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 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Kumar, P., & Kumar, V. (2018). Textbook of 

Environmental Biotechnology. Woodhead 

Publishing India. 

     ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
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األسبو

 ع

مخرجات  الساعات

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم

طريقة 

 التقييم

1 
ع2ن+2)

) 

فهم المباديء 

واالساسيات 

النظرية 

والعملية 

المتعلقة 

 بالمادة

Fundamental Aspects of Environmental 

Microbiology 

اسلوب 

المحاضرات 

والسيمينارا

 ت

 

امتحانات  -1

شفهية 

 وتحريرية

حلقات   -2

 دراسية

2 
ع2ن+2)

) 
ʺ 

Microbial Metabolism, Growth and 

Biokinetics 
ʺ ʺ 

3 
ع2ن+2)

) 
ʺ 

Microbial Genetics 

Recombinant DNA Technology 
ʺ ʺ 

4 
ع2ن+2)

) 
ʺ 

Insertion and Expression of Foreign 

Genes, Recombinant DNA Techniques 

in Biotechnology. 

ʺ ʺ 

5 
ع2ن+2)

) 
 

Microbiology Reactions, types of 

reactors 
  

6 
ع2ن+2)

) 
ʺ 

Bioflim Processes 

Trickling Filters and Biological Towers, 

Rotating Biological Contactors, 

Granular Media Filters, Fluidized-bed 

Reactors, Hybrid Biofllm Processes 

ʺ ʺ 

7 
ع2ن+2)

) 
ʺ Bioremediation for Soil Environment ʺ ʺ 

8   Midterm exam ʺ ʺ 

9 
ع2ن+2)

) 
ʺ Industrial solvents and Microorganisms ʺ ʺ 

10 
ع2ن+2)

) 
ʺ Bioremediation for Air Environment ʺ ʺ 

11 
ع2ن+2)

) 
ʺ Bioremediation for Water Environment ʺ ʺ 

12 
ع2ن+2)

) 
ʺ 

Landfill Leachate Biotreatment 

Technologies, 
  

13 
ع2ن+2)

) 
ʺ Biotreatment of Metals   

14 
ع2ن+2)

) 
ʺ 

Emerging Environmental 

Biotechnologies, Phytoremediation, 
  

15   Final Exam   



 الكتب والمراجع التي يوصى بها اـ

 ....  (،) المجالت العلمية , التقارير

   

Singh, R. L. (Ed.). (2017). Principles and 

applications of environmental biotechnology for 

a sustainable future. Springer Singapore. 

   مواقع االنترنيت ،اللكترونيةب ـ المراجع ا
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أجل تنمية بيئية    تطوير مفردات المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال اإلستخدامات التطبيقية لل -

 مستدامة .

 اعتماد طرائق تدريس مستحدثة . -

 تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم المتراكمة .  األكثراالطالع على تجارب الدول  -

 . ختبرات متخصصة في مجال التقنيات البيئيةم إنشاءالعمل على  -

 

 

 


