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استاذ المادة:
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الموضوع
التكرار الجيني

الموضوع
العوامل المؤثرة على التكرار الجيني

الموضوع
االنتخاب

العناصر:
التكرار الجينى فى حالة وجود موقع وراثى واحد  One locusذو
أليلين وعدم وجود سيادة
التلقيح العشوائي
اتزان هاردى –واينبرج
حساب التكرار الجينى فى حالة السيادة التامة
تكرار الجين لموقع وراثى واحد ذو أليالت متعددة
تكرار الجين فى حالة أكثر من موقع وراثى واحد
اتزان العشيرة فى حالة أكثر من موقع وراثى
اتزان العشيرة فى حالة أكثر من موقع وراثى وبينهما ارتباط
وراثى
تكرار الجين فى حالة الجينات المرتبطة بالجنس
اتزان العشيرة فى حالة الجينات المرتبطة بالجنس
التكرارات الجينية فى األفراد وعالقتها بالتربية الداخلية

العناصر:
الطفرة
الهجرة
الصدفة
االنتخاب
العناصر:

االنتخاب ضد الجين المتنحى
االنتخاب ضد الجين السائد
االنتخاب لألفراد الخليطة

الموضوع

العناصر:

القرابـة
درجـات القرابـة
عالقة مباشرة
عالقة جانبية
العالقة بين األب وابنه

عالقة القرابة بين الفرد  Xوجده C
عالقة القرابة بين األخوة األشقة الكاملة
العالقة بين األخوة أنصاف األشقة
العالقة بين أبناء عم من الدرجة األولي
معامل التربية الداخلية

الموضوع
أهم التقنيـات احليوية فى اإلنتاج احليوانى

الموضوع
التكنولوجيا احليوية وتربيه احليوان

الموضوع
املبادئ األساسية فى علم الوراثة الالزمة لرتبية احليوان

العناصر:

تكنولوجيا التناسـل
تقنيـة التلقيـح الصنـاعى
تقنيـة نقل األجنـة
تقنية تحديد الجنس ( التحكم فى الجنس)
تقنيـة االستنساخ
طرق االستنساخ
استنساخ الجينات
استنساخ الخاليا
االستنساخ الجنينى
االستنساخ بواسطة النقل النووى
االستنساخ العالجى
الخاليا الجذعية
العوامل التى تؤثر على االستنساخ
فوائد (مميزات) االستنساخ
عيوب (مخاطر) االستنساخ
الفرق بين الهندسة الوراثية واالستنساخ

العناصر:

الجينـوم ( المادة الوراثية)
البروتيـوم
البصمة الوراثية (بصمة الجينات)
الـ بى سى آر

العناصر:

التركيب الوراثى
الشكل المظهرى ( المظهر الخارجى)
تعبير ات الجين (تأثير ات الجين)
التأثير التجمعى ( المضيف)
التأثير السيادى
التأثير التفوقى (تفاعل أو تداخل الجينات)
االنقسام الميتوزى
االنقسام الميوزى ( االختزالى)
الجينات

التوائم المتماثلة ( المتطابقة)
التوائم الغير متماثلة ( الغير متطابقة)
الصفات المكتسبة
الدم
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