
 4 3 1أ م  اساسيات االحياءالمجهرية ثانيةالصف : ال اجباري 

 

 المادة: أساسيات األحياء المجهرية...

 ( ساعة عملً..3( ساعة نظري و)2)ساعات التدريس المخطط لها: 

 ٌتضمن هذا المنهج المفاهٌم األساسٌة لعلم األحٌاء المجهرٌة والتعرف وصف المنهج :

 على هذا النوع من الكائنات الحٌة وعالقتها بالكائنات الحٌة األخرى..                  

 عطاء الطلبة فكرة واضحة عن هذا العلم وأهمٌته فً المجاالتالهدف من تدريس المنهج : ا

 الزراعٌة المختلفة..                                  

 المرحلة: الثانية...

 الموضوع                      عدد الساعات             ت                

 2.      تعرٌف وتطور علم األحٌاء المجهرٌة                              1

  2.     خواص البكترٌا المورفولوجٌة                                       2

  2                      .     تشرٌح البكترٌا                                  3

  2.     نمو وتكاثر البكترٌا والعوامل المؤثرة علٌها                        4

 2                                .     دراسة بعض عوائل وأجناس البكترٌا5

 2.     الفطرٌات )األعفان والخمائر( +البكترٌا الشبٌهة بالفطر            6

  1+  1حالب + اإلبتدائٌات ) األوالً (                                الط.     7

 2.     الرواشح ) الفاٌروسات (                                              8

  1+  1الركتسٌا + الماٌكوبالزما                                          . 9

 2                                       .    األٌض فً األحٌاء المجهرٌة  11

 2وراثة األحٌاء المجهرٌة                                                  .11

 2.     طرق السٌطرة والقضاء على األحٌاء المجهرٌة                   12

 2  حٌاء المجهرٌة باألمراض                              .     عالقة األ13

 2.     األحٌاء المجهرٌة التطبٌقٌة                                          14



 الكتاب المنهجً : مبادئ األحٌاء المجهرٌة. تألٌف: د. فائز عزٌز العانً و

 -د. أمٌن سلٌمان بدوي. وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                    

 (. 1991جامعة الموصل )                    

 /ترجمة: د.وفاء جاسم الرجب و 1الكتاب المصدري: علم األحٌاء المجهرٌة/ج

 -حسٌن محمد علً القزاز. وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                     

 (. 1984جامعة الموصل)                     

 الجزء العملي :

 الموضوع                                              الساعات   ت         

  3ارشادات عامة والتعرف على األجهزة والمعدات المختبرٌة                -1

  3المجهر )الماٌكروسكوب(                                                     -2

  3ٌرها (                      األوساط الزرعٌة) أنواعها وطرق تحض      -3

 3طرق التعقٌم                                                                   -4

  3(                                                   culturingالزرع )       -5

  3طرق الحضن وأنواع الحاضنات المستخدمة                                -6

  3( وطرٌقة الفحص المجهري      slidesتحضٌر الشرائح الزجاجٌة)      -7

  3التصبٌغ  وطرق التصبٌغ                                                     -8

  3طرق عد األحٌاء المجهرٌة                                                   -9

  motility                                              3فحص الحركة      -11

  3بعض اإلختباراتالباٌوكٌمٌائٌة                                            -11

  3ٌة من الحلٌب والماء والتربة                 عزل األحٌاء المجهر     - 12

 

 توزيع الدرجات:

 الجزء العملي )المختبرات(

 %( وتوزع الى :41التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ



 % اختباران عملٌان.71

 % االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.21

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .11

 %( توزع الى :61ً )االمتحان النهائ - ب

 % اختبار عملً .71

 % امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة العلمٌة .31

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :41التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 . 2% امتحان نظري عدد / 71

 % واجبات بٌتٌة .21

 % حضور ونشاط صفً.11

 %( توزع الى :61االمتحان النهائً ) - ب

 %(51درجة ) 21= 11*2الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 %(25درجات ) 11=  11*1الجزء ب: اسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 %(25درجات ) 11=  5*2الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 

 


