
 علم االحياء المجهرية

 وصف المقرر
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهنا

 البرنامج.

 

 كلية العلوم /جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم التقانة االحيائية  القسم العلمي  / المركز .2

   احياء مجهرية عام اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 8/1/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

بدءا من تاريخ اكتشافها والعلماء الذين كان لهم الفضل في ذلك. اضافة الى  الطالب باالحياء المجهريةتعريف 

، الى بكتيريا وفايروسات وفطريات، الى طبية، غذائية، صناعية، هوائية، وحقيقيةاالهتمام بتصنيفها الى بدائية 

 طالب ايضا على التحوالت التي تجريها هذهالنبات. يعرف الاو  الحيوان واالنسان ا وضارة لصحةالى مفيدة 

في المحافظة على  كائنات ذات نشاط أنزيمي لها الدور الفعالعلى المواد العضوية والمعدنية لكونها  المايكوبات

 . البئي التوازن الحيوي

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية  -أ

 تعلمه عن( تطوير قدرة الطالب على استذكار ما Knowledgeالمعارف )المستوى األول تطوير   -1أ

 الحية.الخلية 

تطوير القدرة على التفسير Comprehension) الفهممستوى االستيعاب ) تحسينالثاني المستوى  -2أ

  والتنبؤ واالستنتاج.

 Application))القدرات التطبيقية  الثالث تطويرالمستوى   -3أ

 Analysis القدرة على التحليلالمستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

 )مستوىالمستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

 وهي عكس التحليل  (Synthesis التركيب

) تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم على قيمة المادة  Evaluation التقويمالمستوى السادس   -6أ

 المتعلمة .



 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 Observation) المالحظة(تحسين قدرة الطالب على  – 1ب 

 Imitation والمحاكاة:التقليد أن يتعلم كيفية   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن يتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 وااللقاء.المحاضرة   واستخدام السبورة  -

 بالمخططات والصور واالفالم التعليمية(  )االستعانةالعروض التوضيحية  -

 المناقشة التفاعلية  -

 التعليم الذاتي -

 طرائق التقييم      

 اختبارات قصيرة شفهية وتحريرية  -

 اعداد تقارير -

 اختبارات عملية  -

 واجبات بيتية  -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  Receiving االستالم( /)التقبلتعليم الطالب على االستقبال  -1ج

 Responding على االستجابةتطوير قدرة الطالب  -2ج

   Valuing قيمة(أن يتمكن الطالب من التقييم )إعطاء   -3ج

 Organization التنظيم القيميتحسين قدرات الطالب على   -4ج   

 . Characterization by Valueتكامل القيمة مع سلوك الفرد ) إعطاء سمه شخصية (  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 . فرقية(أو  )فردية علمية ممتعةاجراء منافسات  -

 الطلبة.تنظيم محاضرات من اعداد  -

  تطوعية.تكوين جماعات عمل  -

 الرحالت العلمية . -

 طرائق التقييم    

 

  تقديرية(شهادات  )كتب،تخصيص جوائز  -

 تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات  -

تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -

 المتميزين .

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

  .تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري -1د

الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية الخاصة  الحديثة كاستخداماستخدام االدوات التكنلوجية  -2د

  والعروض.بإعداد التقارير والجداول واالشكال 

 عمل.تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق  -3د

 تنمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( . -4د
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 المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ع(2ن+2) 1

 باألحياءتعريف الطالب  

المجهرية وتاريخ اكتشاف 

 بالميكروباتالمجهر وعالقته 

Microbiology; 

Introduction and 

History 

اسلوب 

المحاضرات 

 والسيمينارات

 

امتحانات شفهية  -1

 وتحريرية

 دراسيةحلقات   -2

 ع(2ن+2) 2

تعريف الطالب بالخاليا البدائية 

تركيب من  لووظيفة كالنواة 

 تراكيبها الداخلية والخارجية

Prokaryotes; 

structure and 

function 

ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 3

تعريف الطالب بالخاليا البدائية 

تركيب من  لووظيفة كالنواة 

 تراكيبها الداخلية والخارجية

Prokaryotes; 

structure and 

function 

ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 4

تعريف الطالب بالخاليا الحقيقية 

تركيب من  لووظيفة كالنواة 

 تراكيبها الداخلية والخارجية

Euokaryotes; 

structure and 

function 

ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 5

تعريف الطالب بالخاليا الحقيقية 

تركيب من  لووظيفة كالنواة 

 تراكيبها الداخلية والخارجية

Euokaryotes; 

structure and 

function 

ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 6

تعريف الطالب بتركيب 

الفايروسات ووظيفة كل تركيب 

 منها

Viruses; structure 

and function 
ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 7

تعريف الطالب بالمواد 

االساسية والطرق التي تحتاجها 

 تغذيتها ونموهاالبكتيريا في 

Microbial nutrition 

and growth 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Mid Term Exam  ع(2ن+2) 8

 ع(2ن+2) 9

الفعاليات  بأهميةتعريف الطالب 

االيضية التي تحدث في داخل 

واهمية الهدم والبناء  الميكروب

 االيضي في ديمومة الخاليا.

Microbial 

metabolism 
ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 10

باهمية الفعاليات تعريف الطالب 

االيضية التي تحدث في داخل 

المايكروب واهمية الهدم والبناء 

 االيضي في ديمومة الخاليا.

Microbial 

metabolism 
ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 11

التركيب  بأهميةتعريف الطالب 

الجيني والسيطرة الجينية في 

 نمو المايكروبات

Microbial genetics ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 12

 بأهميةتعريف الطالب 

الصناعية  الميكروبات

باعتبارها مصنع لالنزيمات 

والبروتينات والدهون 

 واالحماض وغيرها

Industrial 

microbiology 
ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 13

 الميكروباتتعريف الطالب 

المرضية على صحة االنسان 

 وخصائصها االمراضية

Medical 

microbiology 
ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 14

 الميكروباتتعريف الطالب 

الغذائية واهميتها في تعفن او 

 تفسخ المواد الغذائية

Food microbiology ʺ ʺ 

15   Final exam   



 البنية التحتية  .11

 .Microbiology: A Fundamental Introduction.1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

By Frank J Carr.  

 .Stanier, R.Y., Ingraham, J.L., Wheelis, M.L .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

& P.R.Painter. General Microbiology. Fifth 

Edition, MacMillan. 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ....(، التقارير ،)المجالت العلمية

1. Pelczar, M.J, Chan, E.C.S & N. R. Krieg. 

Microbiology- Concepts and Applications 

(International Edition), McGraw- Hill Inc 

2. Prescott, L. M, Harley, J.P & D.A. Klein. 

Microbiology. Third Edition, WCB Publishers.  

-https://absa.org/wp مواقع االنترنيت ،اللكترونيةب ـ المراجع ا

content/uploads/2017/01/ABSAGeneralMicrobi

ologyFactSheets.pdf 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

  لألحياء المجهرية والطبية التطبيقية االستخداماتتطوير مفردات المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال. 

  مستحدثة.اعتماد طرائق تدريس 

  المتراكمة.االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم  

 االحياء المجهرية علم العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال . 
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