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 تعريف الطالب باالحياء ا'هرية اليت تعيش يف الرتبة من حيث تصنيفها اىل جماميع خمتلفة وامهيتها للنبات و يف التحوالت اليت جتري 

 .على املواد العضوية واملعدنية ودور تلك االحياء يف احملافظة على التوازن البيئي احليوي 

 ا'هرية اليت تعيش يف املياه املاحلة والعذبة والعوامل البيئية اليت تؤثر فيها ودورها يف حتليل املخلفات العضوية  تعريف الطالب باالحياء

 .واملخلفات املعدنية  النامجة عن النشاط البشري ومواصفات مياه الشرب وطرق معاجلتها و معاجلة مياه ا'اري 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

تطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعلمھ  ) Knowledge(المستوى األول تطویر المعارف    -1أ
  .عن االحیاء المجھریة التي تعیش في التربة والمیاه 

تطویر القدرة Comprehension )الفهم(مستوى االستيعاب حتسني  المستوى الثاني -2أ

  . على التفسیر و التنبؤ واالستنتاج 

  Application )(التطبيقية   تطوير القدرات المستوى الثالث    -3أ

  Analysis التحليلالقدرة على المستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

مستوى ( المستوى الخامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  وھي عكس التحلیل )  Synthesis الرتكيب

تطویر قدرة الطالب على اعطاء حكم على قیمة (  Evaluation التقوميالمستوى السادس   -6أ

 .المادة المتعلمة 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  Observation)  (المالحظة تحسین قدرة الطالب على  – 1ب 

  Imitation :واحملاكاة التقليد أن یتعلم كیفیة   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن یتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 .المحاضرة   واستخدام السبورة وااللقاء  -

 ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعلیمیة( العروض التوضیحیة  -

 المناقشة التفاعلیة  -

  التعلیم الذاتي -
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات قصیرة شفھیة وتحریریة  -

 اعداد تقاریر -

 اختبارات عملیة  -

 واجبات بیتیة  -

 مساھمات ونشاطات أخرى  -

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
    Receiving  )االستالم / التقبل( تعلیم الطالب على االستقبال  -1ج

  Responding االستجابةتطویر قدرة الطالب على   -2ج
     Valuing )أعطاء قیمة (أن یتمكن الطالب من التقییم   -3ج

  Organization التنظیم القیميتحسین قدرات الطالب على   - 4ج   
 . Characterization by Value) إعطاء سمھ شخصیة ( تكامل القیمة مع سلوك الفرد  -5ج



  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 ). فردیة أو فرقیة ( اجراء منافسات علمیة  ممتعة  -

 .تنظیم محاضرات من اعداد الطلبة  -

 . تكوین جماعات عمل تطوعیة  -

 .الرحالت العلمیة  -

 طرائق التقییم    

  
 ) كتب ، شھادات تقدیریة ( تخصیص جوائز  -

 تخصیص جزء من تقییم الطالب على مشاركاتھ في تلك النشاطات  -

القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة تخصیص مكان في  -
 .المتمیزین 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  تعلیم الطالب مھارات التواصل الشفھي والتحریري  - 1د
استخدام االدوات التكنلوجیة الحدیثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمیة الخاصة  - 2د

  . باعداد التقاریر والجداول واالشكال والعروض 
  .تشجیع الطالب على العمل الجماعي ضمن فریق عمل  - 3د
 ) .ادارة الوقت ( تنمیة قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت  - 4د



 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 

تعريف الطالب مبفهوم الرتبة و  4

  عوامل وعمليات تكوينها 

الرتبة  أهم صفاRا ومكوناRا 

  و مقاطعها 

 و المحاضرة
العروض 

  التوضیحیة
والمناقشة 

و التعلیم   التفاعلیة
 الذاتي

اختبارات شفھیة 
وتحریریة وعملیة 
یومیة وشھریة  
 وتقاریر علمیة

2 4 

تعريف الطالب بطرائق تصنيف 

 االحياء ا'هرية يف الرتبة 

( أهم مايكروبات الرتبة 

كرتيا،بكرتيا خيطية ، فطريات ، 

)سيانوبكرتيا   

= = 

3 4 

مايكروبات الرتبة ودورة  

 الكاربون

حتليل املركبات العضوية 

 الكاربونية

= = 

4 4 

دورة النرتوجني ودور  

ميكروبات الرتبة يف حتوالت 

 النرتوجني

= = 

5 4 
النرتتة وعكس النرتتة وتثبيت  

 النايرتوجني
= = 

6 4 

دور ميكروبات الرتبة يف  

 حتوالت

 الفسفور والكربيت 

= = 

7 4 

الرتبة يف  دور مايكروبات 

حتليل بقايا املبيدات وامللوثات 

 الكيميائية

= = 

 = = إمتحان الشهر األول  4 8

9 4 
 املياه بيئة مايكروبية 

 أنواع املياه وأهم مواصفاRا 
= = 

10 4 
بكرتيا املياه البحرية والعذبة  

 واملياه الساخنة و اجلوفية
= = 

11 4 

العوامل الفيزيائية والكيميائية  

املؤثرة يف النشاط املايكرويب يف 

 املياه

= = 

12 4 
العالقات مابينمايكروبات  

املياه والنباتات واحليوانات 
= = 



 البنیة التحتیة  .12

مقدمة في مایكروبیولوجیا التربة تألیف  - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 مارتن الكسندر

غیاث دمحم . علم أحیاء التربة المجھریة  د -2 
 قاسم و مظر عبد الستار 

. المجھریة في المیاه والتربة داألحیاء  -3
 سعد جابر تاج الدین

سعد علي زكي محمود . میكروبیولوجیا األراضي د  -  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

 . وآخرون

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

Applied Soil Ecology 
Soil Biology and Biochemistry 
European Journal of Soil Science 
Pakistan Journal of Agricultural Sciences 
Soil and Environment 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

Soil Science Society of America Journal  
nal of Soils and Water ConservationJour 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  
تطویر مفردات المنھج بحیث تواكب التطورات في مجال االستخامات التطبیقیة الحیاء المجھریة   -

  .للتربة والمیاه من أجل تنمیة بیئیة مستدامة 
  .اعتماد طرائق تدریس مستحدثة  -
  . االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في ھذا المجال واالستفادة من خبراتھم المتراكمة  -
  . العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال االحیاء المجھریة للتربة والمیاه  -

  
  
 

  

 

 املائية 

13 4 

مصادر التلوث املايكرويب  

معاجلة مياه الشرب و  للمياه

 واملخلفات البشرية

= = 

14 4 

فضالت ا'اري  مايكروبات 

وطرق معاجلتها ودور 

 املايكروبات فيه

= = 

   امتحان pائي   4 15


