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 أھداف المقرر .۸
 تخریج طلبة قادرین على : -۱

 المجھریة  العمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة حول علوم  االحیاء - 
 
 الحصول على المھارات المطلوبة لخطة ما بعد التخرج ( الدراسات العلیا) . -

 الختبارات خارجیة من قبل ھیئات محلیة/إقلیمیة /دولیة.التقدیم  -

البكتیریة     مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة لالمراض -
 وعالجھا طبقا للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیةا

لتي ازوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیة االنواع المختلفة من البكتریا ت- 

 تصیب الحیوانات واھمیتھا وخطورتھا.

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

 ؛البرنامج.



من اھم االھداف التي یتطلع فرع االحیاء المجھریة الى تحقیقھا مستقبال ھو انشاء وحدة بحثیة تابعة للفرع  

ثیا  للفروع االخرى والعمل على رفد طلبة الدراسات العلیا بالمعلومات والوسائل تكون مصدرا علمیا وبح

 العلمیة بما یضمن رفع المستوى العلمي  

 
 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۰

 -: ھداف المعرفیة األ -أ
في مجال الطب م االحیاءالمجھریة  البیطریة تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم لعلو -۱أ

 البیطري على المستوى المحلي .
في مجال الطب  لعلوم االحیاءالمجھریة  البیطریة تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۲أ

 البیطري على المستوى الدولي .
التعامل مع  المسببات المرضیة  تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة في  -۳أ

 المجھریة كالبكتریا والفطریات  و طرق التشخیص المختبري في الواقع المحلي.
تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص المختبري على المستوى  -٤أ

 الدولي .
 . المجھریة  اسیات علم االحیاءتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم الس  -٥أ

تعریف الطالب بالعمل المختبري وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبري وكیفیة  -٦أ

 .تطبیق االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھا

 
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالمراض الناتجة عن المسببات البكتیریة في مجال الطب  .- ۱ب

 البیطري وطرق تشخیصھا مختبریا

 تحت المجھر . الفطریات تمكین الطلبة من فحص وتشخیص انواع البكتریا وا  - ۲ب

 باللغة االنكلیزیة .  والفطریة ة تمكین الطلبة من تطویر معرفة اسماء المسببات المرضیة البكتیری  - ۳ب

 تمكین من التشخیص المختبري لالمراض البكتیریة المرتبطة بالثروة الحیوانیة  -٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

المشاكل   تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات، لحل  

 .العلمیة 

المسببات المجھریة بعض  شخیصت فحص و من الطلبة خالل المختبرات العملیة بالتوصل الى الطلب-- 

 . الفطریةالبكتیریة وا



 .من قبل الكادر االكادیميالمسببات المرضیة تشخیص مجموعة من - 

 .مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختبارات- 

 .Team Projectورش العمل والمجامیع الطالبیة - 

 .التعلم االلكتروني- 
 
 
 
 
 طرائق التقییم      

 أمتحانات یومیة باسئلة متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة.- 

 إمتحانات یومیة باسئلة علمیة.- 

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضیع الدراسیة.- 

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- 

 
 
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 المجھریةاالحیاء التحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري لعلم وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

 الشكلیة والزرعیة للبكتریا والفطریات بالصفات تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة -۲ج

 .واختالف طرق المعیشة والتغذیة 

االبكتیریة  الناتجة عن المسببات  یل للمواضیع المتعلقة باالمراضتمكین الطلبة من التفكیر والتحل -۳ج
 والفطریة  

لكیفیة التعامل المختبري مع العینات والمسببات البكتیریة والفطریة تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج
 وطرق تشخیصھا.

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل.الساسیات والمواضیع اتزوید الطلبة ب-

تطلب ضوع المطروح والذي یمواللمناقشة النظریة والعملیة  خالل المحاضرات من تكوین مجموعة نقاشیة -

 .واالستنتاجالتفكیر والتحلیل 

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ( ماذا، وكیف، ومتى، ولماذا )  -

 یع محددة.لمواض

 .مختلفة علمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-



 

 تدریس الطلبة كیفیة بناء طرق التفكیر والتحلیل. -
 
 
 

 طرائق التقییم    
 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا.- 

 تتعلق بالمادة الدراسیة .ونقاشیة  درجات مشاركة السئلة منافسة - 

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة البیتیةدرجات محددة للواجبات - 
 
 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 .وعینات تخص المقرر  تمكین الطلبة من إستخدام نماذج واشكال -۱د

 . فیما یتعلق باالختصاص تمكین الطلبة من إجتیاز مقابالت العمل -۲د

 تمكین الطلبة من إجتیاز أختبارات مھنیة تنظم من قبل جھات محلیة/إقلیمیة/ دولیة . -۳د

 تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج.  -٤د
 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطویر -٥د
 . الحدیثةالتقنیة  وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة -٦د



 بنیة المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

أن یصبح الطالب على  2 1
 درایة بالمنھجیة العلمیة
فیما یخص تاریخ علم 

 االحیاء المجھریة 

Introduction and 
history of 
microbiology 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن ینمي الطالب مھارات  3 2
  التفكیر العلمي

Bacterial cell 
structures and 
function 

تمكین الطلبة   -
من تطویر 

تركیب معرفة 
الخلیة البكتریا 

 ووظائفھا 

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

أن یتعرف الطالب على  1 3
 تصنیف البكتریا مجاالت

Bacterial 
classification  

تمكین الطلبة من 
تطویر معرفة 

الطرق المختلفة 
للتصنیف العلمي 

للبكتریا  
باختالف 

 انواعھا

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

أن یكون للطالب فھم  2 4
فیما یتعلق بتغذیة  ودرایة

 البكتریا ونموھا

Bacterial nutrition 
and growth 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

أن ینمى الطالب  2 5
مھارات التواصل 
 العلمي والعرض. 

 

Sterilization and 
disinfections 

الطلب من 

الطلبة 

مجموعةمن 

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات 

مثل ( ماذا، 

وكیف، ومتى، 

ولماذا ) 

لمواضیع 

 محددة.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة



أن ینمي الطالب  2 6
مھارات التعلم 

الذاتي، والتعرف 
على التعلم المفتوحة 

 المتاحة. 

 

Antibiotics and 
chemotherapeutics 
agents 

تزوید الطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

اإلضافیة 

المتعلقة 

بمخرجات 

التعلیم السابقة 

للمھارات، لحل   

المشاكل العلمیة 

. 

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

أن ینمي الطالب  2 7
المھارات التقنیة 
المطلوبة لعرض 

 مشروعاتھم.

  

 

Bacterial genetics  تزویدالطلبة

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات 

التفكیر 

 والتحلیل.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

یتعرف الطالب على أن  1 8
المتعددة  مجاالت العلوم

فیما یتعلق بامراضیة 
 البكتریا  

Bacterial virulence -  تكوین

مجموعة نقاشیة 

من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

یتطلب التفكیر 

والتحلیل 

 واالستنتاج.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن ینمي  الطالب  1 9
 مھارات التعلم الذاتي

Staphylococcus  تشخیص
مجموعة من 

المسببات 
 المرضیة 
من  البكتیریة 

قبل الكادر 
 االكادیمي

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.



أن یفھم الطالب مفاھیم  2 10
خاصة تتعلق بالعوائل 

 البكتیریة 

Streptococcus  اقامة ورشة
 عمل 

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

أن یحلل الطالب  2 11
المعلومات الخاصة بطرق 

الكشف والتشخیص 
واالمراضیة الخاصة 
 بانواع من البكتریا مثل  
Corynebacterium 

Corynebacterium  مساھمة الطلبة
باالشتراك 
الفعلي في 

االختبارات 
 العملیة

مشاركة درجات 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

 أن ینمى الطالب مھارات 1 12
التوصل الى طرق 

التشخیص الخاصة بكل 
نوع من البكتریا وكیفیة 

 التفریق بینھا

Listreia  الطلب من
الطلبة خالل 
المختبرات 

العملیة بالتوصل 
الى فحص و 

تشخیص بعض 
 المسببات
 البكتریة 

یومیة امتحانات 
 باسئلة حلھا ذاتیا

أن ینمي الطالب مھارات  2 13
أن ینمي   التفكیر العلمي

الطالب مھارات التفكیر 
بطرق الكشف  العلمي

والتشخیص واالمراضیة 
الخاصة بانواع من 

 Bacillus البكتریا مثل  

Bacillus  لطلب من الطلبة

مجموعةمن 

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات 

مثل ( ماذا، 

وكیف، ومتى، 

ولماذا ) 

لمواضیع 

 محددة.

 

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

أن ینمي الطالب مھارات  4 14
بطرق  التفكیر العلمي

الكشف والتشخیص 
واالمراضیة الخاصة 
  بانواع من البكتریا مثل  

Clostridium 

Clostridium  ورش العمل
والمجامیع 

 الطالبیة

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة.

أن یصبح الطالب على  1 15
 درایة بالمنھجیة العلمیة
المتعلقة بانواع من 

 ل البكتریا مث
Actinomyces and 

Nocardia 

Actinomyces and 
Nocardia 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

بمخرجات 

التفكیر 

 والتحلیل.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  

تتعلق ونقاشیة 
 بالمادة الدراسیة



تمكین الطلبة من التفكیر  1 16
والتحلیل للمواضیع 

 بالمتعلقة
Actionbacillus 

Actionbacillus  مساھمة الطلبة
باالشتراك 
الفعلي في 

االختبارات 
 العملیة

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

 بطرقتعریف الطالب  1 17
 التعرف على 
Pasteurella 

 والتشخیص واالمراضیة

Pasteurella  مساھمة الطلبة
باالشتراك 
الفعلي في 

االختبارات 
 العملیة

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن ینمي الطالب مھارات  1 18
بطرق  التفكیر العلمي

الكشف والتشخیص 
واالمراضیة الخاصة 
 بانواع من البكتریا مثل  
Haemophillus    

Haemophillus  تشخیص
مجموعة من 

المسببات 
 المرضیة 
من  البكتیریة 

قبل الكادر 
 االكادیمي

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن یصبح الطالب على  1 19
 بالمنھجیة العلمیةدرایة 

المتعلقة بانواع من 
 ل البكتریا مث

Moraxella and 
Bordetlla   

Moraxella and 
Bordetlla 

ادارة نقاشات 
ومناظرات في 
مواضیع ترتبط 
بالمعرفة العلمیة 

 المقدمة

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

أن یحلل الطالب  1 20
المعلومات الخاصة بطرق 

الكشف والتشخیص 
واالمراضیة الخاصة 
 بانواع من البكتریا مثل
Pseudomonas 

(Burkholderia) 

Pseudomonas 
(Burkholderia) 

توجیھ الطالب 
في كل  للتفكیر

معلومة یحصل 
 علیھا

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة

تمكین الطلبة من الحصول  1 21
على المعرفة والفھم  

 للوسائل المتبعة في
 Leptospira  تشخیص

Leptospira  تشخیص
مجموعة من 

المسببات 
 المرضیة 
من  البكتیریة 

قبل الكادر 
 االكادیمي

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

  ببكتریا تعریف الطلبة 2 22
Campylobacter 

بطرق الكشف والتشخیص 
 واالمراضیة

Campylobacter  الطلب من
الطلبة خالل 
المختبرات 

بالتوصل  العملیة
الى فحص و 

تشخیص بعض 
 المسببات
 البكتریة

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

  ببكتریا تعریف الطلبة 2 23
Brucella   بطرق

الكشف والتشخیص 

Brucella  تزوید الطلبة
باالساسیات 
والمواضیع 

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 



اإلضافیة  واالمراضیة
المتعلقة 

بمخرجات 
التعلیم السابقة 

للمھارات، لحل   
 المشاكل

 الدراسیة.

تمكین الطلبة من التفكیر  1 24
والتحلیل للمواضیع 

بانواع من ة المتعلق
 البكتریا مثل

Spharophours 

Spharophours  تزوید الطلبة
باالساسیات 
والمواضیع 

اإلضافیة 
المتعلقة 

بمخرجات 
التعلیم السابقة 

للمھارات، لحل   
 المشاكل

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن یصبح الطالب على  5 25
 درایة بالمنھجیة العلمیة

المتعلقة بانواع من العوائل 
 لالمھمة من  البكتریا مث

Enterobacteriacae 

Enterobacteriacae  تزوید الطلبة
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة

أن یحلل الطالب  2 26
المعلومات الخاصة بطرق 

الكشف والتشخیص 
واالمراضیة الخاصة 
 بانواع من البكتریا مثل
Mycobacterium 

Mycobacterium  اقامة ورش
العمل الخاصة 

 بالموضوع 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

27 
28 

أن ینمي الطالب  4
مھارات التعلم 

الذاتي، والتعرف 
على التعلم المفتوحة 

 المتاحة فیما یخص
Rickettsia and 

chlamydias . 

 

Rickettsia and 
chlamydias 

ربط المعلومات 
النظریة 

بالتطبیق العملي 
فیما یخص 
الموضوع 
 المطروح

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 

 بالمادة الدراسیة

أن ینمي الطالب مھارات  5 29
بطرق  التفكیر العلمي

الكشف والتشخیص 
واالمراضیة الخاصة 

االحیاء  بانواع من
 المجھریة مثل

Mycoplasma 

Mycoplasma  طرح المعلومات
بطریقة التفریق 
المقارن بین ھذا 

النوع وبقیة 
انواع البكتریا 

من حیث 
الخصائص 

 العامة 

إمتحانات یومیة 
 باسئلة علمیة.

أن یصبح الطالب على  5 30
 درایة بالمنھجیة العلمیة

المتعلقة بانواع من العوائل 
  المھمة من  الفطریات

Mycology  تزوید الطلبة
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة



   االحیاء المجھریةمختبر \"البنیة التحتیة  .۱۲

 اجملهرية البيطرية علم االحياء  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 Veterinary microbiology and Microbial- (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲
diseases\ Quinn,D.J:Carter 
-Pathogenesis of bacterial infection in 
animals\Carlton L.Gyles,John.FPresccot 
Clinical veterinary microbiology\ P.J.Quinn- 

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

-Medical Microbiology\ Jawetz,E.:Melizik,J.L. and 
Adelberg ,E.A 
- Fungi Experimental methods in Biology\ 
J.W.Bennett 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۳
   

التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي  تحتاج الى بعض المناھج الدراسیةبعض 
 واالنواع المكتشفة حدیثا من البكتریا والمسببات االخرىواالقلیمي

یعتمد بشكل اساس على الموارد البشریة بالفرع  وبالتالي المقرر بان نجاح البرنامج ( الفرع) الكلیة تؤمن 
دراسة الماجستیر لرفد الفرع بالتخصصات الغیر  والذي یتم تطویره من خالل فسح المجال للمعیدین الكمال

كذلك حث التدریسیین من حملة شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتوراه في نفس التخصص ة موجود
ً ا ضمن حاجة الفرع ومن المفید إیفاد التدریسیین الى الجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم  یضا

 تطورات إسالب التدریس والتقتنات الحدیثة
 
 
 

 

 

 الموضوع
      
      
      
      


