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 ساعة 77 اریة           اإلجبمتطلبات التخصص   ساعة37                   متطلبات الجامعة     
 اسم المساق رقم المساق اسم المساق رقم المساق

HADT A 1100  جزء عم ( 1قران كریم( CHEM B 1301  كیمیاء عامة)ب( 
HADT B 1100  جزء تبارك ( 2قران كریم( CHEM B 1202 عملیةكیمیاء عامة  
ENGL 1301 اللغة اإلنجلیزیة BIOL  2311 یةبیولوجیا الخل  
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 BTEC 2301 مدخل في التكنولوجیا الحیویة 
HADT 2201 دراسات في القران وعلومھ BIOL  4343  لوم الحیاتیةلطلبة الع     أحصاء 
HADT 3303 دراسات في العقیدة BTEC 2361  كیمیاء حیویة 
SHAR 2207 النظم اإلسالمیة BTEC 2161  كیمیاء حیویة عملیة 
SHAR 2208 حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون 

 
 
 

BTEC 2379 علم النبات 
HADT C 2100  جزء قد سمع ( 3قران كریم(  BTEC 3361 قدمةكیمیاء حیویة مت 
HADT D 2100  جزء الذاریات ( 4قران كریم(  BTEC 3161 كیمیاء حیویة متقدمة عملیة 
HADT E 3100  جزء األحقاف (5قران كریم(  BTEC 2330  بیولوجیا األحیاء الدقیقة 
HADT 3306 حاضر العالم  االسالمى  BTEC 2130 بیولوجیا األحیاء الدقیقة العملیة 
POLS 3220 سطسنیةدراسات فل  CHEM 2310 كیمیاء تحلیلیة 
ARAB 3202  فن الكتابة والتعبیر(لغة عربیة(  CHEM 2110 كیمیاء تحلیلیة عملیة 
HADT  4204 دراسات في الحدیث الشریف  BIOL 2320  علم الوراثة 
ECON 4203 مبادئ االقتصاد واالقتصاد االسالمى  BTEC 3351  ھندسة و راثیة و تقنیاتDNA 
NURS 4000 اإلسعافات األولیة  BTEC 3151  ھندسة و راثیة و تقنیاتDNAالعملیة  

      علم وبیوتكنولوجیا الفطریات BTEC 3386  ساعة23  متطلبات الكلیة           
PHYS A 1310  لطلبة العلوم الحیاتیةفیزیاء عامة  BTEC 3342 تكنولوجیا حیویة بیئیة 
PHYS A 1110 لعلوم الحیاتیة لطلبة افیزیاء عامة عملیة  BTEC 3341  تكنولوجیا حیویة زراعیة 
CHEM A 1301  أ(كیمیاء عامة(  BTEC 3141 تكنولوجیا حیویة زراعیة و بیئیة عملیة 
MATH A 1410   لعلوم الحیاتیةلطلبة اتفاضل وتكامل  BTEC 3331 الحوسبة في العلوم الحیاتیة 
BIOL 1301  عامة أحیاء  BTEC 4374 بیوتكنولوجیا األدویة 
BIOL 1102  أحیاء عامة عملیة  BTEC 4373 التشخیص الجزیئي 
GEOL 1302 مدخل في علوم األرض والبیئة  BTEC 4321 تكنولوجیا حیویة صناعیة 
CSCI 1405 لعلوم الحیاتیةلطلبة ا  مدخل في علم الحاسوب  BTEC 4121 لیةتكنولوجیا حیویة صناعیة عم 
GEOL 1302  عملى(مدخل في علوم األرض والبیئة( 

  ساعات 6المساقات االختیاریة         
 BTEC 4375 تقنیات الفصل البیولوجي 

BTEC 4381 المعالجة البیولوجیة  BTEC 4331 تقنیات زراعة األنسجة 
BTEC 4382 التنوع الجیني و التكنولوجیا الحیویة  BTEC 4391 الحیویة  البحریةالتكنولوجیا   
BTEC 4384 بیوتكنولوجیا الطحالب  BTEC 4160 بحث و ندوة في التكنولوجیا الحیویة 
BTEC 4383 المكافحة الحیویة    
BTEC 4387 تكنولوجیا االنتاج الحیواني    
BTEC 4388 تحسین المحاصیل الزراعیة    
BTEC 4342 بیوتكنولوجیا األغذیة    
BTEC 4332 ة االنسجةھندس    
BTEC 4311 تقنیات العملیات الحیویة والتخمر    
BTEC 4302 علم الفیروسات و المناعة    
MEDI 4317 كیمیاء طبیة    
BTEC 4372 علم السموم و العقاقیر    
BTEC 4382 تربیة النحل    
BTEC 4305  مواضیع خاصةI    
BTEC 4306  مواضیع خاصةII    

   
 

 الشئون األكادیمیة                     عمید الكلیة       س القسم رئی      
 


