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 Animal Tissue Culture  الحيوانية نسجةة األزراع اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 8/1/2019 صف وهذا ال تاريخ إعداد .7

 أهداف المقرر .8

عديدة  لكائناتامن   أداه مهمة لدراسة علوم الحياةتعتبر  لنسيجية التيتعريف الطالب بتقنية المزارع ا

يا هذة الخال المختبر.عة الخاليا من نسيج مأخوذ من كائنات عديدة الخاليا في زرا ويتضمن ذلكيا الخال

ل ن خاللخاليا محيث الهدف منها هو تطوير زراعة ا ةعيجذ و خالياأأولية تعزل من الكائن الحي ، كخاليا 

      . جهريولوجي للخاليا الحية تحت المدراسة النشاط الفس

 والتعلم والتقييمر وطرائق التعليم مخرجات المقر .9

 :هداف المعرفيةاأل -أ

الخلية  ه  عنتعلم رة الطالب على استذكار ما( تطوير قدKnowledgeل تطوير المعارف )المستوى األو  -1أ

 .الحيوانية الحية

تطوير القدرة على التفسير و  Comprehension) ى االستيعاب )الفهمتحسين مستو المستوى الثاني  -2أ

 التنبؤ واالستنتاج . 

 حيائية.في المجاالت المختلفة للتقانة اال Application))قية يتطوير القدرات التطبالمستوى الثالث    -3أ

  Analysis  القدرة على التحليلابع اكساب الطالب ى الرالمستو -4أ

(  Synthesis ) مستوى التركيبوالمعلومات لمستوى الخامس تطوير قدرة الطالب على دمج االفكار ا -5أ

 وهي عكس التحليل 

 .(ةادة المتعلمحكم على قيمة الم ءتطوير قدرة الطالب على اعطا) Evaluation التقويمالمستوى السادس   -6أ

ً يوفر وصف المقرر هذ حقيقها تالب لمتوقعة من الطعلم األهم خصائص المقرر ومخرجات الت ا إيجازاً مقتضيا

ً ع بين وصف نها وتاحة. والبد من الربط بيما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم الممبرهنا

  البرنامج.
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 المهاراتية الخاصة بالمقرر.األهداف   -ب 

 Observation) (مالحظة العلى  تحسين قدرة الطالب – 1ب 

 Imitation كاة :االتقليد والمحأن يتعلم كيفية   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن يتعلم أسلوب    - 3ب 

 م ئق التعليم والتعلطرا     

 ء .اللقاالمحاضرة   واستخدام السبورة وا 

 ( ليميةتوضيحية ) االستعانة بالمخططات والصور واالفالم التعالعروض ال 

  التفاعلية المناقشة 

 التعليم الذاتي 

 طرائق التقييم      

 ية وتحريرية اختبارات قصيرة شفه 

 اعداد تقارير 

 ت عملية تبارااخ 

 ة واجبات بيتي 

 ت أخرى مساهمات ونشاطا 

 مية األهداف الوجدانية والقي -ج

  Receiving  طالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (تعليم ال -1ج

 Responding االستجابةالطالب على  طوير قدرة ت -2ج

   Valuing عطاء قيمة (لطالب من التقييم )إأن يتمكن ا  -3ج

 Organization التنظيم القيميين قدرات الطالب على تحس  -4ج   

 . Characterization by Valueه شخصية ( د ) إعطاء سمالفر تكامل القيمة مع سلوك -5ج

 والتعلم م لتعليطرائق ا    

  .) اجراء منافسات علمية  ممتعة ) فردية أو فرقية 

 داد الطلبة .تنظيم محاضرات من اع 

 عية . ل تطوتكوين جماعات عم 

 ية .الرحالت العلم 

 تقييم طرائق ال   

  ية ( تقديرتخصيص جوائز ) كتب ، شهادات 

  جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات تخصيص 

 ة جات و اسماء الطلبسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاكان في القص متخصي

 المتميزين .

 (. لشخصياالمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  خرى) المهارات األوالتأهيلية المنقولة عامة المهارات ال -د 

 م الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري تعلي -1د

لخاصة مج العلمية ارنت والبرالوجية الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنتدوات التكناالدام استخ -2د

 والعروض . شكال إعداد التقارير والجداول واالب

 الجماعي ضمن فريق عمل . الطالب على العمل تشجيع -3د

 لوقت ) ادارة الوقت ( .االستفادة المثلى من لب على االطاتنمية قدرات  -4د

 

 ررالمقبنية  .10



 3صفحة ال
 

 

 لساعاتا األسبوع

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم موضوعاسم الوحدة / أو ال

 ع(2ن+2) 1

فهم 

المباديء 

واالساسيا

ت النظرية 

والعملية 

تعلقة الم

 ةبالماد

A brief history of tissue culture 

technique. Advantages and 

limitations. 

السبورة والداتا 

 شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

باالضافة الى 

االمتحانات 

 الشهرية

 

 = ع(2ن+2) 2
The Biology of cell culture. Culture 

environments and cell adhesion. 
= = 

 = = .Cell proliferation and cell cycle = ع(2ن+2) 3

 = = .Cell signaling and cell differentiation = ع(2ن+2) 4

 = ع(2ن+2) 5
Origin of cultured cells: Initiation, 

evaluation, senescence and 

transformation. 
= = 

 = ع(2ن+2) 6
Tissue culture media requirements: 

Physio-chemical and biological 

properties. 
= = 

 = = .Complete and serum free medium = ع(2ن+2) 7

 = = Midterm exam = ع(2ن+2) 8

 = = .Primary culturing = ع(2ن+2) 9

 = ع(2ن+2) 10
Subculture and propagation, 

secondary culture and cell lines. 
= = 

 = ع(2ن+2) 11
Transformation and immortalization 

(tumor cell lines). 
= = 

 = = .Contamination = ع(2ن+2) 12

 = = .Quantitation and cytotoxicity = ع(2ن+2) 13

 = ع(2ن+2) 14
Culture of tumor cells and organ 

culture (3D culture). 
= = 

15   Final Exam   
 

 سي خطة تطوير المقرر الدرا .11

 تية لتحالبنية ا .12
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 )  تي يوصى بهاالكتب والمراجع ال اـ

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
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   االلكترونية, مواقع االنترنيتراجع لمب ـ ا
https://www.ntnu.edu/studies/courses/MOL3010

/2014 

 مية جل تنيات من أية للفطربحيث تواكب التطورات في مجال اإلستخدامات التطبيقهج تطوير مفردات المن

 بيئية مستدامة

 مستحدثة.س طرائق تدرياد اعتم 

 المتراكمة. طورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهمل االكثر تع على تجارب الدوالاالط  

 عمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجالعلمالفطريات. ال 
  


