
 عملي كيمياء حيوية

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الساعات 

 المعتمدة
 رقم المادة اسم المادة

 250101 1وتكاملتفاضل  3

 211101 فيزياء عامه 3

 130103 مبادئ االحصاء واالحتماالت  3

 130102 2مهارات لغة انجليزيه  3

 210122 اساسيات المعرفة العلمية 3

 

 ساعه معتمده من متطلبات الجامعة االختيارية 15يدرس الطالب 

 التقنيات ساعه للتسجيل في الريادة في مجاالت  60يشترط اتمام
 .240391الحيويه

 ساعه للتسجيل في ادارة المختبرات وضبط الجودة  90يشترط اتمام 

 240491 ومادة اخالقيات التكنولوجيا الحيويه240490

ساعات معتمدة من الجدول التالي  3يقوم الطالب بدراسة  
 كمتطلب قسم اختياري:

الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة المادةاسم 

 240439 علم الدم 3

 240455 البحث الجنائي الجزيئي 3

 240495 موضوعات مختارة 3
 

سةاعة معتمةدة مةن الجةدول  3يقوم الطالب بدراسةة  

 التالي كمتطلب كلية اختياري:

الساعات 

 المعتمدة
 رقم المادة اسم المادة

 211102 فيزياء تطبيقية 3

 212103 (2كيمياء عامة ) 3
 

 تقنيات حيوية بيئية

(240352) 

 بيولوجيا جزيئية تطبيقية

240484 

 كيمياء حيوية

 عملي

(240344)  

 
 

 2012-2011للعام  قسم التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات لمواد اإلجبارية في خطة لاالنسيابي المخطط 

 201x-201x (132ساعة معتمدة ) 

 احياء دقيقة

(240216) 

 زراعة االنسجة النباتية

 (  240323عملي )

 

 

 عملي احياء دقيقة

(240217 ) 

 عملي 2بيولوجيا عامة 

(240108 ) 

 عملي 1بيولوجيا عامة 

(240106   ) 

 

 2بيولوجيا عامة 

   (240107  ) 

 

 (1بيولوجيا عامة )

(240101) 

 

 علم المناعة

240337 

عملي  علم المناعة

(240338 ) 

 عملي علم الوراثة

 (240232   ) 

 

 

 علم الوراثة

 

(240231  ) 

 المعلوماتية الحيوية

(240462 ) 

 علم وراثة الخلية عملي

(240336 ) 

 

 الخلية علم وراثه 

(240335 ) 

حياء تقانات اال

عملي  دقيقةال

240417 

مقدمة في التكنولوجيا 

 240281 الحيوية

 (240281) 

 تقنيات البروتينات

(240448) 

         )        ( 

 التكنولوجيا الحيوية للنبات

 (240322) 

 

 بيولوجيا جزئية

 (240386 ) 

 

 عملي بيولوجيا جزيئية تطبيقية

240485 

تقانات علم 

 الحيوان

240470 
زراعة األنسجة الحيوانية 

  (240472) عملي

الصيدالنية الحيوية  قنياتالت

 (240441) 

 

 كيمياء حيوية

(240343) 

 

 (1كيمياء عامة )

212101 

 كيمياء عضوية

  (212243) 

 

 كيمياء تحليلية 

(212241) 

 

كيمياء تحليليه 

 عملي

(212242) 

 1عملي  كيمياء عامة
212102 

 

 بيولوجيا الخلية

(240233) 

 علم وراثة االنسان 

)240234) 

 تقنيات حيوية بيئية

 (240352)عملي 
بيولوجيا جزيئيه عملي 

240387  

 

حياء تقانات اال

الدقيقة 

240417 

  متطلبات الجامعة اإلجبارية ساعه معتمده من  12يدرس الطالب 

  يشترط الحصول على موافقة القسم للتسجيل في مواد موضوعات
 بحث ، و مشروع240494، تدريب ميداني 240495 مختاره

240499. 

 

 يدرس الطالب المواد التأليه كمتطلب كليه اجباري

 تقنيات الطب والطب الشرعي

           (240455      ) 


