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 مواصفات مقرر : وراثة ميكروبية 

 

i.  المقررعامة عن معلوماتGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 وراثة ميكروبية 

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 1  3 

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

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
في  مقدمة عن هذة المادة يوجد ألنه ال)ال يوجد

 توصيف برنامج األحياء الدقيقة ( 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
جد ال يو  

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 برنامج األحياء الدقيقة 

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
انجليزي  –عربي   

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي 

10.  
 المقرر مواصفاتمعد)و( 

Prepared By 
هاللي د/ محمد فرحان ال  

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

ii. وصف المقررCourse Description: 

 امل التطفرية ويهدف هذا المقرر الى معرفة المفاهيم األساسية في الوراثة الميكروبية , ومعرفة العو

وأنواع الطفرات البكتيرية , دراسةةةةةةةة التصةةةةةةةنيفات اير التطفرية والتزاو   االدله على  حدوثها ومعدلها

الجنسةةةي و اعادة تلةةةكيل الصةةةفات الوراثية وكيفية حدوث العبور الوراثي في الكاقنات الراقية والبكتيريا , 

روسةةةةةات والفطريات ودراسةةةةةة أيضةةةةةا يلةةةةةمل المقرر دراسةةةةةة ميكانيكية التحول الوراثي في البكتيريا والفي

 .     PCRواللفرات الوراثية وتفاعل سلسلة انزيم   DNAاالحماض النووية وتضاعف 

 

  

iii. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 :  أن على قادراب الطال يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 – لوراثة الميكروبية والهندسة الوراثية .يلرح المفاهيم األساسية في ا  
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 a2–  يات .العوامل التطفرية المختلفة وأدلة حدوثها في البكتيريا والفيروسات و الفطريوضح  

a3 –  . يشرح كيفية حدوث العبور الوراثي في الكائنات الدقيقة  

b1 –  قد تحدث نتيجة الخلل الوراثي يربط الفاهيم المختلفة لعلم الوراثة الميكروبية ويصف الملكالت التي

.  

b2 – . يوضح الطرق المختلفة لتلخيص وعال  األمراض الوراثية والتحكم فيها  

c1 – . يلخص الميكروبات المختلفة المسببة لألمراض الوراثية    

c2 –  , الطبية ( يختار التقنيات المناسبة في استخدام الميكروبات في التقنية الحيوية ) الصناعية , الزراعية 

d1 – . يجيد مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة التطورات المختلفة لعلم الوراثية الميكروبية 

d2 –  القدرة على العمل مستقل أو كجزء من فريق لمتابعة التحورات الوراثية الميكروبية خاصة الفيروسات

.  
 

 

iv.  رنامجالمقرر مع مخرجات التعلم للب تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes( 

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes( 
a1 -  يلةةةةةةةرح المفاهيم األسةةةةةةةاسةةةةةةةية في الوراثة الميكروبية

  والهندسة الوراثية 

1A -  يربط بين المفاهيم الوراثية

األساسية والمفاهيم الوراثية العامة 

. 

a2 –  العوامل التطفرية المختلفة وأدلة حدوثها في يوضةةةةةةةح

 .  البكتيريا والفيروسات و الفطريات

2A -  يقارن التشابه و االختالف في

وث الطفرات الوراثية في حد

 الكائنات الدقيقة والراقية . 

a3– يشرررررح كيفية حدوث العبور الوراثي في الكائنات الدقيقة 

. 

3A -  يصف كيفية حدوث العبور

الوراثي في الكاقنات الدقيقة و 
 الراقية 

b1 -  يربط الفاهيم المختلفة لعلم الوراثة الميكروبية ويصةةةةةف

 . تيجة الخلل الوراثيالملكالت التي قد تحدث ن

1B -  يفسرالمفاهيم المختلفة لعلم الوراثة

 بشكل عام .

b2-  يوضةةةةةةح الطرق المختلفة لتلةةةةةةخيص وعال  األمراض

 . الوراثية والتحكم فيها

2B -  يصف الملكالت التي قد تحدث
نتيجة لألمراض الوراثية 

 ويلخصها .
c1-  يلةةةةةةةخص الميكروبةةات المختلفةةة المسةةةةةةةببةةة لألمراض

 .اثيةالور

1C -  يعزل الميكروبات المختلفة التي
 قد تسبب األمراض الوراثية .

c2-  يختار التقنيات المناسرررررربة في اسررررررتخدام الميكروبات في

 .التقنية الحيوية ) الصناعية , الزراعية , الطبية (

2C -  يطبق التقنيات المختلفة

 والمناسبة .

d1- ثة عة  يجيد مهارات اسةةةةةةةتخدام التكنولوجيا الحدي لمتاب

 . التطورات المختلفة لعلم الوراثية الميكروبية

1D -  القدرة على التواصل الفعال

 باإلضافة الى التكنولوجيا . 

d2-  القدرة على العمل مسررررررتقل أو كجزء من فريق لمتابعة

 . التحورات الوراثية الميكروبية خاص الفيروسات

2D -  يجيد ادارة المعرفة

 تي واستراتيجيات التعلم الذا
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلممواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 :والتقويمالتعليم والتعلم(باستراتيجيةالمعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
KnowledgeandUnderstandingCILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 التقويم استراتيجية
AssessmentStrategies 

a1-   يلةةةةةرح المفاهيم األسةةةةةاسةةةةةية في الوراثة
 . الميكروبية والهندسة الوراثية

 . المحاضرة التفاعلية 

 لة .الحوار والمناق 

 . العصف الذهني 

  التعلم الذاتي 

  الملةةةةةةةروعةةةات والمهةةةام

 والتكاليف.

  االختبارات السريعة . 

 .االختبارات التحريرية 

   التكليفات والواجبات a2-   العوامل التطفرية المختلفة وأدلة يوضةةةةةح
حةةدوثهةةا في البكتيريةةا والفيروسةةةةةةةةات و 

  الفطريات .

a3-   في يشرررررررح كيفية حدوث العبور الوراثي

 . الكائنات الدقيقة

 

 التدريس والتقويم:    ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر)مواءمة ثانيا:
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
IntellectualSkillsCILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 اتيجية التقويماستر
Assessment Strategies 

b1-   يربط الفةةةةاهيم المختلفةةةةة لعلم الوراثةةةةة

الميكروبية ويصةةةةةف الملةةةةةكالت التي قد 

 . تحدث نتيجة الخلل الوراثي

 . المحاضرات التفاعلية 
 . الحوار والمناقلة 
 . التعلم الذاتي 
  حل الملكالت. 
  الملةةةةةروعات والمهام و

 .التكاليف 

 عة االختبارات السري . 

 . االختبارات التحريرية 

   التكليفات والواجبات 

 
b2-   يوضةةةةةةةح الطرق المختلفةةةة لتلةةةةةةةخيص

 . وعال  األمراض الوراثية والتحكم فيها

 

تدريس المهنية والعملية(باستراتيجيةالالمهارات مخرجات تعلم المقرر)مواءمة ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
AssessmentStrategies 

c1-  يلةةةخص الميكروبات المختلفة المسةةةببة

 .لألمراض الوراثية

 . المحاضرات التفاعلية 
 . التطبيق العملي 
 . العروض العملية 
 . التعلم الذاتي 
 . التعلم التعاوني 

  

  كتابة التقارير . 

 . االختبارات التحريرية 

   التكليفات والواجبات 

 
c2-  يختار التقنيات المناسررررربة في اسرررررتخدام

الميكروبرررات في التقنيرررة الحيويرررة ) 

 .الصناعية , الزراعية , الطبية (

 

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

 التدريساستراتيجية 
TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم
AssessmentStrategies 

       d1 يجيد مهارات اسةةةةةةةتخدام التكنولوجيا

التطورات المختلفة    الحديثة لمتابعة 

 . لعلم الوراثية الميكروبية

 . المحاضرات التفاعلية 
  الملةةةةةةةروعةةات و المهةةام و

 التكاليف .
 . التعلم الذاتي 
 التعلم التعاوني . 
 تبادل الخبرات بين الزمالء 

 

  االختبارات السريعة . 

 رية.االختبارات التحري 

       d2 القدرة على العمل مسررتقل أو كجزء من

فريق لمترررابعرررة التحورات الوراثيرررة 

 . الميكروبية خاص الفيروسات

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

النظري  الجانب موضوعات أوال: Theoretical Aspect 

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List 

/ Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مخرجات رموز 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

 مقدمة عامة  1

  تعريف علم الوراثةةةةة الميكروبيةةةةة
 والهندسة الوراثية 

  ( التطفر و العوامةةةةل التطفريةةةةة
المواد الكيمياقية , اإللةةةةةةةعاعات , 

 . يروسات (الف

2 4 a1,a2 

2 

األدلة على 
حدوث 

الطفرات 
في 

البكتيرية 
واألساس 
الجزيئي 
 للتطفر  

  اختبار التذبذبات 
 . اختبار الطبع المتكرر 
  معةةةدل التطفر ونسةةةةةةةبةةةة الخاليةةةا

 الطفرية .
 

1 2 a3,c1,c2,d1 

3 

أنواع 

الطفرات 

 البكترية 

 . الطفرات البيوكيمياقية 
 مواد الطفرات المقةةةاومةةةة لتةةة ثير ال

 السامة .
 ثر على الصةةةةةفات الطفرات التي تؤ

 المظهرية .

2 4 a2,b2 

4 

إحداث 

الطفرات 

 صناعيا  

  ت ثير الجرعات اإللةةعاعية على زيادة

 التطفر لمعد

 . جرعة األلعة فوق البنفسجية 

 . جرعة األلعة السينية 

2 4 b1,c1,d2 



 

 

 

 

 

 

 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

 

 

 

6 

التصنيفات 

غير 

 التطفرية 

 . التحورات 

 . التطبع 

  لم األنزيمي .طرق الت ق 

  . عالقة القطيع األنزيمي بالوراثة 

 . البالزميدات ودورها في التصنيفات 

1 2 a1,b1,c2,d2 

7 

التزاوج 

الجنسي 

واعادة 

تشكيل 

الصفات 

الوراثية في 

لبيكتيريا 

والكائنات 

 الراقية 

  كيفيةةةةة حةةةةدوث العبور الوراثي في

 a1,b2,d1,d2 2 1 الكاقنات الراقية و البكتيريا 

8 

يكانيكية م

التحول 

الوراثي في 

البكتيريا 

والفيروسات 

 والفطريات 

  ظةةةةاهرة التحول الوراثي المعروفةةةةة

  Transformationباسم 

  ظةةةةاهرة التحول الوراثي المعروفةةةةة

  Transduction  باسم

  ظةةةةاهرة التحول الوراثي المعروفةةةةة

 Conjugation  باسم

1 2 a1,b1,c1,c2 

9 
األحماض 

 النووية 

 حماض النووية .النواة و األ 

 . تركيب األحماض النووية 

  تضةةاعفDNA   واللةةفرات الوراثية

. 

2 4 a1,b1,c2,d1 

10 

تفاعل 

سلسلة إنزيم 

البلمرة 

PCR 

 . تصميم البادئ المناسب 

  استخدام درجة الحرارة المطلوبة 

  اهمية االستخدام إلنزيمPCR   . 
2 4 

a1,b1,c1, 
c2,d1,d2 

ت الفعليةعدد األسابيع والساعااجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28  

 
 

 

   Practical Aspect العملي  الجانب ثانيا:موضوعات

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

 مخرجات

 التعلم
Course 

ILOs 

1  ) 2 1 مقدمة ) التعريف واألهمية a1,d2 
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2 

 . الطفرة البكتيرية 

 . التطفر البكتيري والمواد المسرطنة 
 

2 4 
a2,c2,d1, 

d2 

3 
 . اختبار التذبذبات للطفرات الوراثية 

 
1 2 

a2,b1,b2, 

d1,d2 

4 
  . انتقال الصفات الوراثية من بكتيريا الى أخرى 

2 4 
a1,c1,c2, 

d2 

6 
  التزاو  الجنسي في البكتيريا 

 
2 4 

a1,a3,b2, 

c2,d1,d2 

7 
 ت ثير المضادات الحيوية على البكتيريا 

1 2 
a1,b1,b2, 

c1,c2,d2 

8 

 . عزل الطفرات الممرضة المختلفة 

 . عزل الطفرات المختلفة في اللكل 

 . عزل المادة الوراثية في خميرة الخبز 
3 6 

a2,b1,c1, 

c2,d2 

ألسابيع والساعات الفعليةاجمالي ا  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24 === 

 :Teaching Strategiesالتدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرةLectures 

 والمناقلة الحوارdiscussion 

 الذهني العصفBrainstorming 

 ملكالت حالل Problem solving 

 العملية العروضوالمحاكاةSimulation Method Practical presentations& 

 العملي التطبيقPractical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام الملروعاتprojects 

 الذاتي التعلمSelf-learning 

 التعاوني التعلمCooperative Learning 

 لزمالء ا بين الخبرات تبادل 

 

vi. والتكليفات االنشطةTasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 الواجبات  1

 4,10 5 فردي

a1,a2,a
3, 

b1,b2 , 
d1,d2 

 التكليف  2

 6,8 5 جماعي

a1,a2,a
3, 

b1,b2, 
d1,d2 

3      
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4      

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة 

 

 

vii. تقييمالتعلمLearning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 

درجة ال

 Proportionةالنهائي

of Final 

Assessment 

مخرجات 

 التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 تكليفات والواجباتال

Tasks and Assignments 
4,6,8,10 10 %6.67 

a1,a2,a3, 
b1,b2,d1, 

 

 Quiz 5 5 %3.33( 1كوز) 2

a1,a2,a3, 
b1,b2,d1, 

d2 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

 (7عملي )
نظري 

(8) 
40 %26.67 

a1,a2,a3, 
b1,b2,c1, 
c2,d1,d2 

 Quiz 13 5 %3.33( 2كوز) 4

a1,a2,a3, 
b1,b2, 
d1,d2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
14 30 %20 

a1,a2,a3, 
b1,b2,c1, 
c2,d1,d2 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 %40 

a1,a2,a3, 
b1,b2,c1, 
c2,d1,d2 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resourcesمصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .1
 ار العربية .الطبعة األولي( , الهندسة الوراثية والوراثة الميكروبية ، الد 2007أ. د . عماد الدين حسين وصفي )   •

Benjamin , L . (1994) : Genes V .  -  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2
 Hardy ,k.1986.Bacterial plamids .2nd ed. American society for Microbiology.  

 Puhler,A.,and K . Timmis .1984 .Advanced Molecular Genetics .                                                    

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 بعد الرجوع للواقح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceلفعاليات التعليميةسياسة حضور ا 1

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyت خرالحضور الم 2

تذا ت خر ، وللطالب حضةةور المحاضةةرة تذا ت خر لمدة ربع سةةاعة لثالث مرات في الفصةةل الدراسةةي يسةةمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر لفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20االمتحان النهاقي تذا ت خر مقدار ) ال يسمح للطالب دخول -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهاقي تطبق اللواقح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والملاريع 4

ضةةةةةوابط تنفيذ التكليفات و هايحدد أسةةةةةتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصةةةةةل ويحدد مواعيد تسةةةةةليم -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي ت خر في تسليمه. المحددموعد عنالتذا ت خر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheatingالغش 5

 القحة لؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهاقي تطبق -
 في التكليفات والملاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل طالبفي حال ثبوت قيام ال -

 :Plagiarismاالنتحال 6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالقحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود لخص ينتحل لخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى 7

 اعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مو -
 
 

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

 
 

  وراثة ميكروبية :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name  د . محمد فرحان الهاللي 

الساعات المكتبية 
 وعيا()أسب

Office Hours 
 ساعتان 

 المكان ورقم الهاتف
Location&Telephone 

No. 
 كلية العلوم / جامعة صنعاء 

 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

الخم

 يس
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TH

U 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

gmailMohamedalhelali@

 com. 
      

 

 

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 وراثة ميكروبية 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
CreditHours 

 CreditHoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total راتمحاض 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1  3 

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

5.  
 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر

Pre-requisites  
توصيف  )ألنه ال يوجد مقدمة عن هذة المادة فيNoneال توجد 

 برنامج األحياء الدقيقة (

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 برنامج األحياء الدقيقة 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 انجليزي  –ربي ع

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  كلية العلوم  –قاعات قسم العلوم الحياتية 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

iii. وصف المقررCourse Description: 

طفرية و االدله سةةةةةية في الوراثة الميكروبية , ومعرفة العوامل التيهدف هذا المقرر الى معرفة المفاهيم األسةةةةةا

وأنواع الطفرات البكتيرية , دراسةةةةةةة التصةةةةةةنيفات اير التطفرية والتزاو  الجنسةةةةةةي و اعادة  على  حدوثها ومعدلها

قرر دراسةةة تلةةكيل الصةةفات الوراثية وكيفية حدوث العبور الوراثي في الكاقنات الراقية والبكتيريا , أيضةةا يلةةمل الم

  DNAميكانيكية التحول الوراثي في البكتيريا والفيروسةةةةةةةات والفطريات ودراسةةةةةةةة االحماض النووية وتضةةةةةةةاعف 

 .     PCRواللفرات الوراثية وتفاعل سلسلة انزيم 

 

 

mailto:Mohamedalhelali@gmail.com
mailto:Mohamedalhelali@gmail.com
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iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 :  أن على قادراب لطالا يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 – . يلرح المفاهيم األساسية في الوراثة الميكروبية والهندسة الوراثية  

 a2–  العوامل التطفرية المختلفة وأدلة حدوثها في البكتيريا والفيروسات و الفطريات .يوضح  

a3 –  . يشرح كيفية حدوث العبور الوراثي في الكائنات الدقيقة  

b1 – المختلفة لعلم الوراثة الميكروبية ويصةةةةةةةف الملةةةةةةةكالت التي قد تحدث نتيجة الخلل  يربط الفاهيم

  الوراثي .

b2 – . يوضح الطرق المختلفة لتلخيص وعال  األمراض الوراثية والتحكم فيها  

c1 – . يلخص الميكروبات المختلفة المسببة لألمراض الوراثية    

c2 – لميكروبات في التقنية الحيوية ) الصناعية , الزراعية , الطبية يختار التقنيات المناسبة في استخدام ا

 ) 

d1 – . يجيد مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة التطورات المختلفة لعلم الوراثية الميكروبية 

d2 –  القرردرة على العمررل مسررررررتقررل أو كجزء من فريق لمتررابعررة التحورات الوراثيررة الميكروبيررة خرراص

  .الفيروسات 

 

 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

 مقدمة عامة  1

 اثية تعريف علم الوراثة الميكروبية والهندسة الور 
  , ية ية ) المواد الكيميةاق مل التطفر التطفر و العوا

 . اإللعاعات , الفيروسات (
 

 
w1,w2 
 

 

4 

2 

األدلة على 
حدوث 

 الطفرات في
البكتيرية 
واألساس 
الجزيقي 
 للتطفر 
  

  اختبار التذبذبات 
 . اختبار الطبع المتكرر 
 . معدل التطفر ونسبة الخاليا الطفرية 

 

 
 
w3 

 

 

2 

3 

أنواع 

فرات الط

 البكترية 

 . الطفرات البيوكيمياقية 
 . الطفرات المقاومة لت ثير المواد السامة 
 ثر على الصفات المظهرية .الطفرات التي تؤ 

 
w4,w5 

 

4 
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4 

إحداث 

الطفرات 

 صناعيا  

 التطفر لت ثير الجرعات اإللعاعية على زيادة معد 

 . جرعة األلعة فوق البنفسجية 

 . جرعة األلعة السينية 

 

 

 
w6,w7 

 
 

 

 

4 

5 

 

 اختبار نصف الفصل )نظري (

 

 
w8 

 

 ـــــ

6 
التصنيفات 

 غير التطفرية 

 . التحورات 

 . التطبع 

  . طرق الت قلم األنزيمي 

  . عالقة القطيع األنزيمي بالوراثة 

 . البالزميدات ودورها في التصنيفات 

 

 
 

 
w9 

 

 

 

 

2 

7 

التزاوج 

الجنسي 

واعادة 

تشكيل 

الصفات 

الوراثيو في 

يكتيريا لب

والكائنات 

 الراقية 

  كيفية حدوث العبور الوراثي في الكاقنات الراقية

 و البكتيريا 

 
 
 

w10 

 

 

 

2 

9 

ميكانيكية 

التحول 

الوراثي في 

البكتيريا 

والفيروسات 

 والفطريات 

  معروفةةةةة بةةةةاسةةةةةةةةم ل ثي ا لورا تحول ا ل ظةةةةاهرة ا

Transformation  

 ظةةةةاهرة التحول الوراثي المعروفةةةةة بةةةةاسةةةةةةةةم  

Transduction  

 ظةةةةاهرة التحول الوراثي المعروفةةةةة بةةةةاسةةةةةةةةم  

Conjugation 

w11 2 

10 
األحماض 

 النووية 

 . النواة و األحماض النووية 

 . تركيب األحماض النووية 

  تضاعفDNA  . واللفرات الوراثية 

w12,w

13 
4 
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11 

تفاعل سلسلة 

إنزيم البلمرة 

PCR 

 . تصميم البادئ المناسب 

 وبة استخدام درجة الحرارة المطل 

  اهمية االستخدام إلنزيمPCR   . 

w14,w

15 
4 

 ـــــ W16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28 

 

 

                           :             Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا:خطة تنفيذ الجانب العملي 

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   
 األسبوع

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1  ) مقدمة ) التعريف واألهمية w1 2 

2 

 . الطفرة البكتيرية 

 . التطفر البكتيري والمواد المسرطنة 
 

w2,w3 4 

3 
 اثية .اختبار التذبذبات للطفرات الور 

 

w4 2 

4 
  . انتقال الصفات الوراثية من بكتيريا الى أخرى w5,w6 4 

5 
)اختبار نصف الفصل Midterm Exam) w7 ـــــ 

6 
  التزاو  الجنسي في البكتيريا 

 

w8 2 

7 
 ت ثير المضادات الحيوية على البكتيريا 

w9,w10 4 

8 

 . عزل الطفرات الممرضة المختلفة 

 ي اللكل .عزل الطفرات المختلفة ف 

 . عزل المادة الوراثية في خميرة الخبز 

w11,w1
2,w13 

6 

 ــــ  Final Exam w14 ( عملي) اختبارنهايةالفصل 9

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24 

 

vi.  التدريساستراتيجياتTeaching Strategies: 

 Lecturesليةالتفاع المحاضرة -
 discussionوالمناقلة الحوار -

 Brainstormingالذهني العصف -

 Problem solving ملكالتال حالل -

 &Simulation MethodPractical presentationsالعملية العروضوالمحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works)العملي التطبيق -
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 projectsوالتكاليف والمهام الملروعات -

 Self-learningلذاتيا التعلم -

 Cooperative Learningالتعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

 

 

VII والتكليفات.األنشطةTasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 الواجبات 1
 

 4,10 5 فردي

  6,8 5 جماعي  التكليف  2

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويمLearning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks andوالواجبات التكليفات

Assignments 
4.6.8.10 

10 
%6.67 

 Quiz 5 5 %3.33( 1) قصير اختبار 2

3 
 (7عملي ) ( وعملي نظري) Midterm Examنصفي اختبار

 (8نظري )
40 

%26.67 

 Quiz 13 5 %3.33( 2) قصير اختبار 4
 20% 30 14 نهاقي عملي اختبار 5
 40% 60  16 نهاقي تحريري اختبار 6

 % Total  150 100المجموع 

 

viii. مصادر التعلمLearning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .4
 

 ار العربية .الطبعة األولي( , الهندسة الوراثية والوراثة الميكروبية ، الد 2007أ. د . عماد الدين حسين وصفي )   •

Benjamin , L . (1994) : Genes V . 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .5
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 Hardy ,k.1986.Bacterial plamids .2nd ed. American society for Microbiology.  

 Puhler,A.,and K . Timmis .1984 .Advanced Molecular Genetics . 

.                                                    

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http://www. 

 http://www. 

 http://www. 

 http://www. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 بعد الرجوع للواقح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : danceClass Attenسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المت خر  2

تذا ت خر ، ور المحاضةةرة تذا ت خر لمدة ربع سةةاعة لثالث مرات في الفصةةل الدراسةةيللطالب حضةةو يسةةمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر لفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20مقدار )ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهاقي تذا ت خر  -
 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهاقي تطبق اللواقح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والملاريع  4

ضةةةةةوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أسةةةةةتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصةةةةةل ويحدد مواعيد تسةةةةةليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي ت خر في تسليمه. المحددموعد عنالتذا ت خر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheatingالغش 5

 القحة لؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهاقي تطبق -
 كليفات والملاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.في التبالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالقحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود لخص ينتحل لخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

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

 

 

 

 

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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