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 المالحظات المادة العملية المادة النظرية  التاريخ األسابيع 

 نبذة تاريخية عن علم الوراثة وتطوره ،   1
، تعريةةة  عالقةةة علةةةم الوراثةةةة بةةةالعلوم األخةةةر  

 . بالمصطلحات الوراثية

 بدائية النواة و حقيقية النواة  الخلية 
 دورة الخلية 

 ميكانيكية السيطرة على دورة الخلية 

 

تجةةةارن منةةةدل فةةةةي الهجةةةين األحةةةادي ، الهجةةةةين   2

 الثنائي .
قةانون منةةدل األول ، قةةانون منةةدل الثةةاني ، وراثةةة 

الصفات المتأثرة بزوج أو زوجةين مةن الجينةات ، 
 . المصطلحات الوراثيةتعري  ب

 االنقسام الميتوزي 

 االنقسام الميوزي 
 الفروقات بين االنقسام الميتوزي والميوزي

 

فعةةةةل الجةةةةين التجميعةةةةي ، فعةةةةل الجةةةةين السةةةةيادي          3
) درجةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةيادة ( ، التفاعةةةةةةةةةل الجينةةةةةةةةةي               

) وراثةةة لةةةكل العةةري الجةةةوزي ( ، فعةةل الجةةةين 
 التفوقي .

  Spermatogenesisعملية تكوين النط   
 Oogenesisعملية تكوين البيوض 

 

الفرضية الوراثية واختبار حسن المطابقةة ) مربةع   4

 كاي ( مع النسب المندلية .

توقع نواتج التضريبات للجيل الثاني باستخدام 

مربع بونت ، الخطوط المتشعبة ، قوانين 
 االحتمال 

 

دراسة كروموسومات الجنس ،نظةم تحديةد الجةنس   5

ئنةات الحيةةة ، الوراثةة المرتبطةة بةةالجنس ، فةي الكا
الوراثةةةةة المحةةةةددة بةةةةالجنس ، الوراثةةةةة المتةةةةأثرة 

 بالجنس .

الكائنات التي تستخدم كنماذج في الدراسات 

 الوراثية : خصائصها و اهم مميزاتها .
ذابة الفاكهة ، بكتريا القولون ، الفأر ، 

 الضفدع ، النبات . 

 

الةةوراثي ، تحديةد قةةوة العبةور الةةوراثي ، االرتبةاط   6

االرتبةةاط مةةن خةةالل االتحةةادات الجديةةدة ، العبةةور 
 المتعدد ، رسم الخرائط الكروموسومية .

 استخالص المادة الوراثية من لعان االنسان .

 استخالص المادة الوراثية من بذور البزاليا 

 

وراثة االليالت المتعددة ، وراثة مجاميع الدم    7

ABO دم ، وراثة مجاميع الM    ،N   وراثة ،
 في دم اإلنسان . Rhمجاميع 

تحضير الكروموسومات ، فلم علمي حول 

خطوات عمل الهيئة الكروموسومية 
Karyotype  

 

 الوراثة الالنووية و العوامل المؤثرة فيها .  8

 

الترحيل الكهربائي على الهالم و قياس  

 حجوم الدنا 

 

حاالت  دراسة أمراض الحيوانات الوراثية ،  9
الشذوذ الكروموسومي ومقارنتها بالحالة الطبيعية 

 . 

  PCR تقانة سلسلة بوليميريز الدنا 

و البروتين و الشفرة  DNAمراحل تصنيع   10

 الوراثية .

  (DNAأفالم علمية ) تكرار  

 وراثة الفيروسات   11
 

  أفالم علمية ) االستنساخ و الترجمة ( 

تراكيب الوراثية ، قاعدة تكرار الجين وتكرار ال  12

 هاردي واينبرغ والعشيرة المتزنة .

العوامل المؤثرة على تكرار الجينات و 

 تكرار التراكيب الوراثية .

 

 نشوء األنواع ، العوامل المؤثرة على نشوء النوع   13
 

  أفالم علمية عن نشوء األنواع 

االنقراض ، فترات االنقراض الواسع لألنواع في   14

خ الكرة األرضية ، مسببات االنقراض في تاري
 العصر الحديث 

    PowerPointعرض توضيحي 

الحفاظ على التنوع البيولوجي ، المحميات   15

الطبيعية ، تجميد وحفظ المني ، حفظ األجنة ، 

    PowerPointعرض توضيحي 
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