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Microbial Natural Products 

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
Microbial Natural Products 

 نواتج طبيعية 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 - - 2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester المستوى الرابع، الفصل األول 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
سيولوجيا ميكروبية، كيمياء حيوية، احياء دقيقة عام، ف

 أيض ميكروبي

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
- 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 برنامج األحياء الدقيقة

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 ة، االنجليزيةالعربي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 منتظم

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

Dr. Salwa H. Alkhyat 

 ا.م.د. سلوى الخياط

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. مقرروصف ال Course Description: 

دراسةةةة المنت ات الطبيعية المنت ة بواسةةةطة الميكروبات والت  تلع  دورا هاما ة   يا   الى المقرر هذا يهدف

 اإلنسان ويسلط الضوء على انواعها بصور  م ملة ويركز على دراسة المضادات ال يوية بصور  خاصة.

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

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

a1 -   يصةةةةةةف أنواا النواتج الطبيعية  سةةةةةة  مصةةةةةةادرها البكتيرية وال طرية وكذا النواتج الطبيعية ذات

 ال عالية والمستخدمة طبيا 

a2 - يكانيكية عمل كل منها والعوامل يعرف المضةةةةةةادات ال يوية واكتوةةةةةةاةها وم موعاتها الر يسةةةةةةية وم

  المؤثر  ة  نواطها.

b1-   ياريج المثبط والعالج المميت للبكتالعاليميز بين  

b2 - انماطها ومخاطرها.حيوية وكيفية اكتسابها و يربط بين موكلة المقاومة الضد 
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d1- اي وما يصا بهل يويطور مهاراته ال كرية ومهار  االتصال ل ل المواكل المتعلقة بمقاومة المضاد ا 

 من ظهور امراض.

d2 - .يستخدم موارد المعلومات من الكت  او االب اث او الوبكة العنكبوتية 

d3 -  .يساهم ة  نقل المعرةة  ول االستخدام االمن والسليم للمضادات ال يوية    

 

 

iv.  المقرر مع مخر ات التعلم للبرنامج تعلممخر ات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخر ات التعلم المقصود  من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخر ات التعلم المقصود  من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - س  مصادرها البكتيرية  يصف أنواا النواتج الطبيعية 

وال طريةةةةة وكةةةةذا النواتج الطبيعيةةةةة ذات ال عةةةةاليةةةةة 

 والمستخدمة طبيا 

A1 يصف الخصائص التركيبية .

والفسيولوجية والبيئية والجزيئية 

 للكائنات الدقيقة.

A2 ،يوضح طبيعة الفيروسات، البكتيريا .

الفطريات، الطحالب والطفيليات 

وخصائصها األساسية المستخدمة 

 التصنيف. في

a2 –  يعرف المضةةةةةةةادات ال يوية واكتوةةةةةةةاةها وم موعاتها

الر يسةةةةةةةية وميكانيكية عمل كل منها والعوامل المؤثر  

  ة  نواطها.

 

A1 يصف الخصائص التركيبية .

والفسيولوجية والبيئية والجزيئية 

 للكائنات الدقيقة.

A4 يشرح العالقة بين االحياء الدقيقة .

 ئية.المختلفة وأنظمتها البي

b1–  ريايالعالج المثبط والعالج المميت للبكتيميز بين B2 يوضح الطرق المختل ة لعلم .

التصنيف والتوخيص والعالج 
والت كم ة  األمراض الميكروبية 

 المختل ة.

b2 -  يربط بين موكلة المقاومة الضد  يوية وكي ية اكتسابها

 وانماطها ومخاطرها.

B2يوضح الطرق المختلفة لعلم . 

التصنيف والتشخيص والعالج والتحكم في 

 األمراض الميكروبية المختلفة.

B4.يصف المشكالت ويقترح حلها . 

d1-  يطور مهاراته الفكرية ومهارة االتصال لحل المشاكل المتعلقة

 بمقاومة المضاد الحيوي ومايصاحبها من ظهور امراض

D1 يدير المعرةة واستراتي يات التعلم :
 الذات .

D2تخدم مهارات الت اوض و التواصل . يس
 ال عال باالضاةة الى التكنولو يا. 

D3 ي يد مهار  إدار  الوقت و ل الموكالت .
 واتخاذ القرار.

D5 يوظف المعارف ة  علم اال ياء الدقيقة .
 ل ل المواكل ذات العالقة.

d2-  يسةةةةةةةتخةةدم موارد المعلومةةات من الكتةة  او االب ةةاث او

 الوبكة العنكبوتية.

D1 يدير المعرةة واستراتي يات التعلم :
 الذات .

D2 يستخدم مهارات الت اوض و التواصل .
 ال عال باالضاةة الى التكنولو يا. 

d3 -    يسةةةاهم ة  نقل المعرةة  ول االسةةةتخدام االمن والسةةةليم

    للمضادات ال يوية.

D2 يستخدم مهارات الت اوض و التواصل .
 يا.ال عال باالضاةة الى التكنولو 

D4 يقدرالسياقات اال تماعية واألخالقية .
 ذات العالقة بالتخصص.
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-  ة  سةةةةةةةةة  يصةةةةةةةف أنواا النواتج الطبيعيةة

مصةةةةادرها البكتيرية وال طرية وكذا 

النواتج الطبيعيةةةةة ذات ال عةةةةاليةةةةة 

 والمستخدمة طبيا 

المحاضرة 

 التفاعلية

الحوار 

 والمناقشة

 المحاكاة

 التعليم التعاوني

 امتحانات قصيرة

 واجبات منزلية

 التكاليف

 اسئله تنافسية

 

a2-   يعرف المضةةةةةةةةادات ال يويةة واكتوةةةةةةةةاةهةةا
ة وميكانيكية عمل كل وم موعاتها الر يسةةي

 منها والعوامل المؤثر  ة  نواطها.

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   ج المثبط والعالج المميت العاليميز بين

  ياريللبكت

 المحاضرة التفاعلية

 الحوار والمناقشة

 حل المشكالت

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني

تحااااانااااات  م ا

 قصيرة

ت واجاااااابااااااا

 منزلية

 التكاليف

 عروض 

 اسئلة تنافسيه

b2-  حيوية  يربط بين موةةةةكلة المقاومة الضةةةةد

 انماطها ومخاطرها.وكيفية اكتسابها و
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     لتقويم:التدريس وا ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-   يطور مهاراته ال كرية ومهار  االتصةةةةةال

ل ل الموةةةاكل المتعلقة بمقاومة المضةةةاد 

ال يوي ومايصا بها من ظهور امراض

  

 

ر  الت اعليةالم اض  

 ال وار والمناقوة

  ل الموكالت

 العصف الذهن 

 التعلم الذاتي

 التعليم التعاون 

 تبادل الخبرات

 امت انات قصير 

 وا بات منزلية

الب ثية التكاليف  

 عروض

 اس لة تناةسيه

d2-  يستخدم موارد المعلومات من الكت  او

 االب اث او الوبكة العنكبوتية.

d3 -  المعرةة  ول االسةةةةتخدام  يسةةةةاهم ة  نقل

    االمن والسليم للمضادات ال يوية.

 

 

 

 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

 مقدمة 1

 مقدمة تاريخية ة  النواتج الطبيعية 
 اهميتها 
   االيض األول 
 األيض الثانوي 
 نواتج االيض الثانوي 

1 2 a1 

2 

 النواتج

الطبيعية من 

مصادر 

 فطرية

•  Some important natural 
compounds from fungi 
• Some important bioactive 
compounds from endophytic 
fungi 
• Some US Food and Drug 
Administration (FDA)-approved 
drugs from fungi. 

1 2 
a1, d1, 

d2 

3 
النواتج 

الطبيعية من 
- Actinomycetes 1 2 

a1, 
d1,d2 
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مصادر 

 بكتيرية

- Some novel natural 
compounds produced 
actinomycetes 
- Some FDA-approved drugs 
from bacteria. 

4 

نواتج طبيعية 

من مصادر 

 طحلبية

- Natural Products from Algae. 
- Natural Products from 
Microbial Community 
Interactions 

1 2 
a1, 

d1,d2 

5 

بعض النواتج 

 الطبيعية

 الميكروبية

 ذات الفعالية

 مضادات األورام -
  مضادات السرطان -
 مثبطات األنزيمات -
 مثبطات )كبت( المناعة -

- Antifungal agents 

 المضادات ال يوية -

1 2 
a1, 
a2, 

d1, d2 

6 

مقدمة في 
المضادات 

 الحيوية

ال يوية نوأتها  تاداضمقدمة عن الم •
 وتطورها

اسةةةةةةتخالص وتنقية وتصةةةةةةنيع المضةةةةةةادات  •
 ال يوية وت ويرها.

1 2 
a2, d1, 

d2 

7 

مصطلحات 
في المضادات 

 الحيوية

 ال يوية تاداضة  الم تمصطل ا -

 ايللبكتر  تج المميالط والعثبج المالالع -

واقااال تركيز MIC ط ثباختباااار اقااال تركيز م 

 MLCت ممي

1 2 
a2, b1, 
d1, d2 

9 

المجموعات 
ية الميكروب

المنتجة 
للمضادات 
 الحيوية 

 الحيوية تداضارز المفالتي ت تالمجموعا• 

 واهميتها  تاألكتينوميستا دور -

حسب فعاليتها  الحيويةت اداضلما تصنيف -

 آالية عملها

 والكائنات الحية التي تتأثر بكل مجموعه

1 2 
a2, d1, 

d2 

10 

ألية عمل 
المضادات 

 الحيوية

-β)ي البكتيري مثبطات لبناء الجدر الخلو
lactam antibiotics and 

glycopeptides.) 

1 2 
a2, d1, 
d2, d3 

11 

 مثبطات لبناء البروتين

 (aminoglycosides, 
tetracyclines, chloramphenicol, 
macrolides, lincosamides, 
streptogramins, 
oxazolidinones, and fusidic 
acid). 

1 2 
a2, d1, 
d2, d3 

12 

 ت لبناء االحماض النوويةمثبطا

 (quinolones and rifamycins) 
and antimetabolites affecting 
nucleic acid synthesis 
(sulfonamides and 
trimethoprim .(  

1 2 
a2, d1, 
d2, d3 
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13 

 مثبطات لوظيفة الغشاء البالزمي

Inhibitors of cytoplasmic 

membrane function 

(polymyxins). 

1 2 
a2, d1, 
d2, d3 

14 

العوامل 
المؤثرة على 

عمل 
 المضادات 

 

 تاداضالم طنشا رة عليؤثالعوامل الم -

 الحيوية 

 الحيوية    تداضااالستخدام المنطقي للم -

 يف ومسبب المرضضقة بين المالالع -

1 2 
a2, b2,  
d1, d2, 

d3 

15 
المقاومة الضد 

 حيوية

  المقاومة الضاااااااد حيوية  كيفية اكتساااااااابها• 

 والياتها وانماطها ومخاطرها.

الكروية المقاومة  تمقاومة العنقوديا-

ثله من مخاطر وما تم( MRSيسيلين )ثللمي

 علي الصحة العالمية
للتغلب علي مشكلة  الطرق المستخدمة -

 .د حيويةضالمقاومة ال

 

1 2 
b2, d1, 
d2, d3 

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

14 28  

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
  الت اعلية الم اضر Lectures 

 والمناقوة ال وار discussion 

 الذهن  العصف Brainstorming 

 الموكالت  ل Problem solving 

  العملية العروضو الم اكا Simulation Method Practical presentations&                 

 العمل  التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام الموروعات projects 

 الذات  التعلم Self-learning 

 التعاون  التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /طة االنش
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 وتمارين  واجبات منزلية 1
 ,a1, a2 6 5 ةردي

d1, d2 

2      

  10 5  ماع  تقارير جماعية  3

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

الر

 قم

No

. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

الدرج

 ة
Mar

k 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
6 5 5 

a1, a2, d1, d2 

 Quiz 4 5 5( 1كوز) 2
a1, d1, d2 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 15 15 

a1, a2, b1, d1, 
d2 

 Quiz 12 5 5( 2كوز) 4
a1, a2, b1, d1, 

d2, d3 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
- - - 

- 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 70 70 

a1, a2, b1, 
b2, d1, d2, d3 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

  تزيد عن مرجعين() ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
• Gallargher, J. and MacDougall, C. (2008). Antibiotics Simplified, Jones and Bartlet 

publisher. 

LLC 

- Parker and Parker (2003). Antibiotics: A medical dictionary, bibliography, and 

annotated research guide to internet references, ICON Group International, Inc. 

 :Essential References المراجع المساندة .2
• Prescott (2002). Microbiology, 5th edition, McGraw-Hill 

• Gould, I. M., and van der Meer J W. M. (2007). Antibiotic Policies: Fighting 

Resistance. 

Springer Science. 

• Greenwood, D., Barer, M., Slack, R., & Irving, W. (2012). Medical 

microbiology: a guide to 

microbial infections: pathogenesis, immunity, laboratory investigation and 

control (No. Ed. 18) Churchill Livingstone. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
http://www.medicalnewstoday.com/articles/10278.php 

 http://www.slideshare.net/indiandentalacademy/antimicrobial-agents-prosthodontic-

courses 

 http://study.com/academy/topic/antimicrobial-drugs.html 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الر وا للوا ح ال امعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر ةيما يتعلق باآلت :

 : Class Attendanceسياسة  ضور ال عاليات التعليمية  1
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 % من الم اضرات وي رم ة   ال عدم الوةاء بذلك.75يلتزم الطال  ب ضور  -
ة   ال ت اوز  م وي رم الطال  من دخول االمت انيقدم أستاذ المقرر تقريرا ب ضور وغيا  الطال  للقس -

 % ويتم اقرار ال رمان من م لس القسم.25الغيا  

 :Tardyال ضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطال   ضةةور الم اضةةر  إذا تأخر لمد  ربع سةةاعة لثالث مرات ة  ال صةةل الدراسةة  يسةةمح -
 الم اضر . دخول يمنع من االلتزامعدم  وعند، عن ثالث مرات ي ذر و ويا من أستاذ المقررياد  ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمت ان  3

 ( دقيقة من بدء االمت ان 20ال يسمح للطال  دخول االمت ان النها   إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغي  الطال  عن االمت ان النها   تطبق اللوا ح الخاصة بنظام االمت ان ة  الكلية. -

 :Assignments & Projectsينات والمواريع التعي 4

ضةةةةةوابط تن يذ التكلي ات و ي دد أسةةةةةتاذ المقرر نوا التعيينات ة  بداية ال صةةةةةل وي دد مواعيد تسةةةةةليمها -
 وتسليمها.

 ي رم من در ة التكليف الذي تأخر ة  تسليمه. الم ددموعد ال عنإذا تأخر الطال  ة  تسليم التكلي ات  -

 : Cheating الغش 5

 ال  ة وؤون الطال . عليه ة   ال ثبوت قيام الطال  بالغش ة  االمت ان النص   أو النها   تطبق -
 ة  التكلي ات والمواريع ي رم من الدر ة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل ة   ال ثبوت قيام الطال   -

 :Plagiarismاالنت ال  6

 ن نيابة عنه تطبق الال  ة الخاصة بذلكألداء االمت ا طال ة   الة و ود وخص ينت ل وخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

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

 

 

(1زية )اللغة اإلنجلمقرر: 2021\2020.العام الجامعي:   
 

 Microbial Natural Productsنواتج طبيعية ميكروبية  :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name ا. م. د. سلوى حميد علي الخياط 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
4 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 كلية العلوم. قسم العلوم الحياتية

734837072 
 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

alkhyatsalwa@gmail.com       

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

Microbial Natural Products 

 يكروبيةنواتج طبيعية م

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 
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2 - - 2 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester لمستوى الرابع، الفصل األول 

5.  
 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر

Pre-requisites  
احياء دقيقة عام، فسيولوجيا ميكروبية، كيمياء حيوية، أيض 

 ميكروبي

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

  Microbiology Programبرنامج االحياء الدقيقة 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 العربية، االنجليزية

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course 

 كلية العلوم. قسم العلوم الحياتية

 

 

 ة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساع :مالحظة

iii. وصف المقرر Course Description: 

دراسةةةة المنت ات الطبيعية المنت ة بواسةةةطة الميكروبات والت  تلع  دورا هاما ة   يا   الى المقرر هذا يهدف

 مضادات ال يوية بصور  خاصة.اإلنسان ويسلط الضوء على انواعها بصور  م ملة ويركز على دراسة ال

 

 

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

a1 - ال عالية ذات الطبيعية النواتج وكذا وال طرية البكتيرية مصةةةةةةةادرها  سةةةةةةة  الطبيعية النواتج أنواا يصةةةةةةةف 

  طبيا خدمةوالمست

a2 - ة  المؤثر  والعوامل منها كل عمل وميكانيكية الر يسةةةةةية وم موعاتها واكتوةةةةةاةها ال يوية المضةةةةةادات يعرف 

  . نواطها

b1-  للبكتيريا المميت والعالج المثبط العالج بين يميز  

b2 - ومخاطرها وانماطها اكتسابها وكي ية  يوية الضد المقاومة موكلة بين يربط . 

d1-  ظهور من يصا بها وما ال يوي المضاد بمقاومة المتعلقة المواكل ل ل االتصال ومهار  ال كرية مهاراته وريط 

 . امراض

d2 - العنكبوتية الوبكة او االب اث او الكت  من المعلومات موارد يستخدم . 

d3 -  ال يوية للمضادات والسليم االمن االستخدام  ول المعرةة نقل ة  يساهم .    

 

 

v. المقرر  وىمحتCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 
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الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

 مقدمة 1

 مقدمة تاريخية في النواتج الطبيعية 
 اهميتها 
  االيض األولي 
 يض الثانوياأل 
 نواتج االيض الثانوي 

1 2 

2 
النواتج الطبيعية 
من مصادر 
 ةطرية

•  Some important natural compounds from 
fungi 
• Some important bioactive compounds from 
endophytic fungi 
• Some US Food and Drug Administration 
(FDA)-approved drugs from fungi. 

2 2 

3 
النواتج الطبيعية 

من مصادر 
 بكتيرية

- Actinomycetes 
- Some novel natural compounds produced 
actinomycetes 
- Some FDA-approved drugs from bacteria. 

3 2 

4 
النواتج الطبيعية 

من مصادر 

 طحلبية

- Natural Products from Algae. 
- Natural Products from Microbial Community 
Interactions 

4 2 

5 

بعض النواتج 
الطبيعية 

الميكروبية ذات 
 ال عالية

 - مضادات األورام 
 -  مضادات السرطان 
 - مثبطات األنزيمات 
 - مثبطات )كبت( المناعة 
 - Antifungal agents 
 - المضادات الحيوية 

5 2 

6 
مقدمة ة  
المضادات 
 ال يوية

 ورهامقدمة عن المضادات الحيوية نشأتها وتط• 
 استخالص وتنقية وتصنيع المضادات الحيوية وتحويرها.• 

6 2 

7 
مصطلحات في 

المضادات 

 الحيوية

 ال يوية تاداضة  الم تمصطل ا -

 ايللبكتر  تج المميالط والعثبج المالالع -

 MLCت واقل تركيز مميMIC ط ثباختبار اقل تركيز م 

7 2 

 2 8 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 

 المجموعات

الميكروبية 

المنتجة 

للمضادات 

 الحيوية

 الم موعات الت  ت رز المضادات ال يوية• 
 دور األكتينوميستات واهميتها  -
 تصنيف المضادات ال يوية  س  ةعاليتها آالية عملها -

 والكا نات ال ية الت  تتأثر بكل م موعه

9 2 

10 
آلية عمل 

المضادات 

 الحيوية

 β-lactamلبكتيري )مثبطةةةةات لبنةةةةاء ال ةةةةدر الخلوي ا
antibiotics and glycopeptides.) 

10 2 

11 
 مثبطات لبناء البروتين

 (aminoglycosides, tetracyclines, 
chloramphenicol, macrolides, 

111 2 
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lincosamides, streptogramins, 
oxazolidinones, and fusidic acid) 

12 

 مثبطات لبناء اال ماض النووية
 (quinolones and rifamycins) and 
antimetabolites affecting nucleic acid 
synthesis (sulfonamides and 
trimethoprim). 

12 2 

13 
 مثبطات لوظي ة الغواء البالزم 

Inhibitors of cytoplasmic membrane 
function (polymyxins). 

13 2 

14 

العوامل المؤثرة 

على عمل 

المضادات 

 الحيوية

 العوامل المؤثر  عل  نواط المضادات ال يوية  -
 االستخدام المنطق  للمضادات ال يوية    -
 العالقة بين المضيف ومسب  المرض -

14 2 

15 
المقاومة الضد 

 حيوية

المقاومة الضةةةةد  يوية  كي ية اكتسةةةةابها  والياتها وانماطها • 
 ومخاطرها.

( MRSسةةةةيلين )مقاومة العنقوديات الكروية المقاومة للميثي-
 وما تمثله من مخاطر عل  الص ة العالمية

الطرق المسةةةةةةتخدمة للتغل  عل  موةةةةةةكلة المقاومة الضةةةةةةد  -
  يوية.

15 2 

  W16 (نظري) ال صل نهاية اختبار 16

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

14 28 

 

 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures الت اعلية الم اضر  -
 discussion والمناقوة ال وار -

 Brainstorming الذهن  العصف -

 Problem solving الموكالت  ل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو الم اكا  -

 Practical in computer Lab (Lab works) العمل  التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام الموروعات -

 Self-learning الذات  التعلم -

  Cooperative Learning التعاون  التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

لدرجة ا

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 
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 وا بات منزلية  وتمارين 1

 
 6 5 ةردي

2  
 

   

 تقارير  ماعية  3

 
 10 5  ماع 

4  
 

   

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والوا بات التكلي ات

Assignments 

6 
5 

5 

 Quiz 4 5 5( 1) قصير اختبار 2

3 
 نظري) Midterm Exam نص   اختبار
 ( وعمل 

8 
15 

15 

 Quiz 12 5 5( 2) قصير اختبار 4

 - - - نها   عمل  اختبار 5

 70 70 16 نها   ت ريري اختبار 6

 % Total  100 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
• Gallargher, J. and MacDougall, C. (2008). Antibiotics Simplified, Jones and Bartlet publisher. 

LLC 

- Parker and Parker (2003). Antibiotics: A medical dictionary, bibliography, and annotated 

research guide to internet references, ICON Group International, Inc. 

 :Essential References المراجع المساندة .5
• Prescott (2002). Microbiology, 5th edition, McGraw-Hill 

• Gould, I. M., and van der Meer J W. M. (2007). Antibiotic Policies: Fighting 

Resistance. 

Springer Science. 

• Greenwood, D., Barer, M., Slack, R., & Irving, W. (2012). Medical microbiology: a 

guide to 

microbial infections: pathogenesis, immunity, laboratory investigation and control (No. 

Ed. 18) Churchill Livingstone. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
http://www.medicalnewstoday.com/articles/10278.php 
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 http://www.slideshare.net/indiandentalacademy/antimicrobial-agents-prosthodontic-

courses 

 http://study.com/academy/topic/antimicrobial-drugs.html 

 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 للمقرر ةيما يتعلق باآلت :بعد الر وا للوا ح ال امعة يتم كتابة السياسة العامة 

 : Class Attendanceسياسة  ضور ال عاليات التعليمية  1

 % من الم اضرات وي رم ة   ال عدم الوةاء بذلك.75يلتزم الطال  ب ضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا ب ضور وغيا  الطال  للقسم وي رم الطال  من دخول االمت ان ة   ال ت اوز  -

 اقرار ال رمان من م لس القسم.% ويتم 25الغيا  

 :Tardyال ضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطال   ضةةور الم اضةةر  إذا تأخر لمد  ربع سةةاعة لثالث مرات ة  ال صةةل الدراسةة  يسةةمح -
 الم اضر . دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات ي ذر و ويا من أستاذ المقررياد  ز

 :ttendance/PunctualityExam Aضوابط االمت ان  3

 ( دقيقة من بدء االمت ان 20ال يسمح للطال  دخول االمت ان النها   إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغي  الطال  عن االمت ان النها   تطبق اللوا ح الخاصة بنظام االمت ان ة  الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمواريع  4

ضةةةةةوابط تن يذ التكلي ات و ا التعيينات ة  بداية ال صةةةةةل وي دد مواعيد تسةةةةةليمهاي دد أسةةةةةتاذ المقرر نو -
 وتسليمها.

 ي رم من در ة التكليف الذي تأخر ة  تسليمه. الم ددموعد ال عنإذا تأخر الطال  ة  تسليم التكلي ات  -

 : Cheating الغش 5

 ال  ة وؤون الطال . عليه طبقة   ال ثبوت قيام الطال  بالغش ة  االمت ان النص   أو النها   ت -
 ة  التكلي ات والمواريع ي رم من الدر ة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل ة   ال ثبوت قيام الطال   -

 :Plagiarismاالنت ال  6

 ألداء االمت ان نيابة عنه تطبق الال  ة الخاصة بذلك طال ة   الة و ود وخص ينت ل وخصية  -
 :iciesOther polسياسات أخرى  7

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


