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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 : األهداف املعرفية -أ
 . خم لت للصنرعيةلول من موطوىر  قدفة للورلب على لسوذكرف مر طال knowledge سملتوى  لوال  طوىر  لسملارف اب-1 
 .وىر  للقدفة على للوفتریلط comprehension ( فهميارب )للولسملتوى  للثرين حتتنی متوى  لواس2- .
 application ة طوىر  للقدفلت للووبيقي- 3 

   analysis  لسملتوى  لل لبع لكترب للورلب للقدفة على للوحليل  4.-  
  synthesis مج لوافكرفلسملتوى  لخلرمس طوىر  قدفة للورلب على د -5
 .لعورء حكم على قيمة لسملردة  من خال  لسملتوى  للتردس للوقىمی -6

 : األهداف املهاراتية -ب 
لن روالم لسلىب  imitation لن روالم للوقليد للحملركره observation لخلرصة ابسملق ف حتتنی قدفة للورلب على لسملالحظة 

 .للوج رب 

 -ًمشس:صخ ثبنانخب ٍخانًٓبساراألْذاف   

  انززكش -انًؼشفخ يٓبساد  – 1

 زذهٍم انززكٍش ٔانيٓبساد   - 2

 يٓبساد االصزخذاو ٔانزطٌٕش   - 3

 -:طشائك انزؼهٍى ٔانزؼهى      

 .طشٌمخ انًذبضشح ٔاصزخذاو انضجٕسح انزفبػهٍخ  -

  .انششح ٔانزٕضٍخ    -

    نًذبضشاد يثم يبرا ٔكٍف ٔيزى ٔنًبرا انطهت يٍ انطهجخ يجًٕػخ يٍ االصئهخ انزفكٍشٌخ خالل ا -

 .نًٕاضٍغ يذذدح 

 .ٔايثهخ ٌشاد دهٓب اػطبء انطهجخ ٔاججبد ثٍزٍخ رزطهت رفضٍشاد رارٍخ ثطشق صججٍخ -

 

 -:طشائك انزمٍٍى      

 االخزجبساد انؼًهٍخ -1

 االخزجبساد انُظشٌخ -2

 انزمبسٌش ٔانذساصبد -3

 ايزذبَبد ٌٕيٍخ ثبصئهخ دهٓب رارٍب   -4

 ثٍزٍخ دسجبد يذذدح ثٕاججبد  -5

 
 -:األْذاف انٕجذاٍَخ ٔانمًٍٍخ  -ج

 انزؼبٌٔ يغ ثؼضٓب انجؼض فً دم انٕاججبد انؼًهٍخ .رًكٍٍ انطهجخ يٍ   -1

 انزشكٍز فً يٕضٕع انذسس ٔاالَضجبو ٔانزفبػم يؼّ .رًكٍٍ انطهجخ يٍ  -2

 انًؼهٕيبد ٔانًؼطٍبد انزً ٌزهمبْب اثُبء انذسس .ُظٍى رًكٍٍ انطهجخ يٍ ر -3

 رجبِ انكبئُبد انذٍخ ٌٔمذس ػظًخ انخبنك ػز ٔجم . ىطشٌمخ رفكٍشْ إػبدحرًكٍٍ انطهجخ يٍ  -4

 -:بنيت المقرر  .11
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 -:خ انجٍُخ انزذزٍ. 11

 Industrial  Microbiology and Biotechnolog ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث 

التعلم 

 المطلوبت
 طريقت التقييم طريقت التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  

Introduction of 
industrial 

microbiology 

احملاضرة و العروض 
التوضيحية واملناقشة 

التفاعلية و التعليم 
 الذايت

مقدمت في الحاسباث ، 

تعاريف أساسيت 

المحاضرة و العروض 

التوضيحيت والمناقشت 

وتحريريت  التفاعليت

وعمليت يوميت وشھريت 

 وتقارير علميت

2 4 

 

Basic rules for 

industrial 
fermentation 

= = 

3 4 

 

The primers used in 
industrial 

fermentation   

= 

= 

4 4 

 

General principles of 

anaerobic 

fermentation 

= 

= 

5 4  Probiotics = = 

6 4 
 

Production of 

antibiotics 

= 
= 

7 4  Brewing  process = = 

8 4  Wine  Production = = 

9 4 
 

Lactic acid 

fermentation 

= 
= 

11 4  Bread fermentation = = 

11 4 
 

General principles of  

aerobic fermentation 

= 
= 

12 4  Citric acid production = = 

13 4  Lipids  production = = 

14 4 
 

Single cell proteins 

(SCP) production 

= 
= 

15 4  Exam = = 
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      ـ انكزت ٔانًشاجغ انزً ٌٕصى ثٓبا

 Fermentation Microbiology and ( انًجالد انؼهًٍخ , انزمبسٌش ,.... )
Biotechnolog 

 Journal of industrial microbiology and ة ـ انًشاجغ االنكزشٍَٔخ, يٕالغ االَزشٍَذ .
biotechnology 

 
 

 -:خطخ رطٌٕش انًمشس انذساصً . 12

  .ج بحیث تهاكب التطهرات في مجال االستخامات التطبیقیةهتطهیر مفردات المن _ 
 .اعتماد طرائق تدریس مدتحدثة _ 
  .كمةم المتراتهالمجال واالستفادة من خبرا ذاْاالطالع عمى تجارب الدول االكثر تطهرا في  _ 

 

 

 


