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 التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة الصحراوية

التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة دكتوراه  :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 مشروعاتها /                                          

 المقرر إجباري/ اختياري: اختيارى   
 تواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهامالتنمية ال : القسم الذي يقدم البرنامج

 تواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهامالتنمية ال : القسم الذي يقدم المقرر
 دكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DE054 الكود:   التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة الصحراوية  العنوان:

  
  1المحاضرة: 2 :تدريسيةالساعات ال
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية 
 األهداف العامة للمقرر الدراسي : -1
االلمام بالمفاهيم و المعارف و النظريات األساسية ذات االصلة بالتكنولوجيا الحيوية  -

 الزراعية. 
 تية.اكتساب المهارات المتعلقة  بزراعة األنسجة النبا -
من  DNAالتقنيات العلمية الحديثة للبيولوجيا الجزيئية كعزل المادة الوراثيةالتدريب علي بعض   -

الكائنات الحية المختلفة سواء األولية منها أو الراقية ونقل الجينات من وإلى الكائنات الحية 
 .المختلفة

 جة واالكثار الدقيق.مواكبة التطورات البيوتكنولوجية الحديثة في مجال  زراعة األنس -
 الوقوف علي االسهامات العلمية لمجال البيوتكنولوجي و  عالقته باالستدامة البيئية   -
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم مجال ال
المعلوم�����ات الالزم�����ة  يوض�����ح 2/1/1 :والفهم ةالمعرف 2/1

    الطبيعية . لتنمية واستدامة الموارد
 . 
 

ي�����������ذكر المف�����������اهيم و  2/1/1/1
المع����ارف المتعلق����ة بالتكنولوجي����ا 

 الحيوية الزراعية.
يح����دد البيئ����ات الالزم����ة 2/1/1/2

 زراعة األنسجةلنجاح 
يح�����دد ط�����رق زراع�����ة   2/1/1/3

 األنسجة واالكثار الدقيق.
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم مجال ال
يدرك مدى مساهمة موض�وع 2/1/6

الدراس�����ة لتنمي�����ة المعرف�����ة وح�����ل 
 لبيئة المحيطةالمشاكل في ا

التقنيات العلمي�����ة يفس�����ر 2/1/6/1
ف�������ي التكنولوجي�������ا الحديث�������ة 
  الحيوية

يستنتج دور التكنولوجيا  2/1/6/2
الحيوي�����ة ف������ي اح�����داث التنمي������ة 

 المستدامة للموارد الطبيعية
يوظف المعرفة والفهم عل�ى 2/6/ 2 المهارات الذهنية: 2/2

المش��اكل المعق��دة والمتع��ددة األبع��اد 
ألوف��ة وغي��ر مألوف��ة ف��ي س��ياقات م

بغرض إجالء الرؤى وتقديم الحلول 
 ومقترحات غير نمطية

يمي���ز الط���رق المختلف���ة  2/2/6/1
 لزراعة األنسجة واالكثار الدقيق.

يقت����رح الب����دائل المثل����ي  2/2/6/2
 لالكثار الدقيق .  

المهارات المهنية  2/3
 :والعملية

تصميم نظم اإلدارة  البيئية تقن ي2/3/1

 ر البيئيوتقييم األث

يت�����درب عل�����ي الط�����رق  2/3/1/1
 المختلفة لزراعة األنسجة النباتية.

عزل الم�ادة  يتقن مهارة 2/3/1/2
 الوراثية.

يعظم العائد من تطبيق نظم  2/3/4
 اإلدارة البيئية

يش�����خص ط�����رق عم�����ل  2/3/4/1
 البصمة الوراثية.

مهارات العامة ال2/4
مصادر المعلومات  ينوع0B2/4/4 :والقابلة للنقل

 .وبيانية).(نصية ولفظية وعددية 

يستخدم االنترنت في   2/4/4/1 
البحث عن اسهامات التكنولوجيا 

الحيوية في مجال التنمية 
 المستدامة

يبحث في المكتبة عن   2/4/4/2 
المعلومات و المعارف  ذات 

 الصلة بموضوع الدراسة .
 

3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 ة عامة عن التكنولوجيا الحيوية الزراعية.مقدم
 2 1 2 ودورها فى الزراعة الحيوية زراعة األنسجة

 2 1 2 أهم البيئات الغذائية الخاصة بمزارع الكالوس
 Haploid  2 1 2زراعة الخاليا أحادية الكروموسوم 

 2 1 2 ةيتيمسزراعة الخاليا المر
 2 1 2 عزل الكالوس والحصول علية

 2 1 2 عزل وزراعة ووراثة البروتوبالست النباتى
 2 1 2 مزارع البروتوبالزم و أهميتها في تربية النبات

 2 1 2 العوامل التى تؤثر فى عملية زراعة األنسجة
 2 1 2 عزل البروتين -المعلمات الجزيئية وأستخداماتها 

 2 1 2 وأستخدامة RAPDتكنيك  
 2 1 2 واستخداماتة RFLP  تكنيك 

 2 1 2 المعلمات الجزيئية وعالقتها بظاهرة العبور
 2 1 2 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الزراعة

 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 االول مقدمة عامة عن التكنولوجيا الحيوية الزراعية. 1
 الثاني ودورها فى الزراعة الحيوية زراعة األنسجة 2
 الثالث يئات الغذائية الخاصة بمزارع الكالوسأهم الب 3

 الرابع  Haploidزراعة الخاليا أحادية الكروموسوم  4
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 الخامس ةيتيمسزراعة الخاليا المر 5
 السادس عزل الكالوس والحصول علية 6
 السابع عزل وزراعة ووراثة البروتوبالست النباتى 7
 الثامن نباتمزارع البروتوبالزم و أهميتها في تربية ال 8
 التاسع العوامل التى تؤثر فى عملية زراعة األنسجة 9
 العاشر عزل البروتين -المعلمات الجزيئية وأستخداماتها  10
 الحادى عشر وأستخدامة RAPDتكنيك   11
 الثانى عشر واستخداماتة RFLP  تكنيك  12
 الثالث عشر المعلمات الجزيئية وعالقتها بظاهرة العبور 13
 الرابع عشر تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الزراعة 14

 
5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 

 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 المهارات الذهنية

 
المهارات المهنية 

 والعملية
المهارات العامة 

 والقابلة للنقل
المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/6 

 
2/2/6 2/3/1 

2/3/4 2/4/4 

 
6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مخرجات التعلم للمقرر موضوعات المقرر

x x      

  

x     

يذكر المف�اهيم  2/1/1/1
و المع������ارف المتعلق������ة 
بالتكنولوجي����ا الحيوي�����ة 

 الزراعية.

 و
فة

عر
الم

هم
الف

 

  x     
   

    
يح���دد البيئ���ات 2/1/1/2
زم���ة لنج���اح زراع���ة الال

 األنسجة

 x  x x x   
  

    
يح����دد ط����رق   2/1/1/3

زراع�����������ة األنس�����������جة 
 واالكثار الدقيق.

       
  

x x x x  
التقنيات يفسر  2/1/6/1

ف�����ي العلمي�����ة الحديث�����ة 
 التكنولوجيا الحيوية

 x      

  

    x 

 يس�����تنتج دور 2/1/6/2
التكنولوجيا الحيوية ف�ي 
اح�������������داث التنمي�������������ة 
المس�������تدامة للم�������وارد 

 الطبيعية

 

 x  x x   

  

     

 يميز االطرق  2/2/6/1
المختلف���������ة لزراع����������ة 
األنس���������جة واالكث���������ار 

 الدقيق.
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   x x x x x 
  

    
 الط�رقيقترح  2/2/6/2

المثل���ي لع���زل  و اكث���ار 
 الدقيق لالنسجة التباتية

   x x    
  

    
يت����درب عل�����ي 2/3/1/1

الطرق المختلفة لزراعة 
 األنسجة النباتية.

ية 
هن

الم
ت 

ارا
مه

ال
لية

عم
وال

          x x x x  2/3/1/2  ي����تقن مه����ارة
 عزل المادة الوراثية.

          x x x  2/3/4/1  يشخص طرق
 عمل البصمة الوراثية.

 x  

  

        x 

يس��������������تخدم   2/4/4/1
االنترنت في البحث ع�ن 

التكنولوجي����ا اس����هامات 
الحيوي������ة ف������ي مج������ال 

 التنمية المستدامة 

قل
للن

ة 
ابل

الق
 و

مة
لعا

ت ا
ارا

مه
ال

 

x 

 

x   

   x      

يبح����ث ف����ي    2/4/4/2
المكتب��ة ع��ن المعلوم��ات 
و المعارف  ذات الص�لة 

 بموضوع الدراسة.
 

7- U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 عليم والتعلمأنشطة الت طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

2T
حل

00T 2TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

تي
 ذا

علم
ت

 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

المعرفه و 
 الفهم

2/1/1/1  x x       x x     
2/1/1/2  x        x   x   
2/1/1/3 x x        x     
2/1/6/1   x x      x x     
2/1/6/2 x     x       x  

المهارات 
 الذهنيه

2/2/6/1  x  x  x x     x   
2/2/6/2   x   x   x  x    x 

المهارات 
 المهنية

2/3/1/1   x  x          x 
2/3/1/2   x  x  x   x     x 
2/3/4/1   x  x      x   x x 

المهارات 
العامة و 
 المنقولة

2/4/4/1        x    x   
2/4/4/2        x x      
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8- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 
 
 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

ر 
تبا

الخ
ا

رى
حري

الت
 

وى
شف

 ال
بار

خت
اال

لى 
عم

 ال
ار

ختب
اال

 

 أعمال السنة

تقيم 
 تقرير

م تقي
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1  x x      
2/1/1/2  x      x 

2/1/1/3 x x      
2/1/6/1  x x      
2/1/6/2 x       

 المهارات الذهنيه
2/2/6/1 x      x 

2/2/6/2  x x      

 المهارات المهنية

2/3/1/1    x     

2/3/1/2  x  x     

2/3/4/1  x  x x    

المهارات العامة 
 والمنقولة

2/4/4/1 x   x   x 

2/4/4/2    x    

 
9- U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 

 
 زمن التقييم الوزن النسبي/ تقييم طرق التقيم

بعد نهاية األسبوع  %60 األختبار التحريري  النهائى
 الخامس عشر

 األسبوع الخامس عشر %15 األختبار الشفوي النهائى
-األختبار متعددة ألعمال السنة (تقيم المشاريع

مناقشات قصيرة  –عروض تقدمية  – والتقارير
 خالل المحاضة ....)

15% 
من األسبوع الثالث الي 

 األسبوع الثالث عشر

 الرابع عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
 األجمالى 100% 

10- Uقائمة المراجع 
 -)أساسيات البيوتكنولوجي 2007انانس ن.راو ( -)البيوتكنولوجي 2008بي (ر.س.ضي
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) البيوتكنولوجيا النباتية و النباتات 2002ماريا اوكسان و كالديتيوفولفجانج اتش بارز (

 المحورة وراثيا 
)التكنولوجيا الحيوية و الجزيئية في مجابهة اآلفات 2005ا.د/زيدان هندي عبد الحميد (

  -البيئية تو االجتهاداالزراعية 
Plant Breeding  Theory and Techniques                 V.L Chopra (2003 ) 
Evolution and adaptation of cereal crops V.L.Chopra( 2006 ) 
Quality parameters and their estimation in crop plants (2004) 

           Genetical  and Physiological Studies on Canola(PH.D. Asfour 
M.M. 2006) 

 
 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم)7

  Data Showالـ  -المزرعة -معمل -السبورة -قاعة محاضرات
 

 منسق المقرر: د/منذر محمد عصفور
 

 القائم بالتوصيف: د/منذر محمد عصفور
 

 رزق أماني محمد عبد العال د/  القائم بالتنقيح و المراجعة:
 

 منسق البرنامج: د/ صبري شاهين
 

 المراجع الداخلي :د/محمد الشناوي
 

  نادية حامد البتانونيد./  :القسم  رئيس
 التاريخ:   /  /   
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