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 قسم علوم األغذية / المرحلة الرابعة

 )النظري(1محاضرات التقنية الحيوية/

  1991تقنية الحيوية سنة الالكتاب المنهجي 

مصادر اإلحياء المجهرية انواع الخاليا الحيوية وعريف التقنية الحياتية وتالمحاضرة األولى:

 .الصناعية

 :االحتياجات الغذائية والبيئية لألنظمة الحيويةالمحاضرة الثانية:

 مصادر الكاربون ، مصادر النتروجين ، األوكسجين، التهوية، عوامل النمو.

 مواد العضويةمسارات اإلحياء المجهرية في تخمير الالمحاضرة الثالثة:

 :طرق التخمر المستخدمة في التقنية الحياتيةالمحاضرة الرابعة:

 طريقة الوجبة وطريقة الوجبة المتقطعة والطريقة المستمرة

 إجهزة التخمرالمحاضرة الخامسة:

النووية وكيفية التعامل معها صفات الحوامض : الهندسة الوراثيةالمحاضرة السادسة:

. انواع النواقل مثل البالزميدات طرائق نقل الصفات الوراثية والكشف عنهاوالكلونة و
 والعاثيات.

 : المطفرات الفيزيائية والكيميائية.حسين السالالت الصناعيةتالمحاضرة السابعة :

 (:أنتاج الحوامض العضوية )حامض الستريكالمحاضرة الثامنة والتاسعة :

 األحياء المجهرية المنتجة لحامض الستريك

 العوامل التغذوية المؤثرة في انتاج الحامض

 السيطرة على انتاج الحامض وزيادة كفاءة انتاجه 

 طرائق فصل وترسيب الحامض 



 البكتيرية والفطرية  إنتاج اللقاحاتالمحاضرة العاشرة:

فصل منتجات التقنية الحيوية وطرق الكشف  المحاضرة الحادية عشرة والثانية عشرة:

 عنها: الطرائق الفيزيائية والكيميائية لفصل المنتجات الحيوية.

 Single Cell Proteinبروتين الخلية الواحدةالمحاضرة الثالثة عشر: 

 1محاضرات التقنية الحيوية/

 )العملي(

 2112الكتاب المنهجي : التجارب العملية في التقانات األحيائية 

 تقدير الكتلة الحيويةالمختبر األول : 

 طرق التقنيات الحديثة في نقل وزع اإلحياء المجهريةالمختبر الثاني :

 تأثير استخدام مصادر كاربونية مختلفة في نمو االحياء المجهريةالمختبر الثالث:

 تأثير المصادر النتروجينية المختلفة في نمو اإلحياء المجهريةالمختبر الرابع:

 عزل كائن مجهري منتج للمضادات الحيويةالمختبر الخامس والسادس: 

 أنتاج حامض الالكتيكالمختبر السابع والثامن:

 أنتاج حامض الستريك المختبر الثامن والتاسع:

 أنتاج الكحول الصناعي المختبر العاشر والحادي عشر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )النظري( 2محاضرات التقنية الحيوية/

/  Biotechnologyوالمصدر  1991التقنية الحيوية سنة ي الكتاب المنهج

Smith  

 2112وكتاب التقنية الحيوية 

 عزل األحياء المجهرية المستخدمة في التقنية الحيويةالمحاضرة األولى:

:الخزن على الوسط الصلب، لخزن في طرق خزن األحياء المجهريةالمحاضرة الثانية:

الخزن في الماء، الخزن في زيت البرافين، الخزن بالتجفيد، التربة، الخزن في هالم السليكا، 
 الخزن في النتروجين.

مسار تخليق انواع الحوامض األمينية :انتاج الحوامض األمينية:والرابعة المحاضرة الثالثة

 .وكيفية زيادتها والسيطرة على االنتاجية

:انتاج الصيدالنيةانتاج المضادات الحياتية والمنتجات :الخامسة والسادسةالمحاضرة

 البنسلين وكيفية تحويله الى امبسلين وفصله وترسيبه من وسط االنتاج
: انواعها واسباب التفكير بها ، فوائدها األغذية المحورة وراثيا  المحاضرة السابعة :

 ومضارها
 انتاج العرهون )المشروم(المحاضرة الثامنة :

 األنزيمات والهرمونات والفيتامينات انتاج:والحادية عشرة العاشرةالتاسعة و المحاضرة 

 تقييد الخاليا واألنزيماتالثانية عشرة:المحاضرة 

 األغذية العالجيةالمحاضرة الثالثة عشر: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2محاضرات التقنية الحيوية/

 )العملي(

 2112الكتاب المنهجي : التجارب العملية في التقانات األحيائية 

 جهرية من مصادرمختلفةعزل األحياء المالمختبر األول : 

 األحياء المجهرية من مصادرمختلفة خزنالمختبر الثاني :

 عزل األحياء المجهرية المنتجة لبعض األنزيمات الخاصةالمختبر الثالث والرابع:

 تحضير اللقاح الفطريالمختبر الخامس : 

 ام تخمرات الحالة الصلبة\انتاج انزيمات باستخدالمختبرالسادس والسابع: 

 استخالص أنواع األنزيمات وقياس فعاليتهاالثامن:المختبر 

 الطحالبالمختبر التاسع:

 زراعة األنسجة النباتية:المختبر العاشر

 دراسة الخواص الفيزياوية للخمائرالحادي عشر:المختبر 

 قياس فعالية وحيوية خميرة الخبز: المختبر الثاني عشر

 

 


