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 :أن بنهاية هذا المقر  يكون الطالب قاد  عل 
 

العشائر ووراثة الصفات المعلومات األساسية عن كل ما يخ  وراثة  يستخدم 

 الكمية

 المستهدف من تدريس المقـــرر :  -3

 

المعلومــصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصـات و  –أ 

 المفــاهيـم : 

 

 

 

 :ق  إكتسب المفاهيم و المعا ف التاليةالطالب  يكون بنهاية هذا المقر  
 علم وراثة العشائر , وراثة الصفات الكمية المعلومات األساسية عن

ـصصـة رات الذهنيـالمهـــصصـا -ب

: 

 

 

 :عل  اأن يصبح الطالب قاد  
 إتزان العشيرة, حساب الصفات الكمية ومدي تأثرها بالوراثة والبيئة.تفسير
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 المهنييستخ م تكنولوجيات المعلومات وحزم البرمجيات ف  المجال  -2
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 /  ساعات3 لتركيب الوراثي للعشيرةا-1

 أسبوع

------- اتساع3

-- 

قانون هاردي وواينبرج إلتزان -2

 العشيرة

 /  ساعات3

 أسبوع

------- اتساع3

-- 

إلختالفات الوراثية في العشائر ا -3

 الطبيعية

 /  ساعات3

 أسبوع

 ---- اتساع3

الطفرة , اإلنجراف الوراثي  -4

 العشىوائي, اإلتزان

 /  ساعات3

 أسبوع

 ----- ساعات3

الهجرة, اإلنتخاب الطبيعي,  -5

 اإلتزان بينهما

 /  ساعات3

 أسبوع

 ----- ساعات3

 /  ساعات3 التربية الداخلية  -6

 أسبوع

  ساعات3

تطبيقات الهندسة الوراثية في  -7

مجال وراثة العشائر + االمتحان 

 الدوري 

 

 /  ساعات3

 أسبوع

  ساعات3

 /  ساعات3 طبيعة الصفات الكمية -8

 أسبوع

  عاتسا3

العينة, المتوسط , التباين,  -9

 اإلنحراف القياسي

 /  ساعات3

 أسبوع

  ساعات3

التالزم , اإلرتداد , تحليل  -10

 التباين

 /  ساعات3

 أسبوع

  ساعات3

 /  ساعات3 المكافئ الوراثي -11

 أسبوع

  ساعات3

دراسة الصفات الكمية وتحديد  -12

 مكانها علي الكروموسوم

 /  ساعات3

 أسبوع

  ساعات3

درجة اإلستجابة لإلنتخاب,  -13

 الفارق اإلنتخابي

 /  ساعات3

 أسبوع

  ساعات3

 /  ساعات3 التطور والنشوء -14

 أسبوع

  ساعات3

 

سصصصصصصصاليب التعليــصصصصصصصـم و أ -5

 التعلــــم 

 

 

 

 

 

 إلقاء المحاضرات -1
 Presentationsعروض تق يمية  -2
 العصف الذهني -3
  يميةتكليف الطالب بإع اد بحوث و عروض تق -4

 .case studyد ا ة حالة  -5



أسصصصصصصصاليب التعليــصصصصصصصـم و  -6

التعلـــصصصصصـم للطــصصصصصـالب  وى 

 القدرات المحدودة : 

 

 

 

 

  اعات مكتبية زائ ة  -1
 الريادة الطالبية  -2

 كاديم اإل شاد األ -3

 تقـويــم الطـــالب :  -7

 األساليب المستخدمـة  –أ 

 
 إلقاء المحاضرات -5
 Presentationsعروض تق يمية  -6
 العصف الذهني -7
 تكليف الطالب بإع اد بحوث و عروض تق يمية -8
 case studyد ا ة حالة  -9

 ...... األ بوع السابع و السادس عشر  امتحان تصف الترم و االمتحان النهائ   -1 التوقيـــت  -ب
 العروض التق يمية                       ...... طوال الفص  ال  ا    -2
 ...... طوال الفص  ال  ا                                                              البحوث     -3
 ...... األ بوع الخامس عشر االمتحان الشفوى                         -4

 توزيع الدرجـــات  -جــ

 
 :النسبة المئوية لك  تقييم

 % 10   متحان نصف العام                 إ -1
 % 60               امتحان نهاية العام       -2
 % 10       الشفوي                 االمتحان -3
 % 20 ) عروض تق يمية و بحوث(السنة أعمال -4
 % 100                               المجموع -5

 قائمة الكتـــب و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :   -8

 ين على تدريس المقررمخاضرات و هاند اوت معدة بواسطة القائم تمـــذكـــــرا -أ

 كتــــب –ب 

 ملـــــزمــــة 

 

 ال يوجد

 كتــــب مقتــرحـــة  -جـ 
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