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 كلمة عمید الكلیة

حبھ  ھ وص ى آل د وعل ا محم لین نبین اء والمرس ى أشرف األنبی الحمد  رب العالمین والصالة والسالم عل

  أجمعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  أما بعد،،

مواجھة الحیاة وتحدیاتھا في وإعداده ل. إن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة وثمرتھا وغایة وجودھا

علي االعتماد الكلیة حصول وبعد من ذلك الحاضر والمستقبل ھو الھدف األساسي الذي تسعي الیھ كلیتنا وانطالقا 

ات العملیة والسلوكیات اإلیجابیة، ولدیھ إعداد خریج مزود بالمعارف النظریة والخبرتعمل علي  فانھا االكادیمي

ًاء ذاتھ وتنمیة مجتمعھ وذلك بتقدیم تعلیم عالي الجودة وفقا لمعاییر عالمیة وتطویر القدرة على توظیفھا في بن

مستوى الخدمات األكادیمیة المقدمة للطالب، وتحسین وتطویر البرامج األكادیمیة بما یتوافق مع حاجة سوق 

  .كذلك نتبني فلسفة التعلم الذاتي في حل المشكالت والتعلم مدي الحیاة. العمل

عي الكلیة وفق خطتھا االستراتیجیة إلى التركیز على البحث العلمي ونشر ثقافة البحث العلمي كما تس

واالبتكار واإلبداع، وتشجیع الكفاءات المتمیزة من أعضاء ھیئة التدریس والطلبة للمساھمة في صناعة المعرفة 

 مجاالت تخصصاتھم وقیادة مما یضمن تخریج كوادر بحثیة مدربة قادرة على االبتكار وتحقیق الریادة في

    ھاومقرراتالجدیدة برامج دلیل لل یقدم ھذا الكتاب الدعم الكادیمي للطالبفي اطار . مجتمعاتھم

وفي الختام نسأل هللا جلت قدرتھ أن یحفظ قادتنا ووالة أمرنا وأن یحفظ وطننا وشعبنا من كل مكروه، وأن 

  دینھم ووطنھم ووالة أمرھم، وهللا ولي التوفیق،  خدمةًیجعلنا دائما ھداة مھتدین وأن یصلح شبابنا إلى

  

      عمید كلیة العلوم

  محمد احمد فؤاد العراقي. د. أ                    
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  البرامج الدراسیة
   

  : يوھللدبلومات جدید برنامج أكادیمي ) 4(تضم كلیة العلوم وحدة للبرامج الجدیدة تقدم عدد 

  المیكروبیولوجى التطبیقي/الكیمیاء الحیویةدبلوم برنامج  -1
 الكیمیاء الحیویةدبلوم برنامج  -2

  المیكروبیولوجى التطبیقيدبلوم برنامج   -3
  الشرعیةالكیمیاء دبلوم برنامج  -4
  :مقدمة

ي  صب الحقیق ة والع تعتبر المیكروبیولوجي والكیمیاء الحیویة ھما جوھر التكنولوجیا الحیوی

صاد  ا االقت د علیھ ي یعتم اة والت االت الحی ل مج را بك للكثیر من الصناعات التي تربط ارتباطا مباش

لمیكروبیولوجي والكیمیاء الحیویة معا یقدمان مساھمة ومن أجل ھذا فإن مجال ا. المحلي والعالمي 

ة  ة واالنتاجی سالمة البیئی ة وال ة والنباتی صحة الحیوانی شریة وال صناعیة والب ة ال ي التنمی سیة ف رئی

ل . الزراعیة  وق العم داد س ي إم ادر عل ر ق وحیث ان نظام الدراسة الحالي بتخصصاتھ النمطیة غی

دا للع أھیال جی ؤھلین ت ریجین م ا بخ رة بھ ل مباش تم ، م وف ی امج س ذا البرن ین بھ إن الملتحق ذا ف ول

  . إعدادھم لكي یلبوا احتیاجات سوق العمل والذي ینمو بصورة مضطردة سنویا 

  :فرص العمل المتاحة في سوق العمل 

  أوال في المجال الطبي 

   معامل التحالیل الطبیة  سواءا في المعامل الخاصة او الحكومیة -1

  نتاج المضادات الحیویة وانتاج األمصال واللقاحات في مصانع األدویھ  مصانع ا-2

   االلتحاق بشركات المیاه والمصانع األغذیة لعمل التحالیل المیكروبیة -3

   العمل أخصائي مكافحة عدوي في المستشفیات الحكومیة والخاصة -4

  ثانیا المجال الصناعي 

ص-1 ع ال ضویة وجمی مدة الع اج االس صانع انت ر  م ة التخم ي عملی د عل ي تعتم ناعات الت

  المیكروبي والنواتج الحیویة للكائنات الدقیقة 
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   مصانع االغذیة والمشروبات وانتاج المواد الحافظة واالنزیمات والفیتامینات-2

  ثالثا في مجال التكنولوجیا الحیویة 

اج التكنولو-1 ال انت ي مج ل ف وم بالعم ي تق ة الت ا الحیوی ركات التكنولوجی ة  ش ا الحیوی جی

  الزراعیة وتصنیع االختبارات التشخیصیة الطبیة والمنتجات البیئیة 

  رابعا في مجال المراقبة والرصد البیئي 

   العمل في الرقابة والجودة في شركات االغذیة والمشروبات -1

   االشراف علي الجودة في شركات االدویة والمستلزمات الطبیة -2

  خامسا في األبحاث العلمیة 

   العمل في البرامج المتعلقة بمكافحة االمراض وسالمة االغذیة وتطویر االدویة -1

  . مختبرات البحث العلمي في تخصصي المیكربیولوجي او الكیمیاء الحیوي-2

 . الطب الشرعي واالدلة الجنائیة في تحلیل السموم والمخدرات وآثار الجرائم المختلفة-3

  

  بالكلیة للبرامج اإلمكانیات المتاحة 
  

دة رامج الجدی اوتوفر وحدة الب ات العلی دریس  للدراس ة وقاعات ت ل البحثی ن المعام د م  العدی

ات  وافر ) االنترنت(مجھزة ومكتبة مستقلة جمیعھا متصلة بالشبكة العالمیة للمعلوم ي ت باالضافة ال

ن  امج م ة للبرن صات المطلوب ف التخص ي مختل زین ف دریس المتمی ة الت ضاء ھیئ ن اع ي م عدد واف

  . الجامعةداخل وخارج

  

  سمات تمیز البرامج الجدیدة

ن  - 1 ن م ة  تمك یة التطبیقی ررات الدراس ن المق شتمل علي مجموعة م ة ت الئحة دراسیة منظم

  .البناء المتدرج للمعارف والمھارات عند الطالب

اد  - 2 ات االعتم یة لمتطلب نظم القیاس اییر وال ا للمع ة طبق امج الالئح ررات وبرن یف مق توص

 .اء بمتطلبات سوق العمل وكذلك الوف–والجودة 
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 ةكما توفر ھذ،  البرامج الفرصة للتقییم المستمر والشامل للطالب وتحدید مستواهةتعطي ھذ - 3

 .البرامج نظام االرشاد االكادیمي والعلمي

اء  - 4 الب اثن دریب الط صلة لت سات ذات ال ات والمؤس ع الھیئ استحداث نظم اتصال وتعاون م

 .دراستھم

 .الشركات والھیئات والمؤسسات المصریة ذات الصلةلمواقع تنظیم رحالت تدریب طالبیة  - 5

استغالل امكانات اعضاء ھیئة التدریس بالكلیة مع االستعانة بالخبرات االخري من الھیئات  - 6

 .والمؤسسات ذات الصلة اذا لزم االمر

 

  منح الدرجات العلمیة
 

: ًیمنح مجلس جامعة الزقازیق بناءا على اقتراح مجلس كلیة العلوم دبلوم الدراسات العلیا
  .برنامج اكادیمي منفصل عن الئحة الدراسات العلیا بالكلیةكال منها ، االربع برامج في 

  

  االقسام العلمیة المشاركة

 برنامجیتم تدریس مقررات و  ،الكیمیاء في قسم الكیمیاء الحیویة برنامجیتم تدریس مقررات 
المیكروبیولوجي امج ن بینما یتم تدریس مقررات بر.النبات في قسم المیكروبیولوجي التطبیقي

  . قسمي النبات والكیمیاء بالكلیةمشاركة بین الكیمیاء الشرعیة وبرنامج يوالكیمیاء الحیو

  

  شروط القید او التسجیل

  : یشترط لقید الطالب ما یلي
 على بكالوریوس العلوم شعب الكیمیاء الخاص، المیكروبیولوجى الخاص، حاصل -1

/ نبات، كیمیاء / كیمیاء حیوى، كیمیاء / النبات الخاص، الكیمیاء الحیویة، كیمیاء 
 وكذلك نبات خاص  / حیوان/ حشرات، حیوان خاص، كیمیاء / میكروبیولوجى، كیمیاء 

ات الطب وطب األسنان والطب البیطرى والصیدلة والتكنولوجیا الحیویة والعلوم خریجى كلی
شعبة كیمیاء حیویة وشعبیة (والزراعة ) قسم المختبرات الطبیة(الطبیة التطبیقیة 

، ویحق لخریجى الجامعات الخاصة أو المعاهد العلیا بالتخصصات سالفة )میكروبیولوجى
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 میكروبیولوجىال/ حیویة ال یمیاءكفي الراسات العلیا الذكر االلتحاق ببرنامج دبلوم الد
  .التطبیقي

 :اجتیاز المقابلة الشخصیة واختبارات القبول بااللیة االتیة -2

تعقد مقابالت شخصیة واختبارات قبول للمتقدمین للقید ببرنامج دبلوم الدراسات العلیا في 
ن اساتذة الكلیة باشراف كال  التطبیقي بواسطة لجان ممیكروبیولوجىال/ حیویة ال یمیاءكال

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث / عمید الكلیة واالستاذ الدكتور / من االستاذ الدكتور 
  .ویتم سداد رسوم مادیة یحددها مجلس الكلیة ویوافق علیها مجلس الجامعة

اسات العلیا تفرغ الطالب للدراسة لمدة یومین اسبوعیا وأال یكون مقیدا بأي برنامج اخر للدر -3
 .بجامعة الزقازیق او في اي جامعة اخري طوال مدة الدراسة

  
  :مواعید القید

  
ً تقدم طلبات االلتحاق للقید بالدبلوم فى التخصصات والشعب سنویا خالل شهر أغسطس وتعلن -1

استیفاء جمیع المستندات ونتیجة القبول خالل شهر سبتمبر بعد اجتیاز المقابالت الشخصیة 
  .وسداد الرسوم

ً تمهیدا التخاذ  یتم قبول طلبات التحاق الطالب الوافدین خالل العام األكادیمى من حیث المبدأ-2
  .ًاالجراءات الالزمة للتسجیل وطبقا لما یقرره مجلس الجامعة فى هذا الشأن

  
  العام االكادیمى

  :هي سنة میالدیة وتكون الدراسة علي النحو التاليدراسة مدة ال  
  . أسبوع16یبدأ من األسبوع الثالث من شهر سبتمبر لمدة ) الخریفى( الفصل الدراسى األول -1
  . أسبوع16یبدأ من األسبوع الثالث من شهر فبرایر لمدة ) الربیعى( الفصل الدراس الثانى -2
 وفیه عیبا أس8 لمدة یولیو من شهر االولیبدأ من األسبوع ) الصیفي (الثالث الفصل الدراس -2

یحق للطالب الراسبون بمقررات دراسیة او من قاموا بتاجیل مقررات او حذف مقررات، التسجیل 
  .بتلك المقررات بحد اقصي ثالث مقررات
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تقوم لجنة البرنامج بالكلیة بالتنسیق مع االقسام ذات العالقة بتحدید القائمین علي التدریس ویعد 
 .  العلیا بالكلیة ومجلس الكلیةخطة دراسیة بعد ذلك یوافق علیها لجنة الدراسات

  
  هیكل النظام التدریسي للبرنامج

وینقسم المستوي . تدریس البرنامج طبقا لنظام الساعات المعتمدة لمدة عام اكادیمي واحدیتم   - أ
 فصل الربیع  وكال منهما یشتمل –فصل الخریف : االكادیمي الواحد الي فصلین دراسیین

  -:الي اسبوع دراسي علي النحو الت17علي 

 اسبوع واحد للتسجیل  

 14اسبوع للدراسة   

 2اسبوع لالمتحانات العملیة والنظریة   

 یبدا فصل الخریف یوم االحد الثالث من شھر سبتمبر  

   تمنح إجازة دراسیة لمدة اسبوعین بین فصل الخریف وفصل الربیع  
 كل فصل دراسي یشتمل علي اربع مقررات دراسیة اجباریة ومقرر اختیاري  یختاره -ب

  . مقرر مقترح2الطالب من بین عدد 
   ساعة معتمدة من المقررات لكل فصل15 اجمالي الساعات المعتمدة في كل فصل ھي -ج
اسابیع مكثفة  9 بناءا علي موافقة المجلس االكادیمي للبرنامج یمكن اقتراح فصل صیفي لمدة -د

  . ساعات معتمدة8وبحد اقصي 
  . اللغة االنجلیزیة ھي اللغة االساسیة للتدریس والتعلم طوال فترة البرنامج-ھـ 

  
  ادارة البرنامج

  

  :یتم انشاء مجلس أكادیمي الدارة البرنامج بالكلیة من
   جامعة الزقازیق–عمید كلیة العلوم : مدیر تنفیذي  - 1
 جامعة - كلیة العلوم –وكیل كلیة العلوم لشئون الدراسات العلیا والبحوث : نائب المدیر - 2

 الزقازیق
 .یعین من بین اعضاء ھیئة التدریس بالكلیة من ذوي الخبرة: منسق البرنامج - 3
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  متطلبات التخرج
  

/ حیویة ال یمیاءكالدبلوم درجة تمنح جامعة الزقازیق بناء علي طلب مجلس كلیة العلوم 
من  ساعة معتمدة 30 اذا اجتاز الطالب متطلبات الدراسة بالبرنامج وعددها میكروبیولوجىال

بمعدل تراكمي ال )  ساعات معتمدة6(واالختیاریة )  ساعة معتمدة24( االجباریة المقررات الدراسیة 
   2.4ل عن یق

   واالنسحاب واالیقاف وااللغاءشروط التسجیل
  

 ن یقوم الطالب بتسجیل المقررات خالل اسبوعین من بدأ الدراسة، ویجوز للطالب حذف أى م-1
  .المقررات بعد موافقة المرشد األكادیمى

 أسابیع من بدایة الدراسة أو أربع 8 یجوز للطالب االنسحاب من المقرر بعذر قهرى خالل -2
  .سابیع للفصل الصیفىأ

 یجوز لمجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث -3
: ً شهرا فى الحاالت التالیة24أن یجمد تسجیل الطالب بالدراسات العلیا لمدة ال تزید عن 

یة معتمدة من ً المرضى مدعما بشهادة مرض–السفر للخارج فى مهمة أو أجازة علمیة رسمیة 
  .ً الوضع ورعایة الطفل مدعما بشهادة میالد الطفل–الجهة المختصة بالجامعة 

  

  نظام الدراسة

الساعات المعتمدة هى وحدة قیاس دراسیة تعادل ( تتم الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة -1
 خالل  ساعة عملى أو تطبیقى2ساعة واحدة نظریة أسبوعیة خالل الفصل الدراسى أو 

  )الفصل الدراسي
) مقرراتاربعة ( ساعة معتمدة اجباریة 12 ساعة معتمدة اسبوعیا منهم 15 یقوم الطالب بدراسة -2

  .وثالث ساعات معتمدة الحد المقررات االختیاریة طوال العام الدراسي
یجوز للطالب التسجیل فى الفصل الدراسى األول أو الثانى فى مقررات تصل ساعتها المعتمدة  -3

ویمكن للطالب التسجیل فى الفصل .  ساعة كحد أقصى15 ساعات كحد أدنى و9إلى 
 ساعات معتمدة بواقع ثالث 9تزید ساعتها المعتمدة عن الدراسى الصیفى فى مقررات ال 

  . فقطمقررات
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  اعفاء الطالب من بعض مقررات 

  : الدراسات العلیاالتي سبق دراستها علي مستوي
  

ال یجوز اعفاء او احتساب مقررات سابقة باحدي دبلومات الكلیة او اي معهد علمي 
معترف به وحصل الطالب بموجبها علي درجة علمیة او مهنیة ضمن ساعات متطلبات التخرج 

  .للطالب كما ال یجوز احتساب المقررات بتقدیراتها في درجة علمیة

   

  نظام االمتحانات
  

الفصل األول والفصل الثانى (ًالعلیا طبقا لنظام الثالثة فصول تعقد امتحانات الدراسات  -1
فى المواعید التى یحددها مجلس الكلیة ویقرها مجلس الدراسات العلیا ) والفصل الصیفى
  .والبحوث بالجامعة

میكروبیولوجى ال/ حیویة ال یمیاءكال فيشفهى لطالب دبلوم الدراسات العلیا  تعقد لجان امتحان -2
 لجنة البرامج هت المسجل فیها الطالب وذلك قبل االمتحان النظرى فى موعد تحددفى المقررا

  .موافقة مجلس الكلیةبو

فى أى من المقررات التى رسب فیها بسبب علي االكثر  یحق للطالب اعادة االمتحان مرتین -3
   .عدم الكفاءة أو الغیاب

لمجلس الكلیة الحق فى أن یحرم الطالب من التقدم المتحان أى مقرر دراسى إذا لم یحقق  -4
الب ویكون ذلك من اجمالى الساعات الفعلیة للمقرر بعد انذار الط% 75نسبة حضور قدرها 

ًبناءا على تقریر من أستاذ المادة بعد العرض على مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات 
" محروم"ویعتبر الطالب راسبا فیھ ویسجل لھ تقدیر العلیا والبحوث وموافقة مجلس الكلیة 

   .وتدخل نتیجة الرسوب في حساب المعدل التراكمي للطالب
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  توزیع الدرجات
  

  :ل مقرر دراسي توزع  طبقا للعناصر التالیةدرجة كلیة لك) مائة (100یخصص 
 درجات 10 درجات ، وامتحان شفهي یخصص له 10أعمال فصلیة للمقرر یخصص لها  -1

  .  درجة20وامتحان نهائي عملي للمقرر في نهایة الفصل الدراسي یخصص له 
  . درجة60امتحان تحریري نهائي في المقرر في نهایة الفصل الدراسي یخصص له  -2
تحانات الشفهیة والعملیة للمقرر من خالل لجنة مشكلة من القائمین بتدریسه تكون االم -3

  .ویتولى منسق المقرر تنظیم هذه االمتحانات واعداد اوراق اسئلة االمتحانات
عن كل " صفر"الطالب الذي یتغیب عن امتحان العملي أو الشفهي یرصد له الدرجة  -4

ویعتبر الطالب الغائب في االمتحان امتحان تغیب عنه مع تسجیل غیابه عن االمتحان 
  .النهائي غائبا في المقرر

من درجة االمتحان النظري % 30ًیعد الطالب راسبا في المقرر إذا حصل على أقل من  -5
  .النهائي لهذا المقرر مهما كانت درجاته في األعمال الفصلیة

المقرر من مجموع درجات % 60ًیعد الطالب راسبا في المقرر إذا حصل على أقل من  -6
  .دون االخالل بالفقرة السابقة

  

  الدالالت الرقمیة والرمزیة للدرجات والتقدیرات
  

  تقدر الدرجات والنقاط التي یحصل علیھا الطالب في كل مقرر دراسي على النحو التالي
  %الدرجة   عدد النقاط  الرمز    التقدیر  

  %100إلى % 95من   A 3.8  ممتاز
  %95إلى اقل من % 90من   A-  3.6  ممتاز

  %90إلى أقل من % 85من   B 3.4  ًجید جدا
  %85إلى أقل من % 80من   B- 3.2  ًجید جدا

  %80إلى اقل من % 75من   C 3.0  جید
  %75إلى اقل من % 70من   C- 2.8  جید
  %70إلى أقل من % 60من   D 2.4  مقبول
  %60اقل من   - F  راسب
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یرمز لحاالت الغیاب واالنسحاب والحرمان في مقرر ما على النحو الوارد في الجدول  -2
  ) :راسب ( والتقدیر  ) 0( التالي على أن یكون عدد النقاط 

  

 التقدیر عدد النقاط الرمز الحالة

 راسب 0 غ غیاب

 - 0 من منسحب

 راسب 0 مح محروم

  
إذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما ، یكتفي باحتساب الرسوب مرة واحدة فقط في معدله  -3

التراكمي ولكن یسجل عدد المرات التي أدى فیها امتحان هذا المقرر في سجله االكادیمي 
  .وتحسب درجة النجاح التي حصل علیها عند اجتیاز االمتحان

     ن نقاط في الفصل الدراسي الواحد  المعدل الفصلي هو متوسط ما یحصل علیة الطالب م -4
  .ویقرب إلى رقمین عشریین فقط

هو متوسط ما یحصل علیة الطالب من نقاط خالل الفصول ) GPA(المعدل التراكمي  -5
  :الدراسیة التي درسها ویقرب إلى رقمین عشریین فقط ویحسب كما یلي

  . 2.4الحد األدنى للمعدل التراكمي للتخرج هو  -6

  
  سیةالمقررات الدرا

  

 یرمز المقررات درجة الدبلوم والرقم األحاد 500رقم المئات  :أرقام المقررات ورموزها 
الفردیة مقررات تطرح بالفصل الدراسى األول والزوجیة (والعشرات ترمز الرقم المقرر 

 ).مقررات تطرح فى الفصل الدراسى الثانى

 جدول المقررات كما یلي: 
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   مقررات فقط4یدرس الطالب : الفصل الدراسى األول
كود   مدة االمتحان  درجات االمتحان  ساعة معتمدة

  المقرر
حالة   اسم المقرر

  عملي  نظري  اعمال   شفوي  عملى  تحریري  اجمالي  عملى  نظرى  المقرر

كح 
501  

  كیمیاء حیویة تشخیصیة
Clinical 
Biochemistry 

  2  2  10  10  20  60  3  2  2  إجبارى

كح 
503  

 السوائل الحیویة
Biological Fluids 2  2  10  10  20  60  3  2  2  إجبارى  

 بكتریا وفطریات طبیة  505م 
Medical Bacteria 
and Fungi 

  2  2  10  10  20  60  3  2  2  إجبارى

  طفیلیات–فیروسات طبیة   507م 
Medical Virology – 
Parasitology 

  2  2  10  10  20  60  3  2  2  إجبارى

كح 
509  

 السموم والمبیداتعلم 
Toxicology & 
Pesticides 

  2  2  10  10  20  60  3  2  2  اختیارى

 المسارات المیكروبیة  511م 
Microbial pathways 2  2  10  10  20  60  3  2  2  اختیارى  

   مقررات فقط4یدرس الطالب : الثانىالفصل الدراسى 
كود   مدة االمتحان  درجات االمتحان  ساعة معتمدة

  المقرر
حالة   اسم المقرر

  عملي  نظرياعمال   شفوي  عملى  تحریري  اجمالي  عملى  نظرى  المقرر

   الدقیقالتحلیل الحیوى  500م 
Biomicroanalysis 2  2  10  10  20  60  3  2  2  إجبارى  

 الوظائف الحیویة  502كح 
Biochemical Functions 2  2  10  10  20  60  3  2  2  إجبارى  

 ھندسة وراثیة ومناعة جزیئیة  504كح 
Genetic Engineering-
Molecular Immunology 

  2  2  10  10  20  60  3  2  2  إجبارى

 وحفظ –غذیةمیكروبیولوجیا أ  506م 
 أغذیة

Food Microbiology & 
Food Conservation 

  2  2  10  10  20  60  3  2  2  إجبارى

  ھرمونات-أمراض األیض   508كح 
Metabolic Disorders & 
Hormones 

  2  2  10  10  20  60  3  2  2  اختیارى

میكروبیولوجیا صناعیة واعادة   510م 
 تدویر

Industrial Microbiology 
and Bioremedication 

  2  2  10  10  20  60  3  2  2  اختیارى
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  )51ن م (دبلوم الدراسات العلیا في المیكروبیولوجیا التطبیقیة   -1/أ

a/1- Postgraduate Diploma in Applied Microbiology 
 

  مقررات فقط مما یلي4 یدرس الطالب -:الفصل الدراسي األول
 

ساعة 
 معتمدة

  كود المقرر  أسم المقرر

  بكتیریا طبیة  )2+1 (3
Medical Bacteriology 

 511ن م 

 تحالیل دقیقة )2+1 (3
Micro-analysis 

513ن م   

 میكروبیولوجیا تطبیقي )2+1 (3
Applied Microbiology 

515ن م   

 معالجة حیویة و تدویر نفایات )2+1 (3
Bioremediation and Wastes Recycling 

517ن م   

 تلوث میكروبي )2+1 (3
Microbial pollution 

519ن م   

 
  مقررات فقط مما یلي4 یدرس الطالب - :الفصل الدراسي الثاني 

 
ساعة 
 معتمدة

  كود المقرر  أسم المقرر

 بیولوجیا جزیئیة )2+1 (3
Molecular Biology 

  510ن م

 فسیولوجیا الكائنات الدقیقة )2+1 (3
Microbial Physiology  

512ن م   

طریات طبیةفیروسات و ف )2+1 (3  
Medical Virology and Mycology 

514ن م   

 طحالب و بیولوجیا المیاه )2+1 (3
Phycology and Hydrobiology 

516ن م   

 بیوتكنولوجیا األغذیة  )2+1 (3
Food Biotechnology 

518ن م   
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  )53  حك(دبلوم الدراسات العلیا في الكیمیاء الحیویھ   -4/أ
a/4- Postgraduate Diploma in Biochemistry 
 

:  ساعة معتمدة من المقررات التالیة24 یدرس الطالب -:ولالفصل الدراسي األ  
 

ساعة 
 معتمدة

  كود المقرر  أسم المقرر

  كیمیاء وظائف الدم  )2+1 (3
Blood Chemistry Jobs  

  531  حك

  كیمیاء السموم )2+1 (3
Chemistry Toxins 

 533  حك

  كیمیاء مناعھ )2+1 (3
Immunochemistry 

 535  حك

  غیر عضویھ حیویھكیمیاء  )2+1 (3
Inorganic Biochemistry 

 537  حك

  كیمیاء عالجیھ طبیھ )2+1 (3
Chemistry Therapeutic Medical 

 539  حك

 
 
 

: مقررات فقط مما یلي4  یدرس الطالب - :الفصل الدراسي الثاني   
 

ساعة 
 معتمدة

  كود المقرر  أسم المقرر

  كیمیاء حیویھ فى اختالل االعضاء  )2+1 (3
Biochemistry in the Disruption of the Member  

 532  حك

  الخلل الوظیفى للغدد الصماء )2+1 (3
Dysfunction of the Endocrine System 

 534  حك

  كیمیاء التغذیھ )2+1 (3
Chemistry Nutrition 

 536  حك

  طرق تحالیل كیمیائیھ حیویھ )2+1 (3
Methods of Analysis of Biochemical 

 538  حك

  بیولوجیا جزئیھ )2+1 (3
Molecular Biology 

 540  حك
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  )54  شك  (الشرعیةدبلوم الدراسات العلیا في الكیمیاء  -5/أ
a/5- Postgraduate Diploma in Forensic Chemistry 

 
 

:  ساعة معتمدة من المقررات التالیة24 یدرس الطالب -:الفصل الدراسي األول  
 

ساعة 
 معتمدة

  كود المقرر   المقررأسم

  السموم العضویة  )2+1 (3
Organic Toxins 

  541  شك

  السموم غیر العضویة )2+1 (3
In Organic Toxins  

 543  شك

  التزیف والتزویر )2+1 (3
Forgery and Counterfelting 

 545  شك

  المخدرات وطرق التحلیلكیمیاء  )2+1 (3
Chemistry of Drugs and Methods of its Analysis 

 547  شك

  الفارماكولوجى  )2+1 (3
Pharmacology 

 549  شك

 
 
 

: مقررات فقط مما یلي4  یدرس الطالب - :الفصل الدراسي الثاني   
 

ساعة 
 معتمدة

  كود المقرر  أسم المقرر

  السموم الطبیعیھ  )2+1 (3
Natural Toxins 

 542  شك

  الغازات السامھ )2+1 (3
Gaseous Toxins 

 544  شك

  اثار الحرائق واالسلحھ والمفرقعات )2+1 (3
The Effect of Fire, Weapons and Explosives 

 546  شك

  كیمیاء االحبار )2+1 (3
Chemistry of  Inks 

 548  شك

  التحلیل االلى )2+1 (3
Instrumental Analysis 

 548/2  شك
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