألمراب الميكروبية المختلفة

C4. ءات السالمة المناسبة يطبق إجرا

المصاحبة للتقنيات الميكروبية 

 والمنهجية المختلفة.

C5.  يختار التقنيات المناسبة لتنظيم

وتحليل النتائج المعملية إلعداد 

 وتقديم التقارير واالوراق العلمي
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 واءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويمم

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 

 التقويم استراتيجية

Assessment 

Strategies 

a1-   جسففم اإلنسففان  أجهزةيصففف تركيب ووظيفة

 المختلفة والخصائص التركيبية للبكتيريا

 –المحاضففففففرة التفاعلية 

والحوار المناقشة  

لتحريري أو  االمتحفففان ا

 الشفوي أو كوز

a2-  

 

يصف األمراب البكتيرية الشائعة التي 

تصيب جسم اإلنسان وأعراضها 

 وعالمتها السريرية ومضاعفاتها 

 

 –المحاضرة التفاعلية 

 المناقشة والحوار

االمتحان التحريري أو 

 الشفوي أو كوز

a3-  جسفففم  أجهزةيشفففرح طرق جمع العينات من

إلنسففففففان و تشففففففخيص اإلصففففففابات ا

 البكتيرية المختلفة

 –المحاضرة التفاعلية 

 المناقشة والحوار

االمتحان التحريري أو 

 الشفوي أو كوز

 

 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-   يسففففتدل من األعراب على بعض األمراب

 التي تصيب اإلنسانالبكتيرية 

 –المحفففاضففففففرة التففففاعليفففة 

عرب  -اقشففففففة والحوار المن

 تقديمي

كتابة تقرير         

b2-  يميز أفضل الطرق المعملية للتحقق من

 وجود البكتيريا

 –المحفففاضففففففرة التففففاعليفففة 

عرب  -المنفاقشفففففففة والحوار

 تقديمي

 كتابة تقارير

 

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

d1-  يعمل ضففففففمن فريق ويتعاون مع زمالئه لتقديم عروب

 بيئةمختصرة حول علم الطفيليات وحلول مشاكل ال

D2 يستخدم مهارات التفاوب .

والتواصل الفعال باإلضافة الى 

 التكنولوجيا.

D5 يوظف المعارف في علم االحياء .

 الدقيقة لحل المشاكل ذات العالقة

 

d2  يجيد اسفففففتخدام الحاسفففففوب في رصفففففد بيانات إحصفففففائية

 لإلصابات البكتيرية.

D1 يدير المعرفة واستراتيجيات .

  التعلم الذاتي.
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Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

c1- نية يفحص ويشففففففخص البكتيريا بطرق تق

ميكروبية  قديمة و حديثة متبعا إجراءات 

 األمن والسالمة

الفحص –التطبيق العملي   كتابة التقارير 

 

     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 -   يعمل ضففففففمن فريق ويتعاون مع زمالئه

لتقفففديم عروب مختصفففففففرة حول علم 

 الطفيليات وحلول مشاكل البيئة

التعلم  –التطبيق العملي 

 الذاتي

ركتابة التقاري  

d2 -   يجيد اسفتخدام الحاسفوب في رصفد بيانات

 إحصائية لإلصابات البكتيرية.

التعلم  –التطبيق العملي 

 الذاتي

 كتابة التقارير

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات 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) 

1-2 

 

Diagnostic 

microbiology 

- Introduction of 

diagnostic 

microbiology 

 

- Specimen(s:  

Types, selection, 

number of sample 

Collection: 

materials, aseptic 

conditions during 

collection, volume, 

ect..,  

Transport media , 

preservation time  

2 4 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

d1 
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- Processing: 

Macroscopic  

(visual ) 

examination for 

color , consistency, 

odor, etc.., 

Microscopic 

examination of 

smears stained with 

the appropriate 

Staining methods 
- Culture:  

Types of plates 

(including selective 

media when 

required ).  

Incubation 

conditions  

Identification of 

culture isolates  

 

Interpretation of 

culture results  

 

 

 

 

3 

Urinary tract 

infections 

 

Definition, 

methods of 

specimens 

collection, 

cultivation, 

Isolation and 

identify of 

pathogenic 

Microorganisms 

from urine samples 

 

1 2 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

d1 

4 

Genital  tract 

infections 

 

Definition, 

methods of 

specimens 

collection, 

cultivation, 

Isolation and 

identify of 

pathogenic 

1 2 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

d1 
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Microorganisms 

from samples 

 

5-6 
Gastrointestinal 

infection 

Definition, 

methods of 

specimens 

collection, 

cultivation, 

Isolation and 

identify of 

pathogenic 

Microorganisms 

from samples 

 

2 4 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

d1 

7 

 

Lower and 

upper 

respiratory 

infection 

Definition,  

cultivation, 

Isolation of 

pathogenic 

Microorganisms 

from sputum 

samples 

 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2,b3, 

d1 

9 
Skin and pus 

examination 

Definition,  

cultivation, 

Isolation of 

pathogenic 

Microorganisms 

from pus and 

exudates  samples 

1 2 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

d1 

10   
Blood 

examination  

Definition,  

cultivation, 

Isolation of 

pathogenic 

Microorganisms 

from blood 

 

1 2 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

c2, d1 

11 

bone marrow 

and 

Cerebrospinal 

fluid  

 

Definition,  

cultivation, 

Isolation of 

pathogenic 

Microorganisms 

from C.S.F 

samples     

 

1 2 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

d1 
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12 
Ears and eyes 

infections 

Definition,  

cultivation, 

Isolation of 

pathogenic 

Microorganisms 

from Eye and Ear  

samples 

 

1 2 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

c2, d1 

13 
Antimicrobial 

Sensitivity test 

Kirbey Methods 

technique  1 2 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

d1 

14 

Different 

Types of 

Disinfectants 

Disinfectant 

and 

Bacterial 

Sterilization 

1 2 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

d1 

15 

Prevention and 

vaccination 

from 

Pathogenic 

bacteria 

Types of 

Vaccines 

Life, 

Attenuated, 

Killed 

vaccines 

1 2 

a1, 

a2,a3, 

b1, 

b2,c1, 

d1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 28 === 

 

                                                  Practical Aspect الجانب العملي موضوعات  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1-2 
Sterilization and disinfections (equiments 

and handling procedures 
2 4 

a1, a2, 

a3, c1, 

d1 

3-4 

Methods of cutting and staining of bacterial 

in general  

Methods for antimicrobial susceptibility 

testing  

2 4 

a2, a3, 

b1, b2, 

c1, d1  
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5-6 

Sputum for microbiological investigation  

Throat and mouth swabs  

 

2 4 

a2, a3, 

b2,c1, 

d1, d2 

7 Mid-Exam 1  

a1,a2, 

a3,b1, 

b2,c1, 

d1, d2 

8-9 

Per-nasal , anterior and nasopharyngeal 

swabs  

Ear & Eye  

 

2 4 

a2, a3, 

b2,c1, 

d1, d2 

10-11 

Pus from wounds, abscesses & burns  

 2 4 

a2, a3, 

b2,c1, 

d1, d2 

12-13 
Urine and Uro-genital  

 
2 4 

a2, a3, 

b2,c1, 

d1, d2 

14 Final-Exam 1  

a1,a2, 

a3,b1, 

b2,c1, 

d1, d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

12 24 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  التفاعلية المحاضرةLectures 

  الحوار والمناقشةdiscussion 

  العصف الذهنيBrainstorming 

 حل المشكالت Problem solving 

  العروب العملية والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف  والمهام المشروعاتprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بين الزمالء 

 

 

vi.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

N

o 

 االنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 

الدرج

ة 

أسبوع 

 لتنفيذا

مخرجات 

 التعلم
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)فردي/ 

 تعاوني(

المس

 تحقة

Mar

k 

Week 

Due 

CILOs 

(symbol

s) 

عمل تقارير قصفيرة اسفبوعية حول موضفوع المحاضفرة  1

 القادمة ومناقشة الطالب في بداية كل محاضرة
 6 فردي

اسبوع

 يا

a1, a2, 

a3,b1, 

b2,c1, 

d1 

2      

جمع عينات من المسفففتشففففيات من مناطق  -نزول ميداني 3

 ستها معمليامحلية مختلفة وفحصها ودرا
 3,4 4 جماعي

a1, a2, 

a3,b1, 

b2, c1, 

d1,d2 

4      

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 

النزول 

الميداني 

االسبوع 

3,4 

10 6.7% 
a1, a2, a3, 

b1, 

b2,c1,d1,d2 
 Quiz( 1كوز) 2

كل 

 اسبوع
5 3.3% 

a1, a2, a3, 

b1, 

b2,c1,d1,d2 
3 

 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

 من)ن(الثا

السابع 

 )ع(

 

 

20+ 

20 
26.7% 

a1, a2, a3, 

b1, b2,c1, 

d1, 
 Quiz( 2كوز) 4

كل 

 اسبوع
5 3.3% 

a1, a2, a3, 

b1, b2,c1, 

d1, 
5 

 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
14 30 20% 

a1, a2, a3, 

b1, 

b2,c1,d1,d2 
6 

 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 40% 

a1, a2, a3, 

b1, 

b2,c1,d1,d2 
 Total  100 150 اإلجمالي%  

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 دار النشر، بلد النشر(.

 

 مرجعين(: ) ال تزيد عن Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
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1-Richard,  A. H. , Cynthia, N . and Bruce,  D.  F. (2013):  Lippincott’s Illustrated 

Reviews; 

 Microbiology; Third Edition Microbiology-  Lippincoot's Williams & wikins press,. 

2 Monica Cheesbrough (2006): District Laboratory Practice in Tropical Countries Part 1  

and  

 Part 2; Second Edition –Cambridge university press. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .2

https://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic  

 

viii. 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  -

دم أسففففتاذ المقرر تقريرا بحضففففور والياب الطالب للقسففففم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في يق -

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

 :Tardyالحضور المتأخر  2

سي، وإذا  يسمح - ساعة لثالث مرات في الفصل الدرا للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع 

عن ثالث مرات يحذر شفففففففويا من أسففففففتاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  تأخر زيادة

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

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

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

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

كليف الذي تأخر في إذا تأخر الطالب في تسففففففليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة الت -

 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفففففففي أو النهائي تطبق عليه الئحة شفففففف ون  -

 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشففاريع يحرم من الدرجة المخصففصففة  -

 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 :Other policiesسياسات أخرى  7

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

 

(1قرر: اللغة اإلنجليزية )2021\2020العام الجامعي:   

 يولوجي تشخيصيةميكروب :خطة مقرر

https://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic
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i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم

Name ابتسام الحمزي /د 

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(

Office Hours 

6 

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone 

No.  

قسم -كلية العلوم-جامعة صنعاء

شعبة األحياء -تيةالعلوم الحيا

 الدقيقة 

الس

 بت

SA

T 

األح

 د

SU

N 

االثن

 ين

MO

N 

الثال

 ثاء

TU

E 

األربع

 اء

WE

D 

الخمي

 س

TH

U 

 البريد اإللكتروني

E-mail 

Drebtesam.hasan@ya

hoo.com 
      

  

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 علم الطفيليات

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 ستوى والفصل الدراسيالم

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي األول –المستوى الرابع   

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(

Pre-requisites  

  علم البكتيريا – أحياء دقيقة

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co –requisite 

 Noneال توجد 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) inتدريس المقرر 

which the course is 

offered 

 برنامج البكالوريوس لعلم األحياء الدقيقة

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 االنجليزية

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 

course 

 قسم العلوم الحياتية–كلية العلوم  -جامعة صنعاء

 

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

mailto:Drebtesam.hasan@yahoo.com
mailto:Drebtesam.hasan@yahoo.com
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iii.  وصف المقررCourse Description: علم الطفيليات 

 ن  مختلفة لجسم اإلنسا أجهزةيهدف هذا المقرر الى عزل وتشخيص االصابات البكتيرية  من مواقع 

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

a1 –  جسم اإلنسان المختلفة والخصائص التركيبية للبكتيريا أجهزةيصف تركيب ووظيفة 

a2 -   يصفففف األمراب البكتيرية الشفففائعة التي تصفففيب جسفففم اإلنسفففان وأعراضفففها وعالمتها السفففريرية

 ومضاعفاتها 

a3 -   ابات البكتيرية المختلفةجسم اإلنسان و تشخيص اإلص أجهزةيشرح طرق جمع العينات من 

b1-   التي تصيب اإلنسانيستدل من األعراب على بعض األمراب البكتيرية 

b2- يميز أفضل الطرق المعملية للتحقق من وجود البكتيريا 

c1 - يفحص ويشخص البكتيريا بطرق تقنية ميكروبية  قديمة و حديثة متبعا إجراءات األمن والسالمة 

d1 -  تعاون مع زمالئه لتقديم عروب مختصفففرة حول  ميكروبيولوجي تشفففخيصفففية يعمل ضفففمن فريق وي

 وحلول مشاكل البيئة

d2- .يجيد استخدام الحاسوب في رصد بيانات إحصائية لإلصابات البكتيرية 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم

Order 

 الوحدات

 (لرئيسة)الموضوعات ا

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1-2 
Diagnostic 

microbiology 

- Introduction of diagnostic 

microbiology 

 

- Specimen(s:  

Types, selection, number of sample 

Collection: materials, aseptic 

conditions during collection, 

volume, ect..,  

Transport media , preservation time  

- Processing: 

Macroscopic  (visual ) examination 

for color , consistency, odor, etc.., 

Microscopic examination of smears 

stained with the appropriate 

Staining methods 

Culture:  

Types of plates (including selective 

media when required ).  

Incubation conditions  

Identification of culture isolates  

Interpretation of culture results 

1,2  4 
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3 

Urinary tract 

infections 

 

Definition, methods of specimens 

collection, cultivation, Isolation and 

identify of pathogenic 

Microorganisms from urine 

samples 

 

3 2 

4 

 

Genital  tract 

infections 

 

Definition, methods of specimens 

collection, cultivation, Isolation and 

identify of pathogenic 

Microorganisms from samples 

 

4 2 

5-6 
Gastrointestinal 

infection 

Definition, methods of specimens 

collection, cultivation, Isolation and 

identify of pathogenic 

Microorganisms from samples 

 

5,6 4 

7 

Lower and upper 

respiratory 

infection 

Definition,  cultivation, 

Isolation of pathogenic 

Microorganisms from sputum 

samples 

 

7 2 

8  Mid-Exam 8  

9 
Skin and pus 

examination 

Definition,  cultivation, Isolation of 

pathogenic Microorganisms from 

pus and exudates  samples 

 

9 

2 

10 
Blood 

examination 

Definition,  cultivation, Isolation of 

pathogenic Microorganisms from 

blood 

 

10 2 

11 

bone marrow and 

Cerebrospinal 

fluid  

 

Definition,  cultivation, Isolation of 

pathogenic Microorganisms from 

C.S.F samples     
 

11  

2 

12 
Ears and eyes 

infections 

Definition,  cultivation, Isolation of 

pathogenic Microorganisms from 

Eye and Ear  samples 
 

12 2 

13 
Antimicrobial 

Sensitivity test 
Kirbey Methods technique 13 2 
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14 

 

Different Types of 

Disinfectants 

Disinfectant and Bacterial 

Sterilization 

14 2 

15 

Prevention and 

vaccination from 

Pathogenic 

bacteria 

Types of Vaccines Life, Attenuated, 

Killed vaccines 

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 

 الرقم

Orde

r 

 هام / التمارينالم

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Cont. 

H 

1-2 
Sterilization and disinfections (equiments and handling 

procedures 

1-2 4 

3-4 

Methods of cutting and staining of bacterial in general  

Methods for antimicrobial susceptibility testing  

 

3-4 4 

5-6 

Sputum for microbiological investigation Throat and 

mouth swabs  

 

5-6 4 

7 Mid-Exam 7  

8-9 

Per-nasal , anterior and nasopharyngeal swabs Ear & 

Eye  

 

8-9 4 

10-11 
Pus from wounds, abscesses & burns  

 

10-11 4 

12-13 
Urine and Uro-genital  

 

12-13 4 

  Final Exam 14  اختبار نهاية الفصل )عملي( 14

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
12 24 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرة التفاعلية  -

 discussionالحوار والمناقشة  -

 Brainstormingالذهني العصف  -

 Problem solving حل المشكالت -

                 &Simulation Method Practical presentationsالعروب العملية والمحاكاة  -
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 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيق العملي  -

 projectsوالمهام والتكاليف  المشروعات -

 Self-learningالتعلم الذاتي  -

  Cooperative Learningم التعاوني التعل -

 تبادل الخبرات بين الزمالء -

 

  VII األنشطة والتكليفات  .Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 

)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

المستح

 قة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  

لمحاضفففرة القادمة عمل تقارير قصفففيرة اسفففبوعية حول موضفففوع ا

 ومناقشة الطالب في بداية كل محاضرة

 اسبوعيا   6 فردي

2  

 
   

جمع عينففات من الترب من منففاطق محليففة مختلفففة  -نزول ميففداني 3

 وفحصها ودراستها معمليا

 
 4 ,3 4 جماعي

4  

 
   

 Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 يب التقويمأسال

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم

Week Due 

 الدرجة

Mark 

الوزن 

 النسبي%

Proportion 

of Final 

Assessment 

1 
 Tasks andالتكليفات والواجبات 

Assignments 

  نزول ميداني

4و3االسبوع   
10 

6.7%        

 %3.3 5 كل اسبوع Quiz( 1اختبار قصير ) 2

3 
)نظري  Midterm Exam اختبار نصفي

 وعملي( 

 الثامن )ن(

 السابع )ع(

20 

20 

26.7% 

 Quiz  5 3.3%( 2اختبار قصير ) 4

 %20 30 13 اختبار عملي نهائي 5

 %40 60 16 اختبار نظري نهائي 6

 % Total  150 100المجموع  

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  :النشر، بلد  )اسم الم لف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار

 النشر(.
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 : )ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .3

 

1 -Richard,  A. H. , Cynthia, N . and Bruce,  D.  F. (2013):  Lippincott’s Illustrated 

Reviews; 

 Microbiology; Third Edition Microbiology-  Lippincoot's Williams & wikins press,. 

2 -Monica Cheesbrough (2006): District Laboratory Practice in Tropical Countries Part 

1  and  

 Part 2; Second Edition –Cambridge university press.                                                                  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .4

 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .5

https://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

حان في يقدم أسففففتاذ المقرر تقريرا بحضففففور والياب الطالب للقسففففم ويحرم الطالب من دخول االمت -

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

 :Tardyالحضور المتأخر  2

سي، وإذا  يسمح - ساعة لثالث مرات في الفصل الدرا للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع 

تأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شفففففففويا من أسففففففتاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول 

 لمحاضرة.ا

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

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

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

 :& Projects Assignmentsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

إذا تأخر الطالب في تسففففففليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  -

 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ش في االمتحان النصفففففففي أو النهائي تطبق عليه الئحة شفففففف ون في حال ثبوت قيام الطالب بالغ -

 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشففاريع يحرم من الدرجة المخصففصففة  -

 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 :Other policiesسياسات أخرى  7

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

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic
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