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 عػسات )اجملال ( يف أزقاو املْادمدلْل ميصل٘ ال

 

 عيْاٌ دلال التخصص زمص اجملال عيْاٌ دلال التخصص زمص اجملال

 بْٔلْدٔا دصٓٝٔ٘ ّخلْٓ٘ 5   بْٔلْدٔا عام٘ 4

 حتضري دلَسٖ ّأىطذ٘ 6 علْو سْٔاىٔ٘ 1

 علْو حبسٓ٘ 7 علْو ىباتٔ٘ 2

 9 أسٔاٛ دقٔق٘ 3

 

 ادطترياملضال٘ ز

 ّزاث٘ ّبٔٝ٘ 4 

 

 ( ضاع٘ معتندٗ مْشع٘ علٙ اليشْ اآلتٕ:33)لبات التخصص:تطم

 ( ضاع٘ معتندٗ .18)املْاد اإلدبازٓ٘:  -أ 

 .( ضاع٘ معتند6ٗاملْاد االختٔازٓ٘: ) -ب 

 معتندٗ.( ضاع٘ 9) املادطتري: زضال٘ -ز 

 

 ( ضاع٘ معتندٗ ّتػنل املْاد اآلتٔ٘:08):املْاد اإلدبازٓ٘ -أ

 عات املعتندٗالطا اضه املادٗ زقه املادٗ

 3 مياٍر البشح العلنٕ احلدٓح يف العلْو احلٔاتٔ٘ 4444742

 3 عله ّظاٜف أعضاٛ )فطلذ٘( احلْٔاٌ املتقدو  4444711

 3 ٘ اللٔنٔاٛ احلْٔٓ٘ املتقدم 4444722

 3 البْٔلْدٔا  اجلصٓٝٔ٘ املتقدو  4444725

 3 ٘ املتقدم التقاىات احلْٔٓ٘ 4444738

 3 أعضاٛ )فطلذ٘( اليبات املتقدو عله ّظاٜف 4444741

 08 اجملنْع

 

 

 ( ضاعات معتندٗ خيتازٍا الطالب مً املْاد اآلتٔ٘:6)االختٔازٓ٘:املْاد  -ب

 الطاعات املعتندٗ اضه املادٗ زقه املادٗ

 3 عله البٔٝ٘ املتقدو 4444743

 3 عله املياع٘ املتقدو 4444723

 3 ألٓض اكٔنٔاٛ أألىصميات ّ 4444724

 3 األسٔاٛ الدقٔق٘ الصياعٔ٘ 4444733

 3 فطلذ٘ األسٔاٛ الدقٔق٘  4444734

 3 اإلسصاٛ احلْٖٔ املتقدو  4441736

 3 املتقدو شزاع٘ األىطذ٘  4444739

 3 كٔنٔاٛ األىطذ٘ املتقدو 4444756

 

 ( ضاعات معتندٗ.9( زضال٘ املادطتري ) 2020799)  -ز
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 القطه املْاد اليت ٓقدمَا

 

الطاعات  اضه املـــادٗ زقه املادٗ

 املعتندٗ

 املتطلب 

 الطابق

 4444742 3 مياٍر البشح العلنٕ احلدٓح يف العلْو احلٔاتٔ٘ 4444742

 4444743 3 عله البٔٝ٘ املتقدو 4444743

 4444711 3 عله ّظاٜف أعضاٛ )فطلذ٘( احلْٔاٌ املتقدو  4444711

 4444722 3 ٘٘ املتقدمعله اللٔنٔاٛ احلْٔٓ 4444722

 4444723 3 عله املياع٘ املتقدو 4444723

 4444722 3 ألٓض اكٔنٔاٛ أألىصميات ّ 4444724

 4444725 3 البْٔلْدٔا  اجلصٓٝٔ٘ املتقدو  4444725

 4444725 3 املتقدو التقاىات احلْٔٓ٘ 4444731

 4444733 3 األسٔاٛ الدقٔق٘ الصياعٔ٘ 4444733

 4444734 3 األسٔاٛ الدقٔق٘فطلذ٘  4444734

 4444735 3 ٘املتقدمشزاع٘ األىطذ٘  4444735

 4441736 3 اإلسصاٛ احلْٖٔ املتقدو  4441736

 4444741 3 عله ّظاٜف أعضاٛ )فطلذ٘( اليبات املتقدو 4444741

 4444756 3 كٔنٔاٛ األىطذ٘ املتقدو 4444756

 - 9 زضال٘ مادطتري 4444799
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 ّصف املْاد 

 

 مياٍر البشح العلنٕ احلدٓح يف العلْو احلٔاتٔ٘    2020720

Research Methods in Biological Sciences           

 ضاعات معتندٗ( 3)

صنه ٍرا املطاق لٔغطٕ اجلْاىب البشجٔ٘ ّاحلدٓج٘ يف دلاالت اضتخداو التقئات املختلف٘ مـً أدَـصٗ   

ل٘ مً التذازب ٓته االتفاق علَٔا يف دللـظ القطـه ّتـْشع علـٙ املختـربات البشجٔـ٘ يف       البشح يف ضلط

  القطه سطب اإلملاىٔات.

 

 عله البٔٝ٘ املتقدو               2020723

Advanced Ecology                                        

 ضاعات معتندٗ( 3)

ت التبادلٔ٘ بـ  األىـْاع ّبـ  اجملتنعـات. جىتادٔـ٘ اجملتنـ        دزاض٘ بٔٝ٘ اجملنْع٘ ّاجملتنعات. العالقا

  ّحتْالت الطاق٘ ّدّزات العياصس ّاملْاد ّأثس ذلم علٙ اجلناعات املختلف٘.

 

 عله ّظاٜف أعضاٛ )فطلذ٘( احلْٔاٌ املتقدو               2020700

Advanced Animal Physiology 

 ضاعات معتندٗ( 3)

ت رلتلف٘ مً احلْٔاىات الالفقازٓـ٘ ّالفقازٓـ٘ مـ  الرتكٔـص علـٙ التـعقله مـ         دزاض٘ مقازى٘ جملنْعا

  البٔٝ٘. التيعٔه الفطْٔلْدٕ لعنلٔات األٓض ّالْظاٜف املختلف٘.

 

                    ٘ اللٔنٔاٛ احلْٔٓ٘ املتقدم 2020700

Advanced Biochemistry                      

 ضاعات معتندٗ( 3)

ربّتٔيات ّاألىصميات: اخلصـاٜص اللٔنٔأٜـ٘ ّالفٔصٓأٜـ٘. األ ـام األمٔئـ٘: حتـْالت       كٔنٔاٛ ال

  األ ام األمٔئ٘ب متجٔل األ ام األمٔئ٘ ب كٔنٔاٛ ّمتجٔل املسكبات الئرتّدٔئ٘.

 

 عله املياع٘ املتقدو          2020703

Advanced Immunology                                           

  ضاعات معتندٗ( 3)

دزاض٘ مْاضٔ  سدٓج٘ يف املياع٘ اخللقٔ٘ ّامللتطب٘ بػقَٔا اخللطـٕ ّاخللـْٖ. قـسق االتصـال بـ       

اخلالٓا ّّظٔف٘ الطٔتْكٔيات يف ذلم. ىعسٓات تطْٓس ّمتـآص اخلالٓـا اللنفآّـ٘ البأٜـ٘ ّالتأٜـ٘.      

آلٔات الضبط امليـاعٕ. العـْش امليـاعٕ ّأمجلـ٘     دزاض٘ املطتْٚ اجلصٕٓٝ ّالْزاثٕ جلَاش املياع٘ جضاف٘ علٙ 

رلتازٗ علٙ أمسام املياع٘ الراتٔ٘ ّاضبابَا اخللطٔ٘ ّاخللْٓ٘. اضتخداو الطسق احلدٓج٘ يف تػـخٔص  

األمسام املعدٓ٘ ّاألمسام املياعٔ٘. التعسٓف حبْٔاىات التذـازب املطـتخدم٘ لدزاضـ٘ أمـسام اإلىطـاٌ      

  املياعٔ٘.

 

 ألٓض                    اصميات ّكٔنٔاٛ أألى 2020700

Advanced Chemistry of Enzymes and 

Metabolism                        

  ضاعات معتندٗ( 3)

دزاض٘ عنلٔـات االضـتقالب املتعلقـ٘ بلـل مـً اللسبٍْٔـدزاتب الـدٍئاتب الربّتٔيـات ّ األ ـام          

 .ل اآللٔات املختلف٘ لعنلٔات االٓضاليّْٓ٘ب ّآلٔات التيعٔه لعنلٔات البياٛ ّاهلدوب ّتلام

 

 البْٔلْدٔا  اجلصٓٝٔ٘ املتقدو            2020700

Advanced Molecular Biology  

  ضاعات معتندٗ( 3)

 ٘ ٛ  مقدمـ ٘  األ ـام  يف كٔنٔـا ٘  األ ـام  ّتـداخل  اللسّمـات   ّالٔـا   اليّْٓـ  مـ   اليّْٓـ

٘  ّالعـاٜالت  الربّتٔيات جلٔئـ٘ ّتيعـٔه الـتغري اجلـٔو ّدّزِ يف اخللٔـ٘      ّالعياصـس  املتيقلـ٘ ا   اجلٔئـ

ٗ ّاجلٔيات الطسقاىٔ٘ ّمْت اخللٔ٘ ّتقئات خلـط   ّ ٓػـتنل ٍـرا املطـاق علـٙ دزاضـ٘        الْزاثٔـ٘   املـاد

ــات        ــ٘ اجلٔي ــب ّتضــاعف ّدٓيامٔلٔ ــم تسكٔ ــا يف ذل ــ٘   ــْاٍس الْزاثٔ ــ٘ للع ــاٛ احلْٔٓ اللٔنٔ

 ّاللسّمْضْمات ّتيعٔه التعبري اجلٔو . 
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 األسٔاٛ الدقٔق٘ الصياعٔ٘                2020733

Industrial Microbiology                          

  ضاعات معتندٗ( 3)

دّز اللاٜيات احلٔـ٘ الدقٔقـ٘ يف الصـياعات الغرأٜـ٘. تقاىـات اهليدضـ٘ الْزاثٔـ٘ ّاألدطـاو املضـادٗ          

اٜيات احلٔـ٘ الدقٔقـ٘. اضـتخداو اللاٜيـات     ّسٔدٗ اليطٔل٘. التخلص مً فضالت البٔٝ٘ بْاضط٘ الل

الدقٔق٘ كنبٔدات قبٔعٔ٘ للشػسات. تػخٔص األمسام املٔلسّبٔ٘ب جىتـاز األمصـال ّاملطـاعٔه     آلٔ٘

   بطسق البْٔلْدٔا اجلصٓٝٔ٘. معاجل٘ املٔاِ العادم٘.

 

        فطلذ٘ األسٔاٛ الدقٔق٘ 2020730

Microbial Physiology                                   

  ضاعات معتندٗ( 3)

ٓبشح ٍرا املطاق تسكٔب األسٔاٛ الدقٔق٘ ّفطلذتَا ّمنٍْا ّتغـرٓتَاب ّٓـته بػـلل مْضـ  دزاضـ٘      

تصئف األسٔاٛ الدقٔق٘ب ّكرلم عالقاتَا م  العاٜل م  الرتكٔص علـٙ امليـاسٕ الفطـْٔلْدُٔ  ميَـاب     

  ٓ٘ ميَا يف الصش٘ العام٘.ّأمسام ٍرِ اللاٜيات ّقسق الطٔطسٗ علَٔا ّدّز املعد

 

       ٘التقاىات سْٔٓ٘ املتقدم 2020738

Advanced Biotechnology 

  ضاعات معتندٗ( 3)

قسق اضتيطاخ اجلٔيات ّاضتخدامَا يف التعبري اجلٔو. قسق جسداخ قفسات ذلددٗ يف اجلٔيـات. دزاضـ٘   

ٔقـ٘. تقاىـات التػـخٔص اجلصٓٝـٕ     قسق تصنٔه أىْاع ددٓدٗ مً الربّتٔيات باضتخداو اللاٜيات الدق

لألمسام ّتصئ  ّاملطاعٔه ّالعالدات. اضتخداو اللاٜيـات احلٔـ٘ يف تيقٔـ٘ البٔٝـ٘. اضـتخداو أىـْاع       

البلتريٓا للنطاعدٗ يف شٓادٗ اإلىتاز اليباتٕ ّملافش٘ اآلفات الصزاعٔ٘. جىتاز ّاضـتخداو اللاٜيـات   

  خرتاعات اجلدٓدٗ.اهلذٔي٘. العالز اجلٔو ّعنلٔ٘ تيعٔه ّتطذٔل اال

 

                 ٘املتقدمشزاع٘ األىطذ٘  2020739

Advanced Tissue Culture                           

  ضاعات معتندٗ( 3)

دزاض٘ قسق حتضري خالٓا ميفسدٗ ّشزاعتَا. دزاض٘ أىْاع األّضاط الصزاعٔ٘ لتينٔ٘ اخلالٓا. التعس  علٙ 

  داو اخلالٓا املصزّع٘ يف التذازب العنلٔ٘.الطسق اليت ميلً بَا اضتخ

 

 عله ّظاٜف أعضاٛ )فطلذ٘( اليبات املتقدو         2020700

Advanced Plant Physiology               

  ضاعات معتندٗ( 3)

. دزاض٘ العالقات املأٜ٘ لليبات مجل اجلَد املاٜٕ للخالٓا اليباتٔ٘ ّملْىاتـ٘ب االدَـاد املـاٜٕ ّامللْسـ٘     

ّاألٓـض. منـْ اليبـات ٍّسمْىـات الينـْ: منـْ        اإلدَـاد الـدٌٍْب   -الربّت  -األٓض: أٓض اللسبٍْٔدزات

ــاتب      ــات: االّكطــٔياتب اجلريٓلٔي ــات منــْ اليب ــْٖب ٍسمْى ــْٖ ّاالتطــاع اخلل ــ٘ب االىقطــاو اخلل اخللٔ

ٔـ٘ ّأٓـض   علـٙ منـْ اخلل   اإلدَـاد الطآتْكآئيات ّسامض االبطٔطٔمب أٓض ٍسمْىات الينْ. تعثري 

  اهلسمْىات.

 

 كٔنٔاٛ األىطذ٘ املتقدو       2020706

Advanced Histochemistry                                      

  ضاعات معتندٗ( 3)

دزاضــ٘ كٔنٔــاٛ األىطــذ٘ املستبطــ٘ بالْظٔفــ٘ الفطــْٔلْدٔ٘ ّعنلٔــات األٓــض لألىطــذ٘ ّاألعضــاٛ 

لدزاضــ٘ العالقــ٘ بــ  الْظٔفــ٘ ّالرتكٔــب يف اخلالٓــا  املختلفــ٘ ب تطبٔــق قــسق كٔنٔــاٛ األىطــذ٘

  ّاألىطذ٘ب التطبٔقات العنلٔ٘ لبعض التذازب الطبٔ٘ احلٔاتٔ٘ لإلىطاٌ ّاحلْٔاٌ .

 

 زضال٘ املادطتري         2020799

Thesis                                          

  ضاعات معتندٗ( 3)

تطلبـات اإلدبازٓـ٘ ّاالختٔازٓـ٘ مػـلل٘ حبجٔـ٘ يف دلـال العلـْو        خيتاز الطالب بعد جىَاٛ مجٔـ  امل 

احلٔاتٔ٘ ّذلم بالتعاٌّ م  أسد أعضاٛ اهلٔٝ٘ التدزٓطـٔ٘ يف القطـه ّأخـر مْافقـ٘  جليـ٘ الدزاضـات       

 العلٔا سٔح ٓقْو الطالب بإدساٛ التذازب املقرتس٘ حلل ٍرِ املػلل٘ البشجٔ٘ ّتقدميَا للنياقػ٘.  

 

 

 


