
 

 

 

 

 المادة المستوي لجنة الممتحنين الموضوعات البحثية الرابط
https://forms.office.com/Pages/Respons
ePage.aspx?id=137-
GcoB5kqctD11tSZEILRk8kvySplApBsXfjljlr
1UMDdTTjU1MkQxUERHUk5ONTVOVkp
YQTFNNS4u 

 

وضح كيف توصل مندل لقانون اإلنعزال وما هي  -
قانون مندل األول مع التوضيح باألمثلةالتحورات عن   

تناول كيف يمكن تحديد الجنس في الكائنات الحية  -2
 موضحا األنظمة المختلفة في الكائنات لتحديد الجنس

تناول وراثة مجاميع الدم في اإلنسان وكيف تتوقع  -3
 فصائل العائلة وتراكيبها الوراثية لفصائل الدم

دل والتحورات عن وضح قانون التوزيع الحر لمن -4
 القانون ومتمثلة في التفاعل الجيني مع ذكر بعض األمثلة

ما هي االليالت المتعددة موضحا بعض الصفات  -5
 ذات االليالت المتعددة

هناك العديد من األمراض الوراثية الناشئة عن  -6
الشذوذات الكروموسومية في اإلنسان وضحها مع ذكر 

 األمثلة
المرتبطة بالجنس مع التوضيح ما هي الصفات  -7

 باألمثلة لهذه الصفات في الكائنات الحية
ماهي الصفات المتأثرة بالجنس والصفات المقتصرة  -8

علي الجنس مع التوضيح باألمثلة لهذه الصفات في 
 الكائنات 

وضح ما هو التفاعل الجيني للصفات مع ذكر حاالت  -9
 التفاعل

دات في توريث بعض دور الميتوكوندريا والبالستي -01
 الصفات في الكائنات الراقية

ما هي الصفات الكمية وما أهميتها وكيفية توريثها  -00
 وكيفية دراستها

التأثيرات االمية وتأثيرها علي صفات النسل -02  

 أ.د. منال مصطفي عبد الرحمن
عدسأ.م.د. إبراهيم أحمد   

 د. شكري رمضان عطية

أساسيات  الثاني
علم 

 الوراثة
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العبور الوراثي وأهميته في التنوع الحيوي -03  
ما هي وراثة العشائر وما أهميتها وكيفية دراستها  -04

ها بدراسة التطور في الكائناتوعالقت  
الوراثة الالمية ودورها في توريث الصفات -05  

هو  DNA ال ما هي التجارب التي أثبتت أن  -06 
 المادة الوراثية

كيفية تضاعف المادة الوراثية داخل الخلية  -07
 والتجربة التي أثبتت التضاعف مع الرسم

بين النسخ وما الفرق كيف يتم نسخ المادة الوراثية  -08
 والنسخ العكسي مع الرسم

كيف يتم ترجمة المادة الوراثية وما هي الخطوات  -09
 مع الرسم

كيف يتم تجهيز الحمض النووي الرسول وما  -21
 أهميته مع الرسم

ما دور الهندسة الوراثية في تحسين النبات مع  -20
 األمثلة

ما دور الهندسة الوراثية في تحسين البيئة مع  -22
 لةاألمث
ما أنواع الطفرات الجينية وما تأثيرها علي المادة  -23

 ما أهمية الطفرات –الوراثية 
الفرق بين اإلضافة واإلنتقال الكروموسومي  -24

 وتأثيرهم علي الكائن
نظم إصالح المادة الوراثية في الكائن الراقي وغير  -25

 الراقي
 خصائصهم –أنواعهم -دور الناقالت  -26
 أهميته وكيفية عمله مع الرسم -الجينياإلستنساخ  -27
دور الهندسة الوراثية في تحسين الحيوان مع  -28

 األمثلة
أهمية جهاز التدوير الحراري في المجاالت  -29

 خطواته -المختلفة
الفرق بين اإلنقالب السنتروميري والالسنترميري  -31

 مع الرسم

 



 


