
 231و ر  وراثة الثالثةالمرحلة :  اجباري

 

 ( ساعة عملً  3( ساعة نظري و )  1ساعات التدرٌس المخطط لها ) 

 

 وصف المنهج 

وطبيعة التكاثر وتكوين الكميتات والتباينات والمادة الوراثية  مقدمة عامة عن اسس الوراثة وقوانين مندل 
 . ووراثة بعض الصفات في االنسان  ورسم الخرائط الوراثية

تحصيل الطالب عمى كم من المعمومات التي تتحكم في توريث الصفات واظهارها عمى الكائن  -نتائج التعمم  :
  الحي .

 الهدف من تدرٌس المنهج

العممية  تعريف الطالب باسس الوراثة العامة والمادة الوراثية والتشابه واالختالف بين االنسال والتطبيقات     
  في الكائنات الحية والتغاٌرات الوراثٌة ومسبباتها والعممية لها

 

 مواضٌع الجزء النظري 

 ساعة ( 2)       ,متطلبات الدراسات الوراثٌة مقدمة عن الوراثة,االهمٌة العلمٌة والعملٌة لعلم الوراثة-1

 ساعة( 2)                          النووٌةطبٌعة المادة الوراثٌة ودالئلها التركٌب الكٌمٌاوي لالحماض -2

 ساعة ( 2)                                                        دراسة القرابة الوراثٌة بٌن الكائنات الحٌة-3

 ساعة ( 2)                                              اواصر االحماض النووٌة , تضاعف المادة الوراثٌة-4

 ساعة RNA              (2 )والDNAفً المختبر,أدلة اثبات ان المادة الوراثٌة هً ال DNAتحضٌر ال-5

 ساعة ( 2)                                                                                             امتحان  -6   

 ساعة ( 2)                                                    التغٌرات الدورٌة والكمٌة فً االحماض النووٌة-7

 ساعة ( 2)                                           تنظٌم المادة الوراثٌة داخل الخلٌة, تركٌب الكروموسوم-8

 ساعة ( 2)                       الوراثة الالنووٌة,االساس الساٌتولوجً لقوانٌن مندل, االتحادات الجدٌدة-9

 ساعة ( 2)                                                            االرتباط وطرق تحدٌده,العور الوراثً-11

 ساعة ( 2)                              االساس الخلوي للعبور, نظرٌات العبور, رسم الخرائط الوراثٌة-11

 ساعة ( 2)           لمؤثرة علٌه, الطفرة:أنواعها وخواصها الجٌنٌةانواع العبور الوراثً والعوامل ا-12

 ساعة ( 2)  التغاٌرات العددٌة والبنائٌة للكروموسومات واسبابها, أنواع االحماض النووٌة وكٌفٌة تخلٌق البروتٌن-13

 ساعة ( 2)                                                                                            امتحان-14



 ساعة ( 2)                                                                                    مراجعة عامة-15

 مواضٌع الجزء العملً

(             3)                                                      الخلٌة,مكونات الخلٌة)الجدار الخلوي الخالٌا ومكوناتها:تعرٌف -1

البالزمً,الساٌتوبالزم,الماٌتوكندرٌا,البالستٌدات,اجسام كولجً,الفجوات,الجسم المركزي,الشبكة الغشاءومكوناته,

                                                                                                                  الندوبالزمٌة(

 ( 3)        االنقسام الماٌوزي ومراحله-3االنقسام الماٌتوزي ومراحله -2االنقسام المباشر -1االنقسامات الخلوٌة: -2

                        ( 3)                                                                 تكوٌن الكمٌتات الذكرٌة واالنثوٌة ومراحلها المختلفة-3

 ( 3)                                  قوانٌن مندل لتفسٌر الوراثة برموز وراثٌة: قانون مندل االول,قانون مندل الثانً-4

 ( 3) لرجعً, تمارٌن على قانون مندل االول , قانون مندل الثانًتطبٌقات قانون مندل, التلقٌح االختباري والتلقٌح ا-5

 ( 3)                                                                                                                   امتحان -6 

 ( 3)                                                                                 التهجٌن بٌن ثالثة ازواج من الجٌنات-7

 ( 3)                                                                                 تفسٌرات قانونً مندل وانواع السٌادة-8

 ( 3)                                                                 الصفات المتأثرة بالجنس, الصفات المحددة بالجنس-9

 ( 3)                                            الجٌنات التً تتحكم باكثر من صفة والصفات المتأثرة باكثر من جٌن-11

 ( 3)                                                                  , التفوق وانواعه الجٌنات الممٌتة وشبه الممٌتة-11

 ( 3)                                قوانٌن االحتماالت واستعمالها فً الوراثة)قانون ذي الحدٌن, توزٌع مربع كاي-12

                         ( 3)                   دم فً االنسانالجٌنات االلٌلومورفٌة)االلٌالت المتعددة(, عدم التوافق الجنسً, مجامٌع ال-13

                                                                                                                      ( 3)                                                                                                               امتحان -14

 ( 3)                                                                                                         مراجعة عامة-15

 

 أسس وراثة وتربٌة النبات  -1الكتاب المنهجً : 

  تألٌف

 د.حمٌد جلوب علً

 الوراثة.اساسيات في -2

 عدنان حسين محمد العذاريد. 
 

 

 

 



 

 ( ب 1المرفق )

 الجزء العملً )المختبرات (

 :%( وتوزع الى 04)  ثناء الفصل الدراسًأ.التقٌٌم المستمر أ

 .% أختباران عملٌان04

 .% أداء الحقلً والمختبري الٌومً )نشاط الطالب (14

 % االلتزام واالنظباط فً المختبر والحقل .24

 % ( توزع الى :04االمتحان النهائً ) ب. 

 % أختبار عملً حقلً .04

 % أمتحان شفوي أو تحرٌري فً المادة العلمٌة .34

 الجزء النظري ) المحاضرات ( :

 % ( وتوزع الى :04العام الدراسً )  التقٌٌم المستمر أثناء . أ

  1% امتحان نظري عدد /04

 % واجبات بٌتٌة .14

 % حضور ونشاط صفً .24

 وتوزع الى : % (04المتحان النهائً ) . ب

 % (04درجة ) 14 24× 1الجزء أ :أسئلة ذات أجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 % (10درجات ) 24= 24× 2الجزء ب : أسئلة استٌعاب وتحلٌل 

  %(10درجات ) 24= 0×1الجزء ج : أسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح ( 

 

 


