
 6 2 2ت أ  تقانات احيائية الصف : الثالث  اجباري 

 

 المادة: تقانات إحيائية...

 قسم البستنة وهندسة الحدائق.. -المرحلة: الثالثة

 ( ساعة عملً..3( ساعة نظري و)2) ساعات التدريس المخطط لها:

 ٌتضمن المنهج المفاهٌم األساسٌة فٌما ٌخص التقنٌة الحٌوٌة وصف المنهج : 

 والهندسة الوراثٌة وتطبٌقاتها فً المجاالت الزراعٌة وخصوصآ                   

 البستنة والمحاصٌل الحقلٌة ..                   

 اعطاء الطلبة فكرة واضحة عن هذا العلم وأهمٌته الهدف من تدريس المنهج : 

 وتطبٌقاته فً المجاالت الزراعٌة ..                                 

 ت                  المواضيع                                     الساعات

 2.     نشوء علم الهندسة الوراثٌة وعالقته بالعلوم األخرى                  1

 2لوراثٌة                       .     استراتٌجٌات العمل فً بحوث الهندسة ا2

 2.    تركٌب الدنا وخواصه الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة                            3

 2.     تكرار الدنا                                                               4

 2                .     االستنساخ                                                5

 2.     تخلٌق البروتٌن                                                          6

 2.     الجٌنات وتنظٌم عملها                                                  7

 2   .     الكلونة                                                                8

 2.     األنزٌمات القاطعة                                                      9

 2.     ربط الجٌنات خارج الجسم الحً وادخال الجٌنات المكلونة الى    11

 داخل الجسم الحً         

 4.     تطبٌقات الهندسة الوراثٌة فً المجاالت الزراعٌة                  11

 ء العملي :الجز



 3.     عزل الدنا من البكترٌا والنباتات                                       1

 3.     عزل البالزمٌدات من البكترٌا                                         2

 3.     طرٌقة قطع الدنا باستخدام األنزٌمات القاطعة                        3

 3.     الكشف عن الدنا بطرٌقة الترحٌل الكهربائً)الهجرة الكهربائٌة(    4

 3.     عملٌة التحول للبكترٌا بنواقل الكلونة ) البالزمٌدات (               5

 

 الٌوجد كتاب منهجً محدد وانما ٌتم اإلعتماد على المصادر الكتاب المنهجي : 

 .   المختلفة                      

 توزيع الدرجات: 

 ( ب2المرفق )

 الجزء العملي )المختبرات(

 %( وتوزع الى :41التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان.71

 % االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.21

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .11

 %( توزع الى :61االمتحان النهائً ) - ب

 . % اختبار عمل71ً

 % امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة العلمٌة .31

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :41التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 . 2% امتحان نظري عدد / 71

 % واجبات بٌتٌة .21

 % حضور ونشاط صفً.11

 %( توزع الى :61االمتحان النهائً ) - ب

 %(51درجة ) 21= 11*2قصٌرة شاملة للمنهج الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة 

 %(25درجات ) 11=  11*1الجزء ب: اسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 %(25درجات ) 11=  5*2الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 



 

             

  


