
1 

 

                                                                                       

 

 

 "التكنولوجيب الحيويت الجزيئيت" برنبمج

 مرحلت البكبلوريوس

"Molecular Biotechnology program" 

 

 

 
 -المحتوى:

  البرنبمجرسبلـت. 

 ت البرنبمجيـرؤ. 

 أهذاف البرنبمج. 

 جمواصفبث الخري. 

 .المجبالث الوظيفيت المتبحت للخريجين 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المراجع الذاخلي                منسق البرنبمج                                        مسؤل جودة البرنبمج  

 ا.د. يهغخ شفُك عجذ هللا                      ا.و.د. دمحم عًشاٌ                 د. ساَُب انهُضً عجذ انؾًُذ

 

 

 



2 

 

 "التكنولوجيب الحيويت الجزيئيت" برنبمج

 لمرحلت البكبلوريوس

"Molecular Biotechnology program" 
 

 :البرنبمجـت رسبلـ

اعذاد خشَظ انً  ثشَبيظ انزكُىنىعُب انؾُىَخ انغضَئُخ َهذف عبيعخ ؽهىاٌ , و فً اؽبس سعبنخ كهُخ انعهىو

 لهًٍُ يٍ خالل يىاكجزه نهزمذو انعهًً فً يغبالداألو فً عىق انعًم انًؾهٍ عهً انًُبفغخ لبدس

 انًخزهفخ.   انزكُىنىعُب انؾُىَخ

 :ت البرنبمجــرؤي

سَىط انٍ رمذَى ىثًشؽهخ انجكبن ثكهُخ انعهىو عبيعخ ؽهىاٌ انزكُىنىعُب انؾُىَخ انغضَئُخ َغعً ثشَبيظ

بسف االعبعُخ رضوَذ انخشَظ ثبنًع خذيخ رعهًُُخ يزًُضح وفمب نًعبَُش انغىدح انًؾهُخ وااللهًُُخ يٍ خالل

فٍ يغبل انزكُىنىعُب انؾُىَخ يًب َُعكظ اَغبثُب عهً االلزظبد انًظشٌ وخذيخ  وانًهبساد انعًهُخ

 انًغزًع. 

 

 أهذاف البرنبمج:

 

انزكُىنىعُب انؾُىَخ انغضَئُخ، وال انعهًً و انًُهغً نذي انطبنت فً اعبعُبد عهىو فهى انرطىَش  (1

عهى , وانغضَئُخ انجُىنىعُب انخهىَخ, عهى انًُبعخ, انًُكشوثُىنىعً, نكًُُبء انؾُىَخًب فٍ يغبالد اعُ

 .وانجشورُىيُبد انغُُىو

 زخظظبد نهنؾُىَخ انغضَئُخ يٍ خالل رىفُش يعشفخ يزكبيهخ ويفظهخ نزكُىنىعُب ابهُى ايفرطىَش  (2

 بنجشَبيظ.انًخزهفخ ث

يُبلشخ انجؾىس  ٍ رغًؼ نهطالة ثزؾهُم وانز نزكُىنىعُب انؾُىَخ انغضَئُخا فهى أعبعُبد رعضَض (3

 .انعهًُخ

 .فٍ يغبالد انزكُىنىعُب انؾُىَخ انعهًُخ انغبسَخانجؾىس اَزمبد فهى و ح انىعٍ وانمذسح عهًصَبد (4

انؾُىَخ وانزكُىنىعُب انؾُىَخ ىعخ فٍ يغبل انعهىو انجُىنىعُخ وانًهبساد انعًهُخ انًزُانطالة غبة اك (5

 انغضَئُخ.

 .انعهًُخانذوسَبد و انًظبدسواالعزفبدح يٍ  انزارًنزعهى عهً اطالة لذسح ان سفع (6

اإللهًٍُ نًؾهً ونعًم اعىق انهًُبفغخ فً  انزً رؤهههى عبيخوان ًهُُخنطالة ثبنًهبساد انرضوَذ ا (7

 وانذونٍ.

ثفعبنُخ، رؾذَذ األونىَبد, انزىاطم ) ؼًٍزانزً راألعبعُخ،  ثًغًىعخ يٍ انًهبساد ضوَذ انطالةر (8

ثبنًىاعُذ انُهبئُخ، انعًم ثشكم يغزمم وثبنزعبوٌ يع اِخشٍَ، واَؼب لذسره عهً انًجبدسح  نزضاواال

 .(وؽم انًشبكم

 رىعُخ انخشَظ ثبألصش االعزًبعٍ نعهىو انزكُىنىعُب انؾُىَخ انزطجُمُخ. (9
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 مواصفبث الخريج:

 

 لبدسا عهً:انزكُىنىعُب انؾُىَخ انغضَئُخ َغت اٌ َكىٌ  ثكبنىسَىط خشَظ ثشَبيظ

نهزخظظبد انشئُغُخ فٍ انزكُىنىعُب انؾُىَخ و انزً رشًم انكًُُبء  انُظشَخ االنًبو ثبالعبعُبد (1

عهى انًُبعخ , , عهى انىساصخانًُكشوثُىنىعً ُبء انؾُىَخ, عهىانفُضَبئُخ, انكًُُبء انعؼىَخ, انكًُ

 عهى انغُُىو.و  انجشورُىيُبد ,ثُىنىعُب انخالَب انغزعُخ انجُىنىعُب انغضَئُخ وانخهىَخ, انغضَئٍ,

ديظ انًعشفخ انًغزًذح يٍ انزكُىنىعُب انؾُىَخ انغضَئُخ وانًغبالد راد انظهخ يع وػع كال يٍ  (2

 انغىاَت األخاللُخ وانًغؤونُخ االعزًبعُخ فً اإلعزجبس.

 .اعزخذاو ركُىنىعُب انًعهىيبد ثكفبءح فٍ يغبل انزكُىنىعُب انؾُىَخ انغضَئُخ (3

 .فٍ يغبل انزكُىنىعُب انؾُىَخ انغضَئُخ هُخ واعزخذايهبنزؾهُطشق اانرطجُك  (4

إلعشاء انشك انزطجُك نًغبل انزكُىنىعُب انؾُىَخ  انعًم ثفعبنُخ إلعذاد انكفبءاد األعبعُخ انالصيخ (5

 .انغضَئُخ

 .رؾذَذ انًشبكم انطجُخ وانضساعُخ وانجُئُخ والزشاػ انؾهىل انًهُُخ (6

ٍ عشع ورفغُش انجُبَبد انخبطه ثبنزكُىنىعُب انؾُىَخ انغضَئُخ رطجُك يهبساد انزؾهُم اإلؽظبئٍ ف (7

 .وانجُبَبد راد انظهخ

فشَك سح انزاد وانىلذ، اداسح إكزغبة ثعغ انًهبساد انعبيه يضم انزعهى انزارً، اإلرظبل انفعبل، إدا (8

 وكُفُخ إداسح األصيبد.  

 

 

 المجبالث الوظيفيت المتبحت للخريجين:

 ظ يغًىعخ واععخ يٍ فشص انعًم فً عذح يغبالد يخزهفخ يضم.... هزا انزخظض َؼًٍ نهخشَ

 .ًَيعبيم انجؾىس انضساعُخ و االَزبط انضساعً و انؾُىا 

  و انهمؾبد و االيظبل األدوَخ يعبيم انجؾش و انزطىَش ثششكبد. 

 .خطىؽ االَزبط ثبنًظبَع انزً رغزخذو انزكُىنىعُب انؾُىَخ 

 كض انطجُخ انًزخظظخ.يعبيم انجؾىس ثبنًغزشفُبد و انًشا 

 ًيخهفبد انًظبَع و خبطخ يُطمخ ؽهىاٌ(. -يُبح انُُم -انعؼىي -يعبيم يكبفؾخ انزهىس )انجُىنىع 

 .انششكبد انًغؤنخ عٍ رطىَش انضساعبد و رُمُخ انًُبح 

  ..انششكبد انظُبعُخ انًُزغخ نهًىاد انكًُبوَخ و انجشورُُبد و االنُبف و انفُزبيُُبد و غُشهب 

 ًبٌ و يشالجخ انغىدح ثبنًظبَع انًخزهفخ و ششكبد األدوَخ.يعبيم ػ 

  يشاكض االثؾبس راد انظهخ نغًُع انزخظظبد انعهًُخ و عُكىٌ نهب يشدود فً انزطىس انظؾً و

 انغزائً و انظُبعً.


