
 
 

      

    

   1 الصفحة  

  وصف المقررال

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

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

  ؛البرنامج.

  

  

  المؤسسة التعليمية .1 الجامعة   الكوت كلية 

  القسم العلمي  / المركز .2    قسم تقنيات المختبرات الطبية 

  اسم / رمز المقرر .3 نظري   – )Molecular Biologyالبيولوجي الجزيئي  (

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج 

  السنةالفصل /  .5  2021- 2020 –السنة الدراسية 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6 ساعة   60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7   م.د.نورس نجاح مبارك/         1/1/2021

  أهداف المقرر .8

  تدريب الطلبة نظرايً و عملياً و تطبيقياً على اسس البيولوجي اجلزيئي  و خاصة الطبية منها   -

  التقنيات العلمية املتطورة لغرض اعنائهم مبادة البيولوجي اجلزيئي  و طرق استخدامها يف الطب التقن نقل اخر  -

تعريف الطالب بمكونات التركيب الجزيئي للخاليا الجسمية المختلفة لتمكن  الطالب من التهيؤ لممارسة عمله في   -

  المستقبل.

  والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم    . 10 



 
 

      

    

   2 الصفحة  

  األهداف المعرفية   -أ

 .   RNAو  DNAمعرفة التركيب الجزيئي ل -1أ

 شرح االدلة التجريبية لوظيفة االحماض النووية الوراثية.   -2أ

  شرح الموروثات الجينية والبروتينات .-3أ

 استنساخ الحامض النووي.   -أ    -معرفة بيئة  الحامض النووي وعالقته بالوظيفة من خالل:   -4أ

 التزاوج القاعدي والتجمع القاعدي.   -ب  

  الشفرة الوراثية  -استخالص الجين   ه -الضفائر المتعاكسة التوازي    د -ج  

   -6أ معرفة انواع الحامض النووي الرايبي  -5أ

  -7معرفة بلمرة  الحامض النووي الرايبي  أ

معرفة الية   -8الرايبي   أمعالجة الحامض النووي 

  تحويل الجينات 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 تحضير الشرائح لألحماض النووية  ووصفها والمقارنة بينهما.    – 1ب 

 استخدام طرق المقارنة في وصف الصفات الوراثية وانواع االمراض.    – 2ب 

 االمراض التي تصيب االنسان .  استخدام التقنيات العلمية للكشف عن   - 3ب 

  دور العوامل التركيبية والوظيفية في وصف االمراض التي تصيب االنسان.     -4ب 

  طرائق التعليم والتعلم      

  عن طريق المحاضرة ووسائل االيضاح و حضور المحاضرات العلمية في المختبر

  طرائق التقييم      

  القصيرةاالمتحانات اليومية  -1

  االمتحانات الفصلية  -2

 اعدا التقارير ذات العالمات (لكل طالب او كل مجموعة من الطلبة   -3

  

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تشخيص التراكيب الجزيئية لألحماض النووية وعالقتها بصفات االنسان واالمراض والتشوهات .  -1ج

 باألمراض المحدقة باإلنسان . اعطاء االستشارة التقنية  الخاصة  -2ج

مشروعية استخدام التقنيات العلمية في معالجة االخطاء التركيبية الوراثية التي تحصل عند   -3ج

 االنسان.  

   

  طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق شرح االهمية التركيبية الوظيفية للتقليل من معاناة االنسان بدءا من االطفال  

  

  

  طرائق التقييم    



 
 

      

    

   3 الصفحة  

 عن طريق الحوال و المناقشة 

  

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)   -د 

 . 

 مهارة االستخدام التقني لمعرفة االختالفات بين االحماض النووية  .  -1د 

 والتشوهات من خالل الفوارق بين االحماض النووية  .  مهارة الكشف عن االمراض  -2د 

  مهارة اعطاء االستشارة الطبية.   -3د 

  
 بنية المقرر (النظري فقط)   . 11 

طريقة 

 التقديم 

 االسبوع  الساعات   اسم الوحدة/او الموضوع  طريقة التعليم 

االمتحان  

 القصير  

  Introduction in Molecular Biology  المحاضرة و االيضاح  
Structure of DNA & RNA 

 DNA as the vehicle of inheritance 

 2  1 – 2 

االمتحان  

 القصير  

 DNA replication and transcription  2  3 – 5  المحاضرة و االيضاح  

االمتحان  

 القصير  

 Gene expression and regulation  2  6 – 7  المحاضرة و االيضاح  

االمتحان  

 القصير  

 Post transcriptional modification  2  8  المحاضرة و االيضاح   

االمتحان  

 القصير  

 Translation and protein synthesis  2  9 – 10  المحاضرة و االيضاح  

االمتحان  

 القصير  

  .Post translation modifications المحاضرة و االيضاح  

Inhibitors of translation 

 2 11 –  

13 

االمتحان  

 القصير  

  Repair of DNA – types of المحاضرة و االيضاح  

damages, repair 

 2 14  15 

االمتحان  

 القصير  

 Gene mutation and chromosomal المحاضرة و االيضاح  

aberrations. Cause of mutation 

chemical and physical agents. 

 2 16  - 

 18 

االمتحان  

 القصير  

 ,Recombinant- DNA technology  المحاضرة و االيضاح  

Role of restriction endonucleases, 

plasmid and cosmid cloning  
 vectors 

 2 19 –  

23 

االمتحان  

 القصير  

 Brief outline of molecular المحاضرة و االيضاح  

cloning.Applications or  
 recombinant DNA technology. 

 2 24 –  

27 

االمتحان  

 القصير  

  & Disorders of Cell growth االيضاح  المحاضرة و 

carcinogenesis 

 2 28 –  

30 

        



 
 

      

    

   4 الصفحة  

  
  البنية التحتية    .12 

  

ال يوجد كتاب مقرر . اعتماد . حضور احملاضرات اخذ املالحظات  و  
  املصورات و احملاضرات املعدة لذلك

  المقررة المطلوبة   ـ الكتب 1

  

1- Clug , Cummings  &  Spencer (2006, 2014)  

Genetics 

Concepts  متوفرة    2006طبعة
  يف مكتبة الكلية

  
 المراجع الرئيسية (المصادر)     ـ 2

  
  

1 –Strachan & Reed (2004).Molecular Human  
Genetics . 
2-American J. Human Genetics 

            والمراجع التي يوصى بها   اـ الكتب 

المجالت العلمية , التقارير   ( 

(  ,....  

  
  

MBCI , OMIM   
 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

  
    .... 

 
   
 

  خطة تطوير المقرر الدراسي    .13 

      

 والتشوهات الوراثية  مبادئ رسم التركيب الجزئي والوظيفي لألحماض النووية وعالقتها باألمراض  اعطاء 

    

    

    

      

  
  
  

  


