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  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 الجامعة التكنولوجیة المؤسسة التعلیمیة .١

 العلوم التطبیقیة القسم الجامعي / المركز .٢

 االحیاء المجھریة الصناعیة ٣٠١/ ع. ت اسم / رمز المقرر .٣

 التقنیات االحیائیة وعلوم الحیاةبكلوریوس  البرامج التي یدخل فیھا .٤

 ثالثة/المرحلة الالطلبة المنتظمون بالدراسة أشكال الحضور المتاحة .٥

 ٢٠١٦/٢٠١٧ سنوي الفصل / السنة .٦

 ساعة  ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٧

 ١/٩/٢٠١٦ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨

 أھداف المقرر .٩

تعریف الطالب باالحیاء المجهریة الصناعیة وكیفیة استخدامها في انتاج مواد تستخدم في یهدف المقرر 

 المجال الصناعي .

 

 احیاء مجھریة صناعیة

  دراسة خصائص االحیاء المجهریة الصناعیة ومسالك االیض وانتاج المواد الصناعیة وعملیات التخمر.   



  

  

  

  

٢ 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٠

 المعرفة والفھم  -أ
  النواع االحیاء المجھریة الصناعیة.معرفة الطالب   - ١أ
 دراسة مسالك االیض لھذه االحیاء . - ٢أ
 عملیات التخمر واستخدامھا في انتاج مواد كیمیائیة. - ٣أ
 دراسة الظروف المثلى النتاج المواد الصناعیة.  - ٤أ
 كبفبة االستفاده من ھذه االحیاء في الحیاة العملیة.   - ٥أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب
  في تشخیص االحیاء المجھریة.تعلم الطالب المفردات االساسیة التي تساعد الطالب  – ١ب
كیفیة استخدام ھذه االحیاء النتاج مواد تستخدم في الصناعة .                             تعلم الطالب  – ٢ب
٣  -   
     - ٤ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  المجاھراستخدام   -
 المناقشة  -
 التقاریراعداد  -

 طرائق التقییم      

  االمتحانات الیومیة والشھریة  -
 الفردیة وبشكل مجامیع التقاریر -
  مھارات التفكیر -ج

  التلوث البیئي .االبداعي  لحل المشكالت  –التفكیرالعقلي  -١ج    

   -٢ج   

  -٣ج
  

 

 طرائق التعلیم والتعلم     

  المناقشة -

 التعلیم المبني على التفاعل الجماعي في حل المشكالت .    -

 طرائق التقییم    

التي تؤدي الى تنمیة عملیة االستدالل  MCQاواستخدام اسئلة االختبار المتعدد الیومیةاالمتحانات 

 واالنتزاع الفكري للمفاهیم المعرفیة.
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  المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى  -د 
  المحاورة المباشرة مع الطالب -١د
  االسئلة المباشرة   -٢د
  -٣د
    -٤د

 الفصل االول  -بنیة المقرر .١١

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

االحیاء المجهریة الصناعیة تعریف علم ٢ ١   محاضرة محاضرة تعریفیة 

تعریفیةالوحدة ال تعریفها ، اهمیتها ، خصائصها  ٢ ٢   محاضرة 

  محاضرة محاضرة تشخیصیة اسس اختیار المادة الخام ٢ ٣

  محاضرة محاضرة تفصیلیة مصادر الطاقة والكاربون ٢ ٤

  محاضرة محاضرة تفصیلیة مسالك ایض الكلوكوز ٢ ٥

 امتحان یومي محاضرة محاضرة تفصیلیة مسالك ایض الكلوكوز ٢ ٦

٢ ٧ EMP محاضرة محاضرة تفصیلیة  

٢ ٨ HMP محاضرة محاضرة تفصیلیة  

٢ ٩ ED محاضرة محاضرة تفصیلیة  

٢ ١٠ PK محاضرة محاضرة تفصیلیة  

  محاضرة محاضرة تفصیلیة دورة كربس ٢ ١١

٢ ١٢ GLYOXYLATE CYCLE امتحان یومي محاضرة محاضرة تفصیلیة 

  محاضرة محاضرة تفصیلیة نواتج االیض الخلوي ٢ ١٣

  محاضرة محاضرة تفصیلیة نواتج االیض االولیة والثانویة ٢ ١٤

   امتحان امتحان شامل ٢ ١٥
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 الفصل الثاني -بنیة المقرر .١٢

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
الوحدة / المساق اسم 

 أو الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

  محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج الكحول االثیلي ٢ ١٧

  محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج حامض الالكتیك ٢ ١٨

 امتحان یومي محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج حامض الخلیك ٢ ١٩

  محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج خمیرة الخبز ٢ ٢٠

  محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج خمیرة العلف ٢ ٢١

 امتحان یومي محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج االنزیمات ٢ ٢٢

 تمارین محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج المضادات الحیویة ٢ ٢٣

  محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج الفیتامینات  ٢ ٢٤

  محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج السرویدات ٢ ٢٥

  محاضرة محاضرة تفصیلیة  الموالس والشرش  ٢ ٢٦

  محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج االسیتول ٢ ٢٧

  محاضرة محاضرة تفصیلیة  انتاج البیوتانول ٢ ٢٨

    امتحان  شامل  امتحان ٢ ٢٩

    مناقشة تقاریر  مناقشة تقاریر ٢ ٣٠

 البنیة التحتیة  .١٣

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 التقنيات االحيائية الصناعية ( د.زهرة اخلفاجي ) -١

  التخمرات الصناعية ( باسل الداليل )  -٢

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
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 القبول  .١٤

  المتطلبات السابقة

 20 أقل عدد من الطلبة 

 60 أكبر عدد من الطلبة 

  

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

التطبیق العملي للمادة یكون من خالل مادة التصمیم الحضري 

  والمعماري


