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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف مقرر الغذائية العملي المرحلة الرابعة ...علوم الحياة:ا. م.د ايمان عباس علي 

ً عما إذا كان قد حقق  ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 

 كلية العلوم–جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحياة القسم العلمي  / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 احياء مجهرية غذائية عملي  

 اسبوعي /اجباري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة  30 الدراسية )الكلي(عدد الساعات  .6

 1/10/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر : .8

A. ارشادات للطلبة والعاملين في مختبرات االحياء المجهرية في االغذية 

B.  االدوات واالجهزة الواجب توفرها في مختبر االحياء المجهرية لالغذية 

C. طريقة اخذ العينات الغذائية للفحص المايكروبي 

D. العينات الغذائية للفحص المايكروبي تحضير 

E. التحري عن االحياء المجهرية في االغذية المعلبة 

F.  التحري عن االحياء المجهرية في االغذية المجمدة في اللحوم واالسمالك 

G. التحري عن األحياء المجهرية  في البيض 

H.  التحري عن االحياء المجهرية في السكر والحلوى 

I. في المشروبات الغازية  التحري عن االحياء المجهرية 

J. التحري عن االحياء المجهرية في الحليب ومنتجات االلبان 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية :-أ

البكتيرية في عينات تطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلمة من تقدير االعداد  Knowledgeبالمستوى االول تطوير المعارف -1 

 االغذية او المياه  .

 تطوير القدرة على التفسير Comprehensionالمستوى الثاني تحسين مستوى االسيعاب )الفهم ( 2-. 

 Applicationتطوير القدرات التطبيقية  - 3 

   Analysisالمستوى الرابع اكساب الطالب القدرة على التحليل    4.-  

  Synthesisتطوير قدرة الطالب على دمج االفكار المستوى الخامس  -5

 المستوى السادس التقويم اعطاء حكم على قيمة المادة  -6

 األهداف المهاراتية :-ب 

 ان يتعلم اسلوب التجريب  Imitationان يتعلم التقليد والمحاكاه  Observationالخاصة بالمقرر تحسين قدرة الطالب على المالحظة  

 المهاراتية الخاصة بالمقرر. األهداف   -ب 

 التذكر  -مهارات المعرفة  – 1ب

 مهارات التذكير والتحليل   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 والتوضيح الشرح     -طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية والعرض التقديمي  واستخدام االفالم التوضيحيه  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا لمواضيع محددة  -

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية وامثلة يراد حلها -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 درجات محددة بواجبات بيتية  -5

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطلبة من التعاون مع بعضها البعض في حل الواجبات العملية .  -1ج

 معه .تمكين الطلبة من التركيز في موضوع الدرس واالنسجام والتفاعل  -2ج

 تمكين الطلبة من تنظيم المعلومات والمعطيات التي يتلقاها اثناء الدرس . -3ج

 تمكين الطلبة من إعادة طريقة تفكيره تجاه الكائنات الحية ويقدر عظمة الخالق عز وجل . -4ج

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم التعليمطريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2  

 االجهزه المستخدمه 

 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

 التفاعلية و التعليم الذاتي

مقدمة عن االجهزه 

المستخدمه في في 

مختبر االحياء 

المجهرية الغذائية  ، 

تعاريف أساسية و 

العروض التوضيحية 

والمناقشة التفاعلية 

وتحريرية وعملية 

وشهرية وتقارير يومية 

 علمية

2 2 

 

طريقة اخذ العينات الغذائية للفحص 

 المايكروبي

 
= 

توجدعدة اساليب 

بواسطتها تؤخذ العينات 

الغذائية ويجري الفحص 

المايكروبي عليها ,  

العروض التوضيحية 

والمناقشة التفاعلية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشهرية وتقارير 

 علمية

3 2 

 

المجهرية في التحري عن االحياء 

 االغذية المعلبة 

 

تعريف بطرق حفظ  =

االغذية بالمعلبات 

المعدنية والزجاجية 

والبالستيكية مع اسباب 

فسادها   مع التجارب 

لعمليه والعروض 

التوضيحية  مع مناقشة 

تفاعلية  وتحريرية 

 يوميه  وتقارير علمية 

4 2 

 

التحري عن االحياء المجهرية في 

 واللحوم واالسماك االغذية المجمدة 

 

تعريف بعملية التجميد  =

لالغذية لغرض ايقاف 

النشاط المايكروبي 

وابطاء النشاط االنزيمي 

مع  التجارب لعمليه 

والعروض التوضيحية  

مع مناقشة تفاعلية  

وتحريرية يوميه  

 وتقارير علمية 

5 2 

 

التحري عن االحياء المجهرية في 

 البيض 

 

تعريف بالصورة  =

المايكروبية لقشرة 

البيض ومحتوى البيض 

الداخليذو اهمية كبيرة 

من الناحيتين الصحية 

والصناعية   مع 

التجارب لعمليه 

والعروض التوضيحية  

مع مناقشة تفاعلية  

وتحريرية يوميه  

 وتقارير علمية 
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6 2 

 

Exam =  تعريف بطرق تحضير

المحاليل مع التجارب 

لعمليه والعروض 

 مناقشة التوضيحية  مع

تفاعلية  وتحريرية 

 يوميه  وتقارير علمية 

7 2 

 

دراسه االحياء المجهرية في السكر 

 والحلويات

 

تعريف باألغذية الجافة  =

التي تجفف طبيعيا 

ومحاصيل الفواكه 

والخضر والسكر والنشا 

وغيرها  مع التجارب 

لعمليه والعروض 

التوضيحية  مع مناقشة 

تفاعلية  وتحريرية 

 وتقارير علمية يوميه  

8 2 

 

 

الفحص المايكروبي للمشروبات 

 الغازية

 

تعريف بالمقاييس  =

الميكروبية التي تخضع 

لها المشروبات الغازية 

المشابهة لمياه الشرب 

باالضافة الى عدم 

تواجد التي قد تكون 

محتملة للتسبب بفسادها 

مع التجارب لعمليه 

والعروض التوضيحية  

مع مناقشة تفاعلية  

وتحريرية يوميه  

 وتقارير علمية 

9 2 

 

التحري عن االحياء المجهرية في 

 الحليب ومنتجات االلبان

 

تعريف بمصادر تلوث  =

الحليب وبسترة الحليب 

الخام وتعقيمه وتصنيعه  

مع التجارب لعمليه 

والعروض التوضيحية  

مع مناقشة تفاعلية  

وتحريرية يوميه  

 وتقارير علمية 
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 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها       ) المجالت 

 العلمية , التقارير ,....  (
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 االطالع على -اعتماد طرائق تدريس مستحدثة .  -تطوير مفردات المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبيقية.  -•

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

 


