
  2007  لبكالوریوس األحیاءالدراسیة الخطة
) ساعة37(متطلبات الجامعة : أوال ) ساعة76(متطلبات التخصص : ثالثا   

HADT A 1100   جزء عم) 1(قرآن كریم     BIOL  2311 بیولوجیا الخلیة 
HADT B 1100  جزء تبارك) 2(قرآن كریم  BIOL 2226 علم الالفقاریات 
ENGL 1301   لیزیةاللغة اإلنج  BIOL 2126 عملى (علم الالفقاریات(   
HADT 1302 دراسات في السیرة CHEM 2311 كیمیاء عضویة 
ARAB  1301  نحو وصرف( اللغة العربیة( ) CHEM  2111 كیمیاء عضویة عملیة 
SHAR  1303 دراسات في الفقھ BIOL 2260   علم األنسجة 
HADT 2201 دراسات في القرآن وعلومھ BIOL 2260   عملى (علم األنسجة(  
HADT 2303 دراسات في العقیدة BIOL 2214 مورفولوجیا وتشریح النبات 
SHAR  2207 النظم اإلسالمیة BIOL 2214 عملى (مورفولوجیا وتشریح النبات(  
SHAR  2208   حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون BIOL  2220 علم الوراثة 
HADT C 2100  قد سمعجزء )3(قرآن كریم  BIOL  2220 عملى (علم الوراثة(  
HADT D 2100  جزء الذاریات)4(قرآن كریم  BIOL 2222 علم الحشرات 
HADT E 3100  جزء األحقاف)5(قرآن كریم  BIOL 2122 عملى (علم الحشرات(  
HADT 3306 حاضر العالم اإلسالمي BIOL 3223  علم الفقاریات 
POLS 3220 دراسات فلسطینیة BIOL 3123  عملى(علم الفقاریات(  
ARAB  3202   فن الكتابة والتعبیر(لغةعربیة أدب(  BIOL 3330 أحیاء دقیقة عامة 
HADT 4204   دراسات فى الحدیت الشریف BIOL 3130 عملیة عامةأحیاء دقیقة  
ECON 4203 مباديء اإلقتصاد واإلقتصاد اإلسالمي BIOL 3231 علم الطفیلیات 
NURS  4000   سعافات األولیةاإل  BIOL 3131 عملى (علم الطفیلیات(  

) ساعة23(متطلبات الكلیة : ثانیا  BIOL 3220 علم الجنین 
PHYS 1310 لعلوم الحیاتیةا لطلبة فیزیاء عامة  BTEC 2361 كیمیاء حیویة 
PHYS A 1110 لعلوم الحیاتیةالطلبة یاء عامة عملیة فیز  BTEC 2161 كیمیاء حیویة عملیة 
CHEM A1301  أ(كیمیاء عامة(  BIOL  3215 واألحیاء البحریةعلوم البحار  
MATH 1410   لعلوم الحیاتیةا لطلبة تفاضل وتكامل  BIOL  3115 عملى( واألحیاء البحریة علوم البحار(  
BIOL 1301  أحیاء عامة BIOL 3212  نبات(علم وظائف األعضاء (  
BIOL 1102 أحیاء عامة عملیة BIOL 3112  عملى-نبات(علم وظائف األعضاء(  
CSCI 1400  لعلوم الحیاتیةالطلبة مدخل فى علم الحاسوب  BIOL 3321  حیوان(علم وظائف األعضاء (  
GEOL 1302 مدخل فى علوم األرض و البیئة BIOL 3121  عملى-حیوان(علم وظائف األعضاء(  
GEOL 1102 عملى (مدخل فى علوم األرض و البیئة(  BIOL 4216  علم الفطریات 

) عملى(علم الفطریات  BIOL 4116 )  ساعات9(طلبات التخصص االختیاریة    
BIOL 4310 علم الحیوان  فى  مواضیع خاصة  BIOL  4227 وظائف األعضاء المقارن 
BIOL 4311 حشرات طبیة واقتصادیة BIOL  4343 للعلوم الحیاتیة  لطلبةأحصاء  
BIOL 4313 السمكیةعلم ادارة المصائد  BIOL 4241 علم البیئة 
BTEC 4373 التشخیص الجزیئى BIOL 4141 عملى (علم البیئة(  
BTEC 3351  الھندسة الوراثیة وتقنیاتDNA BIOL 4332 علم الفیروسات  
BIOL 4318 وراثة األحیاء الدقیقة BIOL 4261 كیمیاء األنسجة والتقنیة المجھریة 
BIOL 4319 عصبىفسیولوجیا الجھاز ال  BIOL 4161  عملى(كیمیاء األنسجة والتقنیة المجھریة(  
BIOL 4320 سلوك الحیوان BIOL 4224 علم التشریح المقارن 
BIOL 4321 االحساس BTEC 2301 مدخل فى التكنولوجیا الحیویة 
BIOL 4323 عالقة العائل بالطفیل BIOL 4150  بیولوجي(بحث وندوة(  
BIOL 4324 تصنیف نبات CHEM B 1301  ب(كیمیاء عامة(  
BTEC 4325 بیوتكنولوجیا النبات CHEM 1202 عملیةكیمیاء عامة   
BIOL 4326 بیئة الحیاة البریة    
BIOL 4327 التلوث وحمایة البیئة 
BIOL 4328 بیئة النبات 
BTEC 4391 التكنولوجیا الحیویة البحریة 
BIOL 4323 مواضیع خاصة 
BIOL 4322 لطحالب علم ا  
BTEC 4231 تقنیات زراعة األنسجة 
BIOL 4334 وىالتنوع الحی  
BIOL 4330 االستزراع المائى 

  


 ةالشؤون األكادیمی               عمید الكلیة         رئیس القسم 


