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 المهنً لبرنامج الماجستيرالمقرراث الدراسيت 

 الىراثيتالهندست  نظمتتميز معلمً األحياء في أ
 

 

 مقرراث قسم الىراثت 

 نىعه Title اسم المقرر كىد المقرر
الفصل /المستىي

 الدراسي

ساعاث 

 معتمدة

 3 1/1 إججبري Genetics (Advanced) وراثة ) يتقذو ( 0500033

 وراثُة وتطجُقبتهب ثصًة 0500011
Genetics Fingerprinting 

and Applications 
 3 1/1 إججبرٌ

 تذرَت فٍ جهة يرتجطة ثبنتخصص 0500012
Training in Related Site of 

Specialization 
 3 1/2 إججبرٌ

 وراثة ثكتُرَب وفُروس 0500013
Bacteria and Viral 

Genetics 
 3 2/1 إججبرٌ

 يشكالت يرتجطة ثبنتخصص تحهُم 0500014
Analysis of problems 

related to specialization 
 3 2/1 إججبرٌ

 طرق حذَثة فً تذرَش عهى األحُبء 0500010
Recent Methods in 

Teaching Biology 
 3 1/2 اختُبرٌ

 نغة إَجهُزَة نهًتخصصٍُ ) أ ( 0500010
English Language for 

Specialization ( A ) 
 3 1/1 جبريإج

 نغة إَجهُزَة نهًتخصصٍُ ) ة ( 0500010
English Language for 

Specialization ( B ) 
 3 2/2 إججبري

 4 2/4 إججبري Graduation Project يشروع انتخرج 0500022

 3 1/1 إججبري Genetic biometrics إحصبء وراثً 0500021

 يتقذوتكُُك وراثً  0500023
Genetic Technique 

(Advanced) 
 3 1/2 إججبري

 ترثُة َجبت يتقذو 0500025
Plant Breeding 

(Advanced) 
 3 2/3 اختُبرٌ

 وراثة جزَئُة ) يتقذو ( 0500026
Molecular Genetics 

(Advanced) 
 3 1/2 إججبري

 ( يتقذو) هُذصة وراثُة  0500020
Genetic Engineering 

( Advanced ) 
 3 2/3 إججبري

 3 1/1 اختُبرٌ Cytology (Advanced) (يتقذو ) عهى خهُة  0500030

 3 1/2 اختُبرٌ Biochemical Genetics وراثة كًُىحُىَة 0500031

 ( 1تذرَت يهًُ يُذاًَ )  0500020
Professional Field 

Training ( 1 ) 
 إججبري

 انفصم انصُفً

 نهًضتىي األول
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 ( 2)  تذرَت يهًُ يُذاًَ 0500021
Professional Field 

Training ( 2 ) 
 إججبري

انفصم انذراصً 

انراثع أو انفصم 

انصُفً 

 نهًضتىي انثبًَ
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  مقرراث قسم النباث 

 نىعه Title اسم المقرر لمقرركىد ا
/ الفصل المستىي

 الدراسي

ساعاث 

 معتمدة

 3 1/1 اختُبرٌ Plant Morphology يىرفىنىجُب َجبت 0200011

 3 1/2 اختُبرٌ Plant Anatomy تشرَح َجبت 0200012

 3 2/1 اختُبرٌ Plant Physiology فضُىنىجُب انُجبت 0200013

 3 2/1 اختُبرٌ Plant Embryology (Advanced) ُة ) يتقذو (عهى أجُة َجبت 0200026

    مقرراث قسم الميكروبيىلىجي

 نىعه Title اسم المقرر كىد المقرر
الفصل / المستىي

 الدراسي

ساعاث 

 معتمدة

1100010 
ثُىنىجُب أحُبء دقُقة 

 وتطجُقبتهب

Biology of Microorganisms 

and Their Applications 
 3 1/1 اختُبرٌ

  مقرراث قسم الكيمياء 

 نىعه Title اسم المقرر كىد انًقرر
/ الفصل المستىي

 الدراسي

ساعاث 

 معتمدة

 3 1/2 اختُبرٌ Biochemistry (Advanced) كًُُبء حُىَة ) يتقذو ( 0000025

 كًُُبء تحهُهُة ) يتقذو ( 0000026
Analytical Chemistry 

(Advanced) 
 3 2/1 رٌاختُب

 كًُُبء عضىَة ) يتقذو ( 0000042
Organic Chemistry  

(Advanced) 
 3 2/1 اختُبرٌ

  مقرراث قسم الحيىان 

 نىعه Title اسم المقرر كىد المقرر
/ الفصل المستىي

 الدراسي

ساعاث 

 معتمدة

 3 1/1 اختُبرٌ General Zoology (Advanced) حُىاٌ عبو  ) يتقذو ( 1000010

 حُىاٌ فضُىنىجً ) يتقذو ( 1000010
Animal Physiology 

(Advanced) 
 3 1/2 اختُبرٌ

1000001

0 
 3 2/2 اختُبرٌ Animal Cells and Tissues خالَب وأَضجة حُىاَُة

 

 

 أسبىعياساعاث معتمدة  3=  ًساعت تطبيق 2+  يساعت نظر 2= سبىعيت لكل مقرر عدد الساعاث التدريسيت األ


