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 متطلبات إجبارية من داخل التخصص  )ساعة معتمدة 8يختار الطالب ( ثقافة إسالمية        

 الوحدات الدراسية إسم المقرر رقم ورمز المقرر م  الوحدات الدراسية إسم المقرر رقم ورمز المقرر م
 3 مبادئ في علم الحيوان  حين 103 1  2 دراسات في السيرة النبوية سلم 101 1
 3 علم الطفيليات حين 212 2  2 مدخل إلى الثقافة اإلسالمية سلم 102 2
 3 بيولوجيا وفسيولوجيا الخلية  حين 242 3  2 اإلسالماألسرة في  سلم 103 3
 2 علم األنسجة حين 245 4  2 النظام اإلقتصادي اإلسالمي سلم 104 4
 2 تحضيرات مجهرية حين 262 5  2 أسس النظام السياسي اإلسالمي سلم 105 5
 2 التصنيف الحديث للحيوان حين 305 6  2 حقوق اإلنسان سلم 106 6
 3 علم الحشرات العام حين 311 7  2 الفقه الطبي سلم 107 7
 3 مفصليات طبية  حين 317 8  2 أخالقيات المهنة سلم 108 8
 2 علم األسماك حين 320 9  2 قضايا معاصرة سلم 109 9
 2 علم الطيور  حين 325 10  8 ثقافة إسالمية المجموع 

 2 علم الثدييات حين 326 11     
 3 علم البرمائيات والزواحف حين 327 12     
 3 الفسيولوجيا العامة  حين 332 13     

 2 بيولوجيا جزيئية  حين 342 14  متطلبات إجبارية من خارج التخصص
 2 أساسيات علم الوراثة  حين 352 15  الوحدات الدراسية إسم المقرر رقم ورمز المقرر م
 2 بيئة برية حين 373 16  3 علم النبات  نبت 102 1
 2 بيئة مائية حين 374 17  2 جيولوجيا مقدمة في ال جيو 105 2
 2 التلوث حين 375 18  3 علم األحياء الدقيقة   حدق 140 3
 2 تشريح الفقاريات المقارن  حين 420 19  2 فيزياء حيوية لطالب علم الحيوان   فيز 205 4
 2 علم األجنة الوصفيمبادئ  حين 423 20  4 كيمياء حيوية عامة   كيح 101 5

 2 مبادئ علم األجنة التجريبي  حين 424 21  14 مقررات 4 المجموع 

 2 أسماك وقشريات اقتصادية حين 425 22     
 2 علم الغدد الصماء  حين 432 23     
 2 علم المناعة   حين 433 24     

 2 كيمياء أنسجة حين 441 25  متطلبات إختيارية من داخل التخصص
 2 المعلوماتية الحيوية حين 456 26  الوحدات الدراسية إسم المقرر  رقم ورمز المقرر م
 2 تقنية مختبرات عملية   حين 461 27  4 ةاختياري اتمقرر  1
 5 دراسات ميدانية حين 465 28  2 مقرر اختياري  2
 2 سلوك الحيوان حين 471 29  4 ةاختياري اتمقرر  3
 2 تدريب تطبيقي في علم الحيوان حين 497 30  10 المجموع 
 2 مشروع بحث  حين 498 31     
 72 مقرر 31 المجموع      
         

   علم الحيوان   

عدد الوحدات  عدد المقررات   
   الدراسية

   32 10 السنة األولى الُمشتركة  
   8 4 ثقافة إسالمية  
   72 31 إجباري من داخل التخصص  
   14 5 إجباري من خارج التخصص  
   10 5 إختياري من داخل التخصص  
   136 48 المجموع  
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 )السنة األولى الُمشتركة(المستوى الثاني   )السنة األولى الُمشتركة(المستوى األول 

 الساعات المعتمدة متطلب اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة متطلب اسم المقرر رقم ورمز المقرر  )عمل+ تما + محا (

 متزامن سابق متزامن سابق )عمل+ تما + محا (
 نجلإ 104

 إنجل 105أو 
 إنجل 106أو 

    6-  - لغة انجليزية
 نجلإ111

 إنجل 112أو 
 إنجل 113أو 

   6-  - لغة انجليزية

  3- -  مهارات جامعية نهج 101   3- -  حساب التفاضل ريض 101
  3- -  الحاسبمهارات  تقن 101   1- -  عمالاألريادة  ريد 101
  3- -  مقدمة في االحصاء أحص 101   4- -  كيمياء عامة كيم 101
  1 --  اللياقة والثقافة الصحية فجب 101   2- -  ةيمهارات الكتابال عرب 100

 16 مجموع الساعات المعتمدة  16 الساعات المعتمدةمجموع 
   

 المستوى الثالث

 

 المستوى الرابع

الساعات المعتمدة  متطلب إسم المقرر رقم ورمز المقرر
 )عمل+ تما + محا (

رقم ورمز 
الساعات المعتمدة  متطلب إسم المقرر المقرر

 متزامن سابق متزامن سابق )عمل+ تما + محا (

فيزياء حيوية لطالب علم  فيز 205 )2+0+3( 4 - - كيمياء حيوية عامة  كيح 101
 )0+0+2( 2 - - الحيوان 

 علم الطفيليات حين 212 )2+0+2( 3 - - علم النبات  بتن 102

 حين 103

- 3 )2+0+2( 
 )2+0+2( 3 - بيولوجيا وفسيولوجيا الخلية  حين 242 )2+0+2( 3 - - مبادئ في علم الحيوان  حين 103
 )2+0+1( 2 - التصنيف الحديث للحيوان حين 305 )0+0+2( 2 - - جيولوجيا مقدمة في ال جيو 105
 )2+0+2( 3  الفسيولوجيا العامة  حين 332 )2+0+2( 3 - - علم األحياء الدقيقة  حدق 140

     
حين 352       )2+0+1( 2  أساسيات علم الوراثة 

)0+0+2( 2- -  )القائمة أ(إختياري ثقافة إسالمية مقرر   )0+0+2( 2 - - )القائمة أ(إختياري ثقافة إسالمية مقرر  
 17 مجموع الساعات المعتمدة 17 مجموع الساعات المعتمدة

 المستوى السادس  المستوى الخامس 

الساعات المعتمدة  متطلب إسم المقرر رقم ورمز المقرر
 )عمل+ تما + محا (

 

رقم ورمز 
الساعات المعتمدة  متطلب إسم المقرر المقرر

 متزامن سابق متزامن سابق )عمل+ تما + محا (
 )2+0+1( 2 - حين 245 تحضيرات مجهرية حين 262 )2+0+1( 2 - حين 242 علم األنسجة حين 245
 )2+0+2( 3 - حين 311 مفصليات طبية  حين 317 )2+0+2( 3 - حين 305 علم الحشرات العام حين 311

 علم األسماك حين 320
 حين 305

 )2+0+1( 2 - حين 305 علم الثدييات حين 326 )1+0+2( 2 -

 علم الطيور  حين 325
 حين 305

 )2+0+1( 2 - حين 242 بيولوجيا جزيئية  حين 342 )1+0+2( 2 -

 علم البرمائيات والزواحف حين 327
 حين 305

 )2+0+1( 2 - حين 103 بيئة مائية حين 374 )2+0+2( 3 -

 2 - متغير  )القائمة ب(من داخل التخصص  مقرر اختياري )2+0+1( 2 - حين 103 بيئة برية حين 373

 )0+0+2( 2-   )القائمة أ(إختياري ثقافة إسالمية مقرر 
 2  متغير )القائمة ب(من داخل التخصص  مقرر اختياري

 )0+0+2( 2 - - )القائمة أ(إختياري ثقافة إسالمية مقرر 
 17 مجموع الساعات المعتمدة 16 مجموع الساعات المعتمدة

 

 

 المستوى صيفي  

 

رقم ورمز 
الساعات المعتمدة          متطلب سابق إسم المقرر المقرر

 )عمل+ تما + محا (

وحدة  34إنهاء  دراسات ميدانية حين 465
 )10+0+0( 5 تخصصية

 5 مجموع الساعات المعتمدة
 المستوى الثامن  المستوى السابع 

الساعات المعتمدة  متطلب إسم المقرر رقم ورمز المقرر
 )عمل+ تما + محا (

 

رقم ورمز 
الساعات المعتمدة  متطلب إسم المقرر المقرر

 متزامن سابق متزامن سابق )عمل+ تما + محا (

 حين 373 التلوث حين 375
 )2+0+1( 2 - حين 423 مبادئ علم األجنة التجريبي  حين 424 )2+0+1( 2 - حين 374

حين 325 تشريح الفقاريات المقارن  حين 420  
حين 326  )2+0+1( 2 - حين 320 أسماك وقشريات اقتصادية حين 425 )1+0+2( 2 - 

حين 242 مبادئ علم األجنة الوصفي حين 423  )2+0+1( 2 - حين 332 علم المناعة   حين 433 )1+0+2( 2 - 
 )4+0+0( 2 - حين 262 تقنية مختبرات عملية   حين 461 )2+0+1( 2 - حين 332 علم الغدد الصماء  حين 432

 حين 245 كيمياء أنسجة حين 441
 حين 373 سلوك الحيوان حين 471 )2+0+1( 2 - حين 262

 )2+0+1( 2 - حين 374

 مشروع بحث  حين 498 )2+0+1( 2-  حين 342 المعلوماتية الحيوية حين 456
 95إنهاء  

وحدة ُمعتمدة 
 على األقل

- 2 )0+0+4( 

 تدريب تطبيقي في علم الحيوان حين 497
 حين 342

 2 - متغير )القائمة ب(من داخل التخصص مقرر اختياري  )0+0+4( 2 -
 متغير )القائمة ب(من داخل التخصص  مقرر اختياري

 
2 

 2 - متغير )القائمة ب(من داخل التخصص  مقرر اختياري
 16 مجموع الساعات المعتمدة 16 مجموع الساعات المعتمدة

      )الساعات الفعلية(الساعات المعتمدة                                                                         ) عملي+ تمارين + محاضرة ) = (عمل+ تما + محا (                          
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 )ساعة معتمدة 8 أو الطالبةيختار الطالب (مقررات ثقافة إسالمية إختيارية : قائمة أ                     

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 )عمل +ا تم + محا(

 متطلب
 متزامن سابق

 --  )0+0+2( 2 دراسات في السيرة النبوية سلم 100
 --  )0+0+2( 2 الثقافة اإلسالميةمدخل إلى  سلم 101
 --  )0+0+2( 2 األسرة في اإلسالم سلم 102
 --  )0+0+2( 2 النظام اإلقتصادي اإلسالمي سلم 103
 --  )0+0+2( 2 أسس النظام السياسي اإلسالمي سلم 104
 --  )0+0+2( 2 حقوق اإلنسان سلم 105
 --  )0+0+2( 2 الفقه الطبي سلم 106
 --  )0+0+2( 2 أخالقيات المهنة سلم 107
 --  )0+0+2( 2 قضايا معاصرة سلم 108
 --  )0+0+2( 2 المرأة ودورها التنموي سلم 109

 
 
 
 

 من داخل التخصص  ةاختياري اتمقرر :قائمة ب 
 ر الطالب عشر وحدات دراسية ايخت

رقم ورمز 
الساعات المعتمدة  متطلب سابق أسم المقرر المقرر

 )عمل + تما + محا(
 )0+0+2( 2 حين 352 وراثة األنواع الفطرية الحيوانية حين 355
 )2+0+1( 2 حين 320 إدارة المزارع السمكية حين 366
 )2+0+1( 2 حين 320 اقتصاديات االستزراع السمكي حين 381
 )2+0+1( 2 حين 311 التنوع الحشري في المملكة حين 382
 )2+0+1( 2 حين 212 علم مناعة الطفيليات حين 412
 )2+0+1( 2 حين 311 الحشرات وصحة البيئة حين 413
 فسيولوجيا اإلخراج حين 434

 حين 332
2 )1+0+2( 

 )2+0+1( 2 فسيولوجيا األعصاب حين 435
 )2+0+1( 2 فسيولوجيا التناسل حين 436

 حين 342 هندسة وراثية حين 455
 )2+0+1( 2 حين 352

 حين 342 وزراعة خالياوراثة خلوية  حين 457
 حين 352

2 )1+0+2( 
 )2+0+1( 2 الوراثة في اإلنسان حين 458
 )2+0+1( 2 حين 212 علم الطفيليات التجريبي حين 462
 )2+0+1( 2 حين 342 تقنيات حيوية حين 464
 )2+0+1( 2 حين 375 تلوث بيئي صناعي حين 466
 )0+0+2( 2 حين 373 حماية الحياة الفطرية حين 480
 )2+0+1( 2 حين 327 الحيوانات السامة حين 481

 حين 325 تحورات عضوية في الحبليات حين 482
 )2+0+1( 2 حين 326

 36 مجموع الساعات المعتمدة
 
 


