
 

 

 التقنية الحيوية 
 

ُيعد برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي من أهم األساليب العالمية المستخدمة في إثراء معرفة الطلبة الموهوبين، ومن هذا 

العلمية، المنطلق صممت موهبة وحدات إثرائية علمية لتثري معارف وخبرات الطلبة وتتحدى قدراتهم في عدد من المجاالت  

وذلك بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة واإلبداع، وتقدم بمستويات متدرجة من المعرفة؛ بهدف  

 .مواصلة بناء خبرات نوعية تراكمية علمية، وتزداد عمًقا وتنوًعا كلما تقدم الطلبة في المشاركة عاًما بعد عام

مجموعة من الحقائب المهارية التي تعنى ببناء مهارات الحياة األساسية والمهمة وألهمية الجانب المهاري ضّمنت موهبة 

اكبة لمهارات القرن الحادي  لدى الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية واالبتكارية المو

 والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 حدة وصف الو

تعد وحدة "التقنية الحيوية" إحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "العلوم الطبية والحيوية والكيميائية"، وتطرح هذه 

البشري، مثل:   DNAألف جين في الـ  20الوحدة تساؤالت حول تمكن مشروع الجينوم البشري إلى اآلن من معرفة تعاقب 

كيف قام العلماء بجمع هذه المعلومات؟ وما الفرص التي تقدمها هذه المعلومات في شفاء األمراض الخلقية أو السرطان؟ 

وما األسئلة األخالقية التي تطرحها هذه المعلومات فيما يتصل بحقوق الخصوصية والتناسل؟ يعرف هذا المنهج الطالب إلى 

 إلمكانات التي يتيحها على الوراثة. علم الحياة، والتقنية، وا

يتعلم الطلبة أوالً ويراجعون المبادئ األساسية لبيولوجيا الخلية والوراثة، بما في ذلك االنقسام الفتيلي، واالنقسام االختزالي، 

قنية الحيوية  ووظائفهما، وأسباب الطفرات وأنواعها، والت RNAو DNAوالوراثة كما يراها مندل. بعد ذلك ينتقلون إلى تركيب 

من بكتيريا شائعة، وفصل تعاقبات  DNAللوراثة، وتطبيقات التقنية الحيوية. أما النشاط المخبري فيشمل عمل جزيء 

DNA  باستخدام األنزيمات المقيدة. ويستكشف الطالب مجاالت العمل في التقنية الحيوية ويقومون ببناء نماذج لتفاعالت

 ، وعمل استشراد كهربائي للهالم.( وإجرائهاPCRالسلسة المتبلمرة )

يستكشف الطالب البحث الراهن في التقنية الحيوية، ويستخدمون معرفتهم الجديدة لتمحيص أهمية الوراثة في المجتمع 

 ومستقبل االستقصاء الوراثي والتقنية. 

 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

مل الجماعي، حل المشكالت، قراءة المؤلفات العلمية وتحليلها،  سيتمكن الطلبة من بناء وتنمية مهارات أساسية مثل " الع 

إظهار الفهم من خالل التواصل الشفهي والكتابي، إضافة إلى عدد من المهارات المستهدفة التي تقدم بشكل مباشر عن طريق  

 حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة العمرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصصة وُمدرب منها:

 لقيادة والتأثير االجتماعي. ا .1

 التفكير اإلبداعي واالبتكار.  .2

 قيم المواطنة واالعتزاز بالشخصية الوطنية.  .3



 

 

 مكونات البرنامج

 وحدة علمية إثرائية متخصصة.  •

 أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية. •

 أنشطة مهارية.  •

 

 تنفيذ البرنامج  آلية

 والمهارية عادة بشكل حضوري أو تعلم عن بعد حسب الظروف.يتم تنفيذ البرنامج بمكوناته العلمية 

 

 

 الحقائب المهارية في البرنامج 

 يتم تدريب الطلبة على حقيبتين مهارية لتطوير مهاراتهم الشخصية  

 2الحقيبة المهارية 1الحقيبة المهارية المرحلة

 التغلب على التحديات الذكاء العاطفي الثانوية 

 


