
 

  عثذالفتاحدمحم أ /                                 -الذرص الثالث :                                                                  

 

 :التزامية والعضياخ                                                  

 

 السيتىتالسم والهينل الخلىي : -1

 انغٛزٕثالصو : يبدح شجّ يبئعخ 

 داخم انغٛزٕثالصو ( رزى  )نزٕنٛذ انطبلخ  كم انعًهٛبد انكًٛٛبئٛخ يضم رؾهٛم انغكش  :  فٙ ثذائٛخ انُٕاح     

 ) داخم عضٛبد فٙ انغٛزٕثالصو (رؾذس انعًهٛبد انكًٛٛبئٛخ    :  فٙ ؽمٛمٛخ انُٕاح 

 

 :هلحىظح هاهح 

 ٌ عضٛبد انخهٛخ رغجؼ فٙ ثؾش يٍ انغٛزٕثالصو اعزمذ انعهًبء فٙ انغبثك أ -

 انًزخظظٌٕ فٙ عهى االؽٛبء انخهٕ٘يؤخشا اكزشف  -

 اٌ انعضٛبد الرغجؼ ثؾشٚخ فٙ انخهٛخ ثم ٚذعًٓب  رشكٛت داخم انغٛزٕثالصو ) انٓٛكم انخهٕ٘ (          

 :  الخلىي الهينل         

 نٛبف انجشٔرُٛٛخ انطٕٚهخ ٔانشفٛعخ يٍ األْٕ شجكخ داعًخ                    

 طبسا نهخهٛخ ٔرضجذ انعضٛبد داخهٓب انزٙ ركٌٕ إ             

 ٚمٕو انٓٛكم انخهٕ٘ ثٕظٛفخ رزعهك ثؾشكخ انخهٛخ ٔغٛشْب يٍ االَشطخ انخهٕٚخ             

 

 هنىًاخ الهينل الخلىي

 دقيقح خيىط دقيقح أًيثيثاخ

رشاكٛت ثشٔرُٛٛخ اعطٕاَٛخ 

 طٕٚهخ ٔيغٕفخ 

 خٕٛط ثشٔرُٛٛخ سفٛعخ            

رشكم ْٛكم طهت نهخهٛخ 

ٔرغبعذ فٙ َمم انًٕاد 

 داخهٓب 

 رغبْى فٙ إعطبء انخهٛخ شكهٓب   

رًُؼ انخهٛخ أٔ أعضاء يُٓب انمذسح عهٗ 

 انؾشكخ 

 االَٛجٛجبد انذلٛمخ ٔانخٕٛط انذلٛمخ تتجوع

 ٔرُضنك ٔاؽذح ثًؾبراح االخشٖ وتتفزق 

 انخالٚب ٔانعضٛبد ثبنؾشكخ  يتيخيًب  
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 :  الخاليا تزامية

 العضياخ : تشثه االخ الوصاًع  

 كٌٕ انعضٛبد يؾبطخ ثغشبء رغًؼ ثؾذٔس انعًهٛبد انكًٛٛبئٛخ  انًخزهفخ فٙ اعضاء يخزهفخ يٍ انغٛزٕثالصو        

 رمٕو انعضٛبد ثبنعًهٛبد انخهٕٚخ انضشٔسٚخ يضم      

 اَمغبو انخهٛخ ( –اخشاط انفضالد  –ْٔضى انغزاء –ٔرؾٕٚم انطبلخ  –انجشٔٔرٍٛ ثُبء )                                   

 : ْٙ انزشكٛت انز٘ ٚذٚش عًهٛبد انخهٛخ  الٌىاج

 انخهٛخ DNAرؾزٕ٘ انُٕاح عهٗ       

 DNA    :  ٚخضٌ انًعهٕيبد انًغزخذيخ فٙ ثُبء انجشٔرُٛبد انالصيخ نًُٕ انخهٛخ ٔلٛبيٓب

 ثٕظٛفزٓب ٔركبصشْب .

  انغالف انُٕٔ٘ٚؾٛظ ثبنُٕاح غشبء يضدٔط ٚغًٗ  -

 نّ صمٕثب َٕٔٚخ رغًؼ نهًٕاد انكجٛشح انؾغى انُٕٔ٘ انغشبء -

 ثذخٕل انُٕاح ٔانخشٔط يُٓب  

 يعمذ يشرجظ ثبنجشٔرٍٛ فُٛزشش داخم انُٕاح  DNAْٕٔ :  انكشٔيبرٍٛ -

 الزايثىسىهاخ :

 انًظبَع انشئٛغٛخ نجُبء انجشٔرٍٛ هي  -

 والثزوتيي  RNAهي  تتنىى -

 هحاطح تغشاء  غيز -

 ٕعٕيبد ج" ْٙ يٕلع اَزبط انشٚ ًىيحٕٚعذ داخم انُٕاح "  -

 انجشٔرُٛبد انًزُٕعخ انزٙ رُزغٓب انشٚجٕعٕيبد رغزخذيٓب انخهٛخ أٔ رُمم انٗ خبسعٓب فغزخذيٓب خالٚب اخشٖ -

 خ فٙ انخهٛخ "ثؾشٚخ فٙ انغٛزٕثالصو " ٔرُزظ انجشٔرُٛبد انزٙ رطفٕ ثؾشٚ يطفىثعض انشٚجٕعٕيبد  -

رؾبط  انزٙانجشٔرُٛبد يع عضٛخ أخشٖ رغًٗ انشجكخ انجالصيٛخ انذاخهٛخ " ٔرُزظ  يزتثظانجعض االخش  -

 رغزخذيٓب خالٚب اخشٖ ثأغشٛخ أٔ 

 :  الذاخليح الثالسهيح الشثنح

 ْٙ َظبو غشبئٙ يكٌٕ يٍ اكٛبط يطٕٚخ ٔلُٕاد يزذاخهخ رعًم كًٕالع نجُبء انجشٔرٍٛ ٔانذٌْٕ  -

انطٛبد ٔانضُٛبد انًٕعٕدح فٛٓب يغبؽخ عطؼ كجٛشح الفغبػ انًغبل ايبو انٕظبئف انخهٕٚخ كٙ رأخز رٕفش  -

 يغشاْب

 الشثنح ًىعاى  -

 يهغبء -أ 

 الٕٚعذ عهٗ عطؾٓب سٚجٕعٕيبد        

 خشٌح -ة

 ٕٚعذ عهٗ عطؾٓب سٚجٕعٕيبد             

 ٔرمٕو ثٕظبئف يًٓخ نهخهٛخ  -

 فٓٙ رٕفش عطؼ غشبئٙ ٚزى فّٛ ثُبء  -

 يغًٕعخ يزُٕعخ يٍ انكشثْٕٛذساد      

 ٔانذٌْٕ انًعمذح ثًب فٛٓب انذٌْٕ انفٕعفٕسٚخ 

      ٔرعًم عهٗ اصانخ عًٕو انًٕاد انضبسح يٍ  -

 ٔال رٕعذ فٙ انخالٚب انُجبرٛخ          انكجذ          

 

انجشٔرُٛبد انزٙ عهٗ عطؾٓب رُزظ ثشٔرُٛبد رًٓٛذا 

 خالٚب أخشٖ .نُمهٓب انٗ 
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  جهاس جىلجي :  

 " الحىيصالخعجبسح عٍ كٕيخ يغطؾخ يٍ األغشٛخ انزٙ رعذل انجشٔرُٛبد ٔرظُفعب ٔرغهفٓب داخم أكٛبط رغًٗ "               

 ْزِ انؾٕٚظالد رهزؾى ثغشبء انخهٛخ انجالصيٙ الطالق انجشٔرُٛبد ثبرغبِ انجٛئخ انخبسعٛخ نهخهٛخ             

 : انجشٔرُٛبد انًعذح نهزظذٚش خبسط انخهٛخ ٚزى رعذٚهٓب فٙ ؽٕٚظالد عٓبص عٕنغٙ . هلحىظح

 

 ؽٕٚظالد يؾبطخ ثغشبء :  الفجىاخ

 رخضٌ انًٕاد ثظٕسح يؤلزخ داخم انغٛزٕثالصو                           :   الىظيفح 

 في الخاليا الحيىاًيح                              الفجىاخ مثيزج في الخاليا الٌثاتيح                                  

 كجٛشح ْٔٙ كٛظ ٚغزخذو فٙ رخضٍٚ انغزاء                              الرؾزٕ٘ عهٗ فغٕاد أٔ ركٌٕ طغٛشح عذا         

 ٔاالَضًٚبد ٔانًٕاد االخشٖ انزٙ رؾزبط انٛٓب انخهٛخ     

 ثعضٓب ٚخضٌ انفضالد               

 ام الوحللح :األجس

 ْٙ ؽٕٚظالد رؾزٕ٘ عهٗ يٕاد رٓضى                

 انعضٛبد انفبئضخ أٔ انزبنفخ ٔعغًٛبد انغزاء  -

 انجكزشٚب ٔانفٛشٔعبد انزٙ رذخم انخهٛخ  تهضن -

 انغشبء انًؾٛظ ثٓب ًُٚع االَضًٚبد انٓبضًخ داخهٓب يٍ رذيٛش انخهٛخ  -

 انفغٕاد نزٓضى انفضالد داخهٓبيع انفغٕاد صى رطشػ إَضًٚبرٓب فٙ ْزِ  تلتحن -

 : الوزينشاخ 

 ْٙ عضٛبد يكَٕخ يٍ أَٛجٛجبد دلٛمخ رعًم أصُبء اَمغبو انخهٛخ        

 رزٕاعذ فٙ عٛزٕثالصو انخالٚب انؾٕٛاَٛخ  ٔيعظى انطالئعٛبد  -

 ركٌٕ يغبٔسح نهُٕاح  -

  األجسام الفتيليح  " الويتىمىًذريا "

 . يؾطبد رٕنٛذ انطبلخ فٙ انخهٛخْٙ  -

 رعًم عهٗ رؾٕٚم عضٚئبد انًٕاد انغزائٛخ ) انغكشٚبد ثشكم أعبعٙ ( انٗ طبلخ لبثهخ نالعزخذاو :  الىظيفح

نهًٛزٕكَٕذسٚب " غشبء خبسعٙ ٔاخش داخهٙ كضٛش انضُٛبد " ٕٚفشاٌ يغبؽخ عطؼ كجٛشح نزكغٛش انشٔاثظ فٙ  -

 عضٚئبد انغكش 

 أخشٖ نزغزخذيٓب انخهٛخ الؽمب ً  رخضٌ انطبلخ انُبعًخ عٍ ْزا انزكغٛش فٙ سٔاثظ عضٚئبد -

 

 " رغًٗ االعغبو انفزٛهٛخ غبنجب " يؾطبد رٕنٛذ انطبلخ فٙ انخالٚب" ولهاك ولتلل ولذلل لهذا
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 الثالستيذاخ الخضزاء : 

 رغًٗ " انجُبء انضٕئٙ " فٙ عًهٛخ  انطبلخ انضٕئٛخ ٔرؾٕنٓب انٗ طبلخ كًٛٛبئٛخ  رًزضْٙ عضٛبد  -

 ثعض انجالعزٛذاد رخضٌ انُشٕٚبد أ انذٌْٕ  -

 تزمية الثالستيذاخ 

 الشاص داخم انغشبء انذاخهٙ رغًٗ " صبٚالكٕٚذاد " -ةغشبء يضدٔط     - أ

 انكهٕسٔفٛم رؾزٕ٘ انضبٚالكٕٚذاد عهٗ اطجبغ رغًٗ  - ة

 انكهٕسٔفٛم ٚعطٙ االٔساق ٔانغٛمبٌ انهٌٕ االخضش  - د

 طفشاء (  –ثشرمبنٛخ  –رؾزٕ٘ انجالعزٛذح انًهَٕخ عهٗ طجغبد ) ؽًشاء  - س

 رؾجظ انطبلخ ٔرًُؼ رشاكٛت انُجبد يضم االصْبس ٔاالٔساق انٕآَب .

 جذار الخليح : 

 ْٕ شجكخ يٍ األنٛبف عًٛكخ ٔطهجخ رؾٛظ ثبنغشبء انجالصيٙ يٍ انخبسط  -

 انخهٛخ خبطٛخ عذو انًشَٔخ  رزكٌٕ يٍ ) كشثْٕٛذساد رغًٗ انغهٛهٕص ( ٔرًُؼ عذساٌ -

 رؾًٙ انخهٛخ ٔرٕفش نٓب انذعى  -:      الىظيفح 

 عجت فٙ اعزمبيخ انؾشبئش أٔ أشغبس انخشت االؽًش يًٓب كبٌ اسرفبعٓب -

  -: واألسىاط األهذاب

  األسىاط                                                  األهذاب                                      
 صٔائذ لظٛشح كضٛشح انعذد رشجّ انشعش                   أطٕل يٍ األْذاة لهٛهخ انعذد ٔاؽذ أ اصُبٌ 

 يغبدٚف انمبسة              رزؾشن ثطشٚمخ رشجّ ؽشكخ انغٕط ؽشكزٓب شجٛٓخ ثؾشكبد

 

 :واالسىاط لالهذاب التزمية

  2+9رزشكت يٍ اَٛجٛجبد دلٛمخ يشرجخ فٙ ًَظ  -

 ؽٛش رؾٛظ رغعخ اصٔاط يٍ االَٛجٛجبد ثأَجٛجٍٛ يُفشدٍٚ  -

 :  هلحىظح

 عهٗ انغٛزٕثالصو ٔٚؾٛظ ثٓب انغشبء انجالصيٙ  االعٕاط فٙ انخالٚب رؾزٕ٘ االْذاة ٔ     

 يٍ ثشٔرُٛبد يعمذح:  ٔٚزكٌٕ ْزاٌ انُٕعبٌ يٍ انزشكٛجبد        

 سغى آًَب ٚغزخذيبٌ فٙ انؾشكخ            

 اال اٌ االْذاة يٕعٕدح اٚضب فٙ انخالٚب انضبثزخ                   
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 هقارًح الخاليا 

  (عذساٌ ٔال فغٕاد ٔإٌ ٔعذد ركٌٕ طغٛشح  )   ال رؾزٕ٘ عهٗ :  الحيىاًيح الخاليا

 

      نذٚٓب عذساٌ ٔثٓب انكهٕسٔفٛم انز٘ ًٚزض انطبلخ انضٕئٛخ أصُبء عًهٛخ انجُبء انضٕئٙ  :  الٌثاتيح خاليالا

       ٔفغٕرٓب كجٛشح ٔال رؾزٕ٘ عهٗ يشٚكضاد                                 
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