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 (طريقة الحوار)الطريقة التي تعتمد على طرح االسئلة بشكل مباشر-1
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 زرع ثقة الطالب بنفسه وتشجيعه على اجراء المقابالت في مجال العمل-1د

 من اجل انجاز العمل بوقت قصير جعل الطالب قادر عى اتخاذ القرار الصحيح في اسرع وقت ممكن-2د
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 البنية التحتية .12

 .الوراثه كتاب-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة1
 . genetics principles and analysisكتاب  -2

 الوراثهكتاب  -1 (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
2- Genetics principles and analysis. 

المجالت )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , العلمية 
 

1-genetics principles and analysis2-essentials of genetic and 
genomic nursing 

ومنه يمكن الوصول إلى  http:/ww.qu.edu.iqالرسمي والذي عنوانه  الجامعةموقع  ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

صفحه الموضوع المقرر من خالل 

 http:/qu,edu.iq/el/course/view.php?2569العنوان
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مشاكل للكائنات وخاصه االنسان  وكذلك لها عالقه بتهجين لما تسببه من منهاالعلوم الحياه المهمه لما لها عالقه بحياه الكائنات الحيه من الوراثه  تعد 

يتطلب بالتالي وهذا االصددالمتعلقه في وهذا يدفع إلى مواكبة االكتشافات الجديدة ديده جيده أي تحسن من تنوع الكائنات الكائنات للحصول على صفات ج

 .حسب اإلصدارات الجديدةتحديث وتطوير المقر الدراسي 
 

 

 
 

 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع

االختبار التحريري  محاضرة نظرية الوراثهمقدمة عن  للوراتهالتعرف على المفهوم العام  2 1

 مشروع جماعي+
التعرف على المصطلحات العلمية  2 2

 الوراثيه
تعريفات للمصطلحات العلمية 

 بالوراثهالخاصة 
االختبار التحريري  نظريةمحاضرة 

 مشروع جماعي+
الوراثه الكالسيكيه ،الوراثه  على انواع الوراثه التعرف 2 4و3

السلوكيه ،الطبيه ،الجزيئيه 

 ،السكانيه

االختبار التحريري  محاضرة نظرية

 مشروع جماعي+

االختبار التحريري  محاضرة نظرية القانون االول والثاني (مندل)قوانين الوراثهالتعرف على  2 5

 مشروع جماعي+
مضاعفه الماده الوراثيه  التراكيب الوراثيهمعرفة  2 2و2

 ،الطفرات
االختبار التحريري  محاضرة نظرية

 مشروع جماعي+
التطور ،الهجره ،التكيف  الوراثيه البيئيهالظواهرالتعرف على  2 11و9و8

 النتخاب الطبيعيو
االختبار التحريري  محاضرة نظرية

 مشروع جماعي+
و12و11

و14و13

15 

يئيه االمراض الوراثيه البالتعرف على  

 والطرق البحثيه
مرض التوحد ،سرطان الثدي 

،الهجره ومرض باركنوسز 

 PCRالكهربائيه و

االختبار التحريري  محاضرة نظرية

 مشروع جماعي+


