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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  اللجنة القطاعية للعلوم التربوية 

  مناهج كليات التربية 
  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 

 - النظري–فقريات المفردات منهج مادة ال

  المقدمة-
  أهمية األفقريات االقتصادية والعلمية والغذائية–مفهوم الكائنات األفقرية -
  اسبوع واحد       فقريات                                                ألال أضرار-
  )اثر بعض العلماء في تطوره(تطور علم التصنيف -

  تعريف النوع –بدأ باسطور والتاكد على اعمال لينايوس 
  الممالك الحياتية -
  أسبوع واحد                    المملكتين أهمية  االسباب الموضوعية في فقدان نظام–
  )ساعة٢(        نبذة عن الممالك الحياتية ،صفاتها وموقع األفقريات في هذه الممالك-
  العالقة التطوريةبين مجاميع األفقريات ونظريات نشوء-

 metazoaالحيوانات عديدة الخاليا -  

  synytial theoryنظرية المدمج الخلوي -
  Colonial flagellateنظرية المستعمرات السوطية -
  polyphylefic originنظرية تعدد المناشئ -
  المملكة الثانوية االبتدائيات                اسبوع واحد  protista  مملكة-

  )ساعة٢(والمصطلحات التي عليها                      نبذة عن مكتشفها
Acellular, Unicellular يئة والحجم اله-نبذة عن تصنيف االبتدائيات- صفات االبتدائيات

  عصيات الحركة–مكونات النواة والسايتوبالزم لالبدائيات األغلفة والقشور –لالبتدائيات 
  تركيب األهداب واالسواط واختالف ضرب الماء- أ 
  حركتها                               اسبوع واحد–أنواعها –القدام الوهمية -

  )ساعة٢(صة في ذلك     االبراز والتنظيم االزموزي ودور الفجوات المتقل
  الفجوات المتقلصة البسيطة والمعقدة في اللحميات والمعقدة-
  في بعض الهدبيات  
  التغذية الذاتية والتغذية المعتمدة(–التغذية في االبتدائيات -
  ))االتهاميات والرمية( 



 ٢

  تصنيف االبتدائيات اعتماداً على طريقة التغذية 
  طرحها–داخل الفجوة الهضم - تكوينها–الفجوة الغذائية 

  مسار الفجوات الغذائية –للفضالت  
  التكيس في–أنواع التكاثر االجنسي والجنسي –التكاثر -
  –فوائد التكيس وأثرهفي انتشار االبتدائيات -االبتدائيات 

  العوامل المحفزة على التكيس 
  تكوين المستعمرات

  اسبوع واحد           phytoflagellates Euglena–نماذج ممثلة لالبتدائيات -
  طريقة التغذية /الشكل العام والتركيب /بيئة الكائن 

  سلوكية رد الفعل المتجنب تجاه الضوء /والقابلية على تغيرها 
Volvox نموذج المعيشة ضمن مستعمرة  

  الخاليا/شكل المستعمرة /تركيب افراد المستعمرة 
  الجسمية والخاليا الجرثومية  

  سي في دورة حياتها التكاثر الجنسي واالجن
  اسبوع واحد              Zooflagellatesنبذة عن السوطيات الطفيلية -

Leishmania/Trypanosoma/Giardia                   )ساعة٢(  
  الشكل العام االمراض التي تسببها االنسان وانواعها 

Trichonympha اثر معيشتها التكاملية في /الشكل العام  
  للنمل االبيض والصراصر في هضم السليلوز لقناة الهضمية

-Amoeba proteusوPelomyxa التركيب العام       اسبوع واحد  
  )ساعة٢(لكل منهماكنموذج عن اللحيات العارية                

AicellaوDifflugiaوElphidium  
  التركيب العام لكل منها 

  نوع القشرة وكيفيةتكوينها كنماذجمن اللحيات المحاطة 
  بقشرة 

  ودورة حياته                اسبوع واحد   Monocysitisالشكل العام ل -
  )ساعة٢(التي تصيب االنسان وشدة         Plasmodiumانواع جنس 

  دورة حياتها /مرض المالريا الذي تسببه 
Paramecium  االخصاب المتبادل /الشكل والتركيب العام  

  اسبوعين                       المملكة الحيوانية                -



 ٣

  )ساعات٤(            Porifera) االسفنجيات(شعبة الحساسيات 
  صفات /الصفات العامة /بيئة وانتشار افراد الشعبة 

  االصناف 
  الطراز الليكوني /الطراز السايكوني /الطراز االسكوني 

  Pinacocytes-انواع الخاليا وتركيبها ووظائفها  
Choanoytes-Porocytes-Trophocytes –glandcells 

  الخاليا االميبية 
  التكاثر–الحس والحركة –االبراز –التنفس –التغذية 

  )انواعه(الالجنسي 
  التكاثر الجنسي وظاهرة االنعكاس في النمو الجيني وانواع اليرقات 

  االخالف والنمو الجيني الجسمي في االسفنجيات
  أصل وتطور االسفنجيات  

  اسبوعين                          Cnidariaات شعبة االسع
  )ساعات٤(نبذة عن منشأ التسمية وبيئة االسعات                   

  تعدد االشكال  –التصنيف العام –الصفات العامة 
Polymorphisum   الحويصالت الخيطية  –في االسعات  

  )تركيبها ونظريات ميكانيكية انطالقها(والخاليا االسعة 
  طبقات جدار الجسم/المظهر الخارجي /Hydrozoaصنف 

  خاليا الطبقة الخارجية والداخلية تركيبها ووظائفها /
  –العامل المحفز على فعل التغذية –سلوكية التغذية 

  –الحركة وانواعها –االبراز –التبادل الغازي –الهضم 
  التكاثر الجنسي والجنسي

  ل نموذج يمث( Obeliaنبذة عن تركيب ودورة حياة 
  صنف MrdusaوPolypاالسعات التي تمر بطوري 

Scyphozoa  نبذة عن دورة حياة /الكأسيات صفاته  
Aurellia  

  نبذة عن المظهر      اسبوع واحد/الحيوانات المكعبة  Cubozoaصنف -
  )ساعة٢(الصفات العامة                    Carybdeaالخارجي لجنس 

  عامة الصفات ال/   Anthozoaصنف الزهريات 
  المظهر  Metridiumنموذج احد اجناس شقائق البحر 



 ٤

  سلوكية التغذية في شقائق/التركيب الداخلي /الخارجي 
  السلوكية التكاملية لشقائق البحر مع كائنات اخرى -البحر 
  فعل الهروب من االعداء -)اسماك-قشريات–طحالب (

  التكاثر –والمادة المحفزة على ذلك 
  جزر المرجانية                اسبوع واحدالمرجانيات وتكوين ال

  )ساعة٢(نشوء االسعات والتكيف الشعاعي                       
  طرق –التجاويف الجسمية في الحيوانات جانبية التناظر 

  الحيوانات الالجوفية–تكوين التجاويف الجسمية الحقيقية 
  الحيوانات–الحيوانات ذات التجويف الجسمي الكاذب 

  تجويف الحقيقي ذات ال
  اسبوع واحد           Platyhelminthesشعبة الديدان المسطحة -

  )ساعة٢(صفات االصناف                       /الصفات العامة 
  Turbellariaصنف المعكرات 

  طبقات الجسم -المظهر الخارجي Planariaنموذج 
  جهاز –التنفس –الجهاز الهضمي - والجهاز العضلي

  الجهاز التناسلي والتكاثر - ازالعصبيالجه-االبراز
  صفاتها العامة           اسبوع واحد  Aschelminthsالديدان المسطحة -

  )ساعة٢(المظهر           /الصفات العامة –الدوالبيات  Roxiferaشعبة
  التكاثر الجنسي والتكاثر /الخارجي وتركيب الجسم 

  صفاتاستراتيجية انتاج بيوض عذرية نبذة عن - العذري
  نبذةعن صفات شعبة  Gastrotrichaشعبة هدبية البطن 
   Kinorhynchaمتحلركة الخرطوم 

  الصفات العامة       اسبوع واحد  Nematodaشعبة الديدان الخيطية -
  )ساعة٢/     (طبقات جدار الجسم Ascurisالمظهر الخارجي لنموذج 

  /الجهاز االبرازي /الجهازالعصبي /الجهاز الهضمي
  ز التناسلي والتكاثر ودورة الحياةالجها

  Nematomorphaنبذة عن صفات شعبة الديدان الشعرية 

  Acanthocephalaنبذة عن صفات شعبة شوكية الرأس 
  Entoproctaنبذة عن صفات شعبة داخلية المخرج 

  اسبوع واحد                     Annelideشعبة الديدان الحلقية -



 ٥

  )ساعة٢(بيئة الديدان الحلقية      –مي التعقيل الجس–اصل التسمية 
  الصفات العامة 

  Polychaetaصنف عديدة االهالب 
  الصفات المميزة وبيئاتها 

  الجهاز –جدار الجسم –المظهر الخارجي  Neriesنموذج 
  الجهاز العصبي –التنفس  –الجهاز االبرازي –الهضمي 

  الجهاز التكاثري  –جهاز الدوران –واعضاء الحس 
  epixoky وظاهرة

  اسبوع واحد                            Oligochaetaصنف قليلة االهالب  -
  )    ساعة ٢(الصفات المميزة وبيئة افرادها                                      

  المظهر الخارجي    Lumbricus terresterisنموذج 
  تركيب جدار–االهالب وارتباطها بالعضالت الصغيرة 

  الجهاز الهضمي والتغذية واالنزيمات الهاضمة -سم  الج 
  لجهاز العصبي  –التنفس –جهاز االبراز –جهاز الدوران 

     ٠الجهاز التناسلي والتكاثر –واعضاء الحس 
  انواع الخاليا-تركيبة–نبذة عن السرج 

  التباين في عدد الحلقات المكونة له 
  اسبوع واحد  صنف العلقيات                              -

  )ساعة٢(الصفات المميزة وبيئة افراده                      
  الجهاز الهضمي –المظهر الخارجي – Hirudoنموذج 

  وجود البكتريا )عدم وجود االنزيمات الهاضمة (والتغذية 
  ) Psendomonasالتكاملية التي تقوم بعمليات الهضم 

)hirudincola                             
  –االبراز –التنفس –جهازالدوران –الجهاز العصبي 

  عالقة تطورية –الجهاز التناسلي والتكاثر 
  اسبوع واحد                     Onychophoraشعبةالمخلبيات  

  الصفات المشتركة مع–الصفات المشتركةممع المفصليات 
  –الصفات المميزة لها –الديدان الحلقية 
  جهاز–التنفس - زجهاز االبرا–جهاز الدوران 

  الجهاز التناسلي والتكاثر    –العصبي  



 ٦

  اسبوعين                            Arthropodaشعبة المفصليات -
  )  ساعات٨(بيئة المفصليات                               –الصفات العامة 

  الصفة المميزة له –صنف القشريلت 
  شرح مفصل عن واجهزة حيوان قشؤري صغير

Daphnia     
  شرح مفصل عن تركيب واجهزة حيوان قشري كبير 

Cambarus   
  انواع يرقات القشريات 

  صفاتها المميزة وبيئاتها  -العنكبويات
شرح مفصل عن المظهر الخارجي والمناطق الجسمية ولواحقها واجهزة الجسم لجنس 

Buthus ولجنسArgiope  
  اسبوعين                        Molluscaشعبة النواعم -

  )ساعات٤(المظهر الداخلي         –بيئة الحيوان  Anodontaنموذج 
  –التنفس –طبقات الصدفة –والخارجي لمصراعي الصدفة 

  –جهاز الدوران –جهاز الهضم والتغذية –الجهاز االبرازي 
  الجهاز التناسلي والتكاثر -الجهاز العصبي

  –الجهاز الهضمي –تركيب الجسم – Helixنموذج جنس 
  الجهاز –الجهاز العصبي –جهاز االبراز –جهاز الدوران 

  ٠التناسلي والتكاثر 
   في المادة النظرية اليتم التاكيد على حفظ      مالحظة

  كما ال٠التصنيف حيث يترك ذلك لمادة العملي 
  ٠تعطي صفات المجاميع التصنيفية االدنى من الصنف 
  

   :الكتاب المعتمد 
  ر محمد عبداهللا الشاروك زهي. د.م.ا:  الالفقريات

  نجم شليمون كوركيس . م.ا             
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  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  
  )العملي(فقريات المفردات منهج مادة ال

  عدد االسابيع
  ١                            طريقة استعمال المجهر ،فحص عينة من مياه البركة     -
  المميزات العامة  Protozoaالمملكة الثانوية  Protistaمملكة -

  والتصنيف
Euglena w.m Volvox ,chilomonas,Noctiluca Giardia ٥  
(tropho-cyst),Trichomonas vaginalis Trichonmpha, 
Trypanosoma,Amoeba proteus,Pelomyxa,Arcella,  
Foraminifera ,Actionspharium,Entamocba  
histolytica Plasmodium(ringstage)ameboidstage,  
schizont stage sporozit,ookinate,exoflagelate,) 
Monocystis (trophozoit) 
Paramecium(w.m,binary fiasion ,conjugation 
Trichoysts) Didinium,stentor ,vorticella 

 
  تحضير شرائح مؤقتة لفطرة ماء ومشاهدة االبتدائيات الحية مع كتابة 

  ٠ظات عنهامالح
  

  المميزات العامة  –شعبة االسفنجيات –المملكة الحيوانية 
  والتصنيف 

Leucosolenia (Colony,spicules)                                                        ١  
Spongilla spicules –Grantia (C.S.,W.M.,Spicules)                        
Esupongia (coliny ,fibers  )/gemmules                                           

 
  شعبة االسعات المميزات العامة والتصنيف -

Hydra(W.M.,male ,famale budding )cnidocytes                                -  ١      
Obelia(colony ,medusa )-Tubularia,Pinnaria                                         

Physalia,Gonionemus,velella                                                                   
Aurellia (medusa ,planula larva ,scyphistoma ,                                    ١  



 ٨

Strobila ephyra larva).                                                                             
 

Metridium (W.M.S.through gullet ,C.S.below                                   ١  
Tubipora,Favia,Fungia                                                                   -  

  ١المميزات العامة والتصنيف                                    :شعبة الديدان المسطحة -
Planaria(w.M.,C.S.,digestive system )Fasciola                                    ١  

Hepatica (W.M.meracidium ,redia ,cercaria)                                  
Chlonorchis sinensis                                                                            

Schistosoma (W.M.)incopulation ,egg)Taenia                                      ١  
     Solium,T.saginata.(scolex,mature segments ,greavid                 

Spgments).                                                                                            
Echinococcus granulosis (W.M.C.S.in cyst hydatid).                      

  المميزات العامة والتصنيف  Rotiferaشعبة -
  ١                                                    Epiphanusأحد االجناس المتوفرة 

  ١شعبة الديدان الخيطية ،المميزات العامة والتصنيف                                       
Ascucoi Lumbricodes(W.M.)C.S. in male  

  ٢الديدان الحلقية ،المميزات العامة والتصنيف                                      شعبة -
Nereis (external feature,C.S.,Parapodium,anterior                       

end)                                                                                                   
Arenicola,Aphrodite                                                                        

Lumbricus terrestris (external feature,C.S.through                      
Intestine,digestive system.)                                                                
Hirudo medicinalis (external feature,C.S.                                        

reroductive system ).                                                                           
                         Peripatusشعببة المخلبيات 

  ٣شعبة المفصليات،المميزات العامة والتصنيف                                          -
Cypris,cyclops,Daphnia,Oniscus,Aetemia,                                     

Gammarus Cambarus ,Lipas,Balanus,Julus,                                 
Limulus Buthus, Argiope                                                                

  يرقات القشريات 
  ١شعبة النواعم ،المميزات والتصنيف                                                  -

Helix ,Anodonta, Dentalium                                                         
Octopus, Nautilus                                                                          

  ١المميزات العامة والتصنيف                                    :شعبة شوكية الجلد -
Asterias,Ophiura, Cucumaria,Antedon Echinus                        

  



 ٩

  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  

  )النظري(مفردات منهج الطحالب واالركيكونيات 
  

   ALGAEالطحالب  : الجزء االول -
موقع الطحالب بين الكائنات الحية ، االسس المعتمدة في التصنيف ، التواجد : المقدمة -

  .تكاثر ، دورات الحياة واالنتشار ،تركيب الجسم الخضري ، ال
سيتم التطرق لكل شعبة من شعب الطحالب المميزة ، التصنيف ، دورات الحياة ، والصفات -

  .االخرى ذات العالقة 
   
   Division : Cyanophyta                         شعبة الطحالب الخضر المزرقة      -

 Chroococcales , Chamaesiphon           الرتب العائدة للشعبة مع االمثلة       
Chamaesiphonales , Chamaesiphon  
Leurocapsales , Pleurocapsa                                                                           
Nostoc , Nostocal                                                                                           
Stigonematales , Stigonema                                                                          
   

 
   D.Chlorophyta   شعبة الطحالب الخضر-

  الرتب  CLASS: الصفوف العائدة للشعبة مع بعض رتب كل صف واالمثلة 
Order Chlorococcales 
Chlorella 
Volvox , Volvocales 
Ulotrichales , Ulothrix  
Oedognium , Oedogoniales 
Order Cladophorales  
Chaetophorales Stigeoclonium  
Zygnema , O. Tetrasporales 
O.Siphonocladales, Siphonocladns 

    Class  Charophyceaeالصف الثاني 
  Chara , O. Charalesالرتبة  

   D.Euglenophytaشعبة الطحالب اليوغلينية -
  Euglena  , O.Euglenalesالرتبة 

   D.Chrysophytaشعبة الطحالب الذهبية -



 ١٠

   Class  Xanthophyceae: وتضم ثالث صفوف هي 
  Heterchloriosr  O.Heterochtoridales Tribonemaويضم هذا الصف الرتب  

O.Tribonematales  
Class  Chrysophyceae     ,   O.Vaucheriales , Vaucheria     ويضم الرتب  

  O.Dinophyciales , Dinobryon  , Prymnesiales: واالجناس التالية 
Prymnesium   

CLASS   Bacillariophyceae     وتضم الرتب  
O.Pennales Diatoma    Cyclotella , O.Centrales   

  ويضم الرتب    D.Cryptophytaشعبة الطحالب الكربتات   -
Cryptomonas , Order Cryptomonales   Tetragonidium , O.Cryptococcales  

  
       Division   Pyrrophytaشعبة الطحالب البروات  -

وتضم الرتبة     Class  Demophyceae: لصفوف والرتب واالجناس التالية تضم ا
O.Prorocentrates    

 O.Gymnodiniales Gymnodiniumويضم الرتب       Class  Dinophyceaeوصف 
, Peridinium , O.Peridiniales  . 

   Division   Phaeophytaشعبة الطحالب البنية -
  نف يضم عدد من الرتب واالجناس  تضم الشعبة ثالثة صنوف وكل ص

 , Ectocarpusويضم هذا الصف رتبة     Class  Isogenerateصف  - ١
O.Ectocarpales   

 , Laminariaويضم هذا الصف الرتبة    Class  Herterogenerateصف  - ٢
O.Laminarales   

 , O. Fucales , Dictyotaويضم هذا الصف الرتب    Class  Cyclosporeaeصف  - ٣
O.Dictyotales  Fucus . 

 
   Division   Rhodophytaشعبة الطحالب الحمراء -

  Sub – class Bangioidaeويضم مجموعتين تحت الصف 

  O.compsopoganalesومن الرتب العائدة للمجموعة تحت الصف االولى 

Compsopogon  Bangia  , O.Bangiales   .  
  وتضم بعض الرتب منها    Sub – class Floridoidaeوالمجموعة الثانية تحت الصف 

Nemalion , O.Nemalionles , Polysiphon , O.Ceramiales    
  
  



 ١١

  االهمية البيئية واالقتصادية للطحالب -
    Arechegoniate    االركيكونيات : الجزء الثاني -
   Division  Bryophytaشعبة الحزازيات -

  : واجناس وكما يلي وتضم هذه الشعبة ثالث صفوف ولكل صف رتب 
  ) Liver Worts(  Class  Hepaticopsidaصف الحزازيات الكبدية  )١(

 , O.Marchantiales , Sphaerocaepusويضم هذا الصف اربع رتب هي 
O.Spaerocarpales , Riccia , O.Jungermaniales , O.Calobryales , Pellia , 

Calobryum  .  
  ) Horn Worts(  Class  Antocerotopsidaصف الحزازيات القرنية  )٢(

  O.Anthocerotales , Anthocerosويضم رتبة     

  Class  Bryopsida  Musci (Mosses)صف الحزازيات القائمة  )٣(

  ويضم هذا الصف ثالث مجاميع تحت الصف 
Sub-class  Sphagnidae , Sphagnum  
Sub-class  Andreaidae  , Andreaea     
Sub-class  Bryidae  ,  Funaria           

   D.Pteridophyta) البتريديات(شعبة السرخسيات -
  :وتضم هذه الشعبة اربع صفوف ولكل صف رتب واجناس عائدة لها وهي 

    Class  Psilotinaeصف النباتات السايلونية   )١(
O.Psilotales  , Psilotum  , Rhynia   

  ) Clubmoss(  Class  Lycopodineصف الحزازيات الهداوية ) ٢(
 sub class Eligulopsid: ويضم هذا الصف مجموعتين تحت الصف هي 

(Aglossopsida)  ويضم رتبة واحدةO.Lycopodiales Lycopodium     
    sub class  Ligulopsida (Glossopsida)ومجموعة تحت الصف الثانية هي 

     O.Isoetales , Isoetes   , O.Selaginellales  , Selaginellوتضم الرتب 
  
  ويضم رتبة ) Horse Taile(  Class  Sphenophycidueصف اذناب الخيل )٣( 

O.Sphenophyllales  ,  Equisetum    
  :يضم هذا الصف ثالث رتب هي  Class Filicenae (Ferns)صف الخنشاريات ) ٤(      

O.Filicales Adiantum , O.Marsiliales , Marsilia , O.Salviniales  , Salvinia    
    Gymnospermsشعبة معراة البذور -

وتضم سبع رتب ثالث منها منقرضة والبقية سيتم التطرق اليها بشكل موجز جداً مع اعطاء 
  .االمثلة لكل منها 



 ١٢

وتضم ثالث عوائل وهي العائلة الصنوبرية       O.Coniferalesرتبة المخروطيات  )١(
Pinaceae(Pine Family)  مثال عليها جنس الصنوبرPinus  وعائلة السرو

Cuperessaceae(Cypress family)   مثال عليها العفصThuja  والعائلة الثالثة
ومثال عليها جنس  Araucariaceae(Araucaria Family)عائلة االروكاريا  

   Araucariaاالروكاريا 

   Ginkogمثال عليها نبات   Ginkgoalesرتبة الجنكو  )٢(
  Zamiaعليها نبات الزاميا  ومثال Cycadalesرتبة السايكادات  )٣(

  Gnetumومثال عليها نبات  Gnetalesرتبة العلديات  )٤(

 :وتضم هذه الرتبة ثالث عوائل هي     

   Ephedraمثال عليها جنس  Ephedraceae) االفدرية(عائلة العلد  )١(
   Welwitschiaمثال عليها نبات  Welwitschiaceaeعائلة الولويجيا  )٢(

  Gnetumمثال عليها نبات  Gnetaceae(Gnetum family)العائلة التينية  )٣(

  
  : الكتاب المعتمد 

  بهرام خضر مولود . ا:  الطحالب واالركيكونيات
  نضال ادريس سليمان. م.ا                          
   ابراهيم توفيق البصام. م                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  

  )العملي(مفردات منهج الطحالب واالركيكونيات 
  

 Algalالتعريف بالطحالب واشكالها : الثالث + االسبوع الثاني + االسبوع االول  - ١

form  احادية الخلية غير المتحركة  -١: مع االمثلةChlorella  احادية الخلية  -٢
 -٤  Microcystis , Dinobryonالتجمعات  - ٣ Chlamydomonaمتحركة 

 Secendesmusو غير متحركة   , volvoxمتحركة : المستعمرات المحددة 

.Pediastrum الخيطية البسيطة  -٥Oedogonum  الخيطية المتفرعة  - ٦ :
 Cladophoraمنتظمة التفرع ) ا(حقيقية التفرع ) ٢( Scytonemaكاذبة التفرع )١(
م ومنبطح متفرعة بنظامين قائ) ج(  Pithophoraغير منتظمة التفرع ) ب(

Stigochionium   .االنبوبية  -٧Entromorpha الغشائية  -٨Ulva ٩- 
  .  Laminuriaحقيقية  Nemalionكاذبة : البرنكمية 

مثل   Cup shapeالكأسية : اشكال البالستيدات : االسبوع الرابع  - ٢
Chlamydomonas , chlorella  الجداريةPediastrum – Paraited   القرصية

Vaucheria – Discoid  الشبكيةReticulate   ،Oedogonium   الحلزونية
Spiral   ،Spirogyra   الملتويةTwisted  ،Meugeotia  الحزاميةGirdle   ،

Ulothrix  النجميةStellate  ،Zygnema  . 

فحص عينات حية يجلبها الطلبة لمراجعة اشكال (مختبر عام : االسبوع الخامس  - ٣
بعد اعطائهم طرق جمع العينات وتثبيتها لحين جلبها  )الطحالب واشكال البالستيدت
 .الى المختبر لغرض الفحص 

 Divisionشعبة الطحالب الخضر المزرقة: االسبوع السابع + االسبوع السادس  - ٤

Cyanophyta    دراسة عددمن االجناس العائدة الى الرتبة المختلفة. 

شعبة الطحالب الخضراء  :االسبوع العاشر + االسبوع التاسع + االسبوع الثامن  - ٥
Division Chlorophyta   صف الطحالب الخضراءClass Chlorophyceae  

 .دراسة امثلة على الرتب المختلفة 
Chlorella , Chamydomonas , Volvox , Pandorina , Eudorina , 

Pediastrum , Scendesmus , Colastrum , Dictysophaerium , 
Hydrodictyon , Ulothrix , Zygnema , Oedogonnium , Cladophora , 

Desmids , Cloterium , Micreasterias   .  



 ١٤

  , Class  Charophyceae   Nitellaالطحالب الكارية :االسبوع الحادي عشر  - ٦
Chara  ,   فحص النبات الكامل من عينات حية ، دراسة االعضاء التكاثرية وفحص

 Divisionالداخلية منها الطحالب اليوغلينية الناضجة منها بعد فتحها لفحص االجزاء 

Euglenophycophy   عينات حية وساليدات : امثلةEuglena , Phacus , 

Trachaclomonas   جاهزة.  
 Class  الطحالب الخضر المصفرة: االسبوع الثالث عشر + االسبوع الثاني عشر  - ٧

Xanthophyceae   امثلةVaucheria sessilis , V.geminata   ، صف الطحالب
، صف   Dinobryonمثال    Class  Chrysophycophytaالصفر الذهبية 

ورتبه الدايتومات    Diatoms (Class Bacillariophyceae(الطحالب العصوية 
 , Synedra , Cymbella , Diatoma , Naviculaامثلة   Pennalesالريشية 

Nitzachia Hantizschia , Cocconeis , Cymatopleura ,  ورتبة الدايتومات
 .  Cyclotella , Melosira , Stephanodiscusامثلة    Centralesالمركزية 

فحص   Division  Pyrrophycophytaالطحالب البرواتية : االسبوع الرابع عشر  - ٨
 , Eratium , Peridinium: عينات حية لمالحظة الحركة ولون الطحلب  امثلة 

Glenodinium  
   Division الطحالب البنية: االسبوع السادس عشر + شر االسبوع الخامس ع - ٩

Phaeophyta   امثلةEctocarpus , Fucus , Laminaria     ، فحص الشكل العام
مقاطع في التراكيب التكاثرية ، فحص النبات البوغي والحوافظ البوغية ، والنباتات 

 .المشيجية والحوافظ المشيجية 

      Division : Rhodophytaالحمراء  الطحالب: االسبوع السابع عشر  -١٠
فحص النبات الذكري والنبات االنثوي لطحلب   Nemalion , Polysiphoniaامثلة 
والطور    Carposporophyteوالطور البوغي االول      Polysiphoniaالـ 

   Etrasporophyteالبوغي الثاني  

بة وتشخيص فحص عينات حية تجلب من قبل الطل: االسبوع الثامن عشر  -١١
 .االجناس واعادتها وتصنيفها الى شعبها التي درست في المختبرات السابقة 

فحص بعض االجناس    Bryophytaالحزازيات  : االسبوع التاسع عشر  -١٢
 Classالحزازيات الكبدية . العائدة الى مجاميع ورتب الحزازيات المختلفة 

Hepaticopsida   :Order Marchantiales , Riccia    فحص المظهر العام ،
للنباتات ، التركيب الداخلي للثالوث ، تركيب االعضاء التكاثرية الذكرية واالنثوية ، 

 .تركيب الطور البوغي الفتي والناضج 



 ١٥

  ,  Porellaامثلة    Order  Jungermainales االسبوع العشرون  -١٣

Pellia   يب الطور تركيب الثالوس ، تركيب االعضاء الذكرية واالنثوية ، ترك
 .البوغي 

الحزازيات القرنية :  االسبوع الثاني والعشرون + االسبوع الواحد والعشرون  -١٤
Anthocerotopsida   المثالAnthoceros    تركيب الثالوس ، تركيب االعضاء

:  Bryopsidaالتكاثرية ، تركيب الطور البوغي              الحزازيات القائمة 
Sub-Class  Sphagnidae   لمظهر الخارجي ، التشريح الداخلي ، منظر سطحي ا

 . Genus : Sphagnumلالوراق ، االعضاء التكاثرية ، 

االمثلة المظهر    Sub-Class Bryyidaeاالسبوع الثالث والعشرون  -١٥
اشباه (االوراق   Funaria , Muiumتشريح ) المحور(تشريح الساق : الخارجي 
رية االنثوية والذكرية ، تركيب الطور البوغي دراسة مقطع لالعضاء التكاث) االوراق
 .تركيب الحافظة البوغية : اجزاءه 

دراسة المظهر   Pteridophytaالسرخسيات : االسبوع الرابع والعشرون  -١٦
  Divisionالعام لبعض السرخسيات ، دراسة الشعب العائدة للسرخسيات 

Psilophyta    مثال جنسPsilotum  ئية في النباتات انواع االسطوانات الوعا
 .السرخسية بصورة عامة 

مثال    Division Lycophyta:  االسبوع الخامس والعشرون   -١٧
Lycopodium , Selaginella    ، المظهر الخارجي ، التركيب الداخلي للساق

 .للرايزومة ، لالوراق ، للمخروط مع المقارنة بين المخروط للنباتين 

مثال المظهر   Division  Sphenophytaاالسبوع السادس والعشرون  -١٨
الجذور    Equisetumالخارجي ، تركيب المخروط ، مقطع في الساق ، الرايزومة 

. 

الخنشاريات : االسبوع الثامن والعشرون + االسبوع السابع والعشرون  -١٩
Division  Filicophyta    دراسة بعض النباتات العائدة لهذه الشعبة والمتواجدة في

 :   البيئة العراقية
Salvinia 
Marsilia 
Adiantum 

ال يوجد                                                                                                        
مقطع في الساق ، الرايزومة ،    Pteridiumدراسة جنس الـ  Azollaفي العراق 



 ١٦

مقطع في  Marsiliaغية جنس الـ الوريقات مع الثبرات ، مقطع في الحوافظ البو
  .  Sporocarpeالوريقات ، مقطع في الرايزومة ، مقطع في الجسم الثمري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٧

  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  

  )النظري(مفردات منهج مادة علم النسج 
  

  المقدمة -
  ول الفصل اال/ النسج االبتدائية : القسم االول -
  ) ساعة٢(مميزاتها وتصنيفها  ) : الغطائية والمبطنة(النسج الظهارية  -أ - ١
  ) ساعة ١(تعريفها وتصنيفها  : النسج الظهارية الغدية  - ب
النسج الضامة االصلية والنسج (مميزاتها ، عناصرها ، تصنيفها : النسج الضامة  - ٢

 ٦))   (لنسيج المكون للدمالغضروف ، العظم ، الدم ، اللمف ، ا(الضامة المتخصصة
  ) ساعة

  ) ساعة ٢(الخلية الملساء ، العضلة الهيكلية ، العضلة القلبية : النسيج العضلي  - ٣
الخلية العصبية ، انواع الخاليا العصبية ، االلياف العصبية ، : النسيج العصبي  - ٤

  )   ساعة ٤(        الخاليا الدبقية ، الحبل العصبي ، المخيخ                            
  الفصل الثاني / نسج االعضاء : القسم الثاني 

  ) ساعة ٢(االوعية الشعرية الدموية ، الشرايين ، االوردة ، القلب  : الجهاز الدوراني  - ٥
  ) ساعة ٢(الجلد ، الشعر ، الظفر   : الجهاز الغطائي  - ٦
المريء ، المعدة (بوب الهضمي ، االن) الشفة ، اللسان ، السن(الفم : الجهاز الهضمي  - ٧

  ) ساعة ٥))   (الكبد والبنكرياس(، المعي الدقيقة والغليظة ، الغدد الهضمية 
  ) ساعة ٢(الرغامي ، القصبة ، الرئة    : الجهاز التنفسي  - ٨
  الكلية ، الحالب : الجهاز البولي  - ٩
   )العقدة اللمفية ، التوتة ، الطحال: (جهاز االعضاء اللمفية  -١٠
التي تصيب نوع من انواع االنسجة التعرف على احد االمراض الشائعة  - ١١

  ).كتغيرات غير طبيعية في االنسجة(  Degenerationمثل التنخر 
  .دراسة المجهر االلكتروني لالنسجة - ١٢

  : الكتب المعتمدة 
  كواكب عبد القادر المختار. د:  ٢، ج ١علم النسج ج

   عبد الحكيم احمد الراوي .د                         



 ١٨

  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  

  )العملي(مفردات منهج مادة علم النسج 
  

  النسج االبتدائية : اوال 
  

  )٢-١االسبوع (النسيج الظهاري البسيط والمطبق  - ١
 )       ٣االسبوع (النسيج الظهاري الغدي       - ٢

 )      ٤ع االسبو(النسيج الضام االصيل          - ٣

)  الغضروف ، العظم ، الدم ، النسيج المكون للدم(النسيج الضام المتخصص  - ٤
 ) ٧- ٥االسبوع (

- ٨االسبوع )  (العضلة الملساء ، العضلة القلبية ، العضلة الهيكلية(النسيج العضلي  - ٥
١٠ ( 

  الخاليا العصبية ، االلياف العصبية ، العصب ، الحبل(النسيج العصبي  - ٦
 )١٣-١١االسبوع )(يخالعصبي ، المخ 

  
  نسج االعضاء : ثانيا 

  
االوعية الشعرية الدموية ، شريان متوسط الحجم ،وريد متوسط (الجهاز الدوراني  - ١

  ) ١٦-١٤االسبوع )  (الحجم ، شريان كبير الحجم ، وريد كبير الحجم
- ١٧االسبوع )   (الجلد السميك ، الجلد الرقيق ، الشعر ، الظفر: (الجهاز الغطائي  - ٢

١٨ ( 

 ) ٢٠- ١٩االسبوع )    (العقدة اللمفية ، التوتة ، الطحال: (جهاز االعضاء اللمفية  - ٣

اللسان ، المريء ، المعدة القاعية ، المعدة البوابية ، االثنى عشر ، (الجهاز الهضمي  - ٤
 ) ٢٣- ٢١االسبوع )    (القولون ، الزائدة الدودية ، الكبد ، البنكرياس

 ) ٢٤االسبوع )    (الرئة الرغامي ،: (الجهاز التنفسي  - ٥

 )٢٥االسبوع )    (الكلية ، الحالب: (الجهاز البولي  - ٦

 طريقة تحضير الشريحة الزجاجية بكامل مراحلها -٧
 طريقة تحضير بلوكات بالستيكية لدراسة المجهر االلكتروني -٨



 ١٩

  : الكتاب المعتمد
  كواكب عبد القادر المختار . د:  مباديء علم االنسجة العملي

  امل علي الخطيب . د                               
  عبدالحكيم احمد الراوي . د                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠

  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  

  في األسبوع) ساعة  ٢) (النظري (مفردات مادة الكيمياء الحياتية 

تشار المواد عبر الغشاء الخلوي ، عملية التنافذ ، رسم تركيب غشاء الخلية ، طرق ان .١

 )ساعة  ١(         +ATP ase Na+  K الية عمل انزيم

تها الحياتية ، السكريات األحادية ، الثنائية الكاربوهيدرات ، مقدمة إنتشارها وأهمي .٢

 ، الكاليكوجين ، الديكسترينات ، السليلوز ، السكريات النشا(المتجانسة  المتعددة

 ) . ساعة ١٥ (متعددة غير المتجانسة ،تركيبها واهميتها الحياتية ال

اض الدهنية المشبعة األحم مقدمة ، وجودها ، خصائصها واهميتها الحياتية ، الدهون ، .٣

الدهون ن الفوسفاتية ،، الدهوالدهون المتعادلة: وغير المشبعة، الدهون الكليسريدية

، الشموع ،  الدهون االسفنجية: سريدية الدهون غير الكلي ،الكليسريدية السكرية 

 .الستيرويدات ، التربينات 

البروتينات ، وجودها ، خصائصها العامة ، وظائفها الحياتية ، األحماض االمينية  .٤

االساسية وغير االساسية ، األحماض االمينية غير البروتينية  ، خصائص األحماض 

لوجياً ، التركيب األولي للبروتين ، التركيب االمينية ، الببتيدات والببتيدات الفعالة فسيو

  .الثانوي للبروتين ، التركيب الثالثي والرابعي للبروتين 



 ٢١

طرق تنقية البروتينات ، طرق القياس الكمي للبروتين ، طرق تقدير الوزن الجزيئي 

للبروتين ، تشخيص األحماض االمينية في نهايتي السلسلة الببتيدية ، انواع البروتينات 

 )ساعة ١٠(

مـات ، الخـواص الحركيـة    تركيبها ، أهميتها ، تصنيفها ، تسمية األنزي األنزيمات ، .٥

األنزيمـات  تنظيم فعالية االنـزيم ،   ، ) االلوسترية (، األنزيمات المنظمة لألنزيمات 

 )ساعة  ٦. (، المنشطات والمثبطات األنزيمية ) االيزوزايمز(المتماثلة األصل 

ت األنزيمات ، فيتامينات الذائبة في الماء ، فيتامينات الذائبة في فيتامينات ومرافقاال  .٦

مرافقات األنزيمية التي ال يدخل تعمل كمرافقات أنزيمية ،  فيتامينات التي الالدهون ، 

الفيتامينات في التفاعالت الحياتية المعينة مين العوامل المرافقة ، دور في تركيبها فيتا

 ) . ساعة  ٨(

، األحمـاض النوويـة    ها ، وجودها ، تركيبهـا ، خصائصـها  ت ، أهميتالنيوكليوتيدا .٧

 ، -واتسـون وكريـك   -نموذج ، تركيبهخصائصه،  ، )DNA(حامض النووي الـ لل

، الحامض النـووي  ) DNA(درجة فقدان الخصائص الطبيعية للـ  الطفرة الوراثية ،

ناقـل  ال) RNA(الــ  و) RNA(، خصائصه ، تركيبه ، أنواع الــ  ) RNA(الـ 

، انتقال المعلومـات الوراثيـة وتكـوين     )الرسول (المخبر )  RNA(الرايبوسومي ،

 ). ساعة  ٦(البروتين 



 ٢٢

مركبات فوسفاتية ذات طاقة عالية وأخرى : الطاقة الحياتية ، انتقاالها ، وتحوالتها  .٨

في نقل  (ATP)واطئة ، تفاعالت األكسدة واالختزال ، جهد االختزال ، دور الـ 

  ) ساعة ٢. (، بشكل قوة مختزلة الطاقة 

مليـة هـدم الكاربوهيـدرات أو    تعريفه ، تحوالت الطاقـة ، ع :  )ميتابولزم(االيض  .٩

التقويض الحياتي لها ، عمليات البناء الحيوي ، مصادر الكاربون ومصـادر الطاقـة   

 العمليات الحياتيـة للكاربوهيـدرات ،  : الخلوية ، العمليات الحياتية الوسطية وتنظيمها 

هضم وإمتصاص الكاربوهيدرات عملية هدم الكاربوهيدرات ، مسار الكاليكواليسس ، 

ـ  التخمر الكحولي ، التكوين الحياتي للكلوكوز ، مسار بنتوز فوسـفات    ـوتكـوين ال

)NADPH ( ).ساعة ٢ (  

    وعالقتها بأيض الكاربوهيدرات والـدهون والبروتينـات  ) TCA(مسار دورة كريبس .١٠

 ) ساعة ٢(

السلسلة التنفسية ، مكوناتها ، أهميتها ، عملية انتقال االلكترونات والفسفرة التأكسدية .١١

  )ساعات ٢) .  (ATP(وتكوين الـ 

 ) .ساعة٢(اكسدة االحماض الدهنية .١٢

  :  المصادر

  ٢٠٠٠خولة احمد محمود ال فليح ، . د.أ   مدخل الى الكيمياء الحياتية         
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 ٢٣

  

  في األسبوع) ساعات ٣) (العملي(مفردات منهج الكيمياء الحياتية 

  :السكريات  أـ

رفويد ، كشف ن كشف مولش ، كشف بندكت ، كشف باالكشوفات اللونية وتتضم .١

 . االنيلين ، تفاعالت المجموعة الكاربونيلية سليفانوف ، كشف بيل ، كشف 

تحلل السكريات الثنائية بواسطة الحامض والكشف عن ذلك ومقارنته بالسكريات  .٢

 . األحادية 

 . ، كشف اليود الكشف عن السكريات المتعددة  .٣

 . تحلل السكريات المتعددة  بواسطة الحامض ، بواسطة األنزيم والكشف عن ذلك  .٤

 . مجهولة  تشخيص مادة سكرية .٥

 .  او كاشف بندكت  تقدير الكلوكوز كمياً  بأالكسدة باليود تحت ظروف قاعدية .٦

 )اسبوع  ٧.(الكشف عن نوعية السكر بواسطة كروموتوغرافيا الورقة  .٧

  :                               اللبيدات  ب ـ

: هون ، فصل االنواع الرئيسية الثالثة للد الكشف عن اللبيدات ودراسة خواصها .١

  . الكولستيرول ، الكليسيريدات الثالثية ، الدهون الفوسفاتية 



 ٢٤

 ) . الكشف عن عدم التشبع(إيجاد عدد اليود  .٢

 . إيجاد عدد الحموضة  .٣

 . تقدير كمية الكولسترول في الدم  .٤

 ايجاد رقم التصبن  .٥

 .تقدير كمية الدهن في الغذاء  .٦

 )اسبوع  ٤(             .الكشف عن الكولستيرول  .٧

  البروتينات    ـ األحماض االمينية وج 

ن ، كشف ميلون ، يكشف بايوريت ، كشف ننهايدر: الكشوفات اللونية وتتضمن  .١

كشف سكاكوجي ، هدم األحماض االمينية وتكوين اليوريا ، هدم األحماض الدهنية 

 .الكشف عن السستين والسيانين ، ، كشف هوبكن كول 

 .توغرافيا الورقي فصل الحوامض االمينية بتقنية كرومو  .٢

 . ترسيب البروتينات ودراسة الخواص المميزة لاللبومينات و الكلوبيولينات  .٣

  Salting out  التمليح .٤

دراسة الخواص المميزة ألنواع أخرى من البروتينات كالبروتينات الفوسفاتية  .٥

 . والمقترنة والكاربوهيدراتية 



 ٢٥

 . تشخيص مادة بروتينية مجهولة  .٦

 . تين بطريقة بايوريتتقدير كمية البرو .٧

 . تقدير كمية البروتين بطريقة فولن  .٨

  )أسابيع ٦(        . مونوكزايم  لتقدير كمية اليوريا بطريقة الداي أسيتاي .٩

  : األحماض النووية  د ـ

 . من الخمائر  RNAإستخالص الـ  .١

 .النيوكليوتيدات بواسطة الكروماتوكرافيا  لوفص  RNAالتحلل القاعدي للـ  .٢

 . (DNA)تقدير الـ  -  (RNA)مي للـ تقدير ك .٣

 )اسبوع  ٢(. تقدير تركيز النيوكليوتيدات   .٤

  : الفيتامينات  ـ ھ

 )اسبوع ٤( .  C, A, B1تقدير فيتامين  .١

  :االنزيمات _ و

  فعالية انزيم االميليز من اللعاب . ١

  العوامل التي تؤثر على فعالية االنزيم . ٢

يني ، تاثير تركيز االنزيم ، تاثير تركيز المادة ثاثير الحرارة ، تاثير االس الهيدروج

  ) اسبوع ٧.     (االساس 



 ٢٦

  :المصادر_ ي

  الكيمياء الحياتية العملي   

  رياض رشيد سليمان .د     

  يوسف جورج فضل اهللا . د

          ١٩٨٩  

  )ابن الهيثم(جامعة بغداد كلية التربية الثانية _وزارة التعليم العالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧

  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  

  -النظري–مفردات منهج علم األجنة 
  الساعات عدد
  )ساعة١( 

  المقدمة -
  حقول واهمية علم/تاريخ علم الجنة ونظريات التكوين الجيني

  األجنة 
  )   عاتسا٤(تكوين االمشاج                                                                 -

  /تكوين النطف /التمايز الجنسي /الخاليا الجرثومية األولية 
  تركيب /تكوين البيوض /النطف الناضجة /التحويل النطفي 

  البويضة 
  أغلفة البيوض 
  تصنيف البيوض

  الدورة الجنسية في الثدييات  
  )ساعة٢(      األخصاب                                                                   

  ظاهرة التمييز
  المخصب والمخصب المضاد

  دور الجسيم الطرفي 
  رد فعل البيضة ودور الحبيبات القشرية 

  تكوين غشاء األخصاب 
  )ساعة١(التفلج                                                                            -

  /تكوين األريمة/تكوين التويته/صفاته ،مستوياته ،أنواعه 
  
  
  

  خرائط المصير /تكوين المعيدة 
  )ساعة١(الحركات المكونة للشكل                                                      -
  )ساعة١(النمو                                                                         -



 ٢٨

  منحني النمو السيني  
  دور الهرمونات/الجينية على النمو والتمايز السيطرة –التمايز 

  ٠في السيطرة على النمو ةالتطاير 
  )ساعة٢:                                                 (التكوين الجيني للرميح -

  األمشاج،األخصاب،التفلج ،األديمة ،المعيدة،الخريطة 
  ٠المصيرية،تكوين بداءات األعضاء

 الجهاز العصبي .١

 المتوسط  األديم .٢

 الحبل الظهري  .٣

 المعي  .٤

  الفقس
  )ساعة٥):                                       (الضفدع(التكوين الجيني للبرمائيات -

  األمشاج ،األخصاب ،التفلج،األديمة ،المعيدة،الخريطة 
  )) مل٣جنين طول (مرحلة البرعم الذنبي(المصيرية،

  المظهر الخارجي 
  التركيب الداخلي 

 ألديم الظاهر ومشتاقاتها طبقة ا .١

  تكوين أعضاء الحس /تكوين الجهاز العصبي 
  )الشم ،العين،األذن (
 الحبل الظهري  .٢

 طبقة األديم المتوسط ومشتاقاتها .٣

  تكوين القلب /تكوين الجهاز البولي 
  طبقة األديم الباطن ومشتاقتها٠٤

  تكوين الشقوق الغلصمية/تكوين القناة الهضمية 
  )حتى الفقس مل٤جنين طول (    

  المظهر الخارجي 
  التركيب الداخلي 

 تكوين أعضاء الحس /تكوين الجهاز العصبي  .١

 تكوين الجهاز البولي  .٢

 تكوين الجهاز الوعائي  .٣



 ٢٩

 الحبل الظهري  .٤

 تكوين الجهاز الهضمي  .٥

  )ساعة١(النقل والحث الجيني                                                     -
  )ساعة٧)                                        (الدجاج(في الطيور  التكوين الجيني

  األمشاج ،األخصاب ،التفلج،األريمة ،المعيدة ،الخريطة 
  ٠المصيرية،مرحلة تكوين الخط البدائي 

  )ساعة حضانة ١٦جنيندجاج عمر (
  )١٨التغيرات الجنينية في جنين الدجاج الى عمر ساعة حضانة(

  يم الظاهر ،األديم المتوسط ،األديم الباطن الخطالبدائي،األد
  )ساعة حضانة٢٤-١٨التغيرات الجينية مابين (

  الطيات العصبية واألخدود العصبي ،الحبل الظهري ،تكوين الم
  واألوعية الدموية ،المنطقة التامورية،المعي ،

  ساعة ٣٣-٢٤التغيراتالجينية في جنين الدجاج مابين (
  لجهاز العصبي ،أعضاء الحس ،المظهر الخارجي ،ا)حضانة 

  ،)تكوين األوعية الدموية –تكوين القلب (الجهاز الوعائي 
  ٠الجسيدات ،المعي األمامي 

  ساعة ٤٨- ٣٣التغيرات الجينية في الدجاج مابين(
  )حضانة 

  المظهر الخارجي ،الجهاز العصبي ،أعضاء الحس ،جهاز
  الهضمي الدوران ،الدورات الدموية ،الجهاز البولي ،الجهاز  
  )ساعة حضانة٧٢المظهر الخارجي في جنين دجاج عمر (
  )ساعة١:                                                    (األغشيةخارج جنينية -  

  كيس المح ،السلي والمصلي ،اللقانقي 
  الطيات الجسمية 

  )ساعة١(    تكوين المشيمة عند الثديات                                          -
  التكاثر العذري -

  التلقيح األصطناعي الداخلي ،/التلقيح األصطناعي في األنسان 
  )طفل األنابيب(التلقيح األصطناعي الخارجي 

  تعدد المواليد 
  التوائم األخوية أو غير المتشلبهة ،التوائم / Twinsالتؤائم 



 ٣٠

  المتطابقة أو المتشابهة ،التوائم النتعددة 
 )ساعة١(                Congenital malformationلقية التشوهات الخ-

  :الكتاب المعتمد 
  كواكب عبدالقادر المختار . د:  علم االجنة

  امل علي الخطيب . د              
  محمد امين عبد الكريم . د              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١

  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  

  -العملي –منهج علم األجنة مفردات 
  

  )ساعة ١. (بعض التعابير التشريحية في علم األجنة ، ومستويات الجسم في الفقريات  -
  )ساعة ٢.                                                        ( تكوين األمشاج  -
  تكوين النطف * 
  تكوين البيوض * 
  ، الضفدع ، الزواحف ، الطيور الرميح ، األسماك( أنواع البيوض في  -
  )  ساعة  ١).( ، اللبائن  
  )توضع نماذج جبسيه أو ساليدات أو صور ( 

  )  ساعة  ١) .     ( الرميح ، األسماك ، الضفدع ، الزواحف ، الطيور، اللبائن ( التفلج في  -
  ) .توضع نماذج جبسيه أو ساليدات أو صور (  
شلج ، التفلج ، التويتة ، االديمة ، المعيدة ، مقاطع عرضية االم/ التكوين الجيني للرميح  -  

  )ساعة  ١( في    
  جنين الرميح توضح 

  )عملية التعصين ( تكوين األنبوب العصبي .  ١
  تكوين األديم المتوسط .  ٢
  تكوين الحبل الظهري .  ٣
  تكوين المعي .  ٤

  )          ساعة  ١(                 /                             التكوين الجيني للرميح  -
  الجنين المبكر في العمر
  اليرقة المبكرة في العمر

  اليرقة المتقدمة في العمر 
  )ساعة  ٤) /                                 ( الضفدع ( التكوين الجيني للبرمائيات  -

  يدة المتقدمة في التكوين األمشاج ، التفلج ، االريمة ، المعيدة المبكرة في التكوين ، المع
  ) .عملية التعصين ( ، مراحل تكوين األنبوب العصبي ) السداد المحي ( 

ملم المظهر  ٤المظهر الخارجي ، جنين طول ) ملم  ٣جنين طول ( مرحلة البرعم الذنبي 
  الخارجي ، التحضير الكامل ، المقطع الوسطي السهمي ، المقاطع العرضية المتسلسلة



 ٣٢

  ضي يمر في القرصين الشمسيين مقطع عر.  ١
  مقطع عرضي يمر في الحوصلتين البصريتين.  ٢
  مقطع عرضي يمر في الحوصلتين السمعيتين .  ٣
  مقطع عرضي يمر في القلب .  ٤
  مقطع عرضي يمر في المعي المتوسط والردب الكبدي .  ٥
  مقطع عرضي يمر في المعي الخلفي .  ٦
  بي مقطع عرضي يمر في البرعم الذن.  ٧

  التحول الشكلي في الضفدع 
الخ في الساليدات أو على الصور التي .... ملم ،  ٩ملم ،  ٧يعتمد على يرقات بأطوال 

  .توضح هذه العملية 
        )ساعات  ١٠) /                               ( الدجاج ( التكوين الجيني للطيور  -
ضنة وكيفية استعمالها ، جنين دجاج عمر األمشاج ، البيضة غير المحضونة ، تعريف الحا 
  .ساعة حضانة  ١٦ساعة حضانة ، جنين دجاج عمر  ١٣
  )ساعة حضانة  ١٨جنين دجاج عمر (  

  .التحضير الكامل ، مقطع سهمي وسطي ، مقاطع عرضية متسلسلة 
  .مقطع عرضي يمر في الصفيحة العصبية والحبل الظهري .  ١
  .دائية  مقطع عرضي يمر في العقدة الب.  ٢
  . مقطع عرضي يمر في األخدود البدائي .  ٣
  )ساعة حضانة  ٢٤جنين دجاج عمر (  

  .التحضير الكامل ، مقطع سهمي وسطي ، مقاطع عرضية متسلسلة 
  .مقطع عرضي يمر في الطية الرأسية .  ١
  .مقطع عرضي يمر في البواب المعوي األمامي .  ٢
  . مقطع عرضي يمر في منطقة البدنيات .  ٣
  .مقطع عرضي يمر في الفقرة البدائية .  ٤
  )ساعة حضانة  ٣٣جنين دجاج عمر (  

  .التحضير الكامل ، مقطع سهمي وسطي ، مقاطع عرضية متسلسلة 
  .مقطع عرضي يمر في الحوصلتين البصريتين .  ١
  .مقطع عرضي يمر في الغشاء البلعومي .  ٢
  .مقطع عرضي يمر في القلب .  ٣
  .يمر في المنطقة خلف البواب المعي األمامي مقطع عرضي .  ٤



 ٣٣

  مقطع عرضي يمر في منطقة البدنيات .  ٥
  .مقطع عرضي يمر في المنطقة الوعائية .  ٦
  )ساعة حضانة  ٤٨جنين دجاج عمر (  

  التحضير الكامل ، مقاطع عرضية متسلسلة 
  .مقطع عرضي يمر خالل الدماغ المنحني .  ١
  .وبين البصريين والزوج األول من األقواس االبهرية مقطع عرضي يمر خالل الك.  ٢
  .مقطع عرضي يمر خالل جيب راثكي والساقين البصريين .  ٣
  .مقطع عرضي يمر خالل المسلك الفمي والغشاء البلعومي .  ٤
مقطع عرضي يمر خالل الكيسين السمعيين والبصلة الشريانية والزوج الثاني من .  ٥

  .األقواس االبهرية 
  .قطع عرضي يمر خالل الزوج الثاني من الجيوب البلعومية والغدة الدرقية والبطين م.  ٦
  .مقطع عرضي يمر خالل األذين والساقين الوريديين والتجويف الجيني .  ٧
  . مقطع عرضي يمر خالل الوريديين السريين المساريقيين والكبد .  ٨
  .مقطع عرضي يمر خالل المعي المفتوح وطيات ألسلي .  ٩

  .مقطع عرضي يمر خالل الزوج السابع عشر في البدنيات .  ١٠
  .مقطع عرضي يمر خالل المنطقة التعقيلية.  ١١
  .مقطع عرضي يمر خالل البرعم الذنبي .  ١٢

  )ساعة حضانة  ٧٢جنين دجاج عمر (  
  التحضير الكامل 

  استخراج جنين الدجاج وفحصه بمجهر التشريح
  ) ساعة  ٥(الدجاج               عمل الشرائح الزجاجية ألجنة -
  التحضير الكامل للجنين .  ١
عمل مقاطع عرضية أو ( ، ) طريقة البرافين ( عمل شرائح زجاجية ألجنة الدجاج .  ٢

  .متسلسلة ) طولية أو جبهية 
  .يترك مختبرين لالمتحانات الفصلية : مالحظة    

   
  

  
  
  



 ٣٤

  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  

  مع التحديث مفردات منهج مادة التعليم الثانوي
  
  التعليم الثانوي : اوالً -
  تعريف التعليم الثانوي -
  اهداف المرحلة الثانوية -
  تنظيم التعليم في المرحلة الثانوية -
  المستحدثات التربوية في التعليم الثانوي -
  المستحدثات التربوية في العراق-
  
  ة االدارة التربوي: ثانياً -
  مفهوم االدارة وتطورها -
  عناصر االدارة التربوية -
  المركزية والالمركزية في االدارة التربوية -
  مزايا وحسنات النظام التربوي المركزي -
  عيوب النظام التربوي المركزي -
  مزايا وحسنات النظام الالمركزي -
  زية العوامل المؤثرة في االدارة التربوية من حيث المركزية والالمرك-
  
  االدارة المدرسية :  ثالثاً -

  مفهومها ، انماطها : االدارة المدرسية  
  مهمات مدير المدرسة 

  المهارات الواجب توافرها في مدير المدرسة 
  

  االشراف التربوي : رابعاً 
  مفهوم االشراف التربوي 
  اهداف االشراف التربوي 
  اساليب االشراف التربوي 



 ٣٥

  االشراف التربوي عالقة االدارة المدرسية ب
  المدير مشرف تربوي 

  مقومات المشرف التربوي 
 صفات المشرف

  
  : الكتب المساعدة في المحاضرات

  : مباديء التربية -١
 )                          استاذ مساعد(عبد المجيد مهدي . د 
  : محاضرات في التعليم الثانوي واالدارة واالشراف التربوي  -٢
   )استاذ مساعد(اس محمد علي عب .د 

   
                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٦

  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  

  العلمي البحث منهجمادة مفردات 
  

  الصف الثاني    
  ساعة في األسبوع  ٢
  
  )أسابيع  ٥:                                                  (المقدمة - ١

  لمي و مجاالته معنى البحث الع
  أنواع البحث العلمي 

  المعرفة 
  العلم و أهدافه 

  الهوامش 
  )                 أسابيع  ٥:                                                (المشكلة - ٢

  تعيين العنوان 
  الغرض 

  خطة البحث و إطاره 
  جمع المصادر أو المراجع 

  المكتبة 
  النشر و التوزيع 

  )أسابيع  ١٠:                                          (ة و أسلوبها القراء- ٣
  معنى االقتباس و التدوين 

  انواع االقتباس
  أسلوب كتابة المصدر 
  أسلوب كتابة البحث 
  هيكل كتابة البحث 

  القياس 
  االستبيان 
  المقابلة



 ٣٧

  المالحظة 
  
  :و التقويم سالخيارات و المقايي- ٤

  الطرق اإلحصائية 
  مصادر ال
  )أسابيع  ١٠:                                      (مناهج البحث العلمي - ٥

  المنهج التاريخي 
  المنهج الوصفي 
  المنهج التجريبي 

  بعض المناهج األخرى 
  انواع التقارير 

  مبادئ أساسية للبحث 
  
  

  : الكتاب المعتمد 
  مثنى عبد الرزاق العمر  . د:  منهجية البحث العلمي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨

  الثانيةالمرحلة / مفردات مناهج علوم الحياة 
  

  العربیة العامةمادة  
  

األسبو الشهر
 ع

 املفردات

  المبتدا والخبر: المرفوعات  األول  تشرين األول
  الفاعل ونائب الفاعل  الثاني  
  اسم كان وخبر ان واخواتهما  الثالث  
  اسم ان وخبر كان واخواتهما:المنصوبات  الرابع  

  المفعول به  األول  شرين الثانيت
  المفعول المطلق والمفعول فيه  الثاني  
  والمفعول الجله والمفعول معه  الثالث  
  مختارات من معلقة امرئ القيس  الرابع  

  قصيدة ابي تمام السيف اصدق انباء  األول  كانون األول
  ابيات من قصيدة البردة للبوصيري  الثاني  
  مآيات من سورة مري  الثالث  
  ابيات للشاعر عبد الغفار االخرس  الرابع  

  التاء المربوطة والمفتوحة والتنوين وااللف في اخر الكالم  األول  كانون الثاني
  االخطاء االمالئية الشائعة في االمالء واللغة والتطبيق عليها  الثاني  
  امتحان نصف السنة  الثالث  
  امتحان نصف السنة  الرابع  
  يعيةعطلة رب  األول  شباط
  عطلة ربيعية  الثاني  
  الحال  الثالث  
  التمييز  الرابع  
  االستثناء  األول  آذار
  المجرور بالحرف ومعاني الحروف  الثاني  
  المجرور باالضافة  الثالث  
  النعت: التوابع  الرابع  



 ٣٩

  التوكيد  االول  نيسان
  العطف  الثاني  
  البدل  الثالث  
  آيات من سورة الفجر  الرابع  
  )المقالة( من الفنون األدبية النثرية   ولاال  ايار
  الحروف التي تكتب وال تلفظ والفرق بين الظاء والضاد  الثاني  

  
  :المصادر والمراجع لمادة اللغة العربية 

  جامع الدروس العربية                    للشيخ مصطفى الغالييني  .١
  شرح قطر الندى وبل الصدى             البن هشام االنصاري .٢

 شرح الفية ابي مالك                      البن عقيل  .٣

 النحو الوافي                              لعباس حسن  .٤

 شرح المعلقات السبع                      للزوزني  .٥

 شرح ديوان جرير  .٦

 شرح ديوان كعب بن زهير  .٧

  شرح ديوان ابي تمام  .٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيةرحلة الم/ مفردات مناهج علوم الحياة 



 ٤٠

  مفردات مادة الحاسبات 
  

  المفردات  االسبوع
  االوامر في البرنامج –مقدمة عن البرنامج  –برنامج الوورد   ١
  اوامر القوائم  ٢
  قائمة ملف  ٣
  قائمة تحریر  ٤
  قائمة عرض  ٥
  قائمة ادراج  ٦
  قائمة تنسیق  ٧
  قائمة ادوات  ٨
  قائمة جدول  ٩
  قائمة اطار  ١٠
  لیماتقائمة تع  ١١
  بعض اسرار البرنامج  ١٢
  مفاتیح االختصار في البرنامج  ١٣
  امثلة تطبیقیة  ١٤
  امتحان  ١٥
  البوربوینتبرنامج   ١
  اوامر القوائم –االوامر في البرنامج  -مقدمة عن البرنامج   ٢
  قائمة ملف  ٣
  قائمة تحریر  ٤
  قائمة عرض  ٥
  قائمة ادراج  ٦
  قائمة تنسیق  ٧
  قائمة ادوات  ٨
  قائمة جدول  ٩
  قائمة اطار  ١٠
  قائمة تعلیمات  ١١
  بعض اسرار البرنامج  ١٢
  مفاتیح االختصار في البرنامج  ١٣
  امثلة تطبیقیة  ١٤
  امتحان  ١٥

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم



 ٤١

  المرحلة الثانية/  قسم علوم الحياةقسم / كلية التربية للبنات 
  م٢٠٠٨ - ٢٠٠٧لسنة  مفردات مادة علم نفس النمو

  ٤: عدد الوحدات                                                    ٢: عدد الساعات
  

 :علم نفس النمو -١
  .تعریفھ، أھمیتھ -
 .المبادئ العامة للنمو -
  .العوامل المؤثرة في النمو -٢
  .العوامل الوراثیة -
 .العوامل البیئیة -
  .مناھج البحث في علم النفس -٣
  .أسالیب جمع المعلومات -
 )مستعرضة -طویلة (بحوث تصامیم ال -
 )تجریبیة، ارتباطیة(أنواع البحوث  -
  :مرحلة الطفولة -٤
  .تعریفھا، أھمیتھا، مراحلھا -
 .النمو الجسمي -
 .التطور العقلي واللغوي -
 .التطور االجتماعي واالنفعالي -
 .التطور الخلقي -
األسرة، المدرسة، (دور المؤسسات االجتماعیة في التنشئة االجتماعیة للطفل  -٥

  )، وسائل اإلعالماألقران
 .تعریفھا، أھمیتھا، مراحلھا: المراھقة -٦
النمو الجسمي، التطور العقلي والمعرفي، التطور االجتماعي واالنفعالي،  -

  .الخلقي
  ).األسرة، المدرسة، األقران، وسائل اإلعالم: (المراھق والمجتمع -٧
أھمیة العمل في حیاة المراھق، أھمیة اختیار المھنة : المراھق والمھنة -٨

 .والعوامل المؤثرة فیھا، توافق المراھق للعمل
أھمیة المیول واالتجاھات، مصادر اكتساب المیول : اتجاھات المراھقین ومیولھم -٩

 .واالتجاھات، العوامل المؤثرة في اتجاھات المراھقین ومیولھم
التأخر الدراسي، السلوك العدواني، جنوح : بعض مشكالت المراھقین -١٠

 .المراھقین
  

  مدرسة المادة                                                   
  أزھار یحیى قاسم. د                                                  

 



 ٤٢

  
  تطویر منھج

  
  ...المفردات المھمة على النحو اآلتي

  .النمو اإلنساني في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة - ١
 ...ن خاللنشأة علم نفس النمو وتطوره م - ٢

  .األصول الفلسفیة والتربویة في تاریخ علم نفس النمو  -  أ
 .األصول العلمیة والتجریبیة في تاریخ علم نفس النمو  - ب

  )بیاجیھ  -التحلیل النفسي  -نظریة أریكسون ( أھم نظریات تفسیر النمو  - ٣
 ...التطبیقات التربویة على مرحلة الطفولة ومشكالتھا من خالل - ٤

  .عامین األولیینالتطبیق التربوي في ال  -  أ
 .التطبیق التربوي في مرحلة الطفولة المبكرة  - ب
 .التطبیق التربوي في مرحلة الطفولة المتوسطة -ج
  .التطبیق التربوي في مرحلة الطفولة المتأخرة  - د

النم و الجس مي   ( التطبیقات التربویة عل ى مرحل ة المراھق ة ومش كالتھا ف ي       - ٥
  ).النمو الجنسي  -ي النمو اإلجتماع -النمو العقلي  -والفسیولوجي 

 -الحب والمحبة  -األمن ... ( مثل الحاجة إلى... الحاجات النفسیة للمراھقین - ٦
الظھور  -المجاراة أو المسایرة  -النجاح  -تحقیق الذات  -الحریة  -اإلنتماء 

 ).الشعور بقیمة الذات  -المخاطرة  -
ت اب المنھج ي   م ن إجم الي الك   %٣٠، علمًا أن مجمل ھذه المف ردات ال تتج اوز   

  .الذي ُیدّرس في المرحلة المذكورة آنفًا
  

  مدرسة المادة                                                   
  أزھار یحیى قاسم. د                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣

 قسم علوم الحياة/ كلية التربية للبنات / جامعة الموصل 
  المرحلة الثانية) / حقوق اإلنسان(ت مادة مفردا

  ٤ :عدد الوحدات)  هـ ١٤٢٩-١٤٢٨/م٢٠٠٨-٢٠٠٧(     ٢: عدد الساعات
  

  - :القسم األول 
  التطور التاريخي لفكرة حقوق اإلنسان

  حقوق اإلنسان في العصور القديمة -١
  الحضارات الشرقية
  الحضارات الغربية

 حقوق اإلنسان في األديان السماوية -٢
  الشريعة الموسوية
  الديانة المسيحية

 الشريعة اإلسالمية 
 الدستورية لوثائقحقوق اإلنسان في ا -٣

   -:القسم الثاني 
  التعريف بحقوق اإلنسان

  الحقوق - أوال
  الحق في الفقه اإلسالمي
  الحق عند فقهاء القانون

 أنواع الحقوق في النظم القانونية الوضعية
  اإلنسان - ثانيا

  نسان وتحديدها تعريف حقوق اإل
  تقسيمات حقوق اإلنسان
  حقوق اإلنسان الفردية

  الحقوق االقتصادية والثقافية - أوال
  حق العمل -١



 ٤٤

  حق الضمان االجتماعي -٢
 حق التملك -٣
 حق التعليم -٤

 ثانيا الحقوق المدنية والسياسية
  من الحقوق المدنية

  الحق في الحياة
  )حماية النفس من التعدي(الحق في السالمة الشخصية

 )الحقوق االجتماعية( قوق اللصيقة بالشخصيةالح
 حقوق اإلنسان الجماعية

  حق تقرير المصير -١
  حق في التنمية -٢
 الحق في بيئة نظيفة -٣

 ضمانات احترام وحماية حقوق اإلنسان - :القسم الثالث 
  ضمانات حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية - أوال
  ضمانات حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني - ثانيا

  دستور والقوانين العاديةال
  الضمانات في مبدأ سيادة القانون

 حرية الصحافة والرأي العام
 الضمانات على الصعيد الدولي - ثالثا

  على صعيد األمم المتحدة
  على صعيد المحكمة الجنائية الدولية

  على صعيد المنظمات الدولية غير الحكومية
  

  انالمفردات المقترح إضافتھا إلى مادة حقوق اإلنس
  :مفهوم الثقافة اإلسالمية  

  

  .التعريف العام للثقافة اإلسالمية  -
  .التعريف الخاص للثقافة اإلسالمية  -



 ٤٥

 التعريف المميز للثقافة اإلسالمية -
  :مصادر الثقافة اإلسالمية  

  .القران الكريم  -١
  .السنة النبوية  -٢
  .السيرة النبوية  -٣
  .الفقه  -٤
  ) .التراث(التأريخ  -٥
  .غة العربية الل -٦

  : خصائص الثقافة اإلسالمية  
  .الربانية -١

 . ربانية المصدر 
  . ربانية الغاية والوجهة 

  .الشمول التوازن  -٢
  .التكامل والتناسق  -٣
  .العموم والعالمية  -٤
  .الثبات  -٥
  . اإلنسانية  -٦
  .                                            االيجابية  -٧
  

  م منى محمد بلو.م: لمادةمدرسة ا 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


