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 .يف البيئة االحياء اجملهريةدراسة تفصيلية عن دور : أهداف المقرر .2

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعريية األ -أ
 .االحياء المجهرية يي بيئة التربة   مجتمعتركيب ويسلجة  من معرية الطالب تمكين  -1أ

  .االحياء المجهرية يي بيئة الماء  مجتمعتركيب ويسلجة  تمكين  الطالب من معرية    -2أ

 .االحياء المجهرية يي بيئة الهواء  مجتمعتركيب ويسلجة  تمكين  الطالب من معرية   -3أ
 .االحياء المجهرية يي البيئات الصناعية  مجتمعتركيب ويسلجة  تمكين الطالب من معرية  -4أ

 .العالقات بين االحياء المجهريةتمكين  الطالب من معرية   -5أ
 .يي البيئات المختلفة االحياء المجهرية دور تمكين  الطالب من معرية   -2أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

بطرق والماء والهواء   من التربة االحياء المجهريةعزل  اكساب الطالب مهارات يي كيفية - 1ب

 .مختلفة

 .بطرق مختلفة  البيئية االحياء المجهريةكيفية تشخيص   اكساب الطالب مهارات يي   - 2ب

 .القدرة علي تحليل المعلومات اكساب الطالب مهارات  - 3ب



 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات النظرية والعملية-

 العروض التقديمية - 

 الزيارات العلمية - 
 طرائق التقييم      

  Quizzes االمتحانات اليومية* 
 الفصلية و الشهرية  االمتحانات* 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ...المختبرات يي العملي مع النظري الجانب تطبيق من الطالب نيتمك -1ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات النظرية والعملية

 
 طرائق التقييم    

 %41الشهرية النظرية والعملية  االمتحانات

 %21النظرية والعملية   الفصليةاالمتحانات النهائية   

 

 

 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

  .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تنمية -1د

 .استخدام وسائل التقنية الحديثة مهارات القدرة على -2د



 البنية التحتية  .12

 اليوجد كتاب منهجي مقرر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .Introduction to Environmental Microbiology -1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 النشرات العلمية

مواقع االنترنيت , االلكترونيةب ـ المراجع 

.... 
 .المواقع االلكترونية ذات الصلة بالمادة

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Introduction to يهم الطالب للدرس 2ع/2ن 1

environmental 

microbiology. 

Lab: 

احملاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

 اليومية والشهرية

 Interactions between يهم الطالب للدرس 2ع/2ن 3، 2

microbial 

populations. 

Lab:  

احملاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

 اليومية والشهرية

 Microbiology of soil يهم الطالب للدرس 2ع/2ن 5، 4

Lab: 
احملاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

 اليومية والشهرية

 Microbes and the يهم الطالب للدرس 2ع/2ن 8، 2، 2

Cycles of Elements. 

Lab:  

احملاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

 اليومية والشهرية

 Microbiology of يهم الطالب للدرس 2ع/2ن 11، 9

water 
Lab:  

احملاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

 اليومية والشهرية

 Water transmitted يهم الطالب للدرس 2ع/2ن 11
pathogenic 

microorganisms. 

Lab: 

احملاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

 اليومية والشهرية

 Water health يهم الطالب للدرس 2ع/2ن 12
standards. 

Lab: 

احملاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

 اليومية والشهرية

 .Wastewater يهم الطالب للدرس 2ع/2ن 13
Lab: 

احملاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

 اليومية والشهرية

 .Microbiology of air يهم الطالب للدرس 2ع/2ن 15، 14

Lab: 
احملاضرات 

 النظري والعملي

االختبارات 

 اليومية والشهرية
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  %11اضاية مفردات وبنسبة التتجاوز  خالل التواصل يي تطوير المنهج وذلك من
 

 


