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 تدريس المنيج اىداف 

تعميم الطمبة مواصفات الكائن المجيري الصناعي وكيفية عزلو وحفظو وتحسينو وراثيا وتوضيح اىم المسالك االيضية 
التي تسمكيا أنواع االحياء المجيرية عند تغذيتيا ونموىا وبيان احتياجاتيا الغذائية وأنواع المضافات الغذائية ودورىا في 

انتاجيا تبعا الستخدام تمك المضافات كذلك بيان كيفية استخداميا في التنمية تحديد أنواع المواد االيضية التي يمكن 
 لإلنتاج الحيوي وتوضيح طرق الفصل لممنتج االيضي الحيوي حسب نوعو.

 

  نتائج التعمم

م ان من نتائج التعمم لممنيج أعاله ىو في إيصال المعمومات العممية عن أنواع االحياء المجيرية التي يمكن ان تستخد
في اإلنتاج الحيوي وفيم ظروف نموىا من ناحية األوساط  الزرعية والعوامل الفيزياوية الالزمة لذلك والتحسين الوراثي 
لمعزالت من االحياء لزيادة اإلنتاج الحيوي. كذلك الحال في إيضاح طرق التنمية التي يمكن ان تنمى بيا االحياء 

نتاج المنتجات المجيرية لموصول الى اإلنتاج المثالي وتحد يد العوامل التي تحتاجيا أنواع االحياء الختصار التنمية وا 
عند الصناعية المسالك االيضية التي تسمكيا األحياء المجيرية االيضية. فضال عن إيصال المعمومات عن اليات 

والتنقية الفصل التي يتم من خالليا طرق الفيم لمطالب عن االليات وال، واخيرا في كل عممية انتاج حيوي تغذيتيا
 .المنتجة اعتمادا عمى نوع المنتج االيضي والعزلة البكتيرية المستعممة في االنتاج لممنتجات الحيوية

 

 

 

 المادة النظرية :

 ( ساعة .2)    تعرٌف التكنلوجٌا الحٌوٌة ونظرة تارٌخٌة وعالقتها بالعلوم االخرى -1

 ( ساعة .4)             الصناعٌة وطرق عزلها وحفظهامصادر االحٌاء المجهرٌة  -2

 ( ساعة .6)          وراثة االحٌاء المجهرٌة الصناعٌة وعالقتها بتحسٌن السالالت -3

 ( ساعة .6)                          االحتٌاجات الغذائٌة لألحٌاء المجهرٌة الصناعٌة -4

 ( ساعة .4)  ركبات العضوٌةالطرق التً تسلكها االحٌاء الصناعٌة خالل اٌض الم -5

 ( ساعة .4)                            طرق التنمٌة المستخدمة فً التكنلوجٌا الحٌوٌة -6

 ( ساعة .4)                                  عملٌات فصل منتجات التكنلوجٌا الحٌوٌة -7

 

 

 



 : العمليةالمادة 

 ( ساعة .2)     ٌة الحٌوٌة             التعرف على االجهزة المختبرٌة المستعملة فً التقن -1

 ( ساعة .4عزل االحٌاء المجهرٌة اعتمادا على الصفة المرغوبة                           ) -2

 ( ساعة .6كلونة الجٌنات                                                  ) -تهجٌن السالالت -3

 ( ساعة .6بعض العوامل ونوعٌة االوساط الغذائٌة على النمو لألحٌاء الصناعٌة   ) تاثٌر -4

 ( ساعة .4) طرق التنمٌة الهوائٌة والالهوائٌة لألحٌاء الصناعٌة المجهرٌة                  -5

 ( ساعة .4التنمٌة بمزارع الوجبات والمستمرة                                               ) -6

 ( ساعة4واع طرق الفصل للمنتجات الحٌوٌة                                             )ان -7

 

 

 

 

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 . 2% امتحان نظري عدد / 74

 % واجبات بٌتٌة .24

 % حضور ونشاط صفً.14

 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 

 

 

 %(54درجة ) 24= 14*2الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 %(25درجات ) 14=  14*1الجزء ب: اسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 %(25درجات ) 14=  5*2الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 
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