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 مضادات حياتية 

 وصف المقرر
  

 

ً ذرر همقيوفر وصف ال حقيقها لب تاألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط ا إيجازاً مقتضيا

ً عما إذا كان قد حقق  صف ين ونها وبلم المتاحة. والبد من الربط بيالتع االستفادة القصوى من فرصمبرهنا

ة في لمجهريايشمل هذا المقرر تغطية مفاهيم (المضادات الحياتية) ويهدف التعامل مع االحياء  البرنامج.

اثية ض الوروالمناعية فضال عن التحري المبكر علن الجينات المسؤولة لكثير من االمرا المجاالت الطبية

 ية.للهندسة الوراثية والمناعية والزراعة النسيجية للخاليا الحيوان ثةباتباع التقنيات الحدي

 لوم/ جامعة ديالىالع كلية المؤسسة التعليمية .1

 ئية سم التقانة االحياق   زركالقسم الجامعي / الم .2

  مضادات حياتية / Antibiotics اسم / رمز المقرر .3

 العلوم الطبية و الصيدالنية البرامج التي يدخل فيها .4

 دراسيةالمحاضرات والندوات والحلقات ال المتاحة لحضورأشكال ا .5

 النظام الفصلي الفصل / السنة .6

 اعيساعتان اسبو عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 8/1/2019 صف ريخ إعداد هذا الوات .8

 أهداف المقرر .9

 الحيوية. تغطية أساسيات المضادات -1

 ت .الفيروساتجاه انواع البكتريا والفطريات والها لفهم الكامل لكيفية عمل مضادات الحياة بكافة اشكا - 2

 حياتية.المضادات ال التعرف على انواع – 3

 ات الحيوية.دلمضال انيكيات المقاومةالتعرف على ميك -4

 جات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخر .10

 عرفة والفهم الم -أ

  تي:  يجب ان يكون الخريج قادر على معرفة وفهم كل مما يا

 ة   تعلقة بالمادة العلمية للعلوم المعرفيالمباديء واالساسيات النظرية الم  -1أ 

 مسائل العلميةلل و ايجاد الحلول حليللتأسس البحث العلمي وطرق القياس وا -2أ 

 لمرتبطة بتطبيقات العلوم المختلفة اهمية الجوانب العلمية النظرية ا -3أ 

 وتعريفها للمواد العلمية المختلفةغوية المصطلحات العلمية والل -4أ 

 العلمية للمواد العلمية المختلفةب لطرائق المتعلقة بتحليل وتصميم التجارا -5أ 



 2صفحة ال
 

 

 الخاصة بالموضوع  تهارالما  -ب 

 حث عن المواضيع العلمية المختلفةالقدرة على التعامل مع مصادر المعلومات والب - 1ب  

 ت المختلفةباسلوب عمل للتطبيقات العلمية في المجاال تحليلالقدرة على الكتابة وال - 2ب  

 هاشاكل للتطبيقات وايجاد الحلول المناسبة للمتحديد المعوقات وا - 3ب  

 طرق الوصفية والكمية لتحليل المسائل العلمية    استعمال افضل ال  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المحاضرات  -1

  power pointنظام الـ  -2

 ت الدراسيةبيتية والحلقانظام الـواجبات ال -3

 

 طرائق التعلم

 وعياالسريعة اسباالمتحانات  -1

 ريةوالف بةالمناقشة واالسئلة واالجو  -2

 لية للمعلومات في موضوع االختصاصالشبكة الدو-3

 م طرائق التقيي     

 االمتحانات االسبوعية والفصلية  -1

 ات الدراسيةالحلقتقييم اداء الطلبة من خالل  -2

 درجات محددة بواجبات بيتية -3

 مهارات التفكير -ج

 البة الدراسات العليمشاريع بحوث ط -1ج 

 ةلخاصا المشاريع البحثية -2ج 

 المجتمع مشاريع خدمة -3ج 

 تعشيق العمل مع وزارات الدولة   -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 اسلوب المحاضرات  -

  power pointنظام الـ  -2

 نظام الـحلقات الدراسية -3

         

 طرائق التعلم          

 وخارج القطر لتدريبية داخلالدورات ا -1 

 ورش العمل -2 

 ت التدريسيةامج تطوير المالكانبر  -3 

 طرائق التقييم    

 Quality standards)سية )انظمة الجودة القيا

  اتيا امتحانات يومية باسئلة بيتية حلها ذ - 

 المادة الدراسية مشاركة السئلة منافسة تتعلق بدرجات  - 

 درجات محددة بواجبات بيتية  - 

 .(علقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي هارات األخرى المتم) الة المهارات  العامة والمنقول -د 

ئية الحيات االتقنيا عاييرالطار الفكري وملطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باتمكين ا -1د

 الدولية 

 قنيات االحيائية والتحليل للمواضيع المتعلقة بالت الطلبة من التفكيرتمكين  -2د

م االحياء ل للمواضيع المتعلقة  بنظم ومعاقبة المسيئين باستخدان التفكير والتحليملبة لطتمكين ا -3د
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 المجهرية الخطرة . 

 الع اصل واالطالتكنولوجية الحديثة في التو وب والوسائطالحاسخدام امكانيات القدرة على است -4د

 والبحث عن المعلومات       

 والتكنولوجيا الحديثة دام وسائل االتصالخباستا على كتابة التقارير وعرضه القدرة  -5د

 سواء بصورة مكتوبة او شفوية ارالقدرة على توصيل االفك -6د

 تحدثا او كتابة –واحدة على االقل  -ية القدرة على التعامل بلغة اجنب  -7د

 طار مؤسسي بكفاءةاساليب حل المشكالت سواء بين االفراد او في ا لقدرة على استخداما  -8د

 الذاتي مستخدما ادارة الوقت وتنظيم الذاتلقدرة على التعلم ا  -9د

 قرة على العمل الجماعي وادارة الفريالقد  -10د

 بنية المقرر .11

 اعاتالس األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

ساق أو اسم الوحدة / الم

 الموضوع
 طريقة التقييم يقة التعليمطر

 ع(2ن+2) 1

فهم المباديء 

ة يرلنظواالساسيات ا

قة والعملية المتعل

 بالمادة

Introduction to 

Antimicrobial and  

Drug Therapy 

اسلوب 

المحاضرات 

 والسيمينارات

 

امتحانات  -1

شفهية 

 وتحريرية

لقات ح  -2

 دراسية

 ʺ ع(2ن+2) 2
Sources, Mechanism of 

action of Antibiotics 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Action on nucleic acids ʺ ع(2ن+2) 3

 ʺ ʺ Action on proteins ʺ ع(2ن+2) 4

 ʺ ʺ Action on cell wall ʺ ع(2ن+2) 5

 ʺ ع(2ن+2) 6

Pharmacology of 

Antibiotics& 

hypersensitivity 

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 7
Pharmacokinetic of 

Antibiotics  
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 8
Bacteriostatic vs 

Bactericidal, MIC 
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 9
Antimetabolites, 

Toxicity of Antibiotics 
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 10

Mechanism of 

resistance to antibiotics 

Future Antibiotics 

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 11
Toxins-I: 

Biotoxins 
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 12
Toxin-II: 

Bacterial Toxins 
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 13
Toxin-II: 

Fungal Toxins 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Antibiotic production ʺ ع(2ن+2) 14

15   Second exam   
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 البنية التحتية  .12

 Text books ة المطلوبة     ب المقررالكت -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -1

Walsh, C. (2003). Antibiotics: actions, origins, 

resistance. American Society for Microbiology 

(ASM). 

Bhattacharjee, M. K. (2016). Chemistry of 

antibiotics and related drugs (Vol. 219). Cham: 

Springer. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -أ

 )المجالت العلمية, التقارير,... ( 

  Text books 

 علميةالمجالت ال

 الرسائل واالطاريح

 نترنتاجع االليكترونية, مواقع االالمر

https://www.futurelearn.com/subjects/healthcare-

medicine-courses/antimicrobial-and-antibiotic-

resistance 

 ر المقرر الدراسيخطة تطوي -13

شبكة ال ل المقرر في الجامعات العالمية من خاللعالمية المحدثة في موضوع اعداد خطة لدراسة المناهج ا

 معلوماتللالدولية 
  


