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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
 التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات

 جامعة فيالدلفيا
 كلية العلوم

 

 ساعة معتمدة( 24ثانياً: متطلبات الكلية ) 

 ساعة معتمدة( 21أ. متطلبات الكلية اإلجبارية )
 العالمة

 رقم المـادة أســــم المـادة ساعة معتمدة المتطلب السابق

 0130102 (2مهارات اللغة االنجليزية ) 3 0130101 

 0250101 (1ضل وتكامل )تفا 3 -- 

 0210122 اساسيات المعرفة العلمية 3 -- 

 0250231 مباديء االحصاء واالحتماالت 3 -- 

 0211105 فيزياء عامة 3 -- 

 0212101 (1كيمياء عامة ) 3 -- 

 0240101 (1بيولوجيا عامة ) 3 -- 

 ساعات معتمدة( 3ب. متطلبات الكلية االختيارية )

 ساعات معتمدة من المواد التالية: (3يدرس الطالب )
 العالمة

 رقم المـادة أســــم المـادة ساعة معتمدة المتطلب السابق

 0211104 فيزياء تطبيقية 3 ---- 

 0212103 (2كيمياء عامة ) 3 212101 

 ساعة معتمدة(  81ثالثاً : متطلبات التخصص ) 

 ساعة معتمدة(  67التخصص اإلجبارية ) مواد . أ

 رقم المـادة أســــم المـادة ساعة معتمدة المتطلب السابق العالمة

 0240107 (2بيولوجيا عامة ) 3  0240101 

أو  0240107  

 متزامن 
1 

 ( عملي2بيولوجيا عامة )
0240108 

 0240216 أحياء دقيقة 3 2401070 

 0240217 دقيقة عملي ياءأح 1 أو متزامن  0240216 

 0240231 علم الوراثة 3 2401070 

 0240232 علم الوراثة عملي 1 أو متزامن  0240231 

 0240233 بيولوجيا الخلية 3 2401070 

 0240234 علم وراثة اإلنسان 2 0240231 

 0240322 التكنولوجيا الحيوية للنبات 3 0240281 

 0240323 عملي -زراعة األنسجة النباتية  1 أو متزامن  0240322 

 0240335 الخلية علم وراثة 1 0240234 

 0240336 علم وراثة الخلية عملي 1  نأو متزام 0240335 

 0240337 علم المناعة 3 0240233 

 0240338 علم المناعة عملي 1 أو متزامن 0240337 

 0212243 +   

0240233  
3 

 (1) كيمياء حيوية 
0240343 

 0240343 أو  

 متزامن
1 

 كيمياء حيوية عملي
0240344 

 0240386 جزيئيةبيولوجيا  3 2402330 

 0240387 جزيئية عمليبيولوجيا  1 او متزامن 0240386 

 0240352 بيئية تقنيات حيوية  3(1+2) 0240216 

ساعة  60إتمام  

 بنجاح
2 

الرياااااد  فااااي مجاااااالت التقنيااااات 

 الحيوية 
0240391 

 0240417 تقنيات األحياء الدقيقة  3(1+2) 0240216 

 0240441 قنيات الحيوية الصيدالنية الت 3 0240343 

 

 
 العالمة

 رقم المـادة أســــم المـادة ساعة معتمدة المتطلب السابق

 0240484 بيولوجيا جزيئيه تطبيقية 3 0240386 

أو   0240484 

 متزامن
 0240485 بيولوجيا جزيئيه تطبيقية عملي  1

 0240231 +

0240335 
(1+1)2 

 المعلوماتية الحيوية 
0240462 

 0240471 تقنيات علم الحيوان 3 0240386 

أو متزامن 0240471   0240472 زراعة األنسجة الحيوانية عملي  1 

ساعة بنجاح 90إتمام    0240490 إدار  المختبرات وضبط الجود  1 

ساعة بنجاح 90إتمام    0240491 أخالقيات  التكنولوجيا الحيوية  1 

 0240386 + 

0240343 
 0240448 البروتيناتتقنيات  3

 0240494 تدريب ميداني 3 موافقة القسم 

 0240499 مشروع بحث 3 موافقة القسم 

 

 

معتمدة( ساعات 3)مواد التخصص االختيارية . ب  

 
 رقم المـادة أســــم المـادة ساعة معتمدة المتطلب السابق العالمة

 0240439 علم الدم 3(1+2) 0240337 

 0240455 يات الطب والطب الشرعيتقن 3(1+2) 0240386 

 0240495 موضوعات مختار   3(2+1) موافقة القسم 

 

 ساعات معتمدة(  11) المساندةج. متطلبات التخصص 

 
 العالمة

 المتطلب السابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم المـادة أســــم المـادة

 او 0212101 

تزامن  م
 0212102 (1كيمياء عامة عملي ) 1

 0212241 ء تحليليةكيميا 3 0212101 

أو  0212241 

 متزامن
 0212242 كيمياء تحليلية عملي 1

 0212243 كيمياء عضوية 3(1+2) 0212101 

أو  0240101 

 متزامن
 0240106 ( عملي1بيولوجيا عامة ) 1

 0240281 مقدمة في التكنولوجيا الحيوية 2 0240107 

 

  ((ساعة معتمدةساعة معتمدة  2727))أوالً: متطلبات الجامعة 
 (  ساعة معتمدة12متطلبات الجامعة اإلجبارية  ) . أ

 المادةاسم  رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 (  ساعة معتمدة12متطلبات الجامعة اإلجبارية  ) المجال األول / 

(1مهارات اللغة العربية  ) 0114101  0114099ناجح    3 

 ---- 3 علوم عسكرية 0111100

 ---- 3 التربية الوطنية 0111101

(1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101  3 ---- 

ساعة معتمد  (  15لبات الجامعة االختيارية )ب . متط  

( ساعة من المجاالت التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد أقصى مادتين 15يدرس الطالب )

 من كل مجال:

( ساعات معتمدة6-3من ) المجال الثاني / العلوم اإلنسانية  

(2مهارات اللغة العربية ) 0114102  3 0114101 

(3ارات اللغة اإلنجليزية )مه 0130103  3 0130102 

(1مهارات اللغة الفرنسية ) 0140101  3 ---- 
(1لغة أجنبية )إيطالي  0140104  3 ---- 
(2لغة أجنبية )إيطالي  0140105  3 ---- 
(1لغة أجنبية )عبري  0140106  3 ---- 
(1مهارات اللغة الصينية ) 0140109  3 ---- 
(2ينية )مهارات اللغة الص 0140110  3 0140109 

( ساعات معتمدة6-3المجال الثالث / العلوم االجتماعية واالقتصادية من )  

 ---- 3 مقدمة في علم االجتماع 0111111
 ---- 3 مقدمة في علم النفس 0111112
(1) الفكر والحضار  اإلنسانية 0111133  3 ---- 
 ---- 3 وسائل االتصال والمجتمع 0111142
افة التنميةثق 0115255  3 ---- 
 ---- 3 حقوق االنسان 0420140
 ---- 3 الثقافة القانونية 0420143

( ساعات معتمدة6-3المجال الرابع / العلوم والتكنولوجيا والزراعة من )   

 ---- 3 مهارات إدار  المشاريع 0371111
 ---- 3 مهارات حاسوب  0761111
 ---- 3 صحة االنسان والمجتمع 0910101
 ---- 3 مبادئ التمريض واالسعافات االولية 0910105
0731101 

مهارات استخدام مواقع التواصل 

 االجتماعي
3 ---- 

ومهببارات الحاسببوب  اإلنجليزيببةالطلبببة التمببدم لالمتحببال غببي الليببة العربيببة والليببة  جميببعيتوجببب علببى 

يجتبببان بنجببباا المبببادة أل  %(50البببيخ يخفبببق غبببي النجببباا بهبببيا االمتحبببال )أقبببل مبببن  وعلبببى الطالبببب

 االستدراكية التي اخفق بها .

 


