
  و	� ا����ر

  

  و	� ا����ر

  

  

 ���� ا	���م  –����� د��	�  ا	���� ا	������� .١

� ا	��� ا	 .٢��� ��� $�� ا	���#� ا"!�� ��  / ا	�

 *��)� ا!��ء �)'���   ا� / ر�� ا	���ر .٣

 ا	�ا��  أ0/�ل ا	-,�ر ا	���!� .٤

�5�  ا	456 / ا	��3 .٥* 

٦.  ���:� ٣٠ (ا	/��):8د ا	��:�ت ا	8را 

 ٢٠١٧/ ١١/ ٧ �Eر�D إ:8اد ھAا ا	�@?  .٧

 أھ8اف ا	���ر .٨

ويتم ذلك عن طريق  الصناعية). غذائية، الطبية، ال باصنافها بكترييا وفايروسات وفطريات(االحياء اهرية فسلجة تعريف الطالب ب

يعرف الطالب ايضا كذلك . شرح وتوضيح الرتكيب املايكرويب ووظائف هذه الرتاكيب يف ادامة هذه اخلاليا واحلفاظ على حيويتها

ها هذه املايكوبات على املواد العضوية واملعدنية لكوا كائنات ذات نشاط أنزميي هلا الدور الفعال يف على التحوالت اليت جتري

  احملافظة على التوازن احليوي البئي. 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ؛ا	.ر-�

 وط�ا�� ا������ وا����� وا������ ���ر�����ت ا� .٩



 ھ8اف ا	���*�� اI -أ

� ا	���رف  (  - ١أ��JE ولIى ا����	اKnowledge ���JE (  M���E �� ر��A�$8رة ا	�J	N :�� ا
P: ��-	ا ���Q	ا .  

�  - ٢أ#�R	ى ا����	مستوى االستيعاب (الفهمتحسين  ا( Comprehension 8رة�	ا ���JE

  :�� ا	�6��� و ا	��T3 وا"���3ج . 

  Application )تطوير القدرات التطبيقية   (ا	����ى ا	�R	U    - ٣أ

  Analysis التحليلالقدرة على ا	����ى ا	�اWX ا���ب ا	�J	N  - ٤أ

� $8رة ا	�J	N :�� د�Y ا"*/�ر وا	������ت  - ٥أ��JE Z��Q	ى ا����	مستوى ( ا

  ) وھ� :/Z ا	�-��Synthesis  4 التركيب

� $8رة ا	�J	N :�� ا:�Jء !/� :�� $���  Evaluation التقويما	����ى ا	��دس   - ٦أ��JE )

 ا	��دة ا	������ .

�ر.ا	�X �@�Q	 ��ا	�'�راEاIھ8اف   -ب ��  
�� P��-E $8رة ا	�J	N :��  – ١ب ��  Observation)  (ا��

  Imitation التقليد والمحاكاة :أن ����� ����6   - ٢ب 

 Experimentation التجريبأن ����� أ��ب    - ٣ب 

 ط�ا [ ا	����� وا	����      

 ا	�-�_�ة   وا�8Qام ا	��Tرة وا"	��ء . -

 ا	��وض ا	��_�-�� ( ا"���#� �X	��JJQت وا	�5ر وا"*`م ا	�������)  -

 ا	��b$�3 ا	��6:���  -

- �EاA	ا �����	ا  
 

 ط�ا [ ا	�����      

-  �����-Eة 60'�� و� ا�T�cرات �5$

- � ا:8اد ��Eر�

 ا�T�cرات :����  -

-  ����X ت�Tوا� 

�ى  -cط�ت أ�b#ھ��ت و��� 

  اIھ8اف ا	��8ا#�� وا	�����  -ج
    ����E  Receiving ا	�J	N :�� ا"���Tل ( ا	��4T/ ا"�`م ) -١ج

� $8رة ا	�J	N :��   -٢ج��JE�X�(�  Responding ا"
     �J: Valuingء $��� )إأن ���/P ا	�J	P� N ا	����� (  -٣ج

  Organization ا	���s3 ا	����P��-E $8رات ا	�J	N :��   - ٤ج   
��ك ا	6�د ( إ:�Jء ���5Q0 M )  -٥ج W� ����	4 ا��/ECharacterization by Value . 
 ط�ا�� ا������ وا�����     

-  .( ��$� ا��اء ��3*��ت :����  ����� ( *�د�� أو *

- . �T�J	ا:8اد ا P� ات�_�-� ��s3E 



  

-  . ��:�JE 4�: ت�:��� P��/E 

 ا	�!`ت ا	����� . -

 ط�ا�� ا������    

  
-  ( ����8�E 0'�دات ، N�� ) � �5QE~ ��ا 

� ��E ا	�b3ط�ت  -* MEر���b� ��: N	�J	ا ����E P� ء�� ~�5QE 

-  �T�J	ء ا���ض @�ر و#����ت و ا�	  ��5QE~ �/�ن *� ا	��� ا	���� أو *� ا	��$W ا"	/��و#
. P�� ا	����

5� ).ا	��ھ���� ا	���� و ا	�'�رات - د Qb	ر ا�J�	ظ�? وا��	ا ���X��X ������	ى ا�cI'�رات ا�	( ا �	��3�	ا  
�ي  -١د��� وا	�-'6b	ا@4 ا��	رات ا�'� N	�J	ا ����E  
�ا�Y ا	����� ا	�Q@�  -٢دT	وا �#��8Qام ا	-��ب وا"#���  �R�8-	/�����3 ا�	8ام ا"دوات اQ�ا

  �X:8اد ا	���ر�� وا	)8اول وا"0/�ل وا	��وض . 
��[ :�4 . -٣د* P�_ �  W�(bE ا	�J	N :�� ا	��4 ا	)��:
 ���3E $8رات ا	�J	N :�� ا"��6دة ا	�P� ��R ا	�$� ( ادارة ا	�$� ) . -٤د



 /.�� ا����ر .١٠

�TعIا 	ا
�
�:
 ت

�X��J�	ا ����	ت ا���Q�  !8ة / أو�	ا �ا
 ا	��_�ع

 ط���� ا	����� ط���� ا	�����

١ 
االحياء رتكيب تعريف الطالب  ب ٢

  وظيفة كل تركيب اهرية و

Microbes; Structure and 
Physiological functions 

  

٢ ٢ 
مبتطلبات تغذية ومنو تعريف الطالب 

  املايكروبات

Requirements of microbial 
growth and Nutrition 

  

٢ ٣ 

عوامل النمو تعريف الطالب ب

واالوساط الزرعية املستخدمة لتنمية 

  املايكروبات

Microbial Growth factors 
and Culture media 

  

٢ ٤ 

مبنحىن متو تعريف الطالب 

املايكروبات وكيفية احتساب وتقييم 

املايكرويبالنمو   

Growth curves and growth 
evaluation methods 

  

   1st Midterm Exam امتحان اول ٢ ٥

٢ ٦ 
بطرق السيطرة على تعريف الطالب 

  منواالحياء اهرية

Methods of Microbial 
Control 

  

٢ ٧ 
العمليات الفسلجية تعريف الطالب ب

  املتاحة للمايكروبات النتاج الطاقة

Energy production by 
Microbes 

  

٢ ٨ 
تعريف الطالب بالعمليات الفسلجية 

 املتاحة للمايكروبات النتاج الطاقة

Energy production by 
Microbes 

  

٢ ٩ 

تعريف الطالب بامهية الفعاليات 

االيضية اليت حتدث يف داخل 

وامهها عمليات االكسدة املايكروب 

   واالختزال

Oxidation and Reduction 
in microbes 

  

٢ ١٠ 

تعريف الطالب بامهية الفعاليات 

وخاصة عمليات التخمر االيضية 

  اهلوائية والالهوائية

Fermentation and Aerobic 
/Anaerobic Respiration 

  

٢ ١١ 

الضوء تعريف الطالب بامهية 

للمايكروبات ويف عمليات التصنيع 

  احليوي

Light and Biosynthesis   

٢ ١٢ 
تعريف الطالب بامهية املايكروبات 

 الصناعية باعتبارها مصنع لالنزميات 

Enzymes production   

   2nd Midterm Exam امتحان ثاين ٢ ١٣

   Antimicrobial resistanceباالمهية الطبية ملقاومة تعريف الطالب  ٢ ١٤



 ا�8.�� ا�����7  .١١
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٢ ���� �  (ا	��5در)  ـ ا	��ا�W ا	
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                �'X �@�� �اـ ا	/�N وا	��ا�W ا	�
 ) ....، � ) ا	�)`ت ا	����� ، ا	���ر�

1. Warren Levinson, MD.PhD. Review of Medical Microbiology 
and Immunology. 13th edition. 2014. 

2. Prescott, L. M, Harley, J.P & D.A. Klein. Microbiology. Third 
Edition, WCB Publishers.  

 ��#�ب ـ ا	��ا�W ا"	/��و#��، ��ا$W ا"#�
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Manual for the Laboratory Identification and Antimicrobial 
Susceptibility Testing of Bacterial Pathogens of Public Health 
Importance in the Developing World. 2003. 

  

 A?� @?<=� ا����ر ا�>را;:  .١٢

  
���ت �P أ�4  -J6�	 ����TJ�	8ا��ت اQ�ªل ا�(� �6�دات ا	��E U�-X Y'3ا�N ا	��Jرات *� ���JE

  �X ���3E»�� ���8ا�� .
- . �¬8-��� Z8ر�E ] ا�  ا:���د ط
�اE'� ا	���ا��� .  -Tc P� �6دة�� �JEرا *� ھAا ا	�)�ل وا"R�"8ول ا	رب ا�(E ��: ا"ط`ع  
- �* �55Q�� ات�T�Q� ء�b#4 :�� ا��	ت.  ا���J6	����	�(�  

  
  
 

  

 
 

 االحياء اهرية للمضادات احلياتية 

   Final Exam االمتحان النهائي ٢ ١٥


