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 Second semester نياألول / الػصل الدرادي الٌا سًوى امل

 (داسةممععؿؿدةمم00)مم الٌاني الدرادياألول / الػصل سًوى امل كود املؼرر 

 

مسددماظلاساتماٌعؿؿدة   Compulsory coursesاإلجياروة  املؼررات

 جمؿوع تطيقؼي نظري

 3 5 5ممؿكصصاظبصىمجفةمعرتؾطةممتدرؼبم0200005
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 الفصل الصيفي 
 Compulsoryاملؼررات اإلجياروة مكود املؼرر

courses 

 عدد الساعات املعًؿدة
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مم7 م0 م0م(م0تدرؼبمعفـىمعقداغىم)مممم0200050
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  (معتمدة

 عدد الساعات املعًؿدة Compulsory coursesاملؼررات اإلجياروة  كود املؼرر
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 3 5 5مسوراثةمبؽؿريؼاموصريوم0200003
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 داعات معًؿدة Elective courses  (6 )  اخًقاروة مؼرراتم
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 Fourth semester ( 8 Credit hours )  الٌاني / الػصل الدرادي الرابعاملسًوى 

 جمؿوع تطيقؼى نظرى اإلجياري  املًطؾب كود املؼرر 
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 احملًوى العؾؿى ملؼررات الربنامج 

 مؼررات قسم الوراثة -1

 بصؿة وراثقة وتطيقؼاتفا  0500711

وطقفمخيؿؾفمعنممDNA تعرؼفمم-اظؾصؿةماظوراثقةموتارؼخمادؿكداعفامصىماجملالماظؿطؾقؼيم 

تعرؼفمأػؿقةماألرياضماظـووؼةمصىمم-ممDNAررقماخؿؾاراتماياعضماظـووىمم–صردمإديمأخرم

م ماظؼرابة موبنيمذوي مواآلباء مبنيماألبـاء مظؾؿوروثاتماٌشرتطة متؾعا مواجملؿوساتماظلؽاغقة م–اظػرد

م مواظؿعرؼفماظؼضائي ماىـائيمم-جقـاتماٌقؿوطوغدرؼا م–تطؾقؼاتماياعضماظـووىمصىماجملال

مادؿكداممتؼـقةماياعضماظـووىمصىماظوراثةماظؼضائقةموضضاؼامإخؿؾاراتماألبوةم.

مماملراجع

- Robert J. Henry (2001). Plant Genotyping: The DNA Fingerprinting of 
Plants.  

- Kirby, Lorne T. Kirby (1993). DNA Fingerprinting: An Introduction.  
 

 تدروب فى جفة مرتيطة بالًخصص  0500712

اٌاجلؿريماٌفـىممتدرؼبماظطاظبمتدرؼؾامسؿؾقامصىماىفاتمايؽوعقةمواًاصةماٌرتؾطةمبؿكصص

موحلم متطوؼرػا موطقػقة ماىفات مبفذه ماٌوجودة ماظؿؼـقات مسؾى ماإلرالع معن ماظطاظب مميؽن مبا

ماٌشؽالتماٌوجودةمبفام.مم
م

 وراثة بؽًريوا وفريوس   0500713  

ؼفدفمػذاماٌؼررمإديمتعرؼفماظطاظبمبأدؾابموممقزاتمإدؿكدامماظؾؽؿريؼامواظػريوسمصىماظدراداتم

مم–اظوراثقةم مصىمإطؿلابمم–إثؾاتمحدوثماظؿزاوجماىـليمصىماظؾؽؿريؼا اظؾالزعقداتموأػؿقؿفا

م مخاصة موراثقة مصػات مم–اظؾؽؿريؼا ماظؾؽؿريؼا مصى ماظطػرات مأغواع موتعقني موسزل م–إدؿقداث

م محقاتفا مودورة ماظؾؽؿريؼا مسؾى متؿطػل ماظؿى مم–اظػريودات ماظؾؽؿريؼوصاج مبوادطة م–اإلدؿؼطاع

ماظؾؽؿري مصى ماظوراثي ماظؿقول مم–ؼا ماظؾؽؿريؼا مصى ماظوراثقة متؼـقاتماهلـددة مأنمم–تطؾقق إثؾات

إغؿاجمإهاداتموراثقةمجدؼدةمعنماظؾؽؿريؼامتلؿكدممصىمإعؿصاصمم–طروعودومماظؾؽؿريؼامحؾؼيم

ماٌعادنماظـؼقؾةموتدوؼرماٌكؾػاتم.م

م

م

م

م



 املراجع 

- Edward Asahel Birge; Birkhäuser (2006). Bacterial and Bacteriophage 
Genetics.  
- Nancy Jo Trun, J. E. Trempy; Blackwell (2004). Fundamental Bacterial 
Genetics.  

- Larry Snyder, Wendy Champness; ASM Press (2007). Molecular 
Genetics of Bacteria.  
 

 مرتيطة بالًخصص  مشؽالت حتؾقل  0500714

معشؽؾةمتؽؾقفم مواظؿعرفمسؾى ماًاصة مأو مباٌدارسمايؽوعقة ماظعؿل معواضع مإدي اظطاظبمباظـزول

م ماظؿالعقذ متواجه مواٌعؾععقـة مؿني ماألحقاء مبعؾم ماٌرتؾط ماظوراثي ماىزء مأبعادمصى مدرادة وحياول

مععماٌشرفم،موصىمغفاؼةم ماظطاظبمصىمتواصلمدائم موؼؽون مايؾولماٌـادؾةمهلا موإجياد اٌشؽؾة

مصىم ماألحقاء موععؾؿي ماظطالب متواجه ماظؿى ماٌشؽالت مسن متؼرؼرا ماظطاظب مؼؼدم ماظدرادي اظػصل

مادممايؾولماٌالئؿةمظؽلمعـفام.ماٌدارسمايؽوعقةمواًاصةمععمإجي

 املراجع 

- Palmer, P. J. 1998. The courage to teach: Exploring the inner landscape 
of a teacher's life. Jossey-Bass Publishers, San Francisco. 
- Tobin, K., and D. Tippins 1993. Constructivism as a reference for 
teaching and learning. Pages 3-21 in The practice of constructivism in 
science education (K. Tobin, Ed.). AAAS Press, Washington,D.C. 
 

 طرق حدوٌة فى تدروس عؾم األحقاء  0500717

م ماألحقاء مسؾم معوضوسات مظؿدرؼس مايدؼـة ماٌـاػجمم-اظطرق مإلسداد ماظرتبوؼة مباألدس اظؿعرؼف

مصى مماظدرادقة ماألحقاء مم–سؾم ماظؿالعقذ مسؾى مسرضه مصى مواإلبداع مدرادي معـفج متصؿقم م–طقػقة

حثماظؿالعقذمسؾىمم–اإلبداعمصىمإسدادموسرضماظصورمواظردومماظؿوضقققةماظؿىمختدممسؾمماألحقاءم

اظؿكقلموإسدادماظردومماظؿوضقققةمصىمسؾمماألحقاءمواإلبداعمصىموؿقؾفاموتـلقؼفامباظشؽلماٌالئمم

مإتؾاعمغظامماىودةمصىمعـاػجمسؾمماألحقاءم.م–شؽلماٌـادبمسؾىماظطالبمظعرضفامباظ

 املراجع 

- Glynn, S.; Russell, A.; & Noah, D. (1997). Teaching Science Concepts to 
Children: The Role of Analogies.  

- Verhey, S. D. (2005). The effect of engaging prior learning on student 
attitudes toward creationism and evolution. Bio-Science 55, 996–1003 

 

 

 

 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Larry+Snyder
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Wendy+Champness


 لغة إجنؾقزوة لؾؿًخصصني ) أ (  0500718

اٌصططؾقاتماظعؾؿقطةمصطىم طالمممممم–احملادثةمباظؾغةماإلنؾقزؼةمم–درادةمضواسدماظؾغةماإلنؾقزؼةم

اٌرادصطاتمصطىماظؾغطةممممم–اظؾغةماإلنؾقزؼطةموصطىم طالماظؿكصطصماظطذىمختصطصمصقطهماظطاظطبممممممممم

ماظؽؿابةمباظؾغةماإلنؾقزؼةم.م–اإلنؾقزؼةم
English Course Junior: Textbook 1 
by Wendy Williams, Joyce MacLeish, Ann Tillerman 
Paperback, 64 Pages, Published 1995 by SHS 
 
English Course Junior: Textbook 2 
by Wendy Williams, Joyce MacLeish, Ann Tillerman 
Hardcover, Published 1996 by SHS 
 
English Course Junior: Textbook 3 
by Ann Tillerman, Grace Fathman, Joyce MacLeish 
Hardcover, Published 1996 by SHS 
 
English Course Junior: Textbook 4 
by Carol Thompson, Grace Fathman, Ann Tillerman 
Hardcover, Published 1996 by SHS 
 
 

ملغة إجنؾقزوة لؾؿًخصصني ) ب (  0500719

واحملادثةمباظؾغةماإلنؾقزؼةمؾفؿلماإلنؾقزؼةمؼفدفمػذاماٌؼررمإديمإطلابمماظطاظبمعفاراتماظػفممظ

ماظؾقوظوجىمععماظرتطقزمسؾىماٌوضوساتماظوراثقةماٌكؿؾػةم.واظرتذيةمظؾـصوصماظعؾؿقةماٌرتؾطةممبفالم

 ع املراج

- Selected Texts from Various Sources 
-Practical English Grammar 
- Common Mistakes in English by Fitikides 
- English Usage 
- Text and Precis 
- Introduction to Old English, Third Editionby Peter S. Baker, 2012. 

م

م( 1مقدانى  ) مفـى تدروب   0500720

ممممم ماٌعاعلمؼفدف مبأحد ماظعؿل مخالل معن موسؿؾقة معفـقة معفارات ماظطاظب مإطؿلاب مإدي ماظؿدرؼب ػذا

دارسمايؽوعقةمأوماًاصةمأوماٌعاعلماٌرطزؼةمباىاععاتمأومععاعلمعراطزماظؾقوثمايدؼـةمدواءمباٌ

ماألحقاءم معـاػج مًدعة موتطوؼعفا متطؾقؼفا موطقػقة ماظوراثة ميفم ال ماظؿؼـقاتمايدؼـة ظؾؿدرؼبمسؾى

موتؾلقطماٌوادماظعؾؿقةمظؾطالبم.

م

م
م

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EHEP002784.html


م( 2مقدانى ) مفـى تدروب   0500721

مماظطاظبمبإدؿؽؿالماظؿدرؼبمبأحدماٌعاعلمدواءمباٌدارسمأوماىاععاتمأومؼفدفمػذاماظؿدرؼبمإديمضقا

معؿطورم مععؿل موتصؿقم مإسداد مطقػقة مسن ماظطاظبمظؿصور ماظؿدرؼبمبإسداد مػذا ماظؾقوثمؼـؿفى عراطز

مباٌدردة متدرؼلفا مؼؿم ماظؿى ماألحقاء معـاػج مخيدم ماظؿعؾقؿقة ماظطاظبممباٌـشأة مضقام مإدي مباإلضاصة ػذا

اممبؿطوؼرهميفمععؿلماألحقاءماظؿابعمٌدردؿهموعامأسدهمباٌعؿلمعنمصورموردوممتوضقققةمبؿوضقحمعامض

م.ظؾطالبم

م
م

مًخرج المشروع  0500748

ماٌشؽؾةم مدرادة محياول مثم مباظؿكصصم، ماٌشؽالتماٌرتؾطة مأحد ميف معوضوع ؼؽؾفماظطاظبمبدرادة

ماٌـادؾة مبايؾول مسـفا متؼرؼر مإسداد مو مدؾقؿة مسؾؿقة معفـقة ماظطاظبمظؾؿشرفمبطرؼؼة مؼؼدم مسؾيمأن .

مؼؼدمم ماظرابع ماظدرادي ماظػصل مبـفاؼة مو ماٌشؽؾة محل ميف متؼدعه مسن مأدؾوسقة مضصرية متؼارؼر اظرئقلي

ىـةماٌـاضشةممعشروعمخترجمتؼرمصالحقؿهمىـةماإلذرافمومتؼؾؾهاظطاظبمتؼرؼرامسؾؿقامغفائقاميفمصورةم

ظألحباثمسنماٌشؽؾةمضقدماظدرادةمعنمخاللممـقدػومايؽممسؿامتوصلماظقهماظطاظبمعنمغؿائجمومعنمت

اإلدؿعاغةمباظؿفاربماٌؿاثؾةماٌطؾؼةميفمبعضمدولماظعاملم،مسؾيمأنمؼؽونماظطاظبميفمتواصلمومتشاورم

إظيمإجيادممؿاذهماٌشرفماظرئقليمسؾيمعشروعماظؿكرجموماظذىمعنماٌطؾوبمأنمؼـؿفيمصقهدائممععمأد

 ميؽنمإتؾاسهمٌعاىؿفا.محؾولمعـادؾةمظؾؿشؽؾةمضقدماظدرادةمومعا

 إحصاء وراثي 0500821

م ميفمحلابماٌؿودطاتمواظؿؾاؼن ماظـليبموادؿكداعه ماالحؿؿالمم0مناذجمحلابماظؿؽرار مغظرؼة عػاػقم

ميفمحلابمادمدارم ماالدمدار ميفمادؿكدام متؼاغاتمعؿؼدعة م. مإلثؾاتمضواغنيماظوراثة مادؿكداعفا وطقػقة

م، ماظوراثي ماظرتطقب مسؾي ماٌظفري مدرادةمماظشؽل م م، ماظلقادى مواظؿؾاؼن ماظؿفؿقعي ماظؿؾاؼن وحلاب

عؿعؿؼةمسؾىمادؿكدامممنوذجمإحصائيميلابماظعالضةمبنيماظؿؾاؼنماظوراثيمواظؿؾاؼنماظؾقؽيمواظؿػاسلم

ماظؿؾاؼنماٌظفريمواظوراثيم.مميلابco-variance بقـفؿام،متطورمادؿكداممم

م

 املراجع 
Ben Hui Liu (1998). Statistical Genomics: Linkage, Mapping, and Qtl 
Analysis. CRC Press. 
Kenneth Lange (2002). Mathematical and Statistical Methods for Genetic 
Analysis. Springer-Verlag New York, LLC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Kenneth+Lange


 

 
  )مًؼدم(تؽـقك وراثي   0500823

ررقمهضريماظصؾغاتماٌكؿؾػةماٌلؿكدعةمصىماظدراداتماظوراثقةم)ماألدقؿوطارعنم،متؼـقاتمعؿؼدعةميفم

م مم–األوردني م( معنمم–اظػوىني مخمؿؾػة مأغواع مصى ماظؽروعودوعقة ماهلقؽة مدرادة مظؿؼـقات تطؾقؼات

مPCRيدؼـةمصىم الماظوراثةمعـلماظؾصؿةماظوراثقةم،مدرادةمعؿعؿؼةمظؾعضماظؿؽـقؽاتمام–اظؽائـاتم

هؾقلمعؿؼدممم–درادةمعؿعؿؼةمظإلغؼلامماٌقؿوزيمواٌقوزيمم–،مسزلماظؾالزعقداتممDNA،مسزلماظطم

مDNAعؾادئمتطؾققمتؼـقةماظطمم–الدؿكدامماخؿؾارمإميزمصىمتشكقصماألثرماظوراثيمظؾؿؾوثاتماظؾقؽقةم

ماظؾقوثميفماظؿؼـقةمايقوؼةماظؾقؽقةموبعضماظؿؼـقاتماٌقؽروبقةم.مدرادةمأمناطمم–صىم الماظزراسةم

 املراجع 

- Corinne V. Anthony Michels (2001). Genetic Techniques for Biological 
Research. John Wiley and Sons; John Wiley and Sons. 
- Nenad Blau, Marinus Duran, and K.Michael Gibson (2008). Laboratory 
Guide to the Methods in Biochemical Genetics,; Hardcover. 

 
  )مًؼدم(تربقة نيات  0500825

تطورماظؿقوراتماظزػرؼةمم–أػدافمسؾممتربقةماظـؾاتمم–تربقةموهلنيماظـؾاتاتميفمتؼاغاتمعؿؼدعةم

اظؿضاسفمم–ماظطػراتم–اظـظرؼاتمواظؾقوثميفموراثةماظصػاتماظؽؿقةمم–وررقماظؿؽاثرميفماظـؾاتم

ماظداخؾقةمم–اظذاتيمواهلفقينم ماظـؾاتمم–ضوةماهلفنيمواظرتبقة مظرتبقة األصـافمم–اظطرقماظعاعة

ماظـؾاتمم–اهلفنيم ماألعراضميف مٌؼاوعة ماظرتبقة ميف ماظؾقوثميفمم–تؼاغاتمعؿؼدعة مأمناط درادة

مهؾقلمغؼديمظطرقمتربقةماظـؾاتاتمخضرؼةماظؿؽاثرم.مم–اظؿغرياتماظؽروعودوعقةم

مراجع العؾؿقةامل

- Komamine A. and L Furusawa (1988). Advanced Tissue Culture 
Techniques for Plant Breeding,; ASPACم. 

-George (2007). Acquaah Principles of Plant Genetics and Breeding. 
Blackwell Pub. 

  )مًؼدم(وراثة جزوىقة  0500826

ػوممDNA،مإثؾاتمأنممDNA , RNAودوعاتمواألرياضماظـووؼةماظرتطقبماظؽقؿقائيمظؾؽروعمناذجم

اظـظرؼاتمواظؾقوثميفمعقؽاغقؽقةماظؿعؾريمم–مDNAدرادةمعؿعؿؼةمسؾىمررقمتضاسفمم–اٌادةماظوراثقةم

م–عػفومماالرتؾاطمواظعؾورمسؾىماٌلؿوىماىزؼؽيمم–تـظقمماظعؿلماىقينمم–اظشػرةماظوراثقةمم–اىقينم

سرضمغؼديمظؾؾقوثميفماظؿعرفمسؾىماألداسمم–مcDNAعؽؿؾةمم–مDNAطممناذجماظػصلماظؽفربيمظؾ

صقصمم–مRNAتؼققممأغواعمم–درادةمعؿعؿؼةمسؾىماظؿزاوجمواإلدؿؼطاعمصىماظؾؽؿريؼامم–اٌاديمظؾؿوارثم

مظؾؿوارثم.واىزؼؽقةموهؾقلماظطؾقعةماظؽقؿقائقةم

م



مماملراجع

مم

- Sambamurty, S.;  Morgan & Claypool (2007). Molecular Genetics,. 
- Watson, James D. Watson, James D. (2007). Molecular Biology of the 
Gene,; Benjamin Cummings. 
- Robert J. Brooker (2008). Genetics: Analysis & Principles,; McGraw-
Hill  Companies. 

 

   )مًؼدم(هـددة وراثقة   0500829

م–صىمغؼلماظصػاتماظوراثقةمبنيماظؽائـاتماٌكؿؾػةممDNAددةماظوراثقةموأػؿقةمتؼـقةماهادمعػفومماهلـ

ماٌلؿوىم مسؾى ماظدضقؼة مواظؽائـات موايقواغات ماظـؾاتات مصػات مهلني مصى ماظوراثة متؼـقات تطؾقق

م مم-اىزؼؽيم مطؾوغة مبادؿكدام مسؾىمحلمبعضماٌشؽالتماظوراثقة معؿعؿؼة هؾقلمم–مDNAدرادة

تؼـقاتمادؿكدامماظؾصؿةماظوراثقةمصىمم–درادةمعؿعؿؼةمسؾيماظعالجمباىقـاتمم–زمياتماظؼطعمعػفوممإغ

مسرضمظؾؾقوثمصىمغاضالتماظؽؾوغةم.م–تعرؼفماهلوؼةم

مماملراجعم

- Ron Fridell (2005). Genetic Engineering. Lerner Publications. 
Adrian Slater, Nigel W. Scott, Mark R. Fowler (2008). Plant 
Biotechnology: The Genetic Manipulation of Plants. Oxford University 
Press, USA. 

 

 وراثة )مًؼدم(  0500833

اظعالضةمبنيماظطػرةمم-تطورماظؿعؾريماىقـىموتـظقممصعلماىنيمم–عدخلمعؿؼدممصىمتطورمسؾمماظوراثةم

اظعالضةمبنيمم-اتماظؽروعودوعقةمواظطػراتمدرادةمعؿعؿؼةمألغواعماظؿغريم–واظؿغريمصىمإغؿاجماظربوتنيم

درادةمأمناطماظؾقوثميفمم–هؾقلماًرائطماظؽروعودوعقةمم–اظؿغرياتماظؽروعودوعقةمواظلؾوكماظوراثىم

ماهلـددةماظوراثقةم.

م

 املراجع 
Gurbachan S. Miglani (2002). Advanced Genetics. CRC Press; Alpha 
Science International.  
Scott Hawley, Michelle Y. Walker (2003). Advanced genetic analysis. 
Blackwell Publishing  
G. S. Miglani (2007). Advanced Genetics,; Alpha Science Intl Ltd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=A.%20V.%20S.%20S.%20Sambamurty
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Watson%2C+James+D%2E+Watson%2C+James+D%2E
http://search.barnesandnoble.com/Molecular-Biology-of-the-Gene/Watson-James-D-Watson-James-D/e/9780805395921/?itm=15
http://search.barnesandnoble.com/Molecular-Biology-of-the-Gene/Watson-James-D-Watson-James-D/e/9780805395921/?itm=15
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Robert+J%2E+Brooker


 ( مًؼدم) عؾم خؾقة  0500830

ماظوراثقةمبفاممدرادةمعؿعؿؼةمظؾرتطقبماظدضققمظؾكؾقةموام–اًؾقةموغظرؼةماًؾقةمعؾادئمسؾمم ٌادة

م–درادةمأمناطماظؾقوثميفمدورةمطربسمودورةمحاعضماظلرتؼكمواظؿؿـقلماظضوئىمواالغزمياتمم-

مم–اظؾقلوزوعاتمم–ععؼدمجوىيمم–اظرؼؾودوعاتمم–تـاوالتموزقػقةمظؾشؾؽةماالغدوبالزعقةم

م

م–ظؾؿقؿوطوغدرؼاماظرتطقبماظدضققمم-اظرتطقبماظؿقتمعقؽرودؽوبيمظؾلقؿوبالزمموعؽوغاتهماٌكؿؾػةمم

تؼـقاتمعؿؼدعةمم–واظؾالدؿقداتموغواةماًؾقةمواٌادةماظوراثقةمبؽلمعـفاموررؼؼةمتضاسفمطلمعـفام

مهؾقلمعقؽاغقؽقةمتـظقمماظعؿلماىقينمباًؾقةم.مم–صىمدرادةمعقؽاغقؽقةماغؼلامماًؾقةم

 املراجع 

- Carl P. Swanson (1957). Cytology and Cytogenetics. Prentice-Hall. 

- Sumitra Sen, Dipak Kumar Kar, B. M. Johri (2005). Perspectives in 
Cytology and Genetics, All India Congress of Cytology and Genetics, 
Society of  Cytology And Genetics. Alpha Science. 

- Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman (2007). The Cell : A  
Molecular approach. Sinauer Associates.  

 

       وراثة كقؿوحقووة    0500831

هؾقلمعؿؼدممظطرؼؼةمتضافمم-مم- RNAومم DNAدرادةمعؿؼدعةميفماٌادةماظوراثقةم)ترطقبماظط

ماظوراثقةموسؿؾقةماظـلخم(م،مهؾقلمم–اظطرؼؼةماظشؾهمحماصظةمم DNAاظط تطورماظـلخم)ماظشػرة

درادةمعؿعؿؼةمم–اءماظربوتنيم(مم،ممناذجماظؿقؽمماظوراثىمصىماظؿؿـقلمايقويمعؿؼدممظؾرتذيةم)بـ

ماظوراثىمصىماظؿؿـقلمايقويم سرضمغؼديمم-مم  Inborn error metabolismظؾكطأ

درادةمأمناطماظؾقوثميفماظرتطقبماظدضققمم-ظؿـظقممتعؾريماىنيم)مأوبرونماظالطؿوزممواظرتبؿوصانم(

مظؾفنيم.

  املراجع

- Emmanuel Shapira, James B. Miller, Miriam G. Blitzer (1989). 
Biochemical Genetics. Oxford University Press, USA  

- Bernard R. Glick, C . L. Patten, G Holguin, D. M. Penrose (1999). 
Biochemical and Genetic Mechanisms Used by Plant Growth 
Promoting. Imperial College Press. 

- Wolfgang Babel, T. Scheper (2004). New Trends and Developments in 
Biochemical Engineering. Springer-Verlag New York, LLC; Springerم. 

 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Emmanuel+Shapira
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=James+B%2E+Miller
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Miriam+G%2E+Blitzer
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Wolfgang+Babel
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=T%2E+Scheper
http://search.barnesandnoble.com/New-Trends-and-Developments-in-Biochemical-Engineering/Wolfgang-Babel/e/9783540403791/?itm=8
http://search.barnesandnoble.com/New-Trends-and-Developments-in-Biochemical-Engineering/Wolfgang-Babel/e/9783540403791/?itm=8
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اىذورم:ماغواسفاموهوراتفام،مم–اظؾذورماظـشأةمواظرتطقبم،ماإلغؾاتمأغواسهموعقؽاغقؽقةمحدوثهم

م ماظداخؾى مواظرتطقب ماًارجى ماًارجىمم–اظشؽل ماظشؽل م، موهوراتفا ماغواسفا م: اظلقؼان

مم–ارجىمواظرتطقبماظداخؾىماىذورم:ماغواسفاموهوراتفام،ماظشؽلماًم–واظرتطقبماظداخؾىم

م ماظداخؾى مواظرتطقب ماًارجى ماظشؽل م، موهوراتفا ماغواسفا م: ماغواسفامم–األوراق م: األزػار

م.وهوراتفام،موتراطقؾفاموغشأتفاماظـؿارم:ماغواسفاموهوراتفاموتراطقؾفاموغشأتفا

 

 :املراجع 

م. مسرصه مأريد مسرصه م، مغصر محمؿد مايدؼدىم، مظؾ0007عصطػى ماٌرؼخ مدار م. مواظـشر م–طؾاسة

ماظلعودؼةمم–اظرؼاضم
- Esan , K . ( 1977 ) . Anatomy of seed plant . John Wiley and Sons . New 

York . 
 
 

  فسقولوجقا الـيات    0200713

ماظـؾاتم مظرتبقة ماظـؾاتمم-األدسماظػلقوظوجقة مبوادطة ماٌقاه مادؿكدام اظؿؿـقلماظغذائيمم-طػاءة

م-صلقوظوجقاماالجفادمم-اظؿؿـقلماظغذائيمظؾقؾقداتمم-ظؾؽربوػقدراتمماظؿؿـقلماظغذائيم0ظؾربوتني

ماظؿؼـقةمايقوؼةموتطؾقؼاتفام-وتطؾقؼاتفامم0عضاداتماالطلدة

 املراجع: 

Taiz, L. and Zeiger, E. (2002). Plant Physiology; 3rd ed., Sinauer      
Associates; ISBN: 0878938230. 

Stewart, P. and Globig, S. (2011). Plant Physiology 1st Ed. Apple Academic 
Press; ISBN 9781926692692. 

Pessarakli, M. (2014). Handbook of Plant and Crop Physiology. 3rd Ed., 
CRC Press ISBN 9781466553286. 
 
 

 )مًؼدم(تشروح نيات  0200823

ماظـم-عؼدعةمساعةم ماظؿشرؼحمظؿػلريماظظواػر ماظـؾاتقةموسالضؿهمأػؿقةمسؾم ؾاتقةماٌكؿؾػة،مأغواعماألغلفة

باألغواعماظـؾاتقةماٌكؿؾػة،ماظرتطقبماظؿشرحييمظألسضاءماظـؾاتقةماٌكؿؾػةمايدؼـةمواٌـلؾةميفم ؿوسةم

مبنيماجملؿوسؿنيم ماالخؿالصات مأػم مإؼضاح معع ماظراضقة مشري ماظـؾاتات م ؿوسات مويف ماظراضقة اظـؾاتات

موسائيمبنيماىذرمواظلاق،مسالضةماظؾقؽةماظـؾاتقةمباظرتطقبماظؿشرحييمظؾلقؼانماظـؾاتقؿني،ماالتصالماظ

م



م

واألوراقمواىذور،ماظرتطقبماظؿشرحييمظؾؾذورمواألزػارمواظـؿار،متػلريماظظواػرماظػلقوظوجقةماهلاعةمسنم

مررؼقمإزفارماظعالضةماظػلقوظوجقةماظؿشرحيقةمبنيمأجزاءماظـؾاتماٌكؿؾػةم.
Srivastava LM (2002). Plant Growth and Development (Hormone and 
Environment).   Academic Press (USA). Cutler D, T Botha and D. 
Stevenson (20087). Plant Anatomy. ISBN 978-1-4051-2679-3. Wiley 
InterScience. Canada 
 
 
 

م)مًؼدم( عؾم أجـة نياتقة 0200826

موتعرؼ ماألجـة مسؾم مسن معؼدعة مم-ػه ماألجـة مسؾم مم-أػؿقة مواٌذطرة ماٌؤغـة ماىراثقم موتؽوؼن م-غشأة

م ماظـؾاتقة ماٌؿؾؽة ماظؽقسماىـقينميف مظرتطقب ماٌكؿؾػة مأضلاممم-االحؿؿاالت ماىـنيميف متؽوؼن طقػقة

مأػؿقةماإلغدودربممظؾفـنيماٌؿؽونموطقػقةمغشوئه.م-اٌؿؾؽةماظـؾاتقةماٌكؿؾػةمواظػروقماظرتطقؾقةمبقـفام

 راجع : امل
Surez M.F. and P.V. Bozhkov (2008) Plant Embryogenesis.  
Glover B.J. (2007). Understanding Flowers and Flowering. Oxford 
University Press. 
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 بقولوجقا أحقاء دققؼة وتطيقؼاتفام0000000

م مسن معؼدعة ماظدضقؼة ماألحقاء مم-تـوع ماظدضقؼة مباألحقاء مواظؿؽاثر مسؾىممنومم-اظـؿو ماٌؤثرة اظعواعل

م.ماظؿطؾقؼاتماًاصةمباألحقاءماظدضقؼةم-ماظؿغذؼةموأؼضماألحقاءماظدضقؼةم-وتؽاثرماألحقاءماظدضقؼةم

 املراجع :

- Michael M.; Martinko, John M.; Martinko, John; Madigan, Michael 
MadiganBiology Of Microorganisms 11th 2009.. Amazon Com. 
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 )مًؼدم(كقؿقاء حقووة  0700825

ماًؾوؼه مواألششقة ماٌكزغة ماظعدؼدة مواظلؽرؼات ماظلؽرؼات ماظؿشابهم) درادة م، ماألحادؼة اظلؽرؼات

اظضوئيميفماظلؽرؼاتماألحادؼةمم،ماظدورانماظـوسيمواظصورةماألغوعارؼهم،متأثريماألرياضمواظؼؾوؼاتمسؾيم

حادؼةم،عشؿؼاتماظلؽرؼاتماألحادؼةم،ماظلؽرؼاتماظــائقةمواظـالثقةم،ماظلؽرؼاتماظعدؼدةماظلؽرؼاتماأل

،ماىؾقؽوبروتقـاتم،مدورةمػدمماظلؽرؼاتمومحلابمععدالتماظطاضةماظـاوةمعـفا(موطذظكماظؾؾقداتم

ماظػودػوم م، ماظـالثقة ماىؾقلرؼدات م، ماظدػـقة ماألرياض م، ماظؾقؾقدات م)تؼلقم واظؾقؾوبروتقـات

مقلرؼداتم،ماإلدػـفوظقؾقداتم،ماظشؿوعم،ماظؾؾقداتماظؾلقطةم،ماظرتبقـات(مومأطلدةماالرياضمجؾ

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Michael%20M.%3B%20Martinko%2C%20John%20M.%3B%20Martinko%2C%20John%3B%20Madigan%2C%20Michael%20Madigan
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Michael%20M.%3B%20Martinko%2C%20John%20M.%3B%20Martinko%2C%20John%3B%20Madigan%2C%20Michael%20Madigan


م

م

م

اظدػـقةمصىماظوضعمبقؿام)علارماظدورةم،مأطلدةماالرياضماظدػـقةماٌشؾعةمم،مأطلدةماالرياضماظدػـقةم

ماظـاوةمعنمسؿؾقةم م،ماظؽقؿوغقةم،محلابمععدالتماظطاضة ماألجلام موماظغريعشؾعةم،مأطلدة األطلده(

م،معوضعماألغزمياتماٌشرتطةمصىماظدورةمصىمداخلماًؾقةم،م ماالرياضماظـالثقةم)خطواتماظدورة دورة

،متػاسالتماظدورةمباظؿػصقلم،ممAcetyl CoAدورةماألرياضماظؽربوطلقؾقةم،مأطلدةماظؾريوصاتمإديم

مدورةماألرياضماظؽربوطلقؾقة.

م

 املراجع
David L. Nelson, Michael M. Cox (2004) . Lehninger Principles of 
Biochemistry. 4th Edition by Published by W. H. Freeman . 
Robert, H.  Horton, Laurence A. Moran, K. Gray Scrimgeour, Marc D. Perry, 
and J. David Rawn (2006). Principles of Biochemistry fourth edition by 
Pearson Education, Inc. Pearson Prentice Hall Pearson Education, Inc. 
Upper Saddle River, New Jersey 07458. 
 
 
 

 )مًؼدم(كقؿقاء حتؾقؾقة  0700826

مqualitative analysisػقةممةموصاظؿعرفمسؾىمأضلامماظؿقاظقلماظؽقؿقائقةمدواءمهاظقلمطقؿقائق

أغواعماظؿقاظقلماظؽؿقةمعـلمهؾقلمذظكم،موطمqualitative analysisأومهاظقلمطقؿقائقةمطؿقةم

ممومGravimetric analysisطؿىموزغىم مColorimetric analysisهؾقلمطؿىمظوغىم

م مشازى مطؿى موم Gas analysisوهؾقل ماظؽفربائى  Electrogravimetricاظؿقؾقل
analysisماظؽروعاتوجراصىم ماظؽؿىممChromatographic analysis واظؿقؾقل واظؿقؾقل

م ماظؿعادلممVolumetric quantitative analysisايفؿى متػاسالت مؼشؿل واظذى

Neutralisation Reactionsمم ماظرتدقب مPrecipitation Reactionsوتػاسالت

،موطذظكمدرادةمذيقعممOxidation Reduction Reactionاألخؿزالم–وتػاسالتماظؿأطلدم

طقزماٌوظرم،ماظرتطقزماظعقارىم،ماظرتطقزمعامؼؿعؾقمحبلابماظرتطقزاتماٌكؿؾػةمبإخؿالفمأغواسفامعـلماظرت

م.اٌوظلم،ماظـلؾةماٌؽوؼةمم،موطقػقةمهضريماحملاظقلماظؼقادقة

م
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ررقم(ماظؿشابهماهلـدديومماظؿشابهماظضوئيوماظؿشابهماظػراشيومماظؿشابهماظؾـائى)مأغواعماٌشابفاتدرادةم

ماظرامسى ماٌكؾوط ممصصل مدرادة ماظؽقؿقائقة. ممأغواسفاوماظؿػاسالت متػاسالت ماإلضاصةوماالدؿؾداظقةعـل

عقؽاغقؽقةمومموالتمععماألرياضقعقؽاغقؽقةمتػاسلماظؽعمتوضقحمعقؽاغقؽقةماظؿػاسلمعـلم،معماإلزاظةو

 ظؽؾةألاومتػاسلممعقؽاغقؽقةمتػاسالتم ؿوسةماظؽربوغقلمومتػاسلمػاظقداتماالظؽقلمععمأعالحماظػضة
Alkylationمم متؽـقفمCondensation اظؿؽـقفوتػاسالت  Claisen طؾقزنمعـل

condensation مظدوديألاظؿؽـقفماوAldol condensationتؽـقفمعاؼؽلومMichael 
condensation ماظؿؽـقفوم متػاسالت معن مأخرى  Otherم   condensation أغواع

types of .م

م

 املراجع:
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مبد مؼفؿم مطؿا ماظؿطػل مواغواع مايقواغقة ماٌؿؾؽة موتؼلقم مايقوان مسؾم مسن ماظشعبمعؼدعة رادة

مواظـقؿاتودام مواٌػؾطقات مواىوصؿعوؼات مواالدػـفقات ماالوظقات مذعؾة معـل ماٌكؿؾػة ايقواغقة

وايؾؼقاتمواٌػصؾقاتمواظرخوؼاتموايؾؾقاتمعنمحقثماالػؿقةماالضؿصادؼةمظؽلمذعؾةمواالصاتم

 اظضارةمباحملاصقلماظزراسقةمواظطقورمودؾلماٌؽاصقة.م

م:املراجع

ماظؾـفاوىمم(1980)  عؾم احلقوان العام مأريد محمؿود مدعقانم-د. مذـوده مأعقل مسؾدم - د. د.

مد.محمؿدمأعنيمرذدىم-اظعظقممسؾداهللمذؾؾىم

مذـودةمدعقان د.ماعقلم-د.مأريدمريادمايلقـىمم0(2005بقولوجقة احلقوان العؿؾقة )

م

م

م

م

م

م



م

 )مًؼدم(حقوان فسقولوجى ممم1800718

ةمايقواغقةمواغواعموذؽلماًالؼامايقواغقةمطؿامؼفؿممعؼدعةمسنمسؾمماظػلقوظوجىمموترطقبماًؾق

مبدرادةماظوزائفماٌكؿؾػةموترطقبماالجفزةمبؽاصةماغواسفامعـلماىفازماهلضؿىمواظعصؾىم

موحؿىم ماالوظقات معن مبدءا ماٌكؿؾػة مايقواغقة ماظشعب مصى م مواظؿـادؾى مواالخراجى واظعضؾى

مايؾؾقاتمم

مم:املراجع
- Victor P. Eroschenko (1996). Atlas of Histology. 

م(م)عرتجمم(مدؼـسموودم0000عؾادئمسؾمماظػلؾفةمايقواغقة.م) - 

د.مسؾدماظعظقمم - د.مأعقلمذـودهمدعقانم-(.مد.محمؿودمأريدماظؾـفاوىمم0000سؾممايقوانم.)م-

مد.محمؿدمأعنيمرذدىم-سؾداهللمذؾؾىم

م

 نسٍة حقوانقةخالوا وأم1800719

ما مايقواغقة مبدرادةمترطقبماًؾقة مؼفؿم مطؿا مايقواغقة موذؽلماًالؼا مواغواع موايؼقؼقة ظؾدائقة

ايقواغقةمعـلماالغلفةماظطالئقةمواظضاعةمواظعضؾقةمواظعصؾقةمعنمحقثمماالغواعماٌكؿؾػةمظالغلفة

سؿلمضطاساتمماظرتطقبمواعاطنماظؿواجدمصىمجلممايقوانمباالضاصةماديمتدرؼؾاتمسؿؾقةمصىمطقػقة

ماالغلفةماٌكؿؾػة.م

ماملراجع

- Victor P. Eroschenko (1996). Atlas of Histology. 

 

 

 


