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علم الوراثة

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

يعرف الطلبة بأساسيات الوراثة المندلية  ،فعل الجيني  ،وراثة الجنس في الحيوانات
والصفات المرتبطة بالجنس.
العب ور ال وراثي  ،الوراث ة الالنووي ة  ،األم را الوراثي ة  ،تك رار الجين ي وتك رار
التراكيب الوراثية.
الوراثة المندلية – الفرضيات الوراثية – دراسة كروموسومات الجنس – العبور
واالرتباط – وراثة االليالت المتعددة – الوراثة الالنووية .

اسم المادة

التفاصيل االساسية للمادة

( مبادئ علم الوراثة (  ) ٣٩٩١ترجمة ( د .أحمد شوقي حسن وآخرون.الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

- Principles of Genetics , Editors : D.P.,Snustad and
M.J.,Simmons ( 2000 ) .
)- Interactive concepts in Biology . Tenth Edition Version (4.0
CD .
- Genetics – Principle and Analysis – Hart and Jones (2010).
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

مثلا%53

المختبر
مثل%53

االمتحانات
اليومية

مثلا%51

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثلا%01
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس
االسبوع

التاريخ

االسبوعي

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :علوم الحياة
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :نضال عبد الحسين مسان
اسم المحاضر الثالثي\العملي:م.م.بان شاكر عبد االمير
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :قسم علوم الحياة

المادة العملية

المادة النظرية

5

نبذة تاريخية عن علم الوراثة وتطوره ،

2

تج ا ااارل من ا اادن فا ا ا ال ج ا ااين األح ا اااد  ،الخلية  ،االنقسام الخلو  ،انواعه (االقسام

عالقة علم الوراثة بالعلوم األخرى
ال جين الثنائ .

قانون مندن األون  ،قانون مندن الثان ،

افالم علمية (مكونات الخلية بدائية النواة
وحقيقة النواة)

غير المباشر واالخت ال )

و ارث ااة الت اامات المتا ا ثرة با ا و و وج ااين

ما ا ا ا ا اان الجين ا ا ا ا ا ااات  ،تو ا ا ا ا ا ااي ل ا ا ا ا ا اابع
المتطلحات الوراثية .

5

التوسع فا الو ارثاة المندلياةل السايادة غيار افالم علمية (دورة الخلية  ،االنقسام الميتو )

التاما ا ا ااة ،السا ا ا اايادة المشا ا ا اااركة ،الجينا ا ا ااات
المميتة
0

فعا ا اان الجا ا ااين التجميع ا ا ا  ،فعا ا اان الجا ا ااين افالم علمية (االنقسام الميو )
السا ا ااياد

التماعا ا اان الجين ا ا ا

( درجا ا ااات السا ا اايادة ) ،

شا ااكن الع ا اار الج ا ااو
التموق .

3

( و ارثا ا ااة

)  ،فع ا اان الج ا ااين

المر ية الوراثياة واختباار حسان المطابقاة عملية تكوين النط

( مربع كا ) مع النسل المندلية .
6

عملية تكوين البيو

دراسة كروموسومات الجنس ،نظام تحدياد تعري

Spermatogenesis
Oogenesis

علم الوراثة  ،فوائد دراسة علم الوراثة

الج ا اانس فا ا ا الكائن ا ااات الحي ا ااة  ،الو ارثاا ااة وتطبيقاته  ،الوراثة المندلية خطوات تجارل

المرتبط ا ا ااة ب ا ا ااالجنس  ،الو ارث ا ا ااة المح ا ا ااددة مندن
بالجنس  ،الوراثة المت ثرة بالجنس .

7

الوراثة الكميةل اهمية الجينات المتعددة،

افالم علمية (الكروموسوم  ،الجين  ،االلين ،

المكافئ الوراث  ،التو م
أمتحان الشهر األول

8
9

تجارل مندن واستنتاجاته)
امتحان الشهر االول

العب ا ا ااور ال ا ا ااوراث  ،االرتب ا ا اااط ال ا ا ااوراث  ،قانون مندن االون  ،وقانون مندن الثان ،
تحدياد قاوة االرتبااط مان خاالن االتحاادات امثلة على القانونين

الجدياادة  ،العبااور المتعاادد  ،رساام الخاارائط
الكروموسومية .
وراثة االليالت المتعددة  ،وراثة مجاميع

51

الدم  ، ABOوراثة مجاميع الدم ، M

 ، Nوراثة مجاميع  Rhف دم اإلنسان

.
55
52

55
50

افالم علمية (توقع نواتج الت ريبات للجين
الثان باستخدام مربع بوينت  ،الخطوط
المتشبعة  ،قوانين االحتمان)

الوراثة الالنووية و العوامن المؤثرة في ا  .حشرة ذبابة الماك ة  ،دورة الحياة
دراسة م ار

الحيوانات الوراثية ،

طرق انتقان التمات الوراثية -1السيادة

حاالت الشذوذ الكروموسوم ومقارنت ا

الوراثية امثلة علي ا -2التنح الوراث امثلة

بالحالة الطبيعية .

علي ا

طرق ظ ور التراكيل الوراثية الجديدة ف

-3الوراثة المرتبطة بالجنس امثلة علي ا -4

البكتريا

الوراثة المتاثرة بالجنس

الوراثة السايتوبال مية وت ثير االم ،التما

االرتباط بالجنس ف ذبابة الماك ة ،امثلة

التدفة ف القوقع لمينا كما ف
البراميسيوم

53

الطمرات ف  DNAالمايتوكوندريا ف
االنسان وبع

االم ار

االرتباط بالجنس باالنسان  ،امثلة ،امثلة على
السيادة المتاثرة بالجنس ،تعبير الجين المحدد

بالجنس

56

امتحان الشهر الثاني

امتحان الشهر الثاني

57

تركيل وتحلين  ، DNAتجارل للبرهنة

العبور الوراث اهميته  ،خطواته  ،خريطة

على ن DNAه المادة الوراثية

الجينات

58

ت اع

الا  ، DNAان يمات الت اع

العوامن المؤثرة على تكرار الجينات وتكرار
التراكيل الوراثية

59

استنساخ الا  ،DNAاسنتساخ الا RNA

21

الترجمة (تتنيع البروتين)ل الشمرة

تح ير الكروموسومات  ،فلم علم حون
خطوات عمن ال يئة الكروموسومية
Karyotype

ام ار

الشذوذ الكروموسوم

الوراثية وختائت ا ،بناء السلسلة
الببتيدية

25

تطور نظرية جين واحد ،السيطرة الوراثة

شريط DNA

22

تنظيم العقد الجنين ف بدائية النواة.

ختائص  DNAللميتوكوندريا

25

تنظيم العقد الجنين ف حقيقة النواة

افالم علمية (تكرار ) DNA

20

أمتحان الشهر األول

أمتحان الشهر األول

23

الطمرات الجينية ،انواع ا ،انظمة اتالح

شريط  ، RNAان يمات بلمرة RNA

26

الجينوماتل تركيل الكروموسومات

الترجمة  ،خطوات ا

27

الوراثة التكوينيةل موت الخاليا المبرمج

ماه الجينات  ،البروتينات

28

الوراثة السكانيةل قانون هارد واينبر ،

افالم علمية (االستنساخ والترجمة)

29

الوراثة والتطور

افالم علمية عن نشوء االنواع

51

على عملية االي

ال رر ،الجينات القاف ة

التكرار الجين والعوامن المؤثرة عليه

55
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توقيع االستاذ :

تقنيات ال ندسة الوراثية

عر

تو يح PowerPoint

الحماظ على التنوع البيولوج

عر

تو يح PowerPoint

أمتحان الشهر الثاني

أمتحان الشهر الثاني

توقيع العميد :

