
 

 

 االحُبء انًغهشَخ انظُبػُخ

 ًَىرط وطف انًمشس

  

 ((يشاعؼخ أداء يؤعغبد انزؼهُى انؼبنٍ ))يشاعؼخ انجشَبيظ األكبدًٍَ

 

 وطف انًمشس

َىفش وطف انًمشس هزا إَغبصاً يمزضُبً ألهى خظبئض انًمشس ويخشعبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ انطبنت رحمُمهب 

انمظىي يٍ فشص انزؼهى انًزبحخ. والثذ يٍ انشثظ ثُُهب وثٍُ وطف يجشهُبً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االعزفبدح 

 انجشَبيظ.

 كهُخ انؼهىو/ عبيؼخ دَبنً انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى انزمبَخ االحُبئُخ    انمغى انغبيؼٍ / انًشكض .2

                    Industrial Microbiologyاالحُبء انًغهشَخ انظُبػُخ /  اعى / سيض انًمشس .3

 ػهىو انزمبَخ االحُبئُخ انظُبػُخ انجشايظ انزٍ َذخم فُهب .4

 انًحبضشاد وانُذواد وانحهمبد انذساعُخ أشكبل انحضىس انًزبحخ .5

 انُظبو انفظهٍ انفظم / انغُخ .6

 عبػخ 60 ػذد انغبػبد انذساعُخ )انكهٍ( .7

 3/10/2022 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .8

 أهذاف انًمشس .9

ي صناعة المنتجات تعريف الطالب باالحياء  .1
ز
ي تدخل ف

ز عىل االنواع المهمة التر كت 
المجهرية الصناعية والتر

المختلفة مثل المنتجات الغذائية، االنزيمات، الحوامض العضوية، االحماض االمينية، المضادات 
 الحياتية واللقاحات. 

ي  .2
ز
ي تدخل ف

ية لحفظ وادامة العزالت التر انتاج المنتجات اعاله تعريف الطالب بالطرق العملية المختتر
 صناعيا. 

ي تستخدم النتاج االنزيمات والحوامض العضوية والكحوالت  .3
تعريف الطالب باهم ااالوساط الزرعية التر

 والمضادات الحياتية  بواسطة االحياء المجهرية الصناعية 
يا وصناعيا بواسطة االحياء المجه  .4 رية لغرض تعريف الطالب بالطرق المثىل النتاج هذه المواد مختتر

ز االنتاج.   زيادة وتحسي 

 

 يخشعبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .10



 

 

 انًؼشفخ وانفهى  -أ

 َغت اٌ َكىٌ انخشَظ لبدس ػهً يؼشفخ وفهى كم يًب َبرٍ:   

 انًجبدٌء واالعبعُبد انُظشَخ انًزؼهمخ ثبنًبدح انؼهًُخ نهؼهىو انًؼشفُخ     -1أ 

 وطشق انمُبط وانزحهُم و اَغبد انحهىل نهًغبئم انؼهًُخأعظ انجحش انؼهًٍ  -2أ 

 اهًُخ انغىاَت انؼهًُخ انُظشَخ انًشرجطخ ثزطجُمبد انؼهىو انًخزهفخ  -3أ 

 انًظطهحبد انؼهًُخ وانهغىَخ ورؼشَفهب نهًىاد انؼهًُخ انًخزهفخ -4أ 

 ًخزهفخانطشائك انًزؼهمخ ثزحهُم ورظًُى انزغبسة انؼهًُخ نهًىاد انؼهًُخ ان -5أ 

 انًهبساد انخبطخ ثبنًىضىع   -ة 

 انمذسح ػهً انزؼبيم يغ يظبدس انًؼهىيبد وانجحش ػٍ انًىاضُغ انؼهًُخ انًخزهفخ - 1ة  

 انمذسح ػهً انكزبثخ وانزحهُم ثبعهىة ػًم نهزطجُمبد انؼهًُخ فٍ انًغبالد انًخزهفخ - 2ة  

 انحهىل انًُبعجخ نهبرحذَذ انًؼىلبد وانًشبكم نهزطجُمبد واَغبد  - 3ة  

 اعزؼًبل افضم انطشق انىطفُخ وانكًُخ نزحهُم انًغبئم انؼهًُخ      -4ة 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 اعهىة انًحبضشاد  -1

  power pointَظبو انـ  -2

 َظبو انـىاعجبد انجُزُخ وانحهمبد انذساعُخ -3

 

 طشائك انزؼهى

 االيزحبَبد انغشَؼخ اعجىػُب -1

 انًُبلشخ واالعئهخ واالعىثخ انفىسَخ  -2

 انشجكخ انذونُخ نهًؼهىيبد فٍ يىضىع االخزظبص-3

 طشائك انزمُُى      

 االيزحبَبد االعجىػُخ وانفظهُخ  -1

 رمُُى اداء انطهجخ يٍ خالل انحهمبد انذساعُخ -2

 دسعبد يحذدح ثىاعجبد ثُزُخ -3

 يهبساد انزفكُش -ط

 انؼهُبيشبسَغ ثحىس طهجخ انذساعبد  -1ط 

 انًشبسَغ انجحضُخ انخبطخ -2ط 

 يشبسَغ خذيخ انًغزًغ -3ط 

 رؼشُك انؼًم يغ وصاساد انذونخ   -4ط   

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 اعهىة انًحبضشاد  -

  power pointَظبو انـ  -2

 َظبو انـحهمبد انذساعُخ -3

         

 طشائك انزؼهى          

 وخبسط انمطش انذوساد انزذسَجُخ داخم -1 

 وسػ انؼًم -2 

 ثشَبيظ رطىَش انًالكبد انزذسَغُخ  -3 

 طشائك انزمُُى    

 Quality standardsاَظًخ انغىدح انمُبعُخ ))



 

 

 ايزحبَبد َىيُخ ثبعئهخ ثُزُخ حههب رارُب   - 

 دسعبد يشبسكخ العئهخ يُبفغخ رزؼهك ثبنًبدح انذساعُخ  - 

 دسعبد يحذدح ثىاعجبد ثُزُخ  - 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (. - د

رًكٍُ انطهجخ يٍ انزفكُش وانزحهُم نهًىاضُغ انًزؼهمخ ثبالطبس انفكشٌ ويؼبَُش انزمُُبد االحُبئُخ  -1د

 انذونُخ 

 مُُبد االحُبئُخ رًكٍُ انطهجخ يٍ انزفكُش وانزحهُم نهًىاضُغ انًزؼهمخ ثبنز -2د

رًكٍُ انطهجخ يٍ انزفكُش وانزحهُم نهًىاضُغ انًزؼهمخ  ثُظى ويؼبلجخ انًغُئٍُ ثبعزخذاو االحُبء  -3د

 انًغهشَخ انخطشح . 

 انمذسح ػهً اعزخذاو ايكبَُبد انحبعىة وانىعبئظ انزكُىنىعُخ انحذَضخ فٍ انزىاطم واالطالع  -4د

 وانجحش ػٍ انًؼهىيبد       

 ذسح ػهً كزبثخ انزمبسَش وػشضهب ثبعزخذاو وعبئم االرظبل وانزكُىنىعُب انحذَضخانم  -5د

 انمذسح ػهً رىطُم االفكبس عىاء ثظىسح يكزىثخ او شفىَخ -6د

 رحذصب او كزبثخ –واحذح ػهً االلم  -انمذسح ػهً انزؼبيم ثهغخ اعُجُخ   -7د

 فشاد او فٍ اطبس يؤعغٍ ثكفبءحانمذسح ػهً اعزخذاو اعبنُت حم انًشكالد عىاء ثٍُ اال  -8د

 انمذسح ػهً انزؼهى انزارٍ يغزخذيب اداسح انىلذ ورُظُى انزاد  -9د

 انمذسح ػهً انؼًم انغًبػٍ واداسح انفشَك  -10د

 

 ثُُخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجىع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ

اعى انىحذح / انًغبق أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 ع(2ٌ+2) 1

فهى انًجبدٌء 

واالعبعُبد انُظشَخ 

وانؼًهُخ انًزؼهمخ 

 ثبنًبدح

Industrial Media and 

the Nutrition of 

Industrial Organisms 

اعهىة 

انًحبضشاد 

 وانغًُُُبساد

 

ايزحبَبد  -1

شفهُخ 

 ورحشَشَخ

حهمبد   -2

 دساعُخ

 ʺ ع(2ٌ+2) 2

Sterility in Industrial 

Microbiology 

 

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 3

Maintenance and 

preservation of 

industrial strains. 

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 4

Isolation of Bacillus 

sp. From soil and their 

potential to produce 

bacteriocin 

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 5

Production of Single 

Cell Protein (SCP) 

form Yeast 

ʺ ʺ 

6  ʺ Mid-term Exam. ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 7

Production of Ethanol 

(Biofuel) using 

wastepaper as a 

feedstock 

ʺ ʺ 



 

 

8  ʺ 
Production of cellulase 

by microorganisms 
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 9

Production of protease 

by Asperigellus niger 

using solid state 

fermentation 

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 10
Production of amino 

acids 
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 11
Production of organic 

acids 
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ٌ+2) 12
Production of 

antibiotics 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Enzyme technology ʺ ع(2ٌ+2) 13

 ʺ ʺ Production of amylase ʺ ع(2ٌ+2) 14

15   Second Exam   

 

 

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 انًطهىثخ     انكزت انًمشسح  -1

Text books 

 االحُبء انًغهشَخ انظُبػُخ

 دكزىس َظبو انحُذسٌ

 انًشاعغ انشئُغُخ )انًظبدس( -1

1-  Text books 

 انشجكخ انذونُخ نهًؼهىيبد فٍ يىضىع انًمشس -2

 

انكزت وانًشاعغ انزٍ َىطً ثهب  -1

 )انًغالد انؼهًُخ، انزمبسَش،... ( 

  Text books 

 انًغالد انؼهًُخ

 انشعبئم واالطبسَح
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 انشجكخ انذونُخ نهًؼهىيبد فٍ يىضىع انًمشس انًشاعغ االنُكزشوَُخ، يىالغ االَزشَذ

 رطىَش انًمشس انذساعٍخطخ  -13

اػذاد خطخ نذساعخ انًُبهظ انؼبنًُخ انًحذصخ فٍ يىضىع انًمشس فٍ انغبيؼبد انؼبنًُخ يٍ خالل  انشجكخ 

 انذونُخ نهًؼهىيبد

 

 

 

 



 

 

 

 


