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ع: يمسيخ فٍ انىضاثخ 

 انًُسنُخ 
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 وحست انحبخخ

2 4 
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 وحست انحبخخ



 

 

 انجُُخ انزحزُخ  -1

 

 انكزت انًمطضح وانًطهىثخ:-أ

      

 Genetics ,A Molecular Approach 3rd 
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edition(2008),Gerald  Karp. G  
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W.Jones .  
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 ثبندُس 
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 االضرجبط وانؼجىض 

ع: االرجبط وانؼجىض 

 وانرطائظ اندُُُخ 

Linkage and 

crossing over  

 16وفك انُمطخ 

 وحست انحبخخ 

 16وفك انُمطخ 

 وحست انحبخخ

12 4 

انززغُطاد انكطويىسىيُخ 

 انؼسزَخ وانزطكُجُخ 

 انىضاثخ انكًُخ 

Numerical and 

structural 

Chromosomal 

aberration  

 16وفك انُمطخ 

 وحست انحبخخ 

 16وفك انُمطخ 

 وحست انحبخخ

2 االيزحبٌ انفصهٍ انثبٍَ  4 13
nd

 seasonal exam  
 16وفك انُمطخ 

 وحست انحبخخ 

 16وفك انُمطخ 

 انحبخخوحست 
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ركىٍَ االرحبزاد 

اندسَسحوانىضاثخ 

 انسبَزىثالظيُخ 

 ع: وضاثخ انؼشبئط 

New recombination 

 and cytoplasmic 

inheritance  

 16وفك انُمطخ 

 وحست انحبخخ 

 16وفك انُمطخ 

 وحست انحبخخ

15 

 
4 

انىضاثخ انًُبػُخ ووضاثخ 

 انسططبٌ 

Immunogenetics 

and cancer genetics  

 16وفك انُمطخ 
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 16وفك انُمطخ 

 وحست انحبخخ
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