
 - 1 - 

 قسم علوم احلياة

 

 توزيع الفروع

 

اذ يوزع الطلبة المقبولون  باالعتماد على نتائج المرحلة االولى يتم توزيع الطلبة على الفروع  -1

 في القسم وباعداد متساوية .عين ورغباتهم على الفر ودروس المفاضلة  اعتمادا على معدالتهم
 

الطلبووة المقبووولين بلوور ال  وور عوون  تكووون مقووررام المرحلووة االولووى مقووررام م ووتر ة لكوو  -2

 فروعهم .
 

يحق للطالو  االو  علوى القسوم ضبلور ال  ور عون فرعوقا االنتقوا  الوى  ليوة ال ويدلة ب ور   -3

 وحدة دراسية هي مقررام المرحلة االولى . 33ا م  
 

 وحدة دراسية  متطلبام تخرج ت قسم الى مايلي : 146على الطال  ان يجمع  -4

 
لقسم متطلبام ا الفرع

 االجبارية

متطلبام القسم 

 االختيارية

متطلبام الكلية 

 االجبارية

 متطلبام الجامعة

 18 72 72 81 

 العامة األحياءفرع 

 األولالمستوى /  اإلجبارية  العام األحياءمقررات فرع 

 المالحظات عدد الوحدات المقرراسم  رقم المقرر

 جامعة اجباري 3 حقوق االنسان 101ث

 اجباري  لية 2 جي عامجيولو 100ج

 اجباري  لية 3 حاسبام 121ح

 جامعة اجباري 2 ادب عربي 101د

 اجباري  لية 2 اح اء حيوي 113ر

 جامعة اجباري 1 رياضة 101ض

 اجباري  لية 3 فيزياء 103ف

 اجباري  لية 3  يمياء عضوية 112ك

 متطلبام قسم 4 بايولوجي عام 101ب

 باري قسماج 4 احياء مجهرية عام 104ب

 اجباري قسم 3 اساسيام علم بيئة 101ب

 اجباري  لية 4  يمياء تحليلية 131ك

 اجباري  لية 3 الرياضيام 101ر

 12عدد الوحدات = 
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 )فرع األحياء العام(املستوى الثاني

 

 

 )فرع األحياء العام( املستوى الثالث

 

 

 

 المالحظات الممهد عدد الوحدات المقرراسم   رقم المقرر

 اجباري قسم 101ب 4 ح رام 212ب

 اجباري قسم 101ب 4 لية الخ 203ب

 اجباري قسم 104ب 4 اساسيام البكتريا 204ب

 اجباري قسم 101ب 3 ت ريح نبام  201ب

 اجباري قسم 101ب 4 االنسجة الحيوانية  206ب

 اجباري قسم 101ب 4 الفقريام 201ب

 اجباري قسم 101ب 3 ت  يف نبام 210ب

 اجباري قسم 101ب 1 تحضيرات مجهرية  203ب

 اجباري قسم 112ك 3 الكيمياء الحيوية  240ك

 اجباري قسم 121ح 3 تطبيقام الحاسبة  260ح

 مبادىء الحرية 201ث
 والديمقراطية

 اجباري جامعة 101ث 3

 13عدد الوحدات = 

 المالحظات الممهد  عدد الوحدات  المقرراسم  رقم المقرر

 متطلبام جامعة  وحدة  32ا ما   2 ادب انكليزي 301د

 اجباري قسم 203ب 3 وراثة  301ب

 اجباري قسم  201ب 3  فيليام 306ب

 اجباري قسم  204ب 3 فطريام 311ب

 اجباري قسم  201ب 3  حال  316ب

 اجباري قسم   203ب 3 فسلجة حيوان 321ب

 اجباري قسم  204ب 3 م اعة  366ب

 باري قسم اج 206 ب +203ب 3 اج ة 310ب

 اجباري قسم  101ب 3 تلوث 336ب

 اجباري قسم   206ب 3 حبليات 323ب

 72عدد الوحدات = 
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 )فرع األحياء العام(املستوى الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  اسم المقرر رقم المقرر

 الوحدات

 المالحظات الممهد

 إجباري قسم  240+ ك201ب 3 فسلجة نبام  412ب

 اجباري قسم 301+ ب 204ب 3 ه دسة وراثية  414ب

 اجباري قسم 323ب 3 ت ريح مقارن 424ب

 اجباري قسم وحدة 104ا ما   1 م روع بحث 416ب

 إجباري جامعة  وحدة 104ا ما   2 فلسفة علم 400س

 اجباري قسم  301ب 2 تطور 411ب

 اجباري قسم  204ب 3 فيروسام 414ب

 82عدد الوحدات = 
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   فرع االحياء اجملهرية   

   اإلجبارية اجملهرية مقررات فرع االحياء 

 المستوى األو 

 المالحظات عدد الوحدات المقرراسم  رقم المقرر

 متطلبام جامعة 3 حقوق االنسان 101ث

 اجباري  لية 2 جيولوجي عام 100ج

 اجباري  لية 3 حاسبام 121ح

 متطلبام جامعة 2 ادب عربي 101د

 اجباري  لية 2 اح اء حيوي 113ر

 متطلبام جامعة 1 رياضة 101ض

 اجباري  لية 3 فيزياء 103ف

 اجباري  لية 3  يمياء عضوية 112ك

 متطلبام قسم 4 بايولوجي عام 101ب

 اجباري قسم 4 احياء مجهرية عام 104ب

 اجباري قسم 3 اساسيام علم بيئة 101ب

 اجباري  لية 4  يمياء تحليلية 131ك

 اجباري  لية 3 الرياضيام 101ر

 12عدد الوحدات = 

 ) فرع األحياء اجملهرية(املستوى الثاني 

 

 

 المالحظات الممهد  عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر

 اجباري قسم 101أو ب 104ب 3 مجهريق أحياءبيئة  202ب

 اجباري قسم 101ب 4 الخلية  203ب

 اجباري قسم 104ب 4 البكتريا أساسيام 204ب

 اجباري قسم 101ب 3 ح نبام ت ري 201ب

 اجباري قسم 101ب 4 الحيوانية  األنسجة 206ب

 اجباري قسم 101ب 4 الفقريام 201ب

 اجباري قسم 101ب 3 ت  يف نبام 210ب

 اجباري قسم  101ب 4 الح رام 212ب

 اجباري قسم 112ك 3 الكيمياء الحيوية  240ك

 اجباري قسم  121ح 3 تطبيقام الحاسبة  260ح

الحرية  مبادئ 201ث

 والديمقرا ية

 اجباري جامعة 101ث 3

 11عدد الوحدات = 
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 ) فرع األحياء اجملهرية(املستوى الثالث

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 ) فرع األحياء اجملهرية(املستوى الرابع

 

 

عدد  المقرراسم  رقم المقرر

 الوحدات

 المالحظات الممهد 

 متطلبام الجامعة  وحدة  32ا ما   2 ادب انكليزي 301د

 اجباري قسم 203ب 3 وراثة 301ب

 اجباري قسم 201ب 3 يليام ف 306ب

 اجباري قسم  204ب 3 وراثة احياء مجهرية 322ب

 اجباري قسم 204ب 3 بكتريا  بية  341ب

 اجباري قسم 203ب 3 فسلجة حيوان 321ب

 اجباري قسم 204ب 3 م اعة  366ب

 اجباري قسم 201ب 3  حال   316ب

 اجباري قسم  204ب 3 فطريام 311ب

     

 73عدد الوحدات = 

رقم 

 المقرر

 المالحظات الممهد  عدد الوحدات اسم المقرر

 اجباري قسم  204ب 3 فسلجة احياء مجهرية  412ب

 اجباري قسم  322+ ب301ب 3 ه دسة وراثية  414ب

 اجباري قسم  204ب 3 احياء مجهرية ص اعية 443ب

 اجباري قسم  204ب 1 البايوتك ولوجي 464ب

 اجباري قسم  وحدة  104ا ما   1  م روع بحث 416ب

 متطلبام جامعة وحدة  104ا ما   2 فلسفة علم 400س

 اجباري قسم 204ب 3 فيروسام 414ب

     

 81عدد الوحدات = 
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 اجملهرية االختيارية  حياءاألمقررات فرع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات الممهد  عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر

 اختياري 240ك 3  سريريق يمياء  343ك

 اختياري 212ب 3 ح رام  بية 362ب

 اختياري 204ب 3 تلوث ميكروبي 310ب

 اختياري 104+ ب131ك 3 تق يام معالجة مياه 311ب 

 اختياري 366ب 3 علم الم و  461ب

 اختياري 311ب 3 فطريام  بية  463ب

 اختياري 204+ ب212ب 3 مقاومة حيوية  461ب

 ارياختي 321ب 3 علم الدم 433ب

 اختياري 210ب 3 نباتام  بية 331ب

 اختياري 306ب 3 فسلجة  فيليام 412ب

 اختياري 204ب 3 سموم جرثومية 411ب

 اختياري 204ب 3 أغذية  بكتريا  414ب

 اختياري 311ب 3 إنزيمامخمائر  413ب

 اختياري 311ب 3 أمراض نبام 413ب

     

     

 71عدد الوحدات = 
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 ريااالختي مقررات قسم األحياء العام

 

 

 

رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات 

ساعات 

 نظريال

ساعات 

 عمليال

 الممهد 

 204ب   3 بكتريا  بية  341ب

 240ك   3  يمياء سريرية  343ك

 366ب   3 علم الم و  461ب

 212ب   3 ح رام  بية  362ب

 316ب
 نباتام مائية 

 210ب   3

 101ب   3 بيئة مائية  333ب

 210ب   3 نباتام  بية  331ب

 301ب   3 بايولوجي جزيئي 333ب

 311ب   3 أمراض نبام  413ب

 321ب   3 فسلجة أحياء مائية  431ب

سموم بيئية وتلوث  430ب

 ص اعي

 336ب   3

 316ب   3 ار يكونام  411ب

  204ب   3 تق ية حيوية  464ب

 201ب   3 زراعة أنسجة نباتية 466ب

+ 204ب   3 مقاومة حيوية 461ب

 212ب

تربية اسماك  430ب

 وق ريام ونواعم 

 201ب   3

 321ب   3 علم الدم 433ب

 206ب   2 زراعة انسجة حيوانية 412ب

 204ب   3 سموم جرثومية 411ب

 311ب   3 خمائر وانزيمام 413ب
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