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 الملخص
هو مخطط الحياة ألنه يشفر جميع المعلومات الجينية مثل االضطرابات الوراثية كما أنه يتم استخدام تسلسل الحمض النووي  (DNA) مض النووي  الح

إلنتاجية  كمعيار ذهبي للتشخيص الناجح. أجرى الباحثون دراسات عديدة لتحقيق تسلسل الحمض النووي بتكلفة منخفضة مع الحفاظ على الدقة العالية وا

تم تصنيع أجهزة التسلسل التي أدت إلى تطور هذه التكنولوجيا. إن تسلسل الحمض النووي السريع والدقيق والمنخفض التكلفة من شأنه أن    العالية حيث

ة  ووي بدقيحدث ثورة في الطب حيث أنه سيوفر ثروة من المعلومات الطبية لكل فرد. يهدف هذا البحث إلى تطوير وتصنيع جهاز إليجاد تسلسل الحمض الن 

في هذا المشروع حيث سيتكون الجهاز األول من أقطاب كهربائية ذهبية وقناة من أكسيد  (Sensors) وبسعر مناسب. سيتم تصنيع نوعين من المستشعرات 

النووي.(Graphite Oxide) الجرافيت   الحمض  من  المختلفة  التراكيز  عن  للكشف  السيليكون  من  شريحة  نانوية   على  جسيمات  إضافة  سيتم   كما 

(nanoclusters)  الجرافين من  الثاني  الجهاز  سيتكون  بينما  تأثيرها.  ودراسة  للجهاز  بحجم  (Graphene) معدنية  ثقب  احداث  وسيتم  شريحة  على 

ئية في منتصف طبقة الجرافين. وسيتم تمرير الحمض النووي بهذا الثقب وتمرير تيار كهربائي في الجهاز ودراسة للخصائص الكهربا   (nanopore)النانو

يار الكهربائي  أثناء مرور الحمض النووي. وقد تمت مالحظة أن قواعد الحمض النووي األربعة )األدينين والجوانين والسيتوزين والثايمين( ستؤثر على الت

حمض النووي بدقة. يشير هذا  بطريقة فريدة. وبالتالي فإن القراءات الناتجة عن مرور الحمض النووي ستمكننا من تمييز القواعد األربعة وقراءة تسلسل ال

 العمل إلى أن المستشعرات المطورة يمكنها تحقيق تسلسل الحمض النووي بدقة عالية.

تسلسل الحمض النووي ، الجرافين ، أكسيد الجرافيت ، األشرطة النانوية ، الثقوب النانوية ، النقل اإللكتروني ، جسيمات نانوية  : كلمات البحث الرئيسية
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