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الوحدات

انسجة وفسمجة
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خمية ووراثة

7

بيئة وتموث

7

احياء مجهرية التربة (ف)1

3,5

تصنيف مجاميع بكتيرية (ف)1

3,5

فسمجة بكتريا (ف)2

3,5

النسجةالظهارٌة البسٌطة والطبقٌة  ,تخصصات سطوح النسٌج الظهارٌة  ,النسٌج الظهاري الغدي وتصنٌف الغدد  ,تركٌب الغدد المركبة وتكوٌن الغدد ,النسجة الضامة وتصنٌفها  ,النسٌج الضام الهٌكلً /الغضروف  ,العظم/تركٌب العظم,تكوٌنه ونموه
اعادة بناء العظم واصالحه المفاصل  ,لدم واللمف ,النسٌج المكون للدم والنسٌج اللمفاوي  ,النسٌج العضلً ,التركٌب والتركٌب الدقٌق ,مٌكانٌكٌة التقلص والساٌتوبالزم العضلً  ,النسٌج العصبً,الخلٌة العصبٌة وااللٌاف اغلفة الجهاز العصبً المركزي  ,المخ والمخٌخ  ,التنفس,المحٌط الغازي,تنفس االنسان
التهوٌة الرئوٌة ,تبادل الغازي ....... ,
الخلٌة ,وظائفها ,الترشٌح,اعادة امتصاص
العصبً الذاتً,الو............
الجهاز العصبً المركزي,الدماغ,الوظائف,الوظائف الحسٌة والحركٌة ,قشرة المخ
الغدد الصماء,الٌة عمل الهرمونات ,انواع الغدد
االسبوع االول
المحاضرة االولى :مقدمة حول دراسة باٌولوجٌة الخلٌة
اكتشاف الخلٌة
الخصائص العامة للخلٌة
عالقة علم الخلٌة بالعلوم االخرى
المحاضرة الثانٌة :شكل الخلٌة
حجم الخلٌة
كٌمٌاء الخلٌة (الجزٌئات الصغٌرة)
االسبوع الثانً
المحاضرة الثالثة :كٌمٌاء الخلٌة (الجزٌئات الكبٌرة)
المحاضرة الرابعة :الغشاء البالزمً(تعرٌفه النظرٌات)
االسبوع الثالث
المحاضرة الخامسة :المكونات الكٌمٌائٌة للغشاء البالزمً
المحاضرة السادسة :التقنٌة الخاصة بإثبات ترتٌب جزٌئات الغشاء البالزمً
االسبوع الرابع
الحاضرة السابعة :حركة المواد عبر الغشاء البلزمً (االنتشار الحر .النقل المسهل ,النقل الفعال ,مضخة  , +Na+/K,النقل المترافق) .االزموزٌة والعوامل المإثرة علٌها.
المحاضرة الثامنة  :دراسة العضٌات الساٌتوبالزمٌة  ,الماٌتوكوندرٌا
االسبوع الخامس
المحاضرة التاسعة :الشبكة االندوبالزمٌة وجهاز كولجً والبالستٌدات الخضر
المحاضرة العاشرة :االجسام الحالة واالجسام الدقٌقة
االسبوع السادس
المحاضرة الحادي عشر  :النواة ,وعالقة النواة بالساٌتوبالزم
المحاضرة الثانٌة عشر  :مكونات النواة (الغالف النووي ,النوٌة  ,الشبكة الكروماتٌنٌة ,العصٌر النووي)
االسبوع السابع
المحاضرة الثالثة عشر :الكروموسومات (تقسٌم الكروموسومات  ,التركٌب الدقٌق للكروموسومات)
المحاضرة الرابعة عشر:انواع الكروموسومات والكروموسومات الخاصة
االسبوع الثامن  :االمتحان
االسبوع التاسع
المحاضرة الخامسة عشر الراٌبوسومات ( انواع الراٌبوسومات وتكوٌن الراٌبوسومات)
البٌئة  ,المقدمة لمحة مختصرة عن تطور علم البٌئة  ,تعرٌف علم البٌئة وعالقته بالعلوم االخرى  ,فروع علم البٌئة  ,االتجاهات الحدٌثة فً الدراسات البٌئٌة ,النظام البٌئً  ,مكونات النظام البٌئً الحٌة وغٌر الحٌة  ,المواطن والمركز البٌئً  ,الدورات الحٌاتٌة االرضٌة الكٌمٌائٌة ,الطاقة وعالقتها باالنظمة البٌئٌة  ,السالسل الغذائٌة
والشبكة الغذائٌة  ,التركٌب الغذائً واالهرام البٌئٌة  ,االنتاجٌة وطرق قٌاسهاا ,العوامل المحددة

نبذة عن تطور التصنٌف وانواع التصنٌف  ,التصنٌف العددي الفرق بٌن االمبراطورٌات الثالث ,الفرق بٌن  -Gو  +Gوصفات شعبة  Spirochaetesصفات مجموعة  , Bacteroides,chlamydiaeصفات  Fusobacteriumو  , planctomycetesمجموعة البكترٌا الخٌطٌة ,مجموعة Firmicutes
مجموعة  ,Mollicutes , Betaproteobacteria alphaproteobacteria , Deltaproteobacteria,Gammaproteobacteria, Epsilonproteobacteriaمجموعة  Deinococcusمجموعة , Thermus , Aquificus ,chlorofexiامبراطورٌة Archaea
Crenarcheota -euarcheota
تعرٌف علم فسلجة البكترٌا وتركٌب الخلٌة االبكتٌرٌة  .,مكونات الخلٌة البكترٌة من الجدار الخلوي ودوره .,مكونات الغشاء ودور كل جزء .4,المواد الداخل خلوٌة – الساٌتوبالزم –المادة النووٌة -االجسام الضمنٌة – االنبعاجات الساٌتوبالزمٌة  -السبورات .5,.المكونات خارج الجدار الخلوي المحفظة – الطبقة المخاطٌة –
طبقة  .s .,6تعرٌف االٌض والتغذٌة و تصنٌف االحٌاء حسب حاجتها للطاقة .7,االحتٌاجات الغذائٌة الكاربون واالوكسجٌن والهٌدروجٌن وغٌرها وعوامل النمو .,طرق نقل المغذٌات  .,.قٌاس معدل واطوار النمو المٌكروبً والعوامل المإثرة  ,تاثٌر العوامل البٌئٌة على النمو المٌكروبً ,حرارة ,اوكسجٌن ,تركٌز اٌون
الهٌدروجٌن ,ضغط ,اشعاع  .11,الطاقة ودور ال ATPفً حفظ الطاقة .,.االنزٌمات والتغذٌة الراجعة,مسارات االٌض الخلوي االٌض التنفسً الهوائً والالهوائً تضم مسارات التحلل السكري بانواعها ,.مسارات التحلل السكري فً االركٌا .اٌض الدهون والبروتٌنات ودورهم فً تولٌد الطاقة .,.دورة ثالثً الكاربوكسٌل
والفسفرة التاكسدٌة وانتاج الطاقة .,.االٌض التخمري بؤنواعه .,البناء الضوئً االوكسجٌنً والالاوكسجٌنً ,.الٌة التجمع المٌكروبً فً البٌئة Quorum sensingوتكوٌن  .Biofilm .Chemotaxis , 19تاثٌر المضادات الحٌوٌة والمواد الكٌمٌائٌة على نمو االحٌاء المجهرٌة وانتاج البكترٌوسٌنات والٌة التاثٌر ,العالقات
التعاٌشٌة والتكٌف للعٌش فً البٌئات المتطرفة.
.
.
تعرٌف فسلجة البكترٌا مقدمة عامة ,التركٌب الدقٌق للجدار البكتٌري واهمٌته  ,مكونات البندٌكالٌكان والٌة بناءه  ,تركٌب المحفظة  s-layorو , slimlayتركٌب االهداب واالسواط وفائدتها ,تركٌب الغشاء البالزمً من  , Archoeeالتراكٌب الداخل خلوٌة ,التغذٌة وانواع النقل  ,التنفسً ومسارات التحلل  ,دورة ثالثً
الكاربوكسل  ,الفسفرة التاكسدٌة  ,التخمر ,البناء الضوئً االوكسجٌنً ,البناء الضوئً الالأوكسجٌنً
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حشرات تطبيقية (ف)1
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تشخيص الطفيليات (ف)1
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مقدمة فً علم الفطرٌات التركٌب الداخلً للخلٌة الفطرٌة
طرق المعٌشة والتكاثر
تصنٌف الفطرٌات
Class myxomycetes
Class chytrediomy cetes
Class plamodio phoromycetes
Class Oomy cetes
F-peronosporacea +Albuginaceas
Subdivis zygomycotina +Entomophthorales
Class Ascomycetes
Order Eurotiales
Order Clavicipitales
Epigean Operculate Discomycetes
Fam.Pezizaceae
Hpogean Discomycetes
Half-Year Break
Basidiomycetes
Fam.Polyporaceae
Fam.Amanitaceae
Order.Lycoperdales
S.class Teliomycetidae
Order .Ustilaginales
Form class Deuteromycetes
F.order Melanconiales
Mycotoxins
Mycotoxins
Mycotoxins
Plant Diseases
مقدمة حول دراسة باٌولوجٌة الخلٌة ,التركٌب العام للخلٌة ,تركٌب ووظٌفة جدار الخلٌة ,انظمة االغشٌة الساٌتوبالزمٌة  ,تكوٌن االغشٌة الساٌتوبالزمٌة الماٌتوكوندرٌا,الكلوروبالست  ,طبٌعة الجٌنات ووراثة الخلٌة  ,التعبٌر الجٌنً فً حقٌقة النواة  ,الحاجة الى بناء البروتٌن  DNAو  RNAوعملٌة القطع  ,السٌطرة على
التعبٌر الجٌنً نظام االوٌزون  ,نمو الخلٌة وتضاعفها  ,دورة الخلٌة
الندٌبات الدقٌقة  ,المورثات الساٌتوبالزمٌة  ,وظائف خلوٌة خاصة  ,تداخالت ساٌتوبالزمٌة نووٌة  ,تؤثٌر البٌئة على تخصص الخالٌا

تعرٌف بآالفات وانوعها ,االضرار المتسببة عناالفات  ,طرق انتقال االفات  ,المكافحة الطبٌعٌة لألفات  ,المكافحة التطبٌقٌة لألفات  ,المكافحة المٌكانٌكٌة والفٌزٌاوٌة ,المكافحة بالطرق الزراعٌة  ,االصناف المقاومة لألفات  ,المكافحة الحٌوٌة باستخدام الطفٌلٌات  ,المكافحة الحٌوٌة باستخدام المفترسات  ,المكافحة المٌكروبٌة,
المكافحة الكٌمٌاوٌة بالمبٌدات  ,المكافحة الكٌمٌاوٌةبالمواد المعقمة واالشعاع ,المكافحة الكٌمٌاوٌة بالمواد الطاردة والمجاذبة  ,المكافحة الوراثٌة .
طرق التشخٌص المختبري لطفٌلٌات الدم  ,طرق التشخٌص المختبري لطفٌلٌات االمعاء  ,طرق تعداد بٌوض الدٌدان الخٌطٌة وغٌرها  ,طرق عزل ٌرقات
الدٌدان الخٌطٌة وغٌرها  ,طرق تحضٌر مسحات االنسجة والسوائل الجسمٌة ,استنبات الطفٌلٌات مختبري  ,الطرق المناعٌة والمصلٌة فً تشخٌص
الطفٌلٌات  ,تشخٌص االمٌبات والسوطٌات الطفٌلٌة  ,تشخٌص الهدبٌات والمكورات المعوٌة  ,تشخٌص االوالً النسٌجٌة  ,تشخٌص المثقبات  ,تشخٌص الدٌدان الشرٌطٌة  ,تشخٌص الدٌدان الخٌطٌة المعوٌة  ,تشخٌص الدٌدان الخٌطٌة النسٌجٌة.
النسجةالظهارٌة البسٌطة والطبقٌة  ,تخصصات سطوح النسٌج الظهارٌة  ,النسٌج الظهاري الغدي وتصنٌف الغدد  ,تركٌب الغدد المركبة وتكوٌن الغدد ,النسجة الضامة وتصنٌفها  ,النسٌج الضام الهٌكلً /الغضروف  ,العظم/تركٌب العظم,تكوٌنه ونموه
اعادة بناء العظم واصالحه المفاصل  ,لدم واللمف ,النسٌج المكون للدم والنسٌج اللمفاوي  ,النسٌج العضلً ,التركٌب والتركٌب الدقٌق ,مٌكانٌكٌة التقلص والساٌتوبالزم العضلً  ,النسٌج العصبً,الخلٌة العصبٌة وااللٌاف اغلفة الجهاز العصبً المركزي  ,المخ والمخٌخ  ,التنفس,المحٌط الغازي,تنفس االنسان
التهوٌة الرئوٌة ,تبادل الغازي ....... ,
الخلٌة ,وظائفها ,الترشٌح,اعادة امتصاص
العصبً الذاتً,الو............
الجهاز العصبً المركزي,الدماغ,الوظائف,الوظائف الحسٌة والحركٌة ,قشرة المخ
الغدد الصماء,الٌة عمل الهرمونات ,انواع الغدد

