
 



 
 

 1الصفحة 
 

  
 

 وصف البرنامج األكاديمي 

وجية مبختلف اجملاالت ومواكبة التطورات السريعة يف علوم التقنيات االحيائية واكتساب املهارات ولفهم احلقائق الباي
ابجتاه املسارات الوظيفية املختلفة لعلوم التقنيات االحيائية ورفد اجملتمع ابخلرجینی  كوادر متقدمةاليت تقود اىل اعداد  

والصحة ومحاية البيئة وإستدامتها وقيادة اجملتمع املدين   يميةاملؤسسات البحثية والتعلللعمل يف  من الدراسات العليا  
 وقادرة على مواكبة مستجدات العصر 

 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية العلوم / قسم التقنيات االحيائية  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 االحيائيةبرنامج قسم التقنيات 

   ه تقنيات احيائيةادكتور  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات/اخرى  
 فصلي

 اليوجد  برنامج االعتماد المعتمد   .6

المؤثرات الخارجية   .7

 األخرى  

و    العنكبوتية ورش  ميدانية،الشبكة  ،زيارات  للطالب  تدريبية    دورات 

 )االنترنت(،بحوث علمية في تخصص القسم،المختبرات ،المكتبة  

 1/10/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

اعداد متخصصين ملّمين بأساسيات علم التقنيات االحيائية نظرياً وعملياً قادرين على سد حاجة سوق   .1

 العمل. 

 التطور العلمي للتقنيات االحيائية. اجراء البحوث العلمية ومحاولة مواكبة  .2

التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خالل تقديم االستشارة والمشورة العلمية واجراء   .3

الكيمياء الحياتية والبيئية والصناعية واالحياء المجهرية فضال عن التحليالت المختبرية في مجاالت 

 والبايلوجي الجزيئي. الهندسة الوراثية  

هارات االساسية بالتقنيات االحيائية وتطبيقاتها في المجاالت تشجيع البحث العلمي و تزويد الطلبة بالم .4

 الطبية والصناعية والبيئية وفي مجال االنسجة الحيوانية والنباتية  
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 ريسي على المشاركة في المحافل العلمية داخل و خارج القطر  د تشجيع الكادر الت .5

 لخطط التنمية الوطنية  ساهمة في حل المشاكل العلمية خدمة الم .6

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلّم والتقييم    .10

 

 االهداف المعرفية . -أ

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطبيقات التقنيات الحيوية    -1أ 

         في المجاالت المتنوعة.والنانوية 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 على المعرفة والفهم لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية  تمكين الطلبة من الحصول -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

لعلم االحياء المجهرية المرضية واالمراض  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -5أ 

 والمناعة 

 مساراتها االيضية. تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و  -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 تذكير وتحليلمهارات  - 2ب 

   مهارات االستخدام والتطوير - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلّم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 والتعليم االلكتروني   ( Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 

 
 

 



 
 

 3الصفحة 
 

  
 

 طرائق التقييم       
 

 

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية -

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 المكلفة بها وضع درجات للواجبات البيتية  -

 وضع درجات للتقارير العلمية والسمنارات ذات العالقة بالمواد الدراسية. -
 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية  والنانوية  - 1ج 

 المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من حل   - 2ج 

تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة   - 3ج 

 والوراثة البشرية والبايلوجي الجزيئي. الوراثية  

 المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية تمكين الطلبة من حل المشاكل  - 4ج 

 

 

 طرائق التعليم والتعلّم      
 

تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل   -

 المشاكل العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديم   -

ة لحل بعض المسائل العلميةمشاركة الطلبة   -  خالل المحاضر

 

 طرائق التقييم     

 

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 امتحانات يومية باسئلة علمية وعملية  -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها تكليف  -
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

وتطبيقات    ألسسالفكري والمعايير    باإلطارتمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة    -  1د  

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط    -  3د  

 لجزيئية الزرعية واالختبارات ا

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية باللغة اإلنكليزية  - 4د 

     

 طرائق التعليم والتعلّم  

 

 تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية  -

 نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية تتطلب التفكير والتحليل تكوين مجموعات  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 التقييم طرائق 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 . بنية البرنامج 11

 المرحلة الدراسية 
رمز المقرر أو  

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

 الساعات المعتمدة 

 نظري 

 المرحلة الدكتوراة 
 الفصل الدراسي األول

 2 تقنيات تخمرات مايكروبية 

 2 تقنيات احيائية نباتية متقدم   
 2 بكتريا مرضية متقدم   
 2 وراثة بشرية  
 - اللغة االنكليزية  
 1 حلقات دراسية/مستوفي  

 المرحلة الدكتوراة 
 الفصل الدراسي الثاني

 2 بروتين متقدم كيمياء وهندسه  

 2 مواضيع مختارة في التقنيات االحيائية   
 1 احصاء حياتي  
 1 طرائق كتابة بحث/مستوفي   
 2 مناعه  طبيه  
 2 بيئة احياء مجهرية متقدم   
 2 تقنيات مضادات حياتية  
 2 وراثه طبية  
 2 بايولوجي جزيئي متقدم   
 2 تقنيات احيائية مناعية متقدم   
 2 وراثة السرطان   
 2 هرمونات وغدد صم متقدم   

 2 جزيئية للبكتيريا  وراثة  

 2 مواد حيوية متقدم  
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 التخطيط للتطور الشخصي . 12

 

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت   -

 العراق المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج  -

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج العراق -

 الزيارات الميدانية في المشاريع الصناعية  -

 

 (الدكتوراة -بالدراسات العليا معيار القبول )وضع األنظمة المتعلّقة بااللتحاق  . 13

 

 الماجستير الخريجين الحاصلين على شهادة 

 االحيائية ماجستيرعلوم  التقنيات  -

   الهندسة الوراثية ماجستير  -

 ماجستير تقنيات كيميائية احيائية  -

 االحياء المجهرية  /علوم الحياة  ماجستير -

 ماجستير علوم الحياة / تقنيات احيائية  -

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج . 14

 متطلبات جامعية  -

 توّجهات علمية محلية  -

 متطلبات علمية عالمية  -

-  ً  تغطية الكادر المتخصص محليا
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلّم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 /السنة 
2020 -
2021 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر 
 أساسي

أم 

 اختياري 

 االهداف المعرفية 
االهداف المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية  

 والقيمية

المهارات العامة والتأهيلية  

 المنقولة
المهارات األخرى المتعلقة )

بقابلية التوظيف والتطور  

 (الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

الدكتوراه /  

الفصل الدراسي  

 االول

 √ √ √ √   √  √ √ √ √   √  اساسي تقنيات تخمرات مايكروبية 

 √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ √    اساسي تقنيات احيائية نباتية متقدم   

 √ √ √ √ √    √ √ √ √ √ أ  5    اساسي بكتريا مرضية متقدم   

 √ √ √ √  √   √ √ √ √  √   اساسي بشريةوراثة   

 √   √  اساسي اللغة االنكليزية  
√ √ √ 

 √   √ 
√ √ √ 

 حلقات دراسية  
 اساسي

 مستوفي
  √  √ √ √ √   √  √ √ √ √ 

الدكتوراه/  

الفصل الدراسي  

 الثاني 

كيمياء وهندسه بروتين   

 متقدم
    √ اساسي

√ √ √ √ 
√    

√ √ √ √ 

مختارة في  مواضيع   

 التقنيات االحيائية
 ✓ ✓  ✓   اساسي

√ √ 
  ✓  ✓ 

√ √ √ 
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 √ √ √ √     √ √ √ √ 7أ    اساسي احصاء حياتي  

 طرائق كتابة بحث   
 اساسي

 مستوفي
  √  √ √ √ √   √  √ √ √ √ 

 √ √ √ √  √   √ √ √ √  √   اختياري  مناعه  طبيه  

 √ √ √ √   √  √ √ √ √   √  اختياري  بيئة احياء مجهرية متقدم   

 √ √ √ √   √  √ √ √ √   √  اختياري  تقنيات مضادات حياتية  

 √ √ √ √  √   √ √ √ √  √   اختياري  وراثه طبية  

 √ √ √ √  √   √ √ √ √  √   اختياري  بايولوجي جزيئي متقدم   

تقنيات احيائية مناعية    

 متقدم
 اختياري 

 √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ 5أ   √

 √ √ √ √  √   √ √ √ √  √   اختياري  وراثة السرطان   

 √ √ √ √  √   √ √ √ √  √   اختياري  هرمونات وغدد صم متقدم   

 √ √ √ √  √    √ √ √  √ √  اختياري  جزيئية للبكتيريا  وراثة  

 √ √ √ √    √ √ √ √ √    √ اختياري  مواد حيوية متقدم  
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 )دكتوراه(المرحلة 

 ( تقنيات تخمرات مايكروبية)

 وصف المقرر 

تغطية   المقرر  هذا  مايكروبية ل  يشمل  تخمرات  الى    تقنيات  تتطرق  المجهرية  والتي  االحياء  خاليا  استغالل 

الصناعية والبيئية ومكوناتها في انتاج العديد من المركبات الحيوية مثل االنزيمات , البروتينات , الهرمونات  

,المضادات الحياتية , والحوامض العضوية واستخدامها في المجاالت الصناعية والبيئية والعمل على تحسين  

انتاجية هذه المركبات الحيوية بتطبيق كافة التقنيات الحديثة بالهندسة الوراثية فضالً عن ذلك تطوير استخدام  

من الطبيعة  وتحسين  الملوثة  البيئات  لمعالجة  الحيوية  االسمدة   االنظمة  وانتاج  البيئية  المخلفات  معالجة  خالل 

. المتجددة  الطاقات  الحيوي ضمن  والوقود  الوظيفية    الحيوية  المسارات  باتجاه  متقدمة  كوادر  اعداد  الى  تقود 

البحثية   المؤسسات  في  للعمل  العليا  الدراسات  من  بالخريجين  المجتمع  االحيائية ورفد  التقنيات  لعلوم  المختلفة 

 والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر. والتعليمية

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات االحيائية لقسم ا/ كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 تقنيات تخمرات مايكروبية   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

 ساعة   30  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/ 8/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    -1

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي -2

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج

MERNA
Stamp
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 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية  -2أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 هم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والف -5أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 بالبرنامج : االهداف المهاراتية الخاصة  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   مهارات االستخدام والتطوير - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام  توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل  - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

رات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد تحسين مها - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 للواجبات البيتية المكلفة بها وضع درجات  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 
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اعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المن  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 

 طرائق التعليم والتعلم      

  تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل -

 العلمية

 مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديميحل  -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 امتحانات يومية باسئلة علمية وعملية  -

 المنافسة للمواضيع الدراسية درجات مشاركة السئلة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات  تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع  - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

كيميائية  تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد ال - 3د 

 واالوساط الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 تفسيرات ذاتية بطرق سببية أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب  -

 طرائق التقييم 
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 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -

 

 

 النظري / تقنيات تخمرات مايكروبيةالمقرر بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

, Fermentation 

products; Microbial 

enzymes; Industrial 

chemicals and fuels; 

Environmental 

roles of 

microorganisms 

 

Introduction to 

Fermentayion 

Technology 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 

 2 الثاني 

Microbial nutrition; 

Microbial growth 

kinetics; 

Monitoring 

microbial growth in 

culture; Effects of 

environmental 

conditions on 

microbial growth; 

The control of 

microbial growth 

 

Microbial growth 

and nutrition 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 

 2 الثالث 

Isolation of suitable 

microorganisms 

from the 

environment;  

Media formulation; 

Carbon sources; 

Nitrogen sources; 

Inducers and 

elicitors;  

Industrial 

microorganisms 

and fermentation 

media 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

الصفوف  طريق 

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 

 2 الرابع

 Control of 

chemical and 

physical conditions; 

Fermenter control 

Fermentation 

systems: Fermenter 

design and 

construction 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 
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and monitoring; 

Operating modes; 

Solid-substrate 

fermentations; 

Fermentation 

process 

development;  

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

 2 الخامس

1. Fuels and 

industrial 

chemicals: 

Alkanes; Butanol; 

Industrial ethanol; 

Hydrogen; 

Electricity; Organic 

acids;  

Industrial processes 

and products 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

صلية  وف 

 ونهائية 

 2 السادس 

Bacterial 

polysaccharide; 

polysaccharide 

structure; role of 

microbial 

polysaccharide in 

nature; Xanthan 

gum; structure, 

biosynthesis and 

production.  

Microbial 

exopolysaccharides 1-  محاضرات

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 

 2 السابع

 Bioemulsions: 

types of 

bioemulsions; 

structure of 

biomolecules; 

synthetic of 

bioemulsions; 

industrial 

application of 

bioemulsions. 

Industrial processes 

and products 

  

 2 الثامن

Single cell protein 

production; Single 

cell protein 

production 

processes; ii) 

Production – Algae, 

Bacteria; Product 

quality and safety; 

Economic and 

energy 

Microbial biomass 

production 1-  محاضرات

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 
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considerations; 

Probiotic 

 2 التاسع

Waste-water and 

effluent treatment; 

Biodegradation of 

xenobiotics; 

Bioremediation;  

Application of 

microbial 

technology in 

environment 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 

 2 العاشر 

Production of 

Biopecticides 

Introduction; 

Useful 

Microorganisms; 

Formulation; 

Safety; 

Effectiveness; 

Advantages; 

Disadvantages of 

biopesticides. 

Microbial 

technology in 

biopesticides 
محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 

 2 الحادي عشر 

biotransformation 

of Steroids and 

other compounds.  

Biotransformation 1-  محاضرات

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 

 2 الثاني عشر 

production  

(compost) and its 

applications  

Biofertilizers 1-  محاضرات

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 

 2 الثالث عشر 

Potential Industrial 

and Environmental 

Applications 

Biosensors: 1-  محاضرات

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 
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 2 الرابع عشر

Microbial 

desulphurization of 

coal. 

Biomining 1-  محاضرات

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

وفصلية  

 ونهائية 

   Second exam Second exam 2 الخامس عشر 
 

 

 

 

 

 البنية التحتية   .13

 علم االحياء المجهرية الصناعية  الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 

AND GENETIC ENGINEERING, A.J. NAIR (2007). 

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

 1. Industrial Microbiology: An Introduction Michael J. 

Waites, Neil L. Morgan, John S. Rockey and Gary 

Higton (2001). 

2. Modern Industrial Microbiology and Biotechnology 

Nduka Okafor (2007). 

 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

تعن التي  العديدة  مايكروبية   ىالمواقع  تخمرات  ومن     بتقنيات 

واليوتيوب والبحوث العلمية   ضمنها المواقع الطبية  
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 الدراسيخطة تطوير المقرر  .1

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان وجدت لمواكبة  

   .مايكروبيةالتخمرات التقنيات    التطور الكبير في
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 المرحلة )دكتوراه(

 ( تقنيات احيائية نباتية متقدم)

 وصف المقرر 

النباتات المختلفة الجل استخالص وتنقية  تتناول دراسةوالتي  قنيات االحيائية النباتيةللت يشمل هذا المقرر تغطية 

مركبات االيض الثانوي بسبب ثأثيرها الفعال بصفة مركبات دوائية عالجية المراض عدة ومثبطات للجراثيم  

طرق استخالص  و المركبات الفعالة على الخليةرق تاثير و ط الممرضة ومبيدات زراعية وحافظة لالغذية

دراسة النباتات المحورة وراثيا واسس تحويرها بطرق طبيعية  و  المركبات الفعالة والكشف النوعي والكمي 

والية الستنباط نباتات تحمل صفات جديدة مثل مقاومة االمراض والمبيدات والملوحة والجفاف فضال عن  

اعداد كوادر متقدمة باتجاه المسارات الوظيفية المختلفة لعلوم التقنيات االحيائية   تقود الىصفات غذائية ودوائية

ورفد المجتمع بالخريجين من الدراسات العليا للعمل في المؤسسات البحثية والتعليمية والصحة وحماية البيئة  

 وإستدامتها وقيادة المجتمع المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر.

 

 جامعة بغداد  لتعليمية المؤسسة ا .1

 تقنيات االحيائية لقسم ا/ كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 تقنيات احيائية نباتية متقدم  رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 6/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي .ب 

 المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في   -ج

MERNA
Stamp
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  السابقة للمهارات لحل المشاكلتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم  -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 باسئلة علمية وعملية امتحانات يومية  -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات   - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

يع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواض - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 دةلمواضيع محد 

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 النظري /تقنيات احيائية نباتية متقدم بنية المقرر .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

محاور علم التقنيات  

األحيائية و اهمية  

 المركبات الثانوية

المركبات األيضية 

 الثانوية 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

الصفوف  طريق 

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 
انواعها واهميتها 

 وتاثيرها الفسلجي
 التربينات ومشتقاتها 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 
انواعها واهميتها 

 وتاثيرها الفسلجي
 المركبات النايتروجينية

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع
انواعها واهميتها 

 وتاثيرها الفسلجي
 ومشتقاتها الفينوالت 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 المركبات الفعالة 2 الخامس
الدورالوظيفي للمركبات  

 األيضية 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 امتحان فصلي اول   2 السادس 
محاضرات  -1

 ورقية 

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

 2 السابع
طرق اختراق غشاء 

 الخلية 
   التأثير على غشاء الخلية

 2 الثامن
طرق التاثير على  

 االواصر البروتينية

التأثير على بروتينات  

 الخلية 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع
اواصر  طرق التاثير على 

 الدنا والرنا 

التأثير على الحامض  

 النووي في نواة الخلية 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 
أهمية المركبات األيضية  

 لألنسان 
 انتاج األدوية العالجية

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

االستخالص والكشف 

النوعي والكمي للمركبات  

 الثانوية 

 طرق االستخالص 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

النباتات المعدلة وراثيا  

ودور بكتريا  

االكروبكتيريم في التحور  

 الوراثي للنبات 

 اساسيات التعديل الوراثي

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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طريق الصفوف  

 االليكترونية

 2 الثالث عشر 

الوسائل الطبيعية 

والصناعية في نقل  

 الصفات الوراثية

طرق نقل الجينات  

 الطبيعية والصناعية

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

الصفوف  طريق 

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

النباتات المقاومة 

 للفايروسات 

النباتات المقاومة 

 للمبيدات 

النباتات المقاومة 

 للحشرات)جينات بي تي( 

التطبيقات المتنوعة في  

 التعديل الوراثي للنبات

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان فصلي ثاني  2 الخامس عشر 
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 البنية التحتية   .11

 ال يوجد   الكتب المقررة المطلوبة  .1

 المراجع الرئيسية )المصادر( .2

➢ Lihnenger, A.I., Nelson, D.L., Cox, M.M. 
Principles of biochemistry, 2nd edition. 
Worth Publishers. 1993. 

➢ Zubay, G.L., Parson, W.W., Vance, D.E. 
Principles of biochemistry. Wm.c. 
Brown Publishers.1995. 

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

 Palmer, T . and Bonner, P. (2007). Enzymes, 

Biochenistry, Biotechnology,Clinical Chemistry. 

Second edition. Reprinted by Woodhead 

Publishing Limited,2011. 

قع  المراجع االلكترونية  وموا -ب 

 االنترنت......

ومن ضمنها    كيمياء وهندسة البروتين    ىالمواقع العديدة التي تعن 

واليوتيوب والبحوث العلمية   المواقع الطبية  

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

 . كيمياء وهندسة البروتينوجدت لمواكبة التطور الكبير في علم 

 

 

 

 

 

 

 
 المرحلة )دكتوراه(
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 ( بكتريا مرضية متقدم)

 وصف المقرر 

علم االمراض والبكتريا المسببة لها   دراسةوالتي تتطرق الى    مرضية  البكتريا  ال  لعلم    يشمل هذا المقرر تغطية  

في المجاالت الطبية والمناعية فضالً عن التحري المبكر علن الجينات المسؤولة    وطرق التحري عنها المهمة 

للخاليا   النسيجية  والزراعة  والمناعية  الوراثية  للهندسة  الحديثة  التقنيات  باتباع  الوراثية  االمراض  من  لكثير 

التقنيات االحيائية ورفد المجتمع    تقود الى اعداد كوادر متقدمة باتجاه المسارات الوظيفية المختلفة لعلوم  الحيوانية .

بالخريجين من الدراسات العليا للعمل في المؤسسات البحثية والتعليمية والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة 

 المجتمع المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر.

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التتقنيات االحيائية / العلومكلية  المركز /القسم العلمي  .2

 بكتريا مرضية متقدم   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي .ب 

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج

 

 

MERNA
Stamp
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 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية  -2أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 هم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والف -5أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 بالبرنامج : االهداف المهاراتية الخاصة  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   مهارات االستخدام والتطوير - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام  توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل  - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 درجات للواجبات البيتية المكلفة بها وضع  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء  - 2ج 

تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة   - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 امتحانات يومية باسئلة علمية وعملية  -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات   - 1د 

 االحيائية التقنيات 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط  - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 ن الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية تمكي  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية  -

 لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 بأسئلة بيتية حلها ذاتيا امتحانات يومية  -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 النظري /البكتريا المرضيه المتقدمالمقرر بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

Pathogenic 

bacteria. Basic 

concepts, Koch’s 

postulates  

 pathogeneses of 

bacterial infections, 

Antibacterial 

Agents and 

Resistance 

Overview, Impact 

of infectious 

diseases,  

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

Staphylococcus 

aurus,Toxin and 

biologically active, 

excellular enzyme, 

pathogensis, toxin 

mediated disease, 

diagnosis, treatment 

 

Staphylococci 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

Streptococci 

characteristics , 

classification, 

morphology and 

growth, 

Extracellular 

products , 

Epidimiology, 

pathogensis, 

Diagnosi, treatment 

and prevention, 

GroupB 

streptococci 

Streptococci and 

Enterococci 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

Corynebacteria. 

Cory. Diphthereria, 

epidemiology, 

pathogenesis, 

Diphtheria clinical 

aspects, diagnosis, 

treatment and 

prevention, Listeria 

Monocytogenes, 

pathogenesis, 

Bacillus 

Corynebactrium, 

Lesteriaand 

Bacillus 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 الخامس

General 

characteristic, 

Mycobacterium 

tuberculosis, 

Mycobacterium 

leprae.Nocardia 

Mycobacteria, 

Nocardia 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السادس 

Anaerobes and 

Anaerobic 

infectioncharecteris

tics,Clostridia, 

pathogensis,diagnos

is.Bacteriodes 

Fragilis diaese 

Clostridia, 

bacteriodes 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   االمتحان االول  االمتحان االول  2 السابع

 2 الثامن

General 

feature,Neisseria 

menngiitidis, 

Neisseria 

gonorrhea,Haemop

hilus influenza, 

BoedetellaPertusis 

Neisseria, 

Haemophilus and 

Bordetella 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

Vibrio 

Cholerae,cholera 

toxin, Pathogenesis, 

Campylobacter,path

ogenesis, 

Helicobacter 

 

Vibrio, 

Campylobacter,Heli

cobacter 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 

CLASSIFICATIO

N, 

TOXIN,PATHOGE

SIS,Intestinal 

infections,Ecoli,tox

in, 

pothogesis,Shigella, 

salmonella,pathoge

nesis, yersina, 

Yersinia disease, 

Klebsilla, proteus 

Enterobacteriaceae 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 الحادي عشر 

Psedomonas 

aerugenosa, 

pathogenesis,Psedo

monas disease, 

diagnosis, other 

gram negative rods 

Pseudomonas and 

other [opportunistic 

gram negative 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

Brucella,Brucellosi

s, yersina pestis, 

pathogenesis, 

Francisella,  
Plaqgue and other 

bacterial Zoonotic 

disease 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث عشر 

Morphology and 

structure, 

Treponema 

pallidum,Syphilis 

 

 

Spirichetes 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

General feature, 

Mycoplasma 

pneumoniae, 

Chlamydia, 

Rickettsia 
Mycoplasma 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان فصلي   2 الخامس عشر 
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 البنية التحتية   .11

 اليوجد   الكتب المقررة المطلوبة  .1

 المراجع الرئيسية )المصادر( .2

المصادر الحديثة الرئيسية     ➢ Sherris 

MedicalMicrobiology. 6nd edition 

.by:Kenneth J. Ryan, George Ray et 

al.,(2014    ) 

➢ Mins medical microbiology 4th edition. 

By : Richard et al., (2008 ( 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

 يمكن وضع اي كتاب في البكتريا المرضيه المتقدم   يتضمن 

 مفردات المنهج 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

  ومن ضمنها المواقع الطبية     البكتريا المرضيهالمواقع العديدة التي  

 واليوتيوب والبحوث العلمية 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

     البكتريا المرضية.وجدت لمواكبة التطور الكبير في علم 
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 المرحلة )دكتوراه(

 (وراثة بشرية)

 وصف المقرر 

والتي تتطرق الى دراسة الجينات والكروموسومات في المجاالت   الوراثة البشريةلعلم    يشمل هذا المقرر تغطية  

الوراثية باتباع التقنيات الطبية والمناعية فضالً عن التحري المبكر عن الجينات المسؤولة لكثير من االمراض  

تقود الى اعداد كوادر متقدمة باتجاه    الحديثة للهندسة الوراثية والمناعية والزراعة النسيجية للخاليا الحيوانية .

للعمل في   العليا  الدراسات  بالخريجين من  المجتمع  التقنيات االحيائية ورفد  لعلوم  المختلفة  الوظيفية  المسارات 

وال البحثية  مواكبة  المؤسسات  على  وقادرة  المدني  المجتمع  وقيادة  وإستدامتها  البيئة  وحماية  والصحة  تعليمية 

 مستجدات العصر.

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات االحيائية لقسم ا/ كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 وراثة بشرية  رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي .ب 

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج

 

 

MERNA
Stamp
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 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية  -2أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 هم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والف -5أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 بالبرنامج : االهداف المهاراتية الخاصة  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   مهارات االستخدام والتطوير - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام  توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل  - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 درجات للواجبات البيتية المكلفة بها وضع  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء  - 2ج 

تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة   - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 امتحانات يومية باسئلة علمية وعملية  -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات   - 1د 

 االحيائية التقنيات 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط  - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 ن الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية تمكي  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية  -

 لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 بأسئلة بيتية حلها ذاتيا امتحانات يومية  -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 /النظري وراثة بشريةالمقرر بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

Application of 

genetics to medical 

practice 

An introduction  

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

Types of Genetic 

Diseases 

 

The Role of 

antibiotics in the 

physiology of 

organisms 

producing them 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 DNA Coiling 2 الثالث 

The Role of 

antibiotics in the 

physiology of 

organisms 

producing them 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

Gene activity 

 

 

The Search for New 

Bioactive Microbial 

Metabolites:   

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 Meiosis 2 الخامس

The Search for New 

Bioactive Microbial 

Metabolites 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 السادس 

Progression and 

Regulation of cell 

cycle 

 

strategies for new 

antibiotics 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السابع

Important 

STRUCTURE OF 

GENES AND THE 

GENOME 

antibiotics 

resistance 

 

  

 2 الثامن

Factors that may 

complicate 

Inheritance of 

Dominant Patterns 

silent biosynthetic 

pathways 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

  Sex-linked Genes 2 التاسع

Biosynthesis and 

Regulation of 

antibiotics   

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 
The Patterns of 

Inheritance 
 

Strain Improvement 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

Polygenic and 

Multifactorial 

Genetics ا 

metabolic 

engineering 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 الثاني عشر 
Mitochondrial 

Genes 
Bacteriocins 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث عشر 
Genes and 

Behavior 
Bacteriocins: 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

 Intelligence 

and Intellectual 

Disability 

Process of 

antibiotics 

production 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان فصلي  امتحان فصلي  2 الخامس عشر 
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 البنية التحتية   .11

 اليوجد   الكتب المقررة المطلوبة  .1

 )المصادر(المراجع الرئيسية  .2

⮚ Human Genetics- Concepts and 

Application/ Ricki Lewis/ ELEVENTH 

EDITION/2015 

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

 2 -  Medical Genetics-Fourth Edition/ Lynn B. 

Jorde, PhD/ John C. Carey, MD, MPH/ Michael 

J. Bamshad, MD/2010 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

2 -  Human Genetics- Concepts and 

Application/ Ricki Lewis/ ELEVENTH 

EDITION/2015 
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متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

    الوراثة البشرية.وجدت لمواكبة التطور الكبير في 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 38الصفحة 
 

  
 

 المرحلة )ماجستير( 

 (اللغة االنكليزية )

 وصف المقرر 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 /قسم التتقنيات االحيائية   كلية العلوم / المركز علميالقسم ال .2

 اللغة االنكليزية   اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2020-2021 / االول الفصل الدراسي الفصل / السنة  .5

 ساعة   30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/ 8/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    -أ

 العلميالمساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث   -ب 

 سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية  رفد   -ج

تغطية   المقرر  هذا  والتي    يشمل  االكاديمية  الكتابة  مهارات  العلمية تعلم  الموضوعات  لمختلف  القراءة  تشمل 

كما يغطي هذا المقرر تعلم الواعد   .والمجالت االكاديمية وكيفية الحصول على المعلومة المطلوبة باساليب مبسطة

االساسية لكتابة الرسائل والمخاطبات الرسمية باالضافة الى تعلم كيفية كتابة البحوث والرسائل واالطاريح كما 

مما يؤدي الى اكتساب  .لى كيفية اعادة صياغة الجمل العلمية تدقيقها من الناحية اللغوية االنكليزية  يتم التطرق ا

قادرة    المهارات التي تقود الى اعداد كوادر متقدمة باتجاه المسارات الوظيفية المختلفة لعلوم التقنيات االحيائية

 . ليزية بشكل يواكب مسيرة الجامعات العالميةعلى التواصل مع الجامعات والباحثين الناطقين باللغة االنك
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

 

 االهداف المعرفية .- أ

 م للبحوث والمقاالت العلمية.الحصول على المعرفة والفه  تمكين الطلبة من -1 أ

 لبحوث والرسائل االكاديمية ل والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -2 أ

 لطرق الكتابة االكاديمية  والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -3 أ

لكيفية اعادة استخدام المعلومات مع تجنب السرقة   والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -4 أ

 العلمية للمعلومات.

 لكيفية  اعادة صياغة الجمل العلمية   والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -5 أ

للمصطلحات اللغوية المستخدمة في الكتابة  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -6 أ

 االكاديمية 

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 في صياغة المواضيع او المحاضرات العلمية وعملية علمية مهارات  - 1ب 

 تلخيص وعرض تلك المواضيع باستعمال أجهزة العرض)داتاشو(  و وتحليل تذكير مهارات  - 2ب 

 التمكن العلمي من الموضوع  و  والتطوير االستخدام مهارات  - 3ب 

      

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 :  قة بالمعرفة والنظم الموضحة فيوالمواضيع المتعلّ تزويد الطلبة باالساسيات 

ينت  البيضاء واستخدام بوربو  توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة - 1

 (  Data show)  و  (LCD)بواسطة شاشات 

 للمفردات الدراسية تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

 ات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد راه تحسين م - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسيةاختبارات يومية 

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 البيتية المكلفة بها  وضع درجات للواجبات  -

 وضع درجات للتقارير العلمية والسمنارات ذات العالقة بالمواد الدراسية. -

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 اختيار الطرق المناسبة لكتابة الخاص بكل طالب تمكين الطلبة من  -1ج

 من امكانية كتابة البحث العلمي بالطرق المعتمدة في الجامعات العالمية  تمكين الطلبة  - 2ج 

 تحليل النتائج والبايانات باللغة االنكليزية المناسبة  تمكين الطلبة من  - 3ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 لحل المشاكل  واضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات متزويد الطلبة باالساسيات وال 

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

  الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية مشاركة -

 طرائق التقييم     

 

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 التمكن من الموضوع الذي يقوم بإلقائه  -     
 استعماله للوسائل التعليمية المختلفة وثقته اثناء االلقاء -      
 والمبادرة في السؤال اإلجابةمساهمة الطالب في  -       

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د 

السس وتطبيقات  تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير  - 1د 

 اإلنكليزية باللغة  التقنيات االحيائية 

  االحيائي وبمعايير التدقيق  ات المختبربقوانين  تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة - 2د 

 اإلنكليزية  باللغة 

واالوساط الزرعية    لمواد الكيميائيةاب تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة - 3د 

 واالختبارات باللغة االنكليزية.

 اإلنكليزية لغة بال بالتقنيات االحيائية تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة  - 4د 

 كتابة المصادر العلمية وفق الضوابط االكاديمية  تمكين الطلبة من  5د 

 م لّ والتع التعليمطرائق 

 للتقنيات االحيائية خرجات التفكير والتحليل تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بم -

 تتطلب التفكير والتحليل  التقنيات االحيائية تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 الموضوع. أهميةوفن االلقاء والعرض إلبراز التوجيهات العامة حول طرق الكتابة واالختصار المفيد  إعطاء  -

 طرائق التقييم 

 التمكن من الموضوع الذي يقوم بإلقائه   •
 استعماله للوسائل التعليمية المختلفة وثقته اثناء االلقاء •
 والمبادرة في السؤال   اإلجابةمساهمة الطالب في  •
  االلتزام بالحضور •
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 النظري /اللغة االنكليزية     بنية المقرر  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

 طرق القراةء  

 كتابة الرسائل الرسمية 

 

 

International 

student 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

الصفوف  طريق 

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

 طرق القراءة  السريعة 

 طرق التفكر  

 

Where in the 

world?... 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

كيفية اختيار الموضوع  

 والعناوين  

 كتابة موضوع 

Newspaper articles 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع
كيفية تنظيم االفكار  

 وربطها  

Modern 

technology 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 االمتحان االول   2 الخامس

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 السادس 

 

الكتابة االكاديمية 

 والرسائل الرسمية 

Conferences and 

visits 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السابع

كيفية تلخيص   -

المقاالت واعادة  

 صياغتها 

Science and our 

world 

 

  

 2 الثامن
كيفية البحث في محركات  

 البحث المختلفة 

People: past and 

present 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

 ربط االفكار 

 وساتخدام ادوات الربط  

 

The world of IT 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 
 تنظيم االفكار  

 ادوات الربط  

Inventions, 

discoveries, and 

processes 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 االمتحان الثاني   2 الحادي عشر 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

    االمتحان النهائي  2 الثاني  عشر 
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 البنية التحتية   .11

  Headway acadmic skills level 2  الكتب المقررة المطلوبة  -1

  Acadmic writing 2012 , Stephen Baily المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   
 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......
 بعض المواقع االنكليزية ذات العالقة ببعض المواضيع  

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت ومواقع بعض الجامعات العالمية التي تحوي بعض المواضيع عن الكتابة 

 . االكاديمية والمواضيع ذات العالقة  
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 المرحلة )دكتوراه(

 (حلقات دراسية)

 وصف المقرر 

عمل حلقات دراسية ونقاشية سمنرات وكيفية اعداده في جميع تخصصات التقنيات االحيائية  يشمل هذا المقرر  

  ن ي ج يالمختلفة لعلوم التقنيات االحيائية ورفد المجتمع بالخر  ةيف يتقود الى اعداد كوادر متقدمة باتجاه المسارات الوظ 

المجتمع    ادةيوإستدامتها وق  ئةي الب  ةيا من الدراسات العليا للعمل في المؤسسات البحثية والتعليمية والصحة وحم

 .المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات االحيائية لقسم ا/ كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 حلقات دراسية  رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 مجاالت البحث العلميالمساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في  .ب 

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  للمهارات لحل المشاكلتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة  -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 علمية وعملية امتحانات يومية باسئلة   -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات  تمكين  - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع الم - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 /النظري  حلقات دراسيةالمقرر بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

 فقرات السمنار

 كيفية كتابة السمنار 

 طريقة االلقاء  

 اهم متطلبات السمنار 

محاضرة عن طريقة  

 أعداد السمنار

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

 مواضيع علمية 

 محاضرة علمية 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

 علمية مواضيع 

 محاضرة علمية 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

 مواضيع علمية 

 محاضرة علمية 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

 مواضيع علمية 

 محاضرة علمية 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 السادس 

 مواضيع علمية 

 محاضرة علمية 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   محاضرة علمية  مواضيع علمية  2 السابع

 2 الثامن

بحوث منشورة او قيد  

 االنجاز 

 ث تقديم مختصر للبح

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

بحوث منشورة او قيد  

 االنجاز 

 ث تقديم مختصر للبح

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 

بحوث منشورة او قيد  

 االنجاز 

 ث تقديم مختصر للبح

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

بحوث منشورة او قيد  

 االنجاز 

 ث مختصر للبحتقديم 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

بحوث منشورة او قيد  

 ث تقديم مختصر للبح االنجاز 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

 2 الثالث عشر 
بحوث منشورة او قيد  

 االنجاز 
 ث تقديم مختصر للبح

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

بحوث منشورة او قيد  

 االنجاز 

 ث تقديم مختصر للبح

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس عشر 
بحوث منشورة او قيد  

 االنجاز 
   ث تقديم مختصر للبح
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 البنية التحتية   .11

 )اليوجد(     الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 المصادر الحديثة الرئيسية     ➢

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

جميع البحوث والمجالت العلمية في اختصاص التقنيات  

  االحيائية

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

ومن ضمنها المواقع   الحلقات الدراسية    ىالمواقع العديدة التي تعن 

واليوتيوب والبحوث العلمية  الطبية  

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

   التقنيات االحيائية. وجدت لمواكبة التطور الكبير في 
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 المرحلة )دكتوراه(

 ( كيمياء وهندسه بروتين متقدم)

 وصف المقرر 

استغالل خاليا االحياء المجهرية  والتي تتطرق الى        متقدمالكيمياء وهندسه بروتين  لعلم    يشمل هذا المقرر تغطية  

الصناعية والبيئية ومكوناتها في انتاج العديد من المركبات الحيوية مثل االنزيمات , البروتينات , الهرمونات 

المجاالت   العضوية واستخدامها في  , والحوامض  الحياتية  الصناعية والبيئية والعمل على تحسين  ,المضادات 

انتاجية هذه المركبات الحيوية بتطبيق كافة التقنيات الحديثة بالهندسة الوراثية فضالً عن ذلك تطوير استخدام 

االسمدة   وانتاج  البيئية  المخلفات  معالجة  من خالل  الطبيعة  وتحسين  الملوثة  البيئات  لمعالجة  الحيوية  االنظمة 

والوقود   . الحيوية  المتجددة  الطاقات  الوظيفية   الحيوي ضمن  المسارات  باتجاه  متقدمة  كوادر  اعداد  الى  تقود 

البحثية   المؤسسات  في  للعمل  العليا  الدراسات  من  بالخريجين  المجتمع  ورفد  االحيائية  التقنيات  لعلوم  المختلفة 

 على مواكبة مستجدات العصر. والتعليمية والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع المدني وقادرة

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات االحيائية لقسم ا/ كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 كيمياء وهندسه بروتين متقدم   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    -أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي -ب 

 العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية ارفاد سوق   -ج

MERNA
Stamp
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  السابقة للمهارات لحل المشاكلتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم  -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 باسئلة علمية وعملية امتحانات يومية  -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات   - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

والتحليل للمواضيع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير  - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 تى ولماذاالطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف وم -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 النظري /كيمياء وهندسه بروتين متقدم  بنية المقرر:   .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

- Amino acid. 

- peptides. 

- poly peptides 

- some of amino acid 

derivatives in proteins. 

- Aromatic amino acid 

absorbance 

the building 

blocks of 

proteins 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

- determination the amino 

acid composition of proteins. 

- separation of amino 

acid. 

- amino acid analyzer 

Peptide and 

poly peptides 

structure and 

sequence 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

-steps of amino acid 

sequence. 

- peptides hydrolysis 

- chemical hydrolysis. 

- enzymatic hydrolysis 

- determination of C- 

terminal and N-terminal  

Determinatio

n of amino 

acids 

sequence of 

protein 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

primary structure-  

-secondary structure (α- helix 

and B- pleated sheetز 

- tertiary structure  

- quaternary structure 

The three 

dimension of 

proteins 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

 

- Hemoglobin- 

an allosteric- 

oxygen- 

binding protein 

 -

Hyperbolic 

reaction . 

-

Denaturation 

and 

renaturation 

of 

ribonuclease 

-

Oxyge

n 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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-Allosteric 

reaction 

-Protein engineering 

bindin

g 

protei

n 

 

 2 السادس 
 االمتحان االول 

 

 2 السابع

Historical aspects. - 

-Specificity. 

-Induced fit theory. 

Enzymes   

 2 الثامن

-activation energy. 

- allosteric modulation 

- sequential model 

- concerted model 

Mechanisms 

and 

thermodyna

mics 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

-features of active sites 

-cofactors. 

-Nomenclature and 

classification of enzyme 

-isoenzyme 

 

 

Active sites of 

enzyme 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 

-the proximity effect 

- structural flexsibility  and 

enzymes specificity  

-electrostatic interaction 

- general acid general base 

catalysis 

 

Themes of 

enzymes 

reaction 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

الحادي  

 عشر
2 

- Effect of substrate 

concentration on the 

enzyme reaction. 

- michaelis menten 

kinetics 

-reaction order of 

enzyme 

-firet order , second 

order and zero order  

 

Enzyme 

kinetics 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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الثاني  

 عشر
2 

-irrevirsible 

inhibitors 

-reversible 

inhibitors 

-uses of inhibitors 

Enzyme 

inhibition 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

الثالث  

 عشر
2 

-enzyme production 

- enzyme can be 

compartmentalized. 

-post-translational 

modification 

-activation and inhibition of 

enzyme 

Control of 

enzyme 

activity 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

الرابع 

 عشر
 االمتحان الثاني 2

 
  

الخامس 

 عشر
2 

-Cleland reaction  

- random BiBi reactions 

-orderd BiBi reactions 

-ping-pong reactions 

Multisubstrat

e enzyme and 

kinetic 

mechanisms 

  

السادس  

 عشر
 االمتحان النهائي 



 
 

 57الصفحة 
 

  
 

 

 البنية التحتية   .11

 ال يوجد   الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

➢ Lihnenger, A.I., Nelson, D.L., Cox, M.M. 
Principles of biochemistry, 2nd edition. 
Worth Publishers. 1993. 

➢ Zubay, G.L., Parson, W.W., Vance, D.E. 
Principles of biochemistry. Wm.c. 
Brown Publishers.1995. 

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

 Palmer, T . and Bonner, P. (2007). Enzymes, 

Biochenistry, Biotechnology,Clinical Chemistry. 

Second edition. Reprinted by Woodhead 

Publishing Limited,2011. 

االلكترونية  ومواقع  المراجع  -ب 

 االنترنت......

ومن ضمنها    كيمياء وهندسة البروتين    ىالمواقع العديدة التي تعن 

واليوتيوب والبحوث العلمية   المواقع الطبية  
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متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

 . كيمياء وهندسة البروتينوجدت لمواكبة التطور الكبير في علم 
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 المرحلة )دكتوراه( 

 )مواضيع مختارة في التقنيات االحيائية( 

 وصف المقرر 

المواضيع الحديثة في المناعة والوراثة من الناحية الجزيئية ويتم التعرف ايضا  هذا المقرر وصفا الهم  يوفر  

باتجاه المسارات الوظيفية المختلفة    كوادر متقدمة التي تقود الى اعداد  و  على اهم التقنيات المختبرية بهذا المضمار

  المؤسسات البحثية والتعليمية ي  للعمل فمن الدراسات العليا  لعلوم التقنيات االحيائية ورفد المجتمع بالخريجين  

 . والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التقنيات االحيائية / كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 التقنيات االحيائية مواضيع مختارة في   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / الثانيالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 أسبوع( x 2 15ساعة ) 30 

 8/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي .ب 

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج

 

 

MERNA
Stamp
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 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية  -2أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 هم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والف -5أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 بالبرنامج : االهداف المهاراتية الخاصة  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   مهارات االستخدام والتطوير - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام  توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل  - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 درجات للواجبات البيتية المكلفة بها وضع  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء  - 2ج 

تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة   - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 امتحانات يومية باسئلة علمية وعملية  -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 البيتية وضع درجات للواجبات  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات   - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط  - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية  -

 المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل تكوين مجموعات نقاشية خالل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 مية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا امتحانات يو-

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 بنية المقرر مواضيع مختارة في التقنيات االحيائية /النظري  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

 2 االول
اليات الجهاز المناعي:  

 الجزء االول

The immune 

system: Part One 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

 

 

 

اليات الجهاز المناعي:  

 الجزء الثاني 

The immune 

system: Part Two 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

 

 

 

بعض مفاهيم التطابق  

 النسيجي: الجزء االول 

Concepts in 

histocompatibility: 

Part One 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

 

 

 

بعض مفاهيم التطابق  

 لثاني النسيجي: الجزء ا

Concepts in 

histocompatibility: 

Part Two 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

 

 

 

مبادئ وتطبيقات تقنية  

 االليزا

ELISA: Principles 

and Applications 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 السادس 

 

 

 

 

 مناقشة عامة 
General discussion 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السابع
Mid-term 

examination 

Mid-term 

examination 
  

 2 الثامن

 

 

 

 

طرق الكلونة في حقيقية 

 النواة

Cloning strategy 

in eukaryotes 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

 

 

 

 Expression of التعبير عن الدنا المكلون 

cloned DNA 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 

 

 

 

انواع طرق تفاعل ساسلة  

 البلمرة 

PCR, Real- time 

PCR, RFLP 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

 

التعرف على طرق الكشف  

 عن تسلسل الدنا 

DNA sequencing 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

الصفوف  طريق 

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

 

 

 
DNA chips 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 ونهائيةوفصلية 
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رقائق الدنا واستخدامها  

 في التطبيقات المختلفة

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

 Genomic mapping دراسة الخرائط الجينية  2 الثالث عشر 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

 

 

 

 سمنارات
Seminars 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان فصلي  امتحان فصلي  2 الخامس عشر 
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 البنية التحتية   .11

 اليوجد  الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Punt, J., Stranford, S., Jones, P. and Owen, J. 

 th(8Kuby Immunology  (Editors) (2019).

Edition). Publisher: W. H. Freeman and 

Company (USA).  

ISBN-13: 978-1464189784 

ISBN-10: 1464189781 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   
تعتمد البحوث العلمية الحديثة المنشورة بمجالت علمية عالميه    

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

https://www.cell.com/trends/biotechnology/curr

ent 
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والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  متابعة مراجع االنترنت  

 وجدت لمواكبة التطور الكبير في التقنيات االحيائية.
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 المرحلة )دكتوراه( 

 ( إحصاء حياتي)

 وصف المقرر 

مفاهيم   تغطية  المقرر  هذا  الحياتي(  يشمل  االحصاء    للتعرف  مقدمة عامة  تضمنيوالذي  )االحصاء  علم  على 

االتية: المصطلحات  على  التعرف  ويشمل  دراسته  من  والعينة    والفائدة  المجتمع  وتعريف  البيانات  اإلحصائية 

انواع  واختبار الفرضيات االحصائية وكذلك يتناول اإلحصاء الحياتي أنواع المتغيرات ووطرق الحصول عليها 

التي تقود الى اعداد الطالب باتجاه المسارات و س التشتت ي قاي س النزعة المركزية ومي مقاي اإلحصائية والتوزيعات  

ورفد المجتمع بالخريجين للعمل في ميادين البحث والتعليم والصحة    التقنيات االحيائيةالوظيفية المختلفة لعلوم  

 .وقيادة المجتمع المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر  هاوحماية البيئة وإستدامت

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التقنيات االحيائية / كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 إحصاء حياتي   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / الثانيالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 أسبوع(  x 1 15)  ساعة 15 

 8/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 مجاالت البحث العلميالمساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في  .ب 

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  للمهارات لحل المشاكلتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة  -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 علمية وعملية امتحانات يومية باسئلة   -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات  تمكين  - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع الم - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 ء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية أعطا -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 النظري /إحصاء حياتي  المقرربنية  .10

 التعلم المطلوبة مخرجات  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 1 االول

تعريف علم االحصاء -1

 والفائدة منه 

تعريف المجتمع  -2

 والعينة مع امثله 

 ماهو علم االحصاء  

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 1 الثاني 

 انواع البيانات   -1

مصادر  -2

 البيانات 

كيف يتم الحصول على   تصميم الدراسات  -3

 البيانات وانواعها 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 1 الثالث 

-2انواع المتغيرات  -1

 مثلىة على كل نوع  ا

انواع المتغيرات 

 المستخدمة في الدراسة 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 1 الرابع

 

البيانات بالرسومات  تمثيل 

طرق تمثيل البيانات   -2

 بالجداول 
 طرق تمثيل البيانات 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 1 الخامس

 المعدل  -1

 المنوال -2

 الوسيط   

 المركزية مقاييس النزعة 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 1 السادس 

 التباين  -1

االنحراف -2

 المعياري  

مقاييس التشتت   معامل االختالف  

 واالنحراف

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان اول امتحان اول 1 السابع

 1 الثامن

 

 

التعرف على االختبارات  

 االحصائية وانواعها
 اختبار الفرضيات  

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 1 التاسع

الخطا النوع    -1

 االول والثاني

انواع االخطاء في اختبار   مصفوفة القرار 

 الفرضيات 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 1 العاشر 

 

 

 

االختبارات المعدل 

 والتباين 

انواع االختبارات ودرجة  

 المعنوية

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 1 الحادي عشر 

معرفة كيفية اجراء 

 االختبارات االحصائية

 ,t-testشرح اختبار 

chi-test.z-test  

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 1 الثاني عشر 

 

 

 

 

 تعريف المتغير الشوائي 

 المتغير العشوائي

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

 1 الثالث عشر 

توزيعات   -1

 مستمرة

توزيعات  

 التوزيعات االحصائية متقطعة

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 1 الرابع عشر

 

 

 

تعرف معادلة االنحدار  

ومعامل االرتباط بين  

 المتغرات

 االنحدار ومعامل االرتباط

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان ثاني  امتحان ثاني  1 الخامس عشر 
 

 

 

 

 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -3
 علم االحصاء 

 تاليف :مؤيد يونس 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -4

 

Principles of Biostatictics(Marcello pagano 2018) 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   
Principles of statictics (M.G.Bulmer) 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......
 موقع االحصائيون العرب 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .2

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

 اإلحصاء الحياتي.علم وجدت لمواكبة التطور الكبير في 
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 المرحلة )دكتوراه(

 ( طرائق كتابة بحث)

 وصف المقرر 

المحددة المسممممتخدمة لتحديد واختيار ومعالجة وتحليل المعلومات يشمممممل هذا المقررمنهجية البحث أو التقنيات  

هو المسممار الذي يحتاج الباحثون من خالله إلجراء أبحاثهم.يوضممح المسممار , حول موضمموع ما في ورقة بحثية

الذي من خالله يصمو  هؤالء الباحثون مشمكلتهم وأهدافهم ويقدمون نتائجهم من البيانات التي تم الحصمول عليها  

هاية  كيف سميتم الحصمول على نتيجة البحث في الن وخالل فترة الدراسمة. يوضمح فصمل تصمميم البحث والمنهجية  

بما يتماشممى مع تحقيق هدف الدراسممة. تقود الى اعداد كوادر متقدمة باتجاه المسممارات الوظيفية المختلفة لعلوم  

التقنيمات االحيمائيمة ورفمد المجتمع بمالخريجين من المدراسممممات العليما للعممل في المؤسممممسممممات البحثيمة والتعليميمة  

 ي وقادرة على مواكبة مستجدات العصر.والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع المدن

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات االحيائية لقسم ا/ كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 طرائق كتابة بحث   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي .ب 

 العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية ارفاد سوق   -ج
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  السابقة للمهارات لحل المشاكلتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم  -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 باسئلة علمية وعملية امتحانات يومية  -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات   - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

يع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواض - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 النظري /طرائق كتابة بحثالمقرر بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول
Steps in thesis 

preparation 

Techniques to 

write academic 

thesis 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 
Steps in manuscript 

preparation 

Essential steps 

to write 

Manuscript 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 ونهائيةوفصلية 

 Assignment  2 الثالث 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

Endnote, Refman, 

Bibtex, Zotero 

Endnote software 

Introduction 

Bibliography: 

 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

-Softwere 

installation 

-Training on 

program 

Prism software 

for drawing 

graph 

 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 Assignment  2 السادس 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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الصفوف  

 االليكترونية

 Training on Format 2 السابع

Formatting a 

thesis or 

Dissertation 

  

 2 الثامن

-Steps in using 

software 

-Paraphrasing 

techniques 

Paraphrasing& 

Plagiarism: 

Turnitin 

 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 Assignment  2 التاسع

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 
Steps in publishing 

in impact journal 

Write and 

publishing in 

high impact 

journal 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

Steps in open 

account in scopus or 

impact factor journal 

First steps in 

open account 

in selected 

journal 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 Assignment  2 الثاني عشر 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث عشر 
Steps in drowing 

Graphical abstract 

Graphical 

Abstract 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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الصفوف  

 االليكترونية

  2 الرابع عشر
Final 

assignment 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   Final exam  2 الخامس عشر 

 

 
 

 البنية التحتية   .11

 اليوجد   الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Research Design: Qualitative, Quantitative, and 

Mixed Methods Approaches 

Book by J. David Creswell and John W. 

Creswell 

-Internet 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

- RESEARCH METHODOLOGY 

Textbook by PANNEERSELVAM, R. 

 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......
Internet 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة  

 .الكتابة والبرامج الحديثة التي تسهل عملية الكتابةواالطاريح  لمواكبة التطور الكبير في 
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 المرحلة )دكتوراه(

 ( مناعه  طبيه)

 وصف المقرر 

علم االمراض وطرق التحري عنها    دراسةوالتي تتطرق الى    الطبية    المناعة  لعلم    يشمل هذا المقرر تغطية  

لكثير من االمراض   المهمة المسؤولة  الجينات  المبكر علن  التحري  والمناعية فضالً عن  الطبية  المجاالت  في 

تقود الى اعداد   الوراثية باتباع التقنيات الحديثة للهندسة الوراثية والمناعية والزراعة النسيجية للخاليا الحيوانية .

التقنيات االحيائية ورفد المجتمع بالخريجين من الدراسات   كوادر متقدمة باتجاه المسارات الوظيفية المختلفة لعلوم

العليا للعمل في المؤسسات البحثية والتعليمية والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع المدني وقادرة  

 على مواكبة مستجدات العصر.

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التقنيات االحيائية / العلومكلية  المركز /القسم العلمي  .2

 مناعه  طبيه رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي .ب 

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج

 

 

MERNA
Stamp
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 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية  -2أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية تمكين الطلبة من الحصول على  -5أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 المهاراتية الخاصة بالبرنامج : االهداف  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   مهارات االستخدام والتطوير - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام  توضيح وشرح المواد  - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 بالمفردات الدراسية مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 المنافسة الصعبة للطلبة درجات مشاركة االسئلة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 لمشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من حل ا - 2ج 

تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة   - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 امتحانات يومية باسئلة علمية وعملية  -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات   - 1د 

 االحيائية التقنيات 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط  - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 ن الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية تمكي  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية  -

 لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 بأسئلة بيتية حلها ذاتيا امتحانات يومية  -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 /النظري مناعة  طبيةالمقرر بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

principle concerns 

of the body defense 

system 

OVERVIEW OF THE 

IMMUNE SYSTEM,  

INNATE 

IMMUNITY,  

ADAPTIVE 

IMMUNITY, 

IMMUNOGENS AND 

ANTIGENS 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

 . 
ANTIBODY 

STRUCTURE AND 

FUNCTION, 

ANTIGEN–

ANTIBODY 

INTERACTIONS, 

IMMUNE 

ASSAYS  

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

Adopted 

Individuals and 

genetics 
THE GENETIC 

BASIS OF 

ANTIBODY 

structure, BIOLOGY 

OF THE B 

LYMPHOCYTE 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

HOW T CELLS 

RECOGNIZE 

ANTIGEN: 

THE ROLE OF THE 

MAJOR 

HISTOCOMPATIBI

LITY 

COMPLEX   

  HOW T CELLS 

RECOGNIZE 

ANTIGEN: 

THE ROLE OF THE 

MAJOR 

HISTOCOMPATIBI

LITY 

COMPLEX 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

Type of 

information used in 

Genome-Wide 

Association Studies 

THE GENETIC 

BASIS OF 

ANTIBODY 

structure, BIOLOGY 

OF THE B 

LYMPHOCYTE         

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 السادس 

Explain and 

example 
BIOLOGY OF THE T 

LYMPHOCYTE, 

ACTIVATION AND 

FUNCTION OF T 

CELLS 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السابع
CYTOKINES, 

TOLERANCE AND 

AUTOIMMUNITY .) 

CYTOKINES, 

TOLERANCE AND 

AUTOIMMUNITY 
  

 2 الثامن

COMPLEMENT, 

COMPLEMENT, 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

HYPERSENSITIVIT

Y: TYPE1, 

HYPERSENSITIVIT

Y: TYPES II 

HYPERSENSITIVIT

Y: TYPES 

III,HYPERSENSITIV

ITY: 

HYPERSENSITIVIT

Y: TYPE1, 

HYPERSENSITIVIT

Y: TYPES II 

HYPERSENSITIVIT

Y: TYPES 

III,HYPERSENSITIV

ITY: 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 

application 

IMMUNODEFICIEN

CY DISORDERS 

AND 

NEOPLASIAS OF 

THE LYMPHOID 

SYSTEM 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

TRANSPLANTATIO

N, TUMOR 

IMMUNOLOGY  
 

 

 

TRANSPLANTATIO

N, TUMOR 

IMMUNOLOGY  

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

application RESISTANCE AND 

IMMUNIZATION 

TO 

محاضرات  -1

 ورقية 

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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INFECTIOUS 

DISEASES 
الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

 Explain 2 الثالث عشر 
TRANSPLANTATIO

N, TUMOR 

IMMUNOLOGY 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 seminar  seminar  2 الرابع عشر

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

الصفوف  طريق 

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان فصلي   2 الخامس عشر 
 

 

 

 

 البنية التحتية   .11

 اليوجد   الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

  Abbas, Abulk.Basic immunology Lichtman, 

ed. 2009 rdAndrewH.3 

Clinical ImmunologyHugh A. Sampson, MD,3rd ed. 2010 
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 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

 2 -  Medical Genetics-Fourth Edition/ Lynn B. 

Jorde, PhD/ John C. Carey, MD, MPH/ Michael 

J. Bamshad, MD/2010 

االلكترونية  ومواقع  المراجع  -ب 

 االنترنت......
Immunology sites , pubmed.org 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

     وجدت لمواكبة التطور الكبير في علم المناعة الطبية. 
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 المرحلة )دكتوراه(

 ( بيئة احياء مجهرية متقدم )

 وصف المقرر 

استغالل خاليا االحياء المجهرية الصناعية والتي تتطرق الى      مجهرية  الحياء  البيئة ا لعلم    يشمل هذا المقرر تغطية  

الهرمونات ,المضادات  والبيئية ومكوناتها في انتاج العديد من المركبات الحيوية مثل االنزيمات , البروتينات ,  

انتاجية هذه   الحياتية , والحوامض العضوية واستخدامها في المجاالت الصناعية والبيئية والعمل على تحسين 

المركبات الحيوية بتطبيق كافة التقنيات الحديثة بالهندسة الوراثية فضالً عن ذلك تطوير استخدام االنظمة الحيوية  

وتحسين   الملوثة  البيئات  والوقود  لمعالجة  الحيوية  االسمدة  وانتاج  البيئية  المخلفات  معالجة  من خالل  الطبيعة 

تقود الى اعداد كوادر متقدمة باتجاه المسارات الوظيفية المختلفة لعلوم التقنيات    الحيوي ضمن الطاقات المتجددة . 

والتعليمية والصحة وحماية  االحيائية ورفد المجتمع بالخريجين من الدراسات العليا للعمل في المؤسسات البحثية  

 البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر.

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات االحيائية لقسم ا/ كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 بيئة احياء مجهرية متقدم   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  المتاحة أشكال الحضور  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي .ب 

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج

MERNA
Stamp



 
 

 86الصفحة 
 

  
 

 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية  -2أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 هم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والف -5أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   مهارات االستخدام والتطوير - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام  توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل  - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

رات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد تحسين مها - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 للواجبات البيتية المكلفة بها وضع درجات  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

اعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المن  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل -

 العلمية

 مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديميحل  -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 امتحانات يومية باسئلة علمية وعملية  -

 المنافسة للمواضيع الدراسية درجات مشاركة السئلة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات  تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع  - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

كيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد ال - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 ت ذاتية بطرق سببية أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرا -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -

 

 



 
 

 88الصفحة 
 

  
 

 النظري /بيئة احياء مجهرية متقدم المقرر بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

 

Introduction, Roots 

of Microbial 

Ecology, 

Development of 

Cellular Biology, 

Evolution of 

Metabolic 

Pathways, 

Characteristics of 

Microbial Life, 

Metabolism and 

Use of Energy, 

Growth, 

Reproduction, and 

Development, 

Relationship of 

Microbial Ecology 

to General Ecology , 

Changing Face of 

Microbial Ecology  

 

MICROBIAL 

ECOLOGY: 

BEGINNINGS 

AND THE ROAD 

FORWARD 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

The Ubiquity of 

Microorganisms, 

What’s in a Name: 

Prokaryotes, 

Diversity of 

Bacterial Groups, 

and Discovery of 

Archaea as a 

Separate Eukarya: 

A Changing Picture 

of Phylogenetic 

Diversity, Fungal 

Diversity, Algal 

Diversity, Viral 

Diversity. 

 

DIVERSITY OF 

MICROORGANS

MS  

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

 

Introduction, Cell 

Parameters, Cell 

COMPLEXITY 

AND SIMPLICITY 

محاضرات  -1

 ورقية 

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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Movement and 

Chemotaxis, 

Structures of 

Sporulation, 

Nutrient Reserves 

and Storage 

Materials, Cell–

Cell Associations, 

Cell Attachment, 

Biofilms, 

Filamentous 

Growth Cell 

Physiology and 

Metabolism, 

Sensory Response, 

Energetics and 

Environment 

OF CELL 

SYSTEMS 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

 2 الرابع

Elements OF 

Epidemiology, 

Some Definitions, 

Chain of Infection, 

Pathogens and  

Parasites Found IN 

Domestic 

Wastewater, 

Bacterial 

Pathogens, Viral 

Pathogens, 

Protozoan 

Parasites, Helminth 

Parasites 

Pathogens and 

Parasites in 

domestic waste 

water 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

Biomass in soil: 

Bacteria, Fungi and 

Actinomycetes and 

their roles in the 

soil environment 

Soil Microbiology 

and microbial 

interaction: 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

الصفوف  طريق 

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السادس 

Introduction, 

Classification of 

Microbial 

Interactions, 

Symbiotic 

Associations, 

Symbiosis between 

MICROBE–

MICROBE 

INTERACTIONS  

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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Bacteria and 

Protozoa, Fungus–

Bacterium 

Symbiosis, 

Prokaryote–

Prokaryote 

Interactions  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

   First Exam First Exam 2 السابع

 2 الثامن

Introduction, 

Symbiotic 

Associations with 

Cyanobacteria, 

Interactions in the 

Rhizosphere, 

Nitrogen-Fixing 

Bacteria and Higher 

Plants, Bacteria 

Supporting Plant 

Growth, 

Detrimental 

Activities of 

Microorganisms on 

Plant, Fungi 

Promoting 

Increased Heat 

Tolerance in Plants, 

Biocontrol of Pests 

and Pathogens. 

 

INTERACTIONS 

BETWEEN 

MICROORGANIS

MS AND PLANTS  

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

Introduction, 

Primary and 

Secondary 

Symbionts, 

Microbe–Animal 

Interactions: 

Parasitism, 

Microbe–Animal 

Interactions: 

Mutualism, 

Microbial–

Vertebrate 

Interactions, 

Grazing and 

Predation by 

Animals  

INTERACTIONS 

BETWEEN 

MICROORGANIS

MS AND 

ANIMALS  

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 العاشر 

Introduction, 

Biomats and 

Biofilms, Changes 

in Community 

Structure during 

Biofilm Succession, 

Formation of 

Organized 

Communities: 

Quorum Sensing, 

Colonization and 

Recolonization by 

Microorganisms, 

Dispersal, 

Succession, and 

Stability, Species 

Diversity, Food 

Webs, Primary 

Production and 

Energy Flow. 

LIVING 

TOGETHER: 

MICROBIAL 

COMMUNITIES  

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

Introduction, 

Energy Flow, 

Oxygen and Carbon 

Cycling, Nitrogen 

Cycling, Sulfur 

Cycling, Iron 

Cycling, Cycling of 

Manganese and 

Selenium, Cycling 

of Hydrogen, 

Transformation of 

Mercury. 

MICROBIAL 

PROCESSES 

CONTRIBUTING 

TO 

BIOGEOCHEMIC

AL CYCLES  

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

Introduction, 

Passive versus 

Active 

Biomineralization, 

Cell Characteristics 

and Metal Binding,  

Energy Flow: 

Shuffling Electrons; 

Redox Reactions, 

Dissolution Versus 

Precipitation 305 

11.6 Formation of 

Ores and Minerals, 

Biomining, 

MICROBES AT 

WORK IN 

NATURE: 

BIOMINERALIZA

TION AND 

MICROBIAL 

WEATHERING 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

متحانات يومية ا

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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Microbial 

Participation in 

Silicification, 

Biomineralization 

of Ferromanganese 

Deposits, Microbial 

Carbonate 

Microbialites. 

 2 الثالث عشر 

Introduction, 

Decomposition of 

Wood, Digestion of 

Plant Cell Wall 

Structures, Starch 

Hydrolysis, Inulin 

Hydrolysis, 

Decomposition of 

Diverse 

Biopolymers 

Including, Ecology 

of Fermented 

Foods, Ecology of 

Bioenergy 

Production, Waste 

Treatment Systems, 

Composting of 

Plant Organic 

Matter, Impact of 

Microbial 

Degradation on 

Humans 352 

DECOMPOSITIO

N OF NATURAL 

COMPOUNDS  

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

Introduction, 

Bioremediation as a 

Technology, 

Design and 

Implementation of 

Bioremediation, 

Bioremediation of 

Organic 

Compounds, 

Degradation of 

Hydrocarbons, 

Degradation of 

Xenobiotics, 

Bioremediation 

with Inorganic 

Pollutants, 

MICROBES AT 

WORK: 

BIOREMEDIATIO

N  

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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Microbe–Toxic 

Metal Interactions. 

   Second Exam Second Exam 2 الخامس عشر 
 

 

 

 البنية التحتية   .11

 ال يوجد   الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
  Environmental Microbiology 

Second Edition  by Eugene L. Madsen.( 2016) 

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

1. Environmental Microbiology Third edition by Ian L. 

Pepper Charles P. Gerba Terry J. Gentry, (2015). 

2.   Environmental Biotechnology by T. Srinivas. (2008). 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

تعن  التي  العديدة  البيئية  المواقع  المجهرية  االحياء  بعلم  ومن  ى 

واليوتيوب والبحوث العلمية   ضمنها المواقع الطبية  

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

    .متقدمالمجهرية الحياء البيئة اوجدت لمواكبة التطور الكبير في علم 

 

 
 المرحلة )دكتوراه(

 ( تقنيات مضادات حياتية)

 وصف المقرر 
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والتي تتطرق الى التعامل مع االحياء المجهرية في المجاالت  حياتية  المضادات  التقنيات    تغطية  يشمل هذا المقرر  

الطبية والمناعية فضالً عن التحري المبكر علن الجينات المسؤولة لكثير من االمراض الوراثية باتباع التقنيات  

ادر متقدمة باتجاه  تقود الى اعداد كو  الحديثة للهندسة الوراثية والمناعية والزراعة النسيجية للخاليا الحيوانية .

للعمل في   العليا  الدراسات  بالخريجين من  المجتمع  التقنيات االحيائية ورفد  لعلوم  المختلفة  الوظيفية  المسارات 

مواكبة   على  وقادرة  المدني  المجتمع  وقيادة  وإستدامتها  البيئة  وحماية  والصحة  والتعليمية  البحثية  المؤسسات 

 مستجدات العصر.

 

 جامعة بغداد  التعليمية المؤسسة  .1

 تقنيات االحيائية لقسم ا/ كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 تقنيات مضادات حياتية   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي .ب 

 المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في   -ج

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9
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 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 

 طرائق التعليم والتعلم      
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  السابقة للمهارات لحل المشاكلتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم  -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 باسئلة علمية وعملية امتحانات يومية  -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات   - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

يع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواض - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 النظري /تقنيات مضادات حياتية المقرر بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

An introduction to 

antibiotics: History, 

classification and 

basic concepts   

 

An 

introduction  

 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

Why 

antibiotics are 

produced? 

 

The Role of 

antibiotics in 

the 

physiology of 

organisms 

producing 

them 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

Do antibiotics 

produced for 

purposes other 

than 

antagonism?   

 

The Role of 

antibiotics in 

the 

physiology of 

organisms 

producing 

them 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

why do we 

need new 

antibiotics? 

 

The Search 

for New 

Bioactive 

Microbial 

Metabolites:   

 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

The classical 

method of 

searching for 

new antibiotics 

 

The Search 

for New 

Bioactive 

Microbial 

Metabolites 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السادس 

Development of 

search strategies for 

new antibiotics 

 

strategies for 

new 

antibiotics 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

 2 السابع

Combating 

resistance and 

expanding the 

effectiveness of 

existing antibiotics  

 

antibiotics 

resistance 

 

  

 2 الثامن

Strategies for 

accessing new 

antibiotics from 

silent biosynthetic 

pathways 

 

silent 

biosynthetic 

pathways 

 محاضرات ورقية-1

 االلكترونيةالشاشة  -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

Biosynthetic 

Reactions and 

Pathways, 

   

Regulation and 

control of 

antibiotic 

biosynthesis: 

Feedback 

Regulation   

Regulation by 

Nutrient 

Concentration,   

Autoregulators 

and Pleiotropic 

Effectors 

 

Biosynthesis 

and 

Regulation of 

antibiotics   

 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 العاشر 

Strain Improvement 

for over production 

of antibiotics  

 

Strain 

Improvement 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

Improving 

antibiotics 

production by 

metabolic 

engineering 

 

metabolic 

engineering 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

Bacteriocins: 

definition, 

classification and 

the biology of 

bacteriocin 

 

Bacteriocins 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث عشر 

Bacteriocins: The 

dual role of 

bacteriocins as anti- 

and probiotics 

 

Bacteriocins: 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

The Manufacturing 

Process of 

antibiotics 

production 

Process of 

antibiotics 

production 

 محاضرات ورقية-1

 الشاشة االلكترونية -2

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان فصلي   2 الخامس عشر 
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 البنية التحتية   .11

 اليوجد    الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1.   Manual of Industrial Microbiology and 

Biotechnology  

    (Third edition  2010) 

       By Richard H. Baltz et. al 

 

4- Principles of fermentation technology (second 

edition 2003)   By Stanbury PF; Whitaker; Hall SJ  

5- Bioprocess Engineering: Basic concepts  

➢      by  Fikret Kargi 

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

1. Fermentation Microbiology and Biotechnology  

     A.L Demain et. al 

2. Practical Fermentation Technology  

     Brain Mchneil & Linda M. Harvey 

 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

ومن ضمنها      بانتاج المضادات الحياتية  ىتعنالمواقع العديدة التي  

واليوتيوب والبحوث العلمية   المواقع الطبية  

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

   المضادات الحياتيةبتقنيات وجدت لمواكبة التطور الكبير في 
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 المرحلة )دكتوراه(

 (   الوراثة الطبية )

 وصف المقرر 

التحري عنها   دراسةوالتي تتطرق الى    الطبية  وراثة  ال  لعلم    يشمل هذا المقرر تغطية   علم االمراض وطرق 

لكثير من االمراض   المهمة المسؤولة  الجينات  المبكر علن  التحري  والمناعية فضالً عن  الطبية  المجاالت  في 

اعداد تقود الى    الوراثية باتباع التقنيات الحديثة للهندسة الوراثية والمناعية والزراعة النسيجية للخاليا الحيوانية .

كوادر متقدمة باتجاه المسارات الوظيفية المختلفة لعلوم التقنيات االحيائية ورفد المجتمع بالخريجين من الدراسات 

العليا للعمل في المؤسسات البحثية والتعليمية والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع المدني وقادرة  

 على مواكبة مستجدات العصر.

 

 جامعة بغداد  تعليمية المؤسسة ال .1

 قسم التتقنيات االحيائية / كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 وراثة طبية   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي .ب 

 المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في   -ج
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  للمهارات لحل المشاكلتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة  -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 علمية وعملية امتحانات يومية باسئلة   -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات  تمكين  - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

للمواضيع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل  - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 /النظري  وراثة طبيةالمقرر بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

Fingerprint 

Patterns, Methods 

to Investigate 

Multifactorial 

Traits 

Genes and the 

Environment 

Mold Traits 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

Heritability 

estimates the 

genetic contribution 

to the variability of 

a trait. 

Heritability 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

الصفوف  عن طريق 

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

Adopted 

Individuals and 

genetics Adopted 

Individuals 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

Compares twin 

types for a variety 

of hard-to-measure 

traits. 

 

 

 

 

 

Twins 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

Type of 

information used in 

Genome-Wide 

Association Studies 

Genome-Wide 

Association 

Studies 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السادس 

Explain and 

example limitation of 

genome-wide 

association 

studies 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السابع
Body mass index 

(BMI .) 
Body Weight   
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 2 الثامن

Genes and 

Environmental 

Influences on 

Weight 

Genes That 

Affect Weight 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

Infertility and 

Subfertility, Male 

Infertility, Female 

Infertility 

Reproductive 

Technologies 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 

application 

Infertility Tests 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

Donated Sperm—

Intrauterine 

Insemination, A 

Donated Uterus—

Surrogate 

Motherhood 

 

 

 

 

Assisted 

Reproductive 

Technologiesا 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

الصفوف  عن طريق 

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

application 

In Vitro 

Fertilization 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 Explain 2 الثالث عشر 

Oocyte 

Banking and 

Donation 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

Deducing a 

fertilized ovum’s 

genotype by testing 

a polar body 

Sequential 

polar body 

analysis 

 محاضرات ورقية-1

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات فيديوية -3

عن طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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   امتحان فصلي   2 الخامس عشر 
 

 

 

 البنية التحتية   .11

 اليوجد   الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

⮚ Human Genetics- Concepts and 

Application/ Ricki Lewis/ ELEVENTH 

EDITION/2015 

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

 2 -  Medical Genetics-Fourth Edition/ Lynn B. 

Jorde, PhD/ John C. Carey, MD, MPH/ Michael 

J. Bamshad, MD/2010 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

2 -  Human Genetics- Concepts and 

Application/ Ricki Lewis/ ELEVENTH 

EDITION/2015 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي 

     وجدت لمواكبة التطور الكبير في علم الوراثة الطبية. 
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 المرحلة )دكتوراه( 

 (بايولوجي جزيئي متقدم)

 وصف المقرر 

يشمل هذا المقرر تغطية مفاهيم البايولوجي الجزيئي المتقدم وهو العلم الذي يقوم بدراسة األحياء على المستوى 

تهتم البيولوجيا الجزيئية بدراسة مختلف العالقات المتبادلة بين كافة األنظمة الخلوية و بخاصة العالقات الجزيئي.  

التي الحيوية وإضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية و كافة العمليات   عملية االصطناع البروتيني و الرنا و الدنا بين

كوادر متقدمة باتجاه المسارات الوظيفية المختلفة لعلوم التقنيات االحيائية ورفد المجتمع بالخريجين  تقود الى اعداد  

من الدراسات العليا للعمل في المؤسسات البحثية والتعليمية والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع  

 .المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر

 

 جامعة بغداد  التعليمية المؤسسة  .1

 قسم التقنيات االحيائية / كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 بايولوجي جزيئي متقدم   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / الثانيالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 (أسبوع  x 2 15ساعة )  30 

 8/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    -أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي -ب 

 المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في   -ج

 

 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D8%A7
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
MERNA
Stamp
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

  للمهارات لحل المشاكلتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة  -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 علمية وعملية امتحانات يومية باسئلة   -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 
 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات  تمكين  - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع الم - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 ء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية أعطا -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 المقرر بايولوجي جزيئي متقدم /النظري بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول
مقدمة تعريفية عن تطور  

 البايولوجي الجزيئي

مقدمة عامة / نبذة  

تاريخية عن تطور علم  

 البايولوجي الجزيئي

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

الصفوف  طريق 

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني

 

التعرف على تركيب  

 في الخلية DNA وشكل 

 DNAوتكرار 

 في الخلية DNA ,شكل 

 DNA وتكرار 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث

 

  DNA أشكال 

الكروموسومي    

 والبالزميدي وأنزيمات 

Topoisomerases 

وانزيمات    DNAأشكال 

Topoisomerases 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 ونهائيةوفصلية 

 2 الرابع 

 

 

تصنف الجينات على  

 اساس الناتج الجيني 

الجينات المشفرة  

للبروتين والجينات  

 RNAالمشفرة النواع 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

 

 

 

التعرف على العوامل 

 التنظيمية

العوامل والعناصر  

 التنظمية

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 السادس 

 

 

التعرف على الخطوات  

في عملية  الرئيسية 

 األستنساخ 

بدأ 

العملية,األستطالة,نهاية 

 عملية األستنساخ 

Poly- II mediated 

Transcription 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان أمتحان 2 السابع

 2 الثامن

 

 

الخطوات   التعرف على 

الرئيسية في ازالة 

 األنترونات 

Self-splicing 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

 

التعرف على الية ازالة 

 mRNAاألنترونات من 

Spliceosome 

mediated splicing 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر

 

التعرف على الخطوات  

 prime cap 5أضافة 

 وميكانيكية األضاقة

Post transcriptions 

modification 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

 

  poly A tailاضافة 

 mRNAالى 

Co-

Transcriptional 

modification 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر

 

  tRNA خطوات شحن 

 باألحماض األمينية

 األستنساخ وشحن 

tRNA   باألحماض

 األمينية 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

 2 الثالث عشر 

 

التعرف على   عوامل  

IF3,  IF2,IF1 

 

 بدا عملية األستنساخ 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر 

 

التعرف على عوامل 

-EF -TU ,EF وهي 

G ,EF-TS 

بدأ عملية األستطالة 

 وانتهاء عملية األستنساخ

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان فصلي  امتحان فصلي  2 الخامس عشر 
 

 

 

 

 البنية التحتية   .11

 غالب حمزة البكري  -مبادئ الهندسة الوراثية الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1-Molecular Biology / David Clark . 2005 

2- Genetics /   Benjamin A pierce .,2002 

3-Molacular Biology, David Clark, Carbondale, 

Illinois, January 2005 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

Molecular Genetics of Bacteria / 4th ed by Jeremy 

.W.Dale and Simon F Park. 2004. 

- Color Atlas of Genetics /  Eberhad Passarge . 2001 

Iraqi Journal of Science 

Bioinformatic Journal 

Public health Journal 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

ضمنها ومن    متقدمبيولوجي جزيئي   ىالمواقع العديدة التي تعن

 NCBIواليوتيوب والبحوث العلمية  وقاعدة بيانات   المواقع الطبية

NCBI –gene ,NCBI-Blast,NCBI-pubmed,NCBI-

protein 

Neuroloimmunology Journal 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان وجدت لمواكبة التطور  

أيضا يجب األخذ بنظر األعتبار تحليل الطفرات الوراثية باستعمال   البايولوجي الجزيئي المتقدم.الكبير في علم  

 وادخال درس األحصاء الحيوي   والمعلومات الحيوية  NCBIبرامجيات خاصة, وكذلك ادخال قواعد البيانات لل  

   .المقرر الدراسي في
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 المرحلة )دكتوراه( 

 ( تقنيات احيائية مناعية متقدم)

 وصف المقرر 

تعريف طلبة الدراسات العليا عن   يتضمنوالذي  علم التقنيات الحيوية المناعية    يشمل هذا المقرر تغطية مفاهيم

اضطرابات الجهاز  كيفية ارتباط دور التقنيات الحيوية وعلم المناعة والذي يتضمن لمحة عامة عن جهاز المناعة  

و تطوير فكرة  والحساسية الفائقة والعجز المناعي    أمراض المناعة الذاتيةالمناعية مثل  المناعي في األمراض  

عامة عن تطبيق مبادئ التقنيات الحيوية في فهم جهاز المناعة من أجل تشخيص وعالج أفضل لألمراض لتي  

جاه المسارات الوظيفية المختلفة لعلوم التقنيات االحيائية ورفد المجتمع بالخريجين  بات  كوادر متقدمةتقود الى اعداد  

والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع    المؤسسات البحثية والتعليميةللعمل في  من الدراسات العليا  

 . المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر

 

 بغداد جامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التقنيات االحيائية / كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 تقنيات احيائية مناعية متقدم   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 /الثانيالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ( أسبوع x 2 15ساعة )  30 

 8/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    .أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي .ب 

 المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في   -ج

https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
MERNA
Stamp
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -
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 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 

 طرائق التعليم والتعلم      

  للمهارات لحل المشاكلتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة  -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 علمية وعملية امتحانات يومية باسئلة   -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات  تمكين  - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع الم - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 ء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية أعطا -

 طرائق التقييم 
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 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -

 

 

 /النظري  التقنيات االحيائية المناعية متقدم المقرربنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

Types of antigens 

and their relation 

with different 

types of receptors   

Antigens and 

Receptors     

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

Molecular 

diversity of 

humoral immune 

system, and the 

specifity 

generation against 

the specific 

antigen 

Generation of 

Immune 

Diversity: 

Lymphocyte 

Antigen 

Receptors.  

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 ونهائيةوفصلية 

 2 الثالث 

Explain the types 

of lymphocytes 

and their 

generation and 

development 

through positive 

and negative 

selection 

Lymphocyte 

development 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

Explain how 

lymphocytes are 

become activated 

and the routes of 

activation   

Lymphocyte 

activation 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 ونهائيةوفصلية 
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 2 الخامس

 

  Types of Immune 

pharmacotherapy, 

and the mode of  

Immune 

pharmacotherapy 

action 

Immune 

pharmacotherapy 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السادس 

 

 

 

Examination 
Examination 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السابع

 

 

Explain different 

types of immune 

tests and their 

mechanism of 

actions 

Immune tests 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثامن

 

 

preparation and 

purification of 

antigen  

Monoclonal 

antibody 

preparation (1) 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

 

 

Preparation of B 

cell monoclonal 

antibodies  

Monoclonal 

antibody 

preparation (2) 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

طريق  فيديوية عن 

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 

 

 

Study different 

examples related 

with monoclonal 

antibodies 

Monoclonal 

antibody 

applications 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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الصفوف  

 االليكترونية

 2 الحادي عشر 

 

 

Types of vaccine, 

and differentiate 

among each others 

Vaccine 

technology 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

 

 

Study different 

ingredients used to 

completed vaccine 

formula  

Vaccine 

ingredients  

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث عشر 

How antigens are 

prepared and the 

types of antigens 

preparation 

Vaccine 

preparation 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

 

 

 

 

Examination 
Examination 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن طريق  

الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان فصلي  امتحان فصلي  2 الخامس عشر 
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 البنية التحتية   .11

 اليوجد  المقررة المطلوبة الكتب  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Immunology of Lippincotts Illustrated 

Reviews 2014 

Vaccine/ 2015 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

Immuno Biology,  Kenneth Murphy/2006 

Applied Immunology 2011   

Immunology by Richard, Harvey and Pamela C. 

Champe (2007)    

Medical immunology.4th edition . by 

jawetz.,(2001) 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

ومن    المتقدمالمناعية الحيوية التقنيات  ىالتي تعنالمواقع العديدة 

واليوتيوب والبحوث العلمية   ضمنها المواقع الطبية  

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

 وجدت لمواكبة التطور الكبير في علم التقنيات الحيوية المناعية المتقدم. 
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 )دكتوراه(المرحلة 

 ( وراثة السرطان  )

 وصف المقرر 

والتي   يةاالسرطان الجزيئ وراثة  ال  لعلم    يشمل هذا المقرر تغطية  اذ    يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً  

االتغيرات البايولوجية االولية التي تحدث في الخلية ، وما له من تاثير على وظيفة وفاعلية   دراسةتتطرق الى  

عن كبح االورام  ونتائجها على انقسامات   الجينات المسؤولة  و  الجينات ذات العالقة بالسيطرة على انقسام الخاليا  

التقنيات    ، وكيفية االعتماد على    الوراثية  لكثير من االمراض  الخاليا الغير طبيعية ، والتي بالنتيجة تؤدي الى  

باالعتماد   لتشخيص االورام في الخاليا ،    الحديثة للهندسة الوراثية والمناعية والزراعة النسيجية للخاليا الحيوانية  

تتبع   و  المسارات  على  المختلفة  الحيوية  منها جزيئيا  الوظيفية  والتثبت  االورام  احداث  المسوولة عن  للجينات 

علوم التقنيات االحيائية ورفد المجتمع بالخريجين من الدراسات العليا للعمل في المؤسسات البحثية  عتماد على  باال 

في   والتعليمية والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع المدني وقادرة على مواكبة مستجدات العصر

ع المبكر  التحري  عن  فضالً  والمناعية  الطبية  االمجاالت  في ن  المعتمدة  االساليب  من  التيقن  وكيفية  الورام 

 عالجاتها 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم التقنيات االحيائية / كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

 وراثة سرطان   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    -أ

 العلميالمساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث   -ب 

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج

MERNA
Stamp
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية   -1أ 

           والنانوية

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  -2أ 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -
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 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 

 طرائق التعليم والتعلم      

  للمهارات لحل المشاكلتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة  -

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 علمية وعملية امتحانات يومية باسئلة   -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 

الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات  تمكين  - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع الم - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 
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 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -

 

 /النظري  وراثة سرطانالمقرر بنية  .10

 التعلم المطلوبة مخرجات  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول
Cellular Basis of 

Cancer 

Abnormalities in 

Cellular equilibrium 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

Cancer Cells: 

Transformation and 

Differentiation   

 Neoplasia  

What and how is a 

Tumour occurs ? 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

TYPES OF 

NEOPLASMS  

BENIGN  and 

Malignant 

EPITHELIAL 

NEOPLASMS 

Control of cell 

growth 

ANGIOGENESIS 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع

Cancer 

Physiology A 

and B 

 

Role o Cyclin-

dependent 

kinases (CDK)  

in : 1-Control 

the cell cycle by 

phosphorylating 

other proteins 

related in cell 

division  

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

ية واسبوع

 وفصلية ونهائية
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 2 الخامس

Cancer arises by 

successive 

mutations 

Many types of 

cellular 

abnormalities 

 

phosphorylating 

other proteins 

related in cell 

division 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السادس 

Cancer Physiology 

part /C: 

Induction of 

apoptosis: 

Extracellular or 

intracellular 

signaling  

 

Proteins 

regulate the 

intrinsic 

pathway of 

apoptosis. 

Who lead the 

cell to 

apoptosis? 

How tumor cells 

disrupt local 

and distant 

tissue 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

    االمتحان الفصلي االول  2 السابع

 2 الثامن

Extracellular or 

intracellular 

signaling  and 

their roles in 

metastasis  

 

ANGIOGENESI

S 
  METASTASIS 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

Steps of Tumor 

spread and 

metastasis function and 

Mechanisms of 

ECM and 

cancer 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 

MOLECULAR 

BIOLOGY OF 

CANCER 

A: Oncogenes 1-Carcinogenesis 

2-Tumor Clonality 

by X-Inactivatio 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 الحادي عشر 

MOLECULAR 

BIOLOGY OF 

CANCER /B 

Tumor suppressor 

gene 
Two-Hit Hypothesis 

Some Genes Related 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

GENETIC 

PATHWAYS 

CONTOLLED BY  

CANCER GENES 

Which and how 

Genes 

CONTOLLED the 

pathways or lead to  

CANCER 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث عشر 
Genes stability  

 

 

Third class of 

tumor gene: 
promotes 

tumorigenesis in  

a completely 

different way 

when mutated   

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

Seminars presented 

by students 

concerned in cancer 

genetic   

Discussions  about 

different inheritance 

diseases   

presented by 

students   

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان فصلي   2 الخامس عشر 
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 البنية التحتية   .11

 اليوجد   الكتب المقررة المطلوبة  -5

 المراجع الرئيسية )المصادر( -6

Human Genetics- Concepts and 

Application/ Ricki Lewis/ ELEVENTH 

EDITION/2015 

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

 1-Biology of cancer,2nd edition ,Ed. ROGER J. 

B. KING , 2000 

2- Essential of Genetics , 6th edition , eds. 

William S. Klug , Michael R. Cummings and 

Charlotte A. Spencer , 2007 (Pearson 

International Edition ) 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......
Cancer  Genetics-  Wekpida ppt 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

     . وراثة السرطانعلم وجدت لمواكبة التطور الكبير في 
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 هرمونات وغدد صم متقدم

 وصف المقرر 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 /قسم التتقنيات االحيائية   كلية العلوم القسم العلمي / المركز .2

 هرمونات وغدد صم متقدم  اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020الفصل الدراسي الثاني /  الفصل / السنة  .5

 ساعة  30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2020/ 8/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    -أ

 مجاالت البحث العلميالمساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في  -ب 

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج
  

دراسة الهرمونات والغدد وتتطرق الى  (  Endocrinologyعلم الغدد الصم    يشمل هذا المقرر تغطية مفاهيم )

تقود الى اعداد كوادر متقدمة   الصم في جسم االنسان وتشخيصها وتصنيفها واالمراض المرتبطة بها والتي

العليا  الدراسات  بالخريجين من  المجتمع  االحيائية ورفد  التقنيات  لعلوم  المختلفة  الوظيفية  المسارات  باتجاه 

 الصحة قادرة على مواكبة مستجدات العصر للعمل في المؤسسات البحثية والتعليمية و

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9
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 االهداف المعرفية . -

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات الحيوية             -1أ 

 لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -2أ 

 الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية لعلم  والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -3أ 

 لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -4أ 

 لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -5أ 

 رفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية تمكين الطلبة من الحصول على المع -6أ 

 االنكليزية  باالحصاء الحياتي واللغة والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -7أ 

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 وعملية  علمية مهارات  - 1ب 

 وتحليل تذكير مهارات  - 2ب 

    والتطوير االستخدام مهارات  - 3ب 

      

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام بوربوينت   - 1

 (  Data show( و )LCDبواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 اسيةالدر

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  - 2ج 

والهندسة   بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخليةتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
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 العملي /  Endocrinologyعلم الغدد الصم   بنية المقرر  .10

 للمهارات لحل المشاكل تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة 

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 علمية وعملية امتحانات يومية باسئلة   -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات  تمكين  - 1د 

 التقنيات االحيائية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق االحيائي  - 2د 

تعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية واالوساط تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع الم - 3د 

 الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 ء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية أعطا -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعة 2 االول

Introduction: 

definitions, history 

of endocrinology , 

hormone 

nomenclature , 

classes of 

hormones, 

endocrine methods, 

cascades and 

feedback loops, 

Mechanisms of 

Hormone Action 

Introduction 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

االمتحانات 

 االسبوعية  

 ساعة 2 الثاني 

Hormone sources, 

synthesis, receptors 

and target tissues, 

properties of 

hormone-receptor 

interactions, 

Organization versus 

activation 

Hormons 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

االمتحانات 

 االسبوعية  

 ساعة 2 الثالث 

The hypothalamus 

and anterior 

pituitary , Posterior 

pituitary 

Special topic: 

Pituitary disease 

 (Acromegaly, 

Diabetes Insipidus: 

Prolactinoma 

,Cushing’s 

syndrome 

Pituitary gland 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

بحوث حول  

كواشف  

الكاربوهيدرات 

 وتقييم فيما بعد 

 ساعة 2 الرابع

Thyroid hormones: 

structure, control, 

release and 

function  

Special topic: 

Hypo- and 

hyperthyroidism, 

Hashimoto’s 

Thyroiditis 

,Grave’s Disease  

Thyroid gland 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

االمتحانات 

 االسبوعية  
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 ساعة 2 الخامس

Parathyroid 

hormones, Calcium 

homeostasis  

Special topic: 

Vitamin D , 

Osteoporosis 

Parathyroid gland 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

االمتحانات 

 االسبوعية  

 ساعة 2 السادس 

EXAM I 

 

محاضرات  -

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

االمتحانات 

 االسبوعية 

 ساعة 2 السابع

Pancreatic 

hormones:  
Special Topic: 

Diabetes (type 1 

and 2, Gestational 

diabetes, obesity) 

Diabetes   

 ساعة 2 الثامن

The adrenal glands:  

Adrenal cortex: 

aldosterone, 

cortisol, and 

androgens 

Adrenal medulla: 

catecholamine 

(epinephrine, 

norepinephrine) 

Special Topic: 

Stress hormones 

and interactions 

with other 

regulatory 

pathways (nervous 

system activity)  

Adrenal gland 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

بحوث حول  

كواشف الدهون 

 وتقييم فيما بعد 

 ساعة 2 التاسع

Reproductive 

glands :Testes , 

Ovaries 
Androgens  

Estrogens and the 

endocrinology of 

pregnancy 

The steroid 

hormones: sources, 

structure, synthesis, 

regulation, 

receptors and 

effects on target 

tissues 

Reproducr=tive 

hormones 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

االمتحانات 

 بوعية  االس
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 ساعة 2 العاشر 

 Hormones related 

to the kidney, 

Endocrine 

Hypertension , 

RENIN-

ANGIOTENSIN-

ALDOSTERONE 

SYSTEM  

Kidney hormones 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

االمتحانات 

 االسبوعية  

 ساعة 2 الحادي عشر 

EXAM II 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

االمتحانات 

 االسبوعية  

 ساعة 2 الثاني عشر 

Adipose tissue 

hormones, muscle 

hormones, pineal 

gland, thymus 

gland, Gut 

hormones. 

Adipose tissue 

hormones 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

االمتحانات 

 االسبوعية  

 ساعة 2 الثالث عشر 

FINAL EXAM 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

بحوث حول  

كواشف  

االحماض 

االمينية وتقييم 

 فيما بعد 
 

 

 . البنية التحتية  11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1

Bernhard Kleine • Winfried G. Rossmanith 

Hormones and the Endocrine System 

Textbook of Endocrinology 

Springer International Publishing Switzerland 2016 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

Antonino Belfiore • Derek LeRoith 

Principles of 

Endocrinology and 

Hormone Action 

Springer International Publishing AG 2018 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

Anatomy and Physiology. Saladin. 3rd. 
Edition. McGraw – Hill. 2004.. 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......
Medical news today 
https://www.medicalnewstoday.com 

 

https://www.medicalnewstoday.com/
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 . خطة تطوير المقرر الدراسي12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

 Endocrinologyعلم الغدد الصم وجدت لمواكبة التطور الكبير في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المرحلة )دكتوراه(

 (  وراثة جزيئية للبكتريا )

 وصف المقرر 
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الى تعريف طلبة الدراسات العليا  الى احد الفروع التابعة لعلم الوراثة اال    تشمل مادة وراثة البكتريا الجزيئية  

وهو وراثة جزيئية للبكتريا والذي يتضمن دراسة وراثة البكتريا. دراسة جميع العوامل التي تشترك في اظهار  

ا الحديثة  والتقنيات  للبكتريا  الوراثية  االمور  عن  حقائق  المبكر  التحري  و  المورثات  عن  الكشف  في  لمتبعة 

الى  باالضافة  البكتريا  وجود  مع  تتداخل  قد  والتي  الوراثية  االمراض  من  العديد  عن  المسؤولة  المورثات 

الجينية. الخارطة  الوراثية ورسسم  المادة  انتقال  الوراثية وطرق  للمادة  الناقلة  اعداد   دراسةالعناصر  الى  تقود 

باتجاه المسارات الوظيفية المختلفة لعلوم التقنيات االحيائية ورفد المجتمع بالخريجين من الدراسات   كوادر متقدمة

العليا للعمل في المؤسسات البحثية والتعليمية والصحة وحماية البيئة وإستدامتها وقيادة المجتمع المدني وقادرة  

 على مواكبة مستجدات العصر.

 

 بغداد جامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 تقنيات االحيائية لقسم ا/ كلية العلوم المركز /القسم العلمي  .2

   وراثة جزيئية للبكتريا   رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

  2021-2020 / االولالفصل الدراسي  السنة  /الفصل  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 (الكلي)
 ساعة   30 

 8/10/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    -أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي -ب 

 المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في   -ج

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

MERNA
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 االهداف المعرفية . -

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطارالفكري اسس و تطلبيقات التقنيات   -1أ 

          والنانويةالحيوية  

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية   -2أ 

 والغذائية 

 لعلم الوراثة و الهندسة الوراثية والوراثة الخلوية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم النبات واالنسجة النباتية والحيوانية  -4أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعلم االمراض و المناعة والبكتريا المرضية  -5أ 

 المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و االحياء المجهرية  تمكين الطلبة من الحصول على -6أ 

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باالحصاء الحياتي واللغة االنكليزية  -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 مهارات علمية وعملية  - 1ب 

 مهارات تذكير وتحليل - 2ب 

   االستخدام والتطويرمهارات  - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم       

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّقة بالمعرفة والنظم الموضحة في : 

توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورة البيضاء واستخدام   - 1

 (  Data show( و ) LCDبوربوينت بواسطة شاشات )

 تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية للمفردات الدراسية -2

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراسية  - 3

تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد  - 4

 الدراسية

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة للطلبة  -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلفة بها  -

 اختبارات عملية نوعية وكمية في المختبرات  -

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري السس وتطبيقات التقنيات االحيائية   - 1ج 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  - 2ج 

المرتبطة بعلم االمراض المايكروبية و المناعة وعلم الخلية والهندسة  تمكين الطلبة من حل المشاكل  - 3ج 

 الوراثية 

 تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بعلم باالنسجة الحيوانية والنباتية  - 4ج 

 طرائق التعليم والتعلم      
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السابقة للمهارات لحل  تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم  -

 العلمية المشاكل

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

 مشاركة الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية  -

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية باسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية  -

 باسئلة علمية وعملية امتحانات يومية  -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 وضع درجات للواجبات البيتية  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 الشخصي(.  المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير السس وتطبيقات   - 1د 

 التقنيات االحيائية 

تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بقوانين المختبرات  وبمعايير التدقيق   - 2د 

 االحيائي 

يع المتعلقة بنظم اللغة لالستيراد للمواد الكيميائية  تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواض - 3د 

 واالوساط الزرعية واالختبارات الجزيئية 

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتقنيات االحيائية  باللغة اإلنكليزية  - 4د 

 طرائق التعليم والتعلّم 

 

 اإلضافية المتعلقة بمخرجات التفكير والتحليل للتقنيات االحيائية تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع  -

 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع التقنيات االحيائية  تتطلب التفكير والتحليل  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 دةلمواضيع محد 

 أعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية  -

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 درجات مشاركة السئلة منافسة تتعلق بالمادة الدراسية -

 درجات محددة بواجبات بيتية  -
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 النظري /وراثة جزيئية للبكتريا   المقرر بنية  .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

The Biological 

Universe 

-The Bacteria 

-The Archaea 

-The Eukaryotes 

-Speculations on 

the Origin of the 

Three Domains of 

Life 

B-What  Is 

Genetics? 

- Bacterial Genetics 

-A Brief History of 

Bacterial Molecular 

Genetics 

 

Introduction  to 

Bacterial Genetics 

 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 ونهائيةوفصلية 

 2 الثاني 

A-Physical 

organization of 

Bacterial  genome. 

B-Classification 

according to 

genetics content 

C-The Bacterial 

Chromosome: 

-DNA Structure, 

Replication, and 

Segregation 

-Antibiotics That 

Affect Replication 

and DNA Structure 

 

Nucleic Acid 

Structure and 

Function 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

A- Analysis of gene 

expression 

B- Transcriptional 

analysis 

Regulation of Gene 

Expression 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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C- Translational 

analysis 

D- Systematic 

analysis of gene 

function 

 

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

 2 الرابع

A-Deletions and 

insertions 

B- Transposon 

mutagenesis 

C- Gene 

replacement 

D-. Site-directed 

mutagenesis 

 

 

Mutation  Variation 

and adaptation 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

 

Bacterial - 

infections regulates 

host epigenetic 

genes . 

-bacterial effectors 

Manipulating the 

host transcription 

machinery . 

-Epigenetic and 

bacterial imprinting 

– 

Analysis of DNA 

methylation . 

 

Epigenetic variation 

at microorganisms 

– based levels 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السادس 

A- Strain 

development 

B-Generation of 

variation 

C-Selection of 

desired variants 

D-Overproduction 

of primary 

metabolites 

E-Simple pathways 

F-Branched 

pathways 

G-Overproduction 

of secondary 

metabolites 

- Genetic 

Modification: 

Exploiting the 

Potential of 

Bacteria 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

يومية امتحانات 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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    Exam 2 السابع

 2 الثامن

A-Metabolic 

pathways 

B-

Complementation 

C-Cross-feeding 

 

 

Genetic Methods 

for Investigating 

Bacteria 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 التاسع

A- Reporter genes 

B-Cell division 

C-Motility and 

chemotaxis 

D-Cell 

differentiation 

 

 

8-Microbial 

physiology 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 

A-Wide range 

mechanisms of 

bacterial 

pathogenesis 

B-Detection of 

virulence genes 

C-Specific 

mutagenesis 

D-Gene 

replacement 

E-Antisense RNA 

9-Genetics of  

Bacterial virulence 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الحادي عشر 

A-Molecular 

taxonomy 

B- Diagnostic use 

of PCR 

C- Molecular 

epidemiology 

 

10-Taxonomy, 

evolution and 

epidemiology 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 

A- Gene mapping 

B- Conjugational 

analysis 

C- Co-

transformation and 

co-transduction 

D- Molecular 

techniques for gene 

mapping 

11 -Gene Mapping 

to Genomics 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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E- Gene sequencing 

F- DNA sequence 

determination 

G- Genome 

sequencing 

H- Comparative 

genomics 

J-Physical and 

genetic maps 

 

 

 2 الثالث عشر 

A- Construction of 

genomic libraries 

B- Screening a gene 

library 

C- Construction of 

a cDNA library 

D- Products from 

cloned genes 

E-Expression 

vectors 

F- Making new 

genes 

G- Other bacterial 

hosts 

H- Novel vaccines 

 

12 Gene libraries 

 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

Other uses of gene 

technology 

A-Pulsed  Field Gel 

Electrophoresis 

PFGE 

B-RT-PCR 

C-VNTR 

D-Multilocus 

sequence typing 

MLST 

 

Other uses of gene 

technology 

محاضرات  -1

 ورقية 

الشاشة  -2

 االلكترونية

محاضرات  -3

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

   امتحان فصلي   2 الخامس عشر 
 

 البنية التحتية   .11
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 اليوجد  الكتب المقررة المطلوبة  .1

 المراجع الرئيسية )المصادر( .2

2- Molecular Genetics of Bacteria.4th Edition Jeremy  

Larry Snyder  ,Joseph E. Peters, Tina M. Henkin and 

Wendy Champness ..2014. 

 

3-Genetics   by Benjamine . A. Pierce  . 2002    

 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

1--Analysis of Genes and Genomes  .Richard .J .Reece . 

2004. 

 

 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

تعن  التي  العديدة  للمادة  المواقع  جزيئية  وراثة  ضمنها  ي  ومن 

واليوتيوب والبحوث العلمية   المواقع الطبية  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DRBREvFL19g 
https://www.biophysics.org/2020meeting?gclid=Cj0
KCQiAjKqABhDLARIsABb 

10/1795https://www.hindawi.com/journals/jna/20
94 
https://www.researchgate.net/publication/2613469
16_DNA_Repair_Mechanisms_as_Drug_Targets_in_Pro
karyotes 

-https://www.nature.com/scitable/topicpage/dna
-dna-maintaining-for-mechanisms-repair-damage

443 

://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC94https
.015 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1
007%2F978-3-319-20796-4_23-1 / 

-https://www.khanacademy.org/science/high
-discovery-genetics/hs-molecular-biology/hs-school

-and-proofreading-dna/a/dna-of-turestruc-nda
epairr 

https://agrilife.org/gold/files/2012/09/Lect
ure-26.pdf 
Khanacademy.org/science/high-school-
biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-
and-structure-of-dna/a/dna-proofreading- 

https://www.youtube.com/watch?v=DRBREvFL19g
https://www.biophysics.org/2020meeting?gclid=Cj0KCQiAjKqABhDLARIsABb
https://www.biophysics.org/2020meeting?gclid=Cj0KCQiAjKqABhDLARIsABb
https://www.hindawi.com/journals/jna/2010/179594
https://www.hindawi.com/journals/jna/2010/179594
https://www.researchgate.net/publication/261346916_DNA_Repair_Mechanisms_as_Drug_Targets_in_Prokaryotes
https://www.researchgate.net/publication/261346916_DNA_Repair_Mechanisms_as_Drug_Targets_in_Prokaryotes
https://www.researchgate.net/publication/261346916_DNA_Repair_Mechanisms_as_Drug_Targets_in_Prokaryotes
https://www.nature.com/scitable/topicpage/dna-damage-repair-mechanisms-for-maintaining-dna-344
https://www.nature.com/scitable/topicpage/dna-damage-repair-mechanisms-for-maintaining-dna-344
https://www.nature.com/scitable/topicpage/dna-damage-repair-mechanisms-for-maintaining-dna-344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC94015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC94015
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/a/dna-proofreading-and-repair
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/a/dna-proofreading-and-repair
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/a/dna-proofreading-and-repair
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-molecular-genetics/hs-discovery-and-structure-of-dna/a/dna-proofreading-and-repair
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and-repair 
https://link.springer.com/article/10.1007/B
F00268796 

https://journals.plos.org/plosgenetics/article
?id=10.1371/journal.pgen.0010015 
https://journals.plos.org/plosgenetics/article
?id=10.1371/journal.pgen.1007199 
https://link.springer.com/article/10.1007/B
F00897013 
https://link.springer.com/article/10.1007/B
F00327673 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

  .جزيئية للبكترياالوراثة ال علموجدت لمواكبة التطور الكبير في 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF00268796
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00268796
https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007199
https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007199
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00897013
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00897013
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00327673
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00327673
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 مواد حيوية متقدمة(   :)المادة

 وصف المقرر 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 /قسم التتقنيات االحيائية   كلية العلوم / المركز علميالقسم ال .2

 مواد حيوية متقدم  اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2020-2019 /الثاني  الفصل الدراسي الفصل / السنة  .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(
 ساعة   30

 2019/ 8/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 توسيع مدارك الطلبة للتعرف على التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا    -أ

 المساهمة في اعداد التفكير العلمي الصائب للطلبة  لحل المعوقات في مجاالت البحث العلمي -ب 

 ارفاد سوق العمل بالخرجين ذوي الخبرة والكفاءة في المجاالت التطبيقة للتقنيات الحيوية   -ج

تغطية   المقرر  هذا  ي  المتقدمة  حيويةالمواد  ال  مفاهيم    يشمل  المهمة    تناول  والذي  تصميم  في  المفاهيم 

الجزيئي    وظيفة و الفهم  أساس  على  المصممة  المواد  أي   ، الحيوية  المواد  تصنيع  فن  وراء  والتطبيق 

وتفاعلها مع األنظمة البيولوجية. عالوة على ذلك ، سيتعلم الطالب استراتيجيات مختلفة لتعديل و / أو  

مما يؤدي الى    قة التصميم على اختيار المواد وعالقات الهيكل والوظيفةتصميم المواد وتأثيرات طري

اكتساب المهارات التي تقود الى اعداد كوادر متقدمة باتجاه المسارات الوظيفية المختلفة لعلوم التقنيات 

 االحيائية.

MERNA
Stamp
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

 االهداف المعرفية . أ

   والنانويةالفكري اسس و تطبيقات التقنيات الحيوية  رتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالطا -1 أ

        في المجاالت المتنوعة

 االحياء المجهرية الصناعية والبيئية والغذائية  علم ل والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -2 أ

والبايلوجي   والوراثة الخلوية  علم الوراثة و الهندسة الوراثيةل والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -3 أ

 الجزيئي. 

 االنسجة النباتية والحيوانية علم النبات ول  والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة. تمكين -4 أ

 لعلم االحياء المجهرية والمرضية وعلم االمراض والمناعة  والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -5 أ

 مساراتها االيضية تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمعايير علم الخلية و  -6 أ

 االنكليزية  واللغة الحصاء الحياتيبا  والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -7أ 
 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  -ب 

 في صياغة المواضيع او المحاضرات العلمية وعملية علمية مهارات  - 1ب 

 تلخيص وعرض تلك المواضيع باستعمال أجهزة العرض)داتاشو(  و وتحليل تذكير مهارات  - 2ب 

    التمكن العلمي من الموضوع و   والتطوير االستخدام مهارات  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 :  قة بالمعرفة والنظم الموضحة فيتزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع المتعلّ 

بواسطة ينت البيضاء واستخدام بوربو  الدراسية من قبل الكادراالكاديمي من خالل السبورةتوضيح وشرح المواد  - 1

 (  Data show) و  (LCD)شاشات 

 للمفردات الدراسية تزويد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البيتية -2

 ية مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معرفة اكاديمية تتعلق بالمفردات الدراس - 3

 الدراسية ات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة اضافية للمواد راه تحسين م - 4

 العصف الذهني أثناء المحاضرة -5

 طرائق التقييم       

 اختبارات يومية باسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية

 للطلبة درجات مشاركة االسئلة المنافسة الصعبة  -

 البيتية المكلفة بها  وضع درجات للواجبات  -

 وضع درجات للتقارير العلمية والسمنارات ذات العالقة بالمواد الدراسية. -

 

 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 السس وتطبيقات التقنيات االحيائية  والنانوية تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج

 االحياء المجهرية المرضية الصناعية والبيئية والغذائية علم ب تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة - 2ج 

  الهندسة الوراثيةو وعلم الخلية و المناعة  روبيةالمايك علم االمراض بتمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  - 3ج 

 والوراثة البشرية والبايلوجي الجزيئي. 

 باالنسجة الحيوانية والنباتية علم ب تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة - 4ج 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 لحل المشاكل  التعليم السابقة للمهارات واضيع االضافية المتعلقة بمخرجات متزويد الطلبة باالساسيات وال 

 العلمية

 حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي -

  الطلبة خالل المحاضرة لحل بعض المسائل العلمية مشاركة -

 طرائق التقييم     

 

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضيع الدراسية  -

 البيتية وضع درجات للواجبات  -

 تكليف الطلبة بعمل سمنارات علمية ومناقشتها  -

 التمكن من الموضوع الذي يقوم بإلقائه  -     
 استعماله للوسائل التعليمية المختلفة وثقته اثناء االلقاء -      
 والمبادرة في السؤال اإلجابةمساهمة الطالب في  -       
 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د 

السس وتطبيقات التقنيات تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة باالطار الفكري والمعايير  - 1د 

 االحيائية 

 االحيائي وبمعايير التدقيق  المختبرات بقوانين  المتعلقةتمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع  - 2د 

واالوساط الزرعية   ة لالستيراد للمواد الكيميائيةغبنظم الل تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة - 3د 

 واالختبارات الجزيئية 

 اإلنكليزية باللغة  الحيائية بالتقنيات اتمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المتعلقة  - 4د 

 م لّ والتع التعليمطرائق 

 للتقنيات االحيائية خرجات التفكير والتحليل تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بم -

 تتطلب التفكير والتحليل  التقنيات االحيائية تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة مواضيع  -

 الطلب من الطلبة مجموعة من األسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 لمواضيع محددة

 الموضوع. أهميةالتوجيهات العامة حول طرق الكتابة واالختصار المفيد وفن االلقاء والعرض إلبراز  إعطاء  -

 طرائق التقييم 

 التمكن من الموضوع الذي يقوم بإلقائه   •
 استعماله للوسائل التعليمية المختلفة وثقته اثناء االلقاء •
 والمبادرة في السؤال   اإلجابةمساهمة الطالب في  •
  االلتزام بالحضور •
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 /النظري   مواد حيوية متقدم بنية المقرر   .10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول

Fundamentals of  

biomaterials  

science. Understand 

the ability to apply 

fundamental 

principles for 

designing 

biomaterials to be 

used in a given 

biomedical 

application 

 

Introduction to 

Biomaterials 

 محاضرات -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني 

:  basic  properties,  

medical  

requirements and 

clinical   

significance. 

Desinfection and 

sterilization of 

biomaterials 

Characteristic of 

Biomaterials 

  محاضرات -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثالث 

 

 

Physico-chemical 

properties of 

biomaterials: 

mechanical 

(elasticity, yield 

stress, 

ductility,   

toughness,   

strength,   fatigue,   

hardness,   wear   

resistance),       

morphology   and   

texture,  physical  

(electrical,  optical,  

magnetic, 

thermical), 

chemical and 

biological 

properties . 

Features and 

Surface properties 

of Biomaterials: 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 الرابع

 

 

Elements  in  

interaction  with  

the  surface  of  a  

biomaterial   at  the  

bio interfaces.  

Molecular and 

cellular processes 

with  living  

environment, 

blood-materials 

interaction, short 

and long term 

reactions to the 

body 

Structural Order 

in Materials & 

Biology 

حاضرات   م-1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الخامس

 

 

:  Polymer 

Introduction, 

Natural Polymers 

Synthetic  Polymers 

Polymeric 

Materials 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السادس 

 

Nanostructures and 

Nanotechnology  

Fabrication, 

Properties of 

Nanoshells with 

Controllable 

Surface Charge 

Advanced 

Biomaterials 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 السابع

: Optical 

microscopy and 

Spectrophotometer, 

Scanning Electron 

Microscope , 

AFM 

Characterization 

Tools 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثامن

 

 

 

 امتحان فصلي 

 امتحان فصلي 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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 2 التاسع

 

 

 

Knowing the 

standards on  the  

biological  

evaluation  of  

medical  devices  

and   implications   

to   applications   in   

human.   Practical   

aspects   of   

biomedical  

devices:  

manufacturing,  

storage  quality and  

regulatory 

FDA  

requirements: 

ات   محاضر-1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 العاشر 

- Knowledge 

of 

biomaterial 

requirement

s for certain 

medical 

applications 

- Understandi

ng  the 

biomaterials 

used in 

different 

medical 

applications 

(e.g.,  drug 

delivery, 

biosensors, 

and tissue 

engineering) 

Biomaterial 

applications 

 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 ونهائيةوفصلية 

 2 الحادي عشر 

 

 

Class 

Presentations 

 

Class 

Presentations 

 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الثاني عشر 
 

 

Applications of 

biomaterials In 

Environment 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية
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Applications of 

biomaterials In 

Environment t 

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

 2 الثالث عشر 
Toxicity of 

biomaterials 

Toxicity of 

biomaterials 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 2 الرابع عشر

 

 

 

Seminar 

 

Seminar 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

امتحانات يومية 

واسبوعية 

 وفصلية ونهائية

 نهائي امتحان  نهائي امتحان  2 الخامس عشر 

محاضرات   -1

على الشاشة  

 االلكترونية

محاضرات  -2

فيديوية عن  

طريق الصفوف  

 االليكترونية

علمية السمنر 

واالجابة على  

 االسئلة 
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 البنية التحتية   .11

 )اليوجد(   الكتب المقررة المطلوبة  -3

 )المصادر(المراجع الرئيسية  -4
 Biomaterials Synthesis, Characterization and  

their Applications 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها     -ا

 )المجالت العلمية, التقارير,.....(   

Biomaterials Synthesis, Characterization and  

their Applications 

المراجع االلكترونية  ومواقع   -ب 

 االنترنت......

ومن ضمنها   المواد الحيوية تقنيات بالمواقع العديدة التي تعنى  

 المواقع الطبية واليوتيوب والبحوث العلمية 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

متابعة مراجع االنترنت والبحوث التي تنشر في المجالت العالمية وكذلك الكتب الحديثة ان  

 . مواد الحيوية الوجدت لمواكبة التطور الكبير في 

 

  


