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 2يولوجي الجزيئيالب

 مقررال وصف
 

 

 علم وهو ساسيةالجزيئي ويتضمن تعريف الطلبة الى احد الفروع اال البيولوجييشمل هذا المقرر تغطية مفاهيم 

 DNA, RNA, Proteinsالجزيئي الذي يعني بدراسة الطبيعة الجزيئية للجزيئات الكبيرة  البيولوجي

 , الفهم لجزيئيا البيولوجيعلم  المتعلقة بها .وتشمل مقدمة ونبذة تاريخية عن تطور البيولوجيةوالمعلومات 

 نوويةاض الالكامل لوظائف الخلية على المستوى الجزيئي في خاليا بدائية وحقيقية النواة ,انواع االحم

 , والتضاعف لحامض النووي RNAو  DNAوالتركيب الكيميائي لها , صفات ومميزات الحامض النووي 

مات واالنزي تنساخ( االستنساخ ) والخطوات االساسية في االس واكتشاف دور الشفرة الوراثية , التعبير الجيني

روتينات نواع البا، واةعن االستنساخ في خاليا بدائية وحقيقية النواة . الترجمة في بدائية وحقيقية الن المسؤولة

ة الهندسالى  دخلمتنظيم التعبير الجيني في خاليا بدائية وحقيقية النواة  ،RNAانواع  والتركيبية،الوظيفية 

الطالب  من عةالوراثية. يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

 .تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم والتعليم

 ديالىجامعة  /العلومية لك سة التعليميةالمؤس .1

  حيائيةالتقانة االقسم    القسم الجامعي / المركز .2

2يولوجي الجزيئيالب مز المقرراسم / ر .3  

  ريةسريالعلوم الطبية و ال التي يدخل فيها البرامج .4

 يةالمحاضرات والندوات والحلقات الدراس أشكال الحضور المتاحة .5

 النظام الفصلي لفصل / السنةا .6

 ساعتان اسبوعيا الدراسية )الكلي( اعاتعدد الس .7

 4/9/2019 هذا الوصف إعداد  تاريخ .8

 ررأهداف المق .9

 فرات جميع انواع الطية طتغ -1

 .لكائنات الحية امعرفة تطور الجزيئي ل لحياةحديثة لعلم اانية استخدام التطبيقات الأمك - 2

 جيني رية نتيجة التحوير المجهء الالضراوة التي ممكن ان تحدثها االحيا عواملدراسة االمراض و -3

 حيلكائن اتين ووظائفه في جسم الناعة البرواليات صمعرفة   4-

  DNAلسل ني لتسيل الجيدراسة التحل -5

6-Bioinformatics analyses 

 يم والتعلم والتقييمت التعلم وطرائق التعلمخرجا .10
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 فهم المعرفة وال -أ

 كل مما ياتي:   فهم يجب ان يكون الخريج قادر على معرفة و

 معرفية   لعلوم اقة بالمادة العلمية للرية المتعلات النظالمباديء واالساسي  -1أ 

 ائل العلميةللمس ي وطرق القياس والتحليل و ايجاد الحلولس البحث العلمأس -2أ 

 قات العلوم المختلفة بتطبية الجوانب العلمية النظرية المرتبطة اهمي -3أ 

 لمختلفةريفها للمواد العلمية المية واللغوية وتعالع المصطلحات -4أ 

 المختلفةمواد العلمية لتجارب العلمية للاتصميم ائق المتعلقة بتحليل والطر -5أ 

 وع المهارات الخاصة بالموض  -ب 

 ع العلمية المختلفةمواضيامل مع مصادر المعلومات والبحث عن الالقدرة على التع - 1ب  

 المختلفةالمجاالت  لمية فيوالتحليل باسلوب عمل للتطبيقات العكتابة ى الالقدرة عل - 2ب  

 لحلول المناسبة لهايقات وايجاد اات والمشاكل للتطبقالمعو تحديد - 3ب  

 ليل المسائل العلمية    ق الوصفية والكمية لتحالطر استعمال افضل  -4ب 

 ليم والتعلم التع طرائق     

 اسلوب المحاضرات  -1

  power pointام الـ نظ -2

 لدراسيةوالحلقات البيتية نظام الـواجبات ا -3

 

 طرائق التعلم

 عياانات السريعة اسبوحاالمت -1

 واالسئلة واالجوبة الفورية المناقشة  -2

 االختصاصة للمعلومات في موضوع لدوليالشبكة ا-3

 طرائق التقييم      

 ت االسبوعية والفصلية تحانااالم -1

 من خالل الحلقات الدراسية طلبةتقييم اداء ال -2

 بيتيةواجبات درجات محددة ب -3

 مهارات التفكير -ج

 العليا حوث طلبة الدراساتبشاريع م -1ج 

 المشاريع البحثية الخاصة -2ج 

 لمجتمعدمة امشاريع خ -3ج 

 لعمل مع وزارات الدولة  تعشيق ا -4ج   

 يم والتعلم التعلطرائق     

 اسلوب المحاضرات  -1

  power pointم الـ نظا -2

 يةنظام الـحلقات الدراس -4

 ت فيديو تسجال -5

 ووماتصال مباشر ببرنامج ز -6

         

 رائق التعلمط          

 الدورات التدريبية داخل وخارج القطر -1 

 ورش العمل -2 

 تطوير المالكات التدريسية برنامج  -3 



 3صفحة ال
 

 

 ييم التق طرائق   

 Quality standards)انظمة الجودة القياسية )

 اتيا  حلها ذ امتحانات يومية باسئلة بيتية - 

 اسية تعلق بالمادة الدرتنافسة درجات مشاركة السئلة م - 

 ت محددة بواجبات بيتية درجا - 

 ور الشخصي (.والتطقابلية التوظيف بات األخرى المتعلقة مة والمنقولة ) المهارالعا المهارات  -د 

ية االحيائ نياتعايير التقفكري ومالتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الور تمكين الطلبة من التفكي -1د

 ة الدولي

 ئية يل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيالتفكير والتحلتمكين الطلبة من ا -2د

االحياء  ئين باستخدامومعاقبة المسيبنظم لمواضيع المتعلقة  للتفكير والتحليل تمكين الطلبة من ا -3د

 رية الخطرة . المجه

 ع طالي التواصل واالفحديثة لوسائط التكنولوجية الالحاسوب وات كانياالقدرة على استخدام ام -4د

 حث عن المعلومات والب      

 وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة استخدامقارير وعرضها بة التالقدرة على كتاب  -5د

 وبة او شفويةصيل االفكار سواء بصورة مكتتوالقدرة على  -6د

 كتابة تحدثا او –على االقل  واحدة -ية اجنب غةالقدرة على التعامل بل  -7د

 ؤسسي بكفاءةطار ماء بين االفراد او في احل المشكالت سو ستخدام اساليبالقدرة على ا  -8د

 اتوتنظيم الذ الوقترة على التعلم الذاتي مستخدما ادارة القد  -9د

 وادارة الفريق جماعيالقدرة على العمل ال  -10د

 بنية المقرر .11

 اعاتالس بوعاألس
ت التعلم مخرجا

 المطلوبة

/ المساق أو  ةالوحد اسم

 ضوعالمو
 طريقة التقييم عليمطريقة الت

 ع(2ن+2) 1

 باديءفهم الم

واالساسيات النظرية 

العملية المتعلقة و

 بالمادة

Introduction and 

overview 

لوب اس

المحاضرات 

 والسيمينارات

 و تسجيل الفيديو

 وبرنامج زووم

 وبوربوينت

 

تحانات ام -1

ية شفه

 وتحريرية

 اتحلق  -2

 ةدراسي

 ع(2ن+2) 2
ʺ Definition of molecular 

biology 
ʺ 

ʺ 

 ع(2ن+2) 3
ʺ 

DNA sequences 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ RNA-sequences ʺ ع(2ن+2) 4

 ع(2ن+2) 5
 Nucleic acid 

denaturation factors 

  

 (ع2ن+2) 6
ʺ Types of DNA 

replication 

ʺ ʺ 

 ع(2+ن2) 7
ʺ DNA transcription & 

translation 

ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 8
ʺ Prosperities of nucleic 

acids hydrophilic 

ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Ribosomes structures ʺ ع(2ن+2) 9
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 ع(2ن+2) 10
ʺ Proteins extraction and 

properties 

ʺ ʺ 

 ع(2ن+2) 11
ʺ Central dogma in 

eukaryotes 

ʺ ʺ 

12   Second Exam   

 تحتية البنية ال .12

 طلوبة     مة الررالكتب المق -1

Craig, N. L., Green, R. R., Greider, C. C., 

Wolberger, C., & Storz, G. G. (2021). Molecular 

biology: principles of genome function. Oxford 

University Press, USA. 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -1

Jain, A., Jain, R., & Jain, S. (2020). Basic 

Techniques in Biochemistry, Microbiology and 

Molecular Biology (pp. 235-242). New York, 

NY, USA:: Springer. 

ى بها ي يوصالكتب والمراجع الت -أ

 التقارير,... ( )المجالت العلمية, 

https://qubeshub.org/community/groups/courseso

urce/courses/biochemistry-and-molecular-

biology 

 نترالنتا ع االليكترونية, مواقعالمراج
 NCBIو  للمعلومات في موضوع المقرر الشبكة الدولية

database  

 وير المقرر الدراسيطة تطخ -13

شبكة ل  الن خالفي موضوع المقرر في الجامعات العالمية م محدثةمناهج العالمية اللدراسة العداد خطة ا

 الدولية للمعلومات
  


