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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم اياد عاصي عبيد

 :البريد االلكتروني 

 زراعة االنسجة النباتية

 تقانات احيائية
 سم المادة:ا

 :مقررالفصل 

 ة:اهداف الماد 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد 

 ة:الكتب المنهجي 

 ة:المصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 االول    

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 (المرحلة الرابعة  –زراعة االنسجة النباتية  )    الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
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ع
بو

س
ال
 ا

 
ونبذة تاريخية عن تطور زراعة األنسجة  مقدمة

 . نباتيةوالخاليا ال
األنسجة النباتية  التعرف على مختبر زراعة

 واحتياجاته وملحقاته
2/10  1 

 
المؤثرة في نجاح زراعة الخاليا واألنسجة  العوامل
 النباتية

األنسجة النباتية  التعرف على مختبر زراعة
 واحتياجاته وملحقاته

9/10  2 

 
المتبعة في اإلكثار الدقيق. العوامل  المراحل

 كل مرحلة من هذه المراحل ومعالجة المؤثرة في
 المركبات الفينولية

األنسجة النباتية  التعرف على مختبر زراعة
16/10 واحتياجاته وملحقاته  3 

 
العملية لزراعة الخاليا واألنسجة النباتية  التطبيقات

إلنتاج نباتات   في مجال تربية وتحسين النباتات
 .مرضية محددة سليمة من اإلصابات بمسببات

والوحدات المستعملة للتعبير عن  األوساط الغذائية
23/10  الغذائية تراكيز المواد المستعملة في تحضير االوساط  4 

 

العملية لزراعة الخاليا واألنسجة النباتية  التطبيقات
إلنتاج نباتات   في مجال تربية وتحسين النباتات

 .مرضية محددة سليمة من اإلصابات بمسببات

والوحدات المستعملة للتعبير عن  ائيةاألوساط الغذ
30/10  الغذائية تراكيز المواد المستعملة في تحضير االوساط  5 

 
والوحدات المستعملة للتعبير عن  األوساط الغذائية  بعض المركبات الصيدالنية أنتاج

  الغذائية تراكيز المواد المستعملة في تحضير االوساط
6/11  6 

13/11  التعقيم  ألساللي السريع اإلكثار   7 

20/11  التعقيم  ونمو الكالس  أستحثاث   8 

 
  المستعملة في الزراعة النسيجية األجزاء النباتية   وزراعة البروتوبالست دمج

27/11  9 

 
  المستعملة في الزراعة النسيجية األجزاء النباتية  األعضاء النباتية زراعة

4/12  10 

 
االبطية والقمم النامية  ة البراعمتدريب على زراع  األجنة زراعة

  وإنشاء الزروعات تنشئة الكالس على األجزاء النباتية
11/12  11 

 
االبطية والقمم النامية  تدريب على زراعة البراعم  األجنة الجسمية تكوين

  وإنشاء الزروعات تنشئة الكالس على األجزاء النباتية
18/12  12 

 
اج نباتات أحادية حبوب اللقاح والمتوك وإنت زراعة

  المجموعة الكروموسومية
االبطية والقمم النامية  تدريب على زراعة البراعم

  وإنشاء الزروعات تنشئة الكالس على األجزاء النباتية
25/12  13 

 
حبوب اللقاح والمتوك وإنتاج نباتات أحادية  زراعة

  المجموعة الكروموسومية
االبطية والقمم النامية  تدريب على زراعة البراعم

  وإنشاء الزروعات تنشئة الكالس على األجزاء النباتية
2/1  14 

 
االبطية والقمم النامية  تدريب على زراعة البراعم  البراعم االبطية والقمم النامية زراعة

  وإنشاء الزروعات تنشئة الكالس على األجزاء النباتية
2/1  15 

 عطلة نصف السنة
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 المرحلة الرابعة ( –) تقانات احيائية  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

التقانات االحيائية النباتية المفاهيم  

 األساسية

المحاليل القياسية وطرائق 

 تحضيرها في المختبر
11/2  

1 

المقدمة التاريخية وتطبيقات التقانات  
 األحيائية

أستخالص البروتين الكلي من 
 األنسجة النباتية

18/2  
2 

 

 طرائق فصل وتنقية البروتينات طبيعة المادة الوراثية وتكرارها
25/2  

3 

 

 ئق تقدير البروتينات طرا التعبير الجيني في النبات
3/3  

4 

 

 من الخاليا   DNAاستخالص الـ كلونة الجين
10/3  

5 

 

 نواقل الكلونة
النووي  DNAتنقية الـ 

 والبالزميدي
17/3  

6 

 

 الهندسة الوراثية في النبات

 DNAالتقدير الكمي والنوعي للـ 

 المستخلص
24/3  

7 

التحول الوراثي في النبات  
 وتطبيقاته

بأستخدام الهجرة  DNAتحليل الـ 
 الكهربائية على الهالم

31/3  
8 

التحول الوراثي باستخدام بكتريا  
 االكروبكتيريم

)وصمة  DNAطرائق تهجين الـ
 سوذرن(

7/4  
9 

 

 طرق نقل الجين المباشر في النبات

اجراء التفاعل التضاعفي المتسلسل 

PCR 
14/4  

10 

 

التفاعل التضاعفي لسلسلة الدنا 
 وتطبيقاته

ق المؤشرات الجزيئية المعتمدة تطبي
في  PCRعلى تفاعل الـ 

 ( RAPDالمختبر)

21/4  

11 

مؤشرات الدنا في النبات انواعها  
 وتطبيقاتها

تطبيق مؤشرات تباين اطوال قطع 
  AFLPالدنا المتضاعفة ) )

28/4  
12 

 

 تحليل بيانات البصمة الوراثية

تطبيق مؤشرات المكررات البسيطة 

 (SSRالمترادفة )
5/5  

13 

 

 تحليل بيانات البصمة الوراثية
تطبيق مؤشرات المكررات البسيطة 

 (SSRالمترادفة )
12/5  

14 

 

 قواعد األمان الحيوي 
في   DNAطرائق تصبيغ حزم الـ 

 الهالم 
17/5  

15 
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