Aim:




To provide participants with a
practical
and
theoretical
knowledge about isothermal
DNA
amplification through
lectures and lab sessions.
During
the
workshop,
participants will be able to
follow the complete protocol
from
DNA
extraction,
amplification and detection on
agarose by isothermal and
conventional PCR methods.

 المبنى اإلدارى لكلية العلوم-الدور الخامس

Mission:
To learn a new,
sensitive and innovative
technique for DNA
amplification without
PCR machine

Under the Patronage of the
President of Assiut University
The Multidisciplinary Research
Centre of Excellence
Organizes a Workshop on:
"

Isothermal DNA Amplification"

A Very Sensitive and Accurate
Method for DNA Amplification
without PCR Machine

Isothermal DNA amplification
ما هو تضخيم الحمضما الميمووح مموحما المحم ا
هو تضخيم الحضا اليووح باون إسمخمخمااه زم ما
 PCRوفي ا يخم إسخخااه تقييات مخخلفة لخمضمخميمم
الحضا اليووح فى د زمة حم ا مموحما ولميم
بثالث د زات مخخلفة كضا فى  PCRوهذه الخقيميمة
الجايا ال تحخاج ألز ز خاصة و بم ما ةما اعموا
مخخلفة وسخخياول الو شة المخما يمل ةملمى عمو او
إثيين من هذه األعوا .
ما هي الخطوات ال ئيسية إلسخخااه هذه الط يقة
 -1ةزل الحضا اليووح من العيية.
 -2إسخخااه الب يض الضياسل ووضع مكوعات
الخفاةل األعزيضى في د زة ح ا ثابخة لضا
محاد من الوقت.
 -3الكشف ةن الضيخج بالط ق الخحليلية الكضية.
 -4تحليل اليخائج.
للحجز واإلسخعاله
م كز الخضيز البحثي للعلوه مخعاد الخخصصات
) - (MRCEكلية العلوه -الضبيى اإلدا ى -
الاو الخام
ت8002412814 :
ه81899239311:
aumrce@gmail.com
او بشيك مقبول الافع بأسم ةضيا كلية العلوه -
زامعة اسيوط  -و شة ةضل تضخيم الحضا
اليووى موحا الح ا

Isothermal DNA
amplification
ينظم
م كز الخضيز البحثي للعلوه مخعاد
الخخصصات ()MRCE
بكلية العلوه  -زامعة اسيوط
و شة ةضل بعيوان:
Isothermal DNA
amplification
تضخيم الحضا اليووح موحا
الح ا
 41-41إبريل 8142م
ماي الض كز
أ.د :حسن محمد حسن الهوارى
الضاي الخيفيذى للض كز
أ.د :نجوى ثابت أبو المعالي
مش ف ةاه الو شة
أ.د :أبو بكر محمد الطيب

ما هي تطبيقات هذه الط يقة
هذه الط يقة حساسة بأكث ممن المف مم بمالمضمقما عمة
بط يقة  PCRلذلك يضكن إسخخاام ا في وزود ت كيز
بسيط زاا̋ من الحضا اليووح وهذا مفيما فمي المحميما
العضلية فى حالة الكشمف ةمن المفميم وسمات والمعمواممل
الض ضية األخ ى وايضا في حاالت الكشف الجيائي في
الطل الش ةي ويكون الضيخج الجييمي بم مذه المطم يمقمة
م كز زاا مضا يعطى الط يقة حساسية وإعخازية ةالية.
ما الذح سيخا ب ةليه الضشا ك
 -1ةزل الحضا اليووح.
 -2إز اء الخفاةل موحا الح ا .
 -3إز اء تفاةل ال  PCRلملمضمقما عمة ممع المخمفماةمل
موحا الح ا .
 -4الكشف ةن الضيخج فى الحالخين ةن ط يق زل
األزا و وتحليل اليخائج .
 -5تقاي الحضا اليووى  DNAالياتج كضيا̋.
باإلضافة إلى االسخضا إلى محاض ات عظ ية من
اساتذ مخخصصين.
رسوم التسجيل
  358زيي ا̋ مص يا̋  288زييم ما̋ مصم يما̋ لملمطمالب بمحما اقصمى 58مشخ كا̋ واألولوية ألسبقية الحجز.

