اخلطة الدراسية ووصف املقررات لربانمج الدكتوراه بقسم الكيمياء احليوية – كلية العلوم

متطلبات احلصول على الدرجة (خيار الرسالة وبعض املقررات)

 oأن جيتاز الطالب ( )19وحدة دراسية من مقررات الربانمج.
 oأن جيتاز االختبار الشامل بنجاح.
 oإمتام رسالة الدكتوراه بنجاح.

اهليكل العام للربانمج


خيار الرسالة وبعض املقررات

 oعدد الوحدات املطلوبة ( )19وحدة دراسية إضافة اىل ( )24وحدات دراسية للرسالة على النحو التايل:
نوع املقررات

عدد املقررات

عدد الوحدات املطلوبة

مقررات إجبارية

9

( )16وحدة دراسية

مقررات اختيارية

5

( )3وحدات دراسية

االختبار الشامل

1

()0

الرسالة

1

( )24وحدة دراسية

اجملموع

16

( )19وحدة دراسية  )24( +وحدة دراسية للرسالة

 اخلطة الدراسية للربانمج :


املستوى األول
م

رقم املقرر ورمزه

مسمى املقرر

عدد الوحدات الدراسية

1

601كيح

كيمياء حيوية تطبيقية متقدمة

)0+2( 2

2

602كيح

طرق حتليلية متقدمة يف الكيمياء احليوية

)0+2( 2

3

603كيح

جوانب حديثة يف علوم اجلينات اجلزيئية

)0+2( 2

4

604كيح

مواضيع متقدمة يف أحباث الكيمياء احليوية

)0+2( 2

5

605كيح

أخالق البحث العلمي يف الكيمياء احليوية

)0+1( 1

اجملموع


متطلب سابق

( )9وحدات دراسية

املستوى الثاين
م

رقم املقرر ورمزه

مسمى املقرر

عدد الوحدات الدراسية

1

606كيح

اجلينوم واملعلوماتية احلياتية املتقدمة

)0+2( 2

2

607كيح

جوانب متقدمة يف األيض

)0+2( 2

3

608كيح

اهلندسة الكيموحيوية للربوتني

)0+2( 2

4

699كيح

إعداد خطة حبث

وحدة دراسية واحدة

5

 .....كيح

مقرر اختياري ()1

)0+1(1

6

 .....كيح

مقرر اختياري ()2

)0+2(2

اجملموع

متطلب سابق

( )9وحدات دراسية

( )10وحدات دراسية

 املقررات االختيارية :خيتار الطالب مقررين إبمجايل ال يقل عن ( )3وحدات دراسية





م

رقم املقرر ورمزه

مسمى املقرر

عدد الوحدات الدراسية

1

609كيح

التقنية متناهية الصغر يف الكيمياء احليوية

) 0+ 2( 2

2

610كيح

التعديل والعالج ابجلينات

) 0+ 2( 2

3

611كيح

جوانب حديثة يف التأشري احليوي اخللوي

) 0+ 2( 2

4

612كيح

حتليل البياانت الكيميائية احليوية

) 0+ 1( 1

5

613كيح

حلقات دراسية يف الكيمياء احليوية

) 0+ 1( 1

متطلب سابق

املستوى الثالث:
م

رقم املقرر ورمزه

مسمى املقرر

عدد الوحدات الدراسية

متطلب سابق

1

 700شامل

االختبار الشامل

0

( )19وحدة دراسية

املستوى الرابع:
م

رقم املقرر ورمزه

مسمى املقرر

عدد الوحدات الدراسية

متطلب سابق

1

 700كيح

الرسالة

( )24وحدة دراسية

699كيح  700 ،شامل

اإلمجايل

( )19وحدة دراسية  )24( +وحدة دراسية للرسالة

 وصف مقررات الربانمج:
601كيح

كيمياء حيوية تطبيقية متقدمة

)0+2(2

املفاهيم األساسية يف الكيمياء احليوية التطبيقية .وتشمل املوضوعات فهم األساليب والتقنيات املرتبطة بفصل اجلزئيات
احليوية وتنقيتها .وصف املبادئ األساسية لتصميم تقنيات استشعاره بيوكيميائية (ذو أصل جيين أو غري اجليين) ،والكيمياء
احليوية للوقود احليوي ومعاجلته البيولوجية ،التحلل البيولوجي واالنتقال الكيميائي احليوي .أمهية تطبيقات الكربوهيدرات
الصناعية .فهم أدوار دهون اإليكوزانويد ،وبروتينات الصدمة احلرارية واإلنرتفريون والتقنيات احليوية املرتبطة بنشاط هذه
املركبات .شرح أمهية الربوتيوم ،وتقنية امليكروأراي للربوتينات والتجارب الثنائية األبعاد لفصل وعزل الربوتينات .قياس
الطيف الكتلي وأمهية قياس الطيف الكتلي يف الربوتينات .فهم تقنيات تثبيت اإلنزميات وصناعة األقطاب ذات الصفة
اجلزيئية البيولوجية وتطبيقاهتا يف الصناعية .األساس الفيزايئية والكيميائية للمركبات اجلزيئية يف الكيمياء احليوية .اجلزيئات
ودور أنواع الروابط يف استقرارها.
602كيح

طرق حتليلية متقدمة يف الكيمياء احليوية

)0+2(2

الطرق البيوكيميائية املستخدمة يف اجليل القادم لدراسة تتابع احلمض النووي .التصوير ثالثي األبعاد ،بلورة الربوتينات،
هندسة اجلزيئات احليوية الكبرية ،اإلنتاج واسع النطاق واستقرار الربوتينات املعدلة وراثياً ،معاجلة الربوتينات ابلبويل إثيلني
جليكول ،تقني ة ازدواج الضوء الدائري .سوف يتم تضمني أي تقنية مستحدثة يف جمال أحباث الكيمياء احليوية.
603كيح

جوانب حديثة يف علوم اجلينات اجلزيئية

)0+2(2

تركيب احلمض النووي وشكله السطحي ،بنية اجلينوم واستقراره ،وتنظيم التعبري اجليين على مستوى النسخ ،ومعاجلة ما
بعد النسخ والرتمجة وتعديل ما بعد الرتمجة .تلف احلمض النووي ،حدوث الطفرات وإصالح احلمض النووي.
الرتانسبوزوانت وإعادة تركيب احلمض النووي يف مواقع حمددة وتقنية استنساخ احلمض النووي واهلندسة الوراثية وتطبيقاهتا.
604كيح

مواضيع متقدمة يف أحباث الكيمياء احليوية

)0+2(2

يركز هذا املقرر على املعرفة املتقدمة يف الكيمياء احليوية .ويهدف إىل توسيع جمال الكيمياء احليوية .مع التأكيد على
املسارات احليوية وفهم كل ظاهرة فسيولوجية على أسس الكيمياء احليوية الكامنة .املواضيع اليت سيتم تغطيتها هي جوانب
حديثة يف الببتيدات وتركيب الربوتينات  ،وظائف االنزمي ،والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات ،األيض الدهون ،الفسفرة
املؤكسدة ،التمثيل الضوئي وتثبيت الكربون ،والتمثيل الغذائي للنيرتوجني ،وتكامل التمثيل الغذائي ،واألمحاض النووية،
والتضاعف ،والنسخ ،وعلم املناعة وكيمياء حيوية السرطان.
605كيح

أخالق البحث العلمي يف الكيمياء احليوية

)0+1(1

يركز هذا املقرر على أخالقيات البحث العلمي وجمموعة متنوعة من القضااي ذات الصلة واليت ميكن أن تؤثر على النجاح
يف مهنة الكيمياء احليوية ،مبا يف ذلك النزاهة العلمية واالمتثال للوائح البحوث املختربية .حتديد القضااي األخالقية يف
علوم احلياة .وتقدمي املبادئ األخالقية األساسية يف العلوم احليوية .تطبيق ممارسة أخالقيات البحث العلمي على

التكنولوجيا ،مبا يف ذلك اختاذ القرار لألحباث ذات العالقة ومنها األحباث اجلينية .حتليل وتعريف والقدرة على املقارنة
بني ما هو عملي "كالتجارب الكيميائية حيوية " وفلسفي (األخالق) .االقرتاب مشاكل أخالقيات علم األحياء ،وكسر
هلم يف أصغر ،األجزاء املكونة (حتليل) ،ومناقشة تلك التحليالت .اقرتاح حلول للمشاكل اليت تتعارض بني علم الكيمياء
احليوية والنظرايت األخالقية .إثبات تفكري نقدي جيد من خالل التحدث والكتابة .القدرة على تقدمي تربير منطقي
للقرارات.
606كيح

اجلينوم واملعلوماتية احلياتية املتقدمة

)0+2(2

علم اجلينوم اجلزيئي اخلاص ابإلنسان ،وترصيف اجلينوم بني الكائنات ،اجليل املقبل من حتديد تسلسل اجلينوم وكيفية
حتليلها ،علم اجلينوم املقارن ،شجرة التباين بني الكائنات ،قواعد بياانت بيولوجية ،النظام البيولوجي ،األمراض الوراثية
املندلية البسيطة ،واألمراض متعددة العوامل الوراثية ،علم اجلينوم الوظيفي ،علم الوراثة للتجمعات السكانية ،علم ما فوق
اجلينوم والتعبري اجليين ،تعدد منط املوراثت ،التعدد يف عدد النسخ ،وعلم اجلينوم الشخصي والسريري ،جينوم السرطان و
تسلسل احلامض النووي الرايبوزي ابخللية الكلي ابلكائنات املوازية.
607كيح

مواضيع متقدمة يف األيض

)0+2(2

املسارات األيضية الوسيطة والثانوية وتنظيمها .العالقة بني أمراض اإلنسان واملسارات األيضية .دور التغذية يف الوقاية
والعالج من األمراض .أيض الفيتامينات واملعادن واألمالح .املسارات غري العادية يف األيض .األيض املفصل لألمحاض
األمينية والنيكليوتيدات .الرتابط بني عمليات األيض املختلفة .األمالح والتوازن احليوي.
608كيح

اهلندسة الكيموحيوية للربوتينات

)0+2(2

مفاهيم هندسة الكيمياء احليوية وهندسة الربوتينات وتطبيقاهتا .مقارنة تسلسل األمحاض األمينية وبنية الربوتينات ،وربطها
بوظائف الربوتينات .التقنيات املستخدمة إلنشاء وحتوير هيكل اجلزيئات احليوية الكبرية .هندسة الربوتينات واحملفزات
احليوية .مناذج خمتارة من االنزميات املعدلة حيوايً.
609كيح

التقنية متناهية الصغر يف الكيمياء احليوية

)0+2(2

يهدف هذا املقرر إىل تطوير فهم عميق للتقنيات واملفاهيم املستخدمة يف تقنية النانو احليوية .توصيف املواد احليوية وتطوير
األجهزة املستندة إىل تقنية النانو احليوية .تنفيذ تقنية النانو احليوية يف علم السموم ،بيولوجيا السرطان وعلوم احلياة

والكيمياء احليوية ،وتسلسل احلمض النووي وتصويب اجلزيئات احليوية الستهداف اخلالاي.
610كيح

التعديل والعالج ابجلينات

)0+2(2

التعديل اجليين يف مرحلة ما بعد عصر اجلينوم .قطع وربط جزيئات  .DNAاسرتاتيجيات االستنساخ يف البالزميدات،
الفاج والكوزميد .الطفرات املوجهة ،وتعديالت احلمض النووي يف الكائنات احلية املختلفة (البكترياي واخلمرية والفطرايت
واخلالاي احليوانية) .تقنيات التعديالت الوراثية املتقدمة .تطبيقات التعديالت اجلينية يف احلياة العملية.
611كيح

جوانب حديثة يف التأشري احليوي اخللوي

)0+2(2

النقل الغشائي .االتصال اخللوي .انتقال اإلشارة عرب تنشيط املستقبالت ،وتصنيع الرسول الثاين .وظائف القناة االيونية.
التأشري اخللوي واملوت اخللوي املنظم .عائالت املستقبالت املختلفة :على سبيل املثال ،إنزميات الكيناز للربوتينات،
مستقبالت عامل النمو ،بروتينات-جي ،فسفوليباز وفسفوإينوزيتيد -3كيناز ،مستقبالت األنسولني ،واملستقبالت
النووية.
612كيح

حتليل البياانت الكيميائية احليوية

)0+1(1

مبادئ علم احلساابت احليوية .أدوات وصف وتلخيص البياانت؛ طرق االستدالل على النسب االحصائية والتعداد.
اختبار الفرضيات اإلحصائية؛ مقارانت اجملاميع؛ االحندار اخلطي البسيط .حتليل البياانت املتقاطعة .قوة وحجم العينة يف
تصاميم الدراسة.
613كيح

حلقات دراسية يف الكيمياء احليوية

)0+1(1

التدريب على إعداد وتقدمي عرض شفوي للمادة العلمية حتت الدراسة حيث أهنا تعد مهارة أساسية يف احلياة املهنية
الناجحة يف الكيمياء احليوية ومطلوبة أيضا يف غالبية املهن األخرى .إعداد وتقدمي حبوث مدروسة يف جمال الكيمياء
احليوية وتقنيات البحث كمنتدى للمناقشة .سوف يكون احلكم على أساس القدرة على التحدث إىل جمموعة .القدرة
على تعزيز حل املشكالت ومهارات االتصال الشفوي .يطلب من كل طالب على حدة دمج أجزاء خمتلفة من املعرفة
اليت مت احلصول عليها .القدرة على اإلجابة على جوانب واسعة من األسئلة .تقدمي عرض إلكرتوين واضح ،والقدرة على
املشاركة يف املناقشات.
699كيح

إعداد خطة حبث

)0+1(1

توجيه الطالب إيل اختيار موضوع الرسالة وحتديد املشكلة البحثية ،واملساعدة يف إعداد خطة البحث للموضوع الذي مت
اختياره وفق اإلطار العام خلطة البحث.
 700كيح

الرسالة

)0+1(1

يتم تنفيذ خطة البحث لرسالة الدكتوراه .حيث يقوم الطالب أوال ابلعمل على تصميم خطة إلدارة وحتليل املشكلة موضع
البحث .ومن مث إجراء التجارب املعملية الستنباط اخلطوة التالية يف البحث .ويتم يف كل مرحلة من البحث مناقشة
مستفيضة مع املشرف علي الرسالة من أعضاء هيئة التدريس لتوجيه الطالب يف اختيار طرق حتليل نتائج البحث مث نقدها
وكيفية عرضها ونشرها.

