
 333ح ج  البايو الجزيئي الرابعالصف    إجباري

     ( ساعة عمل3ًو )  ( ساعة نظري 2ساعات التدرٌس المخطط لها )

 وصف المنهج

اعطاء الطالب معلومات عن اهمٌة البٌولوجٌا الجزئٌة تركٌب وتنظٌم الجٌن والٌة عمل الجٌنات فً تخلٌق البروتٌنات 

 والٌة تضاعفها واستخالص وعزل المادة الوراثٌة والتنقل الجٌنً. والبنٌة االساسٌة للمادة الورثٌة

دراسة ومعرفة القوانٌن التً تتحكم فً الصغرٌات االتجاة الوراثً لمجموعة من الخالٌا  -الهدف من تدرٌس المنهج :

 ومعرفة تركٌب هذه الخالٌا كً تكون موهله لتلقً المعلومات المشفرة .

 نتائج التعلم

على معلومات تفٌد الطالب فً تطبٌقات البٌولوجٌا الجزٌئٌة  فً فهم التقنٌة الحٌوٌة فٌما ٌتعلق حصول الطالب 

 والمؤشرات الجزٌئٌة ولتطبٌقات الهندسة الوراثٌة   PCRبتطبٌقات 

 

 مواضٌع الجزء  النظري

 ساعة 2 الخلٌة و النواة و الكروموسوم -3

 ساعة 2 االنقسام الخلوي -2

 ساعة 2 المادة الوراثٌة -3

 ساعة 2 التركٌب ألكٌمٌائً للمادة الوراثٌة و تكرارها -4

 ساعة 2 لشفرة الوراثٌة ا -5

 ساعة 2 التركٌب الكٌمٌاوي للكروموسوم -6

 ساعة 2 التعبٌر الجٌنً وتصنٌع البروتٌن -7

 ساعة 2 تنظٌم التعبٌر الجٌنً فً بدائٌة و حقٌقٌة النواة -8

 ساعة 2 المادة الوراثٌة خارج الكرموسومات -9

 حامض النووي فً الماٌتوكوندرٌا -31

 الكرلوربالست و الوراثة الساٌتوبالزمٌة -33

 ساعة 2

 ساعة 2 النقل الجٌنً -32

 ساعة 2 الطرق الجزٌئٌة فً تشخٌص الجٌنات -33

   الهندسة الوراثٌة -34
 ساعة                          2             اختبار                                                         -35

 ساعة 2

 
 
 

 العملً 
 

 ساعة    3                     تطبٌقات الخلٌة و النواة و الكروموسوم -3
 ساعة 3                                      تطبٌقات االنقسام الخلوي -2
 ساعة 3                                        المادة الوراثٌةتطبٌقات  -3

 
 
 



 ساعة3      التركٌب ألكٌمٌائً للمادة الوراثٌة و تكرارهاتطبٌقات   -4
 ساعة3                                      الشفرة الوراثٌة تطبٌقات -5
 ساعة 3                  التركٌب الكٌمٌاوي للكروموسومتطبٌقات  -6
 ساعة3                   تطبٌقات التعبٌر الجٌنً وتصنٌع البروتٌن -7
 ساعة3  تطبٌقات تنظٌم التعبٌر الجٌنً فً بدائٌة و حقٌقٌة النواة -8
 ساعة 3             تطبٌقات المادة الوراثٌة خارج الكرموسومات -9

 ساعة  3               تطبٌقات  حامض النووي فً الماٌتوكوندرٌا -31
 ساعة 3        الكرلوربالست و الوراثة الساٌتوبالزمٌةتطبٌقات  -33
 ساعة 3                                        الجٌنً تطبٌقات النقل -32
 ساعة 3           الطرق الجزٌئٌة فً تشخٌص الجٌناتتطبٌقات  -33
 ساعة3                                 تطبٌقات الهندسة الوراثٌة  -34
 ساعة 3                                                              اختبار -35

  

 

 الكتاب المنهجً:

 كتاب البٌولوجٌا الجزٌئً   منهجً -3
 تالٌف علً ابراهٌم واحمد عبدالفتاح / جامعة االسكندرٌة –مصدري  –اساسٌات التقنٌة الحٌوٌة  -2

 

 توزٌع الدرجات

 

 الجزء العملً)المختبرات(

 %( وتوزع إلى:41التقٌٌم المستمر أثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان71

 %األداء الحقلً والمختبري الٌومً )نشاط الطالب(21

 %االلتزام واالنضباط فً المختبر والحقل31

 %( وتوزع إلى61ان النهائً)حاالمت - ب

 % اختبار عملً حقل71ً

 % امتحان شفوي أو تحرٌري فً المادة العلمٌة31

 الجزء النظري)المحاضرات(

 إلى: %( وتوزع41التقٌٌم المستمر أثناء الفصل الدراسً ) - أ

 2% امتحان نظري عدد/71

 % واجبات بٌتٌة21

 %حضور ونشاط صف31ً

 %( وتوزع إلى61ان النهائً)حاالمت - ب

 %(51درجة ) 21=31*2الجزء أ : أسئلة ذات أجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 (5%2درجات ) 31=31*3الجزء ب : أسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 %(25جات )در 31=5*2الجزء ج : أسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 


