
مقرر اختياري

مقرر ليس له اختبارالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

20986علم االحياء العام ت101حيا20972علم االحياء العام ت101حيا

20991حساب التفاضل والتكامل ت101ريض20983حساب التفاضل والتكامل ت101ريض

20987(1)فيزياء عامه ت101فيز20976(1)فيزياء عامه ت101فيز

20993(1)كيمياء عامه ت101كيم20985(1)كيمياء عامه ت101كيم

                                       

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

21021علم النبات ت140حيا21017علم النبات ت140حيا21006علم النبات ت140حيا21002علم النبات ت140حيا

21023علم االحياء الخلوي ت160حيا21018علم االحياء الخلوي ت160حيا21009علم االحياء الخلوي ت160حيا21003علم االحياء الخلوي ت160حيا

21027كيمياء عضويةت140كيم21019كيمياء عضويةت140كيم21013كيمياء عضويةت140كيم21005كيمياء عضويةت140كيم

22075(1)الثقافه اإلسالمية 101سلم22075(1)الثقافه اإلسالمية 101سلم22075(1)الثقافه اإلسالمية 101سلم22075(1)الثقافه اإلسالمية 101سلم

26400التحرير الكتابي101عرب26400التحرير الكتابي101عرب26400التحرير الكتابي101عرب26400التحرير الكتابي101عرب

شعبة متعثرات

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

26376علم البيئةم271حيا21099علم الوراثةت210حيا21067علم الوراثةت210حيا

26432التدريبات اللغويه 202عرب21132مورفولوجيا وتشريح النباتت241حيا21074مورفولوجيا وتشريح النباتت241حيا

21116علم الحيوان العام ت250حيا21070علم الحيوان العام ت250حيا

21127إحصاء عام ت261ريض21071إحصاء عام ت261ريض

21110كيمياء حيويه ت250كيم21069كيمياء حيويه ت250كيم

26432التدريبات اللغويه 202عرب26432التدريبات اللغويه 202عرب
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االحياء قسم

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

21170علم األحياء الجزيئيت211حيا21139علم األحياء الجزيئيت211حيا21109علم األحياء الجزيئيت211حيا21065علم األحياء الجزيئيت211حيا

21174مقدمه في التقدنيه الحيويه ت220حيا21142مقدمه في التقدنيه الحيويه ت220حيا21114مقدمه في التقدنيه الحيويه ت220حيا21066مقدمه في التقدنيه الحيويه ت220حيا

21176علم األنسجةت261حيا21155علم األنسجةت261حيا21121علم األنسجةت261حيا21068علم األنسجةت261حيا

21179علم البيئةت270حيا21162علم البيئةت270حيا21128علم البيئةت270حيا21073علم البيئةت270حيا

21786(2)الثقافه اإلسالمية 202سلم21786(2)الثقافه اإلسالمية 202سلم21786(2)الثقافه اإلسالمية 202سلم21786(2)الثقافه اإلسالمية 202سلم

24338علم الحبلياتت252حيا24252علم الحبلياتت252حيا21799علم الالفقارياتت251حيا21779علم الالفقارياتت251حيا

الرقم المرجعياسم المقررالمقرر

21219علم األحياء الجزيئيت211حيا

21240مقدمه في التقدنيه الحيويه ت220حيا

21242علم األنسجةت261حيا

21243علم البيئةت270حيا

21786(2)الثقافه اإلسالمية 202سلم

24355علم الحبلياتت252حيا

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

21907(2)علم الوراثة ت312حيا21894(2)علم الوراثة ت312حيا21865(2)علم الوراثة ت312حيا21810(2)علم الوراثة ت312حيا

21904علم االحياء الدقيقه ت330حيا21886علم االحياء الدقيقه ت330حيا21862علم االحياء الدقيقه ت330حيا21800علم االحياء الدقيقه ت330حيا

21908فسيولوجيا الحيوانت353حيا21893تصنيف النباتات الزهريهت342حيا21863تصنيف النباتات الزهريهت342حيا21807تصنيف النباتات الزهريهت342حيا

24469احصاء حيويت360ريض21896فسيولوجيا الحيوانت353حيا21868فسيولوجيا الحيوانت353حيا21811فسيولوجيا الحيوانت353حيا

21897مهارات البحث العلميت380حيا21878مهارات البحث العلميت380حيا21812مهارات البحث العلميت380حيا

26491الوراثه الجزيئيهت313حيا21864الوراثه الجزيئيهت313حيا21809الوراثه الجزيئيهت313حيا

الرقم المرجعياسم المقررالمقرر

21915علم وظائف أعضاء النباتم341حيا

21916وراثه خلويهم311حيا

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

21952علم المناعه ت304حيا21932علم المناعه ت304حيا21922علم المناعه ت304حيا21906علم المناعه ت304حيا

21959علم البكتريا ت331حيا21934علم البكتريا ت331حيا21923علم البكتريا ت331حيا21910علم البكتريا ت331حيا

21961علم الحشرات ت355حيا21939علم الحشرات ت355حيا21925علم الحشرات ت355حيا21912علم الحشرات ت355حيا

21964علم الطفيليات ت356حيا21942علم الطفيليات ت356حيا21926علم الطفيليات ت356حيا21913علم الطفيليات ت356حيا

21968(3)الثقافه االسالميه 303سلم22170(3)الثقافه االسالميه 303سلم21758(3)الثقافه االسالميه 303سلم21707(3)الثقافه االسالميه 303سلم

الرقم المرجعياسم المقررالمقرر

الرقم المرجعياسم المقررالمقرر21970علم المناعه ت304حيا

26508نباتات طبية واقتصاديةت445حيا21971علم البكتريا ت331حيا

21972علم الحشرات ت355حيا

21981علم الطفيليات ت356حيا

21707(3)الثقافه االسالميه 303سلم

4G5

6G6  شعبه متعثرات

6G16G26G3

5G5  شعبه متعثرات  
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االحياء قسم

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

24156المعلوماتيه األحيائيةت414حيا24118المعلوماتيه األحيائيةت414حيا24089المعلوماتيه األحيائيةت414حيا24075المعلوماتيه األحيائيةت414حيا

24162علم الفطرياتت432حيا 24124علم الفطرياتت432حيا 24093علم الفطرياتت432حيا 24081علم الفطرياتت432حيا 

24174فسيولوجيا نباتت443حيا فسيولوجيا نباتت443حيا 24097فسيولوجيا نباتت443حيا 24084فسيولوجيا نباتت443حيا 

26346مكافحه حيويهت459حيا 26335االخالقيات واالمان الحيويت302حيا26332االخالقيات واالمان الحيويت302حيا26323االخالقيات واالمان الحيويت302حيا

24180سلوك الحيوانت354حيل24151التلوث وحماية البيئهت471حيا 24113التلوث وحماية البيئهت471حيا 24087التلوث وحماية البيئهت471حيا 

26454اإلعجاز العلمي في القرآنت205سلم26609اإلعجاز العلمي في القرآنت205سلم21965اإلعجاز العلمي في القرآنت205سلم26609اإلعجاز العلمي في القرآنت205سلم

26462الثقافه الصحيهت242طصح26611الثقافه الصحيهت242طصح21737الثقافه الصحيهت242طصح26611الثقافه الصحيهت242طصح

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

21329تصنيف وتشريح النباتاتت441حيا24194المعلوماتيه األحيائيةت414حيا

26378علم الطحالبت433حيا24200علم الفطرياتت432حيا 

26383حشرات طبيه واقتصاديهت458حيا24204فسيولوجيا نباتت443حيا 

21385اإلعجاز العلمي في القرآنت205سلم26369سلوك الحيوانت354حيل

26614الثقافه الصحيهت242طصح24207مكافحه حيويهت459حيا 

26408اإلعجاز العلمي في القرآنت205سلم

21796الثقافه الصحيهت242طصح

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

24210علم االجنهت457حيا24175علم االجنهت457حيا24153علم االجنهت457حيا24096علم االجنهت457حيا

24509(4)ثقافه اسالميه404سلم24104(4)ثقافه اسالميه404سلم24502(4)ثقافه اسالميه404سلم24104(4)ثقافه اسالميه404سلم

26418وراثة السلوكت415حيا26413األحياء الدقيقة التطبيقيةت436حيا26406األحياء الدقيقة التطبيقيةت436حيا24136فسيولوجيا االحياء الدقيقه ت435حيا

26420زراعة الخاليا واألنسجةت462حيا26415وراثة سلوكت415حيا26409وراثة سلوكت415حيا26395وراثة سلوكت415حيا

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

24301علم االجنهت457حيا24280علم االجنهت457حيا24256علم االجنهت457حيا24228علم االجنهت457حيا

24590(4)ثقافه اسالميه404سلم26402(4)ثقافه اسالميه404سلم24502(4)ثقافه اسالميه404سلم24509(4)ثقافه اسالميه404سلم

26383حشرات طبيه واقتصاديهت458حيا26431علم الفيروساتت434حيا26430علم الفيروساتت434حيا26426وراثة سلوكت415حيا

24311زراعة الخاليا واألنسجةت462حيا24289زراعة الخاليا واألنسجةت462حيا24264زراعة الخاليا واألنسجةت462حيا26424زراعة الخاليا واألنسجةت462حيا

الرقم المرجعيالشعبة- اسم المقرر المقررالرقم المرجعيالشعبة- اسم المقرر المقررالرقم المرجعيالشعبة- اسم المقرر المقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

24339مشروع التخرج -8GBت481حيا24263مشروع التخرج -8G6ت481حيا24119مشروع التخرج -8G1ت481حيا21115علم االجنه م453حيا

24345مشروع التخرج -8GCت481حيا24285مشروع التخرج -8G7ت481حيا24163مشروع التخرج -8G2ت481حيا24509(4)ثقافه اسالميه404سلم

24362مشروع التخرج -8GDت481حيا24308مشروع التخرج -8G8ت481حيا24181مشروع التخرج -8G3ت481حيا24124علم الفطرياتت432حيا

24442مشروع التخرج -8GEت481حيا24317مشروع التخرج -8G9ت481حيا24214مشروع التخرج -8G4ت481حيا24136فسيولوجيا االحياء الدقيقهت435حيا

26504مشروع التخرج -8GFت481حيا24330مشروع التخرج -8GAت481حيا24231مشروع التخرج -8G5ت481حيا24463علم البكتريام333حيا

الرقم المرجعيالشعبة- اسم المقرر المقررالرقم المرجعيالشعبة- اسم المقرر المقررالرقم المرجعيالشعبة- اسم المقرر المقررالرقم المرجعيالشعبة- اسم المقرر المقرر

26543مشروع التخرج -8GVت481حيا26536مشروع التخرج -8GQت481حيا26515مشروع التخرج -8GLت481حيا26506مشروع التخرج -8GGت481حيا

26545مشروع التخرج -8GWت481حيا26537مشروع التخرج -8GRت481حيا26518مشروع التخرج -8GMت481حيا26509مشروع التخرج -8GHت481حيا

26548مشروع التخرج -8GXت481حيا26538مشروع التخرج -8GSت481حيا26520مشروع التخرج -8GNت481حيا26511مشروع التخرج -8GIت481حيا

26552مشروع التخرج -8GYت481حيا26539مشروع التخرج -8GTت481حيا26534مشروع التخرج -8GOت481حيا26513مشروع التخرج -8GJت481حيا

26553مشروع التخرج -8GZت481حيا26541مشروع التخرج -8GUت481حيا26535مشروع التخرج -8GPت481حيا26514مشروع التخرج -8GKت481حيا

8G6

(خطة جديدة)مشاريع التخرج 

8G7

(خطة جديدة)مشاريع التخرج 

8G4

8G8

(خطة جديدة)مشاريع التخرج (خطة جديدة)مشاريع التخرج (خطة جديدة)مشاريع التخرج 

7G17G27G3

8G18G28G3

EJ1 (خطة جديدة)مشاريع التخرج (خطة جديدة)مشاريع التخرج

7G4

7G5DJ1

8G5
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لغة المقررالكلية التي تطرح المقررعدد المقاعد الحرةسعة الشعبةالرقم المرجعيعدد الساعاتاسم المقررالمقررلغة المقرر عدد المقاعد الحرةسعة الشعبةالرقم المرجعيعدد الساعاتاسم المقررالمقرر

Aكليه التربيه 326776450مدخل الى المناهج وطرق التدريست101نهج

Aكليه التربيه 326783450مدخل الى المناهج وطرق التدريست101نهج

Aكليه التربيه 226794450مدخل الى المناهج وطرق التدريسم401نهج

Aكليه التربيه 226791450اخالقيات مهنة التدريسم401نهج

Aكليه التربيه 326777450تربيه الطفل في االسالمت 272ترب 

Aكليه التربيه 326790450مقدمة في التربية االبتدائية م271ترب

مقرر اختياري

مقرر ليس له اختبار

Aعربي 

Eإنجليزي 
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(لطالبات  كلية العلوم   )المقررات الحرة المقررات الحرة في شعب التخصص

لغة المقرر 
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