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 يف ىذه العلوم يهدف ىذا ادلقرر اىل متكني الطالب من فهم التقنيات االحيائية ودورىا يف خدمة االنسان وعالقة ىذه التقنيات بعلوم احلياة وكيفية توظ

 وميكن الطالب من فهم انواع ىذه التقنيات وامكانية احلصول على افضل النتائج من  يف تطبيقات ىذه التقنيات لغرض احلصول على افضل انتاج ,كما

 انوتطبيق اكثر من تقنيو لتحقيق فائدة معينو .كما يتم متكني الطالب من التعرف على احدث التقنيات اخلاصة باذلندسة الوراثية وتقنيات الن

 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 

 نزمٛٛىيخزخبد انزؼهى ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔا -16

 ْذاف انًؼزفٛخاال -أ
 انزؼزف ػهٗ إَاع انزمُٛبد االزٛبئٛخ ثبنُظجخ انٗ يزازم رطٕرْب -1أ

 انزؼزف ػهٗ إَاع انزمُٛبد االزٛبئٛخ َظجخ انٗ انكبئٍ انًظزخذو فٙ انزطجٛك-2أ

 يؼزفخ انؼاللّ ثٍٛ انزمُٛبد انًخزهفخ ٔايكبَٛخ انزثػ ثُٛٓب -3أ

 خ انٕراثٛخ ٔيذٖ رطجٛمبرٓب ػهٗ انكبئُبد انسٛخانزؼزف ػهٗ رمُٛبد انُٓذط-4أ

 ٔرطجٛمبرٓب ػهٗ انكبئُبد انسٛخ  bionanotechnologyيؼزفخ رمُٛخ انُبَٕ -5أ

   -6أ

 ْذاف انًٓبرارٛخ انخبصخ ثبنجزَبيحاال  -ة 

 اخزٛبر انزطجٛك انًُبطت فٙ كم رمُٛخ يٍ انزمُٛبد– 1ة

 ثٍٛ انزمبَبد  انزثػ – 2ة

 بَّ االكثز فبئذِ الزصبدٚب ٔصسٛباخزٛبر انزم – 3ة

    رسذٚذ انزمبَّ االَظت فٙ رطجٛمبد انُٓذطخ انٕراثٛخ -4ة

 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

  power pointانزؼهٛى: رٕفٛز انًسبظزاد ثشكم  -
 انزؼهٛى: ٚزى اخزٛبر انًٕاظٛغ يٍ انًصبدر ٔانكزت انسذٚثّ ٔ انزٙ ركٌٕ داػًخ نهًسبظزِ -
 ذاو انظجٕرِ فٙ رٕظٛر انًخططبد ٔانًؼبدالد ٔخطٕاد انؼًم ٔثؼط انًصطهسبد انًطزٔزخانزؼهٛى: اطزخ -
 انزؼهى: غزذ االطئهخ ٔاالطزفظبراد ػٍ انًسبظزاد انظبثمخ ٔانزٙ نٓب ػاللخ يغ انًسبظزح االَٛخ -
 خانزؼهى: غزذ االطئهخ خالل انًسبظزح ٔانزٙ نٓب ػاللخ ثبنؼهٕو االخزٖ أ يٕاظٛغ انظُٕاد انظبثم -
 انزؼهى:ػًم رمبرٚز اطجٕػٛخ نهدشء انؼًهٙ ٔرمبرٚز َٓبٚخ انفصم نهدشء انُظز٘ نزًكٍٛ انطبنت يٍ انجسث ٔانزمصٙ  -

 

 

 

 غزائك انزمٛٛى      
 ( انًفبخئخ ٔانًسعزح يظجمب quizاخزاء االيزسبَبد انمصٛزح ) -
 رمذٚى انزمبرٚز اطجٕػٛب فٙ اندشء انؼًهٙ -
 االخزجبراد انشٓزٚخ ٔانفصهٛخ -
 زذ االطئهخ انًفبخئخ خصٕصب انًزؼهمخ ثبنًسبظزاد انظبثمخغ -

 

 

 
 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 غزذ اطئهخ اطزثُبئٛخ نغزض رسفٛش انطبنت ػهٗ انزفكٛز ٔاطزُجبغ االخبثّ يٍ انًٓبراد انزٙ اكزظجٓب طبثمب -1ج

 نزمُٛبد ٔاخزٛبر االفعماخزٛبر انزمُٛخ انًُبطجخ الَزبج يزكت يب يٍ خالل ػزض يدًٕػخ يٍ ا-2ج

 اٚدذ انؼاللخ ثٍٛ انزمُٛبد انزٙ رٕظف نهسصٕل ػهٗ غبٚخ يؼُٛخ يٍ خالل رًُٛخ يٓبراد انزفكٛز انؼهًٙ-3ج

   -4ج

  

 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     



 

 

 انًُبلشبد انزٙ رطزذ اثُبء انًسبظزِ الشزان اثز ػذد يًكٍ يٍ انطهجخ نغزض شذ اَزجبْٓى 

 

 ٛٛى غزائك انزم   

 انزمٛٛى انشفٕ٘ يٍ خالل االخبثخ ػٍ االطئهخ -
 ( quizاالخزجبراد انمصٛزِ) -
 االخزجبراد انشٓزٚخ -

 
انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ انزبْٛهٛخ انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -د 

.) 

 اػذاد رمبرٚز َٓبٚخ كم فصم-1د

 فٙ اندشء انؼًهٙ اػذاد رمبرٚزكم ثالثخ اطبثٛغ-2د

اخزاء زٕار ثشكم اطئهخ ٔاخٕثخ ثٍٛ يدًٕػزٍٛ يٍ انطبنجبد ثؼذ رسذٚذ يٕظٕع يظجمب نّ ػاللخ -3د

 ثبنًسبظزاد

رُجّٛ انطهجخ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدِ فٙ اخبثبد انطهجخ انشفّٕٚ اثُبء انًسبظزِ ٔانزسزٚزٚخ خالل  -4د

   انًزسبَبد



 ثُٛخ انًمزر -11

 انظبػبد األطجٕع
خبد انزؼهى يخز

 انًطهٕثخ
اطى انٕزذح / انًظبق 

 أٔ انًٕظٕع
 غزٚمخ انزمٛٛى غزٚمخ انزؼهٛى

 االٔل
 َظز2٘

 ػًه2ٙ

انزؼزف ػهٗ انزمبَخ -

 االزٛبئٛخ ربرٚخ َشٕئٓب

انزؼزف ػهٗ إَاع -

 انزمُٛبد

Definition and 
history   

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 انثبَٙ
 َظز2٘

 ػًه2ٙ

ُٛف انزمُٛبد رص-

االزٛبئٛخ زظت اطض 

 يؼُٛخ
رمُٛبد رسعٛز االٔطبغ -

 انشرػٛخ

Classification of 
biotechnology 

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ
 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 انثبنث
 َظز2٘

 ػًه2ٙ

 رمُٛخ انزخًز-

رمُٛبد سراػخ االزٛبء -

 انًدٓزٚخ

Fermentation 
technique 

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ
 16خ ٔفك انُمط

 اػالِ

 انزاثغ
 َظز2٘

 ػًه2ٙ
 رمُٛخ انزخًز--

 رمُٛخ انزمٛٛذ-
Fermentation 

technique 
 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 انخبيض
 َظز2٘

 ػًه2ٙ
 رطجٛمبد رمُٛخ انزخًز-

 إَاع انًخًزاد-

Application of 
Fermentation 

technique 

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ
 16ٔفك انُمطخ 

 الِاػ

 انظبدص
 َظز2٘

 ػًه2ٙ
 انًزسظظبد انسٕٛٚخ-

 رمُٛبد االطزخالص-
Biochips and 

biosensor  
 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ
 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 انظبثغ
 َظز2٘

 ػًه2ٙ

 انزمُٛبد انُجبرٛخ-

رمُٛخ سراػخ االَظدخ -

 انُجبرٛخ

Plant 
biotechnology 

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ
 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

    االيزسبٌ االٔل 4 نثبيٍا

 انزبطغ
 َظز2٘

 ػًه2ٙ

سراػخ االَظدخ -

 انُجبرٛخ

 ايزسبٌ ػًهٙ -

Plant tissue 
culture 

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 انؼبشز
 َظز2٘

 ػًه2ٙ

رطجٛمبد سراػخ -

 االَظدخ

االٔطبغ  -

انشرػٛخٔظزٔف 

 انشراػخ

Application of 
plant tissue 

culture 

 16فك انُمطخ ٔ

 اػالِ

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

انسبد٘ 

 ػشز
 َظز2٘

 ػًه2ٙ

 رمُٛخ انزسٕٚز انٕراثٙ-

 

Transgenic 
technique 

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 انثبَٙ ػشز

 
 َظز2٘

 ػًه2ٙ

 انزمُٛبد انسٕٛاَٛخ-

سراػخ االَظدخ -

 انسٕٛاَٛخ

animal tissue 
culture 

 16ٔفك انُمطخ 

 الِاػ

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 انثبنث ػشز
 َظز2٘

 ػًه2ٙ

رطجٛمبد سراػخ -

 االَظدخ انسٕٛاَٛخ

االٔطبغ انشرػٛخ  -

 ٔظزٔف انشراػخ

Application of 
animal  tissue 

culture 

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ



 

 انجُٛخ انزسزٛخ  -1

 

 انكزت انًمزرح ٔانًطهٕثخ:-أ

      

 1- Satyanarayana ,U.(2009)Biotechnology.  

2- Bahadur ,B.( 2009)Essentiales Of Biology And 

Biotechnology.    

3  - Arnold D.L.( 2006)  Biotechnology For Beginners.  
4- Khan,F.R. (2012) Biotechnology   

Fundamental.Crcpress.                                                     
                                       

 نًصبدر(انًزاخغ انزئٛظٛخ )ا - ة
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انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب -

 )انًدالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز,....(
  

      انًزاخغ االنكززَٔٛخ ,يٕالغ االَززَٛذ....-

 

  خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ -12

   Enough knowledge of biology sciences انًزطهجبد انظبثمخ

 غبنجخ50 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 غبنجخ60 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 46 66 متنوعة يف تقيم ادلستوى العلمييعتمد أساليب  -1
 35 65 قدرتو على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى ادلادة العلمية مع الطلبة -2
 15 55 قدرتو على وضع أسئلة امتحانيو شاملة ومتنوعة تقيس ادلستوى العلمي للطلبة -3
 55 45 من خالل اإلرشاد والتوجيوالتفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية  -4
 

 انزاثغ ػشز
 َظز2٘

 ػًه2ٙ

 رمُٛخ انزسٕٚز انٕراثٙ-
 فٙ انسٕٛاٌ 
 DNA صاطزخال-

 PCRرمُٛخ ال   

  

Transgenic 
technique in 

animal  

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

 16ٔفك انُمطخ 

 اػالِ

انخبيض 

 ػشز
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