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 وصف البرنامج االكاديمي لقسم علوم الحياة 

يوفر وصف البرنامج االكاديمي هذا ايجازاً مقتضيا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعليم المتوقعة من الطالب 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج, هنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرصة المتاحة تحقيقها مبر

 



 كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة تكريت :  المؤسسة التعليمية .0

 علوم الحياة : المركز / القسم العلمي .7

 تربية علوم حياة / قسم علوم الحياة : اسم البرنامج االكاديمي او المهني .3

 تربية علوم الحياة / البكلوريوس : اسم الشهادة النهائية .4

 سنوي (   : اخرى/مقررات /سنوي)النظام الدراسي .5

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : برنامج االعتماد المعتمد .6

 7102-7102: وصف االكاديمي تاريخ إعداد ال.2

 :اهداف البرنامج االكاديمي . 2

 اعداد مدرس من حملة شهادة البكالوريوس بتخصص علوم الحياة  -0        

 اعداد نخبة من الطلبة القسم المتفوقين في اختصاص علوم الحياة إلكمال الدراسات العليا  -7       

 مستجدات في ميدان التدريس الحديث تدريب مدرسي علوم الحياة على ال -3       

 اعداد بحوث علمية بما يعزز امكانياتهم العلمية  - 4       

 تقويم الدراسات التي تصدر في مجال علوم الحياة وبداء الرأي حول محتوياتها  -5       

 اة استعمال االساليب والتقنيات الحديثة في تحقيق تعليم ناجح في اختصاص علوم الحي -6       

 مخرجات البرنامج االكاديمي وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 : االهداف المعرفية -أ

 تمكين الطلبة من معرفة اهمية دراسة اختصاص علوم الحياة- 0

 تمكين الطلبة من معرفة الدور التاريخي لعلماء العرب في اختصاص علوم الحياة - 7

 ت التي تعترض دراستهم تمكين الطلبة من التغلب على الصعوبا- 3

 تمكين الطلبة من صياغة اهداف معرفية وسلوكية قابلة للمالحظة والقياس - 4

 تمكين الطلبة من معرفة اهمية النشاط الصفي وكيفية تفعيلة في الحياة المدرسية - 5

 هم  تمكين الطلبة من معرفة أثر المعرفة العلمية لعلوم الحياة في تنمية الجوانب الفكرية لدي- 6

 : االهداف المهارية الخاصة بالبرنامج  -ب

 التعرف على االساليب وطرائق التدريس الحديثة - 0

 االطالع على كل ما هو جديد في مجال علوم الحياة لمواكبة التطور السريع في هذا التخصص - 7

 اقامة المعارض العلمية والندوات وورش العمل  - 3

 طرائق التعليم والتعلم   

 ريقة االلقائية الط- 0



 طريقة المحاضرة- 7

 الطريقة القياسية - 3

 طرائق التقييم 

 الواجب البيتي- 0

 التقارير االسبوعية - 7

 االختبارات الشفوية - 3

 االختبارات الشهرية - 4

 : االهداف الوجدانية  -ج

 أن يستقبل الطلبة المعلومات برغبة ووعي مطلق بأهميتها - 0

 أن يستجيب الطلبة للمعلومات بالرضا- 7

 أن يرغب الطلبة بدراسة مواد اختصاص علوم الحياة - 3

 أن يتحمس الطلبة إلى واجباتهم واإلعمال المطلوبة منهم - 4

 ( المهارات األخرى ) المهارات العامة  -د

 تنمية مهارات الطلبة في كتابة االوراق البحثية - 0

اب المادة الدراسية باستخدام اساليب مختلفة كقراءة المصادر الخارجية والبحث في تمكين الطلبة من استيع- 7

 المواقع االلكترونية 

 تمكين الطلبة من نقل خبراتهم واستخدامها في مجال التدريس الحقاً - 3

 تنمية قدرة الطلبة ليكونوا مدرسين أكفاء - 4

 :بنية البرنامج االكاديمي .01

 الساعات المعتمدة عدد وحدات المواد الدراسية لمقرر الدراسياسم ا المرحلة الدراسية

 عملي نظري    

 7 7 6 علم األحياء  أولى

 7 7 6 تشريح نبات أولى

 7 7 6 حياتية الخلية  أولى

 7 7 4 الكيمياء العامة  أولى

  -0 7 علم االرض أولى

  -7 4 علم النفس التربوي  أولى

  -7 4 اسس تربية  أولى

  -0 7 النكليزية اللغة ا أولى



  -7 4 اللغة العربية  أولى

 0 0 4 علم الحاسبات  أولى

  -7 4 حقوق االنسان  أولى

 المرحلة الثانية

 7 7 6 الالفقريات  الثانية 

 7 7 6 تصنيف النبات  الثانية 

 7 7 6 االنسجة  الثانية 

 7 7 6 االجنة  الثانية 

 7 7 6 الكيمياء الحياتية  الثانية 

 0 0 4 الحاسبات  الثانية 

  -7 4 علم نفس النمو  الثانية 

  -7 4 تعليم ثانوي وإدارة تربوية  الثانية 

 0 0 4 االحصاء الحياتي  الثانية 

  -0 7 اللغة االنكليزية الثانية

 المرحلة الثالثة

 7 7 6 البيئة وتلوث  الثالثة

 7 7 6 حشرات  الثالثة

 7 7 6 ت التشريح المقارن للحبليا الثالثة

 7 7 6 الوراثة  الثالثة

 7 7 6 الفطريات  الثالثة

 7 7 6 الطحالب واالركيكونيات الثالثة

  -7 4 منهج بحث  الثالثة

  -7 4 مناهج وطرائق تدريس  الثالثة

  -7 4 ارشاد تربوي  الثالثة 

 المرحلة الرابعة

 7 7 6 طفيليات  الرابعة 

 7 7 6 فسلجة الحيوان  الرابعة 

 7 7 6 فسلجة النبات  الرابعة 



 7 7 6 علم االحياء المجهرية  الرابعة 

 0 7 4 مناعة  الرابعة 

  -7 4 االختياري  الرابعة 

  -7 4 قياس وتقويم  الرابعة 

  -7 4 مشاهدة وتطبيق  الرابعة 

  -0 7 مشروع بحث التخرج  الرابعة 

 

 

 :التخطيط للتطور الشخصي .00

 العمل التعاوني ضمن مجموعات تعليمية  -0     

 االطالع على التقارير العلمية الحديثة  -7     

 ( االنترنيت ) االفادة من الخدمات المكتبية وشبكة المعلومات  -3

 : أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .07

 المقرر الدراسي  -0    

 ( اصة بقسم علوم الحياة الخ) الكتب الموجودة في مكتبة الكلية  -7    

 ( االنترنيت ) الشبكة المعلوماتية  -3    

مراكز البحث المتخصصة في فروع علم الحياة ومنها المجالت والدوريات ورسائل    الماجستير وأطاريح  -4    

 . الدكتوراه 

 : بنية المقرر الدراسي للمراحل الدراسية .03

 

 التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة : مفردات مواد المرحلة االولى / أوالً 

 علم االحياء النظري:  المادة 

 االسبوع الموضوع ت

فروع علم االحياء, اهمية علم االحياء , تطور علم االحياء , نبذة عامة استعراض تاريخي لنمو علم االحياء  0

 0-7 

 4-3 ادة الحيةطريقة البناء الرئيسية للم, تعريف صفات الحياة , صفات الحياة  7

مفهوم النوع, اسس تصنيف النباتات والحيوانات , انظمة التصنيف , المراحل التاريخية , تصنيف االحياء  3

 5-6 

 2-2 . التنسيق الهرموني , التكاثر والنمو في الحيوانات , التكاثر والنمو في النبات , التكاثر والنمو  4

 01-9 في النباتات التنسيق, التنسيق في الحيوانات , مقدمة  5



 07-00 الدورانية -نظريات التطور الالماركية , التطور  6

 03 تطور الفقاريات, تطور الحيوانات الواطئة  2

-04 التوجه في الزمان والمكان, السلوك الفطري والمتعلم , الجهاز العصبي والسلوك , سلوك االحياء  2

05 

 02-06 السيادة الهرمية في المجاميع الحيوانية, الرتابة والساعة الحياتية , الحركة الجماعية والهجرة  9

 02 امثلة عن سلوك االحياء 01

 09 النظام البيئي, بعض مفاهيم علم البيئة , علم البيئة  00

 71 السلسلة الغذائية, انسياب الطاقة , الدورات البايوجيوكيمياوية  07

 77-70 المناطق االحيائية المائية والبرية , شبكة الغذائية ال 03

 

 

 علم االحياء العملي:  المادة 

 االسبوع الموضوع ت

العناية بالمجهر , المجهر المركب وتركيبه , طريقة الرسم , اللوازم واألدوات المختبرية , ارشادات عامة  0

 7-0 الخلية , وكيفية استعماله 

 3 انواع االنقسامات وأدوارها, انقسام الخلية , اشكال الخاليا , النباتية   دراسة نماذج للخلية 7

 5-4 . االنسجة , انقسامات المختلفة , فحص نماذج لخاليا حيوانية ونباتية توضح المراحل  3

 2-6 مختلفة ألنسجة حيوانية , دراسة انواع االنسجة الحيوانية المختلفة من خالل مقاطع  4

 01-9-2 دراسة نماذج إلحياء في الممالك المختلفة, ء تصنيف االحيا 5

التعرف على تشريح الالفقريات من خالل تشريح نموذج لحشرة مختارة والتعرف على جميع اجهزة الجسم 6

 00-07-03 

تشريح حيوان ضفدع للتعرف على االجهزة , التعرف على مجاميع الحبليات المختلفة ومميزات كل مجموعة  2

 09-02-02-06-05-04 الداخلية

 73-77-70-71 دراسة تركيب وأعضاء نباتية من خالل مقاطع  للجذر والساق والورقة 2

 

 

 

 

 

 



 

 تشريح نبات النظري:  المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 مقدمة عن موضوع تشريح النبات والتعريف بالجسم النباتي وأعضاء الجسم النباتي 0

 7 مفهوم الخلية النباتية وما يتعلق بمحتوى الخلية النباتية ,الجدار الخلوي   والبروستات 7

دراسة تفصيلية للجدار الخلوي من ناحية التكوين , الطبقات المكونة للجدار ودراسة تركيبها : الجدار الخلوي  3

ر الخلوي من نقر ودراسة التركيب الدقيق للجدار الكيمياوي والصفات الفيزياوية لها باإلضافة الى دراسة ما يتخلل الجدا

 4-3 الخلوي

 5 دراسة المحتويات الحية الغير الحية للخلية النباتية: البروستات  4

 :تقسيم االنسجة النباتية : االنسجة النباتية  5

مة , التركيب الخلوي دراسة تفصيلية لألنسجة المرستيمية من ناحية تقسيمها , المميزات العا: االنسجة المرستيمية -أ

 2-6 .باإلضافة الى دراسة النظريات المتعلقة بالمرستيمات في الساق والجذر 

دراسة مستفيضة وتفصيلية لألنسجة الدائمة المكونة للجسم النباتي من ناحية تقسيمها : االنسجة المستديمة -ب  6

 9-2 السكرنكيمي, النسيج الكولنكيمي , االنسجة الضامة , البشرة والبريوم :وصفاتها ووظائفها وكما يلي 

 00-01 االنسجة والتراكيب االفرازية, نسيج الحاء , نسيج الخشب  2

-07 دراسة التشريح الداخلي للجذر االبتدائي والثانوي: التركيب الداخلي ألعضاء الجسم النباتي وكما يلي  2

03 

 05-04 دراسة التشريح الداخلي للساق االبتدائي والثانوي 9

 06 دراسة التشريح الداخلي للورقة 01

 02-02 دراسة التشريح الداخلي للزهرة والبذرة 00

 71-09 التركيب الداخلي للنبات وعالقته بالبيئة 07

 73-77-70 (النباتات الصحراوية والمائية)دراسة تاثير البيئة على التركيب الداخلي للنباتات المختلفة  03

 

 

 تشريح نبات العملي:  المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 المحتويات الحية للخلية النباتية السايتوبالزمية , النواة ,  البالستيدات بأنواعها      0

 0 , البالزمودزمات , الخيوط السايتوبالزمية

 (فجوات حبيبات النشا بأنواعها واشكالها المتعددة , حبيبات االليرون ) المحتويات الغير حية في الخلية النباتية  7

 7-3 

 4 البلوريات بأنواعها وإشكالها المتعددة                                  3



 5 (جدار ثانوي , حقول النقر االبتدائية , صفيحة خلوية , صفيحة وسطى , جدار ابتائي ) الجدار الخلوي  4

 6 (الخمسة  النقر بأنواعها , بسيطة وعائية , بسيطة متشبعة , مصفوفة ,اقتران النقر  بأنواعه 5

االنسجة المرستيمية , مميزاتها وكيفية التعرف عليها , انواعها من                   حيث موقعها في جسم  6

النبات , انواعها من حيث المنشأ , نظريات المرستيم القمي للساق والجذر , نظرية الخلية القمية , نظرية نشوء االنسجة , 

 2-2 .و المناطق نظرية الغالف والبدن , نظرية نم

, انواع خاليا البشرة المحيطة (  9-2)البشرة , مميزاتها , انواع البشرة بالنسبة لعدد : االنسجة المستديمة  2

 9 بريدرم

الشاذ , متباين , متوازي , متعامد , نجمي )عادي , النجيلية,السعدية,المخروطيات,طرز,الثغور )انواع الثغور  2

) 01 

 00 .          ائد البشرة بأنواعها وإشكالها المتعددة زو: زوائد البشرة  9

 07 النسيج الكولنكيمي , ميزاته , اشكال خالياه , انواع النسيج تبعاُ للوظيفة 01

النسيج الكولنكيمي , مميزاته , انواعه تبعاُ لطبيعة ترسيب المواد البكتيرية النسيج السكلرنكيمي , مميزاته ,  00

 04-03 السكلريدات , انواعها وإشكالها                                                  

 05 ات وعناصره    االلياف , انواعها وإشكالها المختلفة وطبيعة توزيعها داخل النب 07

-06 الحزم الوعائية بأنواعها وإشكالها المتعددة                           , للحاء وعناصره , الخشب وعناصره  03

02-02 

االنسجة االفرازية بأنواعها وإشكالها المتعددة , المسافات البينية  وكيفية تكوينها , القنوات الراتنجية الحليبية  04

 09 والزيتية

التشريح الداخلي للجذر , فلقة واحدة , فلقتين , الفالمين التشريح الداخلي للساق , فلقة واحدة , فلقتين                   05

 71-70 

النموالثانوي الطبيعي في الفلقتين , حلقات النمو السنوية , خشب الربيع والخريف الصميمي والرخو , حلقي  06

 73-77 نباتية                                         تقنيات مجهرية , ومنتشر المسام 

 

 الكيمياء العامة النظري: المادة                                                

 االسبوع الموضوع ت

تصنيف العناصر في الجدول الدوري حسب الترتيب . الخواص الدورية للذرات , مقدمة عن علم الكيمياء   0

 0 . االلكتروني

التحلل المائي لألمالح  PoH , pHاالتزان االيوني حسابات الدالة الحامية .االتزان الكيميائي وقانون فعل الكتلة  7

 pH  7-3المحلول المنظم حساب   -لهذه المحاليل فعل االيون المشترك  pHوحساب ال 

 5-4 المحاليل القياسية. طرق التعبير عن التركيز, التحليل الحجمي  3

تفاعالت , تفاعالت العادل والدالئل المستخدمة , تفاعالت التعادل واستخدامها في التحليل الحجمي ومنحنيات  4

 2-6 .واستخدامها في التحليل الحجمي , الترسيب , تسحيحات الترسيب ومنحنيات 

 9-2 .                العامل الوزني والحسابات  -التحليل الوزني  5



 00-01 .تطبيقات تحليلية   -الحسابات  -قانون المبرات بير  -التحليل الطيفي  6

 03-07 مقدمة  , الكيمياء العضوية  2

.االواصر االحادية والثنائية والثالثية  -الجزيئات القطبية وغير القطبية  -التآصر الكيمياوي لمركبات الكاربون  2

 04-05 

 02-06 الكيمياء الفراغية 9

, تفاعالتها  -الخواص الفيزيائية  -تحضيرها  -االلكينات  -االلكانات ,  تسمية المركبات العضوي 01

 71-09-02 .الهيدروكاربونات االروماتية 

 77-70 البنزين وتسمية مشتقات البنزين 00

 . تحضير مشتقات البنزين  -تفاعالت البنزين  07

 73 

 

 

 الكيمياء العامة العملي: المادة 

 

 االسبوع الموضوع ت

 0 مقدمة, اء التحليلية الكيمي 0

 7 ع من هدروكسيد الصوديوم ومعايرتهما 1,0ع من حامض الهيدروليك و  1,0تحضير محلول من  7

 3 , تعيين االمونيا في ملح االمونيوم 3111تعيين حامض الخليك وتحليل الخل التجاري  3

 4 تعيين مزيج من كاربونات الصوديوم وهدروكسيد الصوديوم 4

 5 تعيين مزيج من كاربونات الصوديوم وبيكاربونات الصوديوم 5

 6 تعيين الكلوريد بطريقة مورو تعيين نقاوة الملح 6

 2 تعيين الكلوريد بطريقة فولهاريد وتعيين ملوحة الملح 2

 تحضير برمنكنات البوتاسيوم وتسحيحه مع االوكزاالت وتعيين النسبة المئوية للحديد في نموذج من امالح 2

 2 الحديد

 01-9 التعيين الوزني للكبريتات, التعيين الوزني للكلوريد باستخدام نترات الفضة  9

 07-00 التعيين الوزني للحديد, التعيين الوزني للنيكل   01

 03 تعيين الطيفي للحديديك عن طريق تفاعله مع الثايوسيانات 00

 04 نية االنبعاث الذريتعيين الصويدوم والبوتاسيوم والكالسيوم باستخدام تق 07

 05 تعيين مزيج من حامض الهيدروكلوريك والفوسفوريك بالتسحيحات الحهدية 03

 06 شرح المبادئ العامة والتعرف على االجهزة, الكيمياء العضوية  04



 02-02 (التقطير البسيط)قياس درجة الغليان , قياس درجة االنصهار  05

 70-71-09 اعادة التبلور والتسامي,  التقطير الجزئي, التقطير البخاري  06

 73-77 ( الميثان ) تحضير االلكانات , االستخالص  02

 75-74 تحضير االستيلين والكشف عن المركبات المشبعة, ( هكسين حلقي ) تحضير االلكينات  02

 

 

 حياتية الخلية النظري: المادة  

 

 االسبوع الموضوع ت

 0 ليةالنظرية الحديثة للخ, مقدمة عامة  0

 7 الفايروسات, مقارنة بين خاليا بدائية وحقيقية النواة  7

 4-3 الكاربوهيدرات ,  الماء , المكونات الكيميائية للخلية  3

 6-5 الدهون,    االحماض االمينية والبروتينات واالنزيمات  4

 2-2 طرق دراسة الخلية , البدكليوتيدات واألحماض االمينية  5

 9 المجاهر االلكترونية, وئية انواع المجاهر الض 6

 -ج,  طريقة القطع  -ب,  تحضير مسحة , تحضير الحريس   -أ, دراسة الخاليا الميتة , دراسة الخاليا الحية  2

 00-01 الكيمياء النسيجية  -و,  التطور االشعاعي الذاتي  -ه,     الطرد المركزي  -د ,  الحرق الدقيق 

 نبذة مختصرة عن تطور دراسة االغشية البايولوجية -أ: االغشية الخلوية  2

 03-07 االلتمام الخلوي -د, عبور المواد عبر االغشية  -ج, نموذج السائل الموزانبكي  -ب

 انواعها ووظائفها. الشبكة البالزمية  -النظام الفجوي السايتوبالزم   أ 9

 االجسام الدقيقة وانواعها -د,  االجسام الحالة -ج, جهاز كولجي  -ب 

 05-04 الرايبوسومات  -ه 

تفاعالت الضوء وتثبيت ثنائي اوكسيد الكاربون -الكلوروبالست  -ب, المايتوكوندريا   -أ: عضيات الخلية  01

 06 

 02 االجسام المركزية واالهالب واالسواط   النواة 00

دورة  -ج, الكروموسومات العمالقة , الفرشية  -نواعها الكروموسومات وا -التركيب الدقيق للنواة  ب -أ  07

 02 حقيقية النواة

 االنقسام الخيطي -ب,   االنقسام المباشر او الالخيطي  -أ: االنقسام الخلوي  03

 71-09 اهمية االنقسام االختزالي  -د,  االنقسام االختزالي والدورة التكاثرية  -ج

 77-70 (         مفاهيم عامة)ة مفهوم وتطبيقات التقنيات الحيوي  04



 

 

 علم االرض النظري: المادة  

 االسبوع الموضوع ت

 0 مقدمة عامة عن علم االرض                                    0

 3-7 بنية وتركيب االرض                                : علم االرض  7

العناصر المكونة , القشرة والجبة واللب : باطن االرض   ,الغالف الغازي والمائي والصخري : اغلفة االرض  3

 5-4 للقشرة

, تصنيف المعادن ,  الكيمياوية , التركيب الكيمياوي وحساب الصيغة , الصفات الطبيعية للمعادن : المعادن  4

 2-6 وصف اهم المعادن الشائعة

ية ,  الصهير , الصخور البركانية الصخور النار, انواع الصخور , دورة الصخور في الطبيعة : الصخور  5

 01-9-2 وصف اهم الصخور النارية ,  التركيب الكيمياوي والمعدني  ,  والبلوتونية 

وصف ,  تصفية الصخور الرسوبية ,  التركيب الكيمياوي والمعدني , التجوية والتعرية  : الصخور الرسوبية  6

 03-07-00 اهم الصخور الرسوبية 

 التحول وحدود وعوامل التحول , انواع الصخور المتحولة: الصخور المتحولة  2

 05-04 وصف اهم الصخور المتحولة - 

 02-06المياه السطحية والمياه الجوفية , ماء البحر: هيدروكيمياء الماء  2

 09-02 والفواصل      ( الفوالق)الطيان والصدوع : الجولوجيا التركيبية  9

 70-71 الزالزل 01

 73-77 تحجرات                                             دراسة الم 00

 

 

 

 

 

 علم الحاسبات النظري: المادة                                    

 االسبوع الموضوع ت

 7-0 مقدمة مكونات الحاسبة ومواصفاتها وأجيالها                             0

 5-4-3 الخوارزميات والمخططات االساسية                                  7

 2-2-6 الثوابت والمتغيرات والتعابير الرياضية                                 3



 01-9 الدوال المنطقية والرياضية                                              4

 Basic                                            00-07ايعازات لغة بيسك  5

 03 ايعازات االدخال واإلخراج                                                 6

 04    (Counters)العدادات  2

 06-05 ايعازات التفرع الشرطية                                          2

 02-02 ب                                     ايعازات التكرار والتكرار المرك 9

 71-09 المتغيرات الموسومة                                             01

 77-70 (                                 جبر المصفوفات)المصفوفات  00

 74-73  الدوال والبرامج الفرعية                                              07

 

 

 مفردات مادة اللغة العربية

 (ساعة 7عدد الساعات االسبوعية ) الصف االول 

 :النصوص : اوالُ 

 ".االستعانة بتفاسير القرآن الكريم عند الحاجة" اختيار قصتين من صورة الكهف وسورة الضحى : تفسير القرآن الكريم. أ

 : حو االتي مختارات من الشعر العربي القديم والحديث وعلى الن. ب

 .عينية القشيري من ديوان الحماسة -0

 حننت الى ريا ونفسك باعدت         

 مزراك ريا وشعبا كما معا                                       

 نونية المتنبي في شعب بوان -7

 مغاني الشعب طيباُ في المغاني          

 بمنزلة الربيع في الزمان                                       

 02 - 0من بيت 

 حياة محمد ل محمد حسين هيكل" مقطع من كتاب  -3

 "حليمة السعدية"طه حسين. على هامش ألسيرة د" نص من كتاب  -4

 النحو والصرف : ثانياُ 

 .ن وأخواتها , الفعل ولداللته الزمنية , العالمات االصلية والفرعية المبتدأ والخبر , كا: نظام الجملة االسمية والفعلية . أ

 .المفاعيل , الحال , التمييز , االستثناء والتوابع : المنصوبات . ب



 العدد. ج

 (اسم الفاعل واسم المفعول ) المجرد والمزيد , المشتقات : الصرف . د

 النطق والرسم: ثالثاُ 

 الحروف الشمسية والقمرية -أ

 كتابة الهمزة -ب

 كتابة التاء -ج

 

 عالمات الترقيم: رابعاُ 

 تستنبط القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية من النصوص المختارة: خامساُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة / مفردات مناهج المرحلة الثانية / ثانياً 

 الالفقريات النظري: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 اهمية الالفقريات االقتصادية والعلمية والغذائية, مفهوم الكائنات الالفقرية , المقدمة  0

 7 (اثر بعض العلماء في تطوره)تطور علم التصنيف ,  اضرار الالفقريات  7

                                        االسباب الموضوعية في فقدان نظام المملكتين اهميته              -الممالك الحياتية  3

 3 

العالقة التطورية بين مجاميع , نبذة عن الممالك الحياتية , صفاتها وموقع الالفقريات في هذه الممالك  4

,  syncytial theoryنظرية الدمج الخلوي ,  metazoanالحيوانات العديدة الخاليا  , الالفقريات ونظريات نشوء 

 polyphylefic origin 4نظرية تعدد المناشئ ,  colonial flagellateسوطية المستعمرات ال



 , Acellularنبذة عن ممكتشفها والمصطلحات التي تطلق عليها , المملكة الثانوية االبتدائيات  Protistaمملكة  5

unicellular  مكونات النواة  -ت الهيئة والحجم لالبتدائيا, نبذة عن تصنيف االبتدائيات  -صفات االبتدائيات

 5 تركيب االهداب واالسواط واختالف ضرب الماء -عصيات الحركة أ, والسايتوبالزم لالبتدائيات االغلفة والقشور 

االبراز والتنظيم االزموزي ودور الفجوات المتقلصة في الفجوات , حركاتها  -انواعها  -االقدام الوهمية  6

التغذية الذاتية والتغذية المعتمدة ) -التغذية في االبتدائيات , ة في بعض الهدبيات المتقلصة البسيطة في اللحميات والمعقد

 -الهضم داخل الفجوة  -تكوينها  -الفجوه الغذائية , تصنيف االبتدائيات اعتماداُ على طريقة التغذية (( االلتهامية والرمية )

 6 طرحها

طريقة التغذية / الشكل العام والتركيب / بيئة الكائن : Phytoflagellates Euglegaنماذج ممثلة لالبتدائيات  2

تركيب افراد , نموذج المعيشة ضمن مستعمرة  Volvox, سلوكية رد فعل المتجنب تجاه الضوء / والقابلية على تغيرها 

 2 حياتهاالتكاثر الجنسي والالجنسي في دورة , الخاليا الجسمية والخاليا الجرثومية / شكل المستعمرة / المستعمرة 

الشكل ,    Zooflagellates : Leishmania / Trypanosoma / Giardiaنبذة عن السويطيات الطفيلية  2

 اثر معيشتها التكاملية/ الشكل العام  Trichonympha, العام االمراض التي تسببها لإلنسان وأنواعها 

 2 في القناة الهضمية للنمل االبيض والصرصار في هضم السليلوز

9 proteus  وPelomyxa                                  التركيب العام لكل منهما كنموذج عن اللحيات العارية 

Aicella  وDifflugia  وElphidium  التركيب العام لكل منهما نوع القشرة وكيفية تكوينها كنماذج من اللحات المحاطة

 9 بالقشرة

التي تصيب االنسان وشدة المالريا  Plasmodiumانواع جنس  ودورة حياته Monocystisالشكل العام ل  01

 ,                            دورة حياته , الذي تسببه 

 Paramecium  01 االخصاب المتبادل/ الشكل والتركيب العام 

 Porifera                       00-07( االسفنجيات ) شعبة الحساسيات : المملكة الحيوانية  00

, تعدد االشكال  -التصنيف العام  -الصفات العامة , نبذة عن منشأ وبيئة الالسعات  Cnidariaشعبة الالسعات  07

Polymorphisum  ( تركيبها ونظريات ميكانكية انطالقها )الحويصالت الخيطية والخاليا الالسعة  -في الالسعات

 hydra  03-04نموذج , صفاته  Hydrozoaصنف 

صنف , الصفات العامة  Carybdeaنبذة عن المظهر الخارجي لجنس / لحيوانات المكعبة ا cubuzoaصنف  03

 الصفات العامة/  Anthozoaالزهريات 

 Metridium 05نموذج عن احد اجناس شقائق البحر 

التجاويف الجسمية في الحيوانات , نشوء الالسعات والتكيف الشعاعي , المرجانيات ةتكون الجزر المرجانية  04

 06 الحيوانات الالجوفية -طرق تكوين التجاويف الجسمية الحقيقية  -نبية التناظرجا

 02 الحيوانات    ذات التجويف الجسمي الحقيقي -الحيوانات ذات التجويف الجسمي الكاذب  05

         صفات االصناف                             / الصفات العامة  Platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة  06

 Planaria 02نموذج ,  Turbellariaصنف المعكرات 

المظهر / الدوالبيات  الصفات العامة  Rexiferaشعبة , صفاتها العامة  Ascheiminthesالديدان الكيسية  02

بية استراتيجية انتاج بيوض عذرية نبذة عن صفات شعبة هد, التكاثر الجنسي والتكاثر العذري / الخارجي وتركيب الجسم 

 Kinorhyncha 09نبذة عن صفات شعبة متحركة الخرطوم  Gastrotrichaالبطن 



طبقات جدار الجسم  Ascurisالصفات العامة المظهر الخارجي لنموذج  nematodeشعبة الديدان الخيطية  02

ذة عن صفات شعبة نب, الجهاز التناسلي والتكاثر ودورة الحياة  -الجهازاالبرازي -الجهاز العصبي  -الجهاز الهضمي /

نبذة عن صفات ,  Acanthocephalaنبذة عن صفات شعبة شوكية الراس ,  Nematomorphaالديدان الشعرية 

 Entoprocta 71شعبة داخلية المخرج 

, الصفات العامة , بيئة الديدان الحلقية  -التعقيل الجسمي  -اصل التسمية :  Annelindeشعبة الديدان الحلقية  09

 Neries 70نموذج , الصفات المميزة وبيئتها ,  Polychaetaصنف عديدة االهالب 

 Lumbricus terresteris 77الصفات المميزة وبيئة افرادها نموذج :  Oligdchaetaصنف قليلة االهالب  71

 Hirudoصنف العلقيات الصفات المميزة وبيئة االفراد نموذج   70

 73 

الصفات المشتركة مع الديدان الحلقية  -الصفات المشتركة مع المفصليات :  Onychophoraشعبة المخلبيات  77

الجهاز التناسلي  -ز العصبي جها -التنفس  -جهاز االبراز  -جهاز الدوران  -جهاز الهضم  -الصفات المميزة لها  -

 74 والتكاثر

الصفات المميزة له   -صنف القشريات , بيئة المفصليات  -الصفات العامة :   Arthropodaشعبة المفصليات  73

 75 انواع يرقات القشريات,  daphniaشرح مفصل عن تركيب واجهزة حيوان قشري صغير  , 

شرح مفصل عن المظهر الخارجي والمناطق الجسمية ولواحقها واجهزة صفاتها المميزة وبيئاتها  -العنكبويات  74

 Argiope 76ولجنس  Buthusالجسم لجنس 

الخارجي لمصراعي , المظهر الخارجي  -بيئة الحيوان  Anodontaنموذج :  Molluscaشعبة النواعم  75

 -الجهاز العصبي  -جهاز الدوران  -جهاز الهضم والتغذية  -الجهاز االبرازي  -التنفس  -طبقات الصدفة  -الصدفة 

تركيب  - Helixنموذج جنس , الجهاز التناسلي والتكاثر  -الجهاز العصبي -جهاز الدوران  -الجهاز التناسلي والتغذية 

 72-72 الجهاز التناسلي والتكاثر -الجهاز العصبي  -جهاز االبراز  -جهاز الدوران  -الجهاز الهضمي  -الجسم 

 قريات العمليالالف: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 طريقة استعمال المجهر , فحص عينة من مياه البركة                 0

 3-7 المميزات العامة والتصنيف Protozoaالمملكة الثانوية  Protistaمملكة  7

 5-4 .تحضير شرائح مؤقتة لقطرة ماء ومشاهدة االبتدائيات الحية مع كتابة مالحظات عنها 3

 2-6 المميزات العامة والتصنيف -شعبة االسفنجيات  -لمملكة الحيوانية ا 4

 2 شعبة الالسعات المميزات العامة والتصنيف 5

 9 المميزات العامة والتصنيف : شعبة الديدان المسطحة  6

 Epiphanus 01-00احد االجناس المتوافرة , المميزات العامة والتصنيف   Rotiferaشعبة  -2

 .المميزات المميزات العامة والتصنيف , دان الخيطية شعبة الدي 2

Ascucoi Lumbricoides (W.M.) C.S. in male                               07-03 

 المميزات العامة والتصنيف, شعبة الديدان الحلقية  9



Nereis (external feature, C.S. Parapodium, anteriorend) 04-05 

 Peripatus              06                                          شعبة المخلبيات 01

 02-02 المميزات العامة والتصنيف, شعبة المفصليات  00

 elix, Anodontam Dentalium,  المميزات العامة والتصنيف , شعبة النواعم  07

Octopus, Nautilus 09-71 

 المميزات العامة والتصنيف, شوكية الجلد  03

Asterias, Ophiura, Cucumaria, Antedon Echinus 70-77-73 

 النسج النظري: المادة 

 

 االسبوع الموضوع ت

 0 النسج االبتدائية : القسم االول :  المقدمة   0

 7 مميزاتها وتصنيفها                   (: الغطائيــــة والمبطنة)النسج الظهارية  7

 3 تعريفها وتصنيفها                   : النسج الظهارية الغدية  3

 5-4 مميزاتها , عناصرها , تصنيفها: النسج الضامة  4

 الغضروف , العظم , الدم,) النسج الضامة االصلية والنسج الضامة المتخصصة  5

 2-6 (اللمف , النسيج المكون للدم  

 2 لعضلة الهيكلية , العضـــلة القلبيةالخلية الملساء , ا: النسيج العضلي  6

الخلية العصبية , انواع الخاليا العصبية , االليات العصبية , الخاليا الدبقية , الحبل العصبي : النسيج العصبي  2

 01-9 , المخيخ

, القلب االوعية الشعرية الدموية , الشراييــــن , االوردة: الجهاز الدوراني / نسج االعضاء : القسم الثاني  2

 00-07 

 03 الجلد , الشعر , الظفر                          : الجهاز الغطائي  9

المرئ , المعدة , المعي الدقيقة والغليظة , ), االنبوب الهضم ( الشفة , اللسان , السن)الفم : الجهاز الهضمي  01

 06-05-04 ((الكبد , البنكرياس)الغدد الهضمية  

 02-02 الرغامي , القصبة , الرئة                      :الجهاز التنفسي  00

 71-09 الكلية , الحالب                                : الجهاز البولي  07

 77-70 ( الغدد اللمفية , التوتة , الطحال: )جهاز االعضاء اللمفية  03

 

 



 النسج العملي: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 النسيج الظهارية البسيط والمطبق: النسج االبتدائية  0

 7 النسيج الظهاري الغدي                                   7

 3 النسيج الضام االصيل                                           3

              (                     الغضروف , العظم , الدم , اللمف , النسيج المكون للدم: )النسج الضام المتخصص  4

 4 

 2-6-5 (العضــلة الملساء , العضلة الهيكلية العضلة القلبية )النسيج العضـلي  5

 01-9-2 ( الخاليا العصبية , االلياف العصبية ,  العصب , الحبل العصبي , المخيخ )النسيج العصبي 6

ط الحجم , وريد متوسط الحجم , االوعية الشعرية الدموية , شريان متوس)الجهاز الدوراني :  نسج االعضاء  2

 07-00 (شريان كبير الحجم , وريد كبير الحجم

 04-03 (الجلد السميك , الجلد الرقيق , الشعر , الظفر)الجهاز الغطائي  2

 06-05 (العقدة اللمفية , التوتة , الطحال: )جهاز االعضاء اللمفية  9

اللسان, المرئ , المعدة القاعــي المعدة , البوابية , االثنى عشر , القولون, الزائدة الدودية,  )الجهاز الهضمي  01

 02-02 (الكبد , البنكرياس

 71-09 (                    الرغامي , الرئة)الجهاز التنفسي  00

 77-70 (الكلية , الحالب)الجهاز البولي  07

 

 

 جنة النظريعلم اال: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

تكوين االمشاج                                                                ,  علم االجنة , حقول وأهمية , علم االجنة ونظريات التكوين الجيني : المقدمة  0

 0-7 

 ,لنطفيالتحول ا, تكوين النطف , التمايز الجنسي , الخاليا الجرثومية االولية  7

 4-3 الدورة الجنسية للثدييات, تصنيف البيوض , اغلفة البيوض , تركيب البويضة , تكوين البيوض , النطف الناضجة  

 دور الجسيم الطرفي, المخصب والمخصب المضاد , ظاهرة التمييز : االخصاب  3

 6-5 تكوين غشاء االخصاب , رد فعل البيضة ودور الحبيبات القشرية 

 2 خرائط المصير/ تكوين المعيدة ,  تكوين االريمة , تكوين التويتة , صفاته , مستوياته , انواعه : التفلج  4

 2 الحركات المكونة للشكل 5

 9 منحني النمو السيني, النمو  6



 01 .دور الهرمونات في السيطرة على النمو والتطاير/ السيطرة الجينية على النمو والتمايز  -التمايز  2

االمشاج , االخصاب , التفلج , االديمة , المعيدة , الخريطة المصيرية , تكوين : الجيني للرميح التكوين  2

 07-00 الفقس , المعي , الحبل الظهري , االديم المتوسط , الجهاز العصبي : بداءات االعضاء 

يدة , الخريطة المصيرية , االمشاج , االخصاب , التفلج , االديمة , المع( الضفدع)التكوين الجيني للبرمائيات  9

 04-03 ((ملم 3جنين طول )مرحلة البرعم الذنبي )

تكوين اعضاء ,  تكوين الجهاز العصبي , طبقة االديم الظاهر ومشتقاتها : التركيب الداخلي /المظهر الخارجي  01

 تكوين القلب/ الجهاز البيولي تكوين , طبقة االديم المتوسط ومشتقاتها , الحبل الظهري , ( الشم , العين , االذن)الحس 

 06-05 طبقة االديم الباطن ومشتقاتها

التركيب / المظهر الخارجي ( ملم حتى الفقس 4جنين طول .)تكوين الشقوق الغلصمية / تكوين القناة الهضمية  00

 الحبل الظهري, ئي تكوين الجهاز الوعا, تكوين الجهاز البولي , تكوين اعضاء الحس , تموين الجهاز العصبي : الداخلي 

 02-02 تكوين الجهاز الهضمي

 09 النقل والحث الجين                                               07

المصيرية, , االمشاج , االخصاب , التفلج , االديمة , المعيدة , الخريطة ( الدجاج)التكوين الجيني في الطيور  03

 70-71 (ساعة حضانة 06عمر جنين دجاج )مراحل تكوين الخط البدائي 

الخط البدائي , االديم الظاهر , االديم المتوسط ( ساعة حضانة 02التغيرات الجينية في جنين الدجاج الى عمر ) 04

 77 (ساعة حضانة 74 - 02التغيرات الجينية ما بين ), االديم الباطن 

واألوعية الدموية , المنطقة التامورية , الطيات العصبية واألخدود العصبي , الحبل الظهري , تكوين الدم  05

المظهر الخارجي , الجهاز العصبي , ( ساعة حضانة  33 - 74التغيرات الجينية في جنين الدجاج ما بين )المعي , 

 73 ., الجسيدات , المعي االمامي( تكوين االوعية الدموية  -تكوين القلب )اعضاء الحس , الجهاز الوعائي 

المظهر الخارجي , الجهاز العصبي , ( ساعة حضانة 42 - 33نية في جنين الدجاج ما بين التغيرات الجي) 06

 74 (ساعة حضانة 27المظهر الخارجي في جنين دجاج عمر )اعضاء الحس , جهاز الدوران 

 كيس المح , السلي والمصلي , اللقانقي الطيات الجسمية: االغشية خارج جنينة  02

التلقيح االصطناعي الداخلي , التلقيح / التلقيح االصطناعي في االنسان , التكاثر العذري ,  تكوين المشيمة عند الثدييات , 

 (طفل االنبوب)االصطناعي الخارجي 

 75 تعدد المواليد

,  ئم المتعددة التوائم االخوية او غير المتشابهة , التوائم المتطابقة او المتشابهة , التوا/  Twinsالتؤام  02

 Congenital malformation              76التشوهات الخلفية  

 

 

 

 

 

 



 

 علم االجنة العملي: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 بعض التعابير التشريحية في علم االجنة , ومستويات الجسم في الفقريات 0

 3-7 تكوين البيوض, تكوين النطف , تكوين االمشاج   7

 (.الرميح , االسماك , الضفدع , الزواحف , الطيور , اللبائن)يوض في انواع الب 3

 4 (توضع نماذج جبسية او ساليدات او صور)

 (.الزواحف , الطيور , اللبائن, الرميح , االسماك , الضفدع ) التفلج في  4

 5 (توضع نماذج جبسية او ساليدات او صور)

المعيدة , مقاطع عرضية في جنين الرميح توضح , , التويتة ,االديمة  االمشاج , التفلج/ التكوين الجيني للرميح  5

 6 تكوين المعي, تكوين الحبل الظهري , تموين االديم المتوسط , تكوين االنبوب العصبي : 

 2 اليرقة المتقدمة العمر, اليرقة المبكرة في العمر , الجنين المبكر في العمر /  التكوين الجيني للرميح  6

االمشاج , التفلج , االريمة , المعيدة المبكرة في التكوين , المعيدة ( / الضفدع)ين الجيني للبرمائيات التكو 2

جنين )مرحلة البرعم الذنبي , ( عملية التعصين ), مراحل تكوين االنبوب العصبي ( السداد المحي)المتقدمة في التكوين 

 9-2 ملم  4المظهر الخارجي , جنين طول ( ملم 3طوب 

مقطع عرضي : المظهر الخارجي , التحضير الكامل , المقطع الوسطي السهمي , المقاطع العرضية المتسلسلة  2

مقطع عرضي يمر في الحوصلتين , مقطع عرضي يمر في الحوصلتين البصريتين , يمر في القرصين الشمسين 

مقطع عرضي يمر , الردب الكبدي مقطع عرضي يمر في المعي المتوسط و, مقطع عرضي يمر في القلب , السمعيتين 

 00-01 مقطع عرضي يمر في البرعم الذنبي, في المعي الخلفي 

الخ في الساليدات او على ........ ملم ,  9ملم ,  2يعتمد على يرقات بأطوال : التحول الشكلي في الضفدع  9

 03-07 الصور التي توضح هذه العملية        

االمشاج , بيضة غير المحضونة , تعريف الحاضنة وكيفية استعمالها , ( / اجالدج)التكوين الجيني للطيور  01

 05-04 . ساعة حضانة 06ساعة حضانة , جنين دجاج عمر  03جنين دجاج عمر 

. التحضير الكامل , مقطع سهمي وسطي , مقاطع عريضة متسلسلة ( ساعة حضانة 02جنين دجاج عمر ) 00

مقطع عرضي يمر , مقطع عرضي يمر في العقدة البدائية , والحبل الظهري  مقطع عرضي يمر في الصفيحة العصبية

 02-06 في االخدود البدائي 

, التحضير الكامل , مقطع سهمي وسطي , مقاطع عرضية متسلسلة ( : ساعة حضانة 74جنين دجاج عمر ) 07

مقطع عرضي يمر في منطقة  ,مقطع عرضي يمر في البواب المعوي االمامي , مقطع عرضي يمر في الطية الرأسية 

 09-02 مقطع عرضي يمر في الفقرة البدائية, البدنيات 

:. التحضير الكامل , مقطع سهمي وسطي , مقاطع عرضية متسلسلة ( : ساعة حضانة 33جنين دجاج عمر ) 03

, القلب  مقطع عرضي يمر في, مقطع عرضي يمر في الغشاء البلعومي , مقطع عرضي يمر في الحوصلتين البصريتين 

مقطع عرضي يمر , مقطع عرضي يمر في منطقة البدنيات , مقطع عرضي يمر في المنطقة خلف البواب المعي االمامي 

 70-71 في المنطقة الوعائية

مقطع عرضي يمر خالل . التحضير الكامل, مقاطع عرضية متسلسلة ( : ساعة حضانة 33جنين دجاج عمر ) 04

مقطع عرضي يمر , مقطع عرضي يمر خالل الكوبين البصريين والزوج االول من االقواس االبهرية , الدماغ المنحني 



مقطع عرضي يمر , لفمي والغشاء البلعومي مقطع عرضي يمر خالل المسلك ا, خالل جيب راثكي والساقين البصريين 

مقطع عرضي يمر خالل الزوج الثاني , خالل الكيسين السمعيين والبصلة الشريانية والزوج الثاني من االقواس االبهرية 

, مقطع عرضي يمر خالل االذين والساقين الورديين والتجويف الجيني , من الجيوب البلعومية والغدة الدرقية والبطين 

مقطع عرضي يمر خالل المعي المفتوح والطيات السلي , ع عرضي يمر خالل الوريدين السريين المساريقيين والكبد مقط

 مقطع عرضي يمر خالل المنطقة التعقيلية, مقطع عرضي يمر خالل الزوج السابع عشر في البدنيات , 

 73-77 مقطع عرضي يمر خالل البرعم الذنبي

, استخراج جنين الدجاج وفحصه بمهجر التشريح : التحضير الكامل ( : ضانةساعة ح 27جنين دجاج عمر ) 05

عمل شرائح زجاجية ألجنة الدجاج ,  Whole mountالتحضير الكامل للجنين , عمل شرائح زجاجية ألجنة الدجاج  

 75-74 متسلسلة( عمل مقاطع عرضية او طولية او جبهية),  (طريقة البرافين)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمياء الحياتية النظريالك: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

السكريات االحادية , الثنائية المتعددة . تصنيفها, الكاربوهيدرات, مقدمة انتشارها وأهمية دراستها وخصائصها  0

 3-7-0 , الكاليكوجين, النشويات 

 5-4 (       المخاطية)الدكسرينات, السليلوز , السكريات االمينية  7

الدهون المتعادلة , . بها , تصنيفيها , خصائصها , االحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة الدهون , تركي 3

 2-6 الشموع , التستيرويدات , التيربينات. الدهون الفوسفاتية , الفينجومايلين , الدهون السكرية , السيربيروسيدات 

االساسية وغير )حماض االمينية البروتينية , البروتينات , اهميتها , وجودها , خصائصها العامة تصنيفها , اال 4

, االحماض االمينية غير البروتينية , خصائص االحماض االمينية وتكوين زويترايون , الببتيدات الفعالة (االساسية

طرق تنقية والقياس الكمي وطرق تقدير الوزن , . الثانوي والثالث والرابع للبروتين, التركيب االولى , فسيولوجيا 

 07-00-01-9-2 انواع البروتينات. تشخيص االحماض االمينية في نهايتي السلسلة الببتيدية , زيئي للبروتين الج

االنزيمات , التركيب واألهمية تصنيفها , تسمية و الخواص الحركية والية عمل االنزيمات , االنزيمات متماثلة  5

 05-04-03                      المنشطات والمثبطات االنزيمية                 , االصل 

الفيتامينات التي ال تعمل كمرفقات . الفيتامينات ومرافقات االنزيمات , الفيتامينات الذائبة في الماء وفي الدهون  6

دور كل من الفيتامينات في التفاعالت . المرافقات االنزيمية التي ال يدخل في تركيبها فيتامين العوامل المرافقة. انزيمية

 09-02-02-06 .لحياتية المعينةا



 DNAاالحماض النووية الحامض النووي , النيوكليوتيدات , اهميتها , وجودها , تركيبها , خصائصها  2

الحامض النووي للـ ,  DNAترجمة فقدان الخصائص الطبيعية للـ ( DNA)واتسون كريك  -نموذج-خصائصه تركيبه 

RNA . خصائص تركيبه , انواع الـRNAالـ , RNA  الناقل الريبوسومي , الـRNA  انتقال المعلومات (. الرسول)المخبر

 77-70-71 الوراثية وتكوين البروتين

. التخمر الكحولي. Aتعريفه تحوالت الطاقة , عملية هدم الكاربوهيدرات ومسار الكاليكواليسس : االيض  2

 NADPH  73مسار بينتوزفوسفات وتكوين الـ . تكوين الكلوكوز

 74 ار دورة كريبس وعالقتها بأيض الكاربوهيدرات والدهون والبروتيناتمس 9

هدم ,  ATPالسلسلة التنفسية , مكوناتها , اهميتها عملية انتقال االلكترونات والفسفرة التأكسدية وتكوين الـ  01

 75 . هدم االحماض الدهنية , االحماض االمينية وتكوين اليوريا 

 

 ية العمليالكيمياء الحيات: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

كشف مولش , كشف بندكت , كشف بارفويد , كشف سليفانوف , : الكشوفات اللونية وتتضمن : السكريات   0

 0 .كشف بيل , كشف بلورات االوسازون 

 7 تحلل السكريات الثنائية بواسطة الحامض والكشف عن ذلك ومقارنته بالسكريات االحادية 7

 3 الكشف عن السكريات المتعددة 3

 4 تحلل السكريات المتعددة بواسطة الحامض , بواسطة االنزيم والكشف عن ذلك 4

 5 تشخيص مادة سكرية مجهولة 5

 6 تقدير الكلوكوز كميا باألكسدة باليود تحت ظروف قاعدية  6

 2 تقدير كمية الكلوكوز في الدم بطريقة كنك 2

, لبيدات ودراسة خواصها واختبار اذابتها في المذيبات المستقطبة وغير المستقطبة الكشف عن ال: اللبيدات   2

 9-2 (الكشف عن عدم التشبع)ايجاد عدد اليود 

 00-01 تقدير كمية الكوليسترول في الدم, ايجاد عدد الحموضة  9

هايدرين , كشف ميلون كشف بايوريت , كشف نن: الكشوفات اللونية وتتضمن: االحماض االمينية والبروتينات  01

ترسيب البروتينات ودراسة الخواص المميزة , , كشف سكاكوجي , كشف هوبكن كول , الكشف عن السيتين والسياين 

 03-07 لاللبومينات والكلوبيولينات

. دراسة الخواص المميزة ألنواع اخرى من البروتينات كالبروتينات الفوسفاتية والمقترنة والكاربوهيدراتية  00

 05-04 خيص مادة بروتينية مجهولةتش

 02-06 تقدير كمية البروتين بطريقة فولن, تقدير كمية البروتين بطريقة بايوريت  07

 02 تقدير كمية اليوريا بطريقة الداي اسيتايل مونوكسيم 03

بواسطة  وفصل النيوكليتيدات RNAالتحلل القاعدي للـ , من الخمائر  RNAاستخالص الـ :  االحماض النووية  04

 71-09 تقدير تركيز النيوكليوتيدات , الكروماتوغرافيا 

 B0, A, C. 70-77تقدير فيتامين :  الفيتامينات  05



تقدير فعالية , تحضير المنحني القياسي النزيم االنفرتيز , تحضير انزيم االنفرتيز من خميرة الخبز : االنزيمات  06

تأثير تركيز االنزيم على , حساب درجة الحرارة المثلى لالنزيم , نزيم حساب درجة الحامضية المثالي لال, االنزيم 

 72-76-75-74-73 تأثير تركيز المادة االساس على فعالية االنزيم, فعاليته 

 

 

 االحصاء الحياتي النظري: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 اهميته, تعريف االحصاء الحياتي : مقدمة  0

 7 خواصها وأسس اختياراتها-العينة, وتحويالتها  -البيانات , ر وأنواعه المتغي: مفاهيم احصائية  7

 5-4-3 الوسط , الوسيط , المنوال, مقاييس  النزعة المركزية : المجتمع  3

 2-6 حول الوسيط, من الوسيط والوسط : مقاييس التشتت  4

 2 حدود الثقة ومستواها 5

 01-9 توزيعات التكرارية ال, عرض وتلخيص البيانات : االحصاء الوصفي  6

 07-00 حدود الفئة , طول الفئات , عدد الفئات : تبويب البيانات  2

العرض الجدولي  -المنحنيات التكرارية , االعمدة البيانية , المدرج البيناني , العرض البياني : عرض البيانات  2

 04-03 الجداول المزدوجة, الجداول المركبة , الجداول البسيطة , 

 06-05 االحتمال الشرطي , االحتمال المركب , االحتمال البسيط , تعريفها , انواعها : االحتماالت  9

 02-02 ضرب االحتماالت, مجمع االحتماالت : حساب االحتماالت  01

, حاالت وطرق استخداماته _ اخبار مربع كاي : اختبارات المعنوية / منحنى التوزيع الطبيعي واالحتمالية  00

 70-71-09 . الفرق المعنوي االصغر , شروط وطريقة استخداماته  -( ت)اختبار الطلبة 

, ضبط المتغيرات , لتجربة ضبط ا, السيطرة على العوامل التجريبية , المفهوم واألهمية : االحصاء التجريبي  07

 73-77 التصميم التجريبي 

مفاهيم ), المتكتل النشطاري  -تصاميم اخرى مربع النك , التصميم كامل التعشية , التصميم المتكتل العشوائي  03

 75-74 (عامة

/ امل االرتباط مع -االرتباط , معامل االنحدار ـ اختبار معنوية  -االنحدار : انواعها  -تعريفها , العالقات  04

 72-72-76 تطبيقات وأمثلة عامة

 

 

 

 

 



 تصنيف النباتات البذرية النظري: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 تعريف علم التصنيف وعالقته بالعلوم االخرى               0

ى نهاية تاريخ علم التصنيف , اهم علماء االغريق والرومان والعرب اللذين ساهموا في تطوير هذا العلم حت 7

 3-7 عهد لينايوس

ما هي النباتات البذرية ؟ مقارنة بين عاريات البذور ومغطاتها وبين ذات الفلقة وذات الفلقتين                   3

 4 

 5 اشكال الجذور والسيقان وتحويراتها                       4

 2-6 موفولوجيا الورقة                                        5

 01-9-2 تركيب الزهرة وتغيراتها                             6

 00 االنظمة الزهرية                            2

 03-07 الثمار والبذور                                         2

يح الذاتي , وسائط التلقيح وإشكاله , معوقات التلق, حبوب اللقاح وأهميتها لعلم التصنيف والمجاالت االخرى  9

 05-04 التلقيح      

اسس تصنيف النبات والمراتب التصنيفية الكبرى والصغرى وتعريف النوع                                       01

 06 

 02-02 فكرة  عن التطور واالتجاهات التطورية في النباتات البذرية 00

التعرف على نظريات بعض العلماء المعاصرين , ية انظمة التصنيف االصطناعية والطبيعية والتطور 07

 وأنظمتهم التطورية ومنهم ادولف انكتر , جارلس بسي,

 71-09 جون هجيسون

كما جاءت في القانون )التسمية المحلية والتسمية العلمية , شرح لعدد من القواعد الدولية في التسمية العلمية  03

 77-70 (الدولي للتسمية النباتية

                  Endemismوتوزيعها الجغرافي والتوطن ,  Migration of Floraعن هجرة النباتات فكرة  04

 73 

شرح ألهم خصائص العوائل النباتية التي درست في المختبر مع اعطاء االسماء العلمية ألهم النباتات  05

 72-76-75-74           االقتصادية التابعة لهذه العوائل                                    

 

 تصنيف النباتات البذرية العملي: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 اشكالها وتحويراتها  : الجذور  0

 7 اشكالها وتحويراتها                             : السيقان  7



اشكال النصل , قمة , اجزاء الورقة , ترتيبها على الساق , الورقة البسيطة , والورقة المركبة : االوراق  3

 4-3 النصل , قاعدة النصل , حافة النصل , تعرق الورقة , الكساء السطحي

الجهاز المركزي اإلزهار اجزاء الزهرة , الكأس وتحويراته , التويج وتحويراته , التربيع الزهري , التناظر ,  4

 2-6-5 , التمشيم( اشكاله وتحويراته)الجهاز االنثوي , ( اشكاله وتحويراته)

 9-2 (                                النورات)االنظمة الزهرية  5

 00-01 الثمار والبذور   6

 04-03-07 (يقوم الطلبة بتشخيصها باستعمال المفاتيح النباتية)دراسة ست عوائل زهرية  2

 06-05 القانون الزهري والمسقط الزهري                         2

عوائــل في المختبر ( 4-3)عائلة من ذات الفلقة الواحدة وذات الفلقتين وعاريات البذور بواقع ( 41-35)دراسة  9

على المفاتيح النباتية  الواحد وحسب توفر وجودها في المنــطقة وموسم تزهيرها على ان يقوم الطلبة بتشخيصــها اعتماداً 

العوائل (. يتدرب الطلبة على تشييد مفتاح لعشرة من العوائل التي درسوها خالل السنة الدراسية, وفي االسبوع االخير ) 

 :المقترحة

Cruciferae/ Verbenaceae / Amaryllidaceae 

Euphorbiaceae / Oxolidaceae / Malvaceae 

Myrtaceae / Scropholariaceae / Leguminasae 

Geraniaceae / Urticoceade / Ranunculaceae 

Papaveraceae / Violoceae / Chenopodiaceae 

Primulaceae / Tropaeolaceae / Umbelliferae 

Iridaceae / Rosaceae / Gramineae 

Palmae / Rutaceae / Moraceae 

Apocynaceae /Caryophyllaceae/Plantaginaceae 

Solicoceae/ Liliaceae / Solanaeeae 

Convolulaceae / Oleaceae / Cannaceae 

Cupressaceae/Pinaceae / Nyctaginaceae 

Tamaricaceae / Composita / Cyperaceae 

Cucurbitaceae / Polygonaceae / Typhoceae 

Zyqophyllaceae / Labiatae / Linaceae 

 

 02-75 

 



 التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة / مفردات المرحلة الثالثة / ثالثاً 

 تشريح مقارن النظري:المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 قانون التكوين الحيوي                                      , نظريات نشوء الحبليات : المقدمة  0

 3-7 يسية         تصنيف شعبة الحبليات وصفات مجاميعها الرئ 7

دراسة مقارنة ألجهزة الجسم في مجاميع , والتركيز على الرميح  (  دراسة امثلة منها)الحبليات االولية  3

 5-4 تركيب الجلد ومكوناته في الحبليات المختلفة             , ( الجلد ومشتقاته)الجهاز الغطائي , الحبليات المختلفة 

الغدد , القشور , المخالب , المناقير ,الريش , االظالف , االظافر , )الجلدية  المشتقات: الجهاز الغطائي  4

 6 (               القرون

مقارنة للعضالت الهيكلية في الفقرات المختلفة                       , منشأ العضالت , انواع العضالت  : الجهاز العضلي   5

 2-2 

الفم والتجويف الفمي والتراكيب الملحقة بهما , البلعوم )القناة الهضمية : فة الجهاز الهضمي في الفقريات المختل 6

 01-9 الغدد الهضمية                                         , ( , المرئ , المعدة , االمعاء

نفية , السباحة , الممرات االل, تكوين الجيوب والشقوق الغلصمية , الغالصم , مثانات : الجهاز التنفسي  2

التشريح المقارن للجهاز التنفسي في الفقريات المختلفة        / الحنجرة , الرغامي , القصيبات , الرنات , ميكانيكية التنفس 

 00-07 

التشريح المقارن للجهاز االبرازي في , انواع الكلى وتراكيبها  , منشأ الجهاز االبرازي : الجهاز االبرازي  2

 04-03   الفقريات المختلفة    

االعضاء او , وعالقته بالجهاز االبرازي , منشأ الجهاز التناسلي وعالقته بالجهاز التناسلي : الجهاز التناسلي  9

 , االصول التناسلية الذكرية واألنثوية , التراكيب الجنسية االولية والثانوية 

رن للجهاز التناسلي االنثوي في الفقريات المختلفة  التشريح المقا/ التشريح المقارن للجهاز التناسلي الذكري في الفقريات 

 الظاهرة الخبيثة/ 

 05-06-02 

مكونات جهاز الدوران , النمو , القلب , التشريح المقارن للقلب في الفقريات المختلفة                          : جهاز الدوران  01

 02 

الجهاز / وريدي التشريح المقارن للجهاز الوريدي للفقريات الجهاز ال/ الجهاز الشرياني في الفقريات المختلفة  00

 71-09 اللمفاوي

الجمجمة , مقارنة للجمجمة في الفقريات  -أ : الهيكل المحوري, اقسام الهيكل الداخلي : الجهاز الهيكلي  07

 ع  االضال -القص                          د -العمود الفقري ج -ب: الهيكل المحوري/  المختلفة 

                                                            70-77 

حزام الحوض                                                           -ب,  حزام الكتف  -أ: الهيكل الطرفي : الجهاز الهيكلي  03

 73-77              االطراف الخلفية       -ب,  االطراف االمامية :  الهيكل الطرفي 

الحبل  -الدماغ                           -الجهاز العصبي المركزي , اقسام الجهاز العصبي : الجهاز العصبي  04

 74 مقارنة للحبل الشوكي في الفقريات المختلفة                 , مقارنة للدماغ في الفقريات المختلفة / الشوكي 



 75 االعصاب القحفية                                           , االعصاب الشوكية :  الجهاز العصبي المحيطي 05

 72-76 براعم الذوق/ االذن , العين , االنف : اعضاء الحس  06

 72 الخط الجانبي/ المستقبالت الجلدية  02

 

 تشريح مقارن العملي: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

( القحفيات)الفقريات / رأسية الحبل الظهري , ذيلية الحبل الظهري , نصفية الحبل الظهري : تصنيف الحبليات  0

 3-7-0 اللبائن  , الطيور , الزواحف , البرمائيات , االسماك العظمية , االسماك الغضروفية , دائمية الفم , 

, االسماك العظمية , االسماك الغضروفية , دائرية الفم , الجلد في الرميح ( : الجلد ومشتقاته)الجهاز الغطائي  7

 5-4 المشتقات الجلدية, اللبائن , الطيور , البرمائيات 

, البرمائيات , االسماك العظمية , االسماك الغضروفية , دائرية الفم , العضالت في الرميح : الجهاز العضلي  3

 2-6 اللبائن, الطيور , الزواحف 

ألصناف الفقريات المختلفة والرميح , القناة الهضمية والغدد الملحقة بها في نماذج مختلفة :  الجهاز الهضمي 4

 9-2 من الحبليات  

 01 تركيب الجهاز التنفسي وأجزائه في الرميح والفقريات المختلفة من خالل نماذج مختارة: الجهاز التنفسي  5

 ازي والتناسلي في الرميح ونماذج                مكونات الجهاز االبر: الجهاز االبرازي والتناسلي  6

 07-00 مختارة من الفقريات

 05-04-03 القلب واألجهزة الشريانية والوريدية في الرميح والفقريات المختلفة: الجهاز الدوران  2

 06 االعصاب القحفية في االسماك والبرمائيات, الدماغ في الفقريات المختلفة : الجهاز العصبي  2

 القحف الغضروفي في كلب البحر, الجمجمة  -الهيكل المحوري : الجهاز الهيكلي  9

 02-02 القحف الحشوي في كلب البحر

 71-09 اللبائن, الطيور , الزواحف , البرمائيات , الجمجمة في االسماك العظيمة  01

حوض                                                            حزام ال,  حزام الكتف , القص واإلضالع ,  العمود الفقري : الهيكل المحوري  00

 70-73 

 76-74 االطراف الخلفية, االطراف االمامية  -الجهاز الطرفي  07

 الفطريات النظري:المادة 

 االسبوع الموضوع ت

ريات , التواجد , طرق التغذية والنمو في الفط/ مقدمة حول الفطريات , المميزات العامة , البناء الجسمي   0

تصنيف الفطريات واألسس المتبعة في التصنيف ثم دراسة / العالقات البيئية للفطريات , اهمية الفطريات / طــرق التكاثر 

 7-0 الصفوف المهمة والرتب المهمة, اقسام الفطريات من ناحية المميزات العامة ودراســـة , 



, المميزات العامة , دراسة صفوفها ورتبها وعوائلها ,  Division Myxomycotaقسم الفطريات الهالمــية  7

اعطاء نماذج من هذه الفطريات ودراسة مميزاتها ودورات حياتها وأهميتها Myxomycotaقسم الفطريات الهالمــية  

 3-4 

م دراسة مميزات هذا القسم ثم تصنيفه الى تحت االقسا,  Division: Eumycotaقسم الفطريات الحقيقــية  3

صف الفطريات الكتريدية  , والصفوف المهمة التابعة له منها  Sub- division: Mastigomycotinaالمهمة منها 

Class: chytridiomycetes   , واهم الرتب والعوائل التابعة لهذا الصف , اهميتهــا االقتصادية والبيئية مع اعطاء مثال

 عليها الفطر المهم لهذا الصف

 e.g. Synchytrium endobioticum          

  Division Eumycotaالفطريات الحقيقية   , ودراسة دورة حياته 

Sub- division: Mastigomycotina                   

          Class: Oomycetesصف الفطريات البيضية 

 دراسة مميزاتها وتصنيفها الى الرتب والعوائل المهمة

  Order: Saprolegniaرتب السابروكلنياالت         

 دراسة دورة حياتها واهميتها

 e.g. Achlya, Aphanomyces, Dictyuchus     

 5-6 

 Class: Oomcetes                                  Order: Peronosporalesصف الفطريات البيضية   4

 Family: Pythiaceaeدراسة مميزاتها وإعطاء مثال  

 e.g. Pythium  Phytophthora                  2-2عليها مع دراسة دورة حياتها

 :Class: Oomycetes                                        Orderصف الفطريات البيضية               5

Peronosporales     

 دراسة مميزاتها وإعطاء مثال عليها مع دراسة دورة حياتها

Family:Peronosporaceae                                  

e.g. Plasmopara vitcola                                           

   Family: Peronosporaceaeدراسة مميزاتها واعطاء مثال     

            e.g. Albugo candidaعليها مع دراسة دورة حياتها  

 9-01 

 :sub-divisionتحت قسم       الفطريات الالقحية  Division Eumycota قسم الفطريات الحقيقية 6

Zygomycotina       

 Class: Zygomycotinaصف الفطريات الالقحية       



 .دراسة مميزاتها وتصنيفها الى الرتب والعوائل المهمة

             Order: Mucoralesدراسة مميزاتها واعطاء مثال  

 :Orderدراسة مميزاتها واعطاء           e.g. Rhizopus,Mucorورة حياتها       عليها مع دراسة د 

Entomophthorales  

 مثال عليها مع دراسة دورة حياتها

e.g. Entomophthora muscae 00-07 

-Subقسم الفطريات الكيسي                         ,   Division Eumycotaقسم الفطريات الحقيقية    2

division: Ascomycotina       , دراسة مميزاتها وتصنيفها الى الصفوف , الرتب , والعوائــل المهمة مع اعطاء

 04-03 مثال عليها ودراسة

 :Orderدراسة مميزاتها              ,         Class: Discomycetesدراسة مميزاتها              2

Pezizales            ,   e.g. Peziza 

      Order: Helotialesة مميزاتها                دراس

 e.g. Sclerotinia Fructigena 05-06دراسة مميزاتها        

9                                 Class: Discomycetes                     دراسة مميزاتهاOrder: 

Tuberales          

     e.g. Tuber melanosporumدراسة دورة حياتها

                      order: Phacidialesدراسة مميزاتها    

      e.g. Rhytisma acerinumدراسة دورة حياتها 

          Class: Loculoascomycetesدراسة مميزاتها     

                     order: Pleosporalesدراسة مميزاتها     

  e.g. Venturia inaequalis                                 

 02-02 

 :Sub-divisionتحت قسم الفطريات البازيرية ,                Division: Eumycotaقسم الفطريات الحقيقية  01

Basidiomycotina                    

 دراسة مميزاتها وتصنيفها الى الصفوف , الرتب والعوائل المهمة

                      Class: Teliomycetesدراسة مميزاتها

 order: Uredinales (rust fungi                        )دراسة مميزاتها

 e.g. Puccinia graminis         09-71دراسة دورة حياتها   

00        Class: Teliomycetesدراسة مميزاتها 

order: Uredinales (rust fungi )                        



         e.g. Puccinia graminisدراسة دورة حياتها   

Class: Teliomycetes                                              

 Order: Ustilaginales (sust fungi) 70-77دراسة مميزاتها

 :Classدراسة مميزاتها              Sub-division: Basidiomycotinaتحت قسم الفطريات البازيرية   07

Hymenomycetes                     دراسة مميزاتهاClass: Hymenomycetes         دراسة مميزاتها واهميتها

Order: Agaricales             73-74 

              Division: Eumycotaقسم الفطريات الحقيقية 03

                           sub-division                              : Deuteromycotina تحت قسم الفطريات الناقصة       

 76-75 دراسة مميزاتها وأهميتها وتصنيفها الى الصفوف والرتب المهمة

دراسة مميزاتها  Sub-division: Deuteromycotinaتحت قسم الفطريات الناقصة        04

class:Hyphomycetes                     

Order: Moniliales                                              

e.g.Alternsris Fusarium                                    72 

الفطريات -الجذر      e.g. Lichensالعالقات الموطنية للفطريات االسنات دراسة مميزاتها وأهميتها  05

Mycorrhiza                           

 72 دراسة مميزاتها وأهميتها

 

 الوراثة النظري: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 .مقدمة , قانون االنعزال , قانون التوزيع الى والتفسير السايتولوجي لهما: الوراثة المندلية  0

ميتة , تداخل فعل الجين , االليات السيادة غير التامة , السيادة المشارك الجينات الم: التوسع في الوراثة المندلية  7

 3-7 .المتعددة , الوراثة والجنس, النفاذ والتعبير الجيني

 4 اهمية الجينات المتعددة , المكافئ الوراثي , التوأم  : الوراثة الكمية  3

يفية رسم االرتباط غير التام , آلية   العبور , العبور المؤثرة على العبور , ك: االرتباط والعبور الوراثي  4

 6-5 .الخارطة الوراثية  للكائنات حقيقية النواة , المقارنة بين العبور والتبادل بين الكروماتيدات  الشقيقة 

 2 .طرق ظهور التراكيب الوراثية الجديدة في لبكتريا 5

 2 .  الكروموسومات الجنسية وتعيين الجنس في كائنات مختلفة 6

 9 الطفرات الكروموسومات , التشوهات الكرموسومية في االنسان 2

, كابا في البرامسيوم ,  Limnaeaالوراثة السايتوبالزمية وتأثير االم , التفاف الصدمة في القوقع لمينا   2

 .الطفرات في الدنا  المايتوكونديري في االنسان وبعض االمراض

 01-00 



,  تجارب للبرهنة  على ان الدنا هو المادة الوراثية وان  DNA( الدنا)راثية تركيب وتحليل جزيئي المادة الو 9

 07 .هو المادة الوراثية في   بعض الرواشح  RNA( الدنا)

البرهنة على ان التضاعف يتم بطريقة  نصف المحافظة  , انزيمات التضاعف , دور الدنا في : تضاعف الدنا  01

 04-03 .وائح الدنا , عمليات التقطيع والتحوير في انواعه الثالثالتضاعف , االستنساخ العكسي في  ر

 05 .الشفرة الوراثية وخصائصها , العوام المساعدة , بناء السلسلة الببتيدية (: تصنيع البروتين)الترجمة  00

 06 سلسلة ببتيدية واحدة , السيطرة الوراثية على عمليات االيض-تطور نظرية جين واحد 07

 02 .                            تعبير الجيني في بدائية النواةتنظيم ال 03

 02 .                           تنظيم التعبير الجيني في حقيقية النواة 04

انواعها وفقاً للتغيرات الجزيئية , الطفرة التلقائية استحداث الطفرات بواسطة االشعاع وبعض : الطفرة الجينية  05

 Transposable elements  . 09-71الجينات القافزة . ية , انظمة اصالح   الضرر في الدنا المواد الكيميائ

تركيب الكرموسومات وتنظيم تتابع   الدنا فيها   , استخالص وتحليل الدنا للكلونات :  Genomicsالجينومات  06

Clones  بعض االمراض الوراثية وفرز  بصمات , تطبيق بعض ادبيات التقنية  الوراثية كالهندسة الوراثية في تشخيص

 77-70 .الدنا وانجاز مشروع الجينيوم البشري 

 73 .كيف ان الحالة المتخصصة  تتكشف من جينيوم الكائن . موت الخلية المبرمج : الوراثة التكوينية  02

 74 .وامل المؤثرة عليةالمستودعات الجينية , قانون هاردي , واينبرج التكرار الجيني والع: الوراثة السكانية  02

-75 .التغيرات الكروموسومية وعالقتها بنشوء , االنواع   تضاعف العدد الكرموسومي : الوراثة والتطور  09
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 الوراثة العملي: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 .ات المميتة قانون مندل االول , العالقة بين اآلليات , التزاوج الرجعي والتزاوج  االختباري , والجين 0

قانون مندل الثاني , التزاوج بين اباء تختلف في صفين وثالث صفات , استخدام طريقة المربع والطريقة  7

 7 .الشوكية لتحديد نسب التركيب الوراثية والفئات المظهرية 

 3 االليات المتعددة 3

 5-4     .            التداخل الجيني وتحير النسب المندلية للفئات المظهرية  4

 6 .                                                          االرتباط بالجنس  5

 2-2 .سجالت النسب  6



 9 .حشرة الدروسوفال , تمييز الذكر واألنثى , دورة حياتها , الطفرات في هذه الحشرة 2

 01 .                                                   االحتماالت ومربع كاي  2

.                                                فحص وتحليل نتائج التزاوج بين حشرات مختلفة في زوج من الصفات غير المرتبطة بالجنس  9

 00 

 03-07 .ة في زوج من الصفات المرتبطة بالجنس فحص وتحليل نتائج التزاوج بين حشرات مختلف 01

 04 االرتباط والعبور  00

تحديد نسب االمشاج والتراكيب الوراثية والمظهرية الناتجة من التلقيح االختباري بين ابوين يختلفان في موقعين  07

 05 وراثيين , وافتراض حدوث عبور مفرد وعبور مزدوج

 06 .                                     حاالت كبت العبور والنسب الناتجة 03

تحديد نيب االمشاج والتراكيب الوراثية والفئات المظهرية الناتجة من التلقيح االختباري بين ابوين يختلفان في  04

 02 .ثالثة مواقع وراثية , وافتراض حدوث عبور مفرد وعبور مشترك

 02 .  الخريطة الكرموسومية تقدير المسافات ومعامل التوافق والتداخل ورسم  05

 09 .         استعمال الخرائط الكرموسومية في التنبؤ بنتائج الهجين الثنائي  06

 71 استعمال الخرائط الكرموسومية في التنبؤ بنتائج الهجين الثالثي 02

-70 .المتنحيةواينبرج , شروط االتزان , حساب تكرار االليات السائدة و -اتزان هاردي : وراثة العشائر  02

77 

 73 .       حساب تكرار االليات في حالة غياب السيادة وحالة االليات المتعددة 09

تطبيق عملي لحساب تكرار بعض الجينات , حساب تكرار االليات المرتبة بالجنس , واختبار توقعات االتزان  71

 75-74 .التذوق , مجاميع الدمفي مجموعة من الطلبة , صفة شحمة االذن المتصلة والمنفصلة , اختبار 

 76 .     الورثة الكمية , حساب التباين , اشكال فعل الجين , درجة التوريث 70

 بيئة وتلوث النظري : المادة 

 

 االسبوع الموضوع ت

علم : اوالً , فروع علم البيئة , عالقة علم البيئة بالعلوم االخرى , تعريف علم البيئة , مقدمة تاريخية : المقدمة   0

 0 علم البيئة اليابسة: البيئة المائية ثانياً 

/ المكونات االحيائية : ثانياً , المكونات غير االحيائية : اوال , تركيب النظام البيئي , مقدمة : النظام البيئي  7

 3-7 . التوازن البيئي , المفاهيم المتعلقة بالنوع والفرد , االنظمة البيئية غير الكاملة : النظام البيئي 

دورة النتروجين  -الدورات الغازية , دورة الماء , الدورات : المقدمة  , الدورات الكيمياوية واألرضية الحياتية  3

 5-4 . مصادر الثورة الطبيعية , دورة الفسفور  -الدورات الرسوبية , 

مفهوم , يلفورد للحد االدنى قانون ش, قوانين ليبج للحد االدنى , قوانين التحمل , المقدمة : العوامل المحددة  4

 2-6 . الجمع بين قانوني الحد االعلى والحد االدنى للعوامل المحددة 



التربة , الرياح , الضوء ,  الرطوبة , درجة الحرارة : العوامل الالحيائية ذات االهمية بوصفها عوامل محددة  5

 9-2 التيارات والضغوط,  مغذيات ال,  الغازات , درجة االس الهيدروجيني , الملوحة ,  الحرائق , 

سريان الطاقة , لالنتاجية , العوامل المحددة  , خطوات االنتاجية الحيوية ومراحلها / المقدمة  : االنتاجية  6

االهرام , التركيب االغتذائي , الشبكات الغذائية , السالسل الغذائية , طرق قياس االنتاجية االولية , والقوانين ذات العالقة 

 00-01 . بيئية ال

السلوك , مراتب الهيمنة , االقليمية , التنظيم السكاني , خصائص الجامعة السكانية / المقدمة : السكان  2

 03-07 . االجتماعي في تنظيم السكان 

, بية العالقات االيجا, العالقات السلبية , العالقات بين الكائنات الحية والتداخل بين االنواع / المقدمة : المجتمع  2

 05-04 . تباين االنواع 

, التعاقب المائي : اوال , التعاقب في البيئات االساسية , االنواع السياسية للتعاقب / المقدمة  :التعاقب البيئي  9

 02-06 التعاقب الحفافي: ثانياً 

التجاهات الحديثة في ا, تطور النظام البيئي , وظائف النظم البيئية وتطورها / المقدمة : نشوء النظام البيئي  01

 09-02 علم البيئة

 71 البيئة اليابسة, البيئة المائية / المقدمة : المناطق البيئية  00

 77-70 .التلوث الطبيعي , مخاطر نمو السكاني , تعريف التلوث البيئي / المقدمة : التلوث البيئي  07

, انواع الملوثات في الهواء , المصادر الرئيسية للتلوث , طبيعة الغالف الجوي / المقدمة : تلوث الهواء  03

, ملوثات الهواء ذات الطابع العالمي , الكوارث والظواهر البيئية المسببة لتلوث الهواء , الملوثات الغازية , الدقائقيات 

 االحتباس الحراري

-73 . طرق المعالجة والحد من تلوث الهواء , التدخين , التلوث االشعاعي , الجوي طبقة االوزون في الغالف 
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, العوامل المسببة للمرض ,   BODالفضالت المتطلبة لالوكسجين , ملوثات المياه / المقدمة : تلوث المياه  04

المواد المشعة , الترسبات , اد المعدنية الكيمياويات غير العضوية والمو, المغذيات النباتية , المركبات العضوية المصنعة 

 76-75 . تلوث المياه بالنفط , المعالجة والحد من تلوث المياه , التلوث الحراري , 

االمطار , الفضالت المنزلية الصناعية , الكيمياويات الزراعية , مصادر تلوث التربة / المقدمة : تلوث التربة  05

 72-72 المعادن الثقيلة, الحامضية 

 

 بيئة وتلوث العملي : المادة 

 

 االسبوع الموضوع ت

 0 المقدمة  0

 3-7 طرق تحضير المحاليل الكيميائية وإجراء الحسابات الكيميائية 7

 5-4 فحص وتقدير تركيز الكبريتات في الهواء بطريقة غير مباشرة 3

 2-6 قياس تركيز بعض ملوثات الهواء 4

 9-2 بداللة تلوث النباتاتفحص وتقدير نسبة الغبار في الهواء  5



 00-01 سفرة علمية 6

 03-07 قياس تركيز االوكسجين المذاب في الماء 2

 05-04 قياس عينات مياه ملوثة وغير ملوثة 2

 02-06 قياس درجات ملوحة المياه 9

 09-02 قياس كمية الكبريتات في عينات المياه 01

 70-71 يمياويةقياس تركيز الفوسفات في المياه وفي المنظفات الك 00

 73-77 قياس الحامضية والقاعدية في المياه 07

 75-74 دراسة الطحالب كدليل للتلوث العضوي في المياه 03

 76 تأثير تلوث التربة بالمبيدات الكيميائية على انبات البذور 04

 72 تأثير المعادن الثقيلة في بايلوجية االسماك 05

 

 

 

 كلية التربية للعلوم الصرفة, قسم علوم الحياة , مفردات المرحلة الرابعة / رابعاً 

 االحياء المجهرية النظري: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 نبذة تاريخية عن علم االحياء المجهرية  0

 ( ,  Others Bacteria , Viruses , Archea)تصنيف االحياء المجهرية  7

 7 البكتيرية  المجاميع التصنيفية

 3 اسس تصنيف البكتيرية  3

 4 الجدار الخلوي , تركيب البكتريا  4

 (   Capsule , Slim Layer) طبقات االغلفة خارج الجدار الخلوي  5

 5 الغشاء السايتوبالزمي والجسم الوسطي 

 االهداب المحتويات السايتوبالزمية , االسواط  6

 (Chromosome , Plasmids ribosome , Storage granules , Gas vesicles , Endospore )  6 

 2 تغذية وزراعة االحياء المجهرية  2

 2 النمو البكتيري   2

 9 الفعاليات االيضية  9



 l 01الوراثة البكتيرية  01

 ll 00الوراثة البكتيرية  00

 07 السيطرة على االحياء المجهرية  07

 l 03البكتريا المرضية  03

 ll 04مرضية البكتريا ال 04

 lll 05البكتريا المرضية  05

 06 ميكروبات المياه 06

 02 ميكروبات التربة  02

 02 ميكروبات الغذاء  02

 09 الصفات العامة للفايروسات  09

71  Viroids  وPrions  71 وتصنيف الفايروسات 

 70 طريقة تكاثر الفايروسات في حاليا بدائية النواة  70

 77 لفيروسية ا RNA , DNAمجموعة  77

 73 طريقة تكاثر الفايروسات في خاليا حقيقة النواة   73

 74 امثلة لفيروسات تصيب االنسان  74

 75 طرق تشخيص االصابات الفايروسية  75

 

 االحياء المجهرية العملي: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 التعرف على االجهزة المختبرية وطرق التعقيم  0

 7 انواع االوساط الزرعية وطرق تحضيرها  7

 3 اشكال البكتريا وتجمعاتها  3

 4 الصبغة البسيطة  , طرق تصبيغ البكتريا  4

 5 صبغة كرام  5

 6 صبغة السبور  6

 2 الصبغة المقاومة للحامض  2

 2 حركة البكتريا بالقطرة المعلقة + صبغة الكبسول  2

 9 المستعمرات  طرق الزرع والعزل البكتريا وتشخيص 9



 l 01( فعالية المضادات الحياتية ) اختبار الحساسية  01

 00 التفاعالت االنزيمية للبكتريا العنقودية  00

 07 التفاعالت االنزيمية للبكتريا المعوية  07

 ll 03اختبار الحساسية  03

 04 طريقة الهيموسايتوميتر , طريقة بريد , التعداد البكتيري  04

 05 عداد الحي طريقة الت 05

 06 طريقة التعداد البكتيري باستخدام السبكتروفوتوميتر  06

 02 تجربة السيطرة على االحياء المجهرية  02

 02 التفاعالت االنزيمية للبكتيريا المسبحية  02

 ll 09التفاعالت االنزيمية للبكتيريا المعوية  09

 lll 09التفاعالت االنزيمية للبكتيريا المعوية  71

 71 طرق فحص صالحية المياه  70

 70 طرق فحص المحتوى المايكروبي للتربة  77

 70 طرق فحص صالحية عينة الحليب  73

 77 تجربة عزل الدنا 74

 73 الترحيل الكهربائي  75

 l 74طرق تشخيص الفايروسات  76

 ll 75طرق تشخيص الفايروسات  72

 lll 75طرق تشخيص الفايروسات  72

 

 

 المناعة النظري: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 نبذة تاريخية عن علم المناعة  0

 7 الخطوط الدفاعية في النظام المناعي  7

 Physical , Chemical , and Biological barrier  3الحواجز الفيزيائية والكيمياوية والحياتية  3

 Immune or non specific immune system  4النظام المناعي المتاصل او غير النوعي  4

 5 خاليا العوامل الذائبة في المصل  5



 2-6 النظام المناعي المكتسب او النوعي  6

 antigen and immunogen 2المستضدات والممنعات   2

 cytokines 9( الحركات الخلوية ) الوسائط الخلوية  2

 Phagocytosis  01عملية البلعمة  9

 Inflammation 00االلتهاب  01

 acute phase response 07استجابة الطور الحاد  00

 Complement system 03نظام المتمم  07

 04 االعضاء واألنسجة اللمفاوية   03

 05 معقد التوافق النسجي  04

 B 06-02وخاليا  Tتنشيط خاليا , االستجابة المناعية االولية والثانوية  05

 حركيات االستجابة المناعية  06

 02 م االستجابة المناعية  تنظي

 09 التحمل المناعي  02

 71 تفاعالت فرط الحساسية  02

 70 امراض المناعة الذاتية  09

 77 التلقيح واللقاحات  71

 73 المناعة والسرطان  70

 

 المناعة العملي : المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 المناعة وأقسامها   0

 7 التعامل مع الحيوانات المختبرية  7

 3 المسحات التمييزية  3

 4 جمع المصل والبالزما 4

 5 اعضاء الجهاز المناعي 5

 6 عملية البلعمة باستخدام الحبر الصيني  6

 2 عملية البلعمة بالحقن داخل غشاء الصفاق  2

 2 ( التفاعالت المناعية ) تفاعالت االضداد والمستضدات  2



 9 حياء المجهرية بالمصل الطبيعي قتل اال 9

 Eliza 01-00اختبار االاليزا  01

 03-07 التحري عن االضداد  00

 05-04 اختبار فرط الحساسية  07

 06 االختبار المناعي المتألق  03

 

 

 الطفيليات النظري: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 وانات تاريخ الطفيليات والعالقة العامة مابين الحي, مقدمة عامة  0

األضرار التي تجنيها الطفيليات من مضايقها  -الفوائد التي تجنيها الطفيليات من مضايفها ب -مميزات التطفل أ 7

 , انواع التطفل والمضايف 

 7,3,4 مصادر العدوى  , االطوار المعدية , التطفل في المملكة الحيوانية 

 5 مراحل التطفل , وكثافة اإلصابات الطفيلية  العوامل المؤثرة في انتشار, مداخل ومخارج العدوى  3

(  مظاهر الحياة للشعبة  , تركيب الجسم , مميزات الشعبة ) مميزات ومظاهر الشعبة , شعبة االبتدائيات  4

 6 

 ( أنواع االبتدائيات وعالقتها باإلنسان , مميزات الصنف )  Class: Sarcodinaصنف اللحميات  5

  Entameoba histolyticاميبا الزحار -0

 E.coli 2اميبا القولون -7

  Endolimax nanaاميبا البزاقة الداخلية القزمة -3 6

 Entamoebaاميبا الفم -Dientamoeba fragilis 6االميبا الثنائية الهشة  -Iodomoeba butschlii 5اميبا اليود -4

gingivalis 2-2 يشة االميبات المرضية الحرة المع 

سوطيات االمعاء والردهات -أ,      ( مميزات الصنف )  Class : Mastigophoraصنف حامالت االسواط  2

مشعرات -6المشعرات المعوية -5مشعرات اللثة -4المشعرات المهبلية -3شفوية السياط -7الجيارديا المعوية -0وتضم 

 01-9 االبقار

 00 اللشمانيا االحشائية  -7انيا المدارية اللشم -0ويضم : سوطيات الدم واألنسجة  -ب 2

 المثقبيات االمريكية -7المثقبيات الغامبية -0: جنس اليبانوسوما ويضم  9

 .Plasmodium vivax , P.ovale ,P. malarae , P: )وتضم جنس  Class : Sporazoaصنف البوغيات الحيوانية 

falciparium  ) 07 

في جسم ( المشيجية أو البوغية ) الدورة الجنسية , في جسم اإلنسان ( فالقية االن) دراسة الدورة الالجنسية  01

 Topxoplasma gondii  03المقوسات الكوندية , البعوضة 



Blantidium coliالقريبات القولونية ( مميزات الصنف )  Class: Ciliophoraصنف حامالت االهداب  00

 04 

 دراسة تركيب الجسم , مميزات الشعبة ,  Phylum : Platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة  07

 

 05 

( رتبة ثنائية المنشأ , رتبة أحادية المنشأ , مميزات الصنف )  Class: Trematodaصنف المخرمات  03

 06 مخرم الكبد الصيني  -7دورة حلزون كبد األغنام -0, مخرمات الكبد 

 Fasciolopsis buski 7-Heterophyesالمعوي  المخرم-Intestinal fluckes  0مخرمات االمعاء  04

heterophyes  02 

 -7بلهارزيا المجاري البولية -Schistosomatidae        0مميزات عائلة  Blood fluckesمخرمات الدم  05

 02 بلهارزيا اليابانية   -3بلهارزيا األمعاء 

 المخرم الرئوي الشرقي ,  Lung fluckesمخرمات الرئتين  06

 09 دورة الحياة , اجهزة الجسم , تركيب جدار الجسم , مميزات الصنف ,  Class: Cestodaالديدان الشريطية صنف 

 ( الدودة الشريطية السمكية ),  Pseudophyllidaeرتبة  02

يبية الدودة الشريطية المشوكة الحب-3الدودة الشريطية الخنزيرية -7الدودة الشريطية البقرية -Cyclophyllidae 0رتبة 

 71 الدودة الشريطية الكلبية ذات الفتحتين -4

   Phylum : Nematodaشعبة الديدان الخيطية  02

 Trichinella trichinella 70الدودة السوطية  -Trichinella spiralis  7دودة التراخيا -0

  Ascaris lumbricoidesدودة الصفر الخراطيني -3 09

 Ancylostoma duodnaleالدودة الشصية -4

 Strongyloides stercoralis 77الدودة المدورة -5

  Wuchereria bancroftiالدودة الفاسميدية  -6 71

 Dranculus medinesis 73دودة المدينة -2

 Phylum : Arthropoda 74-75شعبة المفصليات  70

 القمل العاض  -القمل الماص ب-أ Liceالقمل  77

 Ctenocephalides 76براغيث  -ب( المخرش ) البرغوث المهيج  -أ,   Fleasالبراغيث 

 Class: Arachnida 72صنف العنكبوتيات  73

 

 الطفيليات العملي: المادة 

 االسبوع الموضوع ت



 0 ساليدات مجهرية للطفيلي تتضمن امبيبا النسيج 0

 7 المتكيس , اميبيا القولون الطور المتغذي  7

 3 االميبيا القزمية الثنائية الهشة , بيا اليود امي 3

 4 الجيارديا المعوية الطور المتغذي والمتكيس  4

 5 الشفوي السياطي , االمعاء , مشعرات المهبل  5

 6 تربونوسوما كروزي في الدم وفي عضالت القلب  6

 2 تربونوسوما الغامبية في الدم  2

 2 وفي الطحال اللشمانيا األحشائية في الوسط الزرعي  2

 9 التكاثر الالجنسي , طفيلي البالزموديوم , صنف البوغيات  9

 01 التكاثر الجنسي للبالزموديوم  01

 00 صنف الهدبيات  00

 07 مخرمات الكبد  07

 03 مخرمات االمعاء 03

 06-05-04 دورة الحياة  , أنواعه , طفيلي المالريا , المخرمات الدموية  04

 02-02 صنف الشريطيات  05

 09 الدودة الشريطية الحبيبية  06

 71 الشكل ودورة الحياة , الشريطية الكلبية  02

 70 الكيس الحاوي على اليرقات في العضالت , الذكر , االنثى , البيضة , الدودة السوجلة  02

 73-77 ذكر مقطع عرضي لهما لالسكارس  , انثى , بيضة )  دودة االسكارس واالنكلستوما  09

 74 الدودة الدبوسية  , الدودة الفاسميدية , الدودة المستديرة  71

 76-75 البراغيث , الحلم , القراد , القمل , البعوض , بيضة بعض الحشرات الطبية , انثى , ذكر  70

 فسلجة نبات النظري: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 مدخل مفهوم الفسلجة النباتية وأهميته وعالقته بفروع علوم الحياة االخرى  0

اهمية الماء وخواصه وأسباب اكتسابه تلك , الطاقة وأنواعها : المحاليل الغروية والعالقة المائية للنبات  7

 7 الخواص   

االغشية نصف , روف المثالية الظ, المفهوم , انتشار الغازات وخواصها االزموزية : االنتشار المفهوم  3

 3 الناضجة واالنتقالية  

(  طرق قياس أنواع الجهد , البلزمة ) االنكماش البالزمي , الجهد االزموزي والمائي والضغط والعالقة بينهم  4

 4 



 5 المفهوم واآلليات والعوامل المؤثرة  : امتصاص الماء وانتقاله في النبات  5

 6 وتوزيعها والية فتح الثغور وغلقها والعوامل المؤثرة عليها المفهوم الثغور : النتح  6

العناصر االساسية واالمتصاص السلبي , مكونات النبات المعدنية طرائق دراستها : التغذية المعدنية للنبات  2

 2 

 2 سية الوظائف او االهمية الفسيولوجية للعناصر االسا, االلية , الدالئل , المفهوم : االمتصاص الفعال  2

 9 الضوء والطيف المرئي  , طيف االمتصاص وطيف الفعل , الصبغات , نظرة عامة : البناء الضوئي  9

تأثير امبرسون والنظامين الضوئيين والفسفرة , أصل االوكسجين والدالئل ونقل االلكترونات : تفاعالت الضوء  01

 01 الضوئية 

 00 (التنفس الضوئي, CAMج سالك و كالفن وها)  C3,C4نباتات : تفاعالت الظالم  00

 07 العوامل المؤثرة في البناء الضوئي  07

 03 اليته , مميزاته , نظرة عامة : النقل باللحاء  03

معامل , مسار البنتوزات المفسفرة والكاليوكسيليت , االنشطار السكري ودورة كريبس : التنفس وأنواعه  04

 04 التنفس  

 05 حركية النمو  , اماكن النمو وأنواع المرستيمات , فهوم النمو والتكوين والتمايز م: نمو وتكوين النبات  05

النبات , االكتشاف توزيعه في النبات ونقله ) االوكسينات , تعاريف : منظمات النمو والهرمونات النباتية  06

 06 ( الحيوي 

 02 ( اضمحالل فعاليته, حساسية اعضاء النبات , التأثيرات الفسيولوجية ) منظمات النمو  02

 02 االكتشاف والتأثيرات الفسيولوجية : الجبرلينات والسايتوكانينات  02

 09 االكتشاف والتأثيرات الفسيولوجية: االثيلين , حامض االبسيسك  09

 71 الفترة الضوئية والتزهير واالرتباط  71

 70 الفايتوكروم وحاالته وتأثيراته الفسيولوجية 70

 77 النتحائية والموضعية الحركة ا 73

 73 االنبات وكمون البذور  74

 

 فسلجة نبات العملي: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 0 المحاليل وطرق تحضيرها , مقدمة  0

 7 محاليل الغازات والسوائل  7

 3 طرق التعبير عن تركيز التربة , المواد الصلبة  3

 4 التراكيز المئوية, المعياري , الموالري , التركيز المواللي : المحاليل والقوانين المتعلقة بها  4



 5 االحماض والقواعد االمالح  5

 6 االنظمة الغروية وصفاتها ودورها, تحضير نماذج منها ( الدارئة)المحاليل الواقية  6

 2 شار االنتشار وأنواعه وتأثير االيونات على سرعة االنت 2

 2 انحناء سويقة ساق الخروع في تراكيز مختلفة الملحية والسكرية  ) االغشية الخلوية والنفاذية واالزموزية  2

 9 قياس الجهد االزموزي بالطريقة الوزنية أو طريقة القطرة الساقطة   9

 01 قياس الجهد المائي بالطريقة اعاله للجهد االزموزي  01

 00 جهر باستخدام خاليا بشرة الورقة مثل البصل او أي نبات أخر البلزمة مالحظتها بالم 00

 07 (دراسة توزيع الثغور على سطحي الورقة , تركيب الجهاز الثغري ) النتح وطرق قياسه  07

 03 (  حرارة ورياح , مرج , ضوء )طرق تقدير فقد الماء من النباتات تحت ظروف مختلفة  03

 04 ض العناصر االساسية لنمو النبات في االنسجة النباتية  التغذية المعدنية وتقدير بع 04

قياس كمية البناء الضوئي بطريقة الكروموتوغرافيا وتقدير الكلوروفيل أ و ب والزانتوفيل والكاروتين وقياس  05

 05 طبق الكلوروفيل 

 06 طريقة عد الفقاعات باستخدام نباتات مائية  06

 02 الضوئي بطريقة اليود في أوراق النبات الكشف عن النشأ كدليل للبناء  02

 02 االستدالل على حدوث التنفس في البذور النباتية , التنفس  02

 09 قياس معدل التنفس بطريقة المعايرة للبذور التائية  09

 71 األنزيمات دراسة استخالص انزيم االميليز من بذور الشعير وتأثير االنزيم في تحليل النشأ 71

 70 ( أو أي نسيج مشابه ) الكلي للكاربوهيدرات الذائبة في نسيج زهرة القرنابيط  التقدير 70

 77 تجربة لتوضيح االنتحاء الضوئي في النباتات  73

 73 تجربة لتوضيح االنتحاء االرضي في النباتات  74

 74 دراسة هرمون الجبرلين في سرعة االنبات  75

 75 ل في اوراق الحنطة المفصولة أر الكاينيتين في االحتفاظ بالكلوروفي 76

 

 فسلجة حيوان النظري: المادة 

 االسبوع الموضوع ت

 االيض, المبادئ االساسية , الطرائق التجريبية ,الفسيولوجيا ومبادئها العامة : المقدمة  0

 0 التنسيق الداخلي التنسيق الخارجي                                                     

 7 قابلية التهيج الخصائص التجريبية -الخلية العصبية , فسلجة الجهاز العصبي  7



خصائص , العالقة بين نفوذية االيونات وقيام جهد الفعل , طرق تسجيل النشاط الكهربائي  -النشاط الكهربائي  3

 3 المستقبالت , االعصاب الحية 

 4 الجهاز العصبي الذاتي 4

الخصائص الكيمياوية للعضلة, التراكيب الدقيقة للخاليا العضلية  -انواع العضالت , فسلجة الجهاز العضلي  5

 5 

, العالقة بين المنبه  -مصادر الطاقة في العضلة , التقلصي  -االزدواج التهيجي  -نظرية االنزالق الخيطي  6

 6 التعب       -العجز االوكسجيني  -انتاج الحرارة في العضلة , واالستجابة 

 2 الكهربائية في القلب,الحوادث , منظم الخطي , القلب في الفقريات , لجة جهاز الدوران فس 2

 2 وظائف العقد اللمفاوية , العقد اللمفاوية , الجهاز اللمفاوي ,عامل ربسس , زمر الدم , السيطرة العصبية  2

حاالت وجود ثاني , نقل االوكسجين , ا نقل الغازات وقوانينه, كيمياء التنفس , التنفس , فسلجة الجهاز التنفسي  9

 9 التنفس الخلوي, تبادل الغازات , اوكسيد الكاربون 

االنعكاسات العصبية االضافية التي تسيطر على , التنظيم الكيمياوي , السيطرة العصبية على الحركات التنفسية  01

 01 التنفس        

 00 الهضم في المعدة, الملحقة الغدد , الجهاز الهضمي , فسلجة الجهاز الهضمي  00

االبراز                                         , االمتصاص , الصفراء , البنكرياس وافرازاتها , الهضم المعوي  07

 07 

, مركز التنظيم الحراري , تنظيم درجة الحرارة في الحيوانات , االثر الفسيولوجي للحرارة وايض الطاقة  03

 03 اضطرابات التنظيم الحراري, نية السيطرة الهرمو

االضغاط الحراري , معامل التنفس , المعامل الحراري , طرق قياس المؤثرة في معدل االيض , ايض الطاقة  04

 04 نقل الطاقة, 

, تنظيم السوائل الجسمية , تنظيم حجم البول , وظائف الكلية , الكلية , الكلية وتنظيم السوائل الجسمية  05

 05 تنظيم حركة الماء وااليونات, توازن السوائل  اساسيات

 06 االضطرابات التنفسية                   , االضطرابات االيضية , القاعدي , التوازن الحامضي  06

 02-02 طرق دراسة  الهرمونات, الهرمونات , تنظيم تكوين وإفراز , الهرمونات , الغدد الصماء  02

 09 الغدة الدرقية وهرموناتها, الغدة النخامية وهرموناتها , رمونات االصناف الكيمياوية لله 02

, الهرمونات الجنسية , الكظرية وهرموناتها , البنكرياس وهرموناتها , الغدد ما جنب الدرقية  09

 البروستكالثديتات  

                                        71 

, االنواع األباضة في الحيوانات , الدورة الشيقية , البلوغ , ثري االنثوي الجهاز التكا, فسلجة الجهاز التكاثري  71

 77-70 الدورة الشهرية, عملية تكوين البويضات 

الحمل    , االخصاب , تأثير الهرمونات , المؤثرة فيها , نشأت النطفة والعوامل , الجهاز التكاثري الذكري  70

 73 

 



 فسلجة حيوان العملي: المادة 

 االسبوع وضوعالم ت

-7-0 (االفعال االنعكاسية للضفدع االعتيادي  والضفدع الالمخي والضفدع الشوكي )فسلجة األعصاب  0

3 

-5-4 (االعياء -التكزز  -الجمع المكاني  -الخطفة العضلية , الجمع الزمني ) -:فسلجة العضالت الهيكلية  7

6-2 

دراسة معدل النبض وتأثير درجات الحرارة وبعض العقاقير على النبض مع دراسة ) -:فسلجة قلب الضفدع  3

 (.منظم الخطى)قابلية اجزاء القلب على النبض الذاتي وتعيين موضع منظم نبض القلب 

 2-9-01-00 

 07 (تعيين كمية الهيموغلوبين ) -:فسلجة الدم  4

 03 تحديد الهيباتوكريبت 5

 04 حديد فصائل الدمت 6

 05 حساب عدد الكريات الحمر 2

 06 حساب العدد الكلي لخاليا الدم البيض 2

 02 العد التمييزي لخاليا الدم البيض 9

 02 دراسة ثوابت الكرية الحمراء 01

 71-09 (دراسة تأثير انزيم االميليز اللعابي ) -:فسلجة الهضم  00

, المعدة , اي دراسة تأثير بعض انزيمات اللعاب ( السكريز, التريسين , سين االيميز البي, االميليز البنكرياسي  07

 73-77-70 .االمعاء, البنكرياس 

 

 

 

 


