


 الوصف واألهداف ومخرجات التعلم للمساقات المطروحة في الخطة
  )ساعات معتمدة 016Bio )3  التقانات الحیویة وتطبیقاتها 

 

  :وصف المساق

  .المختلفة الحیویة المتاحة للمجاالت التقاناتوصف هذا المساق إلى  یهدف

إحداث طفرات محددة في  طرقو طرق استنساخ الجینات واستخدامها في التعبیر الجینيدراسة  المساق یتضمن
تصمیم أنواع جدیدة من البروتینات وتصنیعها تجاریًا باستخدام الكائنات یتضمن المساق ایضا دراسة طرق . الجینات
  .الدقیقة

 :مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

والنباتیه  الحیوانیة الثروة في مجالوتطبیقاتها ویة الحی التقاناتفهم التقنیات الحالیة المستخدمة في  - 1
 .ومكافحة األمراض واألمن البیولوجي

 .المجاالتبكافة الحیویة  التقاناتوصف القیود والتحدیات التي تواجه  - 2
 الثروة في مجال الحیویة التقاناتتطبیق فهم ومناقشة القضایا االجتماعیة واألخالقیة المرتبطة ب - 3

 .المجال الطبي الحیويیه والنباتالحیوانیة و
على والقدرة  الحیویة التقاناتبمؤلفات العلمیة والدراسات التجریبیة المتعلقة للتحدید وتقییم نقدي  - 4

 .فعال شكل شفوي وكتابيومناقشتها ب النتائج استخالص

 

 
  )ساعات معتمدة Bio  )3 616  زراعة الخالیا الحیوانیة

  

  :وصف المساق

  .یف الطالب على نظریة ومنهجیات زراعة الخالیا الحیوانیةهذا المساق إلى تعر یهدف

م الطالب تقنیات المختبر األساسیة واكتساب الخبرة النظریة في تقنیة التعقیم، وتحضیر اوساط یلالمساق تع یتضمن
  .الزراعة وعد الخالیا، وصیانة وتخزین الخالیا، زراعة الخالیا األولیة وتطبیقات استخدام الخالیا

  التعلم مخرجات

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

  .التعرف على المبادئ االساسیة للسالمة األحیائیة وتوظیفها - 1
  .وصف كیفیة تشغیل ومعایرة وصیانة المعدات القیاسیة الموجودة في مختبر زراعة الخالیا الحیوانیة - 2
  .لمحالیل المستخدمة في زراعة الخالیاوصف كیفیة إعداد وتعقیم االوساط الزراعیة وا - 3
  .إظهار القدرة على وصف كیفیة زراعة، وصیانة، وتخزین الخالیا الحیوانیة - 4
 .تمییز الخالیا والمنتجات الخلویة باستخدام التقنیات القیاسیة - 5

  
 

 



  )ساعات معتمدة Bio 636  )3  علم المناعة 
  

  :وصف المساق

، ضیع متقدمة في علم المناعة والتي تشمل االسس الجزیئیة للتعرف المناعيهذا المساق إلى تعریف الطالب بموا یهدف
  كما، واألعضاء المزروعة، الیات الرد المناعي على العوامل الممرضة، الضبط المناعي

وراق علمیة متخصصة ودراسات حدیثة في مجاالت الفشل المناعي والمناعة الذاتیة وامراضها المساق مناقشة أ یتضمن
  .سیتم خالل المساق عرض دراسات حدیثة ومناقشتها من خالل الطلبة. التحسسوامراض 

  مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

استیعاب جهاز المناعة على المستوى التشریحي الدقیق والعالقة بین الخالیا اللمفاویة المختلفة التي  - 1
  .تودي الى الرد المناعي

 .(Ag presentation)معرفة االسس الجزیئیة الدقیقة لعملیة العرض المناعي  - 2
  .تمییز انواع الردود المناعیة المفیدة والضارة مثل التحسس وأمراض المناعة الذاتیة - 3
  .استیعاب طرق الرد المناعي المختلفة في حاالت السرطان والمناعة الذاتیة - 4
  .ي علم المناعةقراءة وفهم وتحلیل الدراسات المختلفة ف - 5
  .مناقشة النظریات القدیمة والمستحدثة في علم المناعة - 6
 .تقییم التجارب واجراءها واجراء التحلیل االحصائي الالزم للنشر العلمي - 7

  

 

  )ساعات معتمدة Bio638 )3   التقانات الحیویة في األحیاء الدقیقة

 

  :وصف المساق

  هذا المساق إلى  یهدف

. راثیة واألجسام المضادةتقانات الهندسة الو. ات الغذائیةالكائنات الحیة الدقیقة في الصناع دورمناقشة  المساق  یتضمن
إنتاج  .طبیعیة للحشرات مبیداتكاستخدام الكائنات الحیة الدقیقة . التخلص من فضالت البیئة بواسطة الكائنات الحیة الدقیقة

  میاه العادمةمعالجة ال. األمصال والمطاعیم بطرق البیولوجیا الجزیئیة

  مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

  إثبات اإللمام بالتنوع الواسع للمیكروبات، وإمكانیة استخدامها في التكنولوجیا الحیویة المیكروبیة .1
  معرفة الجینات المیكروبیة وبنیة الجینوم والوظیفة، وكیف یمكن التالعب بها .2
  ت فهم بعض المسائل التشریعیة واألخالقیة المتعلقة بالتكنولوجیا الحیویة المیكروبیةإثبا .3
  
  
  
  
 



  )ساعات معتمدة 642Bio  )3  الجزیئیةعلم الوراثة 
  

  :وصف المساق

د الطالب بالمعرفة النظریة والتفكیر النقدي وفهم وجهات النظر الحالیة حول طبیعة وتنظیم وتعبئة یزوالمساق إلى ت یهدف
جینومات النواة وحقیقیة تركیب النواة في بدائیات النواة، والتوریث فوق الجیني، وتدفق الجینوم والتعدیالت أثناء التطور 

 .الخلقي، تبدیل الطفرات وإصالحها مع لمحة عامة عن التحلیل الجیني المتقدم

  .اتسلسلة محاضرات من قراءات مختارة من األبحاث الحدیثة والمناقشالمساق  یتضمن
  

  مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

فهم المفاهیم المهمة في المجاالت الحالیة للدراسات الجینیة المتطورة التي تمكنهم من تطویر الكفاءات  - 1
  .المتوقعة لخریجي الماجستیر في قسم العلوم البیولوجیة

بهیكل وتنظیم وتعبئة جینومات النواة في حقیقیات و بدائیات النواة، وراثة فهم اإلطار االساسي فیما یتعلق  - 2
الجینات الوراثیة، وتدفق الجینوم والتعدیالت أثناء التطور، وتغییر الطفرات واإلصالح مع نظرة عامة على 

  .التحلیل الوراثي المتقدم
  .ها من قبل األقراناستیعاب بیانات البحث العلمي الموصوفة في المجالت التي تتم مراجعت - 3
 .لدیهم الخبرة في عرض ومناقشة النتائج العلمیة - 4

  

  )ساعات معتمدة 647Bio )3  علم التقانات النانویة

  

  :وصف المساق

هذا المساق إلى تعریف الطالب بعلم التقانات النانویة وتطبیقاته من خالل الفهم األساسي لطبیعته ذات التداخل البیني  یهدف
  .ول العلوم الحیاتیة، الكیمیاء وعلوم الموادالمتكامل بین حق

كما یهدف المساق إلى اكساب وإثراء معرفة الطالب بالمبادئ األساسیة لالتجاهات البحثیة في علوم النانو والتقانات 
  .النانویة في الصحة والطاقة والعلوم الطبیة

ألحماض النانویة، النقاط الكمیة، النانو طبیة، المساق موضوعات مختلفة تضم التقانات النانویة للبروتینات و ا یتضمن
  .وتطبیق الجسیمات النانویة في العلوم البیئیة وتكنولوجیا النانو في السطوح والواجهات

  :مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

مع التقدم العلمي في علم التقانات  التحقق وتحلیل نظریات ومفاهیم ومعلومات خلیطة ذات العالقة - 1
 .النانویة وتطور المواد الذكیة

 .التعرف وانتقاد مفاهیم في الطبیعة البیئیة لبحوث التقانات النانویة وتطویر المواد الذكیة - 2
تطبیق المهارات والمعرفة ذات العالقة مع االبتكار والتعلم الذاتي لمعالجة المشكالت وابتكار حلول  - 3

 .ة وعالمیة في حقل التقانات النانویة والمواد الذكیةلتحدیات محلی
االرتباط الوثیق مع أطر تنظیمیة مناسبة والعمل بأمان في مختبرات علوم النانو وإبراز الممارسات  - 4

 .األخالقیة في هذه المختبرات
 



  

  )ساعات معتمدة 165Bio )3  التقانات الحیویة 

 

  :وصف المساق

  .المختلفة الحیویة المتاحة للمجاالت اناتالتقوصف هذا المساق إلى  یهدف

طرق إحداث طفرات محددة في و طرق استنساخ الجینات واستخدامها في التعبیر الجینيدراسة  المساق یتضمن
تصمیم أنواع جدیدة من البروتینات وتصنیعها تجاریًا باستخدام الكائنات یتضمن المساق ایضا دراسة طرق . الجینات
  .الدقیقة

 :تعلممخرجات ال

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

والنباتیه  الحیوانیة الثروة في مجالوتطبیقاتها الحیویة  التقاناتفهم التقنیات الحالیة المستخدمة في  - 5
 .ومكافحة األمراض واألمن البیولوجي

 .التالمجابكافة الحیویة  التقاناتوصف القیود والتحدیات التي تواجه  - 6
 الثروة في مجال الحیویة التقاناتتطبیق فهم ومناقشة القضایا االجتماعیة واألخالقیة المرتبطة ب - 7

 .المجال الطبي الحیويالنباتیه والحیوانیة و
على والقدرة  الحیویة التقاناتبمؤلفات العلمیة والدراسات التجریبیة المتعلقة للتحدید وتقییم نقدي  - 8

 .فعال شكل شفوي وكتابيب ومناقشتها النتائج استخالص

  

  )ساعات معتمدة 652Bio )3   حیویهالكیمیاء علم ال

  

  :وصف المساق

اثراء المساق بالمواضیع المختارة للطالب حیث یتم ربط هذه الدراسات بالمفاهیم األساسیة للكیمیاء المساق إلى  یهدف
مستخدمة في األبحاث البیولوجیة في دراسة ورسم وبناء الحیویة لفهم كیفیة استخدام التجارب العلمیة والتقنیات الحدیثة ال

ان . النظریات والفرضیات التي تدور حول بنیة الجزیئات الحیویة من بروتینات وكربوهیدرات ودهون واحماض نوویة
ي تنقیة البروتینات ودراسة علمها وربط العالقة بین خصائص البروتین والطرائق المستخدمة في الحصول على بروتین نق

جراء االختبارات والدراسة لبناء وتركیب البروتین ودراسة صناعة البروتنین داخل الخلیة وربطه بالمفاهیم إلتمهیدا 
الجینیة والوظیفیة وعملیات األیض واستخالص الطاقة والمفاهیم العامة لنظریات الثیرمو داینمیك القدیمة والحدیثة لفهم 

تمیز باألیض المستمر لهي مفاهیم اساسیه وضروریة لطلبة الدراسات العلیا لكي طریقة معیشة األجسام البروتینیة التي 
  .یبقوا على اطالع على مجاالت البحث العلمي في مجال الكیمیاء الحیویة

روتینات مساق الكیمیاء الحیویة المتقدمة مجموعه من المواضیع المتقدمة في الكیمیاء الحیویة بدءابدراسة الب یتضمن
والكربوهیدرات والدهون من ناحیه بنائیه ووظیفیه وفسیولوجیة وصوال الى دراسة عملیات األیض والطاقة من 
الكربوهیدرات والدهون والبروتینات واألحماض النوویة في جمیع الخالیا والكائنات الحیه فمن المعروف ان عملیات 

ئنات لكربوهیدرات والدهون هو جوهر النشاط الحیوي لجمیع الكااألیض واستخالص الطاقة من المركبات البیولوجیة كا
كذلك دراسة المواضیع السابقة الذكر على المستوى الجزیئي بحیث یتضمن المساق أخر الحیه وظاهرة الحیاة نفسها، 

ون وكذلك األبحاث العلمیة المنشورة في المجالت العلمیة المتخصصة والتي تتناول البروتینات والكربوهیدرات والده
  .العالقة بین الجزیئات الجینیة والبروتینات من ناحیه بنائیه ووظیفیه

  :مخرجات التعلم



  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

  . دراسة ومناقشة المبادئ واألسس للخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للبروتینات والكربوهیدرات والدهون - 1
القة بین الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للبروتینات والكربوهیدرات والدهون وبین البناء شرح وربط الع - 2

  .والوظیفة لهم
وصف ومناقشة مبادئ عملیات األیض واستخالص الطاقة وربط العالقة بین عملیات األیض والطاقة البیوكیماویة  - 3

  . یل اشكال الطاقة وقوانین حفظ الطاقةادامة الحیاه بتحو ةوكیف لعملیات األكسدة واالختزال البیولوجی
وصف البناء الوظیفي للجزیئات البیولوجیة باستخدام طرائق علمیه بیولوجیة وربطها باألبحاث العلمیة الحدیثة  - 4

  .والمستجدة لفهم ألیة عملها
  .  الطاقة وصف وشرح التفاعالت الكیمیائیة والبیولوجیة للجزیئات البیولوجیة وربطها بعملیات األیض واستخالص - 5
وصف وشرح تكامل  التفاعالت الكیمیائیة والبیولوجیة للجزیئات البیولوجیة وارتباطها بجمیع عملیات األیض  - 6

  .  وعملیات أألكسده واالختزال البیولوجیة
فهم تنقیة البروتینات ودراسة علمها وربط العالقة بین خصائص البروتین والطرائق المستخدمة في الحصول على  - 7

  .قيبروتین ن
فهم كیفیة استخدام التجارب العلمیة والتقنیات الحدیثة في األبحاث البیولوجیة  وفي رسم وبناء النظریات  - 8

  .والفرضیات التي تدور حول بنیة الجزیئات الحیویة من بروتینات وكربوهیدرات ودهون
ة البروتنین داخل الخلیة فهم واستیعاب كیفیة اجرء االختبارات والدراسة لبناء وتركیب البروتین ودراسة صناع - 9

 . وربطه بالمفاهیم الجینیة
 

  )ساعات معتمدة Bio  )3 653  الكیمیاء الحیویة للبروتینات واألنزیمات 

  

  :وصف المساق

تمكین الطلبة من دراسة األبحاث واالطالع على اخر ما استجد في علم لكیمیاء الحیویة للبروتینات المساق إلى  یهدف
تخدام التقنیات الحدیثة والطرائق والتجارب أألخرى في الوصول الى فهم البناء البیولوجي وألیات واألنزیمات وكیفیة اس

العمل والعالقة بین البناء البیولوجي والوظیفة والیة العمل من خالل دراسة الشكل الحیوي الدینامیكي وحركیة البروتین 
  .   واألنزیم

ع البروتینات واألنزیمات كي تمكن الطالب وتعمل على توسیع مواضیع هامه واسس حدیثه تدرس في مواضی یتضمن
دراسته وفهمه للكیمیاء الحیویة للبروتینات واألنزیمات بداء من الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة لجزیئات البروتین 

هناك . آلیة العملواألنزیمات لیتسنى فهم الیة العمل بربط البناء البیولوجي مع الخصائص الحیویة وصوال الى الوظیفة و
 :  بعض النظریات القدیمة التي تفسر الیة عمل البروتینات واألنزیمات مثل نظریة

Transition State Theory (TST)  

لكن هذه النظریة دحضت ولم تعد قادره على تفسیر ظاهرة األنزیمات بما یتالئم مع العلم واالكتشافات الحدیثة فوضعت  
یا لذلك سیتضمن المساق بعض هذه النظریات واسسها وعالقتها بالبناء البیولوجي بعض النظریات التي تدرس حال

  . لألنزیمات

سیتضمن هذا المساق المتقدم في الكیمیاء الحیویة للبروتینات واألنزیمات مجموعه من التمارین النظریة والعملیة 
  .لتجریبي البحثيوالحسابیة على حركیة األنزیم  لربط الجانب النظري لألنزیمات بالواقع ا

كذلك سیتضمن هذا المساق دراسة البناء البیولوجي للبروتینات واألنزیمات من ناحیه كیمیائیة بنائیه مع االهتمام 
  .بالمواضیع المعتبرة والمنشورة حدیثا بمجالت علمیه متخصصه ومحكمه وذات مرجعیه

  :خرجات التعلمم

 :ر علىیفترض بعد دراسة هذا المساق ان یكون الطالب قاد

  . دراسة ومناقشة المبادئ واألسس للخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة لجزیئات البروتین واألنزیمات - 1



شرح وربط العالقة بین الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للبروتینات واألنزیمات بألیة العمل من خالل  - 2
  . ربط البناء البیولوجي مع الخصائص الحیویة

  .ت القدیمة التي تفسر الیة عمل البروتینات واألنزیماتوصف ومناقشة بعض النظریا - 3
االطالع ودراسة بعض النظریات الحدیثة التي تفسر ظاهرة األنزیمات واسسها وعالقتها بالبناء  - 4

  .البیولوجي لألنزیمات
فهم كیفیة استخدام التجارب العلمیة والتقنیات الحدیثة في األبحاث البیولوجیة  وفي رسم وبناء  - 5

  .والفرضیات التي تدور حول البناء البیولوجي للبروتینات واألنزیمات وألیة العمل النظریات
  

لیة العمل باستخدام التقنیات الحدیثة بیولوجي للبروتینات واألنزیمات وآوصف البناء الوظیفي ال - 6
  .  وربطها باألبحاث العلمیة الحدیثة والمستجدة لفهم ألیة عملها

  

المنشورة حدیثا بمجالت علمیه متخصصه ومحكمه في مجاالت البناء االطالع ودراسة بعض األبحاث  - 7
  .البیولوجي للبروتینات واألنزیمات

اجراء بعض التمارین النظریة والعملیة والحسابیة على حركیة األنزیم  لربط الجانب النظري  - 8
 . لألنزیمات بالواقع التجریبي البحثي

9 -  
  )ةساعات معتمد Bio  )3 654  ةعلم األورام الجزیئی

  :وصف المساق

  .هذا المساق إلى تعریف الطالب على الموضوعات المتقدمة من األورام الجزیئیة یهدف

دراسة أسباب السرطان والجینات المتعلقة بالسرطان، الطفرات والسرطان، وراثة السرطان، والتحول،  المساق یتضمن
ر الورم واالنبثاث والخالیا الخبیثة والحمیدة، علم وسلوك األورام، ومراقبة دورة الخلیة، موت الخالیا المبرمج، تطو

الفیروسات الورم، تشخیص األمراض الخبیثة، علم األمراض الجزیئي من الورم، مبادئ العالج من السرطان، األخالق، 
  .العالج الملطف، وباء السرطان، والوقایة والتجارب السریریة

  مخرجات التعلم

  :المساق أن یكون قادرًا علىیتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا 

  .وصف العملیات األساسیة لتحویل الخالیا - 1
  .وصف عملیة التسرطن في بعض أنواع السرطان  - 2
  .شرح دور المعرفة البیولوجیة في تشخیص السرطان الحدیث وعالجه - 3
 .إظهار المعرفة في التقنیات المختبریة المستخدمة في أبحاث السرطان التجریبیة - 4
 .علم األوبئة السرطانیةإظهار المعرفة في  - 5

 

  )ساعات معتمدة Bio 655(  )3(   الجزیئیة البیولوجیا

 :وصف المساق

هذا المساق إلى معرفة تركیب الحموض النوویة ووظائف مجموعات المیثیل لها واسس الطفرات  یهدف
  .الموجهة وتطبیقاتها اضافة الى التعرف على أنواع النواقل الجینیة واستخداماتها

اضافة مجموعات المیثیل . دراسة معمقة لتراكیب وصفات الحموض النوویة هذاالمساق یتضمنو
. نواقل الجینات وأنواعها وتطبیقاتها.التطفیر الموجه لمواقع محددة. للنیوكلیوتیدات ووظائف هذه المجموعات

تضاعف الجینات .تقانات نقل الجینات في الحیوانات والخالیا الثدییة. األسس الوراثیة والجزیئیة للسرطان



الحمض النووي المدمج ومقاومة . تضخیم الجینات وتحلیل التعبیر الجیني. دمج الخالیا. وتناقل االكسونات
  .االیدز اضافة الى البیولوجیا الجزیئیة للذاكرة

  
  
  
  
  

  :مخرجات التعلم

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

 .لسرطاناتفهم األسس الجزیئیة ل - 1
 . اإللمام بآلیات تضخیم الجینات ودمج الخالیا وتحلیل التعبیر الجیني - 2
الربط بین تقانات الحمض النووي المدمج وبین كال من معالجة مرض االیدز والبیولوجیا الجزیئیة  - 3

 .للذاكرة
بة تمكینه من قراءة أبحاثا منشورة في مجالت علمیة عالمیة وفهمها وتقدیم عرض لها أمام الطل - 4

 .اآلخرین
 .معرفة بعض التقنیات األساسیة المستخدمة في مجال البیولوجیا الجزیئیة - 1

 

  )ساعات معتمدة Bio656                 )3  التقانات الحیویة في النبات 

فهم كیفیة استخدام التكنولوجیا الحیویة لتطویر المعرفة بالعملیات هذا المساق إلى تعریف الطالب على  یهدف
 .التي تحدث في النباتاتالمعقدة 

طرق نقل المادة الوراثیة . المساق دراسة تركیب وفسیولوجیا الخالیا النباتیة والمنظومة الجینیة للنبات یتضمن
دراسة مقاومة األمراض والحشرات وتحمل . التعبیر الجیني في النباتات المعّدلة وراثیًا .إلى الخالیا النباتیة

المؤشرات (استخدام طرق تحدید البصمة الوراثیة . لنباتات المحورة وراثیًاالظروف البیئیة القاسیة في ا
  في دراسة تصنیف وتهجین النباتات) الجزیئیة

 یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

 
استیعاب أساسیات العملیات الفسیولوجیة والجزیئیة التي تحدث خالل نمو النبات وأثناء التكیف  .1

 البیئي
  استخدام تقنیات التكنولوجیا الحیویة األساسیة الستكشاف البیولوجیا الجزیئیة للنباتات .2
  .فهم وراثة الصفات الكمیة الكامنة وراء االستجابات التكیفیة للمحاصیل لإلجهاد البیئي .3
  فهم العملیات المتعلقة بتخطیط وإجراء وتنفیذ تجارب التكنولوجیا الحیویة النباتیة .4
  .یة استخدام التكنولوجیا الحیویة لتحسین النبات ومناقشة اآلثار األخالقیة لهذا االستخدامشرح كیف .5
 القدرة على إجراء تقییم نقدي لمختلف استراتیجیات التعدیل الوراثي النباتیة .6

 

  )ساعات معتمدة 657Bio )3  المعلوماتیة الحیاتیة 

  

  :وصف المساق



األساسیة المستخدمة في تطبیقات المعلوماتیة الحیویة الخاصة بطلبات الدراسات  المفاهیم واألدواتهذا المساق على  یهدف
  العلیا في مجال التقانات الحیویة

القدرة على الولوج الى قواعد البیانات المختلفة الخاصة بتراتیب المورثات والبروتینات : المواضیع التالیةالمساق  یتضمن
كما یشمل المساق القیام بمحاذاة السالسل للمورثات . ع االلكترونیة الحیویةوالتنقیب عن المعلومات باستخدام المواق

والبروتینات عن طریق المحاذاة الزوجیة او محاذاة التسلسالت المتعددة للبروتینات واألحماض االمینیة باإلضافة الى 
  . بروتیومیات وعلوم الجینوم الوظیفیةوتحلیل بیانات الشرائح المصفوفة ، وال)  التطور الجیني الجزیئي(النشوء واالرتقاء

  

  :مخرجات التعلم 

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

  .الولوج الى قواعد البیانات الحیویة المختلفة ومعرفة استخدامات كل قاعدة - 1
  .ولیةإجراء محاذاة زوجیة او محاذاة تعددیة لسالسل المورثات والسالسل البوتینیة اال - 2
  .استخدام البرمجیات المختلفة في مجال التحلیل المعلوماتي والتطبیقات العملیة الوراثیة والبروتینیة - 3
  إدراك مفهوم التطور الجزیئي الجیني ورسم الشجرات التطوریة بالبرامج المستخدمة في المساق - 4
  الشرائح المصفوفةتحلیل نتائج بیانات  - 5
  . بروتیوميبروتینیة والتحلیل التحلیل نتائج ال - 6

    



  )ساعات معتمدة Bio658 )3   علم الخلیة

  

  :وصف المساق

 . إلى زیادة معرفة الطالب التقنیة ومهارات الكتابة وتعلم النهج التجریبيالمساق  یهدف

معالجة مفاهیم بیولوجیا الخلیة، مع التركیز على مجاالت متخصصة في الخالیا حقیقیة النوى، بما في ذلك المساق  یتضمن
یات التحكم بالنمو الخلوي وانقسام الخالیا، دورة الخلیة، التواصل بین الخالیا، شیخوخة الخالیا أو تحولها لخالیا آل

 . سرطانیة ، بیولوجیا الخالیا الجذعیة الجسدیة، ومقاومة إجهاد األكسدة

  

  :مخرجات التعلم 

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

  .المفاهیم األساسیة في بیولوجیا الخلیةرفة الواسعةبالمع - 1
نمو الخالیا، موت : ومعرفة متقدمة بمجموعة من المجاالت المتخصصة في بیولوجیا الخلیة عمیقاكتساب فهم  - 2

في الخالیا، الخالیا الجذعیة، فضال عن أحدث األبحاث  اشاراتالخلیة، التحكم في دورة الخلیة، تمایز الخالیا، 
الخلویة المختارة وأهمیتها في الظروف الفسیولوجیة والفیزیولوجیة المرضیة، بما في ذلك  بیولوجیاال مجال

  .السرطان
  .أن تكون على درایة بالنهج التجریبیة لمواضیع مختارة في بیولوجیا الخلیة - 3
  .إجراء التقنیات األساسیة في المختبر وتقییم النتائج في شكل مجلة المختبر - 4
في قراءة األدبیات العلمیة تطویر مهارات التواصل الشفهي تطویر مهارات البحث من خالل تطویر المهارات  - 5

  .استخدام مجلة البحوث وقاعدة بیانات اإلنترنت
  

  )ساعات معتمدة Bio692 )3  مواضیع خاصة
  

  :وصف المساق

  .  لحیاتیةهذا المساق إلى تعریف الطالب بطرق متابعة األبحاث في مواضیع معینة في العلوم ا یهدف

أبحاث ودراسات حول مواضیع منتقاة في الحقول الرئیسیة للعلوم الحیاتیة مع : المساق الموضوعات التالیة یتضمن
  .التركیز على متابعة األبحاث والدوریات

  :مخرجات التعلم 

  :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

 .ة األبحاث التي تتعلق بحقول العلوم الحیاتیةن یكون الطالب قادرا على متابعأ -1
 .العلمیة بصورة سلیمة وصحیحة دراسة األبحاثن یكو ن الطالب قادرا على أ -2
 .أن یكون الطالب قادرًا على تطویر التفكیر الدقیق والقراءة والكتابة ومهارات اإللقاء في العلوم الحیاتیة -3
قراءة وتقییم األوراق العلمیة وكیفیة اإلدالء بالدلیل  أن یكون الطالب قادرًا على التركیز على كیفیة -4

العلمي واإلبداع واختبار الفرضیات العلمیة وكیفیة وضع هذه األشیاء جمیعها لتكون مقترح مشروع 
 .بحث

  



  )عملي 6+  نظري 1:ساعات  Bio695 )3  طرق بحث

  :وصف المساق

  .  المختلفةاألخالقیة والتحدیات، وعناصر عملیة البحث  لغة البحث، والمبادئب الطالب تعریفهذا المساق إلى  یهدف

هذا المساق الجوانب البحثیة والحدیثة في مجاالت استخدام التقنیات المختلفة من أجهزة البحث في سلسلة من  یتضمن
  .التجارب یتم االتفاق علیها في مجلس القسم وتوزع على المختبرات البحثیة في القسم حسب اإلمكانیات

 :ت التعلم مخرجا

   :یتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرًا على

وتحدید المزایا  العلمیةمجموعة من التصامیم البحثیة الكمیة والنوعیة المستخدمة في البحوث  وضع .1
 .والعیوب المرتبطة بهذه التصامیم

 .العلوم الحیاتیةحقول أحد بتصمیم دراسة بحثیة مناسبة لإلجابة على سؤال بحثي یتعلق  .2
  .للحصول على دعم ماليكتابة مقترح بحثي مناسب لتقدیمه  .3

 

 أسالیب التدریس والتعلم والتقییمتحدید : التقریر الخامس

  
  

  : استراتیجیات التدریس )1

 المحاضرات التي تمثل دور الدكتور في قاعة التدریس  -أ 

 الواجبات التي یتم تكلیف الطلبة بها  -ب 

 بةالحلقات النقاشیة بین الطل  -ج 

  المشاریع والنتائج والعروض داخل القاعة  -د 
  :أنشطة التعلم )2

 االمتحانات الفصلیة والقصیرة  -أ 

 المشاریع والنشاطات داخل القاعة  -ب 

 الواجبات واألعمال اإلضافیة  -ج 

  الرسائل الجامعیة  والمناقشة العلنیة  -د 
  :التقویم نوع )3

 االمتحانات  -أ 

 الواجبات  -ب 

 المشاریع  -ج 

  االمتحانات القصیرة  -د 



  :القیاس أدوات )4

 ج االمتحاناتنتائ  -أ 

 عرض المشاریع  -ب 

  الحوارات  -ج 
  :علیها الحصول سیتم التي لألدلة أمثلة )5

 نتائج االمتحانات  -أ 

 رسائل الماجستیر  -ب 

  المشاریع   -ج 

  



لمخرجات البرنامجمصفوفة تغطیة مخرجات التعلم للمساقات : السادسالتقریر   

 مخرجات البرنامج

ت النظریة واساسیات علم الوراثة أن یكون الطالب قادرا على امتالك قاعدة قویة من المعلوما .1
 .والبیولوجیا الجزیئیة و التقنیات الحیویة

أن یكون الطالب قادرا على تبریر وتفسیر استخدام التقنیات البیولوجیة الحدیثة وتسخیرها لحل مشاكل   .2
ة الوراثیة وتقنی لألمراضي ننیة البصمة الجینیة والعالج الجیالمجتمع الصحیة و االجتماعیة مثل تق

 .أطفال األنابیب
أن یكون الطالب قادرا على التفكیر والتحلیل النقدي للمنشورات في مجال الوراثة والبیولوجیا الجزیئیة  .3

 .و التقنیات الحیویة
 .أن یكون الطالب قادرا على تطویر الفرضیات العلمیة وتصمیم التجارب العلمیة واجراءاها بدقة .4
 .ات وتحلیلیها وتفسیرها تفسیرا علمیاأن یكون الطالب قادرا على جمع البیان .5
 تباستنتاجاأن یكون الطالب قادرا على توظیف علوم اإلحصاء لتحلیل المعلومات البیولوجیة للخروج  .6

 .ذات أسس علمیة قویة و دقیقة
أن یكون الطالب قادرا على فهم و استیعاب ألخالقیات التقنیات الحیویة لاللتزام بها في مواقع العمل  .7

 .یةالمستقبل
 . بؤ وظائف عدة في مجال التقنیات الحیویةنأن یكون الطالب قادرا على امتالك مهارات متعددة لت .8
  .أن یكون الطالب قادرا على التواصل العلمي الفعال مشافهة وكتابة .9

  على مخرجات البرنامج مساقاتالمخرجات تسكین 

  مخرجات البرنامج  المساقات  الرقم

رمز ورقم   
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اسم المساق  المساق

1.   Bio616 زراعة الخالیا الحیوانیة            

2.   Bio636  علم المناعة             

3.   Bio638 التقانات الحیویة في األحیاء الدقیقة           

4.   Bio642  علم الوراثة الجزیئیة             

5.   Bio647 علم التقانات النانویة          

6.   Bio651  التقانات الحیویة          

7.   Bio652  علم الكیمیاء الحیویة             

8.   Bio653 الكیمیاء الحیویة للبروتینات واألنزیمات             

9.   Bio654 علم األورام الجزیئیة           

10.   Bio 655 البیولوجیا الجزیئیة           

11.   Bio656  تقانات الحیویة في النباتات ال          

12.   Bio657  المعلوماتیة الحیاتیة         

13.   Bio658  علم الخلیة             

14.   Bio692 ةخاص مواضیع        

15.   Bio695 طرق بحث          

16.   Bio  699 أ 
         رسالة

17.   Bio 699 ب 



18.   Bio 699 ج 

19.   Bio 699 د 

  جدول المساقات المكافئة مع الخطة القدیمة: السابعالتقریر 

  المساق المكافئ في الخطة الجدیدة  رمز ورقم المساق في الخطة القدیمة  #

 BIO  616 أ617ب    1

 BIO  636  636ب  2

 BIO  638  638ب  3

 BIO  642  642ب  4

 BIO  647*  600ب  5

 BIO  651  أ651ب  6

 BIO  652*  650ب  7

 BIO  653  ا653ب  8

9  -  *BIO  654 

 BIO  656  ب652ب  10

 BIO  657  ا657ب  11

 BIO  658  658ب  12

 BIO  692  أ 692ب  13

 BIO  695  695ب  14

 BIO 699A أ 699ب   15

 BIO 699B ب 699ب   16

 BIO 699C ج 699ب   17

 BIO 699D د 699ب   18

  اق مستحدثمس* 

   



  تمبررات التعدیال: الثامنالتقریر 

  

علم الحیوان، : شاملة لفروع العلوم الحیاتیة كاملة والتي تتضمن إجباریة طرح مساقات: أوًال
 .علم النبات، علم الكیمیاء الحیویة، علم األحیاء الدقیقة، علم الوراثة الجزیئیة، علم البیئة

ساق من اجل تمكین الطالب من التعرف و ساعات معتمدة لكل م ثالثو ذلك بواقع 
اإللمام بأكبر قدر ممكن من الحقول والمجاالت المختلفة لبرنامجي العلوم الحیاتیة و 

  . التقانات الحیویة

لطلبة العلوم  لعدم مالءمته) 606حص(إلغاء مساق تحلیل البیانات وتصمیم التجارب : ثانیًا
اإلحصاء الحیوي وتطبیقاته في أكثر لتعمق حاجة الحیاتیة تحدیدًا، علمًا بأن الطلبة هم ب

العلوم و الذي یطرحه قسم  والتي من الممكن أن تندرج ضمن مساق طرق البحث
  .الحیاتیة

 


