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 غة العربيةلاسم المادة الدراسية بال االحياء الجزيئي

Molecular Biology اسم المادة الدراسية باللغة االنكليزية 

بمكونات التركيب الجزيئي للخاليا الجسمية تعريف الطالب 
المختلفة لتمكن الطالب من التهيؤ لممارسة عمله في 

 المستقبل
 اهداف المادة 

 بإسستحتوي على جانب نظري يعنى بتعريف الطالب 
وجانب عملي يطبق فيه الطالب استخدام االحياء الجزيئي 

 التقنيات الخاصة بعلم االحياء الجزيئي داخل المختبر
 وصف المادة

 عدد الساعات النظرية ساعة اونالين 1

 عدد الساعات العملية ساعة )ساعة اونالين وساعة حضوري بالمختبر(2 

 عدد الوحدات 8
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Week الجزء العملي الجزء النظري 

1 – 2 

Introduction in Molecular Biology 

Structure of DNA & RNA  

DNA as the vehicle of inheritance 

Introduction 

3 – 5 DNA replication and transcription 

Instruments 

&materials used in 

molecular biology 

lab 

6 – 7 Gene expression and regulation DNA isolation 

8 Post transcriptional modification  

9 – 10 Translation and protein synthesis 
Restriction 

enzymes 

11 – 13 
Post translation modifications. Inhibitors of 

translation 
 

14 -  15 Repair of DNA – types of damages, repair Electrophoresis 

16  -  18 

Gene mutation and chromosomal 

aberrations. Cause of mutation-chemical 

and physical agents. 

 

19 –  23 

Recombinant- DNA technology, 

Role of restriction endonucleases, plasmid 

and cosmid cloning vectors 

Hybridisation 

techniques 

24 – 27 

Brief outline of molecular 

cloning.Applications or recombinant DNA 

technology. 

Southern blotting 

28 – 30 Disorders of Cell growth & carcinogenesis 
Genetic 

engineering 
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