
 
 

      

    

   1 الصفحة  

 نموذج وصف المقرر  

  

  وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

  ؛البرنامج.

  

  

  المؤسسة التعليمية .1  الكوت الجامعةكلية 

  القسم العلمي  / المركز .2    قسم تقنيات المختبرات الطبية 

) البشرية    نظري   – )  Human Geneticsالوراثة 
   م.د.صابرين هادي

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج

  الفصل / السنة .5   2021 -2020الدراسية السنة 

عدد الساعات الدراسية   .6 ساعة    60  

  (الكلي)

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 2021/1/1    

  أهداف المقرر .8

  العلمية املتطورةتدريب الطلبة نظرايً و عملياً و تطبيقياً على اسس الوراثة البشرية و خاصة الطبية منها و نقل اخر التقنيات 

  اليهم لغرض اعنائهم مبادة الوراثة الطبية و اهلندسة ال وراثية و طرق استخدامها يف الطب التقين

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  . 10 



 
 

      

    

   2 الصفحة  

  األهداف المعرفية   -أ

 االحياء االخرى.   بيان ان االليات الوراثية العاملة في االنسان ال تختلف عنها في -1أ

شرح  -3شرح دور الكروسومات و الجينات في ظهور االمراض الوراثية و التشوهات الخلقية أ -2أ

  الية السيطرة الجينية على وظائف جسم االنسان 

استخدام    -5أ بيان كيفية استعمال الطرق الوراثية الحديثة في الكشف عن االمراض الوراثية و كيفية تجنب حدوثها  -4أ

  الطرق الوراثية الحديثة في اثبات شخصية االنسان

  شرح استخدام االستشارة الوراثية في تجنب حصول االمراض الوراثية  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 2ب المختلفة  تحضير الشرائح للكروسومات و صبغها و تخزينها و المقارنة بين الكروسومات  السليمة و    –  1ب 

 استخدام شجرة العائلة في تعب االمراض الوراثية في العائلة   –

     -4استخدام التقنيات الوراثية الجزئية للكشف عن شخصية الفرد او عن وجود مرض وراثي فيه ب   - 3ب 

  دور العوامل البيئية في التشوهات او االمراض الوراثية 

  طرائق التعليم والتعلم      

 طريق المحاضرة ووسائل االيضاح و حضور المحاضرات العلمية في المختبر  عن 

  

  

  

  طرائق التقييم      

  االمتحانات اليومية القصيرة -1

  االمتحانات الفصلية  -2

 اعدا التقارير ذات العالمات (لكل طالب او كل مجموعة من الطلبة   -3

  

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 االمراض الوراثية قبل الوالدة و اعطاء الخيار لألبوين إلتمام  الحمل أو االسقاط.   تشخيص  -1ج

 اعطاء االستشارة الوراثية قبل الزواج و االخطار المحتملة إلتمام الزواج ام ال.   -2ج

مشروعية استعمال الطرق الوراثية الجزيئية للحصول على الجنين المطلوب  -3ج

    -4ج

   

  طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق شرح االهمية الطبية لذلك و اهمية ذلك للتقليل من معاناة الطفل الوليد 

  

  

  طرائق التقييم    



 
 

      

    

   3 الصفحة  

 عن طريق الحوار و المناقشة 

  

  

  

والتطور الشخصي)  المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  -د 

 . 

 مهارة تحضير الكروسومات و صبغها ودراستها.   -1د 

 مهارة الكشف عن المرض الوراثي قبل الوالدة.    -2د 

 مهارة قراءة وتفسير شجرة العائلة.   -3د 

  مهار اعطاء االستشارة الطبية.  -4د 

  
 بنية املقرر (النظري فقط)   (أ.د. ساهي جواد ضاحي)   .11

طريقة  
 التقدمي  

اسم الوحدة/او   طريقة التعليم  
 املوضوع  

   االسبوع  الساعات خمرجات التعليم املطلوبة  

االمتحان 
 القصي 

 1  2  امهية الوراثة يف الطب   Medical Genetics    احملاضرة و االيضاح 

االمتحان 
 القصي 

  Molecular Basis   احملاضرة و االيضاح 

of Heredity 

 2  2  زيئي للوراثة  االساس اجل

االمتحان 
 القصي 

 3  2  تضاعف املادة الوراثية   DNA replication    احملاضرة و االيضاح 

 

 4  2  استنساخ املادة الوراثية   DNA transcription  احملاضرة و االيضاح   االمتحان القصي 

 5  2  الشفرة الوراثية  تفسي  Genetic Code    احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

  Chromosome   احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

structure 

 6  2  بنية الكروموسوم  

 7  2  التعبي اجليين   Gene expression    احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

 8  2  وامهيته يف منو الكائن  االنقسام اخليطي  Mitosis    احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

االنقسام االختزايل و امهيته يف تك وين   Meiosis    احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 
 الكميتان  

 2  9 

 Chromosome   احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 
structure of  

 Karyotyping 

تركيب الكروموسوم  و اهليئة  
 الكروموسومية  

 2  10 

    Chromosomal    احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 
 abnormalities 

 11  2  التشوهات الكروموسومية و كيفية حدهتا



 
 

      

    

   4 الصفحة  

 Genetic diseases   احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 
due to chrom.  

 Abnor 

االمراض الناشئة عن التشوهات  
 الكروموسومية  

 2  12 

  Medndelian   احملاضرة و االيضاح  القصي االمتحان 

Inherit 

 13  2  مبادئ الوراثة املندلية  

 14  2  وراثة الصفات السائدة   Dominant Inherit    احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

 15  2  وراثة الصفات املتنحية   .Recessive Inher    احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

  Other types of   احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 
Inher. 

 16  2  اساليب توريث اخرى  

 Sex   احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

determination, 

Xlinked , Y-linked  

Inher. 

االساس الوراثي يف حتديد اجلني الو راثة  
 املرتبطة ابجلني  

 2  17 

 Sex influenced   حملاضرة و االيضاح ا االمتحان القصي 

and Sex limited  

traits 

الصفات املتأثرة ابجلنس و الصفات  
 احملددة ابجلنس  

 2  18 

  Mutations :Types   احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

& Molecular  

basis. 

 19  2  الطفرة: أنواعها و اساسها اجلزيئي  

 Mutagens and   احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

Carcinogens in  

the Environ. 

 20  2  املطفرات و املسرطنات يف البيئة  

 Genetic   احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 
Engineering :  

 Introduction 

 21  2  مبادئ اهلندسة الوراثية  

  Restriction   احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

Enzymes Blotting 

 22  2  االنزميات القاطعة و بصمتها  

 .RFLP & Disease   احملاضرة و االيضاح  االمتحان القصي 

DNA  

 DNA    2  23و االمراض بصمة الـ 



 
 

      

    

   5 الصفحة  

 

  
  
  



 
 

      

    

   6 الصفحة  

  
  
  
  
  
  
  

  


