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 2014/2015نهعبو اندبيعً  انفصم انذراسي االول إيتحبٌ

 ويُبعخ تكىيُيخ : انًبدح              َخصص وراثخ -ثرَبيح انتكُىنىخيب انحيىيخ انزراعيخ                        انراثعخ  : انفرقخ

       

يهزوًَىرج اخبثخ استرشبدي نهطالة غير   

:انسؤال االول  

(درخخ 35=7*5:)ح َقبط يٍ انُقبط انتبنيخعٍ سجع أخت   

 ْم فمذث خاليا انمضحيت انجيُاث انًغؤنت ػٍ حكٕيٍ انؼذعت؟ -1

ْٗ   metaplasiaانخشكم االَخمانٗ  ال نى حفمذ ٔانذنيم ػهٗ رنك حجشبت انخحٕل االَخمانٗ فٗ حيٕاٌ انغاليُذس

د انبانغ يٍ حيٕاٌ انغاليُذس ػهٗ االحخفاظ بمذسحٓا ػهٗ اػطاء انطشص االخشٖ يمذسة انخاليا انًخشكهت  فٗ انفش

: ٔحًج انخجشبت بخُفيز انخطٕاث انخانيت irisيٍ انخاليا ٔفيٓا يخى اػادة حكٕيٍ انؼذعت يٍ انمضحيتانظٓشيت 

 ػمب اصانت انؼذعت ححذد عهغهت يٍ االحذاد حؤدٖ انٗ اَخاس ػذعت جذيذة يٍ انمضحيت  -1

 ٔاٌ انجاَب انظٓشٖ نهمضحيت فٗ حخهيك كًياث ْائهت يٍ انشيبٕعٕياث حبذأ ال -2

 انًٕجٕد بٓا ٔححذد عهغهت يٍ االَمغاياث انًيخٕصيت  DNAيخكارش ال  -3

حبذا انخاليا انًهَٕت نهمضحيت اٌ حؼكظ حشكهٓا بذفغ االجغاو انًهَّٕ انًيالَيُيت نهخاسس ْٔٗ انحبيباث انخٗ  -4

انخٗ حذخم انٗ يٕلغ انجشح بانخٓاو  macrophageاليا اناللفت انكبيشة  حؼطٗ نهؼيٍ نَٕٓا رى حمٕو انخ

 ْزِ االجغاو انًيالَيُيت 

حغخًش انخاليا انظٓشيت نهمضحيت فٗ االَمغاو يكَٕت كشة يٍ االَغجت انًخكشفت فٗ انًُطمت انخٗ اصيهج  -5

 يُٓا انؼذعت 

يشكهت نخاليا انؼذعت ٔحخكٌٕ ْزِ حبذأ ْزِ انخاليا في حكٕيٍ بشٔحيُاث انبهٕسة ْٔٗ انًشكباث ال -6

 انبشٔحيُاث بُفظ انخشحيب انزٖ حصُغ بّ ارُاء حشكم انؼذعاث انطبيؼيت 

 بًجشد اٌ حخكٌٕ ػذعت جذيذة حخٕلف انخاليا ػهٗ انجاَب انظٓشٖ نهمضحيت ػٍ االَمغاو انًيخٕصٖ  -7

 

 Stem cells   ْٗdetermined cells- unipotent- pluripotentإَاع انخشكم نخاليا االعاط 

cells- totipotent cells  

( يفغش انطانب كم َٕع ػهٗ حذِ)

 ٔغيشْا يٍ انخاليا؟  determined cellيا انفشق بيٍ  -2

 يًكٍ اٌ حغخؼيذ انخهيت لذسحٓا ػهٗ انخشكم بؼذ حًاو حشكهٓا َالش ْزِ انؼباسة؟ -3

 يخٗ حغخجيب انخاليا يحذدة انًصيش يغ يحفضاث انخطٕس؟ -4

 (ػهٗ انطانب ركش يضيذ يٍ انخفاصيم)لشص حخيهٗ  imaginal discs ْٗ:19يهيت ػذد االلشاص انخخ -5



يشعى انطانب يخطظ يحخٕٖ ػهٗ انؼُاصش  فٗ يخطظ؟  developmental biologyػبش ػٍ انـ  -6

 (اَذياس انبٕيضت يغ االعبشو ٔحكٕيٍ انضيجٕث رى يشاحم انخطٕس انًخخهفت انخانيت نزنك)انخانيت 

انخشكم االَخمانٗ فٗ حيٕاٌ انغاليُذس  -1 حغأٖ انًحخٕٖ انجيُٕيٗ فٗ انخاليا؟ االدنت انًبشُْت ػهٗ -7

 عخيٕاسد ػهٗ َباث انجضسحجشبت  -2

 نٓا دٔس فٗ انخؼشف ػهٗ االَخيجيٍ انغشيب فٗ ػًهيت انخطٕس؟APC/ MHC ػشف ٔفغش دٔس كم يٍ  -8

:انسؤال انثبًَ  

:يٍ ثيُهبأخت عٍ ارثعخ يٍ االسئهخ االتيخ عهً اٌ يكىٌ االول    

ْٗ ٔجٕد يكخبت كبيشة يٍ انخاليا انذفاػيت غيش يكخًهت انخطٕس  clonal selection theoryفغش  -1

عٕاء عبك االصابت بّ ( اَخيجيٍ)ٔدخٕل يجًٕػاث يُٓا نهُشاط ػُذ انخؼشض نهغضٔ بًيكشٔباث 

يا انذفاػيت ػهٗ انطانب ششح ييكاَيكيت ْزا انُشاط ٔانخطٕس نًزم ْزِ انخال)يٍ لبم أ نى يغبك 

 (االٔنيت

 (دسجاث 5): خطٕاث االعخجابت انًُاػيت ْٗ  -2

 (دسجاث 5): اس االعخجابت انًُاػيت انًخخصصت ْٗاطٕ -3

 (دسجاث 5) :خٕاص انجٓاص انًُاػٗ ْٗ -4

  (دسجاث 5)يٍ حيذ انًصذس ٔاياكٍ حكٕيُٓا ٔانٕظيفت  B, T, phagocytesلاسٌ بيٍ خاليا  -5

 

َدبذ وانتفىق يع اطيت ايُيبد قسى انىراثخ ثبل 

هذي اندبرحً /د                                                                                            


