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المتطلب السابقساسم المادةرقم المادةالمتطلب السابقساسم المادة

٣٣٠٢١٠٤الحیوانات الالفقریة٣٠٢٢٢٤
٣٣٠٢١٠٤بیولوجیا الخلیة٣٠٢٢٢٥

٤٣٠٢١٠٤األحیاء الدقیقة٣٠٢٢٣٠-٣العلوم العسكریة٠٠٠٠١٠١
٣٣٠١٢١٦الكیمیاء الحیویة٠٣٠٢٣٠٥عمل تطوعي في خدمة المجتمع٠٠٠٠١٠٥
٣٠٢٣٠٥ أو متزامن١الكیمیاء الحیویة العملي٣١٠١٠٩٩٣٠٢٣٠٦مھارات اتصال باللغة العربیة (١)٠٠٠٠١١٠
٣٠٢٢١٥+ ٣٣٠٢٢٠٩علم البیئة٣١٠٢٠٩٩٣٠٢٣٤٢مھارات اتصال باللغة إنجلیزیة٠٠٠٠١١٢
٣٣٠٢٢٢٥وراثة٣٠٢٣٤٥-٣التربیة الوطنیة٠٠٠٠١١٣
٣٠٢٣٤٥ أو متزامن١وراثة عملي٣٣٠٢٣٤٦ثقافة إسالمیة٠٠٠٠١٢٠

٣٣٠٢٢١٥علم األنسجة٣٠٢٤١٣
٣٠٢٤١٣ أو متزامن١علم األنسجة العملي٣٠٢٤١٤
٣٣٠٢٤١٣علم وظائف االعضاء الحیواني٣٠٢٤١٥
٣٠٢٤١٥ أو متزامن١علم وظائف االعضاء الحیواني العملي٣٠٢٤١٦
٣٣٠٢٢٢٠علم وظائف االعضاء  النباتي٣٠٢٤٢٥
٣٠٢٤٢٥ أو متزامن١علم وظائف االعضاء  النباتي العملي٣٠٢٤٢٦
٣٠٢٢٢٥+ ٣٣٠٢٣٠٥علم المناعة٣٠٢٤٣٢
٣٣٠٢٣٠٥علم الدم٣٠٢٤٣٥
٣٣٠٢٣٤٥التنوع الحیوي٣٠٢٤٤٧
٣٣٠٢٣٤٥التكنولوجیا الحیاتیة٣٠٢٤٥٣
٣٠٢٤٥٣ أو متزامن١التكنولوجیا الحیاتیة العملي٣٠٢٤٥٤

٣٣٠٢٣٤٥البیولوجیا الجزیئي٣٠٢٤٥٦متطلبات الكلیة : (٢١) ساعة
النجاح ٩٠ ساعة معتمدة١ندوة وبحث مكتبي٣٠٢٤٩٧-٣الكیمیاء العامة (١)٣٠١١٠١
٢٣٠٣٢١١اإلحصاء الحیوي٣٠١١٠١٣٠٣٣١١ أو متزامن١الكیمیاء العامة العملیة (١)٣٠١١٠٣
    ب. متطلبات التخصص االختیاریة بواقع (١٢) ساعة معتمدة وھي:-٣البیولوجیا العامة (١)٣٠٢١٠١
٣٣٠٢١٠٤علم األجنة٣٠٢١٠١٣٠٢٢١٠ أو متزامن١البیولوجیا العامة العملیة (١)٣٠٢١٠٣
٣٣٠٢٢٢٤علم الطفیلیات٣٠٢٢١٣-٣التفاضل والتكامل (١)٣٠٣١٠١
٣٣٠٢١٠٤حیوانات مخبریة٣٠٢٢١٤-٣مبادئ في اإلحصاء٣٠٣٢١١
٣٣٠٢٢٠٩علم تصنیف النبات٣٠٢٢٢١-٣الفیزیاء العامة (١)٣٠٤١٠١
٣٣٠٢٢٠٩نباتات اقتصادیة٣٠٤١٠١٣٠٢٢٢٢ أو متزامن١الفیزیاء العامة العملیة (١)٣٠٤١٠٣

٣٣٠٢١٠٤تحضیر مجھري٣١٠٠١٠٩٩٣٠٢٢٦١مھارات حاسوبیة١٠٠١١٠٤
٣٣٠٢٢٠٩علم أجنة النبات٣٠٢٣٢٤متطلبات التخصص : (٨٤) ساعة

٣٣٠٢٤١٥علم الغدد الصماء٣٠٢٤١٧
٣٣٠٢١٠٤بیولوجیا التكاثر في الثدیات٣٠٢٤١٨أ- اإلجباریة : (٧٢) ساعة

٣٣٠٢٢٣٠علم الفطریات٣٠١١٠١٣٠٢٤٢٧+٣٣٠١١٠٣الكیمیاء العامة (٢)٣٠١١٠٢
٣٣٠٢٢٣٠علم الفیروسات٣٠١١٠٢٣٠٢٤٣١ أو متزامن١الكیمیاء العامة العملیة (٢)٣٠١١٠٤
٣٣٠٢٢٣٠أحیاء دقیقة صناعیة٣٣٠١١٠٤٣٠٢٤٣٣مقدمة في الكیمیاء العضویة٣٠١٢١٦
٣٠٢٢٣٠ + ٣٣٠٢٣٤٥وراثة األحیاء الدقیقة٣٠٢١٠١٣٠٢٤٤٥ +٣٣٠٢١٠٣البیولوجیا العامة (٢)٣٠٢١٠٢
٣٠٢٢٢٥ + ٣٣٠٢٣٤٥علم الوراثة الخلویة٣٠٢١٠٢٣٠٢٤٤٦ أو متزامن١البیولوجیا العامة العملیة (٢)٣٠٢١٠٤
٣٣٠٢٣٤٥علم الوراثة األنسان٣٣٠٢١٠٤٣٠٢٤٤٨مورفولوجیا النبات٣٠٢٢٠٩
٣٣٠٢٢٢٤حشرات طبیة٣٣٠٢١٠٤٣٠٢٤٩٣تشریح الفقریات٣٠٢٢١٥
موافقة القسم٣مواضیع خاصة٣٣٠٢١٠٤٣٠٢٤٩٤تشریح النبات٣٠٢٢٢٠

متطلبات الجامعة وعددھا (٢٧) ساعة معتمدة موزعة كما یلي:

ب- االختیاریة (١٢) ساعات معتمدة

مواد متطلبات الجامعة اإلجباریة  بواقع (١٥ ساعة معتمدة)

   على الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي قبل فیھ في الجامعة المتحان مستوى لغة عربیة، ولغة إنجلیزیة وحاسوب، وفي حالة حصولھ على عالمة (٥٠) فأكثر في أي منھا یعفى من دراسة مادة استدراكیة لتلك المادة التي نجح فیھا. 
   وفي حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان في أي منھا، أو لم یحقق النجاح في أي منھا علیھ تسجیل ودراسة مادة استدراكیة لتلك التي لم یتقدم لالمتحان فیھا، أو التي لم یحصل على عالمة (٥٠) فأكثر، ویعتبر النجاح في المواد االستدراكیة من شروط متطلبات التخرج.










