البرنامج العلمي التنفيذي
لتدريب الطالب المتأهلين إلى االختبارات المركزية
(على مستوى القطر)
للعام 4102- 4102

العــلـ ـوم

 . -1بيولوجيا الخلية :Cell Biology
الدارة الخلوٌة وآلٌات التحكم فٌها
.I
االنقسام الخلوي مع التوسع فً المفاهٌم التالٌة :الكروماتٌن ،الصبغٌات ،احادٌة وثنائً الصٌغة الصبغٌة ،الجٌنوم
.II
،الخالٌا الجسمٌة واألعراس ،الخالٌا الجذعٌة ،العبور ...
تضاعف الـ DNA
.III
تركٌب البروتٌن (التوسع فً عملٌات النسخ والترجمة واآللٌات الناظمة لهما).
.IV
 -2علم األحياء الدقيقة
الصفات الشكلٌة الممٌزة لمجموعات األحٌاء الدقٌقة المختلفة وطرق التعرف علٌها والكشف عنها
.I
االستقالب فً خالٌا األحٌاء الدقٌقة وطرق التغذٌة (ذاتً ،غٌري ،معدنً ،عضوي وضوئً التغذٌة)
.II
بٌئات األحٌاء الدقٌقة (المائٌة ،الٌابسة)...
.III
دور األحٌاء الدقٌقة فً المحٌط الحٌوي ومساهمتها فً دورات العناصر المختلفة (تركٌب ،تفكٌك ،معدنة،
.IV
تحوٌل)...
 -3التقانات الحيوية
مفهوم التقانة الحٌوٌة وتارٌخ نشوئها وأسبابه
.I
أهم استخدامات التقانة الحٌوٌة فً المجاالت المختلفة (األحٌاء الدقٌقة ،النبات ،الحٌوان واإلنسان)
.II
التخمر (مفهومه ،االستخدامات المختلفة)
.III
الهندسة الوراثٌة وتطبٌقاتها (إدخال المورثات ،الطفرات)...
.IV
 . -4التشريح والفيزيولوجيا النباتيةPlant anatomy and physiology
دراسة مقارنة للبنٌة التشرٌحٌة للورقة فً أحادٌات وثنائٌات الفلقة
.I
دراسة مقارنة للبنٌة التشرٌحٌة لكل من ساق أحادٌات وثنائٌات الفلقة
.II
دراسة مقارنة للبنٌة التشرٌحٌة لكل من جذر أحادٌات وثنائٌات الفلقة
.III
دراسة مقارنة للزهرة عند أحادٌات وثنائٌات الفلقة
.IV
دراسة وظائف الورقة من حٌث :التركٌب الضوئً  ،النتح والتبادل الغازي فً المسامات
.V
 .VIالنمو والتطور فً النبات  ،الهرمونات النباتٌة
 .VIIوظٌفة الجذر :امتصاص الماء واألمالح المعدنٌة  ،النقل فً النبات  ،التغذٌة المعدنٌة
 . -5التشريح والفيزيولوجيا الحيوانية Animal anatomy and physiology
الغدد الصم والتنسٌق الحاثً (الهرمونً)
.I
الجهاز العصبً والتنسٌق العصبً
.II
المستقبالت الحسٌة
.III
التكاثر والتنامً الجنٌنً (بنٌة ووظٌفة الجهاز التناسلً للذكور واإلناث اإلباضة والدورة الشهرٌة ،اإلخصاب.
.IV
تشكٌل الورٌقات الجنٌنٌة الثالث )
المناعة (المستضدات ،واألجسام المضادة)
.V
.VI

 -6علم السلوك : Ethology
نظم التزاوج والرعاٌة األبوٌة
.I
اإلٌقاع الحٌوي
.II
 -7علم الوراثة والتطورGenetics and Evolution
الوراثة الماندلٌة واالماندلٌة
.I
الطفرات واألمراض الوراثٌة ،و نماذج التورٌث
.II
مفهوم وراثة الجماعات والمصطلحات الخاصة بها (تواتر االلٌل ،انسٌاب الجٌنات  ,gene flowاالنسٌاق الجٌنً
.III
 ، genetic driftتجمع وراثً .)gene pool
االرتباط والعبور والخرائط الوراثٌة.
.IV
الهندسة الوراثٌة.
.V
مفهوم الجٌنوم.
.VI
 -8علم البيئة Ecology
الجماعة (النمو األسً ،تنظٌمها ،حركٌة الجماعات فً النظام البٌئً)
.I
حركٌة المجتمعات فً النظم البٌئٌة (التتابعات ،المكونات الحٌة فً النظم المائٌة واألرضٌة)
.II
انتقال الطاقة والمادة فً النظام البٌئً (السالسل والشبكات الغذائٌة ،الهرم الغذائً واإلنتاجٌة)
.III
دورات العناصر األرضٌة الحٌوٌة الكٌمٌائٌة (دورة الكربون ،اآلزوت والفوسفور)
.IV
أثر اإلنسان فً المحٌط الحٌوي (ارتفاع درجة حرارة األرض ،ثقب األوزون ،تلوث الهواء ،تلوث الماء)...
.V
دور اإلنسان فً حماٌة المحٌط الحٌوي والمحافظة علٌه (تقلٌل انبعاث غازات الدفٌئة ،الطاقة النظٌفة ،التنمٌة
.VI
المستدامة.)...
 -9التصنيفBiosystematics
نشوء الحٌاة على سطح األرض ومفهوم شجرة الحٌاة Tree of life
.I
المعاٌٌر التصنٌفٌة المعتمدة فً شجرة الحٌاة
.II
العالقات بٌن المجموعات األصل والفرع فً شجرة الحٌاة (درجات القرابة بٌن المجموعات التصنٌفٌة المختلفة
.III
وحتى بٌن األنواع).
الصفات الممٌزة لكل شعبة من الشعب التً ذكرت فً المستوى السابق مع مثال ممٌز لكل منها
.IV
علم التصنٌف النباتً :
.V
 ذكر الصفات المميزة لكل صف أو شعبة من أقسام المملكة النباتية اعطاء مثال عن كل صف أو شعبة مع شرح صفاته وحلقة حياتهعلم التصنٌف الحٌوانً:
.VI
ٌتضمن معرفة التسلسل التطوري التصنٌفً الحٌوانً على الكرة األرضٌة باإلضافة إلى الصفات الممٌزة لكل شعبة
وما تحوٌه من صفوف مع ذكر مثال لكائن حً عن كل صف منها.
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