
  و	� ا����ر

  

  و	� ا����ر

  

  

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

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

   ا!��ء �()��� '�م ا� / ر�� ا	���ر .٣

 ا	�ا��  أ0/�ل ا	-,�ر ا	���!� .٤

�57�  ا	456 / ا	��3 .٥ 

٦.  ���'� ٦٠ (ا	/��)'9د ا	��'�ت ا	9را 

 ٢٠١٧/ ١١/ ٧ �Eر�D إ'9اد ھAا ا	�@?  .٧

 أھ9اف ا	���ر .٨

االهتمام بتصنيفها اىل بدءا من تاريخ اكتشافها والعلماء الذين كان هلم الفضل يف ذلك. اضافة اىل  الطالب باالحياء اهريةتعريف 

 واالنسان بدائية و حقيقية، اىل بكترييا وفايروسات وفطريات، اىل طبية، غذائية، صناعية، هوائية، اىل مفيدة و ضارة  لصحة ا

كائنات على املواد العضوية واملعدنية لكوا   املايكوبات . يعرف الطالب ايضا على التحوالت اليت جتريها هذهالنباتاو  احليوان

  . البئي يف احملافظة على التوازن احليوي ذات نشاط أنزميي هلا الدور الفعال

 

�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



 ھ9اف ا	�����7 اI -أ

� ا	���رف  (  - ١أ��JE ولIى ا����	اKnowledge  M���E �� ر��A�� $9رة ا	�J	N '�� ا��JE (
P' ��-	ا ���Q	ا .  

�  - ٢أ#�R	ى ا����	مستوى االستيعاب (الفهمتحسين  ا( Comprehension 9رة�	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

� $9رة ا	�J	N '�� د�Y ا"7/�ر وا	������ت  - ٥أ��JE Z��Q	ى ا����	مستوى ( ا

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

� $9رة ا	�J	N '�� ا'�Jء !/� '�� $���  Evaluation التقويما	����ى ا	��دس   - ٦أ��JE )

 ا	��دة ا	������ .

�ر.ا	�X �@�Q	 ��ا	�)�راEاIھ9اف   -ب ��  
�� P��-E $9رة ا	�J	N '��  – ١ب ��  Observation)  (ا��

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

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

 ط�ا [ ا	����� وا	����      

 ا	�-�_�ة   وا�9Qام ا	��Tرة وا"	��ء . -

 ا	��وض ا	��_�-�� ( ا"���#� �X	��JJQت وا	�5ر وا"7`م ا	�������)  -

 ا	��b$�3 ا	��6'���  -

- �EاA	ا �����	ا  
 

 ط�ا [ ا	�����      

-  �����-Eة 60)�� و� ا�T�cرات �5$
- � ا'9اد ��Eر�
 ا�T�cرات '����  -
-  ����X ت�Tوا� 
�ى  -cط�ت أ�b#ھ��ت و��� 

  اIھ9اف ا	��9ا#�� وا	�����  -ج
    ����E  Receiving ا	�J	N '�� ا"���Tل ( ا	��4T/ ا"�`م ) -١ج

� $9رة ا	�J	N '��   -٢ج��JE�X�)�  Responding ا"
     �J' Valuingء $��� )إأن ���/P ا	�J	P� N ا	����� (  -٣ج

  Organization ا	���s3 ا	����P��-E $9رات 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 �7�3��ت '����  ����� ( 7�د�� أو 7

- . �T�J	ا'9اد ا P� ات�_�-� ��s3E 



  

-  . ��'�JE 4�' ت�'��� P��/E 

 ا	�!`ت ا	����� . -

 ط�ا�� ا������    

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

7� ��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 7� ا	��� ا	���� أو 7� 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 �#��9Qام ا	-��ب وا"#���  �R�9-	/�����3 ا�	9ام ا"دوات اQ�ا

  �X'9اد ا	���ر�� وا	(9اول وا"0/�ل وا	��وض . 
7��[ '�4 . -٣د P�_ �  W�)bE ا	�J	N '�� ا	��4 ا	(��'
 ���3E $9رات ا	�J	N '�� ا"��6دة ا	�P� ��R ا	�$� ( ادارة ا	�$� ) . -٤د



 /.�� ا����ر .١٠

�TعIا 	ا
�
�'
 ت

�X��J�	ا ����	ت ا���Q�  !9ة / أو�	ا �ا
 ا	��_�ع

 ط���� ا	����� ط���� ا	�����

١ 

 باالحياء اهريةتعريف الطالب   ٢

وتاريخ اكتشاف اهر وعالقته 

  باملايكروبات

Microbiology; 
Introduction and 

History 

  

٢ ٢ 

النواة باخلاليا البدائية تعريف الطالب 

ووظيفةكل تركيب من تراكيبها الداخلية 

  واخلارجية  

Prokaryotes; structure 
and function  

  

٢ ٣ 

النواة تعريف الطالب باخلاليا البدائية 

ووظيفةكل تركيب من تراكيبها 

  الداخلية واخلارجية

Prokaryotes; structure 
and function  

  

٢ ٤ 

باخلاليا احلقيقية النواة تعريف الطالب 

ووظيفةكل تركيب من تراكيبها 

 الداخلية واخلارجية

Euokaryotes; 
structure and function  

  

٢ ٥ 

تعريف الطالب باخلاليا احلقيقية النواة 

ووظيفةكل تركيب من تراكيبها 

 الداخلية واخلارجية

Euokaryotes; 
structure and function  

  

٢ ٦ 
تعريف الطالب برتكيب الفايروسات 

 ووظيفة كل تركيب منها 

Viruses; structure and 
function  

  

٢ ٧ 

باملواد االساسية تعريف الطالب 

والطرق اليت حتتاجها البكترييا يف 

  تغذيتها ومنوها

Microbial nutrition 
and growth  

  

٢ ٨  Mid Term Exam   

٢ ٩ 

الفعاليات ية تعريف الطالب بامه

االيضية اليت حتدث يف داخل 

املايكروب وامهية اهلدم والبناء االيضي 

  . يف دميومة اخلاليا

Microbial metabolism    

٢ ١٠ 

تعريف الطالب بامهية الفعاليات 

االيضية اليت حتدث يف داخل 

املايكروب وامهية اهلدم والبناء االيضي 

  يف دميومة اخلاليا.

Microbial metabolism    

٢ ١١ 
بامهية الرتكيب اجليين تعريف الطالب 

  والسيطرة اجلينية يف منو املايكروبات

Microbial genetics    



 ا�1.�� ا�����0  .١١

١ �X��J�	رة ا�  .Microbiology: A Fundamental Introduction. By Frank J Carr.1 ـ ا	/�N ا	��

٢ ���� �  (ا	��5در)  ـ ا	��ا�W ا	
1. Stanier, R.Y., Ingraham, J.L., Wheelis, M.L. & P.R.Painter. 
General Microbiology. Fifth Edition, MacMillan. 

                �(X �@�� �اـ ا	/�N وا	��ا�W ا	�
 ) ....، � ) ا	�(`ت ا	����� ، ا	���ر�

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.  

ـ ا	��ا�W ا"	/��و#��، ��ا$W ا"#��#�� ب 
....  

  
  
 

https://absa.org/wp-

content/uploads/2017/01/ABSAGeneralMicr

obiologyFactSheets.pdf 

  

 :�8 �6789 ا����ر ا�5را34  .١٢

  
���ت �P أ�4  -J6�	 ����TJ�	9ا��ت اQ�6�دات ا	��E U�-X Y(3ا�N ا	��Jرات 7� �(�ل ا¥� ���JE

  �X ���3E¦�� ���9ا�� .
- . �§9-��� Z9ر�E ] ا�  ا'���د ط
�اE)� ا	���ا��� .  -Tc P� �6دة�� �JEرا 7� ھAا ا	�(�ل وا"R�"9ول ا	رب ا�)E ��' ا"ط`ع  
- 7 �55Q�� ات�T�Q� ء�b#4 '�� ا��	ت. ا���J6	����	�)� �  

  
  
 

  

 

٢ ١٢ 

بامهية املايكروبات تعريف الطالب 

الصناعية باعتبارها مصنع لالنزميات 

والربوتينات والدهون واالمحاض 

 وغريها

Industrial 
microbiology  

  

٢ ١٣ 

املايكروبات املرضية تعريف الطالب 

على صحة االنسان وخصائصها 

 االمراضية

Medical microbiology    

٢ ١٤ 

املايكروبات الغذائية تعريف الطالب 

وامهيتها يف تعفن او تفسخ املواد 

 الغذائية

Food microbiology    

٢ ١٥  Final exam    


