الكلية  :العلوم
القسم  :علوم الحياة
المرحلة  :الرابع

فسلجة حٌوان

7

فسلجة نبات

7

أجنة (ؾ)1

3,5

وراثة كمٌة (ؾ)1

3,5

تشرٌح مقارن (ؾ)1

3,5

تضاد حٌاتً (ؾ)1

3,5

باٌولوجً جزٌئً (ؾ)2

3,5

مناعة (ؾ)2

3,5

تنوع احٌائً (ؾ)2

3,5

مشروع بحث

3

باٌولوجً جزٌئً ووراثة
جراثٌم

7

بكترٌا ؼذائٌة وصناعٌة

7

بكترٌا مرضٌة وفاٌروسات

7

مقدمة عن علم الفسلجة  ,فسلجة الخلٌة  ,الدم واللمؾ والسائل المخً الشوكً
البالزما ووظائؾ ووظائؾ اللمؾ والسائل  ,فسلجة الخلٌة العصبٌة  ,ناقالت الجهاز العصبً  ,االشتباك  ,االتصال العضلً العصبً  ,فسلجة العضالت  ,العضالت الهٌكلٌة ,التقلص العضلً  ,الجهاز العضلً االثٌبٌدي  ,فسلجة العضلة القلبٌة مصادر الطاقة لتقلص العضلة  ,فسلجة الجهاز الهضمً  .اجزاء المعدة
ووظائفها ,الجهاز البولً والسوائل الجسمٌة ,وظائؾ الكلٌة والحالب  ,الجهاز العصبً المركزي  ,الجهاز العصبً المركزي  ,جهاز الدوران  ,الؽدد الصماء  ,الؽدة النخامٌة  ,الؽدة الكظرٌة  ,ؼدة البنكرٌاس  ,الؽدة الدرقٌة  ,الؽدة الجارالدرقٌة
الؽدة الصنوبرٌة  ,المبٌض والخصٌة  ,الهرمونات الشبٌهة  ,النص االمامً للؽدة النخامٌة  ,هرمونات الجهاز الهضمً

مقدمة عن فسلجة النبات مع المصادر  ,المحالٌل انواعها وخصائصها  ,طرق تحضٌر المحالٌل  ,االنظمة الؽروٌة وخصائصها  ,العالقات المائٌة –الماء وخصائصه  ,االنتشار والجهد المائً C31+ ,االزموزٌة  ,طرق قٌاس االزموزٌة التشرب ,النفاذٌة  ,انتقال العصارة الخشبٌة  ,انتقال العصارة اللحائٌة
العوامل المؤثرة على انتقال العصارة  ,النتح-مٌكانٌكٌة عملٌة النتح ,العوامل المؤثرة على النتح  ,العوامل المؤثرة على النتح  ,التنفس(مقدمة)  ,المسارات الحٌوٌة لعملٌة التنفس ,التؽذٌة المعدنٌة  ,العناصر المؽذٌة واهمٌتها الفسلجٌة ,البناء الضوئً(مقدمة) ,مصدر الطاقة فً البناء الضوئً  ,اكتساب الطاقة وانواع ,
وتراكٌب صٌػ البناء الضوئً ,بناء الكلوروفٌل ,الفقرة الضوئٌة ( ,تفاعالت الظالم دورة كالفن  ,دورة هاج وسالك  ,النمو (تعرٌفه)  ,هرمونات النمو
االوكسٌنات,الجٌرلٌنات  ,الساٌتوكابٌنات ,االثلٌن وحامض ABA
مقدمة فً علم االجنة ونبذة تارٌخٌة  ,تكوٌن الكمٌات النطؾ والبٌوض
شكل واؼلفة وتصنٌؾ البٌوض  ,الدورة الجنسٌة فً اللبائن –االخصاب
التفلج-تكوٌن االرٌمة
خرائط المصٌر
تكوٌن المعٌدة
الحث الجنٌنً ومنظم شبٌمان
النمو والتماٌز
التشوهات الخلقٌة –انواعها-اسبابها
عرض بٌانات الصفة  ,العرض الجدولً  ,العرض البٌانً  ,مقاٌٌس التمركز والتوسط  ,مقاٌٌس التشتت  ,مكونات التباٌن الظاهري  ,تقدٌر التورٌث الواسع فً بٌانات االباء والجٌل االول  ,تحلٌل التباٌن  ,من معامل االنحدار  ,تقدٌر التورٌث الضٌق  ,االرتباط المظهري  ,االرتباط الوراثً  ,االنتخاب.
الشكل الخارجً والتصنٌؾ  ,الهٌكل العظمً  ,الجلد ومقاطع فً الجلد  ,مشتقات الجلد  ,الفم واالسنان واللسان  ,الوعاء الهضمً والؽدد  ,الؽالصم والرئات  ,القلب والجهاز الورٌدي الشرٌانً  ,الدماغ واالعصاب  ,الجهاز البولً والتناسلً  ,العٌن واالذن .
مقدمة عن التضاد الحٌاتً,االسبوع الثانً  :نبذة تارٌخٌة – تعرٌفه,االسبوع الثالث  :طرق تحرر مركبات التضاد الحٌاتً الى البٌئة,.االسبوع الرابع  :دور التضاد الحٌاتً فً النظام البٌئً :
التاثٌرات االلٌلوباثٌة للنباتات على االحٌاء المجهرٌة  ,التاثٌرات االلٌلوباثٌة لالحٌاء المجهرٌة على النباتات,.التاثٌرات االلٌلوباثٌة لالحٌاء المجهرٌة على ٌعضها ,.دور التضاد الحٌاتً فً النظام الزراعً  - ,:تاثٌر االدؼال على
السبوع الخامس  -1:التاثٌرات االلٌلوباثٌة للنباتات على بعضها, .
المحاصٌل -,.تاثٌر المحاصٌل على االدؼال ,.تاثٌر المحاصٌل على بعضها  (.السمٌة الذاتٌة والسمٌة المؽاٌرة  ,االنبات والكمون ,.االٌض واالٌض الثانوي ومركباته ,.الطبٌعة الكٌمٌائٌة لمركبات التضاد الحٌاتً : ,.مٌكانٌكٌة عمل مركبات التضاد الحٌاتً ,ا :االلٌات التً تفسر الفعل االلٌلوباثً :,.النترجة – النشدرة –
تثبٌت النتروجٌن  : ,.العوامل المؤثرة على محتوى النباتات من المركبات االلٌلوباثٌة.

مقدمة فً علم المناعة ,المناعة االنوعٌة ,عملٌة البلعمة,المتمم ,المستضدات ,المناعة النوعٌة ,المناعة الخلطٌة ,المناعة المتوسطة ,االعضاء اللمفاوٌة ,االستجابة المناعٌة ,الساٌتوكٌنات ,عناقٌد التماٌز ,االستجابة المناعٌة ,الٌات هروب بعض انواع االحٌاء المجهرٌة من االستجابة المناعٌة ,امراض المناعة الذاتٌة,
امراض الحساسٌة ,امراض نقص المناعة.
نشأة الحٌاة على كوكب االرض  ,مفهوم التطور ,التنوع والتباٌن فً االحٌاء  ,اختفاء او اختزال االنواع  ,مستوٌات التباٌن االحٌائً  ,المحافظة على التنوع االحٌائً وتطوٌره  ,القوى المؤثرة فٌالتباٌن االحٌائً  ,دور االنسان السلبً
واالٌجابً فً التنوع االحٌائً  ,تصنٌؾ االحٌاء  ,الحٌوانات والنباتات
المهجنة  ,الكوارث الطبٌعٌةواالوبئة  ,المحمٌات الطبٌعٌة .
االحماض النووٌة تركٌبها والدالئل حول اهمٌتها كمادة  ,مودٌل والمزوكرٌك واهم الخصائص الفٌزٌائٌة  ,التركٌب الجزٌئً للكروموسوم حقٌقٌة وبدائٌة النوا ة ,مستوٌات رزم  DNAبدائٌة وحقٌقٌة النواة ,التضاعؾ االختالؾ بٌن بدائٌة وحقٌقٌة النواة  ,الخبٌات الشفرات الوراثٌة  ,انواع الجٌنات فً كل من بدائٌة
وحقٌقٌة النواة االستنساخ مٌكانٌكٌة عملٌة االستنساخ  ,انواع الـ RNAوعملٌة انضاج الـ , MRNAبناء البروتٌن ,الترجمة  ,السٌطرة على التعبٌر الجٌنً فً بدائٌة النواة , Lac operonالسٌطرة على التعبٌر الجٌنً فً حقٌقٌةالنواة
الماٌتوكوندرٌا العاثٌات البالزمٌدات  ,التهجٌن  , Hybridizationكلونة الجٌن ,نواقل الجٌن  ,مٌكانٌكٌة عملٌة الكلونة  ,االساس الجزٌئً للطفرات  ,اصالح العطب الوراثً  ,االساس الجزٌئً للتتام الوراثً  ,االساس الجزٌئً للعبور الوراثً ,التحول الوراثً فً البكترٌا  ,التوصٌل الوراثً فً البكترٌا  ,االقتران
الوراثً فً البكترٌا  ,وراثة الفٌجات  ,العناصر القاقزة /الترانسبوسوتات  ,وراثة تنظٌم الفعل الجٌنً
نشوء علم االحٌاء المجهرٌة فً االؼذٌة  ,تلوث وفساد االؼذٌة  ,االسس العامة لفساد االؼذٌة  ,فساد اللحوم الحمراء  ,فساد لحوم االسماك
االحٌاء المجهرٌة فً الخبز  ,حفظ االؼذٌة  ,استخدام االشعاع فً الحفظ  ,االحٌاء المجهرٌة فً االلبان  ,صناعة االجبان  ,االحٌاء المجهرٌة فً دهون اللبن
هندسة االنزٌمات  ,انتاج الفٌتامٌنات  ,انتاج مركبات النكهة  ,انتاج المكوثرات ,انتاج الملونات الؽذائٌة
االمراضٌة وعوامل الضراوة  ,امراضٌة المكورات العنقودٌة  ,امراضٌة السبحٌات
امراضٌة الزوائؾ  ,امراضٌة بكترٌا الكولٌرا  ,امراضٌة بكترٌا حمى مالطا  ,امراضٌة بكترٌا السعال الدٌكً  ,امراضٌة بكترٌا العصٌات المحبة للدم
العائلة المعوٌة  , E.coliالعائلة المعوٌة  , Salmonellaالعائلة المعوٌة  , Shigellaالعائلة المعوٌة Klebsielli+proteus, Niesseria
Mycobacteria , Clostridia , Bacillus and pathogenic bacteria

فطرٌات وتصنٌؾ فطرٌات

7

مناعة (ؾ)1

3,5

أنزٌمات (ؾ)1

3,5

مشروع بحث

3

مقدمة عن علم الفطرٌات  ,التؽذٌة والنمو فً الفطرٌات وتركٌب جسم الخلٌة  ,الخلٌة الفطرٌة,نمو واستطالة الهاٌفات  ,التكاثر فً الفطرٌات  ,دورات النواة فً الفطرٌات,التوافق الجنسً , Medical Mycology Definition classification , Superficial mycosis , Cutaneous mycosis ,
Sub cutaneous mycosis , Systemic mycosis , Mycotoxi cology Definition and importance , Classification of Mycotoxins , Synthesis and metabolism of mycotoxins
 , Diagnosis of mycotoxins , Degradation of mycotoxinsتقسٌم الفطرٌات  ,قسم الفطرٌات الهالمٌة  ,صؾ الفطرٌات الهالمٌة الحقٌقٌة
البالزمودٌوم وانواعة  ,األجسام الثمرٌة فً الفطرٌات الهالمٌة وطرق نشوءها
قسم الفطرٌات المسوطة  ,تحت قسم الفطرٌات أحادٌة المجموعة الصبؽة صؾ الفطرٌات البكترٌدٌة ورتبتها  ,صؾ الفطرٌات البالزمودوٌوفودٌة تحت قسم الفطرٌات كاملة الصبؽٌة صؾ الفطرٌات البٌضٌة ورتبها وعوائلها  ,امتحان نصؾ فصلً  ,قسم الفطرٌات ؼٌر المسوطة  ,تحت قسم الفطرٌات الزٌجومٌكوتٌنٌة
ورتبها
تحت قسم الفطرٌات الكٌسٌة صؾ الفطرٌات الكٌسٌة األكٌاس العارٌة فً الفطرٌات الكٌسٌة  ,تصنٌؾ الفطرٌات الكٌسٌة  ,تحت صؾ الفطرٌات الكٌسٌة الكروٌة
تحت صؾ الفطرٌات الكٌسٌة الخصٌبة ورتبها  ,رتبة الزٌالرٌات وعوائلها ورتبة الهٌبوكرٌات وعوائلها  ,مجموعة  ,الفطرٌات,القرصٌة(ألكأسٌه)ورتبها,عوائلها,اجناسها تحت قسم الفطرٌات البازٌدٌة,تصنٌفها,رتبها,عوائلها  ,تحت قسم الفطرٌات الناقصة ,تصنٌفها,رتبها
امتحان بالمنهج كامل

مقدمة فً علم المناعة ,المناعة االنوعٌة ,عملٌة البلعمة,المتمم ,المستضدات ,المناعة النوعٌة ,المناعة الخلطٌة ,المناعة المتوسطة ,االعضاء اللمفاوٌة ,االستجابة المناعٌة ,الساٌتوكٌنات ,عناقٌد التماٌز ,االستجابة المناعٌة ,الٌات هروب بعض انواع االحٌاء المجهرٌة من االستجابة المناعٌة ,امراض المناعة الذاتٌة,
امراض الحساسٌة ,امراض نقص المناعة.
مقدمة تارٌخٌة عن االنزٌمات  ,حركٌة االنزٌمات تثبٌط االنزٌمات  ,فحص االنزٌمات التركٌب الكٌمٌاوي لألنزٌمات  ,االنزٌمات النظمٌة العوامل الساندة لألنزٌمات
تنقٌة االنزٌمات  ,وحدات االنزٌم ,الٌات عمل االنزٌمات اهمٌة االنزٌمات فً المجال الصناعً  ,اهمٌة االنزٌمات فً المجال الطبً

