نوورج وصف الوقرر
هراجعة أداء هؤسسات التعلين العالي ((هراجعة البرناهج األكاديوي))
وصف الوقرر
َىفش وطف انًمشس هزا إَدبصا ً يمتؼُب ً ألهى خظبئض انًمشس ويخشخبد انتؼهى انًتىلؼخ يٍ انطبنت تحمُمهب
يجشهُب ً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االستفبدح انمظىي يٍ فشص انتؼهى انًتبحخ .والثذ يٍ انشثؾ ثُُهب وثٍُ وطف
انجشَبيح.

 .1انًؤسسخ انتؼهًُُخ

خبيؼخ ثغذاد -كهُخ انؼهىو

 .2انمسى اندبيؼٍ  /انًشكض

ػهىو انحُبحيٍ

 .3اسى  /سيض انًمشس

هُذسخ وساثُخ

 .4انجشايح انتٍ َذخم فُهب

ػهى االحُبء انًدهشَخ َ -جبد  -حُىاٌ

 .5أشكبل انحؼىس انًتبحخ

يحبػشح تمهُذَخ

 .6انفظم  /انسُخ

انفظم انذساسٍ انثبٍَ 2017-2016

 .7ػذد انسبػبد انذساسُخ (انكهٍ)

ثىالغ  8سبػخ اسجىػُب ػًهٍ

 .8تبسَخ إػذاد هزا انىطف
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 .9أهذاف انًمشس
هندسة وراثية تعريف الطالب على املواد الوراثية املسؤلة عن نقل الصفات وامكانية استخدام هذه املواد لتحسني الصفات يف الكائنات احلية .دراسة
اهم التقنيات املسخدمة لنقل الصفات الوراثية.

 .10يخشخبد انتؼهى وؽشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى
أ -انًؼشفخ وانفهى
أ -1اٌ َتؼشف انطبنت ػهً انًبدح انىساثُخ نالحُبء وكُفُخ ؽشق استخالطهب وتُمُتهب
أ -2كُفُخ تؼبػف انًبدح انًبدح انىساثُخ.
أ -3اٌ َتؼشف ػهً انطشق انًختهفخ نُمم انًبدح انىساثُخ وكُفُخ استخذايهب.
أ -4اٌ َتؼشف ػهً انطشق انًختهفخ نؼضل انطفشاد.
أ -5دساسخ ثؼغ االيشاع راد انؼاللخ ثبنتغُشاد اندُُُخ.
ة  -انًهبساد انخبطخ ثبنًىػىع
ة – 1استخذاو انًحبنُم انًختهفخ انخبطخ ثطشق االستخالص وانتُمُخ نًبدح انذَب وانشَب يٍ خالَب يتؼذدح.
ة – 2استخذاو  – centrifuge -spectrometerخهبص انتشحُم انكهشثبئٍ
ة _ 3دساسخ انتمُُبد انتٍ تستخذو فٍ انهُذسخ انىساثُخ
ة-4
ؽشائك انتؼهُى وانتؼهى
 .1استخذاو Data showوػشع  power pointانًختجش.
 .2اػذاد تمبسَش يٍ لجم انطالة نكم يختجش.
 .3يشبسكخ انطهجخ فٍ ثؼغ يحبوس انًىاػُغ انؼًهُخ ويُبلشتهب.
ج -يهبساد انتفكُش
ج -1اختجبساد اسجىػُخ وشهشَخ.
ج -2اػذاد تمبسَش ويُبلشتهب.
ج -3اختجبساد شفىَخ اثُبء انذسط
ؽشائك انتؼهُى وانتؼهى
حث انطبنت ػهً انًشبسكخ فٍ انًُبلشبد و االستُتبخبد نُتبئح انًختجش
ؽشائك انتمُُى
يجبشش ػٍ ؽشَك االختجبساد
غُش يجبشش ػٍ ؽشَك االسئهخ االستُتبخُخ انتٍ تثبس خالل انًختجش
د  -انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ( انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخظٍ ).
د -1تذسَت انطالة ػهً انتفكُش واخشاء انحىاس نغشع يؼشفخ يذي استدبثتهى نهًبدح وانتدبوة يؼهب
د -2اخشاء تدبسة ػًهُخ حمهُخ نالستفبدح يُهب يستمجال ثبنًختجشاد انطجُخ وانًشاكض انجحثُخ.

 .11ثُُخ انًمشس
األسجىع
يحبػشح
ػًهٍ

انسبػبد
 8ػًهٍ

يخشخبد انتؼهى
انًطهىثخ
تى ركشهب أَفب (انفمشح
)10

اسى انىحذح /
انًسبق أو
انًىػىع
ثبَىنىخٍ
خضَئٍ وهُذسخ
وساثُخ

ؽشَمخ انتؼهُى

ؽشَمخ انتمُُى

اخشاء االختجبساد
يختجشاد ػًهُخ واالسئهخ انُظشَخ
وثؼؼهب شفىٌ

 .12انجُُخ انتحتُخ
 .1محاضرات (النصوص االساسية)
 .2كتب المقرر


انمشاءاد انًطهىثخ :
 انُظىص األسبسُخ
 كتت انًمشس
 أخشي
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 .3استخذام الوصادر االخرى هن االنترنيث

يتطهجبد خبطخ ( وتشًم ػهً سجُم انًثبل
وسش انؼًم وانذوسَبد وانجشيدُبد
وانًىالغ االنكتشوَُخ )
انخذيبد االختًبػُخ ( وتشًم ػهً سجُم
انًثبل يحبػشاد انؼُىف وانتذسَت
انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ )

 .13انمجىل
انًتطهجبد انسبثمخ
ألم ػذد يٍ انطهجخ

انمجىل انًشكضٌ
انذساسخ االػذادَخ

أكجش ػذد يٍ انطهجخ

