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 تقنيات حيوية ميكروبيةمواصفات مقرر: 

 

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  

 اسم المقرر
Course Title 

  تقنيات حيوية ميكروبية  
Microbial Biotechnology 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 - - 2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester الثالث/ الفصل الدراسي الخامس 

5.  
 )إن وجدت(للمقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 -بيولوجيا الخلية -وراثة عامة  -احياء عام 

 .البيولوجيا الجزيئية

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 أيض ميكروبي.-بيئة ميكروبية

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 علم األحــياء الدقــــيقـــــة

Microbiology 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course  عربي-انجليزي 

9.  
 نظام الدراسة

Study System فصلي 

10.  
 مواصفات المقررمعد 

Prepared By 
 أ.م.د/مختارعبده محمد الحكيمي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
2020\2021 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

تطور هذا تاريخ , الحيوية الميكروبيةالتقنية م لطالب بالمفاهيم االساسية لعالزويد تيهدف هذا المقرر الى 

( DNAالحيوية الميكروبية القديمة )التي ال تعتمد على تقنية الـ والتفريق بين التقنية  العلم

(, نقل Cloning(, اإلستنساخ )Recombinant DNAوالحديثة )المتعلقة بإعادة توليف المادة الوراثية )

ة في جميع الحيوية لهذه التقني ( وهندسة البروتين( للوصول الى التطبيقاتGene transferالجينات )

 مجاالت الحياة المختلفة.

 

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1-   الميكروبية المتعلقة بعلم التقنية الحيويةيوضح المفاهيم األساسية. 
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a2-  مادة الوراثيةالنواة وطرق عزل واستخالص البروتين والوحقيقية اليا بدائية لخل يصف التركيب الدقيق 

 وظيفة كل منها.

b1- الـ بين تركيب ووظائف تيميز الفروقا DNA الـو RNA.  

b2-  الحيوية الميكروبية. اتالتقني تطبيقيا فيو االمستخدمة معمليو المختلفة األدوات يصنف 

c1-  ـباستخدام تقنية الكروبية الميالحيوية  التقنية يطبقPCR .في الجهات ذات الصلة 

c2-  السلبية وااليجابية. الميكروية يمارس التوعية بتطبيقات التقنية الحيوية 

d1- حل المشااااكل في المجاالت المختلفة. ودورها في الميكروبية التقنية الحيويةفي  يقدر اهمية التعلم الذاتي

   

d2-  في مجال التقنية الحيوية عتبارات االجتماعية واالخالقية والتكنولوجيا الحديثة واال التقاريريثمن اهمية 

 الميكروبية .

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 تعلم المقصودة من المقررمخرجات ال
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1- 
يوضح المفاهيم األساسية المتعلقة بعلم التقنية الحيوية 

 الميكروبية.

A1 يصف الخصائص التركيبية .

يئية والفسيولوجية والبيئية والجز

 للكائنات الدقيقة.

a2– 

يصف التركيب الدقيق للخاليا بدائية وحقيقية النواة 

وطرق عزل واستخالص البروتين والمادة الوراثية 

 ظيفة كل منها.وو

A3 يميز االختالفات بين الكائنات الحية .

 الدقيقة.

b1– 
والـ  DNAيميز الفروقات بين تركيب ووظائف الـ 

RNA. 

B1المختلفة لعلم األحياء  . يربط المفاهيم

الدقيقة األساسي والتطبيقي والعلوم 

 األخرى.

c1- 

يصنف األدوات المختلفة والمستخدمة معمليا وتطبيقيا 

 في التقنيات الحيوية الميكروبية.

 

C1  يعزل ويعرف أنواع مختلفة من

–-الكائنات الحية الدقيقة )البكتيريا 

 الطحالب(الخمائر و –الفطريات 

 .واتج أيض هذه الكائناتن يستخلصو

c2- 
يطبق التقنية الحيوية الميكروبية باستخدام تقنية 

 في الجهات ذات الصلة. PCRالـ

C2  يشخص الميكروبات المسببة

 لألمراض المختلفة.

c3- 
يمارس التوعية بتطبيقات التقنية الحيوية الميكروية 

 السلبية وااليجابية.

C5  يختار التقنيات المناسبة لتنظيم

وتحليل النتائج المعملية إلعداد 

 وتقديم التقارير واالوراق العلمية.

d1- 

يقدر اهمية التعلم الذاتي في التقنية الحيوية 

الميكروبية ودورها في حل المشاكل في المجاالت 

 المختلفة.

D1  يدير المعرفة واستراتيجيات التعلم
حل المشكالت واتخاذ ل الذاتي
 .اتالقرار

 

d2- 

ة التقارير واالعتبارات االجتماعية واالخالقية يثمن اهمي

والتكنولوجيا الحديثة  في مجال التقنية الحيوية الميكروبية 

. 

D4 .االجتماعية واألخالقية  تيقدر السياقا

 ذات العالقة بالتخصص.



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمة مخرجات التعلم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 تعلمالتعليم وال مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1- 

يوضححححح المفاهيم األسححححاسححححية المتعلقة بعلم 

 التقنية الحيوية الميكروبية.
المحاضرة  التفاعلية  -

والعروض التقديمية  

  .والمحاكاة
 الحوار والمناقشة.  -
 .عصف ذهني -

عرض توضيحي معزز 

 .بالفيديو

 االختبارات التحريرية. -

 االختبارات الشفهية. -

تقييم تقححارير التكححاليف   -

 الفردية والجماعية.

اخححححتححححبححححارات اإلجححححابححححة  -

 القصيرة 

( quizzes.) 

a2– 

يصف التركيب الدقيق للخاليا بدائية 

وحقيقية النواة وطرق عزل واستخالص 

 البروتين والمادة الوراثية وظيفة كل منها.

المحاضرة  التفاعلية  -

والعروض التقديمية  

  .محاكاةوال
 الحوار والمناقشة.  -
 حل المشكالت. -

  .عصف ذهني -

  .قراءات مسبقة -

 .عرض معزز بالفيديو

 االختبارات التحريرية. -

 االختبارات الشفهية. -

تقييم تقححارير التكححاليف   -

 الفردية والجماعية.

اخححححتححححبححححارات اإلجححححابححححة  -

 القصيرة 

( quizzes.) 

 

 

 التدريس والتقويم:     لذهنية( باستراتيجيةمخرجات تعلم المقرر )المهارات امواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1– 

يميز الفروقحححات بين تركيحححب ووظحححائف الـ 

DNA  والـRNA. 

الححمححححححاضححححححححرة )االلححقحححاء  -

 الفاعل(.

 الحوار والمناقشة. -

  .حل المشكالت -
المهام والتكاليف ومجموعات  -

 العمل.

االخحححححححتحححححححبحححححححارات  -

 التحريرية.

 .quizاختبارات   -

 .اختبارات شفوية -

حريري  - ت تبحححار  خ ا

 .نصفي

b2- 

سححححححتخدمة يصححححححنف األدوات المختلفة والم

معمليحححا وتطبيقيحححا في التقنيحححات الحيويحححة 

 الميكروبية.

 المحاضرة )االلقاء الفاعل(. -

 الحوار والمناقشة. -

  .حل المشكالت -

 .العصف الذهني -

 رات قصيرةاختبا-

quiz. 

 .اختبارات شفوية -

اختبار تحريري  -

 .نصفي
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لتدريس ا باستراتيجية ملية(مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعمواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 

تقنيحححة الحيويحححة الميكروبيحححة  يطبق ال

في الجهات ذات  PCRباستخدام تقنية الـ

 الصلة.

 حل المشكالت. -

  .التعلم الذاتي -

تعليم التعااااو)ي )اال)شااااااطاااة  -

والتكااااليف المنزلياااة الفردياااة 

  (.والجماعية

 التعلم القائم على المشروع. -

ية  - ناقشاااااااة والت ذ الحوار والم

 الراجعة.

  .الميدا)يةالزيارة  -

 مالحظة االداء. -

تقييم تقاارير الواجبات  -

والاااااتاااااكااااالااااايااااافاااااات 

والاااااامشاااااااااااروعاااااات 

 التطبيقية.

 .حان )هائيتام -

c2- 

يمارس التوعية بتطبيقات التقنية الحيوية 

 الميكروية السلبية وااليجابية.

 التعلم القائم على المشروع. -

الحوار والمناقشة والت ذية  -

 الراجعة.

 .الزيارة الميدا)ية -

ارير الواجبات تقييم تق -

والااااااتااااااكاااااالااااااياااااافااااااات 

والاااااامشااااااااااااروعااااااات 

 .التطبيقية

 مالحظة االداء. -

 .حان )هائيتما -
 

     التدريس والتقويم: ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1- 

يقدر اهمية التعلم الذاتي في التقنية 

الحيوية الميكروبية ودورها في 

حل المشاكل في المجاالت 

 المختلفة.

 .المحاضرة التفاعلية 

  .مشروع بحثي 

 مبحث في مصادر التعل . 

ا)جاااا اال)شااااااطااة والمهااام 

 .والتكاليف

  مالحظة األداء. 

  تقييم تقارير التكليفات .

 .والمشاريع واال)شطة

  تقييم العروض التقديمية. 

  .المشاركة الصفية 

 .اختبارات شفوية

d2- 

يثمن اهمية التقارير واالعتبارات االجتماعية 
واالخالقية والتكنولوجيا الحديثة  في 

 حيوية الميكروبية .مجال التقنية ال

 مشروع بحثي جماعي.  

 تدريب عملي. 

. 

 مالحظة األداء. 

 تقييم تقارير التكليفات. 

 المشاركة الصفية . 

 اختبارات شفوية. 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 
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1 

في  وتعاريف مقدمة

تقنية الحيوية ال

 الميكروبية

 راثية و وتشاف المادة التاريخ اك

 .تطوره 

  التعاريف المختلفة للتقنية

 الحيوية الميكروبية

1 2 
a1, a2, 

d2 

2 

جزيئات الحياه 

 المادةوتركيب 

 الوراثية 

 الكيميائي للمادة الوراثية تركيبال 

  وخصائص المادة الوراثية

لكل من  الكيميائية والفيزيائية

 .RNAوالـ DNAالـ
1 2 

a1, 

a2,b2, 

d2 

3 

ضاعف المادة ت

في الكائنات  الوراثية

بدائية النواة 

(DNA 

replication) 

 دورة حياة الخلية الميكروبية 

  الطريقة التي يتضاعف بها الـ

DNA 

 منشأ التضاعف, شوكة التضاعف 

  االنزيمات الخاصة بتضاعف

 DNAالـ

1 2 
a1, a2, 

b2, ,d2 

4 

 RNA الـنسخ 

(Transcription) 

 الشفرة الوراثيةو

Gene Codons 

 أنواع الـRNA 

 إنزيمات نسخ الـRNA 

  المحفزPromoter 

  وعدد النسخ, وعدد الشفرات

 الوراثية

1 2 

a1, a2 

,b2,C1 

,d2 

5 
 الترجمة

Translation 

 التعريف 

 5 &3 untranslated 

region 

  أدوار الـRNAs  في عملية

 الترجمة

 70S initiation complex 

1 2 

a1, a2 

,b2,C1 

,d2 

6 
 الجينيالتعبير 

 والطفرات 

 تفاعل الجينات مع بعضها 

  تأثير المادة الغذائية على التعبير

 الجيني

  الطرق المختلفة الحداث الطفرات

 للكائنات الدقيقة

2 4 
a1,c1,c2, 

d1,d2 

8 

 القطع انزيمات

Restriction 

Enzymes  

 PCRوالـ 

  وظيفتها وخواصها ودورها في

 الهندسة الوراثية

 ما هو الـPCR  يعملوكيف 

 مواد التفاعل 

  تضاعف المواد الوراثية

 PCRباستخدام الـ

2 4 

a1, b1, 

,c1,c2, 

d1,d2 

9 

 الهندسة الوراثية

(Genetic 

engineering)  
    

 توليف الـDNA 

 االستنساخ Cloning 
  وبعض التطبيقات الخاصة

 بهما

 

5 10 
a1, a2, 

b1,c1,c2, 

d1,d2 

ت ذات الصلة  لغرض سوف يتم ارسال الطالب الى الجهامالحظة: 

 بعد التنسيق لذلك.  للتدريب
   

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   14 28 === 
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 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابيع
Number of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

 - - - ال يوجد  1

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester - - === 

 

 :Teaching Strategies التدريسستراتيجيات ا
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

تكليف ال
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

التقنية  تجهيز ورقة فصاااااالية  بو كتابة مقالة توعوية  عن 1

 PPT وعمل عرض تقديميالحيوية  الميكروبية 
 ,W13 a1, b2 2 فردي

d1 

 W13 c1, c2 3 جماعي كروبيةالتقنية الحيوية  الميإعداد  مجسم في مجال  2

إعداد وسااايلة جداريو توضاااح فيها  المعلومات الكافية عن  3

احاادا المواضاااااايع في  مجااال التقنيااة الحيويااة  وصااااااف 

 الميكروبية

 W12 2 جماعي
a1, a2, 

b2, d1 

 تنفيذ تطبيق عملي بو ترجمة ورقة علمية. 
 W14 3 جماعي

a1, a2, 

b2, d1 

 === == Total Score  10 الدرجة يإجمال 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 
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 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسبوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 

W10, 

W12, 

W13وW14 

خالل  أو

 الفصل

10 10% 
a1, a2, b1, 

c1,  d1, 

 ,Quiz W3 ,W5 2.5 %2.5 a1, a2, b1( 1) االمتحان الموجز 2

3 
 لعملي(ا(اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
- - - - 

3 
 النظري((اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W7 15 15% 

a1, a2, b1, 

c1,d1, 

 Quiz W9, W12 2.5 2.5%( 2)لموجز االمتحان ا 4
a1, a2, b1, 

c1, d1, 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
- - - - 

 .تدريبات خارجية  6
W13, 

W14, W15 
10 10% 

a1, b1, c2, 

c3, d1, d2 

7 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 60 %60 

a1, a2, b1, 

b2, d1 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

 :  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 .أسس التقانة الحيوية, مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (2011المنظمة العربية للترجمة )  (1 •

, مقدمة في التقنية الحيوية, الهيئة المصححححححرية العامة لدار الكتب والوثائق  (2008د محمد رفعت واخرون )محمو (2 •

 .القومية

 :Essential References المراجع المساندة .2
Christina A. Crawford, MS Ed (2018) Principles of Biotechnology, SALEM 

PRESS, A Division of EBSCO Information Services, Ipswich, Massachusetts. 

Microbial Biotechnology (2010) Oxford Book Company. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3

 www.sumanasinc.com 

 www.molvisions.com 

 http://www.apec.umn.edu/faculty/frunge/globalbiotech04.pdf 

 http://www.imamm.org/ 

 http://aleppounibiotech.wordpress.com 

 www.ncbi.nlm.nih.gov 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 ي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلت

http://www.sumanasinc.com/
http://www.molvisions.com/
http://www.apec.umn.edu/faculty/frunge/globalbiotech04.pdf
http://www.imamm.org/
http://aleppounibiotech.wordpress.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
في حال تجاوز  يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان -

 لقسم.% ويتم اقرار الحرمان من مجلس ا25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضممور المحاضممرة تذا تأخر لمدة ربع سمماعة لثال  مرات في الفصممل الدراسممي يسمممح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضممممموابط تنفيذ التكليفات و فصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمهايحدد أسمممممتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية ال -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الب.الئحة شؤون الط عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 .مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات  أي سياسات أخرى -
 
 

 

 

 

 

 

(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: 2021\2020العام الجامعي:   

 

 ميكروبيةيات حيوية تقن :خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name 

حمد أ.م.د مختار عبده م

 الحكيمي

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 ثالث ساعات.

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
777228443 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

mukhtaram@yahoo.com 2  - - - 2 

 

ii. امة عن المقرر معلومات عGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 تقنيات حيوية ميكروبية 

Microbial Biotechnology)) 

  ورقمه ررمز المقر  .2
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Course Code and Number 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 -  2 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester   المستوى الثالث / الفصل الدراسي الخامس 

5.  
 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر

Pre-requisites  
البيولوجيا  -بيولوجيا الخلية -وراثة عامة  -احياء عام 

 .الجزيئية

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 أيض ميكروبي.-بيئة ميكروبية

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 علم األحــياء الدقــــيقـــــة

Microbiology 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course عربي-انجليزي 

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 

course 

 فصلي

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

محطات تاريخ , الحيوية الميكروبيةالتقنية م لطالب بالمفاهيم االساسية لعالزويد تيهدف هذا المقرر الى 

والحديثة )المتعلقة باعادة توليف الحيوية الميكروبية القديمة نية تطور هذا العلم والتفريق بين التق

( Gene transfer(, نقل الجينات )Cloning(, اإلستنساخ )Recombinant DNAالمادة الوراثية )

 وهندسة البروتين( للوصول الى التطبيقات الحيوية لهذة التقنية في جميع المجاالت الحياة المختلفة.

 

iv. مقرر مخرجات تعلم الCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1-   الميكروبية المتعلقة بعلم التقنية الحيويةيوضح المفاهيم األساسية. 

a2-  ين والمادة الوراثيةالنواة وطرق عزل واستخالص البروتوحقيقية لخاليا بدائية ل يصف التركيب الدقيق 

 وظيفة كل منها.

b1- الـ بين تركيب ووظائف تيميز الفروقا DNA الـو RNA.  

b2- الحيوية الميكروبية. اتالتقني تطبيقيا فيو االمستخدمة معمليو المختلفة األدوات يصنف 

c1- ـباستخدام تقنية الالميكروبية الحيوية  التقنية يطبقPCR .في الجهات ذات الصلة 

c2-  السلبية وااليجابية. الميكروية يمارس التوعية بتطبيقات التقنية الحيوية 

 -d1حل المشاكل في المجاالت المختلفة. ودورها في الميكروبية التقنية الحيويةفي  يقدر اهمية التعلم الذاتي   

d2-  ي مجال التقنية الحيويةف واالعتبارات االجتماعية واالخالقية والتكنولوجيا الحديثة  التقاريريثمن اهمية 

 الميكروبية .

v. المقرر  محتوىCourse Content: 
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                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 

في  وتعاريف مقدمة

تقنية الحيوية ال

 الميكروبية

 راثية و وتاريخ اكتشاف المادة ال

 .تطوره 

  التعاريف المختلفة للتقنية

 الحيوية الميكروبية

1 2 
a1, a2, 

d2 

2 

الحياه  جزيئات

 المادةوتركيب 

 الوراثية 

 الكيميائي للمادة الوراثية تركيبال 

  وخصائص المادة الوراثية

لكل من  الكيميائية والفيزيائية

 .RNAوالـ DNAالـ
1 2 

a1, 

a2,b2, 

d2 

3 

ضاعف المادة ت

في الكائنات  الوراثية

بدائية النواة 

(DNA 

replication) 

 دورة حياة الخلية الميكروبية 

 ة التي يتضاعف بها الـ الطريق

DNA 

  منشأ التضاعف, شوكة

 التضاعف

  االنزيمات الخاصة بتضاعف

 DNAالـ

1 2 
a1, a2, 

b2, ,d2 

4 

 RNA الـنسخ 

(Transcription) 

 الشفرة الوراثيةو

Gene Codons 

 أنواع الـRNA 

 إنزيمات نسخ الـRNA 

  المحفزPromoter 

  وعدد النسخ, وعدد الشفرات

 الوراثية

1 2 

a1, a2 

,b2,C1 

,d2 

5 
 الترجمة

Translation 

 التعريف 

 5 &3 untranslated 

region 

  أدوار الـRNAs  في عملية

 الترجمة

 70S initiation complex 

1 2 

a1, a2 

,b2,C1 

,d2 

6 
 التعبير الجيني

 والطفرات 

 تفاعل الجينات مع بعضها 

  تأثير المادة الغذائية على التعبير

 الجيني

 اث الطفرات الطرق المختلفة الحد

 للكائنات الدقيقة

2 2 
a1,c1,c2, 

d1,d2 

 امتحان نصفي. 7

 .اسئلة متعددة 

- - 

a1, 

a2,c1,c2, 

d1,d2 

8 

 القطع انزيمات

Restriction 

Enzymes  

 PCRوالـ 

  وظيفتها وخواصها ودورها في

 الهندسة الوراثية

 ما هو الـPCR وكيف يعمل 

 مواد التفاعل 

  تضاعف المواد الوراثية

 PCRام الـباستخد

2 2 

a1, b1, 

,c1,c2, 

d1,d2 
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9 

 الهندسة الوراثية

(Genetic 

engineering)  
    

 توليف الـDNA 

 االستنساخ Cloning 
  وبعض التطبيقات الخاصة

 بهما

 

5 10 
a1, a2, 

b1,c1,c2, 

d1,d2 

 امتحان نهائي. 10
 .اسئلة متعددة 

- - 
a1, a2, 

b1,c1,c2, 

d1,d2 

   اعات الفعليةعدد األسابيع والساجمالي 
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28 === 

سوف يتم ارسال الطالب الى الجهات ذات الصلة  لغرض مالحظة: 

بعد التنسيق لذلك.  لتدريب  
   

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابيع
Number of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

1  - - - 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester - - === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 يالعمل التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

ix. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

التقنية  تجهيز ورقة فصاااااالية  بو كتابة مقالة توعوية  عن 1

 PPT وعمل عرض تقديميالحيوية  الميكروبية 
 ,W13 a1, b2 2 فردي

d1 

 W13 c1, c2 3 جماعي ة  الميكروبيةالتقنية الحيويإعداد  مجسم في مجال  2
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إعداد وسااايلة جداريو توضاااح فيها  المعلومات الكافية عن  3

احاادا المواضاااااايع في  مجااال التقنيااة الحيويااة  وصااااااف 

 الميكروبية

 W12 2 جماعي
a1, a2, 

b2, d1 

 تنفيذ تطبيق عملي بو ترجمة ورقة علمية. 
 W14 3 جماعي

a1, a2, 

b2, d1 

 === == Total Score  10 الدرجة يإجمال 

x. التعلم تقييم Learning Assessment: 

الر

 قم

No

. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks 

 التقييم أسبوع
Week due 

الدرج

 ة
Mar

k 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 

W10, 

W12, 

W13وW14 

خالل  أو

 الفصل

10 10% 
a1, a2, b1, 

c1,  d1, 

 ,Quiz W3 ,W5 2.5 %2.5 a1, a2, b1( 1) االمتحان الموجز 2

3 
 لعملي(ا(اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
- - - - 

3 
 النظري((اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W7 15 15% 

a1, a2, b1, 

c1,d1, 

 Quiz W9, W12 2.5 2.5%( 2)تحان الموجز االم 4
a1, a2, b1, 

c1, d1, 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
- - - 

- 
 
 
 

 تدريبات خارجية 6
W13, 

W14, W15 
10 10% 

a1, b1, c2, 

c3, d1, d2 

7 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 60 %60 

a1, a2, b1, 

b2, d1 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

vi. مصادر التعلم Learning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 .التقانة الحيوية, مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةأسس  (2011المنظمة العربية للترجمة )  (1 •

, مقدمة في التقنية الحيوية, الهيئة المصححححححرية العامة لدار الكتب والوثائق  (2008محمود محمد رفعت واخرون ) (2 •

 .القومية

 :Essential References المراجع المساندة .5
Christina A. Crawford, MS Ed (2018) Principles of Biotechnology, SALEM 

PRESS, A Division of EBSCO Information Services, Ipswich, Massachusetts. 

Microbial Biotechnology (2010) Oxford Book Company. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

 www.sumanasinc.com 

http://www.sumanasinc.com/
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 www.molvisions.com 

 http://www.apec.umn.edu/faculty/frunge/globalbiotech04.pdf>. 

 http://www.imamm.org/ 

 http://aleppounibiotech.wordpress.com 

 www.ncbi.nlm.nih.gov 

xi. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 جوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الر

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
دخول االمتحان في حال تجاوز  يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، وللطالب حضممور المحاضممرة تذا تأخر لمدة ربع سمماعة لثال  مرات في الفصممل الدراسممي يسمممح -
 المحاضرة. دخول ع منيمن االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :signments & ProjectsAsالتعيينات والمشاريع  4

ضممممموابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسمممممتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبقفي حال ثبوت قيام  -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 الالئحة الخاصة بذلكألداء االمتحان نيابة عنه تطبق  طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 .أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات  -
 

http://www.molvisions.com/
http://www.apec.umn.edu/faculty/frunge/globalbiotech04.pdf
http://www.imamm.org/
http://aleppounibiotech.wordpress.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

