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  Geneticsعلم الوراثة   مقرر توصيف 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title  علم الوراثةGenetics 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester   الفصل الثاني  –المستوى الثاني  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 1،2بيولوجيا الخلية ، احيا عام 

6.  
 (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
- 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 علم االحياء، علم النبات والكيمياء

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 الحمادي،  عقالن ا.د عارف سعيد

 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 م2020/2021

 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر إلى تقديم  أسااااااعساااااااعة وام الثراال زالثراال الناتال  زالنايعة ز زرهع ت   ق  ال اااااا عة 

الثراااال  زأهماال وام الثرااال ت  تهم وام ااءااعف زت اااااااار المثاهر زاليماااعة الااثلثباال  زال  اا  واى 

من وام الثراال ت  ء  المشعك   اس  ع ةااألمراض الثرااال زالمشكالة الاائال زالاراوال زال يعوال  زكا ال 

 أيااسااااعسااااال  لمعل  واث  ال اعة ت   المقرراة.كمع ييد المقرر من  ال اااا ال  زالدزاتال زالاراوال زالاائال

الكالسااااكال زالثراال النايئال ز اذة ون ال كيثلثباع ال اثيل  دلالترع من ترزوهع زيشااام  المقرر الثراال المي

 زالهيدسل الثرااال زتمااقعتهع زاخالقاعتهع

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1 -  و المفاهيم األساسية المتعلقة بعلم الوراثة ، ومجاالتها ، وتطبيقاتهايشرح  النظريات و القوانين 

a2 –  يصف تركيب المادة الوراثيةDNA   وتضاعفها ونسخها وترجمتها الى بروتين، والطفرات

 وصفا مناسبا.  الكرموسومية والجينية   

b1– قوانين مندل والصفات  يقارن  نظريات علم الوراثة  وقوانين مندل وانواع السيادة والشذوذ عن

 النوعية والكمية  وتعدد اثر الجين 
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b2 - لذكور يميز  دور الجنس في الوراثة والصفات المرتبطة بالجنس والية ثوارثها والفرق بين ا

 ةواإلناث في الوراثة المرتبطة بالجنس وإمكانية تطبيق فهمنا لذلك في تجنب األمراض الوراث

c1- ء على قوانين مندل والتحورات عنها و على االرتباط بالجنس  بصورة يحل المسائل الوراثية بنا

 دقيقة

c2-  يحل مشكالت وراثية واقعية شائعة  في بيئته المحيطة بما يتناسب ومستوى درجته العلمية 

c3-  يوظف مباديء واساسيات وقواعد علم الوراثة في دراسه وتفسير الظواهر البيولوجيه 

d1-   فويا  وعبر الوسائل االلكترونية  القضايا الوراثية التقليدية والحديثة  المفيدة يستعرض كتابيا وش

 لإلنسان  خاصة في الجانب الصحي مع التزامه  ومعرفته بالجوانب األخالقية لهذه التطبيقات  

 

 

 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -  األسعسال الم ياقل يشرح  اليمريعة ز القثا ان ز الم عهام

 بيام الثراال ، زمنعاتهع ، زتمااقعتهع

واليوجد  يدرس في برنامجين المقرر 

جذع مشترك في توصيف 

البرامج، وعليه اليلزم هنا 

الربط بمخرجات التعلم 

للبرنامج، كما أن الغاية من 

هذا الربط تجنب ان تكون هناك 

مخرجات ال عالقة لها 

 بالبرنامج  

a2 – المع ة الثرااالي ف تركا   DNA   زتضعو هع ز اخهع

زتربم هع الى برزتان، زالم راة الكرمثسثمال زالنايال   

 .زص ع ميعساع

b1–  يقعرن   مريعة وام الثراال  زقثا ان ميدل زا ثاع

الااع ة زالشذزذ ون قثا ان ميدل زال  عة اليثوال 

  زالكمال  زتيد  اار النان

b2 -  الثراال زال  عة المرتامل  يماا   زر النيس ت

بعلنيس زالال اثاراهع زال رق بان الذكثر زاإل عث ت  

الثراال المرتامل بعلنيس زإمكع ال تمااق تهميع لذلك ت  

 تني  األمراض الثراال

c1-  ي   الماعت  الثرااال بيعف واى قثا ان ميدل زال  ثراة

 ويهع ز واى اارتاعط بعلنيس  ب ثرة  قاقل

c2-  ي   مشكالة زرااال زاقيال شعتيل  ت  بائ ه الم امل بمع

  ي يعس  زما ثى  رب ه اليامال

c3-  يثظف ماع يف زاسعساعة زقثاود وام الثراال ت   راسه

  زت اار المثاهر الااثلثباه

d1-     يا يرض ك عباع زش ثيع  زوار الثسعت  االك رز ال

الم ادة لإل اعن   القضعيع الثرااال ال قااديل زال ديثل 

خعصل ت  النع   ال    مع ال اامه  زميرت ه 

   بعلنثا   األخالقال لهذه ال مااقعة
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   يشرح  اليمريعة ز القثا ان ز الم عهام

األسعسال الم ياقل بيام الثراال ، زمنعاتهع ، 

 زتمااقعتهع

المحاضرة 

التفاعلية، ، 

المحاكاة،   

العصف 

الذهني ، حل 

المشكالت ،   

النقاش 

  والحوار 

اختبارات قصيرة، 

اختبارنصفي ، اختبار 

نهائي، اختباراداء 

 عملي، تكليفات

a2-  ي ف تركا  المع ة الثرااال DNA  

زتضعو هع ز اخهع زتربم هع الى برزتان، 

زالم راة الكرمثسثمال زالنايال   زص ع 

 .ميعساع

، المحاضرة التفاعلية

المحاكاة،   العصف 

الذهني ، حل المشكالت 

 ، النقاش والحوار     

اختبارات قصيرة، 

اختبارنصفي ، اختبار 

نهائي، اختباراداء 

 تكليفاتعملي، 

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يقعرن   مريعة وام الثراال  زقثا ان ميدل

زا ثاع الاااااع ة زالشاااذزذ ون قثا ان ميدل 

زال اااااا ااعة اليثوااال زالكمااال  زتيااد  اار 

  النان

المحاضرة التفاعلية، العرض 

العملي، المحاكاة،   العصففف  

    الذهني ، حل المشكالت ، 

اخفففتففف ففففارات 

قصفففففففففيفففرة، 

اخت ارنصفي 

، اخفففتففف ففففار 

نففففف فففففا فففففي، 

اخففتفف ففففارادا  

عفففففمفففففلفففففي، 

 تكليفات

b2-   يماا   زر النيس ت  الثراال زال اااااا عة

المرتاماال بااعلنيس زالااال اثاراهااع زال رق 

ال  لذكثر زاإل عث ت  الثرا مل بان ا المرتا

بااعلنيس زإمكااع ااال تمااق تهميااع لااذلااك ت  

 تني  األمراض الثراال

المحاضرة التفاعلية، العرض 

العملي، المحاكاة،   العصففف  

 الذهني ، حل المشكالت ،    

اخفففتففف ففففارات 

قصفففففففففيفففرة، 

اخت ارنصفي 

، اخفففتففف ففففار 

نففففف فففففا فففففي، 

اخففتفف ففففارادا  
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عفففففمفففففلفففففي، 

 تكليفات 

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  ي   المااااااااعت  الثرااال بيعف واى قثا ان

مياادل زال  ثراة ويهااع ز واى اارتاااعط 

 بعلنيس  ب ثرة  قاقل

المحاضرة التفاعلية، 

العععععرع العععععمععلععي، 

المحععععاكععععاة،  ت بي  

 عملي  

اختبار قصير،اختبار 
 نصفي

اختبار نهائي، اختبار  

 اداء عملي ،تكليفات 

c2-    مشاااكالة زرااال زاقيال شاااعتيل  ت  ي

يعسااااااا  زمااااااا ثى  مع ي  بائ ه الم امل ب

   رب ه اليامال

المحاضرة التفاعلية، العرع 
العملي، المحاكاة،   العصف 
الذهني ، حل المشكالت ، 

 ت بي  عملي  

ختبار قصير،اختبار 

 نصفي

اختبار نهائي، اختبار   -
 اداء عملي ،تكليفات

c3-  زقثاود وام يثظف ماع يف زاسااااعساااااعة

الثراااال ت   راساااااااه زت اااااااار المثاهر 

  الااثلثباه

المحاضرة التفاعلية، العرع 

 العملي، المحاكاة، ت بي  عملي  

ختبار قصير،اختبار 

 نصفي

اختبار نهائي، اختبار  

اداء عملي 

 ،تكليفات

 

     والتقويم:التدريس  ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-  يستعرع كتابيا وشفويا  وعبر الوسائل
االلكترونية  القضايا الوراثية التقليدية 
والحديثة  المفيدة لإلنسان  خاصة في الجانب 
الصحي مع التزامه  ومعرفته بالجوانب 

 األخالقية لهذه الت بيقات  

، العرع العملي، المحاكاة، 
المحاضرة ‘ ت بي  عملي 

  التفاعلية القصيرة 

باستخدام سلم المشاهدة 

 التقدير

 

i.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مخرجات التعلم رموز 

 للمقرر

(CILOs) 
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1 

مقدمة في 

اساسيات 

 علم الوراثة

 تعريف بعلم الوراثة 
مجااااالت علم الوراثاااة وعالقتاااه 

 بالعلوم األخرى وبالمجتمع  
1 2 a1,d1 

2 
الوراثة 

 المندلية

لماذا  استطاع مندل التوصل 

لقوانينه بينما لم يحقق ذلك من 

 سبقه 
قانون  مندل االول  الهجن 

 االحادية 
لسيادة والتنحي ومفهوم ا

 الجين واالليل 
قانون مندل الثاني  الهجن 

 الثنائية 
 نظرية الكرموسوم 

2 4 a1,b1,c1 

3 

الشذوذ عن 

النسب 

 المندلية

 السيادة غير التامة  
 السيادة التعادلية  
 التفاعل الجيني   
وراثة فصععععععائل الدم في  
 وامثلة لتعدد اثر الجين  االنسان

2 4 a1,b1,c1,c3 

4 

تحديد 

الجنس 

والصفات 

المرتبطة 

 بالجنس

 تعين الجنس  
 نظريات تحديد الجنس  
الصفات الوراثية  

المرتب ة بالجنس في ذبابة 
 الفاكهة واالنسان

مرتب ة امراع وراثية  
 بالجنس

2 4 a1,b1,b2,c1,c3 

6 

مادة 
الوراثة 
 الدنا

مقدمة تاريخية وتجارب 

وتصورات سابقة حول تركيب 

 مادة الوراثة 

تركيب الدنا والقواعد 

 النتروجينية المكونة له 

كيفية اكتشاف ان الدنا هو مادة 

 الوراثة 

 استنساخ الدنا   ، تضاعف الدنا 

3 6 a1,a2 

 الطفرات 7

 تعريف الطفرات  

 الطفرات الكرموسومية  

 الطفرات الجينية 

2 4 a1,a2,c3 

 

التكنولوجيا 

الحيوية 

والهندسة 

 الوراثية 

مفهوم التكنولوجيا الحيوية 

والهندسة الوراثية 

وتطبيقاتها واهميتها في 

الجوانب الصحية والبيئية 

والزراعية والصناعية  

 وجوانبها االخالقية 

2 4 a1,b1,b2,c1,c3,d1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 28 === 
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                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 

  مقدمة واإلنقساااااام الخلوي دورة حياة الخلية– 

مراحل اإلنقسااااااام  –مراحل اإلنقسااااااام الخيطي 

 اإلختزالي )مجسمات(

1 2 a1 

2 

مراحل اإلنقساااااام مشااااااهدة  اإلنقساااااام الخيطي

الخيطي في خاليا القمة النامية لجذور البصاااااال 

 بطريقة الهرس

2 4 a1,b1 

 

اإلنقساااام اإلختزالي  مشااااهدة مراحل اإلنقساااام 

بطريقة  )الضااااافدع(   اإلختزالي في البرمائيات

 الهرس

2 4 a1,c1 

3 
 والشاااااااااذوذ عنهاااا     الهجين المنااادلي

 وتحوراتها 
2 4 a1,b1,c1 

5 

اإلء معل  –الريعضاا  اإلء معل الاااا  اإلء معل 

تل اإلء ماعل  –المرك   قع ثن  –قع ثن اضاااااااع

 م كثك الميع لل ذاة ال دين –ضرب اإلء معل 

1 2 a1,b1,c1 

6 
 اإلء معل ال نريا  إخ اعر مربع كعي 

 (chi square test) بذزر تعصثلاع ماث ل( ) 
1 2 b1,c1,c1 

 

   لادراساااعة مالتمل ال شااارة  -ءشااارة ذبعبل الخ

تخدير  –تربال ال شااارة  - زرة ال اعة -الثرااال 

 ال مااا بان النياان ممهريع   –ال شرة 

1 2 a1,b1,c1 

 
   مشااااعهدة الكرزمثسااااثمعة  -ءشرة ذبعبل الخ

 م يد ة الخاثط لا د  الايعبال ت  ذبعبل الخ 
1 2 a1,b1,c1 

 

  باثتكيثلثباااع تقاااادياال )ا  ااعا الخاا  زالابااع ي

زراول ا ااااانل  اعتال زالكشااااف ون زمشااااعهدة 

ااباع  المضع ة زمع ي اار لادراسل ت  الميم  

 از بايعرة خعرا الكاال (

1 2 
a1, 

,c1,c2,d1 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24  

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروعو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

  العملي الت بي Practical in computer Lab (Lab works) 
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 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

  

 

i. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

لل ون إمكع اعة اليام ت  مثابهل المشااااااكالة  1 ك عبل مقع

 زمشكالة الماعة زالاائل ت  الامن  ال  ال
 a1,d1 2 5 فردي 

 c1 6 5 فردي  بقثا ان ميدل زالشذزذ ويهع   ء  ماعت  زرااال ذاة صال 2
4      

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

ii. التعلم قييم Learning Assessment: 

الر

 قم

No. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

الدرج

 ة
Mar

k 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
2,6 10 6.6% 

a1,b1,c1 

 Quiz 6 2.5 1.6% a1,a2,b1b2( 1كوز) 2

3 
 نظري اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
7 20 13% 

a1,a2, 
,c1,c2,d1 

 ,b1  %10 15 7 عملي اختبار نصف الفصل  
,c1,c2,d1 

 Quiz 10 2.5 1.6%( 2كوز) 4
a1,a2,b1 
,c1,c2,d1 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
15 30 20% 

a1,a2,b1,b2 
,c1,c2,c3 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 40% 

a1,a2,b1 
,c1,c2,c3 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 الك عب،  ار اليشر، باد اليشر(. ك عبل المرابع لامقرر )اسم المؤلف، سيل اليشر، اسم:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 ( علم الوراثة، دار المسيرة، عمان االردن 2016شكارة، مكرم ضياء )  •

 Benjamin A. Pierce (2019) Genetics A Conceptual Approach 6th edition, W. H. 

Freeman and Company, USA 
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 :Essential References المراجع المساندة .2
  • Griffiths Anthony J.F. and Susan R. Wessler (2015 ) An Introduction 

to Genetic Analysis,11 edition. Publisher: W. H. Freeman; 
 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 http://www.werathah.com/ 

 http://gulfkids.com/ar/ 

iii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعل  باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم ال الب بحضور  -
يقدم أسعععععتاذ المقرر تقريرا بحضعععععور وغياب ال الب للقسعععععم ويحرم ال الب من دخول االمتحان في حال  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، ولل الب حضععور المحاضععرة تذا تأخر لمدة ربع سععاعة لثال  مرات في الفصععل الدراسععي يسععمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضواب  االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح لل الب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب ال الب عن االمتحان النهائي ت ب  اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضععععواب  تنفيذ التكليفات و الفصععععل ويحدد مواعيد تسععععليمهايحدد أسععععتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر ال الب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون ال الب. عليه في حال ثبوت قيام ال الب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي ت ب  -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام ال الب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه ت ب  الالئحة الخاصة بذلك  البفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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 2021\2020العام الجامعي :
 

 Geneticsالوراثة  علم :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name  ا.د عارف سعيد عقالن الحمادي 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
7717070919 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

arifalhammadi@su.ye.edu

@ 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 

 Geneticsالوراثة  علم

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester الثانيالفصل  – الثاني المستوى  

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 1،2باثلثباع الخاال ، اءاع وع  

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
- 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 علم االحياء، علم النبات والكيمياء

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 العربية

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  قسم العلوم الحياتية–كلية العلوم 

iii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر إلى تقديم  أسعساعة وام الثراال زالثراال الناتال  زالنايعة ز زرهع ت   ق  ال  عة 

واى الثراااال  زأهماال وام الثرااال ت  تهم وام ااءااعف زت اااااااار المثاهر زاليماااعة الااثلثباال  زال  اا  
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األمراض الثرااال زالمشكالة الاائال زالاراوال زال يعوال  زكا ال األس  ع ة من وام الثراال ت  ء  المشعك  

ال  ال  زالدزاتال زالاراوال زالاائال.كمع ييد المقرر من المقراراة ااسعسال  لمعل  واث  ال اعة ت  اى ترع 

كال زالثراال النايئال ز اذة ون ال كيثلثباع ال اثيل من ترزوهع زيشاااااام  المقرر الثراال الميدلال الكالسااااااا

 زالهيدسل الثرااال زتمااقعتهع زاخالقاعتهع

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا ال الب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -  المفاهيم األساسية المتعلقة بعلم الوراثة ، ومجاالتها ، وتطبيقاتهايشرح  النظريات و القوانين و 

a2 –  يصف تركيب المادة الوراثيةDNA   وتضاعفها ونسخها وترجمتها الى بروتين، والطفرات

 الكرموسومية والجينية   وصفا مناسبا.

b1– نين مندل والصفات يقارن  نظريات علم الوراثة  وقوانين مندل وانواع السيادة والشذوذ عن قوا

 النوعية والكمية  وتعدد اثر الجين 

b2 -  يميز  دور الجنس في الوراثة والصفات المرتبطة بالجنس والية ثوارثها والفرق بين الذكور

 واإلناث في الوراثة المرتبطة بالجنس وإمكانية تطبيق فهمنا لذلك في تجنب األمراض الوراثة

c1- ى قوانين مندل والتحورات عنها و على االرتباط بالجنس  بصورة يحل المسائل الوراثية بناء عل

 دقيقة

c2-  يحل مشكالت وراثية واقعية شائعة  في بيئته المحيطة بما يتناسب ومستوى درجته العلمية 

c3-  يوظف مباديء واساسيات وقواعد علم الوراثة في دراسه وتفسير الظواهر البيولوجيه 

d1-   وعبر الوسائل االلكترونية  القضايا الوراثية التقليدية والحديثة    يستعرض كتابيا وشفويا

 المفيدة لإلنسان  خاصة في الجانب الصحي مع التزامه  ومعرفته بالجوانب األخالقية لهذه التطبيقات  

  

 

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

1 
مقدمة في اساسيات 

 علم الوراثة

 تعريف بعلم الوراثة 
مجااااالت علم الوراثاااة وعالقتاااه باااالعلوم األخرى 

 وبالمجتمع  
1 2 

 الوراثة المندلية 2

لماذا  استطاع مندل التوصل لقوانينه بينما لم 

 يحقق ذلك من سبقه 
 قانون  مندل االول  الهجن االحادية 

 لسيادة والتنحي ومفهوم الجين واالليل ا
 قانون مندل الثاني  الهجن الثنائية 

 نظرية الكرموسوم 

2 4 

3 
الشذوذ عن النسب 

 المندلية

 السيادة غير التامة  
 السيادة التعادلية  
 التفاعل الجيني   
وامثلة  وراثة فصععععائل الدم في االنسععععان 

 لتعدد اثر الجين 

2 4 
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4 

تحديد الجنس 

والصفات المرتبطة 

 بالجنس

 تعين الجنس  
 نظريات تحديد الجنس  
الصفات الوراثية المرتب ة بالجنس في  

 ذبابة الفاكهة واالنسان
 امراع وراثية مرتب ة بالجنس 

2 4 

 2 1  امتحان نصفي  5

6 
مادة الوراثة 

 الدنا

مقدمة تاريخية وتجارب وتصورات سابقة حول 

 تركيب مادة الوراثة 

 تركيب الدنا والقواعد النتروجينية المكونة له 

 كيفية اكتشاف ان الدنا هو مادة الوراثة 

 استنساخ الدنا   ، تضاعف الدنا 

3 6 

 الطفرات 7

 تعريف الطفرات  

 الطفرات الكرموسومية  

 الطفرات الجينية 

2 4 

 
التكنولوجيا الحيوية 

 والهندسة الوراثية 

مفهوم التكنولوجيا الحيوية والهندسة 

الوراثية وتطبيقاتها واهميتها في الجوانب 

الصحية والبيئية والزراعية والصناعية  

 وجوانبها االخالقية 

2 4 

 2 1  االمتحان النهائي 8

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 32 

 

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

1 
  مراحاال  –مقاادمااة واإلنقسااااااااام الخلوي دورة حياااة الخليااة

 مراحل اإلنقسام اإلختزالي )مجسمات( –اإلنقسام الخيطي 
1 2 

2 
مشاهدة مراحل اإلنقسام الخيطي في خاليا  اإلنقسام الخيطي

 القمة النامية لجذور البصل بطريقة الهرس
2 4 

 
اإلنقسااام اإلختزالي  مشاااهدة مراحل اإلنقسااام اإلختزالي في 

 بطريقة الهرس )الضفدع(   البرمائيات
2 4 

3  4 2 والشذوذ عنها وتحوراتها     الهجين المندلي 

  1 ام  عن       4

5 

 –اإلء معل المرك   –اإلء معل الريعضااا  اإلء معل الااااا  

م كثك  –قع ثن ضااارب اإلء معل  –قع ثن اضاااعتل اإلء معل 

 الميع لل ذاة ال دين

1 2 

6 
 اإلء معل ال نريا  إخ اعر مربع كعي 

 (chi square test) بذزر تعصثلاع ماث ل( ) 
1 2 
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   رة لادراسااااعة الثرااال مالتمل ال شاااا -ءشاااارة ذبعبل الخ- 

ل مااا بان ا –تخدير ال شااارة  –ة تربال ال شااار - زرة ال اعة

 النياان ممهريع  

1 2 

 
   مشعهدة الكرزمثسثمعة م يد ة الخاثط  -ءشرة ذبعبل الخ

 لا د  الايعبال ت  ذبعبل الخ 
1 2 

 

   زالابع ي زمشاااعهدة زراول باثتكيثلثباع تقااديل )ا  عا الخ

ا اااانل  اعتال زالكشاااف ون اابااااع  المضاااع ة زمع ي ااااار 

 لادراسل ت  الميم  از بايعرة خعرا الكاال (

1 2 

    1 ام  عن  هعت  

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 24 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروعو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

  العملي الت بي Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 

 

ii. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

لل ون إمكع اعة اليام ت  مثابهل المشااااااكالة  1 ك عبل مقع

 زمشكالة الماعة زالاائل ت  الامن  ال  ال
 a1,d1 2 5 فردي 

 c1 6 5 فردي  بقثا ان ميدل زالشذزذ ويهع   ء  ماعت  زرااال ذاة صال 2
4      

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 
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1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
2,6 10 6.6% 

 Quiz 6 2.5 1.6%( 1كوز) 2

3 
 نظري الفصل اختبار نصف

Midterm Exam 
7 20 13% 

 %10 15 7 عملي اختبار نصف الفصل  

 Quiz 10 2.5 1.6%( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
15 30 20% 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 40% 

 Total  100 150 اإلجمالي% 

 

iv. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعل  باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 بذلك.% من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء 75يلتزم ال الب بحضور  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب ال الب للقسم ويحرم ال الب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تأخر تذا ، ولل الب حضععور المحاضععرة تذا تأخر لمدة ربع سععاعة لثال  مرات في الفصععل الدراسععي يسععمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضواب  االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح لل الب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -
 النهائي ت ب  اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تذا تغيب ال الب عن االمتحان  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضعععععواب  تنفيذ التكليفات و يحدد أسعععععتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصعععععل ويحدد مواعيد تسعععععليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنتذا تأخر ال الب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون ال الب. عليه في حال ثبوت قيام ال الب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي ت ب  -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام ال الب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه ت ب  الالئحة الخاصة بذلك  البفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 

 


