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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم أ.د. فارس محمد سهيل

dr.frisshel@agriculture.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: ألحياء المجهريةامبادئ 

 :الفصل مقرر األول

حياء المجهرية الااةة بطلبة تعريف الطلبة بأساسيات علم األحياء المجهرية وفق مفردات منهج مادة األ

 .المرحلة الثانية لطلبة قسم التربة والموارد المائية 
 ة:اهداف الماد

تضمنت مفردات المنهج التعريف بعلم األحياء المجهرية ونشأته ومراحل تطوره ، والموقع التصنيفي لألحياء 

أشكالها وتركيبها ، التعريف بالفطريات المجهرية وتسميتها، وتغذية األحياء المجهرية ثم التعريف بالبكتريا 

 وةفها وأهميتها وتركيب الالية الفطرية ، ثم التعرف على الطحالب وأنواعها وتكاثرها ثم الفايروسات
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

مبادئ األحياء المجهرية   . الدكتور فائز عزيز العاني   و   الدكتور امين سليمان بدوي     -1

 لموةلجامعة ا  0222

جامعة بغداد،دار الحكمة –علم األحياء المجهرية.تأليف لجنة من تدريسي قسم علوم الحياة -0

 1991للطباعة والنشر 

 ة:الكتب المنهجي

(.  0222، كمال األشقر ) بيولوجيا األحياء الدقيقة ) الجزء النظري (.عدنان احمد علي نظام  -1

  كلية العلوم. –دمشق  منشورات جامعة

هابيل ، مصطفى البلاي . ) دقيقــة ) الجزء النظري (. نجم الدين ألشرابي ، منير األحياء ال  -0

  جامعة دمشق. (. منشورات0222

علم األحياء المجهرية )ج -3
1
علي  وفاء جاسم الرجب  ، حسن محمد نسثر، أي، دبليو .ترجمة :(  

  جامعة الموةل . ( .  1921 )القزاز .    

 

 ة:المصادر الخارجي

النهائي االمتحان  الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات 

 االول 25  15 60

 
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

التعريففففف علففففى ماتبففففر األحيففففاء المجهريففففة  

جهففففزة واألدوات واارشففففادات  و ففففر  واأل

 السالمة .

 علم ااحياء المجهرية. وتطور تعريف
 

1 

     عالم األحياء  قع التصنيفي لألحياء المجهرية فيالمو   ، المجهر، أنواع المجاهر     رائق التعقيم 
 

0 

 األوسا  الزرعية ، أنواعها ،  رائق التحضير  

                                 

 األحياء تصنيف – تسمية األحياء المجهرية

 المجهرية 
 

3 

 ر  اخذ العينات لألحيفاء المجهريفة ، عفزل  

األحيففففففففففففففففففاء المجهريففففففففففففففففففة ، عففففففففففففففففففد                                         

                     األحياء المجهرية ،  رائق العزل والتنقية

                                                            .       أشكالهاالبكتريا  ، مكوناتها ، 
 

2 

 –جدار الالية البكتيرية ومكوناته  

  الغشاء السايتوبالزمي ومكوناته ..
 

5 

  النفاذية واالنتقال عبر األغشية السايتوبالزمية  تشايص البكتريا ، شكل البكتريا ، التجمعات                 
 

1 

وتشفففففايص الفطريفففففات ، شفففففكل  الفطريفففففات 

الفطريفففات ، تجمعاتهفففا ، تشفففايص  االعففففان 

                                     والامائر

 االسوا  البكتيرية ، الشعيرات
 

7 

  

تصبيغ البكتريا ، التصبيغ البسيــط   

Simple Stain         

 األحماضالسايتوبالزم ، األحماض النووية ، تركيب 

  النووية .
 

2 

األجسام الوسطية ، السبورات ، البالزميدات ،  

 الحويصالت .
 

9 

تصبيغ  –التصبيغ المركب ) التفريقي (  

       Spore Stainالسبورات

التشابه  أوجه،  أهميتهاالفطريات ، وةفها ، 

  واالختالف بين الفطريات والنبات .

 

 

12 

   فطرية ، السايتوبالزم ومحتوياتهتركيب الالية ال 
 

11 

 الطحالب، أنواعها ، تكاثرها فحص حركة البكتريا  ) القطرة المعلقة  (.                                          
 

10 

التركيز التثبيطي األدنى باستعمال للمضادات  

 الحياتية.

 

 

 تغذية األحياء المجهرية
 

13 

 الفايروسات. 
 

12 

   
 

15 

    11 
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ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
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 ر  اخذ عينات التربة للدراسات الميكروبيولوجية،  

الحياء المجهرية بطريقة الشرائح دراسة وظيفة ا

 المدفونة

نبذة تارياية، تعريف، أهمية دراسة أحياء التربة 

 المجهرية
 

1 

تقدير اعداد البكتريا، االكتينومايسيتس، والفطريات  

على أعما  ماتلفة من التربة وبطريقة التاافيف 

 المتسلسلة )التافيف والعد باال با (

  أقسام أحياء التربة المجهرية

0 

 

 عد وعزل الطحالب والبروتوزوا من التربة

مجاميع أحياء التربة المجهرية: البكتريا، الفطريات، 

الطحالب، االكتينومايسيتس، ابتدائيات، الفطريات 

 الجذرية

 

3 

تقدير اعداد االزوتوباكتر في ترب ماتلفة بطريقة  

مع عزل وتنقية بعض  MPNالعد األكثر احتماال 

 واةها المورفولوجيةاالنواع ودراسة خ

المادة العضوية: دورة الكربون، النشا  األنزيمي في 

 التربة
 

2 

قياس سرعة تحلل مركبات عضوية ذا نسب ماتلفة  

 من الكربون والنتروجين في ترب ماتلفة
، دورة النتروجين، تحلل Nالتحوالت الحيوية للـ

  C/Nاليوريا، عملية النشدرة، المعدنة والتمثيل، نسبة

 

 
5 

دراسة التحوالت النتروجينية )عمليتي النشدرة  

 والنترجة( في اوسا  غذائية وفي التربة
 

1 

عزل بكتريا العقد الجذرية من نباتات بقولية ماتلفة  

ودراسة خواةها ومن ثم تكثيرها وعمل تجارب 

 تلقيح من النباتات البقولية الااةة بها

 

  التثبيت الحيوي للنتروجين
7 

الحيوية للفسفور: دورته ودور األحياء  التحوالت 

 الدقيقة في تحوالته
 

2 

 

 دراسة تحوالت الكبريت البيولوجية

التحوالت الحيوية للكبريت: دورة الكبريت، معدنته، 

التمثيل المايكروبي، األكسدة، اختزال مركبات 

 الكبريت الالعضوية

 

9 

دراسة تحوالت الفسفور البيولوجية، األحياء المذيبة  

 للفوسفات

التحوالت الحيوية للحديد: االكسدة واالختزال وتحلل 

 مركبات الحديد العضوية
 

12 

 
  تحلل المبيدات في التربة دور األحياء المجهرية في تكوين تجمعات التربة

11 

 
 دراسة عن البكتريوفاج في بعض الترب

العالقات بين االحياء المجهرية: المنطقة المحيطة 

وسفير( ونشا  الكائنات المجهرية بالجذور )الرايز

 في هذه المنطقة

 

 
10 

تاثير بعض المبيدات على احياء التربة  المهجرية  

 وخاةة االقتصادية منها
 

13 

 
  ر  عزل النيماتودا من التربة

العوامل المؤثرة في نمو االحياء المجهرية، نمو 

 االحياء المجهرية
 

12 

   
 

15 
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