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دادإـع
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 مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق تدريس العلوم البيولوجية واجليولوجية
  جامعة بنها –كلية الرتبية 

المرحلة الثانوية في ضوء الصف الثالث بإلى تطوير منهج األحياء ب لبحث الحالىهدف اي
تطالع رأي بمجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها المعلوماتية الحيوية ولتحقيق ذلك تم إعداد اس

الثانوي، إعداد قائمتين بالمعايير التي ينبغي  صف الثالثالتي ينبغي تناولها في منهج األحياء بال
الثااانوي فااي ضااوء قائمااة مجااااالت  صاااف الثالااثمراعاتهااا فااي أ ااداف ومحتااوأل ماانهج األحياااء بال

ما من خالل عرضهما على السادة المحكمين وتعديلهما في المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها وضبطه
الثانوي وتقييمها في ضوء قائمتي  صف الثالثضوء آرائهم، تحليل أ داف ومحتوأل منهج األحياء بال

 :البحثوأوضحت نتائج ، المعايير )األ داف والمحتوأل

 عايير ومؤشرات تدني مستوأل تناول أ داف منهج األحياء بالصف الثالث بالمرحلة الثانوية لم
 أ داف المعلوماتية الحيوية.

  تاادني مسااتوأل تنااااول محتااوأل مااانهج األحياااء بالصاااف الثالااث بالمرحلاااة الثانويااة لمعاااايير
 .ومؤشرات محتوأل المعلوماتية الحيوية
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ة فااي القاار  يعاد تاادريل المعلوماتيااة الحيويااة ماان أحاادف التورهاات فااي التر يااة المعا اار 
الحادي والعشرين، حيث تطورت مجاالتها، مع زيادة اإل تمام بتدريسها في منا ج التعلايم العاام، 
واستخدمت مداخل تدريسية متعددة في تقاديمها للطاال ، باإضاافة إلاى اال تماام ب ياادة تطبيقاتهاا 

 (Indra, 2010, 535العملية، وتقديم التضمينات اإلرتماعية واألخالقية المرتبطة بها. )

 Rao, Das, Rao & Srinubabum)وتتحدد أ داف المعلوماتية الحيوية فيما يأتي: 

 ((Fulekar, 2009 , 208، و(501 ,2008

 معلومات في قواعد البيانات بطريقة تمكن الباحثين من الو ول إليها بسهولة. الظيم تن 

 البياناتمختلفة من وإدارة فعالة لألنماط ال تحليل تساعد فيحاسو ية أدوات  تطوير . 

 ماان  ذات مغاا أل النتااائج بطريقااة وتفسااير ،البيانااات لتحلياالالحاسااو ية  األدوات اسااتخدام
 . الناحية البيولورية

 ومنها: ،عقد العديد من المؤتمرات ومن مظاهر االهتمام بالمعلوماتية الحيوية:

  المااؤتمر الثااامن للمعلوماتيااة الحيويااة فااي آساايا والمحااي  الهااادThe EighthAsia 

Pacific Bioinformatics Conference, Bangalore, India  المنعقاد فاي الفتارة
بمدينة بنغالور بالهناد والا ي عضرضات فياة عادة أبحااف عان  2010يناير  21- 18من 

 تطبيقات المعلوماتية الحيوية.

 الماؤتمر العاشار للمعلوماتيااة الحيوياة فاي آساايا والمحاي  الهااديThe Tenth Asia 

Pacific Bioinformatics Conference Melbourne, Australia  المنعقاد فاي
 .بملبور  بأستراليا 2012 يناير 19- 17الفترة من 

 المؤتمر الدولي حول المعلوماتية الحيوية والطا  الحياويThe IEEE International 

Conference on Bioinformatics and Biomedicine  المنعقاد فاي الفتارة ماان
بمديناااااة شاااااين  ن بالصااااين والااااا ي تااااام فيااااة مناقشاااااة أحااااادف  2016ديساااامبر  18 – 15

 األبحاف في المعلوماتية الحيوية والمعلوماتية الصحية.
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 9الماؤتمر الادولي التاساع حاول المعلوماتياة الحيوياةth International Conference 

on Bioinformatics Paris, France  نااوفمبر  14 – 13المنعقااد فاي الفتاارة مان
ثااااال م، الماااااؤتمر علااااى الموضاااااوعات الرئيساااااة فااااي مديناااااة بااااااريل بفرنسااااا ور ااااا  2017

 ،وعلام الجيناوم ،وعلم األنظمة البيولورياة ،وعلم البروتيوم ،المعلوماتية الحيوية التطورية
 ،وقواعاد البياناات والمعلوماتياة السااريرية ،واكتشااف األدوياة والخوارزميااات ،وعلام المناعاة

 والتقارير السريرية. ،تية الحيويةواإلحصاء الحيوي والمعلوما

 9الماااااؤتمر الاااااادولي التاساااااع لنماااااااذل واااااارح وخوارزميااااااات المعلوماتياااااة الحيويااااااةth 

International Conference on Bioinformatics Models, Methods and 

Algorithms Funchal, Madeira, Portugal 21- 19فااي الفتارة ماان  نعقادالم 
 ا بالبرتغال.بفونشال بماديري 2018 يناير

ومنهاا مااا ا اتم بدعاداد برنااامج  كماا جرريااد عادا اتااااات اهتماد بالمعلوماتيااة الحيوياة
مقتاارأ أو وحاادة مقترحااة فاااي المعلوماتيااة الحيويااة والتحقاااق ماان فاعليتهااا  ماااا فااي دراسااات  اااوارد 

، (Howard, Miskowski, Grunwald& Abler , 2007)وميسكوساكي ورراونوالاد وأبليار
 ,Grisham, Schottler)ماريال و اك و ياات  –(، رريشاام وسشاوتلير وفاالي 2009)عفيفاي، 

Valli-Marill, Beck & Beatt, 2010)   ماار ل وآخارو ،(Marques et al. , 2014)، 
-Machluf, Gelbart, Ben)دور ويااارد   –(، وماشالوف وريلبارت و اين 2015)أباو زياد، 

Dor & Yarden, 2016) . 

ساات التاي ا تمات بتادريل المعلوماتياة الحيوياة باساتخدام مااداخل و ناا  العدياد مان الدرا
 & Bednarski, Elgin)تدريسية وإثراء بيئة التعلم، مثل دراسات: بيدنارسكي وإيلجن و اكراسي

Pakrasi , 2005)  ،التي ا تمت بتادريل المعلوماتياة الحيوياة مان خاالل معمال الحاسا  ا لاي
التي  دفت إلى التعرف على فاعلية استخدام  (Gelbart & Yarden, 2006)وريلبرت ويارد  

بيئة تعلم قائمة على استخدام شبكة اإلنترنت في المعلوماتية الحيوياة فاي ماادة األحيااء بالمرحلاة 
التاي ا تمات باالتحقق مان فاعلياة مادخل ردياد لتادريل (Zhang, 2009 ) الثانوية، ودراساة زاناج

 ".Arabidopsis" ت الجينية لنبات األرابيدو سيلالمعلوماتية الحيوية باستخدام التسلسال
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بتحليال المنااا ج الدراسااية للتعاارف علااى ماادأل ا تماات و ناا  العديااد ماان الدراسااات التااي 
( التي Wefer& Sheppard, 2008) تضمينها للمعلوماتية الحيوية، مثل: دراسة ويفر وشيبارد

وياة لتساع وأر عااين والياة مان الواليااات  ادفت إلاى تحليال معااايير العلاوم البيولورياة بالمدرسااة الثان
لااك فيماااا يتعلاااق بااالمحتوأل المااارتب  بالمعلوماتياااة الحيويااة، ودراساااة راملاااوو ذالمتحاادة األمريكياااة، و 

التاي  ادفت  (Ramlo, Mc Connell, Duan & Moore, 2008)وماككونيال ودوا  وماور
اء، ودراسااة فااورل وتااارو  إلااى تقياايم المقااارر الدراسااي للمعلوماتيااة الحيوياااة القااائم علااى االستقصااا

التاي اساتهدفت التعارف  (Furge, Truss, Moore & Langeland, 2009)وماور والنجالناد 
علاااى ماااادأل تضاااامين المعلوماتيااااة الحيويااااة فااااى محتااااوأل مقاااارر العلااااوم الطبي يااااة بكليااااة  االمااااازو 

Kalamazoo College . 

ا ال يتجا أ ماان علااوم الحياااة  ويتضا  ممااا ساابق عرضااة أ  المعلوماتياة الحيويااة تعااد راا ء 
الحديثة، ولها تأثير  ائل على التكنولوريا الحيوية والطا  وال راعاة والمجااالت ذات الصالة، إال 
أنة نادر ا ما يتم دمجها في برامج تعليم وتعلم األحياء بالمرحلة الثانوية، وليل لهاا دور فاي إعاداد 

 ,Machluf & Yarden ,2013)الجيال القاادم مان الماواانين الماورهين نحاو المعلوماتياة. 

ذلااك علااى الاارتم ماان تأكيااد األ اااداف العامااة لماانهج األحياااء بالمرحلااة الثانويااة ضااارورة و  ، (648
 (8، 2012إكسا  الطال  المعلومات والمعارف الحديثة في مجال علم األحياء )كمال وعرفة، 

وياة فاي وتؤ د المعايير القومية للتعلايم فاي مصار ضارورة أ  يعارف ااال  المرحلاة الثان
تجميد  –أافال األنابي   –مادة األحياء بعض تطبيقات التكنولوريا الحيوية )التلقي  الصناعي 

االستنتساا  فاي الحياوا ( )وزارة التر ياة والتعلايم،  –تشخيص وعالل األرنة  –األمشال واألرنة 
ورة أ  (،  ما تؤ د معايير ومؤشرات محتاوأل مانهج األحيااء بالمرحلاة الثانوياة ضار 124، 2003

وأ ااام تطبيقاتهااا فاااي مجاااالت ال راعاااة والصااناعة والبيئاااة  ،يفهاام الطاااال  مباااد  الهندساااة الوراثيااة
والط  والحرو ، ودور التكنولوريا الحيوياة فاي الصاناعات الغ ائياة وإنتاال المضاادات الحيوياة 

لتعلاايم (، ممااا يادل علاى ا تمااام وزارة التر ياة وا34 -32، 2012والوقاود الحياوي )كمااال وعرفاة، 
بضااارورة معرفاااة ااااال  المرحلاااة الثانوياااة وفهمهااام لكااال ردياااد فاااي مجاااال علااام األحيااااء، وخا اااة 

 المعلوماتية الحيوية  أحد فروع األحياء الحديثة.
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و ناااء  علااى مااا سااابق  ااا  ماان الضاااروري توريااة اال تمااام نحاااو ماانهج األحياااء بالصاااف 
 ولة للمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها.الثالث بالمرحلة الثانوية ومرارعتة وتقييمة في إاار تنا

مانه  احيياااا  ومان هناا رااات الحاراة لل ياام باللحااي الحاالس الا ت يياتهد  تقياي 
 بالصف الثالي الثانوت فس ضوا تناوله للمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها.

 ويحاول البحث الحالي التصدي له ه المشكلة باإلرابة عن األسئلة ا تية: 
 معلوماتية الحيوية وتطبيقاتها التي ينبغي تضمينها في منهج األحياء ما مجاالت ال -1

 بالصف الثالث الثانوي؟ -2
 ما المعايير التي ينبغي توافر ا في )أ داف ومحتوأل( منهج األحياء بالصف الثالث الثانوي -3

 في ضوء مجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها؟  -4
 ؟هج األحياء بالصف الثالث الثانويتوأل( منما مدأل توافر تلك المعايير في )أ داف ومح -5

  إعاداد قائمااة بمجاااالت المعلوماتيااة الحيويااة وتطبيقاتهاا، و اا ا قااد يورااة إ تمااام مخططااي
مناااا ج األحيااااء ومطوريهاااا بالمرحلاااة الثانوياااة إلاااى أ مياااة تضااامين مجااااالت المعلوماتيااااة 

 تلك المنا ج. عند تطوير الحيوية وتطبيقاتها

 وقائمة بمعايير المحتوأل, و طاقة  ،إعداد قائمة بمعايير األ داف و طاقة تحليل لأل داف
تحلياال للمحتاااوأل فااي ضاااوء موضااوعات المعلوماتياااة الحيويااة وتطبيقاتهاااا، و اا ا قاااد يفياااد 

 مكونات منهج األحياء على أسل علمية. القائمين على بناء وتطوير المنا ج في تقييم

   ةـــويـــة احليـــوماتيـــة املعلـــاهيـــم
تضم المعلوماتية الحيوية معاني متعددة، ولقاد استعرضات األدبياات العدياد مان تعريفاات 

  :المعلوماتية الحيوية، ومنها ما يلي
 وماااااات الجينياااااة اسااااتخدام تكنولورياااااا الحاسااااا  ا لااااي لمسااااااعدة العلمااااااء لالحتفااااا  بالمعل

)الوراثية( التى تم اكتشافها؛ حيث إ  استخدام أره ة الحاس  ا لي يمّكان البااحثين مان 
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رمع وتخ ين وتحليل ومقارنة البيانات بسرعة ودقة  بيرة، وتفسير واستخدام المعلوماات 
 (Raza, 2010, 114). من الج يئات والتسلسالت البيولورية

  م الحاس  ا لي وتكنولوريا المعلومات، و ي فرع من العلوم م يج من العلوم البيولورية وعلو
يتناول العديد من مجاالت العلوم البيولورية، وخا ة مجاالت علم األحياء الحديث، ومنها 

 Kovarik et al., 2013, 442)) علم الجينوم، وعلم البروتيوم، وعلم الوراثة، والتطور.

   فرع من العلوم و يوتكنولوريا المعلومات،  يا لم يج من العلوم البيولورية وعلوم الحاس 
ومنها  ،وخا ة مجاالت علم األحياء الحديث ،يتناول العديد من مجاالت العلوم البيولورية

 (Kumar & Chordia, 2017, 1) علم الوراثة، والتطور.و  البروتيوم،علم و علم الجينوم، 

 لمعلوماتية احليويةاألسس البيولوجية ل
اتياة الحيوياة علاى عادة أسال بيولورياة منهاا علام الجيناوم، وعلام البروتياوم، تقاوم المعلوم

 و يولوريا النظم، وفيما يلي شرأ نب ة لكل منها:

  Genomicsوم ــــم الجينــــأواًل: عل

يتعامل مع تر ي  المعلومات  يالعلوم البيولورية ال  من فروع فرع يضعرف علم الجينوم بأنة
للكائنات  حمض النوويلالكاملة لتسلسالت ال في ، أيرينوم الكائنات الحية المشفرة أو المرم ة فى

، ويهتم علم الجينوم بدراسة الجينومات، حياث تتميا  الدراساات التاي تام إرراي اا فاي مجاال الحية
 Automatedالجيناوم بالتحليال المتا امن لعادد  بيار مان الجيناات عان ارياق االساتخدام ا لاي 

Using يانااات،  ماا يتضاامن علام الجينااوم موضاوعات متعااددة منهاا رساام خاارائ  ألدوات رماع الب
 (Xiong, 2006, 243)الجينوم، والتسلسل، وتحليل الجينوم الوظيفي، وتحليل الجينوم المقار  .

  : Proteomics ومــــــروتيــــــم البــــــثانيًا: عل

بهاا ووظيفتهاا، حياث ياتم  و العلم ال ي يهتم بدراسة البروتينات، من حيث موقعها وتر ي
، ، ونسيجتحديد وتقدير رميع البروتينات المتضمنة أو المشار ة في مسار معين، عضية، وخلية

كااائن، و اا ه البروتينااات يمكاان أ  تااوفر بيانااات دقيقااة وشاااملة عاان  اا ا النظااام،  مااا  وعضاو أو
تينااات، والو ااف يتعامال مااع  ال البروتينااات الموراودة فااي أي خليااة والتفااعالت بااين  ا ه البرو 

 (Fulekar, 2009, 208)التر يبي لها.
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 Systems biology: ةـــوجيـــولـــة البيـــثالًثا: األنظم

 in بأنهاا تحليال العالقاات باين العنا اار فاي نظاام اساتجابة األنظماة البيولورياةتضعارف 

Response to شااائة لالضااطرابات الوراثيااة أو البيئيااة، بهااادف فهاام النظااام أو الخصااائص النا
للنظاام، وقااد يكاو   اا ا النظاام بعااض ر يئااات الباروتين المسااتخدمة لتنفيا  مهمااة معيناة،  مااا قااد 
يشااامل النظااااام البيولااااوري الج يئاااات والخاليااااا واألعضاااااء واألفاااراد، أو حتااااى الاااانظم اإليكولوريااااة 

.(Weston & Hood, 2004, 179)  

 ةـــويـــة احليـــوماتيـــات املعلـــتطبيق

 من تطبيقات المعلوماتية الحيوية في المجاالت البحثية المختلفة يتض   ما يلي: يورد العديد 

 تطبيقات املعلوماتية احليوية يف البصمة الوراثية: 

الهوياااة الشخصااااية علاااى خصاااائص متعااااددة منهاااا الخصاااائص البيولوريااااة تحدياااد عتماااد ي
 )بصاااماتولورية يالخصاااائص الفيسااو اا لك  ذلااك(،لاااى إ ومااا ،اللعااا  ،الااادمو  ي،النااوو  )الحمااض

الخصائص السلو ية  ، باإلضافة إلىمالم  الورة(و  ، االيدو  يتها،ق حية العين وشبكو  ، ابعاأل
تعبيرات الورة( وخلي  من الخصائص الفسيولورية والديناميكة و  ،وحر ة الشفاه ي،)اريقة المش
  ك ألوذلا ،م سامات تحدياد الهوياة الشخصايةأ امان  ي اب  الحماض الناوو أولقاد  .مثل الصوت

ر اء فى الحمض النووأل أختالفات الوراثية التى يمكن الحصول عليها من خالل تعبير رميع اال
مااااات يمكاااان ر ااااد ا واسااااتخدامها  أدلااااة أو عال ي،أو بعااااض شاااارائ  الحمااااض النااااوو  )الجينااااات(

(Markers ؛) ولكان  ي،% فاى حمضاهم الناوو 99بنسابة   ثنين من البشر يتطابقاا أي  إحيث
فاى  امماا يجعال  ناا  اختالف ا ، genetic variants يين من االختالفاات الجينياةي ال لديهما مال

 (Bianchi & Lio, 2007, 118) البيئية.للعوامل  ابعض األمراض واستجابتهمب ا ابتهمإمدأل 

 ي: اجلينوم امليكروبعلم  املعلوماتية احليوية يف تطبيقات

 النفايات،تنظيف : مجاالترو ي في علم الجينوم الميكفى  تستخدم المعلوماتية الحيوية
 ( Priyadarshi, 2014) البديلة.والطاقة  المنا ،تغيير و 
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 تطبيقات املعلوماتية احليوية يف التكنولوجيا احليوية: 

  التقدم أ (Traynor, Frederick, Koch, 2002, 3)تراينور وفريدير  و وش يؤ د 
نتال نباتات إيشمل  ،المخاوفو ر الكثير من الجدل ثاأ يمجال التكنولوريا الحيوية النباتية ال  يف

 النووي.من خالل تكنولوريا الحمض  المجاعات( الحد منالغ اء )تأمين ا بغرض معدلة وراثي  

 تطبيقات املعلوماتية احليوية يف جمال الزراعة: 

 تساااااااااااااااااتخدم المعلوماتيااااااااااااااااااة الحيويااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااي ال راعااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااي تحسااااااااااااااااااين المحا اااااااااااااااااايل
 Crop Improvementالحشاارات ، مقاوماااة Insect Resistance تطااوير أنااواع مقاوماااة ،

، وتحساين الجاودة الغ ائياة Development of Drought Resistance Varietiesللجفااف 
Improve Nutritional Quality  .(Priyadarshi, 2014 ) 

 االجتاهات العاملية لتضمني املعلوماتية احليوية يف املناهج الدراسية 

يا  بااين المنااا ج الدراساية المصااممة لتادريل أساساايات المعلوماتيااة مان الضااروري أ  نم
الحيوية وتلك التي تستخدم المعلوماتية الحيوية  أداة تدريسية، و يورد العديد من دول العالم التي 

 اتجهت لتضمين المعلوماتية الحيوية في المنا ج الدراسية بالمرحلة الثانوية، ومن   ه الدول:

( ياتم تادريل المعلوماتياة  Bioinformatics at Schools, Portugal) )*(البرتغاال 
الحيوية في المدار  الثانوية، حيث ياتم تضامين مجموعاة مان األنشاطة فاي مانهج علاوم الحيااة، 

ء والتطور، ونشاط اكتشاف سر الجين، ومن   ه األنشطة نشاط علم الوراثة، ونشاط شجرة النشو 
وتهدف   ه األنشطة إلى التعرف على أ مية المعلوماتية الحيوية في تحليل البيانات البيولورية 
التي تم الحصاول عليهاا فاي العقاود األخيارة، وخا اة  مشاروع الجيناوم البشاري، وتعرياف  ال مان 

يولورية باستخدام العديد من المصادر المعلمين والطال  بطرح البحث الجديدة عن المعلومات الب
المتاحة على اإلنترنت، وتعريفهم أيضا  ببعض األسالي  المستخدمة في المعلوماتية الحيوية لدراسة 

 المشكالت البيولورية، ورعل األنشطة العملية في منهج علوم الحياة أكثر فاعلية.
                                        

تاام التوثيااق فااي قائمااة المرارااع الجاا ء الخاااك بااالمواقع اإللكترونيااة التااي تناولاات االتجا ااات العالميااة لتضاامين  )*(
 المعلوماتية الحيوية في المنا ج الدراسية.

http://en.bioinformatica-na-escola.org/
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ريل المعلوماتياة يتم تاد (Bioinformatics @ School Netherlandsوفي  ولندا )
الحيوية في المرحلة الثانوية، حيث يتم تضمين عدة وحدات دراسية خا ة بالمعلوماتية الحيوية 
فاي مانهج األحيااء تتضامن  ا ه الوحادات، الوحاادة األولاى بعناوا  "البناو  الحيوياة" والتاي تتناااول 

ناااوع الااادم وتشاااو ات أمثلااة للبياناااات البيولورياااة التاااي يمكاان تخ ينهاااا فاااي قواعاااد البيانااات، مثااال: 
الحماض النااووي وقواعااد البيانااات الجنائيااة حيااث تاارتب  ملفااات الحمااض النااووي بااالجرائم بحيااث 
يمكن العثور على الجاني بطريقة سريعة، والوحدة الثانية بعنوا  "التصميم" تتناول تصميم مضاد 

ن  يفياة للسموم حيث يقوم فيها الطال  بارراء تجار  بسيطة تعطاي  اورة بصارية واضاحة عا
عماال اإلن يماااات وتصاااميم مضااااد للساااموم ثالثاااي األبعاااد، أماااا الوحااادة الثالثاااة وعنوانهاااا "التطاااور" 
تتناول البروتينات المتماثلة ووظيفة  ل بروتين وشجرات النشوء والتطور للكائنات الحية، والوحدة 

األشاخاك وذلاك الرابعة بعنوا  "رريمة قتل في المطار" وفيها ياتم التحقياق فاي رريماة قتال أحاد 
عن اريق ع ل أر ع بروتينات يشتبة بها واستخدام قواعد البيانات المتاحة على شبكة اإلنترنت 
للتعاارف علاااى  اا ه البروتيناااات وتحديااد الباااروتين المتسااب  فاااي قتاال الشاااخص و ااو باااروتين سااام 

 الث با  المورود في اللبن ال ي تناولة الشخص المقتول. 

لوماتية الحيوية ضمن منهج التكنولوريا الحيوية بالمرحلة يتم تضمين المعوفي إسرائيل: 
 :منها ،ويتم تناول عدة موضوعات ،الثانوية، حيث تمثل إحدأل وحدات منهج التكنولوريا الحيوية

د علاااى عوالتااي تسااا ،أدوات المعلوماتيااة الحيويااة المسااتخدمة علااى نطاااح واساااع ماان قباال العلماااء
تصااميم البادئاااات و مثاال محااااذاة التسلسااالت،  ،ياااة الحيويااةاكتسااا  الممارسااات الرئيسااة للمعلومات

 Predictionالتنبؤ بأار القراءة المفتوحة في تسلسل نيو ليوتيد معين و لتفاعل البلمرة المتسلسل، 

of Open Reading Frames in a Given Nucleotide Sequence استنتال تسلساالت ،
المواقااع الوظيفياة، وتصااور التر يا  ثالثااي األحمااض األمينياة، البحااث عان مجاااالت الباروتين و 

بالمعاارف والمهااارات فاي ماانهج  اوثيقاا او اال  ا ه الموضااوعات مرتبطاة ارتبااا ،األبعااد للج يئاات
 (Machluf, Gelbart, Ben-Dor & Yarden, 2016, 3)التكنولوريا الحيوية .
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مقرر المعلوماتية الحيوية وتحليل وتقويم المناا ج ا تم بعض الدراسات والبحوف بتقويم 
الدراساية للتعارف علاى مادأل تضامينها للمعلوماتيااة الحيوياة مثال دراساة راملاو وماا   ونياال ودوا  

التاي  ادفت إلاى تقيايم المقارر  (Ramlo, McConnell, Duan and Moore, 2008)وماور
 Questionتخدام منهجية ارأ األسئلة )الدراسي للمعلوماتية الحيوية القائم على االستقصاء باس

Methodology( ااال  المرحلااة الجام ياة بجامعاة أكاارو  آراء) (، وذلاك لتحدياد ورهااات نظار
حول مقرر المعلوماتية الحيوية إلدخال  The University of Akronبالواليات المتحدة األمريكية 

ر المعلوماتياة الحيوياة القاائم علاى تعديالت على المقرر وفق ا لورهات النظر،  ما تم تدريل مقر 
االستقصاء بواسطة متخصصي علم الحاس  ا لاي، وعلام الوراثاة التطورياة، ثام تطبياق اساتبيا  

 مفردة على المشار ين في الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أ :  29األسئلة المكو  من 

 لطاااال  بشاااأ  منهجيااة اااارأ األسااائلة قاااد سااااعدت البااااحثين علاااى تقيااايم ورهاااات نظااار ا
تجار هم في المعلوماتية الحيوية ضمن مقرر المعلوماتية الحيوية القائم على االستقصاء 

 ال ي يدرسة الطال  الجامعيو  واال  الدراسات العليا على حد سواء. 

  اارح وأسااالي  التقياايم الكيفياة مثاال المقااابالت الفردياة تسااتغرح وقتااا  أااول ماان منهجيااة
 ارأ األسئلة. 

(  ادفت إلاى تحليال معااايير Wefer & Sheppard, 2008يفار وشايبارد )ودراساة و 
لااك ذالعلاوم البيولوريااة بالمدرسااة الثانويااة لتساع وأر عااين واليااة ماان الوالياات المتحاادة األمريكيااة، و 

فيما يتعلق بالمحتوأل المرتب  بالمعلوماتية الحيوية، وقد تم تحليل محتوأل العلوم البيولورية بكل 
الط  الشرعي  –( محاور رئيسة و ي: مشروع الجينوم البشري وعلم الجينات 9والية في ضوء )

ال راعااااة  –اسااااتخدام الكمبياااوتر  -الطااا  –االختالفااااات النيكليوتيدياااة  –التصااانيف  -التطاااور –
القضايا العلمية االرتماعية ) العلم والتكنولوريا والمجتمع (، وقد أوضحت  –اء  وتكنولوريا الغ

ي اختلاف باين  متدني للمحتاوي المارتب  بالمعلوماتياة الحيوياة بصافة عاماة، والاالنتائج التمثيل ال
لك استخدام الكمبياوتر أقال  المحاور التسعة حيث  ا  مشروع الجينوم البشري وعلم الجينات و 

%(، وقاااد أو ااات الدراسااة بمرارعاااة وتحاااديث المعاااايير 64%(، والتطاااور أعلاااى نساابة )8نساابة )
 تدعيم التنور العلمي لطال  المدرسة الثانوية. لك لتسهيل  دفذالمورودة و 
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 ,Furge,Truss, Moore and Langeland) ودراسة فاورل وتارو  وماور والنجالناد

التي استهدفت التعرف على مدأل تضمين المعلوماتياة الحيوياة فاي محتاوأل مقارر العلاوم  (2009
أل اساتفادة الطاال  ، و ا لك التعارف علاى مادKalamazoo Collegeالطبي ياة بكلياة  االماازو 

الخريجين منها، ومن خاالل تحليال محتاوأل تلاك المقاررات وتطبياق اساتطالع رأي علاى مجموعاة 
مااان الخاااريجين الااا ين درسااااوا المعلوماتياااة الحيوياااة لمعرفاااة ماااادأل اساااتفادتهم منهاااا، أشاااارت نتااااائج 

 الدراسة إلى ما يلي: 

 ررات اآلتية:أواًل: مت تضمني املعلوماتية احليوية يف شكل وحدات يف املق
  الخلية والبيولوريا الج يئية  –في قسم األحياء تم التضمين في مقررات )التطور والوراثة

األسا  الج يئاي الضاطرابات  –البيولوريا الج يئية المتقدمة  –علم الوراثة المتقدمة  –
 الجهاز العصبي(.

  ياااء الحيويااة الكيم –فااي قساام الكيمياااء تاام التضاامين فااي مقااررات )الكيمياااء التمهياادي– 
 مباد  الكيمياء الطبية(. –الكيمياء الحيوية المتقدمة 

  تراكيااا   –فااي قساام الحاساا  ا لااي تاام التضاامين فااي مقااررات )مقدمااة للحوساابة العلميااة
 مقدمة لتعلم ا لة(. –البيانات 

  .في قسم الرياضيات تم التضمين في مقرر المعادالت التفاضلية والطرح العددية 

 اء تم التضمين في مقرر مقدمة لألنظمة المعقدة. في قسم الفي ي 

 ثانيًا : الطالب اخلرجيني يستخدمون املعلوماتية احليوية 
،  مااا أنهاام اسااتفادوا ماان دراسااتهم للمعلوماتيااة diverse settingsفااي مواضااع مختلفااة 

 اد م المهني. الحيوية في المرحلة الجام ية في منهج الكيمياء الحيوية والبيولوريا الج يئية في إعد

( دراسة لتحدياد مساتوأل فهام تطبيقاات البيومعلوماتياة ومساتوأل 2013وأررت )أبو حية، 
اتجا ات معلمي األحياء بالمرحلة الثانوية بقطاع ت ة نحو   ه التطبيقات، ولتحقياق ذلاك قامات 

ات بدعاداد ثاالف أدوات و اي: قائمااة تطبيقاات البيومعلوماتياة، اختباار لقيااا  مساتوأل فهام تطبيقاا
البيومعلوماتية، ومقيا  اتجاه معلمي األحياء نحو تطبيقات البيومعلوماتياة، ثام ابقات االختباار 
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ااا ومعلمااة لألحياااء بالمرحلااة الثانويااة بقطاااع تاا ة، 112والمقيااا  علااى عينااة مكونااة ماان ) ( معلم 
د بلا  وتو لت نتائج الدراسة إلى أ  مستوأل فهم تطبيقات البيومعلوماتية لدأل  ؤالء المعلمين قا

%(، وأ  مستوأل اتجا ات معلمي األحياء بالمرحلة 60%(، أي أنة أقل من حد الكفاية )40,9)
%(،  ماااا أناااة ال توراااد 60%( أي أنااة أكبااار مااان حاااد الكفايااة )67,1الثانويااة بقطااااع تااا ة بلااا  )

عالقااااة ارتبااياااااة بااااين مساااااتوأل فهاااام معلماااااي األحياااااء بالمرحلاااااة الثانويااااة بقطااااااع تاااا ة لتطبيقاااااات 
 وماتية ومستوأل اتجا اتهم نحو ا.البيومعل

أكادت الدراسااات الساابقة علااى أ مياة المعلوماتيااة الحيوياة وتطبيقاتهااا، وضارورة تضاامين 
 منا ج المرحلة الثانوية بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها. 

المعارف محتوأل( ال – داف األالمرحلة الثانوية )ف الثالث بالصتضمن منهج األحياء بيال "
 .%" 30بالقدر المناس  و و ما يمثل  بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها والمعلومات المرتبطة

 اتبع البحث الحالي اإلرراءات التالية لإلرابة على أسئلة البحث والتحقق من فرضة:

اسـتطال  رأ  جاــاالت املعلوماتيـة احليويـة وتطبيقاتهــا الـت ينبهـي تضــمينها يف        أوًلـا: إعـداد  
 .  املرحلة الثانويةالصف الثالث بمنهج األحياء ب

ماااا مجااااالت المعلوماتياااة الحيويااااة  :البحاااث و اااو أسااائلةألول مااان ساااؤال اال عااانلإلراباااة 
مرحلاة الثانوياة؟ تام إعااداد الالصاف الثالاث بوتطبيقاتهاا التاي ينبغاي تضامينها فاي مانهج األحيااء ب

فاي مانهج األحيااء  ضامينهااستطالع رأي بمجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتهاا التاي ينبغاي ت
 : ا تيةمن خالل الخطوات  ،المرحلة الثانويةالصف بب

 : العـــن االستطـــدف مـــد الهـــديـــتح -1

 تهاومادأل مناساب تهاأ مي ن حيثالتعرف على مجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها م
 من ورهة نظر المتخصصين والمعلمين.  المرحلة الثانويةالصف الثالث باألحياء ب لمنهج
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 : )*(رأيـــال العـــستطااق ـــشتقاادر ـــمص -2

 من عدة مصادر:  تم اشتقاح استطالع الرأي الخاك بالمعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها

 لمعلوماتية الحيوية.بعض المرارع التى تناولت ا 

 .الدراسات والبحوف السابقة وما تو لت إلية من نتائج 

 ذات الصلة بالمعلوماتية الحيوية. بعض المواقع اإللكترونية المتخصصة 

 رأي: ـــالع الـــود استطـــة بنـــاغـــصي -3

مساااااتويا ،  تماااات  ااااياتة بنااااود اسااااتطالع الاااارأي فااااي  ااااورة عبااااارات وأمااااام  اااال عبااااارة
مهام إلاى حاد ماا  –األول يتناول ثالف استجابات للحكم علاى مادأل أ مياة ال باارة )مهام المستوأل 

لمنهج األحياء تير مهم(، والمستوأل الثاني يتناول استجابتين للحكم على مدأل مناسبة ال بارة  –
تيار مناسا ( والمطلاو  ماان الساادة المحكماين اختياار أحااد  –بالصاف الثالاث الثاانوي )مناساا  

 ورهات نظر م. البديلين وفق

 رأي: ـــالالع ـــة الستطـــورة األوليـــالص -4

ا. 120 على)*(اشتملت الصورة األولية لالستطالع  بند 

 رأي: ــــالع الــــستطط اــــضب -5

الخباااااراء  السااااادة فااااي  اااااورتة األوليااااة علاااااى مجموعااااة مااااان اسااااتطالع الااااارأي تاااام عااااارض
ط  البشري والط  البيطاري والعلاوم وال راعاة من أعضاء  يئة التدريل بكليات ال)**(والمحكمين

والتر ية، ومعلمي مادة األحياء ومورهيها، وتم تعديل استطالع الرأي فاي ضاوء آرائهام؛ حياث تام 
%، و لاا  عااادد ا  50حاا ف بعااض البنااود التااى  اناات النساابة المئوياااة لماادأل مناساابتها أقاال ماان 

ا 31)  .)***((4فى ملحق ) ما  و موض  ( بند 

                                        

 .مصادر اشتقاح استطالع الرأي( 1ملحق ) )*(

 .الستطالع الرأي( الصورة األولية 2ملحق ) )*(

 ث.ء السادة المحكمين على أدوات الحقائمة بأسما( 3ملحق ) )**(

 ( تكاارارات درراة األ ميااة ومادأل المناساابة والنسابة المئويااة لبناود االسااتطالع الخااك بالمعلوماتيااة4ملحاق ) )***(

 ا.الحيوية وتطبيقاته
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 : الـــرأيالع ـــة الستطـــائيـــرة النهوـــالص -6

بعااااااااد إراااااااااراء التعاااااااااديالت وحااااااااا ف بعاااااااااض البناااااااااود أ اااااااااب  االساااااااااتطالع فاااااااااي  اااااااااورتة 

ا، ويمكن إيضاأ ذلك فيما يلي من خالل ردول ) 89حيث تضمن)****(النهائية  (: 1بند 
 ( عدد بنود استطال  الرأ  يف الصورة األولية والنهائية 1جدول )

 االت املعلوماتية احليوية وتطبيقاتهاالستطال  الرأ  جا

 رأ ــــال  الــــب استطــــوانــــج م
عدد البنود يف 

 األولية الصورة
عدد البنود الت 

 مت حذفها
 عدد البنود يف الصورة النهائية

 9 _ 9 .احليوية ونشأتها ونوعيها وفروعهاماهية املعلوماتية  1
 11 - 11 جماالت املعلوماتية احليوية 2
 4 - 4 مفاهيم مرتبطة باملعلوماتية احليوية 3
 - 13 13 قواعد بيانات املعلوماتية احليوية 4
 - 8 8 أدوات املعلوماتية احليوية 5
 8 1 9 جمال الطب اجلزيئي 6
 9 1 10 جمال علم اجلينوم امليكروبي 7
 3 - 3 جمال تقييم املخاطر 8
 4 1 5 جمال التطور والطفرات 9
 9 - 9 م  النوو  وعلم الطب الشرعيجمال احل 10
 9 - 9 جمال الزراعة والثروة احليوانية 11
 2 1 3 جمال الدراسات املقارنة 12
 2 - 2 جمال احلرب البيولوجية 13
 12 3 15 جمال عصر ما بعد اجلينوم 14
 4 - 4 جمال التكنولوجيا احليوية 15
 3 3 6 جمال النانو تكنولوجي 16

 بند 89 31 120 و ـــــــــــــاجملم

% وذلااك  50( بنااد علاى الاارتم ماان أ  ماادأل مناسابتها  ااا  أقاال ماان 15لام يااتم حاا ف )
 ألسبا  مختلفة يمكن إيجاز ا في الجدول التالي:

                                        

 ي.( الصورة النهائية الستطالع الرأ5ملحق ) )****(
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 ( البنود الت مل يتم حذفها من استطال  الرأ  2جدول )
 جااالت املعلوماتية احليوية وتطبيقاتها وأسباب عدم حذفها

 لت مل يتم حذفها رغم أن عدمالبنود ا م
 اــــذفهــــدم حــــاب عــــأسب % 50مناسبتها كان أقل من 

 األحياء احلاسوبية وأحياء األنظمة احلاسوبية 1
 واألحياء اجلزيئية احلاسوبية

ــ       ــي  تل ــ  توض ــة وينبه ــة احليوي ــة باملعلوماتي ــاهيم مرتبط ــا مف ألنه
 املفاهيم عند تضمينها باملنهج .

 جيا النظمبيولو 2
ه  الفر  الثالث من فـرو  املعلوماتيـة احليويـة، والـذ  ينبهـي تناولـ        
بشكل خمتصر حت  يستطيع طالب املرحلة الثانوية معرفـة العالقـة بـني    

 الفرو  الثالثة للمعلوماتية احليوية

الطب الشخصي القائم عل  جينـات وبروتينـات    3
 كل شخص

ــ     رب متطلبـا معرفيـا يســبق   أحـد تطبيقـات جمــال الطـب اجلزيئـي ، ويعت
 احلديث عن العالج اجليين.

ــيدلة     تصميم األدوية جا يتناسب مع جينات املري  4 ــم الص ــرتب  بعل ــ  م ــي وألن ــات جمــال الطــب اجلزيئ أحــد تطبيق
 اجلينية . اجلينية وجيب تضمين  عند تناول علم الصيدلة

الكشف عن نقاط الضعف يف الرتكيبات الوراثية  5
 تؤد  إلصابتهم باألمراض ومعاجلتهالألفراد الت 

ــد       ــي وجيـب تضــمين  عن ــم اجلينـوم امليكروب ــات جمـال عل أحـد تطبيق
 احلديث عن الكشف املبكر عن االستعداد الوراثي لألمراض.

6 

ــوراثي للاماعــات      ــاط الضــعف ال ــتهدان نق اس
واإلبادة اجلماعية لإلنسان بواسطة امليكروبـات  

لبشـرية بشـكل   املعدلة وراثيـًا ، وقتـل اخلاليـا ا   
 انتقائي وتعطل بع  تسلسالت احلم  النوو .

ــا تطبيقــان ســلبيان للمعلوماتيــة        ــثالن احلــرب البيولوجيــة وهم مي
ــاب    ــد وردا بالكت ــة، وق ــرة احلــرب البيولوجي ــة، ومرتبطــان بفك احليوي

 املدرسي بالصف الثالث الثانو  بالباب الثاني بالفصل الثاني .

ــ  ا   7 ــب بعـ ــد نسـ ــاعدة يف دديـ ــات املسـ لنباتـ
 واحليوانات يف برامج التهاني.

ــة      ــرتب  بأمثل ــة، وم ــروة احليواني ــة والث ــات جمــال الزراع أحــد تطبيق
حليوانات مت إنتاجها بالتهاني، وقد ورد بالكتاب املدرسـي للصـف األول   

 .يف الباب الرابع بالفصل األول

التنبؤ بالرتكيب ثالثي األبعاد للاينوم معتمًدا  8
 ات الرتكيبيةدراسة اجلينوم عل 

أحد تطبيقات عصر ما بعد اجلينوم، وجيب تضمين  عنـد احلـديث عـن    
 املعلوماتية احليوية الرتكيبية، وهو أحد نوعي املعلوماتية احليوية.

دمج الدماغ بالكمبيوتر مـن الـالل عر  الرقـائق     9
 الكمبيوترية.

وية، أحد تطبيقات عصر ما بعد اجلينوم وهو مرتب  برقائق الكمبيوتر احلي
 وهي مفهوم ورد بالكتاب املدرسي للصف األول يف الباب األول بالفصل األول.

برجمة الكائنات وصناعة اآلالت احلية، وإطالة  10
 العمر عن طريق برجمة اجلينات

أ من تطبيقات عصر ما بعد اجلينوم، وهما مرتبطان بالبند السابق وهو دمج 
 الدماغ بالكمبيوتر من الالل عر  الرقائق الكمبيوترية وسيتم تناوهلا مًعا.

ــال      11 ــادة تصــنيع أو إصـ هندســة األنســاة )إعـ
 األنساة( التالفة(

توصـيل   أحد تطبيقـات النـانو تكنولـوجي وسـيتم تناوهلـا عنـد تنـاول       
 دوية لألنساة لالرتباط بينهما.األ

الصـف  األحيـاء ب هج ثانًيا: إعـداد قـائمتني باملعـايل الـت ينبهـي مراعاتهـا يف أهـدان وحمتـو  مـن         
 املرحلة الثانوية يف ضوء استطال  الرأ  جااالت املعلوماتية احليوية وتطبيقاتها.الثالث ب

عاايير التاي ينبغاي توافر اا فاي ماا الم :البحاث و او أسائلة الثااني مان ساؤالال نلإلراباة عا
المرحلة الثانوية في ضوء مجاالت المعلوماتية الصف الثالث ب)أ داف ومحتوأل( منهج األحياء ب

قائمة بالمعايير التي ينبغي توافر ا في األ داف، وقائمة بالمعايير  تم إعداد ،الحيوية وتطبيقاتها؟
 :ا تيةالتي ينبغي توافر ا في المحتوأل وذلك وفقا  للخطوات 



 عبد احملسن إميان أ/ ، رضا درويش، د/ حممد أ.د/ أبو السعود
 

 414 

 قائمة معايير األهداف في ضوء مجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها:  -1

الصاف الثالااث ينبغاي توافر اا فاي أ ااداف مانهج األحيااء بتام إعاداد قائماة بالمعاايير التااي 
 وذلك  التالي:  ضوء مجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها في المرحلة الثانويةب

 ة: ـــائمـــقن الـــدف مـــالهأ( 

تهدف القائمة إلى تحديد المعايير الخا ة باأل داف المعرفية والمهارية والوردانية التاي 
المرحلاة الثانوياة فاي ضاوء مجاااالت الصااف الثالاث بفاي أ اداف مانهج األحيااء ب تضامينهاينبغاي 

 .المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها

 ة: ـــائمـــاق القـــادر اشتقـــمصب( 

 اعتمادا  على:المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها  قائمة معايير األ داف في ضوء مجاالت تم إعداد
 .استطالع الرأي الخاك بمجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها 

  بعاض الدراسااات والبحااوف الساابقة التااي ا تماات بتضامين مجاااالت المعلوماتيااة الحيويااة
 Gelbart)ريلبرت ويارد  نوية مثل دراسات وتطبيقاتها في منا ج األحياء بالمرحلة الثا

and Yarden, 2006)  ،( ودراساة ماار و  وآخارو  2010، )عرفاات(Marques 

et al , 2014)  ،(2014، ودراسة )تانم. 

  .بعض المعايير الخا ة بمنهج األحياء بالمرحلة الثانوية في مصر 

 ة: ـــائمـــة للقـــورة األوليـــالصج( 

ة في  ورتها األولية حيث تناولت المعايير الخا ة باأل داف المعرفية، تم إعداد القائم
وتاام تقسااايمها إلااى المعاااايير الخا ااة بمفهاااوم المعلوماتياااة الحيويااة وفروعهاااا و ااى ثالثاااة معاااايير، 
والمعااايير الخا ااة بمجاااالت المعلوماتياااة الحيويااة وتطبيقاتهااا و ااي أحاااد عشاار م يااارا ، يلااي  ااال 

 .المهارية والوردانيةبة،  ما تم إعداد المعايير الخا ة باأل داف  م يار المؤشرات الخا ة
 ة: ــائمــة للقــائيــورة النهــالصد( 

لساادة المحكماين للحكام علااى األولياة علاى مجموعاة ماان ا افاي  ااورته القائماة تام عارض
مادأل  ااالحيتها، وتام إرااراء بعاض التعااديالت عليهاا، حتااى أ ابحت فااي  اورتها النهائيااة  مااا 

 (.6ض  بملحق )يت
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 قائمة معايير المحتوى في ضوء مجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها:  -2

الصف الثالث منهج األحياء ب محتوألفي  ضمينهاينبغي تتم إعداد قائمة بالمعايير التي 
 وذلك  التالي: المرحلة الثانوية في ضوء مجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتهاب

 ة: ـــائمـــن القـــدف مـــالهأ( 

مجااااااالت المعلوماتيااااة الحيوياااااة محتااااوأل تهاااادف القائمااااة إلاااااى تحديااااد المعاااااايير الخا ااااة ب
 منا ج األحياء بالمرحلة الثانوية. محتوألفي  تضمينهاوتطبيقاتها التي ينبغي 

 ة: ـــائمـــاق القـــادر اشتقـــمصب( 

ة الحيوياااة وتطبيقاتهااااا تااام إعاااداد قائمااااة معاااايير المحتااااوأل فاااي ضااااوء مجااااالت المعلوماتياااا
  اعتمادا على:

 .استطالع الرأي بمجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها 

  بعاض الدراسااات والبحااوف الساابقة التااي ا تماات بتضامين مجاااالت المعلوماتيااة الحيويااة
 Gelbart)ريلبرت ويارد  وتطبيقاتها في منا ج األحياء بالمرحلة الثانوية مثل دراسات 

and Yarden, 2006)  ،( ودراساة ماار و  وآخارو  2010، )عرفاات(Marques 

et al , 2014)  ،(2014، ودراسة )تانم. 

 .بعض المعايير المحلية و العالمية لمحتوأل منهج األحياء بالمرحلة الثانوية 

 ة: ـــائمـــة للقـــورة األوليـــالصج( 

خا اة بمحتاوأل مجاااالت تام إعاداد القائماة فااي  اورتها األولياة حياث تناولاات المعاايير ال
المعلوماتياة الحيوياة وتطبيقاتهاا، وتام تقسايمها إلاى المعاايير الخا اة بمفهاوم المعلوماتياة الحيوياة 
وفروعها، و ى ثالثاة معاايير، والمعاايير الخا اة بمجااالت المعلوماتياة الحيوياة وتطبيقاتهاا و اي 

 أحد عشر م يارا  يلي  ل م يار المؤشرات الخا ة بة. 
 ة: ـــائمـــة للقـــائيـــورة النهـــالصد( 

تااام عااارض القائماااة علاااى مجموعاااة مااان الساااادة المحكماااين للحكااام علاااى مااادأل  اااالحيتها 
 (.7وإعداد ا في  ورتها النهائية ملحق )
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وتقييمهـا يف ضـوء قـائمت     بالصـف الثالـث الثـانو    األحيـاء   مـنهج : دليـل أهـدان وحمتـو     اثالًث
  املعايل )األهدان واحملتو (

ماا ماادأل تاوافر تلااك المعاايير فااي )أ اداف ومحتااوأل( ماانهج  :الثالااث ساؤالال عاانراباة لإل
 الخطوات التالية:  إرراءالمرحلة الثانوية؟ تم الصف الثالث باألحياء ب

المرحلة الثانوية الصف الثالث بتضمن منهج األحياء بيال تم  ياتة فرض البحث و و 
بالقااادر  بالمعلوماتيااة الحيويااة وتطبيقاتهااا لمرتبطااةالمعااارف والمعلومااات امحتااوأل( ال – ااداف األ)

 المناس ، وللتحقق من  حة   ا الفرض تم إرراء ما يلي: 
 إعداد أداة تحليل أهداف منهج األحياء بالصف الثالث بالمرحلة الثانوية  -1

تاااام إعااااداد أداة تحلياااال أ اااااداف ماااانهج األحياااااء بالصااااف الثالاااااث بالمرحلااااة الثانويااااة وفاااااق 
 لية: الخطوات التا

تحديد الهدف من أداة التحليل : استهدفت أداة التحليل الحكم على مدأل تضمين أ داف 
منهج األحياء بالصف الثالث بالمرحلاة الثانوياة للمعلوماتياة الحيوياة وتطبيقاتهاا الساابق تحدياد ا 

 بقائمة المعايير التي ينبغي توافر ا في األ داف.

مانهج األحيااء بالصاف بطاقاة لتحليال أ اداف إعاداد : تام الصـورة األوليـة ألداة التيليـ     أ( 
 .السابق تحديد ااأل داف في ضوء قائمة معايير الثالث بالمرحلة الثانوية 

 تم ضب  الصورة األولية ألداة التحليل من خالل: ضبط أداة التيلي :ب( 

ــ : ج(  ــدق أداة التيلي حيااث عرضاات أداة التحليال علااى مجموعااة مان المحكمااين، وذلااك  ص
ء الرأي حول إمكانية التحليل باستخدام تلاك األداة، وقاد تام إراراء بعاض التعاديالت إلبدا

 وفق ا  راء المحكمين ومنها:

 م يتم تناولها في الجان  المعرفيإضافة بعض المؤشرات التى لها ران  ورداني ول. 

 .إعادة  ياتة بعض المؤشرات 
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ت التى أشار إليها السادة المحكمو ، بعد إرراء التعديال الصورة النهائية ألداة التيلي :د( 
في ضوء منهج األحياء بالصف الثالث بالمرحلة الثانوية بطاقة تحليل أ داف أ بحت 

 .)*(في  ورتها النهائية مجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها
 إعداد أداة تحليل محتوى منهج األحياء بالصف الثالث بالمرحلة الثانوية -2

 تحليل محتوأل منا ج األحياء بالمرحلة الثانوية وفق الخطوات التالية: تم إعداد أداة 

ــ : أ(  ــد الهــدف مــن أداة التيلي اساتهدفت أداة التحلياال الحكام علااى )مادأل وشااكل(  تيدي
تضاامين محتاااوأل ماانهج األحيااااء بالصااف الثالاااث بالمرحلااة الثانوياااة للمعلوماتيااة الحيوياااة 

 ر التى ينبغي توافر ا في المحتوأل.وتطبيقاتها السابق تحديد ا بقائمة المعايي

منهج األحياء بالصف الثالث بطاقة لتحليل محتوأل تم إعداد  الصورة األولية ألداة التيلي :ب( 
 ،السابق تحديد االتي ينبغي توافر ا في المحتوأل  في ضوء قائمة المعايير بالمرحلة الثانوية

 منهج األحياء.تطبيقاتها في محتوأل تضمين المعلوماتية الحيوية و )مدأل وشكل( وذلك لتحديد 

   ـــط أداة التيليـــضبج( 

 تم ضب  الصورة األولية ألداة التحليل من خالل: 

   :حياث عضرضات أداة التحليال علاى مجموعاة مان الساادة المحكماين؛ وذلاك  صدق أداة التحليل
لثانويااة إلباداء الاارأي حااول إمكانيااة تحليال محتااوأل  تااا  األحياااء بالصاف الثالااث بالمرحلااة ا
 باستخدام تلك األداة، ولم تسفر عملية التحكيم عن أي تعديالت على أداة التحليل.

  :مانهج األحيااء بالصاف الثالاث  محتاوألبطاقة تحليال أ بحت  الصورة النهائية ألداة التحلي
 .)*(أيضا  في  ورتها النهائية الحيوية وتطبيقاتها في ضوء مجاالت المعلوماتية بالمرحلة الثانوية

تم تناول إراراءات التحليال لكال أداة علاى حادة )أداة تحليال أ اداف مانهج  إجراءات التحليل: -3
األحيااء بالصااف الثالااث بالمرحلاة الثانويااة، وأداة تحلياال محتاوأل ماانهج األحياااء بالصااف 

                                        

 .بطاقة تحليل أ داف منا ج األحياء بالمرحلة الثانوية في ضوء مجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها (8ملحق ) )*(

 .( بطاقة تحليل محتوأل منا ج األحياء بالمرحلة الثانوية في ضوء مجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها9ملحق ) )*(
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الثالااث بالمرحلااة الثانويااة( حيااث إنااة بعااد االنتهاااء ماان إعااداد أداة تحلياال أ ااداف مناااا ج 
 لة الثانوية والتأكد من  الحيتها للتطبيق تم القيام باإلرراءات التالية: األحياء بالمرح

 ل: ــــة التحليــــد عينــــديــــتحأ( 

تحددت عينة التحليل في دليل المعلم ورميع الموضوعات الواردة بكتا  األحياء للصف 
مااان  تاااا   الثالااث الثاااانوي، وذلاااك مااان خاااالل تحدياااد الموا ااافات العاماااة لمحتاااوأل أحااادف ابعاااة

 األحياء المقرر على اال  الصف الثالث بالمرحلة الثانوية.

: لتحديد مدأل توافر بنود بطاقة التحليال فاي األ اداف فاي  ال م ياار تيديد ويدات التيلي 
تاام التحليااال فاااي ضاااوء األ اااداف التاااى وردت فاااي  ااال در  مااان درو  الصاااف الثالاااث 

 بالكتا  المدرسي أو دليل المعلم.

تعتباار المؤشااارات المتضاامنة فااي معاااايير األ ااداف فئااات تحليااال  التحليـــل:تحديــد فئـــات  ( ب
أل داف منهج األحياء بالصاف الثالاث بالمرحلاة الثانوياة فاي ضاوء مجااالت المعلوماتياة 

 الحيوية وتطبيقاتها.

 تم االلت ام بالضواب  التالية:  ضوابط التحليل:ج( 

اشتمل علية مان  اور ورساوم بما  –عينة التحليل  –تحليل موضوعات  تا  األحياء 
  توضيحية وأنشطة.

 .تحليل أ داف  ل موضوع من موضوعات األحياء بالصف الثالث 

 تم ضب  عملية التحليل من خالل حسا   دح التحليل وثباتة  ما يلي:  ضبط عملية التحليل:د( 
 ـــة التيليـــدق عمليـــص:  

اف ومحتاااوأل مااانهج األحياااااء لتحدياااد  ااادح عملياااة التحليااال قامااات الباحثااااة بتحليااال أ اااد
بالصف الثالث بالمرحلة الثانوية باستخدام بطاقتي تحليل األ داف والمحتاوأل،  ماا قامات إحادأل 

بااادرراء نفااال عمليااة التحليااال بعاااد االاااالع علاااى ضاااواب  التحلياال و اساااتخدام نفااال )*(الاا ميالت
حساا  نسابة االتفااح مان البطاقتين، وتم مقارنة نتائج تحليل الباحثة بنتائج تحليل ال ميلاة، وتام 

                                        

 ة.يل العلوم البيولورية والجيولوريج وارح تدر / رحا  رمال الدين المدر  المساعد بقسم المنا  أ )*(
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(، وقد بلغت نسبة االتفاح في تحليل 62- 61، 1984المفتي، ) Cooperخالل معادلة  و ر 
( و مااااا نسااااابتا  % 90(، بينماااااا بلغاااات نسااااابة االتفاااااح فاااااي تحلياااال المحتاااااوأل )%94األ ااااداف )

 مرتفعتا ، و  لك يمكن الوثوح في النتائج التي تم التو ل إليها. 
 ـــتيلية الـــات عمليـــثب   

للتحقاق مان ثباات عملياة التحليال قامات الباحثاة بادرراء عملياة التحليال مارتين متتاااليتين 
( Holsti بفا ل زمني قدره ثالثة أسابيع، وتم حسا  ثبات التحليل من خالل معادلة ) ولستي

( و اي نساابة 0,98(، وقاد بلغات نسابة االتفااح لثباات تحليال األ اداف )226، 2004، )ا يماة
تاادل علااى ثبااات عمليااة التحلياال، حيااث  اا  عاادد المؤشاارات المتفااق عليهااا خااالل مرتااي  مرتفعاة

(،  مااااا بلغااات نسااابة االتفاااااح لثباااات تحلياااال 416( والعااادد الكلااااي للمؤشااارات  )410) التحليااال 
( و ي نسبة مرتفعة تدل على ثبات عملية التحليال، حياث  اا  عادد المؤشارات 0,99المحتوأل )

 (. 210( والعدد الكلي للمؤشرات  )200) لتحليل المتفق عليها خالل مرتي ا
 

 أواًل : نتائج دليل أهدان منهج األحياء للصف الثالث الثانو 
في ضوء تناولها منهج األحياء بالصف الثالث بالمرحلة الثانوية أسفرت عملية تحليل أ داف 

 عن النتائج التالية:لقائمة المعايير التي تم إعداد ا  وفقا  لمجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها 
 نتائج التحليل الكمي ألهداف منهج األحياء للصف الثالث الثانويأ( 

  حياث تاام تحلياال األ اداف الااواردة بكتااا  الطالا  ودلياال المعلاام فاي ضااوء قائمااة معااايير
ي فااااى معااااايير المعلوماتيااااة الحيويااااة وتطبيقاتهااااا العاااادد الكلااااي لمؤشاااارات الجاناااا  المعرفاااا

أ اداف مانهج الصاف الثالاث الثاانوي  تضامنت( مؤشار ا، 220المعلوماتياة الحيوياة  اا  )
 تضااامينإلااى تاادني مسااتوأل  يجااة%، وتشااير  اا ه النت 3( مؤشاارات فقاا  بنساابة 7منهااا )

 أ داف المنهج للجان  المعرفي للمعلوماتية الحيوية.

 ( مؤشر ا64وماتية الحيوية  ا  )العدد الكلي لمؤشرات الجان  المهاري فى معايير المعل ،
وتشير   ه %،  3مؤشرين فق  بنسبة  أ داف منهج الصف الثالث الثانوي منها تضمنت

 .المهاري للمعلوماتية الحيوية أ داف المنهج للجان  تضمينإلى تدني مستوأل  يجةالنت
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 (  115العاادد الكلااي لمؤشاارات الجانااا  الورااداني فااى معاااايير المعلوماتيااة الحيويااة  اااا )
، %2( مؤشرين فق  بنسبة 2ي منها )أ داف منهج الصف األول الثانو  تضمنتمؤشر ا، 

 أ اااداف المااانهج للجانااا  تضااامينمساااتوأل الشاااديد فاااي تااادني الإلاااى  تيجاااةوتشاااير  ااا ه الن
 الورداني للمعلوماتية الحيوية.

 نتائج التحليل الكيفي ألهداف منهج األحياء للصف الثالث الثانويب( 

 ضمينهاالثانوي لمعرفة مدأل ت لثتحليل أ داف منهج األحياء للصف الثامن خالل فحص و 
 لمعايير ومؤشرات المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها  ما وردت في قائمة المعايير يالحظ ما يلي: 

 يـــرفـــب المعـــانـــة للجـــبالنسب 

 و ى: حيويةأر عة مؤشرات فق  تحت م يار فروع المعلوماتية ال أ داف المنهج ضمنتت

 د المقصود بالحمض النووييحدت. 

 ف علم الجينوميعر ت . 

 أنواع البروتينات تحديد . 

 عتباار أ ميااة الجينااوم فااي مجااال  ااناعة حيااث تتطبيقااات مشااروع الجينااوم البشااري  ذ ار
 .العقاقير  ي أحد تطبيقات مشروع الجينوم البشري

 و ى:ور والطفرات ثالثة مؤشرات فق  تحت م يار التطكما تضمنت أ داف المنهج 

 ف الطفرة الوراثيةيعر ت. 

 أنواع الطفرات تحديد. 

 ر أسبا  حدوف الطفرةيفست. 

 لمنهج أأل من المعايير والمؤشرات ا خرأل.ل األ داف المعرفية تتضمنولم 

األحيااااء أ ااداف الجاناا  المعرفااي فااي ماانهج تضااامين تاادني مسااتوأل و ناااء  عليااة يتضاا  
 .رضوء قائمة المعايي لصف الثالث فيل
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 اريــب المهــانــة للجــبالنسب 

  ما:أ داف المنهج مؤشرين فق   ضمنتت
 رسم ر   الحمض النووي DNA ندرل تحت م يار نوعا المعلوماتية الحيويةالم. 

 ندرل تحت م يار الم فحص  ور توض  شرائ  البصمة الوراثية إلثبات البنوة أو نفيها
 .الحمض النووي وعلم الط  الشرعي

أأل ماااااان المعاااااااايير  األحياااااااء للصااااااف الثالااااااث أل ااااااداف المهاريااااااة لمااااااانهجا ضاااااامنولاااااام تت
 .والمؤشرات ا خرأل

األحياااء  أ ااداف الجانا  المهاااري فاي ماانهجالشاديد فااي تضامين تاادني و ا ا يشااير إلاى ال
 . ضوء قائمة المعايير لصف الثالث فيل

 يــدانــوجــب الــانــة للجـــبالنسب 

 :ا مأ داف المنهج مؤشرين فق   تضمنت

 ر عظماة الخااالق فيماا يتعلااق بالمعلوماات الوراثياة ودور ااا فاي تميياا  البشار بصاافات يقادت
 . ال ي يندرل تحت م يار الحمض النووي وعلم الط  الشرعي تختلف من فرد  خر

 المنااااادرل تحااااات م يااااااار بالقضاااااايا األخالقياااااة المرتبطاااااة بالتكنولوريااااااا الحيوياااااة  اال تماااااام
  .التكنولوريا الحيوية

 ل األ داف الوردانية بالمنهج أأل من المعايير والمؤشرات ا خرأل.ولم تتناو 

األحيااء  فاي مانهج ورادانيأ اداف الجانا  الالشاديد فاي تضامين تادني و ا ا يشاير إلاى ال
 . ضوء قائمة المعايير لصف الثالث فيل

ــ   الثــانو  ب األحيــاء بالصـف الثالـث  انتـائج دليــل حمتـو  كتـ   ثانيـًا:   ة يف ضـوء جمـاالت املعلوماتي
 احليوية وتطبيقاتها

بالمرحلااة الثانويااة )ابعااة    األحياااء بالصااف الثالااثاأساافرت عمليااة تحلياال محتااوأل  تاا
 ( في ضوء تناولها لمجاالت المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها عن النتائج التالية:2018/ 2017
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 نتائج التحليل الكمي لمحتوى كتاب األحياء للصف الثالث الثانويأ( 

، مؤشاارات( 204فاى معااايير المعلوماتياة الحيويااة  اا  ) المحتااوأللمؤشارات العادد الكلااي 
% ولاام تتنااااول  5بنساابة  فقااا  ( مؤشاار ا11منهااا ) الثالااث الثاااانوألالصااف  محتااوأل  تاااا  تناااولت
الماااانهج  محتااااوأل، وتشااااير  اااا ه النتااااائج إلااااى تاااادني مسااااتوأل تناااااول % 95( مؤشاااار ا بنساااابة193)

 .للمعلوماتية الحيوية
 حليل الكيفي لمحتوى كتاب األحياء للصف الثالث الثانوي يتضح ما يلي: الت ومن خاللب( 

  لاااام يتضاااامن المحتااااوأل أي مؤشاااار ماااان مؤشاااارات المعااااايير التاليااااة: المعلوماتيااااة الحيوياااااة
ونشاأتها، نوعاا المعلوماتيااة الحيوياة، علاام الجيناوم الميكرو اي، تقياايم المخااار، الحمااض 

 جينوم، والنانو تكنولوري. النووي وعلم الط  الشرعي، عصر ما بعد ال

  ماو  فروع المعلوماتية الحيوية م يارمن  مؤشرينتضمن المحتوأل بينما: 

  المقصود بالحمض النوويDNA وقد تم تناولة بشكل تفصيلي. 

 وقد تم تناولة بشكل تفصيلي التر ي  الج يئي للحمض النووي . 

  و و ئيا  فق  من م يار الط  الج يمؤشر ا واحدكما تضمن المحتوأل : 

 حيااث ورد بأنااة ، وقااد تام تناولااة بشااكل مختصار ،التقنياات األساسااية للعاالل الجينااي
يتخيال بعاض العلماااء أناة قاد يااأتي الوقات الا ي يمكاان فياة إدخاال نساا  مان رينااات 

و ااا لك ن يااال عااانهم  ،ة بعاااض رينااااتهم بالعطاا بابي يااة إلاااى بعاااض األفااراد المصاااا
و ي إحدأل  ،لعقاقير لعالل النقص الوراثيالمعاناة ونعفيهم من االستخدام المستمر ل

 و ى ثالف تقنيات. خرأل ولم يتناول التقنيات األ ،التقنيات األساسية للعالل الجيني

  و ي: التطوت والطفراتكما تضمن المحتوأل ثالثة مؤشرات من م يار 

 تعريف الطفرة الوراثية وقد تم تناولة بشكل تفصيلي . 

 تناولة بشكل تفصيلي وقد تم ،أنواع الطفرات الوراثية.  

 حيث ورد أنة قد يررع  ،وقد تم تناولة بدررة متوسطة ،أسبا  حدوف الطفرة الوراثية
ساب  حادوف الطفاارة إلاى التااأثيرات البيئياة التاى تحااي  بالكاائن الحااي  األشاعة فااوح 
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ة واألشعة الكونية، وأيضا  بسب  تعرض الكائن الحي للمر بات الكيميائية يالبنفسيج
 .ولم يتناول السب  الثالث لحدوف الطفرات المختلفة

  :كما تضمن المحتوأل مؤشر ا واحدا  فق  من م يار ال راعة والثروة الحيوانية و و 

 وقاااد تااام تناولااااة ، أمثلاااة لااابعض المحا ااايل المقاومااااة لألماااراض والجفااااف والحشاااارات
 حيث ورد أنة قد يتمكن الباحثو  ال راعيو  من إدخال رينات ؛بشكل مختصر ردا  

 ،هماة فاي نباتاات المحا ايلممقاومة للمبيدات العشبية ومقاوماة لابعض األماراض ال
 .ولم يتناول أمثلة لبعض المحا يل المقاومة لألمراض والجفاف والحشرات

  :كما تضمن المحتوأل مؤشر ا واحدا  فق  من م يار الدراسات المقارنة و و 

  األنااااواع المختلفااااة لدراسااااة أمثلاااة توضاااا  تحلياااال ومقارنااااة المااااادة الجينياااة ورينومااااات
حيااث ورد أنااة يااتم دراسااة تطااور الكائناااات  ؛وقااد تاام تناولااة بشااكل مختصاار ،التطااور

خرأل ولم الحية من خالل مقارنة الجينوم البشري بغيره من رينات الكائنات الحية األ
 . أمثلة توض  ذلك ييتناول أ

 ية و و: كما تضمن المحتوأل مؤشر ا واحدا  فق  من م يار الحر  البيولور 

 فرضانا أ   حيث ورد أناة لاو ،ارح الحر  البيولورية وقد تم تناولة بشكل مختصر
 نا  ساللة بكتيرية بها رين إلنتال مادة سامة خطرة قد تم إاالقهاا فاي العاالم مااذا 

  .ا الحر  البيولوريةمتتم به الطريقتين اللتينإلحدأل  سيحدف؟ و  ا يعتبر مثاال

 من مؤشرات م يار التكنولوريا الحيوية و ما:  كما تضمن المحتوأل مؤشرين 

 حياث ورد أناة قااد  ،وقاد تام تناولاة بدرراة متوساطة ،بعاض تطبيقاات الهندساة الوراثياة
 ،خارألأتمكن بعض الباحثين من زرع رين من ساللة ذبابة الفاكهة في رين ساللة 

 وعنااادما نمااات ،وقااد تااام زرع الجاااين فاااي خالياااا مقااارر لهاااا أ  تكاااو  أعضااااء تكاثرياااة
نتقاال إليهااا الجااين الاا ي أضاافى علااى األريااال الناتجااة ماان تاا اول ااألرنااة إلااى أفااراد 

األفاراد  افة لاو  الياااقوت األحمار للعاين باادال  مان اللاو  البنااي، وورد أيضاا  أناة قااام 
فريق آخر من البااحثين بددخاال راين  رماو  نماو مان فاأر مان الناوع الكبيار أو مان 
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حياث نمات  ا ه الفئارا  إلاى ضاعف حجمهاا  ،راإلنساا  إلاى فئارا  مان الناوع الصاغي
 .خرألولم يتطرح لبعض التطبيقات األ ،الطبيعي

 قاد تام تناولاة  ،أمثلة لبعض األمصال التى تم إنتارها ألشخاك مصابين باألمراض
 DANبشكل مختصر حيث ورد أنة قد تم استخدام أول بروتين يتم إنتارة بتكنولوريا 

 .خرألولم يتناول العديد من األمثلة األ ،ين البشريو و  رمو  اإلنسول ،تحادمعاد اال

 وتشير ه ه النتائ  إلى: 

  تادني مساتوأل تنااول أ اداف مانهج األحياااء بالصافوف الثالثاة لمعاايير ومؤشارات أ ااداف 
 المعلوماتية الحيوية.

  تدني مستوأل تناول محتاوأل مانهج األحيااء بالصافوف الثالثاة لمعاايير ومؤشارات محتاوأل
 حيوية.المعلوماتية ال
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 ة   ـــربيـــع العـــراجـــأوًلا : امل
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البيومعلوماتية والبيو أخالقية في عصر الجينوم البشارأل. رساالة د تاوراة تيار  المتغيرات
  .منشورة،  لية التر ية: رامعة عين شمل

(. مساااتوأل فهاااام تطبيقاااات البيومعلوماتياااة لااادأل معلماااي األحياااااء 2013أباااو حياااة، تاااادة إبااارا يم )
بالمرحلة الثانوية واتجا اتهم نحو ا. رسالة مارستير تير منشورة،  لية التر ية: الجامعة 

 ت ة.  –اإلسالمية

 المرحلاة الثانوياة.(. اإلااار العاام لمناا ج 2012خباراء مر ا  تطاوير المناا ج والماواد التعليمياة )
  القا رة: مر   تطوير المنا ج والمواد التعليمية، وزارة التر ية والتعليم، مصر.

 (. علم النفل اإلحصائي وقيا  العقل البشري. القا رة: دار الفكر العر ي.2014السيد، فؤاد البهي )

 .دار الفكر العر ي: (. تحليل المحتوأل في العلوم اإلنسانية. القا رة2004ا يمة، رشدي أحمد )

(. دراسة تقويمية لمنا ج األحياء بالمرحلة الثانوية في ضوء 2010السعدي )المرسي عرفات، نجاأ 
 .30-13: (2)4تطبيقات المعلوماتية الحيوية. دراسات عر ية في التر ية وعلم النفل. 

نااامج إعاااداد (. البيومعلوماتيااة تطبيقاتهاااا وقيمهااا المجتم يااة فاااي بر 2009عفيفااي، محاارم يحياااي )
"التر ياة  عالرية(. المؤتمر العلمي الثالاث عشار، –)دراسة تشخيصية معلمي البيولوري

العلميااة: المعلاام، والماانهج، والكتااا  دعاااوة للمرارعااة" الجم يااة المصاارية للتر يااة العلمياااة، 
 .408 -349 أتسطل، 4-2في الفترة ما بين  اإلسماعيلية. –فايد –فندح المررا 

(: فعاليااة مااانهج مقتااارأ فااي المعلوماتياااة الحيوياااة فااي اكتساااا  ااااال  2014) تااانم، تفيااادة سااايد
المرحلاااة الثانوياااة العاماااة بعاااض مساااتويات التمياااا  فاااي األحيااااء. مجلاااة التر ياااة العلميااااة، 

 .78-29(: 5)17. الجم ية المصرية للتر ية العلمية
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لااة الثانوياااة. (. وثيقااة ماانهج األحياااء: المرح2012كمااال، ماادحت محمااد، عرفااة،  ااالأ الاادين )
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 الهرا ، حسن السيد ودويدار، أمين عرفاا  وفارل، عادلى  امال وإبارا يم، عباد   محماد و امال،
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