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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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 : ةاملعرفی افاهدأ 
االحیاء وراثة عن  مهتطویر قدرة الطالب على استذكار ما تعل) Knowledge) املستوى األول تطویر املعارف - 1أ 

 رهریة  اجمل
تطویر القدرة على التفسری و التنبؤ  )Comprehensionاملستوى الثاين حتسني مستوى االستیعاب )الفرهم - 2أ 

 واالستنتاج

املستوى الرابع اكساب الطالب القدرة  - 4أ ) Application)  التطبیقیة املستوى الثالث تطویر القدرات - 3أ .
 املستوى اخلامس تطویر قدرة الطالب على دمج االفكار واملعلومات ) مستوى الرتكیب - 5أ Analysisعلى التحلیل

Synthesis ( املستوى السادس التقومي - 6ل أالتحلی عكس يھو Evaluation ) لى تطویر قدرة الطالب ع
  اعطاء حكم على قیمة املادة املتعلمة 

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التذكر -المعرفة مهارات  – 1ب

 تحليل التذكير والمهارات   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

  .اجراء منافسات علمیة ممتعة ) فردیة أو فرقیة ( - 

  . من اعداد الطلبةوالتقاریر تنظیم حماضرات  - 

   تكوین مجاعات عمل تطوعیة - 
 . الرحالت العلمیة - .

 التعليم االلكتروني -

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4

 بيتية دة بواجبات درجات محد -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  Receiving تعلیم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم (-1ج 
  Responding تطویر قدرة الطالب على االستجابة -2ج 

  Valuing أن یتمكن الطالب من التقییم )أعطاء قیمة ( -3ج
  Organization حتسني قدرات الطالب على التنظیم القیمي -4ج
  Value by Characterizatio ( شخصیة هتكامل القیمة مع سلوك الفرد ) إعطاء مس -5ج
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 4  Introduction in 

microbial genetics  
احملاضرة و العروض 

التوضیحیة واملناقشة 
التفاعلیة و التعلیم 

  الذايتااللكرتوين و 

، المادة مقدمة في ا

تعاريف أساسية 

المحاضرة و العروض 

التوضيحية والمناقشة 

التفاعلية و التعليم 

الذاتي اختبارات شفهية 

وتحريرية وعملية 

يومية وشهرية وتقارير 

 علمية

2 4 

 

Mutation as a 

mechanism of genetic 

change 

= == 

3 4 

 

Repair of Errors in 

Nucleotide 

Incorporation 

= 

= 

4 4  Bacterial plasmid = = 

5 4 

 

Horizontal gene transfer 

as mechanism change - 

DNA-Mediated 

Transformation 

= 

= 

6 4  Transduction = = 

7 4  Conjugation = = 

8 4  The Mobile Gene Pool = = 

9 4  Recombination process  = = 

10 4 

 

Gene mapping - 

Conjugational analysis 
 

= 

= 

11 4 

 

Molecular techniques 

for gene mapping - 

Restriction Mapping 

 

= 

= 

12 4 
 

A DNA Library  -  

DNA Sequencing 

= 
= 

13 4 
 

Polymerase Chain 

Reaction (PCR 

= 
= 

14 4  Yeast genetic = = 

15 4  Examination  = = 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

)        ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
Color Atlas of Genetics. (2007) . Eberhard  

Passarge, MD Professor of Human Genetics 

Former Director Institute of Human 

Genetics University Hospital Essen   , 

Germany  

    Molecular Genetics of Bacteria (2004)Jeremy 
W. Dale and Simon F. Park 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .

 

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 . ة من أجل تنمیة بیئیة مستدامةریھاملج الحیاءلوراثة   التطبیقیة االستخامات جمال يف التطورات تواكب حبیث جھتطویر مفردات املن

 عتماد طرائق تدریس مستحدثةا

 . املرتاكمة مخرباهت من واالستفادة اجملالاالطالع على جتارب الدول االكثر تطورا يف 

  ریةاالحیاء اجمل وراثة ات متخصصة يف جمالالعمل على انشاء خمترب 
 

 


