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 االحياء المجهريةراثة و

 ررف المقوص
 

 

 اثةعلم الورلابعة الفروع الت أحديشمل هذا المقرر تغطية مفاهيم وراثة احياء مجهرية تتضمن تعريف الطلبة الى 

 اءلألحيية لوراثااال وهو وراثة االحياء المجهرية ودراسة جميع العوامل التي تشترك في اظهار حقائق االمور 

ف تضاع ثية،الورا استخدام البكتريا في الدراسات المجهرية،نبذة تاريخية عن وراثة االحياء  المجهرية. وتشمل

ها وكل وانواع ت، الطفراوالترجمةاالستنساخ  الوراثية،الشفرة العاثيات( بدائية النواة )و للبكترياالمادة النووية 

ينات ( نقل الج وسائل) والتحول والتوصيلاالقتران  الجينات( انتقال ةالبالزميدات، ميكانيكي بها، قما يتعل

 اعادة االرتباط واصالح الخلل الحاصل .البالزميدات والعاثيات والعناصر الناقلة )

 ديالىجامعة  /العلوملية ك يةمؤسسة التعليملا .1

  االحيائيةقانة لتاقسم    قسم الجامعي / المركزال .2

 ةوراثة االحياء المجهري المقرر اسم / رمز .3

  يةسريرالطبية و الالعلوم  لبرامج التي يدخل فيهاا .4

 والندوات والحلقات الدراسية المحاضرات المتاحةأشكال الحضور  .5

 لنظام الفصليا الفصل / السنة .6

 اسبوعياعتان اس الساعات الدراسية )الكلي( عدد .7

 8/1/2019 وصف ذا التاريخ إعداد ه .8

 أهداف المقرر .9

 جميع انواع الطفرات تغطية  -1

  ماهو الجينوم والجين – 2

 الكروموسومات -3

 تجسم الكائن الحي وخاصة البكتريا والفايروسا لمختلفه فينظمة اعمل االمعرفة اليات   4-

 زالقافوالجين والطفرات  DNAالجيني لتسلسل ليل دراسة التح -5

 عها وانواالبالزميدات -6

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

   ياتي:  معرفة وفهم كل مما يجب ان يكون الخريج قادر على

 معرفية   م الالعلمية للعلو ةلمباديء واالساسيات النظرية المتعلقة بالمادا  -1أ 

 الحلول للمسائل العلمية ايجادقياس والتحليل و رق العلمي وطأسس البحث ال -2أ 

 ية المرتبطة بتطبيقات العلوم المختلفة ظراهمية الجوانب العلمية الن -3أ 

 للمواد العلمية المختلفةوتعريفها  اللغويةلمصطلحات العلمية وا -4أ 

 تلفةية المخلتجارب العلمية للمواد العلميم اة بتحليل وتصمقلالطرائق المتع -5أ 
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 بالموضوع  لخاصةالمهارات ا  -ب 

 والبحث عن المواضيع العلمية المختلفةالمعلومات القدرة على التعامل مع مصادر  - 1ب  

 مل للتطبيقات العلمية في المجاالت المختلفةل باسلوب عوالتحليلقدرة على الكتابة ا - 2ب  

 ناسبة لهال المد الحلوات والمشاكل للتطبيقات وايجامعوقتحديد ال - 3 ب 

 لعلمية    ال افضل الطرق الوصفية والكمية لتحليل المسائل ااستعم  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 اضرات اسلوب المح -1

  power point نظام الـ -2

 نظام الـواجبات البيتية والحلقات الدراسية -3

 

 ائق التعلمرط

 انات السريعة اسبوعياتحماال -1

 ةواالجوبة الفوري سئلةقشة واالالمنا  -2

 االختصاصلشبكة الدولية للمعلومات في موضوع ا-3

 تقييم طرائق ال     

 االمتحانات االسبوعية والفصلية  -1

 يةقات الدراسل الحلاداء الطلبة من خال تقييم -2

 درجات محددة بواجبات بيتية -3

 كيرفتمهارات ال -ج

 حوث طلبة الدراسات العليايع بمشار -1ج 

 البحثية الخاصةاريع المش -2ج 

 شاريع خدمة المجتمعم -3ج 

 تعشيق العمل مع وزارات الدولة   -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 ضرات اسلوب المحا -1

  power pointنظام الـ  -2

 الـحلقات الدراسية نظام -4

 تسجالت فيديو  -5

 ببرنامج زووم رشاتصال مبا -6

         

 مطرائق التعل          

 ج القطروخار ت التدريبية داخللدوراا -1 

 ورش العمل -2 

 يةبرنامج تطوير المالكات التدريس  -3 

 طرائق التقييم    

 Quality standards)) انظمة الجودة القياسية

 مية باسئلة بيتية حلها ذاتيا  متحانات يوا - 

 تعلق بالمادة الدراسية ة السئلة منافسة تكردرجات مشا - 

 واجبات بيتية ددة برجات محد - 
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 .التطور الشخصي (ولية التوظيف مهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابال - د

ئية ايات االحقة باالطار الفكري ومعايير التقنيتعلمواضيع المحليل للبة من التفكير والتتمكين الطل -1د

 الدولية 

 ية االحيائ قنياتيع المتعلقة بالتلمواضتحليل لتمكين الطلبة من التفكير وال -2د

 الحياءا ئين باستخدامع المتعلقة  بنظم ومعاقبة المسيمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيت -3د

 خطرة . المجهرية ال

 طالع ي التواصل وااللحديثة فنولوجية اكتة على استخدام امكانيات الحاسوب والوسائط الالقدر -4د

 علومات ن المالبحث عو      

 وجيا الحديثةلتكنوللى كتابة التقارير وعرضها باستخدام وسائل االتصال وادرة عالق  -5د

 شفوية اء بصورة مكتوبة اوتوصيل االفكار سوالقدرة على  -6د

 تحدثا او كتابة – لاحدة على االقو -ة على التعامل بلغة اجنبية القدر  -7د

 او في اطار مؤسسي بكفاءةفراد الت سواء بين االالمشكيب حل لالقدرة على استخدام اسا  -8د

 اتتخدما ادارة الوقت وتنظيم الذتعلم الذاتي مسالقدرة على ال  -9د

 الفريقوادارة على العمل الجماعي القدرة   -10د

 نية المقررب .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 مطلوبةلا
 ة التقييمطريق التعليمطريقة  / المساق أو الموضوع اسم الوحدة

 ع(2+ن2) 1

فهم المباديء 

واالساسيات 

النظرية 

والعملية 

 ةالمتعلقة بالماد

Introduction in Genetic 

microbiology 

 اسلوب

المحاضرات 

 يناراتوالسيم

 فيديوو تسجيل ال

 وبرنامج زووم

 وبوربوينت

 

متحانات ا -1

ية هفش

 وتحريرية

لقات ح  -2

 دراسية

 ʺ ʺ Definition of genetics ʺ ع(2ن+2) 2

 ʺ ʺ Genes types and structures ʺ ع(2ن+2) 3

 ʺ ʺ Genome ʺ ع(2ن+2) 4

   Genetic code  ع(2ن+2) 5

 ʺ ʺ Genes expression ʺ ع(2ن+2) 6

 ʺ ع(2ن+2) 7
Regulation of gene 

transcription 
ʺ ʺ 

 ʺ ʺ Vector ʺ ع(2+ن2) 8

 ʺ ʺ Types of clones ʺ ع(2ن+2) 9

10   
Gene Transfer: 

Conjugation 
  

11   Transformation   

12   Transduction   

 ʺ ʺ Genotypes and phenotypes ʺ ع(2ن+2) 13

 ʺ ع(2ن+2) 14
Regulatory mRNA 

sequences 
ʺ ʺ 
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15   Second Exam   

 البنية التحتية  .12

    المطلوبة  لمقررة الكتب ا -1
Chaudhari, K. (2014). Microbial Genetics. The 

Energy and Resources Institute (TERI). 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -1

Nakatsu, C. H. (2021). Microbial genetics. In 

Principles and Applications of Soil Microbiology 

(pp. 89-109). Elsevier. 

ى بها ي يوصالكتب والمراجع الت -أ

 التقارير,... (  ،)المجالت العلمية

  Text books 

 العلميةالمجالت 

 الرسائل واالطاريح

 

 نترنتاقع االمو ،ونيةالمراجع االليكتر
https://www.nature.com/subjects/microbial-

genetics 

 مقرر الدراسيخطة تطوير ال -13

شبكة ل  الفي موضوع المقرر في الجامعات العالمية من خال محدثةة المناهج العالمية الاسلدراعداد خطة 

 للمعلومات وليةالد
  


