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  ة الخلويةالوراث

 وصف المقرر
  

 

 قيقهالب تحن الطام ةجات التعلم المتوقعومخر وفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرري

ين وصف نها وبعلم المتاحة. والبد من الربط بيالتاالستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 نامج.البر

 لعلوم/ جامعة ديالىة اكلي تعليميةال المؤسسة .1

 قسم التقانة االحيائية    لجامعي / المركزالقسم ا .2

 خلويةة ثارو/   Cytogenetics مقرراسم / رمز ال .3

 والصيدالنيةطبية العلوم ال مج التي يدخل فيهاالبرا .4

 المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية ور المتاحةأشكال الحض .5

 لنظام الفصليا ة/ السن الفصل .6

 عملي( 2+  نظري 2اربع ساعات ) (عدد الساعات الدراسية )الكلي .7

 2/8/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .خلويةثة اللورااغطية أساسيات ت -1

 زيئي .لجلمستوى اعلى ا الحيوانيةخاليا لاالفهم الكامل لكيفية عمل  - 2

 مختلفة.لية االصناعات الدوائية والطب لتطوير يةللوراثة الخلوثة استخدام التطبيقات الحدي أمكانية - 3
 

 والتعلم والتقييم لم وطرائق التعليمعتمخرجات ال .10

 فة والفهم المعر -أ

 ج قادر على معرفة وفهم كل مما ياتي:   يجب ان يكون الخري

 لمعرفية   النظرية المتعلقة بالمادة العلمية للعلوم ا اتواالساسي مباديءال  -1أ 

 علميةلاجاد الحلول للمسائل و اي لمي وطرق القياس والتحليلالبحث العأسس  -2أ 

 فة رتبطة بتطبيقات العلوم المختلالجوانب العلمية النظرية الماهمية  -3أ 

 ختلفةلملعلمية االمواد المصطلحات العلمية واللغوية وتعريفها ل -4أ 

 اد العلمية المختلفةالتجارب العلمية للموالطرائق المتعلقة بتحليل وتصميم  -5أ 

 اصة بالموضوع ت الخالمهارا  -ب 

 ةعن المواضيع العلمية المختلف ل مع مصادر المعلومات والبحثعلى التعام القدرة - 1ب  

 ية في المجاالت المختلفةلميقات العل للتطبالقدرة على الكتابة والتحليل باسلوب عم - 2ب  

 ناسبة لهاات وايجاد الحلول المقات والمشاكل للتطبيقتحديد المعو - 3ب  

 ل المسائل العلمية    لكمية لتحليفية واصوتعمال افضل الطرق الاس  -4ب 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب المحاضرات  -1

  power pointنظام الـ  -2

 يتية والحلقات الدراسيةلبواجبات اظام الـن -3

 

 طرائق التعلم

 احانات السريعة اسبوعياالمت -1

 وريةالمناقشة واالسئلة واالجوبة الف  -2

 صاصختلومات في موضوع االعمالشبكة الدولية لل-3

 طرائق التقييم      

 لية االمتحانات االسبوعية والفص -1

 ةتقييم اداء الطلبة من خالل الحلقات الدراسي -2

 جبات بيتيةوامحددة ب درجات -3

 مهارات التفكير -ج

 لعليابحوث طلبة الدراسات ا مشاريع -1ج 

 ةالمشاريع البحثية الخاص -2ج 

 عممشاريع خدمة المجت -3ج 

 مل مع وزارات الدولة  تعشيق الع -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 لوب المحاضرات اس -

  power pointنظام الـ  -2

 يةاسقات الدرم الـحلنظا -3

         

 طرائق التعلم          

 وخارج القطرورات التدريبية داخل الد -1 

 ورش العمل -2 

 سيةيرتطوير المالكات التدنامج بر  -3 

 قييم طرائق الت   

 Quality standardsة ))انظمة الجودة القياسي

 حانات يومية باسئلة بيتية حلها ذاتيا  امت - 

 افسة تتعلق بالمادة الدراسية من السئلة مشاركة درجات - 

 ة بواجبات بيتية درجات محدد - 

 .طور الشخصي (لتبلية التوظيف وااقت األخرى المتعلقة بمهاراالمهارات  العامة والمنقولة ) ال -د 

ية ئاالحياات ة باالطار الفكري ومعايير التقنياضيع المتعلقلبة من التفكير والتحليل للموتمكين الط -1د

  يةلالدو

 تقنيات االحيائية واضيع المتعلقة بالمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمت -2د

االحياء  ومعاقبة المسيئين باستخدام لمتعلقة  بنظمايع ضاتفكير والتحليل للمومن التمكين الطلبة  -3د

 المجهرية الخطرة . 

 الع ديثة في التواصل واالطلحاولوجية ط التكنلقدرة على استخدام امكانيات الحاسوب والوسائا -4د

 المعلومات والبحث عن       

 لوجيا الحديثةونكوسائل االتصال والتخدام قدرة على كتابة التقارير وعرضها باستال  -5د

 واء بصورة مكتوبة او شفويةالقدرة على توصيل االفكار س -6د
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 كتابةو احدثا ت –االقل واحدة على  -ة القدرة على التعامل بلغة اجنبي  -7د

 فراد او في اطار مؤسسي بكفاءةمشكالت سواء بين االعلى استخدام اساليب حل ال القدرة  -8د

 ت وتنظيم الذاتستخدما ادارة الوقم ة على التعلم الذاتيالقدر  -9د

 فريقعلى العمل الجماعي وادارة ال القدرة  -10د

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
علم مخرجات الت

 طلوبةالم

الوحدة / المساق أو م اس

 الموضوع
 ريقة التقييمط طريقة التعليم

 ع(2ن+2) 1

فهم المباديء 

ية واالساسيات النظر

لعملية المتعلقة وا

 دةامبال

Introduction to 

cytogenetics 

اسلوب 

رات المحاض

 والسيمينارات

 

ت تحاناام -1

شفهية 

 وتحريرية

لقات ح  -2

 دراسية

 ʺ ع(2ن+2) 2

Heterochromatin, 

euchromatin, and the 

nucleosome 

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 3

Chromosome 

replication, 

segregation, and the 

centrosome 

ʺ ʺ 

 ʺ (ع2ن+2) 4
Numerical 

Abnormalities 
ʺ ʺ 

  ع(2ن+2) 5

Structural 

Chromosome 

Abnormalities 

  

 ʺ ʺ First exam ʺ ع(2ن+2) 6

 ʺ (ع2ن+2) 7

Mechanisms of 

structural 

Abnormalities 

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 8

Sex chromosomes, X 

chromosome 

inactivation 

ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 9
Sex chromosome 

abnormalities 
ʺ ʺ 

 ʺ ع(2ن+2) 10
Sample collection, 

culture, and harvest 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Banding Techniques ʺ ع(2ن+2) 11

12   Second Exam   

 

 نية التحتية بال .12
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 Text books  لكتب المقررة المطلوبة    ا -1

 اجع الرئيسية )المصادر(المر -1

Chowdhury, M. R., Singh, A., & Dubey, S. 

(2020). Role of cytogenetics and molecular 

genetics in human health and medicine. In 

Animal biotechnology (pp. 481-501). Academic 

Press. 

 قررع المومات في موضولعالشبكة الدولية للم -2

صى بها راجع التي يوالكتب والم -1

 قارير,... ( الت ،)المجالت العلمية

  Text books 

 المجالت العلمية

 الطاريحسائل واالر

 مواقع االنترنت ،لمراجع االليكترونيةا
https://molecularcytogenetics.biomedcentral.com

/ 

 لدراسيقرر اخطة تطوير الم -13

شبكة ال  لفي الجامعات العالمية من خالدثة في موضوع المقرر ية المحسة المناهج العالماراعداد خطة لد

 الدولية للمعلومات
 

  


