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لتدفق المعلومات  شرح  هو ) iologyBMolecular( لهدف الرئيسي لعلم األحياء الجزيئية

 الوراثية داخل النظام األحيائي. أو هو عبارة عن مسار تحول المادة الوراثية من الحمض النووي

 DNAألى حمض رايبوزي ناقل mRNA  و التي يتم ترجمتها في الرايبوسومات

و إعادة نشرة  1956في عام  فرانسيس كريك من أشار لهذا المصطلح كان من قبل أول  كبروتينات.

 :1970كورقة نشرت في عام  الطبيعة في مجلة

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

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

 ؛البرنامج.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%B1_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%B1_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)
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  هداف المعرفية األ -أ

 وى الجزيئي تكائن الحي على المس ال العلم الذي يختص بدراسة التركيب الوراثي(الج ينات) ووظائف -1أ
وي الورثية المج ن زه في الحمض النوجميع المعلومات  Nucleoidاو  Nucleusتضم النواة  -2أ

DNA .وتتحكم في جميع وظائف الخلية 
 معرفة ا لساس الجزيئي للوراثة وطرق التعبير الجيني  

 يعتمد في دراس ته على علم الجينات والكيمياة الحيوية.  - 2ب

قيقة والكيمياء الددراسة األحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كال من علم األحياء   - 3ب

 في عدة فروع ويتقاطع مع الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات

خلوية وبخاصة تهتم البيولوجيا الجزيئية بدراسة مختلف العالقات المتبادلة بين كافة األنظمة ال   -4ب

جين( والحمض العالقات بين الحمض النووي منقوص األكسجين )حمض نووي ريبوزي منقوص األكس

ذه العملية هالنووي الريبوزي )حمض نووي ريبوزي( وعملية االصطناع البروتيني إضافة إلى آليات تنظيم 

   وكافة العمليات الحيوية. 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 . في العمل في مجاالت نختلقة لخريجينايزيد فرص تدرجة متقدمة الهدف هو تطوير – 1ب

 دراسات أكثر تعمقا والمعرفة المكتسبة يمكن أن تقدم مهنة أو الوظيفية المحتملة.  -2ب 

 ألحياء.االبيولوجيا الجزيئية هو خيار للطالب يتطلع إلى التوصل إلى فهم أعمق لعلوم  مادة -3ب 

 
 
 طرائق التعليم والتعلم      

التعليم والتفكير.  المتعلم في عملية ةشاركالمشاهدة ومكون المادة عملية داخل المختبر فيتم اعتماد طريقة 

أو شحذ الذهن لتحريض المتعلم على التفكير  brain stormingطريقة عصف الدماغ  واستخدام

 .والمشاركة في إبداع الحلول في التعليم

 

 
 طرائق التقييم      

 التقويم التشخيصي ) القبلي (  -1

 إلكترونية من صور وفيديوهات وملفات ملتميديامواد بصرية ووسائط   -2

 التقارير المكتوبة والمقابالت الشفهية  -3

 شفهية( –اختبارات )تحريرية   -4

 

 

 



 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تدوين مالحظات حول قيم ألفكار -توجيه أسئلة –بحث قيمة األفكار   -1ج

 اختيار النماذج – لصور العلميةالتمييز بين  -2ج

 رغبة عنالمختبرية القيام باألعمال  -عرض المساعدة -تطبيق التعليمات –اتباع اإلرشادات  -3ج

الحتجاج ا -مساعدة المشاريع -إبداء وجهات نظر مغايرة لألفكار الخاطئة -دعم وجهات النظر   -4ج

 بحمالت نشيطة القيام-الموضوع على األعمال الخارجة عن 

  
 .الشخصي(لتطور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وا )المهاراتالمنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات إدارة الصف -1د

 مهارات طرح االسئلة -2د

 مهارات التقويم -3د

 مهارات ربط المادة بالواقع باستعمال األمثلة التعزيزية من الحياة البومية -4د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

البكالوريوس شهادة  30 

 في التقانات االحيائية
البيولوجي الجزيئي  

 العملي

(Molecular 
Biology) 

المحاضرة 

والمناقشة 

 واالستجواب

التقارير 

 األسبوعية 

االختبارات و

التحصيلية 

الفصلية 

 والنهائية
 Biosafety and = 2 االول

Biosecurity 
= = 

 .Molecular lab = 2 الثاني
Instrument 

= = 

 Molecular = 2 الثالث
equipment 

= = 

 = =   Molecular buffers = 2 الرابع
 Methods of DNA = 2 الخامس

extraction from 
whole blood. 

= = 

 Methods of DNA = 2 السادس
extraction from 
bone 

= = 

 Methods of DNA = 2 السابع
extraction from 
mouse tale 

= = 

 Methods of DNA = 2 الثامن
extraction from 
higher   

= = 

 Methods of DNA = 2 التاسع
Plasmid extraction 
from cells of 
Bacteria. 

= = 

 Methods of DNA = 2 العاشر
from tissue 

= = 

 Methods of RNA = 2 الحادي عشر
extraction from 
blood 

= = 

 Methods of RNA = 2 الثاني عشر
extraction from 
tissue 

= = 

 Methods of RNA = 2 الثالث عشر
extraction from 
bone 

= = 

 study of some DNA = 2 الرابع عشر
characteristics such 
as Purity and assign 

= = 

  = 2 الخامس عشر

 االمتحان الفصلي
 

 

= = 



 البنية التحتية  .12

 / ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Molecular Biology of the Cell. 4th edition -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. 

New York: Garland Science; 2002. 

2- Practical Handbook Of Biochemistry And 

Molecular Biology/ Gerald D Fasman 

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 

- Molecular Biology Techniques: A Classroom 

Laboratory Manual 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 

 االنترنيت ....
1- NCBI 
2- PubMed 
3- You tube  
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الجامعات توحيد المواضيع المطلوبة في المقررات الدراسية بين كليات التقانات االحيائية في  -1  

 العراقية.

 االعتماد على مراجع وكتب مقررة في الكلية  – 2

 باالعتماد على منهج التوأمة بين جامعات العالم  العالميالتطور تطوير المادة الدراسية حسب  -3

 

 

 

 
 

http://www.garlandscience.com/textbooks/0815341059.asp

