
2022/01/29توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

عميد الكلية الشؤون االكاديميرئيس القسم

التاريخ وأساليب تدريسه قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانية - الفصل الثانيسنة ثانية - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

ARAB 1202 
HADT 1202 
QURN 1101 
EDUC 1205 
HIST 1205 
HIST 1311 
HIST 1328 

ENGL 1201 
QURN 2101 
QURN 2201 
SHAR 1202 
GOGR 1322 
HIST 1229 
HIST 1333 
HIST 2201 

OPTI 3206 
QURN 3101 
SHAR 2207 
EDUC 2209 
HIST 2334 
HIST 2351 
OPTI 2301 

VOLN 1000 
EDUC 2204 
EDUC 2303 
EDUC 2308 
HIST 2337 
HIST 2338 
HIST 2340 

AQID 3306 
QURN 4102 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 3234 
OPTI 3302 
OPTI 3303 

EDUC 3313 
EDUC 3317 
EDUC 4201 
HIST 2313 
HIST 3350 
OPTI 3304 

EDUC 4205 
OPTI 3205 
EDUC 4202 
HIST 3345 
HIST 4247 
HIST 4344 
HIST 4346 

AQID 3201 
HADT 4204 
OPTI 4207 
EDUC 4210 
HIST 4313 
HIST 4347 

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 دراسات في السيرة

)1 قرآن كريم (
 علم نفس النمو

 تاريخ الجزيرة العربية قبل البعثة
 تاريخ القدس الحديث والمعاصر
 تاريخ وحضارة الشرق القديم

 اللغة اإلنجليزية
)2 قرآن كريم (

 دراسات في القرآن وعلومه
 دراسات في الفقه
 جغرافية فلسطين

 تاريخ فلسطين القديم والوسيط
 تاريخ البعثة والخلفاء الراشدين
 تاريخ الحضارة اإلسالمية

 متطلب جامعة اختياري
)3 قرآن كريم (

 النظم اإلسالمية
 علم نفس تربوي

 تاريخ الخالفة األموية
 تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر

)1 متطلب اختياري (

 ساعة60 عمل تطوعي/ 
 مناهج البحث العلمي

 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية
 المناهج المدرسية وتحليلها (إنسانيات)

 تاريخ المغرب واألندلس
 تاريخ الخالفة العباسية

 تاريخ أوربا في العصور الوسطى

 دراسات في العقيدة
)4 قرآن كريم (

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم

 مهارات تدريس إنسانيات
)2 متطلب اختياري (
)3 متطلب اختياري (

 قياس وتقويم
 استراتيجيات تدريس العلوم االجتماعية

)1 تدريب ميداني (
 دراسات في التاريخ األيوبي والمملوكي

 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر
)4 متطلب اختياري (

 إدارة صف
)1 متطلب اختياري تربوي (

)2 تدريب ميداني (
 تاريخ اليهود والحركة الصهيونية

 تاريخ العرب الحديث
 تاريخ الخالفة العثمانية

 تاريخ العالقات الدولية الحديثة والمعاص

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في الحديث الشريف

)2 متطلب اختياري تربوي (
)3 تدريب ميداني (
 تاريخ األمريكيتين

 تاريخ العرب المعاصر

جامعة
جامعة
جامعة
كلية

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
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تخصص
تخصص
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جامعة
كلية
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تخصص
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تخصص
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تخصص
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كلية

تخصص
تخصص
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تخصص
تخصص

جامعة
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كلية

تخصص
تخصص
تخصص

التربية
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2017سنة :الثانيةالخطة كلية :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر



مساقات الخطة األكاديمية لكلية التربية

الشؤون االكاديميةعميد الكليةرئيس القسم

29/01/2022
التاريخ وأساليب تدريسه قسم :

الثانية الخطة :
متطلبات الجامعة اإلجبارية

متطلبات الجامعة اإلختيارية

متطلبات الكلية اإلجبارية

متطلبات الكلية اإلختيارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلختيارية

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
ENGL 1201
HADT 1202
HADT 4204
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231
SICT 4200

EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2308
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3234
EDUC 3313
EDUC 3317
EDUC 4205

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4206
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210

GOGR 1322
HIST 1205
HIST 1229
HIST 1311
HIST 1328
HIST 1333
HIST 2201
HIST 2313
HIST 2334
HIST 2337
HIST 2338
HIST 2340
HIST 2351
HIST 3345
HIST 3350
HIST 4247
HIST 4313
HIST 4344
HIST 4346
HIST 4347

ARCH 3321
ARCH 3324
ARCH 4365
ARCH 4366
HIST 2336
HIST 3342
HIST 3355
HIST 4320
HIST 4355
HIST 4356

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقيدة

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجليزية

 دراسات في السيرة
 دراسات في الحديث الشريف

)1 قرآن كريم (
)2 قرآن كريم (

 دراسات في القرآن وعلومه
)3 قرآن كريم (
)4 قرآن كريم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمية
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربية أدب (فن الكتابة والتعبير)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولية
 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون

 المعامالت المالية المعاصرة
 مهارات العمل عن بعد

 علم نفس النمو
 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية
 المناهج المدرسية وتحليلها (إنسانيات)

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم

 مهارات تدريس إنسانيات
 قياس وتقويم

 استراتيجيات تدريس العلوم االجتماعية
 إدارة صف

 التربية اإلسالمية
 تعليم التفكير واإلبداع

 التربية وقضايا المجتمع الفلسطيني
 تربية مقارنة

 الجودة واالعتماد المدرسي
 الصحة النفسية

)1 تدريب ميداني (
)2 تدريب ميداني (
)3 تدريب ميداني (

 جغرافية فلسطين
 تاريخ الجزيرة العربية قبل البعثة
 تاريخ فلسطين القديم والوسيط
 تاريخ القدس الحديث والمعاصر
 تاريخ وحضارة الشرق القديم
 تاريخ البعثة والخلفاء الراشدين
 تاريخ الحضارة اإلسالمية

 دراسات في التاريخ األيوبي والمملوكي
 تاريخ الخالفة األموية

 تاريخ المغرب واألندلس
 تاريخ الخالفة العباسية

 تاريخ أوربا في العصور الوسطى
 تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر
 تاريخ اليهود والحركة الصهيونية
 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر

 تاريخ العرب الحديث
 تاريخ األمريكيتين

 تاريخ الخالفة العثمانية
 تاريخ العالقات الدولية الحديثة والمعاصرة

 تاريخ العرب المعاصر

 المتاحف
 المسكوكات

 النقوش والكتابة العربية
 آثار القدس

 تاريخ الدولة البيزنطية
 تاريخ الدويالت اإلسالمية

 اإلمبراطورية الصفوية وإيران الحديثة
 تاريخ األقليات اإلسالمية

 تاريخ وحضارة اليونان والرومان
 تاريخ العالم المعاصر

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق
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2017 128سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي



2022/01/29توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

عميد الكلية الشؤون االكاديميرئيس القسم

الجغرافيا وأساليب تدريسها قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانية - الفصل الثانيسنة ثانية - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

ARAB 1202 
HADT 1202 
QURN 1101 
EDUC 1205 
GOGR 1306 
GOGR 1320 
GOGR 1323 

ENGL 1201 
OPTI 3206 
QURN 2101 
QURN 2201 
SHAR 1202 
EDUC 2204 
GOGR 1322 
GOGR 2312 

QURN 3101 
EDUC 2209 
GOGR 2101 
GOGR 2201 
GOGR 2328 
GOGR 3331 
HIST 2351 

AQID 3306 
VOLN 1000 
EDUC 2303 
EDUC 2308 
OPTI 3205 
GOGR 2303 
GOGR 2330 

AQID 3201 
SHAR 2207 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 3234 
GOGR 3336 
OPTI 3301 

QURN 4102 
EDUC 3313 
EDUC 3317 
EDUC 4201 
GOGR 3301 
GOGR 3337 
GOGR 3338 

EDUC 4205 
OPTI 4207 
EDUC 4202 
GOGR 1329 
GOGR 4240 
GOGR 4338 
OPTI 4303 

HADT 4204 
EDUC 4210 
GOGR 4140 
GOGR 4341 
GOGR 4342 
GOGR 4357 

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 دراسات في السيرة

)1 قرآن كريم (
 علم نفس النمو

 جغرافية الوطن العربي
 الجغرافيا الطبيعية
 الجغرافيا البشرية

 اللغة اإلنجليزية
 متطلب جامعة اختياري

)2 قرآن كريم (
 دراسات في القرآن وعلومه

 دراسات في الفقه
 مناهج البحث العلمي
 جغرافية فلسطين

 جغرافيا العالم القديم (أوراسيا وأفريقيا)

)3 قرآن كريم (
 علم نفس تربوي

 مبادئ الخرائط والكارتوجرافيا الرقمية (
 مبادئ الخرائط والكارتوجرافيا الرقمية

 الجغرافية االقتصادية
 جغرافيا السياحة

 تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر

 دراسات في العقيدة
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية
 المناهج المدرسية وتحليلها (إنسانيات)

)1 متطلب اختياري تربوي (
 اإلحصاء الجغرافي بالحاسوب

 مبادئ الجيومورفولوجيا

 حاضر العالم اإلسالمي
 النظم اإلسالمية

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم

 مهارات تدريس إنسانيات
 جغرافية البحار والمحيطات

)1 متطلب اختياري (

)4 قرآن كريم (
 قياس وتقويم

 استراتيجيات تدريس العلوم االجتماعية
)1 تدريب ميداني (

 جغرافية المناخ واألرصاد الجوية
 جغرافية العمران

 نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية

 إدارة صف
)2 متطلب اختياري تربوي (

)2 تدريب ميداني (
 جغرافية السكان

 قاعة بحث في الجغرافيا
 مبادئ علم البيئة

)3 متطلب اختياري (

 دراسات في الحديث الشريف
)3 تدريب ميداني (

 بحث تخرج في الجغرافيا
 الجغرافية السياسية
 التخطيط اإلقليمي
 الجغرافيا الطبية

جامعة
جامعة
جامعة
كلية

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
كلية

تخصص
تخصص

جامعة
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص

جامعة
كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

التربية
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2017سنة :الثانيةالخطة كلية :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر



مساقات الخطة األكاديمية لكلية التربية

الشؤون االكاديميةعميد الكليةرئيس القسم

29/01/2022
الجغرافيا وأساليب تدريسها قسم :

الثانية الخطة :
متطلبات الجامعة اإلجبارية

متطلبات الجامعة اإلختيارية

متطلبات الكلية اإلجبارية

متطلبات الكلية اإلختيارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلختيارية

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
ENGL 1201
HADT 1202
HADT 4204
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231
SICT 4200

EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2308
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3234
EDUC 3313
EDUC 3317
EDUC 4205

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210
GOGR 1306

GOGR 1320
GOGR 1322
GOGR 1323
GOGR 1329
GOGR 2101
GOGR 2201
GOGR 2303
GOGR 2312
GOGR 2328
GOGR 2330
GOGR 3301
GOGR 3331
GOGR 3336
GOGR 3337
GOGR 3338
GOGR 4140
GOGR 4240
GOGR 4338
GOGR 4341
GOGR 4342
GOGR 4357
HIST 2351

GOGR 2317
GOGR 3329
GOGR 3332
GOGR 3351
GOGR 4339
GOGR 4355

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقيدة

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجليزية

 دراسات في السيرة
 دراسات في الحديث الشريف

)1 قرآن كريم (
)2 قرآن كريم (

 دراسات في القرآن وعلومه
)3 قرآن كريم (
)4 قرآن كريم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمية
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربية أدب (فن الكتابة والتعبير)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولية
 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون

 المعامالت المالية المعاصرة
 مهارات العمل عن بعد

 علم نفس النمو
 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية
 المناهج المدرسية وتحليلها (إنسانيات)

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم

 مهارات تدريس إنسانيات
 قياس وتقويم

 استراتيجيات تدريس العلوم االجتماعية
 إدارة صف

 التربية اإلسالمية
 تعليم التفكير واإلبداع

 تربية مقارنة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 الصحة النفسية

)1 تدريب ميداني (
)2 تدريب ميداني (
)3 تدريب ميداني (

 جغرافية الوطن العربي

 الجغرافيا الطبيعية
 جغرافية فلسطين
 الجغرافيا البشرية
 جغرافية السكان

 مبادئ الخرائط والكارتوجرافيا الرقمية (عملي)
 مبادئ الخرائط والكارتوجرافيا الرقمية

 اإلحصاء الجغرافي بالحاسوب
 جغرافيا العالم القديم (أوراسيا وأفريقيا)

 الجغرافية االقتصادية
 مبادئ الجيومورفولوجيا

 جغرافية المناخ واألرصاد الجوية
 جغرافيا السياحة

 جغرافية البحار والمحيطات
 جغرافية العمران

 نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية
 بحث تخرج في الجغرافيا
 قاعة بحث في الجغرافيا

 مبادئ علم البيئة
 الجغرافية السياسية
 التخطيط اإلقليمي
 الجغرافيا الطبية

 تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر

 مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية
 جغرافيا التربة

 جغرافية النقل والتجارة
 الجغرافيا الحيوية

 جغرافية العالم الجديد
 جغرافية التنمية

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

23

2

25

4

69

69

6

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2017 129سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي



2022/01/29توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

عميد الكلية الشؤون االكاديميرئيس القسم

الكيمياء وأساليب تدريسها قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانية - الفصل الثانيسنة ثانية - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

ENGL 1201 
QURN 1101 
SHAR 1202 
CHEMA1301 
EDUC 1205 
MATHA1301 
PHYSA1102 
PHYSA1301 

ARAB 1202 
HADT 1202 
QURN 2101 
CHEM 1102 
CHEMB1301 
MATHB1401 
PHYSB1102 
PHYSB1301 

EDUC 2209 
BIOL 1105 
BIOL 1305 
CHEM 2110 
CHEM 2310 
CHEMA2330 
GEOL 1101 
GEOL 1302 

QURN 2201 
QURN 3101 
VOLN 1000 
BIOLB1101 
BIOLB1301 
EDUC 2303 
EDUC 2309 
CHEMB2330 

QURN 4102 
EDUC 2204 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 3233 
EDUC 3313 
CHEM 2111 
CHEMA3320 
PHYS 2301 

EDUC 3315 
OPTI 3205 
BIOCA2101 
BIOCA2301 
CHEMA3340 
CHEMB3320 
EDUC 4201 
PHYS 2101 

HADT 4204 
OPTI 3206 
POLS 3220 
EDUC 4205 
OPTI 4207 
CHEM 3141 
CHEMB3340 
EDUC 4202 

AQID 3201 
AQID 3306 
SHAR 2207 
CHEM 3111 
CHEM 3121 
CHEM 3313 
CHEM 4235 
EDUC 4210 

 اللغة اإلنجليزية
)1 قرآن كريم (

 دراسات في الفقه
 كيمياء عامة (أ)
 علم نفس النمو

 تفاضل وتكامل (أ)
 فيزياء عامة عملية (أ)

 فيزياء عامة (أ)

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 دراسات في السيرة

)2 قرآن كريم (
 كيمياء عامة عملية
 كيمياء عامة (ب)

 تفاضل وتكامل (ب)
 فيزياء عامة عملية (ب)

 فيزياء عامة (ب)

 علم نفس تربوي
 أحياء عامة عملية

 أحياء عامة (علوم)
 كيمياء تحليلية عملية

 كيمياء تحليلية
 كيمياء عضوية (أ)

 مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
 مدخل في علوم األرض والبيئة

 دراسات في القرآن وعلومه
)3 قرآن كريم (

 ساعة60 عمل تطوعي/ 
 أحياء عامة عملية (ب)

 بيولوجيا عامة (ب)
 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية

 المناهج المدرسية وتحليلها (علوم)
 كيمياء عضوية (ب)

)4 قرآن كريم (
 مناهج البحث العلمي

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم

 مهارات تدريس علوم
 قياس وتقويم

 كيمياء عضوية عملية
 كيمياء غير عضوية (أ)

 فيزياء عامة (ج)

 استراتيجيات تدريس العلوم
)1 متطلب اختياري تربوي (

)1 كيمياء حيوية عملية (
)1 كيمياء حيوية (

 كيمياء فيزيائية (أ)
 كيمياء غير عضوية (ب)

)1 تدريب ميداني (
 فيزياء عامة عملية (ج)

 دراسات في الحديث الشريف
 متطلب جامعة اختياري

 دراسات فلسطينية
 إدارة صف

)2 متطلب اختياري تربوي (
 كيمياء فيزيائية عملية
 كيمياء فيزيائية (ب)

)2 تدريب ميداني (

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقيدة
 النظم اإلسالمية

 كيمياء التحليل اآللي (عملي)
 كيمياء غير عضوية عملية

 كيمياء التحليل اآللي (أ)
 التحليل الطيفي للمركبات العضوية

)3 تدريب ميداني (

جامعة
جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية
كلية
كلية

جامعة
جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية
كلية
كلية

كلية
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية
كلية

تخصص

جامعة
كلية
كلية
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص

كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

التربية

1717

1716

18
18

1616

2017سنة :الثانيةالخطة كلية :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر



مساقات الخطة األكاديمية لكلية التربية

الشؤون االكاديميةعميد الكليةرئيس القسم

29/01/2022
الكيمياء وأساليب تدريسها قسم :

الثانية الخطة :
متطلبات الجامعة اإلجبارية

متطلبات الجامعة اإلختيارية

متطلبات الكلية اإلجبارية

متطلبات الكلية اإلختيارية

متطلبات الكلية اإلختيارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
ENGL 1201
HADT 1202
HADT 4204
POLS 3220
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SICT 4200

BIOLB1101
BIOLB1301
CHEM 1102
CHEMA1301
CHEMB1301
EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2309
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3233
EDUC 3313
EDUC 3315
EDUC 4205
MATHA1301
MATHB1401
PHYSA1102
PHYSA1301
PHYSB1102
PHYSB1301

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4206
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

BIOCA2101
BIOCA2301
BIOL 1105
BIOL 1305
CHEM 2110
CHEM 2111
CHEM 2310
CHEM 3111
CHEM 3121
CHEM 3141
CHEM 3313
CHEM 4235
CHEMA2330
CHEMA3320
CHEMA3340
CHEMB2330
CHEMB3320
CHEMB3340
EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210
GEOL 1101
GEOL 1302
PHYS 2101
PHYS 2301

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقيدة

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجليزية

 دراسات في السيرة
 دراسات في الحديث الشريف

 دراسات فلسطينية
)1 قرآن كريم (
)2 قرآن كريم (

 دراسات في القرآن وعلومه
)3 قرآن كريم (
)4 قرآن كريم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمية
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربية أدب (فن الكتابة والتعبير)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولية
 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون

 مهارات العمل عن بعد

 أحياء عامة عملية (ب)
 بيولوجيا عامة (ب)
 كيمياء عامة عملية

 كيمياء عامة (أ)
 كيمياء عامة (ب)
 علم نفس النمو

 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية
 المناهج المدرسية وتحليلها (علوم)

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم

 مهارات تدريس علوم
 قياس وتقويم

 استراتيجيات تدريس العلوم
 إدارة صف

 تفاضل وتكامل (أ)
 تفاضل وتكامل (ب)

 فيزياء عامة عملية (أ)
 فيزياء عامة (أ)

 فيزياء عامة عملية (ب)
 فيزياء عامة (ب)

 التربية اإلسالمية
 تعليم التفكير واإلبداع

 التربية وقضايا المجتمع الفلسطيني
 تربية مقارنة

 الجودة واالعتماد المدرسي
 الصحة النفسية

)1 كيمياء حيوية عملية (
)1 كيمياء حيوية (

 أحياء عامة عملية
 أحياء عامة (علوم)
 كيمياء تحليلية عملية
 كيمياء عضوية عملية

 كيمياء تحليلية
 كيمياء التحليل اآللي (عملي)
 كيمياء غير عضوية عملية

 كيمياء فيزيائية عملية
 كيمياء التحليل اآللي (أ)

 التحليل الطيفي للمركبات العضوية
 كيمياء عضوية (أ)

 كيمياء غير عضوية (أ)
 كيمياء فيزيائية (أ)

 كيمياء عضوية (ب)
 كيمياء غير عضوية (ب)

 كيمياء فيزيائية (ب)
)1 تدريب ميداني (
)2 تدريب ميداني (
)3 تدريب ميداني (

 مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
 مدخل في علوم األرض والبيئة

 فيزياء عامة عملية (ج)
 فيزياء عامة (ج)

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

25

2

51

4

4

53

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2017 135سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي



2022/01/29توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

عميد الكلية الشؤون االكاديميرئيس القسم

الفيزياء وأساليب تدريسها قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانية - الفصل الثانيسنة ثانية - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

ENGL 1201 
QURN 1101 
SHAR 1202 
CHEMA1301 
EDUC 1205 
MATHA1301 
PHYSA1102 
PHYSA1301 

ARAB 1202 
HADT 1202 
QURN 2101 
CHEM 1102 
CHEMB1301 
MATHB1401 
PHYSB1102 
PHYSB1301 

BIOL 1105 
BIOL 1305 
GEOL 1101 
GEOL 1302 
PHYS 2111 
PHYS 2301 
PHYS 2311 
PHYS 2320 

QURN 3101 
SHAR 2207 
VOLN 1000 
EDUC 2204 
EDUC 2209 
EDUC 2303 
EDUC 2309 
PHYS 2350 

QURN 4102 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 3233 
PHYS 2120 
PHYS 2304 
PHYS 3310 
PHYS 3322 

OPTI 3206 
QURN 2201 
EDUC 3313 
EDUC 3315 
OPTI 3205 
EDUC 4201 
PHYS 2101 
PHYS 2330 

HADT 4204 
POLS 3220 
EDUC 4205 
EDUC 4202 
OPTI 4301 
PHYS 3340 
PHYS 4350 

AQID 3201 
AQID 3306 
OPTI 4207 
EDUC 4210 
OPTI 4302 
PHYS 3312 

 اللغة اإلنجليزية
)1 قرآن كريم (

 دراسات في الفقه
 كيمياء عامة (أ)
 علم نفس النمو

 تفاضل وتكامل (أ)
 فيزياء عامة عملية (أ)

 فيزياء عامة (أ)

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 دراسات في السيرة

)2 قرآن كريم (
 كيمياء عامة عملية
 كيمياء عامة (ب)

 تفاضل وتكامل (ب)
 فيزياء عامة عملية (ب)

 فيزياء عامة (ب)

 أحياء عامة عملية
 أحياء عامة (علوم)

 مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
 مدخل في علوم األرض والبيئة

 معمل الضوء
 فيزياء عامة (ج)

 فيزياء موجية وضوء
 الكترونيات

)3 قرآن كريم (
 النظم اإلسالمية
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية
 المناهج المدرسية وتحليلها (علوم)

 ديناميكا حرارية

)4 قرآن كريم (
 تكنولوجيا التعليم (عملي)

 تكنولوجيا التعليم
 مهارات تدريس علوم
 مختبر إلكترونيات
)1 فيزياء رياضية (

)1 ميكانيكا كالسيكية (
)1 النظرية الكهرومغناطيسية (

 متطلب جامعة اختياري
 دراسات في القرآن وعلومه

 قياس وتقويم
 استراتيجيات تدريس العلوم
)1 متطلب اختياري تربوي (

)1 تدريب ميداني (
 فيزياء عامة عملية (ج)

 فيزياء حديثة

 دراسات في الحديث الشريف
 دراسات فلسطينية

 إدارة صف
)2 تدريب ميداني (

)1 متطلب اختياري (
)1 فيزياء نووية (

)1 فيزياء الجوامد (

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقيدة

)2 متطلب اختياري تربوي (
)3 تدريب ميداني (

)2 متطلب اختياري (
)1 فيزياء الكم (

جامعة
جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية
كلية
كلية

جامعة
جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية
كلية
كلية

كلية
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية
كلية

تخصص

جامعة
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلية

تخصص
تخصص
تخصص

التربية

1717

1816

1618

17
15

2017سنة :الثانيةالخطة كلية :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر



مساقات الخطة األكاديمية لكلية التربية

الشؤون االكاديميةعميد الكليةرئيس القسم

29/01/2022
الفيزياء وأساليب تدريسها قسم :

الثانية الخطة :
متطلبات الجامعة اإلجبارية

متطلبات الجامعة اإلختيارية

متطلبات الكلية اإلجبارية

متطلبات الكلية اإلجبارية

متطلبات الكلية اإلختيارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلختيارية

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
ENGL 1201
HADT 1202
HADT 4204
POLS 3220
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231
SICT 4200

BIOL 1105
BIOL 1305
CHEM 1102
CHEMA1301
CHEMB1301
EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2309
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3233
EDUC 3313
EDUC 3315
EDUC 4205
GEOL 1101
GEOL 1302
MATHA1301
MATHB1401
PHYSA1102
PHYSA1301
PHYSB1102

PHYSB1301

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4206
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210
PHYS 2101
PHYS 2111
PHYS 2120
PHYS 2301
PHYS 2304
PHYS 2311
PHYS 2320
PHYS 2330
PHYS 2350
PHYS 3310
PHYS 3312
PHYS 3322
PHYS 3340
PHYS 4350

MATH 2302
MATHC2301
PHYS 3331
PHYS 3373
PHYS 3375
PHYS 4312
PHYS 4320
PHYS 4330
PHYS 4340
PHYS 4373
PHYS 4390
PHYS 4391

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقيدة

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجليزية

 دراسات في السيرة
 دراسات في الحديث الشريف

 دراسات فلسطينية
)1 قرآن كريم (
)2 قرآن كريم (

 دراسات في القرآن وعلومه
)3 قرآن كريم (
)4 قرآن كريم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمية
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربية أدب (فن الكتابة والتعبير)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولية
 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون

 المعامالت المالية المعاصرة
 مهارات العمل عن بعد

 أحياء عامة عملية
 أحياء عامة (علوم)
 كيمياء عامة عملية

 كيمياء عامة (أ)
 كيمياء عامة (ب)
 علم نفس النمو

 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية
 المناهج المدرسية وتحليلها (علوم)

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم

 مهارات تدريس علوم
 قياس وتقويم

 استراتيجيات تدريس العلوم
 إدارة صف

 مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
 مدخل في علوم األرض والبيئة

 تفاضل وتكامل (أ)
 تفاضل وتكامل (ب)

 فيزياء عامة عملية (أ)
 فيزياء عامة (أ)

 فيزياء عامة عملية (ب)

 فيزياء عامة (ب)

 التربية اإلسالمية
 تعليم التفكير واإلبداع

 التربية وقضايا المجتمع الفلسطيني
 تربية مقارنة

 الجودة واالعتماد المدرسي
 الصحة النفسية

)1 تدريب ميداني (
)2 تدريب ميداني (
)3 تدريب ميداني (

 فيزياء عامة عملية (ج)
 معمل الضوء

 مختبر إلكترونيات
 فيزياء عامة (ج)
)1 فيزياء رياضية (

 فيزياء موجية وضوء
 الكترونيات
 فيزياء حديثة

 ديناميكا حرارية
)1 ميكانيكا كالسيكية (

)1 فيزياء الكم (
)1 النظرية الكهرومغناطيسية (

)1 فيزياء نووية (
)1 فيزياء الجوامد (

 معادالت تفاضلية عادية
 تفاضل وتكامل (ج)
 فيزياء ذرية وجزيئية

)2 فيزياء رياضية (
 فيزياء إحصائية

)2 فيزياء الكم (
 الكترونيات وأشباه موصالت

 الضوء المتقدم والليزر
)2 فيزياء نووية (
 فيزياء البالزما

)1 فيزياء مواضيع خاصة (
)2 فيزياء مواضيع خاصة (

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

25

2

55

55

4

42

6

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة
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2022/01/29توزيع مقررات الخطة األكاديمية على الفصول الدراسية

عميد الكلية الشؤون االكاديميرئيس القسم

األحياء وأساليب تدريسها قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانية - الفصل الثانيسنة ثانية - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

SHAR 1202 
CHEMA1301 
GEOL 1101 
GEOL 1302 
MATHA1301 
BIOL 1105 
BIOL 1305 

ARAB 1202 
ENGL 1201 
HADT 1202 
QURN 1101 
BIOLB1101 
BIOLB1301 
CHEM 1102 
CHEMB1301 
EDUC 1205 

AQID 3306 
QURN 2201 
EDUC 2209 
PHYSA1102 
PHYSA1301 
CHEM 2111 
CHEM 2311 

QURN 2101 
VOLN 1000 
EDUC 2309 
PHYSB1102 
PHYSB1301 
BIOL 2301 
BTEC 2101 
BTEC 2103 
BTEC 2201 
BTEC 2203 

AQID 3201 
QURN 3101 
EDUC 2204 
EDUC 3233 
BIOL 2126 
BIOL 2226 
BIOL 3130 
BIOL 3330 
OPTI 3201 

QURN 4102 
EDUC 2303 
EDUC 3313 
EDUC 3315 
OPTI 3205 
BIOCA2101 
BIOCA2301 
EDUC 4201 

OPTI 3206 
EDUC 3104 
EDUC 3204 
EDUC 4205 
BIOL 3123 
BIOL 3223 
BTEC 2301 
EDUC 4202 
OPTI 3101 
OPTI 3202 

HADT 4204 
POLS 3220 
SHAR 2207 
OPTI 4207 
BIOL 3121 
BIOL 3321 
EDUC 4210 
OPTI 4303 

 دراسات في الفقه
 كيمياء عامة (أ)

 مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
 مدخل في علوم األرض والبيئة

 تفاضل وتكامل (أ)
 أحياء عامة عملية

 أحياء عامة (علوم)

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجليزية

 دراسات في السيرة
)1 قرآن كريم (

 أحياء عامة عملية (ب)
 بيولوجيا عامة (ب)
 كيمياء عامة عملية
 كيمياء عامة (ب)
 علم نفس النمو

 دراسات في العقيدة
 دراسات في القرآن وعلومه

 علم نفس تربوي
 فيزياء عامة عملية (أ)

 فيزياء عامة (أ)
 كيمياء عضوية عملية

 كيمياء عضوية

)2 قرآن كريم (
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 المناهج المدرسية وتحليلها (علوم)
 فيزياء عامة عملية (ب)

 فيزياء عامة (ب)
 بيولوجيا جزيئية

 وراثة بشرية (عملي)
 علم النبات (عملي)

 وراثة بشرية
 علم النبات

 حاضر العالم اإلسالمي
)3 قرآن كريم (

 مناهج البحث العلمي
 مهارات تدريس علوم

 علم الالفقاريات (عملي)
 علم الالفقاريات

 أحياء دقيقة عامة عملية
 أحياء دقيقة عامة

)1 متطلب اختياري (

)4 قرآن كريم (
 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية

 قياس وتقويم
 استراتيجيات تدريس العلوم
)1 متطلب اختياري تربوي (

)1 كيمياء حيوية عملية (
)1 كيمياء حيوية (
)1 تدريب ميداني (

 متطلب جامعة اختياري
 تكنولوجيا التعليم (عملي)

 تكنولوجيا التعليم
 إدارة صف

 علم الفقاريات (عملي)
 علم الفقاريات

 مدخل في التكنولوجيا الحيوية
)2 تدريب ميداني (

)4 متطلب اختياري (
)2 متطلب اختياري (

 دراسات في الحديث الشريف
 دراسات فلسطينية
 النظم اإلسالمية

)2 متطلب اختياري تربوي (
 وظائف أعضاء حيوان (عملي)

 وظائف األعضاء حيوان
)3 تدريب ميداني (

)3 متطلب اختياري (

جامعة
كلية
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية
كلية
كلية

جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
كلية
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
كلية
كلية
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
كلية

تخصص
تخصص
تخصص
تخصص

التربية

16

17

15

17

16
18

18

17

2017سنة :الثانيةالخطة كلية :

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

رقم المقرررقم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

اسم المقرراسم المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر

نوع المقررنوع المقرر



مساقات الخطة األكاديمية لكلية التربية

الشؤون االكاديميةعميد الكليةرئيس القسم

29/01/2022
األحياء وأساليب تدريسها قسم :

الثانية الخطة :
متطلبات الجامعة اإلجبارية

متطلبات الجامعة اإلختيارية

متطلبات الكلية اإلجبارية

متطلبات الكلية اإلختيارية

متطلبات التخصص اإلجبارية

متطلبات التخصص اإلختيارية

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
ENGL 1201
HADT 1202
HADT 4204
POLS 3220
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231
SICT 4200

BIOLB1101
BIOLB1301
CHEM 1102
CHEMA1301
CHEMB1301
EDUC 1205
EDUC 2204
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2309
EDUC 3104
EDUC 3204
EDUC 3233
EDUC 3313
EDUC 3315
EDUC 4205
GEOL 1101
GEOL 1302
MATHA1301
PHYSA1102
PHYSA1301
PHYSB1102
PHYSB1301

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

BIOCA2101
BIOCA2301
BIOL 1105
BIOL 1305
BIOL 2126
BIOL 2226
BIOL 2301
BIOL 3121
BIOL 3123
BIOL 3130
BIOL 3223
BIOL 3321
BIOL 3330
BTEC 2101
BTEC 2103
BTEC 2201
BTEC 2203
BTEC 2301
CHEM 2111
CHEM 2311
EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210

BIOL 2122
BIOL 2160
BIOL 2222
BIOL 2260
BIOL 3116
BIOL 3131
BIOL 3216
BIOL 3231
BIOL 4134
BIOL 4224
BIOL 4229
BIOL 4234
BIOL 4330
BTEC 3386
BTEC 4393
ENVT 2202

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقيدة

 اللغة العربية (نحو وصرف)
 اللغة اإلنجليزية

 دراسات في السيرة
 دراسات في الحديث الشريف

 دراسات فلسطينية
)1 قرآن كريم (
)2 قرآن كريم (

 دراسات في القرآن وعلومه
)3 قرآن كريم (
)4 قرآن كريم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمية
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربية أدب (فن الكتابة والتعبير)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولية
 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون

 المعامالت المالية المعاصرة
 مهارات العمل عن بعد

 أحياء عامة عملية (ب)
 بيولوجيا عامة (ب)
 كيمياء عامة عملية

 كيمياء عامة (أ)
 كيمياء عامة (ب)
 علم نفس النمو

 مناهج البحث العلمي
 علم نفس تربوي

 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية
 المناهج المدرسية وتحليلها (علوم)

 تكنولوجيا التعليم (عملي)
 تكنولوجيا التعليم

 مهارات تدريس علوم
 قياس وتقويم

 استراتيجيات تدريس العلوم
 إدارة صف

 مدخل في علوم األرض والبيئة (عملي)
 مدخل في علوم األرض والبيئة

 تفاضل وتكامل (أ)
 فيزياء عامة عملية (أ)

 فيزياء عامة (أ)
 فيزياء عامة عملية (ب)

 فيزياء عامة (ب)

 التربية اإلسالمية
 تعليم التفكير واإلبداع

 تربية مقارنة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 الصحة النفسية

)1 كيمياء حيوية عملية (
)1 كيمياء حيوية (

 أحياء عامة عملية
 أحياء عامة (علوم)

 علم الالفقاريات (عملي)
 علم الالفقاريات
 بيولوجيا جزيئية

 وظائف أعضاء حيوان (عملي)
 علم الفقاريات (عملي)
 أحياء دقيقة عامة عملية

 علم الفقاريات
 وظائف األعضاء حيوان

 أحياء دقيقة عامة
 وراثة بشرية (عملي)

 علم النبات (عملي)
 وراثة بشرية
 علم النبات

 مدخل في التكنولوجيا الحيوية
 كيمياء عضوية عملية

 كيمياء عضوية
)1 تدريب ميداني (
)2 تدريب ميداني (
)3 تدريب ميداني (

 علم الحشرات (عملي)
 علم األنسجة (عملي)

 علم الحشرات
 علم األنسجة

 علوم البحار واألحياء البحرية (عملي)
 علم الطفيليات (عملي)

 علوم البحار واألحياء البحرية
 علم الطفيليات

 كيمياء األنسجة والتقنية المجهرية (عملي)
 علم التشريح المقارن

 وظائف األعضاء المقارن
 كيمياء األنسجة والتقنية المجهرية

 مواضيع خاصة
 علم وبيوتكنولوجيا الفطريات

 علم الجنين والتقنيات المساعدة لإلخصاب
 علم البيئة

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

25

2

51

4

44

8

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة
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