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 تعقد هيئت الطبقت الذريت بزنبمج تدريبي عن
  

  جهبس تفبعل متسلسل البلمزة اآلني

"  real-time PCR " 

 واستخدامبته في مجبل البيىلىجيب الجشيئيت
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

 

 
 

 

 

   : المرشحين في المطلوبة االشتراطات
طب -زراعة-علوم - صٌدلة-أسنان -خرٌجً الكلٌات العملٌة )طب

علوم تطبٌمٌة( على اختالف درجاتهم العلمٌة والفنٌٌن  بٌطرى
 بالبٌولوجٌا الجزٌئٌة . والمهتمٌن

  اإلنجلٌزٌة&  العربٌة:  البرنامج لغة 
 بتحويل علي حساب الهيئة رقم  االشتراكات يتم سداد

لجنية المصري )البنك المركزي المصري( وعلي ( با0/43412/230/9)
( بالدوالر االمريكي علي حساب الخزانة 0/36444/040/2حساب رقم )

  . بأمر الدفع المشترك أسم يذكر أن عليالموحد ح/ هيئة الطاقة الذرية 

    : الترشيحات لوصول النهائي الموعد
 التكرم رجاء مع األلل علً بأسبوع البرنامج بدء تارٌخ لبل وذلن
 اإلجراءات لتسهٌل وإرسالها التسجٌل أستماره مأل أهمٌة بمراعاة
 .بالهٌئة األمنٌة

 : التدريس منهجية

 نخبةة البرنامج فً بالتدرٌس يقوم  

 بالهٌئةة التةدرٌس هٌئةة أعضاء من

 علةً البرنةامج وٌعتمدوالجامعات 

 والمتةدربٌن المحاضر بٌن التفاعل

 وحلمةةةةات المنالشةةةةات خةةةةالل مةةةةن

  .العملٌة والحاالت العمل

 مجهةةزة بةةالمركز التةةدرٌب لاعةةات

 السةةةةةةةةةمعٌة الوسةةةةةةةةةائل باحةةةةةةةةةد 

 بعةةة  إلةةةً باإلضةةةافة والبصةةةرٌة

 الهٌئة مراكز إلً العملٌة الزٌارت

 .البحثٌة

 

  :  للبرنامج العلمي المحتوي
والعوامل المختلفة المؤثره علٌها عن تركٌب الجٌن ووظٌفته  محاضرات -

تفاعل متسلسل البلمرة وكٌفٌة استخدام اإلشعاع والساعة البٌولوجٌة مثل 

(PCR)  ًمع اعطاء محاضرة تفصٌلٌة عن الكمً مٌاس شبه الواستخدامه ف

وأنواعها وكٌفٌه تفادي العٌوب التً تحد  فً التصمٌم تصمٌم البادئات 

والنظرٌة  (real-time PCR)وشرح متكامل لتفاعل متسلسل البلمره اآلنً 

التً لام علٌها وأساسٌات عمله وتطبٌماتها المختلفة مثل كٌفٌة الحساب الكمً 
للفٌروسات والمٌكروبات فً األنسجه المختلفة والتعرف علً الطفرات 

  0 والمطلك والفرق بٌنهما الدلٌمة والتعبٌر الجٌنً وطرق الحساب النسبً
 cDNAٌلة الً وتحو RNAكما ٌشمل العلمً التدرٌب علً استخالص 

فً  (real-time PCR) وكٌفٌة استخدام جهاز تفاعل متسلسل البلمرة اآلنً

للحساب الشبه  gel Documentation حساب التعبٌر الجٌنً واستخدام 

 للمحاضرات ومذكرة وافٌه للعملً  CDة علً الجل مع كمً بعد التجرٌ
 

  -: البرنامج أهداف

تددددددر ي  يهددددددرن مج إلدددددد     جدددددد  

مجمشددددد  لى  هادددددع  هددددد   ت  هددددد  

 تساسددد  مج امدددإ  مولددد   ت  دددى  

مسدددددتترم  تب  تت ىا تدددددب مجمتتا ددددد  

 طإق مجحس ب مجمتتا   جنت ئجب  ع 

 هتدد خ فا ىدد  هماىدد   لنإيدد  هدد  

   .ت  ه   تساس  مج امإ   أس سى تب


