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فاهيم الوراثة المندلية وقوانينها في التوارث واالنعزال علم الوراثة ونشأته وم تعليم الطلبة اساسيات

وتطبيقاته السيما في مجال   DNAالى تطور علم الوراثة  والوراثة الجزيئية المعتمدة على وراثة 
 .تربية النبات وتحسينه 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

العلم في ايجاد الحلول لكثير  علم الوراثة ونشأته وتطوره واالفاق المستقبلية لهذامة عامة عن مقد
قوانين وتطبيق . انواع االنقسام الخلوي والجنسي .من المشاكل الصحية وزيادة انتاجية الغذاء

الوراثية المندلية في حساب االنعزال والتوارث واستخدام مربع كاي، فضال عن شرح النظرية 
الخرائط الكروموسومية ودراسة الكروموسومية وصفات الكروموسوم والتغيرات البنائية فيه ورسم 

انواع التضاعف الكروموسومي واسبابه واالستفادة منه في مجال تربية النبات. اعطاء معلومات 
. وشرح الطفرات ونظرية بناء البروتين ومواصفاته وتضاعفه واستنساخه DNAوافية وحديثة عن 

نووياالسايتوبالزمي  ووراثة وانواعها ومسبباتها واستثمارها في التربية. وتوضيح التوارث الال 
 العشاثر. 
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