
العلوم الحٌاتٌة: تخصص قسم العلوم    كلٌة العلوم جامعة جرش  

:......................................الرقم الجامعً:.....................................الطالب: اسمساعة (132)الساعات المعتمدة 2014بطاقة الطالب اإلرشادٌة 

المتطلب السابقساسم المادةرقم المادةالمتطلب السابقساسم المادة:أوالً
3302104الحٌوانات الالفقرٌة302224
3302104بٌولوجٌا الخلٌة302225
4302104األحٌاء الدقٌقة302230

3301216الكٌمٌاء الحٌوٌة302305-3العلوم العسكرٌة100
 أو متزامن1302305الكٌمٌاء الحٌوٌة العمل3101099302306ً(1)مهارات اتصال باللغة العربٌة 101106
302209+ 3302215علم البٌئة3102099302342مهارات اتصال باللغة إنجلٌزٌة102108
3302225وراثة302345-3التربٌة الوطنٌة101115

 أو متزامن1302345وراثة عمل302346ً
3302215علم األنسجة302413
 أو متزامن1302413علم األنسجة العمل302414ً
3302413علم وظائف االعضاء الحٌوان302415ً
 أو متزامن1302415علم وظائف االعضاء الحٌوانً العمل302416ً
3302220علم وظائف االعضاء  النبات302425ً
 أو متزامن1302425علم وظائف االعضاء  النباتً العمل302426ً
302305+ 3302225علم المناعة302432
3302305علم الدم302435
3302345التنوع الحٌوي302447
3302345التكنولوجٌا الحٌاتٌة302453
 أو متزامن1302453التكنولوجٌا الحٌاتٌة العمل302454ً

3302345البٌولوجٌا الجزٌئ302456ًساعة (21): متطلبات الكلٌة :ثانٌاً 
 ساعة معتمدة90النجاح 1ندوة وبحث مكتب302497ً-3(1)الكٌمٌاء العامة 301101
2303211اإلحصاء الحٌوي303311 أو متزامن1301101(1)الكٌمٌاء العامة العملٌة 301103
:ساعة معتمدة وهً (12)متطلبات التخصص االختٌارٌة بواقع .     ب-3(1)البٌولوجٌا العامة 302101

3302104علم األجنة302210 أو متزامن1302101(1)البٌولوجٌا العامة العملٌة 302103
3302224علم الطفٌلٌات302213-3(1)التفاضل والتكامل 303101
3302104حٌوانات مخبرٌة302214-3مبادئ فً اإلحصاء303211
3302209علم تصنٌف النبات302221-3(1)الفٌزٌاء العامة 304101
3302209نباتات اقتصادٌة302222 أو متزامن1304101(1)الفٌزٌاء العامة العملٌة 304103

3302104تحضٌر مجهري31001099302261مهارات حاسوبٌة1001104
3302209علم أجنة النبات302324ساعة (84): متطلبات التخصص :ثالثاً 

3302415علم الغدد الصماء302417
3302104بٌولوجٌا التكاثر فً الثدٌات302418ساعة (72): اإلجبارٌة - أ

3302230علم الفطرٌات301103302427+3301101(2)الكٌمٌاء العامة 301102
3302230علم الفٌروسات302431 أو متزامن1301102(2)الكٌمٌاء العامة العملٌة 301104
3302230أحٌاء دقٌقة صناعٌة3301104302433مقدمة فً الكٌمٌاء العضوٌة301216
302345 + 3302230وراثة األحٌاء الدقٌقة302445 302103 +3302101(2)البٌولوجٌا العامة 302102
302345 + 3302225علم الوراثة الخلوٌة302446 أو متزامن1302102(2)البٌولوجٌا العامة العملٌة 302104
3302345علم الوراثة األنسان3302104302448مورفولوجٌا النبات302209
3302224حشرات طبٌة3302104302493تشرٌح الفقرٌات302215
موافقة القسم3مواضٌع خاصة3302104302494تشرٌح النبات302220

11/12/2014عمٌد كلٌة العلوم  

:ساعة معتمدة موزعة كما ٌلً (27)متطلبات الجامعة وعددها : أوالً

ساعات معتمدة (15)االختٌارٌة - ب

ساعات (3)ساعة معتمدة من المجاالت الثانً والثالث والرابع  بحد أدنى مادة (15)ٌدرس الطالب 

( ساعة معتمدة12)مواد متطلبات الجامعة اإلجبارٌة المجال األول بواقع .      أ

ساعات من كل مجال  (6)وبحد أقصى مادتٌن

. فأكثر فً أي منها ٌعفى من دراسة مادة استدراكٌة لتلك المادة التً نجح فٌها (50)   على الطالب أن ٌتقدم فً بداٌة الفصل الذي قبل فٌه فً الجامعة المتحان مستوى لغة عربٌة، ولغة إنجلٌزٌة وحاسوب، وفً حالة حصوله على عالمة 

.فأكثر، وٌعتبر النجاح فً المواد االستدراكٌة من شروط متطلبات التخرج (50)   وفً حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان فً أي منها، أو لم ٌحقق النجاح فً أي منها علٌه تسجٌل ودراسة مادة استدراكٌة لتلك التً لم ٌتقدم لالمتحان فٌها، أو التً لم ٌحصل على عالمة 

رئٌس قسم العلوم      


