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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   لساعات ا األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

معلومات معرفة   2 األول 

سية امة واساع

مادة حول ال

 ثية  الورا

مقدمة حول الوراثة  

 البشرية  

 

ي  السالمة  الجزء العمل

لوجية داخل البايو

 المختبر  

عرض  -1

فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت  

  

اليوجد اختبار 

ه  ذ له

اظرة المح

مقدمة كونها 

 تعريفية  و

االنقسامات  2 الثاني  

الخلوية وكيفية  

 التمييز بينها  

عرض فيديو   االنقسامات الخلوية  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات  

كل نوع  مراحل  2 الثالث 

قسام من االن 

تمييز بين  وكيفية ال

 النوعين 

انواع االنقسامات  

 meiosisالخلوي 
and mitosis  

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

كل بش

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات  

الكروموسومات   2 الرابع

 كوناتها البشرية وم
  موسات الكرو

وكيفية قراءة  وتركيبها  

  karyotypingال
 

 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات  

انواع    2 الخامس

ت الكروموسوما

 وتصنيفها 

سات  الكرومو

وكيفية قراءة  وتركيبها  

  karyotypingال
 

مع مشاهدة الساليدات 

العملية للجزء العملي  

 يها  والتعرف عل 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

ألقاء 

سمنارات 

علمية  

والمشاركة  

باعداد 

 المحاضرة 
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   2 السادس

 

الكروموسومات 

عية  الغير طبي

 واانواعها  

ايير  تغال

ومي  س الكرومو

على مستوى  

 تركيب ال

The chromosomal 

abnormalities   
 

 التغايير الكروموسومي  
ي عرض  

+االستمرار ف 
المرضية  الحاالت 

لالنقسامات الخلوية  
 كجزء عملي  

 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

يير  التغا  2 السابع  

ومي  س لكروموا

على مستوى  

 العداد ا

The chromosomal 

abnormalities   
 

 التغايير الكروموسومي  
ي عرض  

+االستمرار ف 
المرضية  الحاالت 

لالنقسامات الخلوية  
 كجزء عملي  

 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ة رظالمحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

 امتحان    ر االول  امتحان الشه   الثامن 
االمراض الوراثية    2 التاسع 

التي تسببها  

التغاير  

 الكروموسومي  

Genetic disease due 

chromosomal 

abnormalities 
ي عملالجزء ال  

Cytogenetic 

sampling 

كيفية تحضير واعداد 

 الجزء العملي - ةالعين

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 نت بوربوي

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

حول  امثلة   2 العاشر

 االمراض الوراثية  

Genetic disease 
due chromosomal 

abnormalities 
 
الزراعة  للجزء العملي   +

 النسيجية 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

الحادي 

 عشر 

ثية  االمراض الورا  2

ايير  بسبب التغ

 الكروموسومي  

Genetic disease due 

chromosomal 

abnormalities 
 
 +steps of tissue 

culture  للجزء العملي   

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 
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 املندلية  قوانني الوراثة  قوانين الوراثة   2 الثاني عشر 
+ steps of tissue 

culture  للجزء العملي 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

معرفة الوراثة    2 الثالث عشر 

 ئدة السا
 الوراثة السائدة + 

  

الجزء العملي  

karyotyping  

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 وينت بورب

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

الوراثة المتنحية     )عملي +نظري(2 الرابع عشر 

وكيفية التمييز بين  

 السائدة والمتنحية  

الوراثة المتنحية +  

لجزء العملي تفسيير  ا

نتائج  

  karyotypingال

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

ألقاء 

سمنارات 

علمية  

ة  والمشارك

باعداد 

 المحاضرة 

الخامس 

 عشر 

 متحان  ا  امتحان الشهر الثاني      )2

السادس 

 عشر  

لتمييز بين  ا 2

ة المرتبطة  الوراث

بالجنس والمتأثرة  

 بالجنس  

The genetic basis of 

sex X-linked 

inheritance –y 

linked inheritance 

 

 

اجلزء العملي االستمرار  +
بعرض احلاالت املرضية  

موسومات للكرو 
karyotyping  

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

المرتبطة   وراثةال  2 السابع عشر

بكروموسوم  

xوراثة  وال

المرتبطة  

 yبكروموسوم 

The genetic basis of 

sex X-linked 

inheritance –y 

linked inheritance 

 

 

ملي االستمرار اجلزء الع +
بعرض احلاالت املرضية  

للكروموسومات 
karyotyping 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 
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الصفات المتاثرة    2 الثامن عشر 

 بالجنس  

لجينات المحددة  وا

 للجنس 

Sex influenced 

traits  

Sex –limited genes 

 

ي ختي  اجراء م+
اض     افير
للتعرف عل جميع  

 يف االجهزة المستخدمة
cytogenetic test  

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

التمييز بين    2 التاسع عشر 

الطفرات 

حات  المصطلو

  الخاصة بالطفرات 

 الطفرات الوراثية 

مقدمة حول +  

ة استخالص الماد 

 الجزء العملي  الوراثية

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

انواع المطفرات    2 ون  العشر

الكيميائية  

والفيزيائية  

 ولوجية  والباي

نواع الطفرات  ا

 الوراثية  

انواع العينات التي   +

من الممكن استالص  

 المادة الوراثية منها  

 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

الواحد 

 والعشرون 
امتحان للجزء    ث ثالامتحان    

العملي 

 والنظري 
ي  الثان

 والعشرون 

المواد المطفرة ي    2

 ة  البيئ
المطفرات المسرطنة 

 في البيئية 

اع  ي انوملء الع+الجز

طرق االستخالص  

 ة  ئلوجية والكيمائي يالبا

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

لمشاركة في ا

اعداد  

اظرة من  المح

قبل الطلبة 

 نار سم+

الثالث 

 والعشرون 

اسس وراثة     2

 السرطان  

The genetic basis of 

cancer  

Cancer &genetic  

اجراء  الجزء العملي 

  الص الدناختجربة است

فيديو   عرض 

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 
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الرابع 

 والعشرون 

معرفة كل مرض    2

سرطاني  

والكروموسوم  

 المرتبط به  

رض مالكروموسوم و

 السرطان 

 

 

-الجزء العملي :   

DNA finger 

printing 

  

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

 بشكل

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

الخامس 

 والعشرون 

انواع الجينات     2

 رطنة المس
 الجينات المسرطنة  

 

 

 

 الجزء العملي 
study of family 

pedigree 

دراسة الشجرة  

    الوراثية

 

  

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

السادس 

 عشرون وال

نات الكابحة  الجي   2

للسرطان  

 ووظيفتها   

لكابحة جينات اال

 للسرطان  

 

 الجزء _

DNA 
Hybridization 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

  أختبارات 

شفهية  

 وكوزات 

السابع  

 والعشرون 

 امتحان    رابع  امتحان    

الثامن  

 والعشرون 

2 

  
 

 ثية  لشجرة الوراا

 

الشجرة الوراثية وكيفية 

 رسمها الرموز ومحدداتها  

 

 

 

كيفية   -الجزء العملي :

 رسم الشجرة الوراثية 

 

 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2للمحاظرة 
القاء 

رة ظالمحا

بشكل 

 بوربوينت 

 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 

التاسع  

 والعشرون 

2    

 

طرق التشخيص   

  االمراض الوراثية

ستشارة  واال

   الوراثية 

 

التشخيص قبل الوالدة 

 واالستشارات الوراثية

 

 DNA finger -الجزء:

printing 

عرض فيديو  

يحي  توض 

  -2محاظرة لل
القاء 

ظرة المحا

بشكل 

أختبارات  

شفهية  

 وكوزات 
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 البنية التحتية   .12

   المقرر الدراسي المحاظرات حسب  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 genetic of cancer+ أساسيات الوراثة الطبية  صادر(   )المـ المراجع الرئيسية 2

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Human genetic  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 اصة ابلوراثة البشرية  اخلمجيع مواقع 

 

 -:لدراسي خطة تطوير المقرر ا .13

 والقاء السمنارات العلمية والحلقات النقاشية  اعداد المحاظرات المشاركة في تدريب الطلبة على  -1

 

 

 
 

 : ريسي وتوقيعه اسم التد

 مرمي صباح انصر حسني   م.د 

 

 

 

 

 بوربوينت 

 
 امتحان    Genetic counselling   2 الثالثون  


