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 نموذج وصف المقرر

 روصف المقر

 تكريتجامعة  المؤسسة التعميمية .1

 عموم الحياة/قسم  العمومكمية  القسم الجامعي / المركز .2

 molecular biologyالبايولوجي الجزيئي    اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصمي الفصل / السنة .6

 ساعة عممي( 01ساعة نظري + 01) ساعة021 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .7

 2100-01-20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 :أهداف المقرر .9

 الجزٌئات المساهمة االساسٌة فً عملٌة الوراثة.التعرٌف ب .1

  .التعرٌف بصفات المادة الوراثٌة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة  .2

 الكائن الحً.انسٌاب المعلومة الوراثٌة من جٌل الى اخر و تمثٌل الصفة لدى  .3

   DNAاألشكال المختلفة للحامض النووي الدنا .4

 ماهٌة الجٌن وتشرٌحه .5

 الترجمة وبناء البروتٌن .6

 الطفرات الوراثٌة وأنظمة األصالح .7

 تنظٌم الجٌنات و نواتجها .8

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .01

 : االهداف المعرفٌة -أ

 ان ٌتعرف الطالب على تركٌب ووظٌفة المادة الوراثٌة.      .1

 ان ٌتعرف الطالب على مبادىء واسسس التعبٌر الجٌنً . .2

 ان ٌتعرف الطالب على المرتكزات االساسٌة لنمو وتكاثر كل كائن حً. .3

 : قررالخاصة بالمٌة المهاراتاالهداف   -ب 

 من كائنات حٌة بدائٌة وحقٌقٌة النواة. DNAعزل المادة الوراثٌة الـ  .1

 كتابة تقارٌر العملً بصٌاغة بحثٌة.  .2

 طرائق التعلٌم والتعلم      

 طرٌقة القاء المحاضرات . .1

 .data showاالستعانة بعرض المادة من خالل الـ  .2

 االسئلة المباشرة والمفاضلة بٌن االجابات. .3

 المناقشات البٌنٌة كأفراد او مجامٌع. .4

 االسترشاد ببعض المواقع العلمٌة على شبكة االنترنت. .5

 طرائق التقٌٌم :      

 :اجراء االختبارات

 : تحرٌري، شفهً.الٌومٌة  .1

 .الشهرٌة .2

 العملٌة والنظرٌة . التقارٌر .3

 االهداف الوجدانٌة والفهمٌة -ج

 الى المعانً العامة للموضوع. االستدالل .1

 التداخالت بٌن المتشابهات بالمادة الوراثٌة بٌٌن الكائنات الحٌة. حل  .2

 قدرة المقارنة واالستنتاجات. .3

 طرائق التعلٌم والتعلم :    

 المحاضرة /المناقشة /التطبٌق التعلٌمً /التعلم التجرٌبً .

 طرائق التقٌٌم :   

 والنظرٌة .اجراء االختبارات الٌومٌة والشهرٌة واالختبارات العملٌة 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (.التأهٌلٌة المهارات  العامة و -د 

 التقنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة .1

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة .2

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة .3

 . والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوٌر .4
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 البنية التحتية  -01

 انكزت انًقررح انًطهىثخ 
                                        /البايولوجي الجزيئي/انكزبة انًُهجٍ 

  2112عبــــــاس  عــبــدهللا الجنابً    أ.د. تألٌف

 انًراجغ انرئُضُخ )انًصبدر(

Molecular Biology: Principles of Genome Function 
Nancy L Craig ,Orna Cohen-Fix, Rachel Green, Carol W 

Greider, Gisela Storz, Cynthia Wolberger. Oxford University 

Press 2010 

 انكزت وانًراجغ انزٍ َىصً ثهب  - أ
  )انًجالد انؼهًُخ، انزقبرَر، ....(

Molecular Biology, 2006, David Clark 

Elsevier Journal,  ncbi… 

انًراجغ االنكزروَُخ، يىاقغ  - ة

 االَزرَُذ

1. http://www.worldwidejournals.com/ijar/vie
w.php?u=upload-your-article. 

2. http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/0072835125/student_view0/. 

 بنية المقرر -00

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 صبػزٍُ االول
انزًُُز ثٍُ اشكبل 

 انذَب.

صففففففات المفففففادة الوراثٌفففففة الفٌزٌائٌفففففة 
المختلففة للحفامض ألشفكال لوالكٌمٌائٌة 
 .DNAالنووي الدنا

يحبضرح / 

 يُبقشخ
اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 انثبٍَ
رحذَذ انؼالقخ  صبػزٍُ

 انىراثُخ نهكبئُبد
تهجففففٌن الحففففوامض النووٌففففة بواسففففطة 

 التزاوج القاعدي
يحبضرح / 

 يُبقشخ
اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 انثبنث
انزُظُى انؼبنٍ  صبػزٍُ

 نجزَئخ انذَب
  DNAتعبئفة الحفامض النفووي الفدنا

 فً خالٌا بدائٌة النواة
يحبضرح / 

 يُبقشخ
اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 الرابع
انزُظُى انؼبنٍ  صبػزٍُ

 نجزَئخ انذَب
  DNAتعبئفة الحفامض النفووي الفدنا

 فً خالٌا حقٌقٌة النواة
يحبضرح / 

 يُبقشخ
اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 الخامس
ثٍُ  انًقبرَخ صبػزٍُ

 َظرَبد انزضبػف
التضففاعف كعملٌففة شففبه محافظففة فففً 

 خالٌا بدائٌة وحقٌقٌة النواة.
يحبضرح / 

 يُبقشخ
اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 انضبدس
 صبػزٍُ

 يقبرَخ
ففففً بفففدائٌات  بلمفففرة الفففدناأنزٌمفففات 
 .فً حقٌقٌة النواةو النواة، 

يحبضرح / 

 يُبقشخ
اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 انضبثغ
 صبػزٍُ

يفبهُى االصزُضبخ 

 واهًُزه

 الحففامض : بنففاءDNAأستنسفا  الففدنا
 وانواعفففففه.mRNAالرنفففففا  النففففووي

   tRNAوتركٌب الرنا الناقل 

يحبضرح / 

 يُبقشخ

اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

   اختبار )امتحان فصلً(  صبػزٍُ انثبيٍ 

 انزبصغ
اصزكًبل يفهىو  صبػزٍُ

 انزؼجُر انجٍُُ
الترجمففففففففففة وبنففففففففففاء البففففففففففروتٌن، 

 الراٌبوسومات، الشفرة الوراثٌة 
يحبضرح / 

 يُبقشخ

اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 انؼبشر
اصزكًبل يفهىو  صبػزٍُ

 انزؼجُر انجٍُُ
مرحلففة األبتففداء، مرحلففة األسففتطالة، 

 مرحلة األنتهاء.
يحبضرح / 

 يُبقشخ
اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 انحبدٌ ػشر
رًُُز حجىو انًبدح  صبػزٍُ

 انىراثُخ نهكبئٍ 
يحبضرح /  الجٌنوم

 يُبقشخ

اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 انثبٍَ ػشر
انطفراد انًؤثرح  صبػزٍُ

 ػهً انزؼجُر
يحبضرح /  تصنٌف الطفرات الجٌنٌة

 يُبقشخ
اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 انثبنث ػشر
 صبػزٍُ

 DNAأنظمة األصالح الدنا يذي رأثُر انطفرح 
يحبضرح / 

 يُبقشخ
اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

 انراثغ ػشر
ػالقخ انجُُبد  صبػزٍُ

 ثبنجُئخ انًحُطخ
 تنظٌم الجٌنات و نواتجها

يحبضرح / 

 يُبقشخ
اصئهخ يجبشرح/ 

 ايزحبٌ َىيٍ

   اختبار )امتحان فصمي(  صبػزٍُ انخبيش ػشر

http://www.worldwidejournals.com/ijar/view.php?u=upload-your-article
http://www.worldwidejournals.com/ijar/view.php?u=upload-your-article
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072835125/student_view0/
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072835125/student_view0/
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 خطخ رطىَر انًقرر انذراصٍ  -13

 اخزُبرٌ

 اخزُبرٌ

 انًرحهخ:

 انكىرس:

 انقضى : انًبدح:

 ريز انًقرر:

 صبػبد انزذرَش انًخطط نهب )  ( صبػبد َظرٌ و )  ( ػًهٍ  انىحذاد:

 وصف انًُهج:

 

 انهذف يٍ رذرَش انًُهج:

 

 

 َزبئج انزؼهُى:

 

 ػذد انضبػبد انزذرَضُخ يفرداد انًُهج االصجىع

 ػًهٍ َظرٌ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

11.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.      
 

 االصزحقبق انُهبئٍ اناليزحبٌ انُهبئٍ درجخ انضؼٍ انضُىٌ رقذَراد انفصم انذراصٍ

 انؼًهٍ انُظرٌ  انؼًهٍ انُظرٌ 

     

 
 

 انكزبة انًُهجٍ انًقرر:

 انًصبدر انخبرجُخ:

 َضجخ انزحذَث:


