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  كهًخ رئيس انمسى      

 
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ٍم َعِلُم
ْ
ِلّ ِري ِعلــــــــــــــ

ُ
 و

َ
ـــــــــــْىق

َ
 َوف

الحمذ هلل سب العاإلاين والطالة والعالم على ؤششف اإلاشظلين ظُذها دمحم وعلى آله وصحبه ؤحمعين ؤما     

غ الزًً ظبلىوي في جىلي سثاظت اللعم ووان  بعذ. ًؿُب لي ؤن ؤظتهل بخىحُه الشىش ألعػاء هُئت الخذَس

ش اللعم ختى وضل بلى ما وضل بلُه آلان. وال ًفىججي ؤن اشىش وافت لهم الف ػل بعذ هللا عض وحل في جؿٍى

غ ومعُذًً وفىُين إلاا إلاعخه وؤإلاعه مً حعاون مثمش وبىاء في  العاملين باللعم مً ؤعػاء هُئت الخذَس

اللعم وجإدًت واحبي وؤن  ظبُل بهجاح العملُت الخعلُمُت. وؤسحى مً هللا العلى اللذًش ؤن ًىفلجي في حعُير 

ش اللعم والنهىع به.       ؤهىن عىذ خعً قً الجمُع في اظخىماٌ جؿٍى

ت لخدلُم الخىمُت و        ت الػشوٍس  مً ؤن الخعلُم هى ألاداة الفعالت إلعذاد اللىي البشٍش
ً
مىؿللا

سؤط اإلااٌ البششي  الاكخطادًت والاحخماعُت والثلافُت، وؤن الاظدثماس في مجاٌ الخعلُم هى اظدثماس في

ل ألامذ، لزا خشضذ الذٌو اإلاخلذمت على حعلُم ؤبىائها وإهعابهم اإلاعاسف واإلاهاساث الالصمت لدعدثمش  ؾٍى

 في ؤغلى زشواتها ؤال وهي علٌى ؤبىائها.

عّذ ؤخذ ألاكعام الشاثذة والىاظعت في ولُت التربُت، الخابعت لجامعت ؾشابلغ، خُث ؤ        ٌُ ن كعم ألاخُاء، 

مً ؤبشص ما ًميز هزا اللعم هى ما ًلذمه مً دساظاث جخخظ بدىىع الياثىاث الحُت وجؿىسها والاخخالف و 

عها على ما ؤمىً مً العلىم الحذًثت  ت والبُئُت التي حعِش فيها معخمذًً في جذَس في الىكم الحٍُى

ت الحذًثت. ومً هىا جفشد كعم ألاخُاء  والخىىىلىحُا إلاىاهبت جؿىس العطش ووفم معيرة الحُاة العطٍش

ت وعلم البِئت وول ماله  هخخطظ سباعي ألابعاد الهخمامه بعلم الحُىان وعلم الىباث وعلم ألاخُاء املجهٍش

ت منها والعملُت الخؿبُلُت، ومجاالث الخلىُاث الحذًثت.  ضلت بالعلىم ألاخشي، الىكٍش

ىاهبت الخؿىس اإلادعاسع في شتى فشوع للذ عملىا بلعم ألاخُاء على مىاضلت جدذًث علىمه ومىاهجه إلا       

هزا العلم، وبزلً ؤضبذ كعم ألاخُاء هماظعت علمُت سضِىت بفػل حهىد ؤظاجزجىا ألاهفاء، ومثابشة 

معُذي وفىحي كعمىا مخدذًً ول الطعاب مً ؤحل الخفاوي في العمل وؤلاخالص في العؿاء الالمخىاهي مً 

بيافت الىظاثل العلمُت والخلىُاث الحذًثت، وول هزا مً ؤحل  ؤحل بزشاء زلافت ؾالبىا العلمُت واإلاعشفُت

خلم حُل مً اإلاعلمين والّبدار والفىُين وؤن ًىىهىا على كذس عالي مً الىفاءة والخبرة واإلاهاسة للمعاهمت 

 في النهىع ببالدها .
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م وال ج       عُت حعمل بشوح الفٍش  بخل بالعؿــــــــــاء في بسشاد الؿالبهما ٌعشوي ؤن ؤوضح بإن الهُئـــــــــــــت الخذَس

وجىحيهه وألاخز بُذه ؾُلت فترة دساظخه والبذ ؤن هلفذ الىكش بلى ؤن اللعم ألاوادًمي ًمثل الىخذة  

ت ألاولى واللبىت ألاظاظُت  في الهُيل الخىكُمي للجامعت خُث ؤهه ال ًمىً ألي حامعت ؤن جادي  ؤلاداٍس

ت سظالتها وجدلم ؤهذافها بال مً خ الٌ ألاكعام الاوادًمُت لزا ٌععى كعم ألاخُاء ؤن ًىىن وخذة بداٍس

راث ظماث مميزة وؤهذاف ظامُت مً خالٌ جؿبُم كىاهين وحعلُماث الجامعت  ولىاثدها وؤهكمتها بذكت 

 على مخشحاث اللعم مً هىادس مخخططت راث مهاساث عالُت 
ً
وؤماهت وبالشيل الزي ًىعىغ اًجابُا

ت في بىاء املجخمع فشظالت اللعم جيبع مً سئٍت الجامعت وسظالتها واظتراجُجُتها التي حعاهم معاهمت فعال

ج ؤحُاٌ مخميزة وبىفاءة علمُت عالُت كادسة على مىاحهت  حعمل وتهذف بلى خذمت املجخمع في جخٍش

 .تهااإلاعخلبل وجلبُت مخؿلباث ظىق العمل هما وجخمخع بشوح الىالء والاهخماء بلى مجخمعها ووؾنها وؤم

وجخػمً الخؿت الذساظُت التي ًلذمها اللعم مجمىعت مً البرامج العلمُت اإلاخلذمت واإلاخىىعت في      

جين للعمل هبُىلىحُين خُثما جبرص  مجاالث علىم الحُاة و اإلاىاغُع التي جذسط بلعم ألاخُاء جاهل الخٍش

غ بىصاسة التربُت وا لخعلُم وهزا املجاٌ الؿبي والضساعي الحاحت لهم في مُادًً العمل وخاضت مجاٌ الخذَس

والطىاعي  وجضوٍذ الؿالب باإلاعاسف واإلاهاساث والخبراث التي جاهله للعمل بعذ جخشحه ألن ٌعمل في 

 . اللؿاعين الخاص والعام

وماصاٌ اللعم ًؿمذ لألفػل للشقي بمعخىي الخعلُم ألاوادًمي في هزا الىؾً الغالي بخىفُم مً هللا ؤوال      

 بذعم وحهىد اللاثمىن واإلاعئىلىن واملخلطىن في الجامعت واليلُت . ومً زم

 

ض بً صكالمؤ .                                                                                                                                 ظاسة عبذ العٍض

 سثِغ كعم ألاخُاء                                                                                                                                                          
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 :يمذيـــــخ  

ابلغ ابلغ كعم ألاخُاء هى ؤخذ ؤكعام ولُت التربُت / ؾش م بجامعت ؾش كشاس مً  ؤوشاء ظابلا عً ؾٍش

 اللجىت الش
ً
م ضذس 1995/1996كبل بذاًت العام الذساسخي  ( عبُت العامت للخعلُم و البدث العلمي )ظابلا

بةوشاء مجمىعت مً اإلاعاهذ العلُا إلعذاد اإلاعلمين لخخفُف عبء الىثافت الؿالبُت عً ولُاث آلاداب 

ا بالخعلُم الا  ظاسخي و الثاهىي، وبىاء بالجامعاث اللُبُت، ولخلبُت خاحت املجخمع بلى اإلاذسظين اإلااهلين جشبٍى

على هزا اللشاس شيلذ لجان مً اإلاخخططين إلعذاد اإلاىاهج الذساظُت التي جلبي اخخُاحاث هزه اإلاشخلت. 

على ؤن ًىىن هكام الذساظت فيها مذة زالزت ظىىاث، ًخدطل الؿالب فيها عىذ جخشحه على دسحت ) دبلىم 

اسخي، وكذ اظخعاهذ هزه اإلاعاهذ في بذاًت بوشائها عالي(، ًخعين بمىحبه مذسظا في مشخلت الخعلُم ألاظ

 
ً
ين الخابعين ألماهت الخعلُم )ظابلا غ بالجامعاث، وبزوي الخبرة مً اإلافدشين التربٍى  (.بإعػاء هُئت الخذَس

م عذٌ الىكام الذساسخي بهزه اإلاعاهذ لخىىن مذة الذساظت بها ؤسبع 1997/1998وفي بذاًت العام الذساسخي      

ج فيها على دسحت اللِعاوغ مً ألاكعام ألادبُت، وعلى دسحت البيالىسٍىط مً  ظىىاث ًخدطل الخٍش

غ مً خملت اإلااهالث العلُا فلـ معاملت ؤعػاء  ألاكعام العلمُت، وعلى ؤن ٌعامل ؤعػاء هُئت الخذَس

غ بالجامعاث اللُبُت.  ظماء اإلاعاهذ بلى ولُاث بعذاد اإلاعلمين.ؤعذٌ َو  هُئت الخذَس

بعذ ؤن جىكف رلً لعذة  2005-2006ظىت   اف عىدة ؤظخلباٌ الؿلبت الجذد في اللعموكذ جم ؤظئى

خمخع كعم ألاخُاء ومىز جإظِعه بعمعت علمُت مخميزة غمً حامعت ؾشابلغ. وبشيل عام   ،ظىىاث  ٍو

فةن اللعم ًىشط ؤلامياهُاث للحفاف على ؤعلى معخىي علمي خُث ًلىم اللعم بخىفير بشهامج دساسخي و 

واظع غمً جخطظ علم ألاخُاء ورلً لخىفير الفشص العلمُت لؿلبخه العاصمين بجذ للحطٌى على بدثي 

 دسحت البيالىسٍىط مىه.  هزا باإلغافت إلهجاص العذًذ مً البدىر العلمُت في مخخلف خلٌى علم ألاخُاء. 

جين للعمــل هبُىلــىحُين خُثمــ        ا جبــرص الحاحــت لهــم فــي بن اإلاىاغــُع التــي جــذسط بلعــم ألاخُــاء جاهــل الخــٍش

غ بـــىصاسة التربُـــت والخعلـــُم وهـــزا املجـــاٌ الؿبـــي والضساعـــي والطـــىاعي. و  مُـــادًً العمـــل وخاضـــت مجـــاٌ الخـــذَس

جخػمً اإلالشساث اإلاعؿاة اإلاىاغُع ألاظاظُت في علم ألاخُاء مثـل: علـم الحُـىان وعلـم الىُـاث و علـم وقـاثف 

ازت و عل م البِئت وعلم الؿفُلُاث و علم ألاحىت والعذًذ مً العلىم ألاعػاء وعلم جطيُف الىباث وعلم الىس

 
ً
ألاخــــشي. وكــــذ ؤخــــز كعــــم ألاخُــــاء علــــى عاجلــــه بعــــذاد وجــــىفير اخخُاحــــاث املجخمــــع مــــً معلمــــين مــــاهلين علمُــــا

 وفــــم بشهــــامج ؤوــــادًمي مخيامــــل ًخػــــع للــــىاثذ وكــــىاهين حامعــــت ؾــــشابلغ، واللــــىاثذ الخاضــــت بيلُــــت 
ً
ـــا وجشبٍى

 التربُت ؾشابلغ.
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  رؤيخ انمسى :          

        ،
ً
، وعلمُـا

ً
دعم معيرة بىاء الىؾً بالىىادس اإلااهلـت مـً خـالٌ بـشامج حعلُمُـت وإعـذاد هـىادس مخميـزة زلافُـا

ش معــاًير حــىدة البــرامج  ، إلاىاهبــت مخؿلبــاث ظــىق العمــل. همــا ٌعـعى اللعــم بلــى جدعــين وجؿــٍى
ً
، ومهىُــا

ً
وبدثُـا

ـ اللعـــــــم وؤهذافـــــــه وسظـــــــالخه، ورلـــــــً لخىاهـــــــب الخغيـــــــراث اإلاعـــــــخمشة مـــــــً خـــــــالٌ اإلاشاحعـــــــت اإلاعـــــــخمشة لخؿـــــــ

 الخخُاحاث املجخمع.

  رسبنخ انمسى :

ج هىادس راث هفـاءة عالُـت مـً معلمـين  ٌععى كعم ألاخُاء إلًطاٌ سظالت ظامُت وملذظت وهي جخٍش

 املخخلفت. مخخططين في العلىم والتربُت، وإعذادهم للعمل في مجاالث الخعلُم وعلىم الحُاة بفشوعها 

 

 أهذاف انمسى :   

: ألاهذاف العامت
ً
 : ؤوال

  مىاهبت الخؿىس العالمي في ول املجاالث العلمُت خاضت في علىم الحُاة )علم الحُىان وعلــــــــم الىباث(. -ؤ

بالخبراث العلمُت والفىُت في مجاٌ علىم الحُاة  بعذاد الىىادس لذمجها باملجخمع وماظعاث الذولت  -ب

  ٍش ماظعاجه العلمُت والصحُت والبُئُت.وجؿى 

ج. سفع معخىي ألاداء والجىدة للمعاهمت بالنهىع بيلُت التربُت ؾشابلغ بشيل خاص وحامعت ؾشابلغ 

  بشيل عام بلى مطاف الجامعاث العاإلاُت اإلاخلذمت.

: ألاهذاف الخعلُمُت
ً
 : زاهُا

ش وجدذًث اإلاىاهج العلمُت بشليها الىكشي والعملي  -ؤ    .جؿٍى

غ والُبدار والؿلبت.  -ب ش الىفاءاث العلمُت وألاداء لذي ؤعػاء هُئت الخذَس   جؿٍى

 يهذف اللعم بلى اعخماد الخلىُاث الحذًثت في املخخبراث العملُت.  -ج

: ؤهذاف البدث العلمي
ً
 :زالثا

 بًجاد خلٌى للمشاول البُئُت اإلاعاضشة.  -ؤ

ـــــم ودساظت اإلاعبباث اإلاش  -ب  غُت اإلاىدششة في بُئخىا ومجخمعىـــــــــا وإًجاد الحلٌى الىاجحت لــــــــها.فهـــــــــ
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اإلاعاهمت في معالجت اإلاشاول اإلاخعللت بالفلىسا الىباجُت والحُىاهُت والفلىسا اإلااًىشوبُت في لُبُا بالترهيز   -ج

ُئخىا خاضت ألاهىاع التي جذخل على الخىىع ؤلاخُاجي في بُئخىا واهلشاع ؤهىاع منها ودخٌى ؤهىاع حذًذة بلى ب

 مً خاسج بُئخىا املحلُت.

: ؤهذاف خذمت املجخمع
ً
 :سابعا

دعم ألاوشؿت املجخمعُت مً خالٌ بكامت الىذواث واإلااجمشاث العلمُت والذوساث العملُت في مخخلف   -ؤ 

 مجاالث علم ألاخُاء.

اكع الطحي  -ب  البُئي والطىاعي والضساعي بخلذًم و   الخعاون مع دواثش الذولت املخخلفت للنهىع بالى

اكع.  الخبراث العلمُت وهخاثج البدىر لىللها بلى اسع الى

الععي بلى النهىع باملجخمع مً خالٌ جىظُع آلافاق العامت اإلاخعللت بإهمُت علم ألاخُاء في خل الىثير   -ج 

 مً اإلاشاول الصحُت والبُئُت والطىاعُت.

: ؤهذاف اليشاؽ الؿالبي
ً
 : خامعا

ت والثلافُت والاحخماعُت والفىُت، اإلاشاسهت في ألاوشؿت العلمُت والثلافُت داخل دعم ألاوشؿت الؿالبُ  -ؤ 

 وخاسج اليلُت .

كعام واليلُاث والجامعاث ألاخشي، بكامت اإلاعاسع العلمُت الخبادٌ اإلاعشفي والثلافي والعلمي مع ألا  -ب 

ف كعم ألاخُاء.  الخاضت بخعٍش

ع البدىر للمخخشحين )مشاس بكامت ملخلى   -حـ  ً منهم، بكامت علمي ظىىي إلاشاَس م اإلاخميًز َع جخشج ( وجىٍش

 الُىم اإلافخىح لللعم مً خين بلى آخش .

ع الخخشج العلمُت في كعمىا للؿلبت وحشجُع الؿلبت على الاظخفادة  -د  جإظِغ مىخبت مطغشة مً مشاَس

 منها والاؾالع على ؤخذر الخؿىساث العلمُت.

ت، ومشهـــضالل -هــــ  ـــاساث العلمُـــت لعـــذة مشاهـــض علمُـــت همشهـــض ميافدـــت ألامـــشاع العـــاٍس ألاخُـــاء بدـــىر  ُـــام بالٍض

ت.  البدٍش

ع الخخشج لبعؼ الؿلبت.  -و   الشخالث العلمُت لخجمُع العُىاث مً ؤحل مشاَس

ــاسة مشهـض ؾــشابلغ ال -ص  ع هٍض ـاساث العلمُــت مـً ؤحــل الحطـٌى علــى بخطــاثُاث مهمـت لؿلبــت اإلاشـاَس ؿبــي، الٍض

.)
ً
 ومعدشفى الىالدة بؿشابلغ )الجالء ظابلا
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 : يىاصفبد اخلزيج             

ت غالُت - 1 ج مػلمحن روي هفاءة غلمُت و جشبٍى  .جخٍش

غ والبدث في مجاٌ الخىىع الخُىي ليل اليائىاث في البِئت املخُؼت ظىاء الىباجُت  - 2 اللذسة غلى الخػشف وجذَس

 اث الخلُت.أو الخُىاهُت وؾحرها مً وخُذ

 ني غلى اظخبُاهاث أو ججاسب غلمُت.اللذسة غلى إحشاء البدىر الػلمُت ظىاء املب - 3

ه منها امل - 4  جاهش والخاطىاث و أحهضة الخػلُم.اللذسة غلى اظخخذام غذة أحهضة مخبًر

ج كعم ألاخُاء هى الزي أههى دساظخه ألاوادًمُت والخؼبُلُت في غلم ألاخُاء بيلُت      التربُت ػشابلغ،  إن خٍش

وخصل غلى شهادة البيالىسٍىط مً ولُت التربُت/ػشابلغ بجامػت ػشابلغ، والزي اهدعب مً دساظخه مادة 

ت بخخصصاجه املخخلفت املخظمىت  مالئمت مً املػلىماث في غلىم البِئت والخُىان والىباث وألاخُاء املجهٍش

ىىه مً مماسظت املهً راث الػالكاث بالخخصصاث باملجاٌ الؼبي والخػلُمي والصىاعي والؿزائي والتي جم

املخخلفت بىجاح جام وبصىسة جفصُلُت ودكُلت وجخصصُت في غمله، بدُث جمىىه هزه املػلىماث مً أن ٌشؿل 

 .أخذ الىظائف او املشاهض التي جؤهله للػمل في هزا الجاهب مً الػلىم الخؼبُلُت

 :ٍج كعم ألاخُاء ًجب أن ًخمخؼ باملػشفت الخالُتن خش أغلى هزا ألاظاط أو املفهىم الىصفي ف     

ت -1  .امخالن مػلىماث واظػت في املجاالث الىباجُت والخُىاهُت والؼبُت والصخُت وبػلــــــــــــم الاخُاء املجهٍش

اللذسة غلى سبؽ املػلىماث ألاظاظُت بالخؼبُم في املجاالث املخخلفت وخاصت هُفُت إللاء هزه املػلىماث  -2

 .اٌ الخذَسغبمج

امخالهه ملهاسة فُما ًخػلم باظخخذام الىظائل وألاحهضة املخاخت التي جمىىه مً البدث طمً الخخصصاث  -3

ت للمجخمؼ اللُبي. ش الخذماث الظشوٍس  الخُاجُت املخخلفت والتي ٌػمل مً خاللها غلى املعاهمت في جىفُز وجؼٍى
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 َظبو انذراسخ يف لسى االديبء         

الذساظت باللعم جيىن بىظام )الفصل الذساس ي(؛ خُث جشجبؽ مذة الذساظت فُما ًىجضه الؼالب مً _         

مىذ الؼالب 8( وخذة دساظُت خالٌ )143الىخذاث امللشسة همخؼلباث للخخشج وغذدها ) ًُ ( فصٌى دساظُت. 

 بػذها دسحت البيالىسٍىط في الػلىم والتربُت )جخصص أخُاء(.

ت الػامت اللعم الػلمي( .ًلبل ف_          ت الخخصصُت )غلىم الخُاة ( و)الثاهٍى  ي اللعم خملت الشهادة الثاهٍى

 وحجشة بدث للؼلبت. ،ًىحذ باللعم مػمل واخذ لجمُؼ الخخصصاث الػلمُت املػملُت _          

 : لجىل انطالة    
 أن ًيىن الؼالب خاصل غلي جلذًش حُذ فما فىق _              

ت غامت أو ما ٌػادلها  _                 أن ًيىن الؼالب خاصل غلي شهادة زاهٍى

 َظبو انذراسخ :  

 في امللشس الذساس ي إرا جدصل غلى وعبت _           
ً
 % مً مجمىع دسحاجه في املادة. 50ٌػذ الؼالب هاجخا

 ُت غلى أظاط أغماٌ العىت ًخم جلُُم الؼالب في ول ملشس دساس ي غلى خذة، وجدعب الذسحت النهائ_            

 %. 00% ودسحت الامخدان النهائي بيعبت  40  بيعبت              

     ًخىلى أظخار املادة جلُُم وجصخُذ أوساق الامخداهاث وغلُه إغادة أوساق إلاحابت للعم الذساظت _            

ًت الفصل وال ًجىص إجالف أوساق والامخداهاث باليلُت مصخىبت بيسخت واضخت مً أغماٌ العىت ودسحاث نها

 إلاحابت إال بػذ فصلحن دساظُحن مً إغالن الىخائج. 

ال ٌعمذ للؼالب بذخٌى الامخدان النهائي بػذ مض ي خمغ غششة  دكُلت  مً بذاًخه، هما ال ٌعمذ _          

 بالخشوج مً الامخدان كبل مض ي هصف الىكذ مً بذاًخه.

هخائج الامخداهاث شاملت ألغماٌ العىت والامخداهاث النهائُت لشئِغ اللعم ٌعلم أظخار امللشس _            

خ اهتهاء امخدان امللشس.  املخخص، ورلً خالٌ أظبىع مً جاٍس
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 لىاعذ انتسجيم واحلذف واالضبفخ نهًمزراد :        

   ذًه فُما اخخاسه مً مىاد، جبذأ إحشاءاث الدسجُل باجصاٌ الؼالب بمششفه الظخؼالع سأًه والاظترشاد به     

ل املىاد غبر مىظىمت الجامػت وسخبه واغخماده  م ججًز وغلى الؼالب أن ٌعخىمل الىمىرج املػذ و رلً غً ػٍش

مً املششف وسئِغ اللعم وخفظ وسخه في ملفه ألاوادًمي، وللؼالب الخم في أطافذ مىاد مؼ غذم جخؼى 

ػُذ الخذ ألاغلى للىخذاث في فترة صمىُت ًخم جدذ  مؼ بذاًت ول فصل َو
ً
ل ًذها معبلا سخب همىرج الخجًز

 .وحعلُمه لللعم

إرا سؾب الؼالب في إظلاغ بػع امللشساث ًخم رلً غبر مىظىمت الجامػت وسخب همىرج وحعلُمه        

 . ألاوادًميلخفظ في ملفه  ألاوادًميملششفه 

 : ادلىاظجخ و االعتذار عٍ انذراسخ    

 بمخابػت املخاطشاث والذسوط الػلمُت وأداء ما ًؼلب مىه مً بدىر وججاسب أو أوساق غمل.غلى الؼالب الالتزام 

   -:و ًىزس الؿالب في الحاالث الخالُت   

 الذساس ي. إرا اهلؼؼ غً مخابػت دساظخه ألي ظبب وان  مذة أسبػت أظابُؼ في الفصل_          

 فصلحن دساظُحن.إرا جدصل غلى جلذًش غام )طػُف( بنهاًت   _         

  أنيخ إيمـــبف انميــذ:        
 وفم اللىاعذ وؤلاحشاءاث آلاجُت: ـ

ً
 ًجىص للؿالب وكف كُذه ماكخا

ػّذ لزلً( مً املسجل الػام لليلُت إلى اللعم الغخماده مً املششف ألاوادًمي  .1
ُ
جلذًم ػلب وكف اللُذ )وفم الىمىرج امل

 في مذة حعبم الاخخباساث النهائُت بأظبىغحن غلى ألاكل.بػذ مشاحػت وطػه ألاوادًمي، وسئِغ اللعم 

 لىكف اللُذ. .2
ً
 ُمعّىؾا

ً
 أن ًشفم بالؼلب ُغزسا

طؼش الؼالب  .3
ُ
الخـذ ألاغلى لىكف اللُذ فصلُحن دساظُحن ظىاء واها مىفصلحن أم مخخالُحن خـالٌ مذة دساظخه، أما إرا ا

حن( فػلُه أن ًخلذم بؼلب ملسجل اليلُت ُمشفم بػزس ملبٌى لىكف كُذه وكذ ججاوص الخذ ألاغلى )أهثر مً فصلُحن دساظُ

 لُخم املىافلت غلى وكف اللُذ الاظخثىائي.

ألُت وكف اللُذ للفصل الخالي: البذ أن ًخلذم الؼالب بؼلب حذًذ للفصل الزي ًلُه وال ٌػخمذ غلى ػلب وكف اللُذ  .4

 ، وإال ٌػخبر مىلؼؼ غً الذساظت.ألاٌو فالبذ أن ًخخز إحشاء وكف اللُذ ليل مً الفصلحن غلى خذة
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ًجىص للؼالب الزي أوكف كُذه إغادة فخذ اللُذ بىاًء غلى ػلب ًلذمه ملسجل اليلُت )وفم  انميذ: فتخ إعبدح      

ػّذ 
ُ
ل للفصل الزي ًلي فصل إًلاف اللُذ، وإرا لم ًخلذم الؼالب بؼلب فخذ اللُذ الىمىرج امل لزلً( كبل مىغذ الخجًز

ٌ وكف اللُذ ٌػخبر م بػذ اهتهاء مذة  .ىلؼؼ غً الذساظت، بذون غزس ملبى

حمُؼ املىاد الذساظُت بما فيها مىاكشت مششوع  اظخىماًٌخم الخخشج مً كعم ألاخُاء بػذ     :زجـــــــــانتخ       

 وخذة  143الخخشج واظخىماٌ بشهامج التربُت غملي  وجيىن غذد الىخذاث اليلُت غىذ الخخشج 

 : خانفصم يٍ انكهي

 ًفصل الؼالب مً اليلُت في الخاالث الخالُت:_              

 في نهاًت أي فصلحن دساظُحن._              
ً
 إرا جدصل غلى مػذٌ غام طػُف حذا

 إرا اهلؼؼ غً الذساظت ملذة فصلحن دساظُحن دون غزس ششعي. _              

 امللشسة. اظدىفذ الخذ ألاكص ى ملذة الذساظت إرا  _             

 ًلض ي بفصله. جأدًبي  إرا اسجىب أخذ ألافػاٌ املىصىص غليها بالئدت الذساظت والامخداهاث وصذس بدله كشاس  _                

 

يىن   االختجبراد انُهبئيخ     .% امخدان هظشي 40لي و% امخدان غم10جمثل الىصف مً الخلُُم الىلي للفصل ٍو
 

صش اهخلاٌ الؼالب باليلُت مً كعم آلخش غلى الؼالب املسجلحن بالفصل ألاٌو والثاوي ًلخ: برــــــــتغيري ادلس    

 إال بػذ مىافلت اللعمُحن 
ً
فلؽ وملشة واخذة، غلى أن ًخلذم الؼالب بؼلب هخابي ًدذد أظباب الاهخلاٌ، وال ٌػذ مىلىال

م كعم الذساظت والامخداهاث، وفي مذة أكصاها أظبىغان مً ب ذاًت الفصل الذساس ي، وجدعب فترة املػىُحن غً ػٍش

 الذساظت العابلت طمً املذة الضمىُت املخذدة. 
لت خعابه                 : السجل الاوادًمي واإلاعذٌ  الفطلي والتراهمي وؾٍش

 في املل_     
ً
ـــــــٌػذ الؼالب هاجخا ـــ ـــــــ ــ ــ  ادة.% مً مجمىع دسحاجه في امل 50شس الذساس ي إرا جدصل غلى وعبت ـ

 ًخم جلُُم الؼالب في ول ملشس دساس ي غلى خذة، وجدعب الذسحت النهائُت غلى أظاط أغماٌ العىت_    

 %. 00% ودسحت الامخدان النهائي بيعبت 40بيعبت       

 ًخىلى أظخار املادة جلُُم وجصخُذ أوساق الامخداهاث وغلُه إغادة أوساق إلاحابت للعم الذساظت _             

 باليلُت مصخىبت بيسخت واضخت مً أغماٌ العىت ودسحاث نهاًت الفصل وال ًجىص إجالف  مخداهاث والا    

 أوساق إلاحابت إال بػذ فصلحن دساظُحن مً إغالن الىخائج.     

 ال ٌعمذ للؼالب بذخٌى الامخدان النهائي بػذ مض ي خمغ غششة  دكُلت  مً بذاًخه، هما ال ٌعمذ_   

 دان كبل مض ي هصف الىكذ مً بذاًخه.مً الامخ بالخشوج    

 ٌعلم أظخار امللشس هخائج الامخداهاث شاملت ألغماٌ العىت والامخداهاث النهائُت لشئِغ اللعم املخخص، _   

خ اهتهاء امخدان امللشس      .ورلً خالٌ أظبىع مً جاٍس
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 المقررات الدراسية بقسم األحياء

 

 إلاخؿلباث الخخشج بلعم ألاخُاء.بحمالي عذد اإلاىاد والىخذاث وعذد العاعاث 

عذد العاعاث  عذد الىخذاث عذد اإلاىاد اإلاخؿلباث ث
 الىكشي 

 الساعاتعذد 
 العملي

 2 18 20 10 مخؿلباث الجامعت 1

 4 18 24 11 مخؿلباث اليلُت 2

 46 67 91 31 مخؿلباث اللعم 3

 - 2 2 1 اإلاىاد اإلاعاهذة 4

ت 5  4 4 6 2 اإلاىاد الاخخُاٍس

 56 109 143 55 ث الخخشجمخؿلبا 6

 

 : اإلاخؿلباث ؤلالضامُت : مخؿلباث الجامعت.
ً
 ؤوال

: اإلاخؿلباث اإلاهىُ
ً
 .ـــــــــــــــــــاث اليلُتت : مخؿلبـــــــــــــزاهُا

وحشمل غذد مً امللشساث في غلم الخُىان، وغذد مً  : (مخؿلباث اللعم)الخخططُت ؤلالضامُت  زالثا: اإلاخؿلباث

  امللشساث
ً
ج مً أداء مهامه الػلمُت معخلبال ؼ الخخشج والتي جمىً الخٍش بجذاسة  في غلم الىباث، باإلطافت إلى مشاَس

 وهفاءة غالُخحن.

  العلمُت ؤلالضامُت اإلاعاهذة. سابعا : اإلاخؿلباث

: اإلاخؿلباث
ً
ت )ًخخاس الؿالب على ألاكل ملشسًٍ ( خامعا اكع  الخخططُت الاخخُاٍس  ذاث.خو   6بى
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 .University Required Courses – مخؿلباث الجامعتال ؤو 

ــــــشمض ث ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــشس  الـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  الىخذاث اظم اإلالــ
مخؿلباث 

 اإلالشس 

عذد العاعاث 

ـــــشي  ــ ـــ ـــ ــ  الىكـــ

عذد العاعاث 

ـــلي ـــ ـــ ــ  العمـــ
Course Name 

Course 

# 

 101ٌ ع   1
)ٌ  1هُت دساظاث كشآ

 ؽ م(
2 - 2 - Quranic Studies 1 AL 101 

  102ٌ ع  2
)ٌ  2دساظاث كشآهُت 

 ؽ م(
 Quranic Studies 2 AL 102 - 2 101ٌ ع   2

 Arabic Language 1 AL 103 - 2 - 2 )ٌ ؽ م(  1لؿت غشبُت  103  ٌ ع 3

 Arabic Language 2 AL 104 - 2 103  ٌ ع 2 )ٌ ؽ م(  2لؿت غشبُت   104ٌ ع   4

 Arabic Language 3 AL 215 - 2 104ٌ ع   2 )ٌ ؽ م(  3لؿت غشبُت   215ٌ ع   5

 Arabic Language 4 AL 216 - 2 215ٌ ع   2 )ٌ ؽ م( 4 لؿت غشبُت  216ٌ ع   6

 100ٌ ج   7
تلؿت  )ٌ ؽ  1 إهجلحًز

 م(
2 - 2 - English Language 1 EL 100 

  101ٌ ج  8
تلؿت  )ٌ ؽ  2 إهجلحًز

 (م
 English Language 2 EL 101 - 2 100ٌ ج   2

 1 1 - 2 1خاظىب  100ح ط  9
Introduction to 

Computer Science 1 
CS 100 

 1 1 100ح ط  2 2خاظىب  101ح ط  10
Introduction to 

Computer Science 2 
CS 101 

   2 18  20 مجمىع الىخذاث  

 

 . College Required Courses –ت مخؿلبـــــــــــــــــــاث اليلُزاهُا 

ــــــشمض ث ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــشس  الـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  الىخذاث اظم اإلالــ
مخؿلباث 

 اإلالشس 

عذد العاعاث 

ـــــشي  ــ ـــ ـــ ــ  الىكـــ

عذد العاعاث 

ـــلي ـــ ـــ ــ  العمـــ
Course Name 

Course 

# 

 General Psychology - 2 - 2 غلم الىفغ الػام 100ث ن   1
EPsy 

100 

 - 2 - 2 أصٌى التربُت  101ث ن  2
Fundamentals of 

Education 

EPsy 

101 

 - 2 100ث ن   2 غلم الىفغ الاسجلائي 200ث ن   3
Developmental 

Psychology 

EPsy 

200 

غ الػامت  201ث ن   4  - 2 101ث ن  2 ػشق الخذَس
General Teaching 

Methods 

EPsy 

201 

 - 2 200ث ن   2 أظغ مىاهج   202ن   ث 5
Basics of 

Curriculums 

EPsy 

202 

 - 2 200ث ن   2 غلم الىفغ التربىي  203ث ن   6
Educational 

Psychology 

EPsy 

203 

 Research Methods - 2 - 2 ػشق بدث 301ث ن   7
EPsy 

301 

م 302ث ن   8  - 2 200ث ن   2 كُاط وجلٍى
Measurements and 

Evaluation 

EPsy 

302 
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 2 وظائل حػلُمُت 303ث ن   9
  100ث ن  

 101ث ن 
1 - 

Teaching (Learning) 

Aids 

EPsy 

303 

 - 1 302ث ن   2 صخت الىفعُت 401ث ن   10
Psychological 

Health 

EPsy 

401 

 4 جشبُت غملي 402ث ن   11

جؼبُلاث 

عُت ث ن  جذَس

302  

 303ث ن 

- 4 Student Teaching 
EPsy 

420 

   4 18  24 مجمىع الىخذاث  

 

 

 Department Required Courses)مخؿلباث اللعم(   بلضامُتملشساث جخططُت زالثا 

ـــال ث ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاظم اإلال شمضـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  مخؿلباث اإلالشس  الىخذاث شس ــ
العاعاث 

ــالىك ـــ ــ ـــ ـــ ــ  تٍشـــ

عذد العاعاث 

ــالعم ــــــ ـــ  ليـــ
Course Name 

Cours

e # 

 General Geology 2 2 - 3 حُىلىحُا غامت 113ج و  1
Geo 

113 

 General Botany 1 2 3 - 4 1هباث غام  101ح ي  2
Bio 

101 

 General Botany 2 2 3 101ح ي  4 2هباث غام  102ح ي  3
Bio 

102 

 General Zoology 1 2 3 - 4 1خُىان غام   112ح ي  4
Bio 

112 

      General Zoology 2 2 3 101ح ي  4 2خُىان غام   113ح ي  5
Bio 

113 

 Entomology 2 2 113ح ي  3 غلم الخششاث 121ح ي  6
Bio 

121 

ذ هباث 201ح ي  7  Plant Anatomy 2 2 102ح ي  3 حشٍش
Bio 

201 

 Ecology - 2 101ح ي  2 أظاظُاث غلم البِئت 222ح ي  8
Bio 

222 

 Plant Taxonomy 2 2 102ح ي  3 غلم جصيُف الىباث 223ي ح  9
Bio 

223 

 Cytology& Genetics 2 2 102ح ي  3 غلم الخلُت والىسازت 224ح ي  10
Bio 

224 

 4 غلم ألاخُاء الذكُلت 301ح ي  11
هم  102ح ي 

231 
3 2 Microbiology 

Bio 

301 

 Parasitology 2 2 323ح ي  3 غلم الؼفُلُاث 321ح ي  12
Bio 

321 

 Animal Physiology 2 2 113ح ي  3 فعُىلىجي  خُىان 322ح ي  13
Bio 

322 

اث 323ح ي  14  Invertebrates Bio 2 2 113ح ي  3 غلم الالفلاٍس
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323 

اث 324ح ي  15  Vertebrates 2 2 323ح ي  3 غلم الفلاٍس
Bio 

324 

 3 فعُىلىجي هباث 326ح ي  16
هم  102ح ي 

211 
2 2 Plant Physiology 

Bio 

326 

اث الػام 327ح ي  17  Mycology 2 2 102ح ي  3 غلم الفؼٍش
Bio 

327 

 Phycology 2 2 102ح ي  3 غلم الؼدالب 328ح ي  18
Bio 

328 

ذ امللاسن  421ح ي  19  2 2 322ح ي  3 غلم الدشٍش

Comparative 

Anatomy   of 

Vertebrates 

Bio 

421 

 Embryology 2 2 322ي ح  3 غلم ألاحىت 422ح ي  20
Bio 

422 

 - 2 201ث ن  2 ػشائم جذَسغ خاصت   429ح ي  21
Biology  Teaching 

Methods  

Bio 

429 

 434ح ي  22
أظاظُاث أمشاض 

 الىباث
 2 2 327ح ي  3

Basics of Plant 

Disease  

Bio 

434 

 4 مششوع الخخشج   436ح ي  23

 301ث ن 
ومادجان غلى 
ألاهثر كبل 
 الخخشج

2 2 Graduation Project 
Bio 

436 

عُت   437ح ي  24  - 2 429ح ي  2 جؼبُلاث جذَس
Teaching 

Applications  

Bio 

437 

 - 3 102هم ح  3 هُمُاء جدلُلُت 211هم  25
Analytical  

Chemistry   

CH 

211 

ت 231هم  26    Organic Chemistry - 2 102هم ح  2 هُمُاء غظٍى
CH 

231 

ت ه 300هم  27    Bio  Chemistry - 3 231هم  211هم  3 ُمُاء خٍُى
CH 

300 

  General Chemistry 1 - 3 - 3 1هُمُاء غامت  101هم ح  28
CHB 

101 

 General Chemistry 2 - 3 101هم ح  3 2هُمُاء غامت  102هم ح  29
CHB 

102 

 2 - 102هم ح  1 غملي  2هُمُاء غامت  102هم ع  30
General Chemistry 2 

Lab 

CH 

102P 

ت غملي 300هم ع  31  Bio  Chemistry  Lab 2 - 231هم  211هم  1 هُمُاء خٍُى
CH 

300P 

     46 67  91 مجمىع الىخذاث    

 

 Courses Supportive   -اإلالشساث العلمُت اإلاعاهذةسابعا 
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ت   خامعا  Elective Courses -اإلالشساث الاخخُاٍس

توخذاث مً اإلالشساث  6ًخخاس الؿالب ما ٌعادٌ   .الاخخُاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخؿلباث اإلالشس  الىخذاث اظم اإلالشس  الشمض ث

عذد 

العاعاث 

 الىكشي 

عذد العاعاث 

 العملي
Course Name 

Course 

# 

 Principles of Statistics ST 100 - 2 - 2 مبادئ إخصاء 100ا ح  1

    2  2 مجمىع الىخذاث  

 لشس مخؿلباث اإلا الىخذاث اظم اإلالشس  الشمض ث

عذد 

العاعاث 

 الىكشي 

عذد العاعاث 

 العملي
Course Name 

Course 

# 

 Medicinal Plants Bio 225 2 2 211هم  113ح ي   3 غلم الىباجاث الؼبُت 225ح ي  1

 234ح ي  2
صخت غامت 

 وإظػافاث أولُت
 2 2 231هم  301ح ي  3

General Health and 

First Aid  
Bio 234 

 Laboratory  Sciences Bio 236 2 2 - 3 راث غلم املخخب 236ح ي  3

 433ح ي  4
أظاظُاث حؿزًت 

 إلاوعان 
3 - 2 2 

Basics of Food 

Science 
Bio 433 

خان*     4 4  6 مادجان اخخُاٍس
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 اخلطخ انذراسيخ نربَبيج لسى األديبء :      
غ الؿالب _   ؤظبىع خالٌ الفطل الذساسخي الىاخذ   16ًخم جذَس

  -خُذ ًخم جىصَع اإلالشساث الىكشي و العملي  علي ألاظبىع الىاخذ علي الىدى آلاحي :_  

 52 )  ٌبا. (  % 64ظاعت ؤي بيعبت   ( 96 )( مداغشة هكشي ؤظبىعُا بمعذ  ( جلٍش

 28 )  ٌبا. (  % 34ظاعت ؤي بيعبت   ( 56 )( مداغشة هكشي ؤظبىعُا بمعذ  ( جلٍش

  عذٌ ظاعخان ؤظبىعين، والتربُت العملي والتي ًخم خاللها جىحُه باإلغافت بلي مششوع الخخشج بم

غ و العمل مع ؾلبت اإلاذاسط  الؿالب بلي اإلاذاسط خُذ ًخذسب الؿلبت علي مماسظت عملُت الخذَس

ب ًىىن وفم كشاس مً اليلُت(. و شيل مششوع الخخشج  و التربُت  مباششة )والفترة الضمىُت الخذٍس

ب( % 2العملي وعبت   ا.( جلٍش
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  : لسى األديبء دلمزرادوصف خمتصز                  

 (: 101) ح ي 1َجبد عبو -1

ت، الترهُب          ف الؿالب باإلابادت ألاظاظُت لعلم الشيل الكاهشي للىباجاث الضهٍش يهخم هزا اإلالشس بخعٍش

حي لألعػاء  ع الىقُفت والخىُفاث البُئُت .الىباجُت الشثِعُت مع جدبع مذي مالثمت الترهُب م الدشٍش

  (: 102) ح ي  2َجبد عبو  -2

ت  ودساظت        يهخم هزا اإلالشس باإلابادت ألاظاظُت لعلم ألاخُاء الذكُلت والىباجاث الذهِئت والىباجاث الالصهٍش

حي لها مع جدبع مذي مالثمت الترهُب مع الىقُفت والخىُفاث البُئُ  ت .وغعها الخلعُمي وجشهُبها الدشٍش

 (: 112) ح ي  1ديىاٌ عبو  -3

الحُىاهُت ودساظت الطفاث اإلاىسفىلىحُت  يهذف هزا اإلالشس بلى الخعشف على املجامُع الشثِعُت للمملىت       

دُت للشعب والؿىاثف املخخلفت وؾ  .شق جىصَعها على البِئاث املخخلفتوالبُىلىحُت والدشٍش

 (:113) ح ي  2ديىاٌ عبو  -4

ف الؿالب بعلم الحُىان مً خُث الخعشف على ألاحهضة املخخلفت لُىىن الؿالب يهخم هز        ا اإلالشس بخعٍش

 على علم بإهىاعها وؤشيالها وميشإ ألاوسجت والاعخىاء بذساظت اإلاطؿلحاث العلمُت الخاضت بهزا العلم.

 عبيخ ( : 113) ج و  جيىنىجيب5

ف الؿالب باألظغ        ت لعلم ألاسع وفشوعه املخخلفت ودوس العلماء اإلاعلمين في العام يهخم هزا اإلالشس بخعٍش

ف الؿالب  ش هزا العلم، وإعؿاء الؿالب اإلاعلىماث ألاظاظُت للفشوع الشثِعُت لعلم ألاسع، حعٍش جؿٍى

  بإهمُت علم ألاسع ودوس العاملين في مجاله في البدث والخىلُب بغشع الىشف عً الثرواث الؿبُعُت.

 (: 121) ح ي انعبو عهى احلشزاد -6

ؤفشعه املخخلفت، جميز           ف الؿالب بعلم الحششاث العام اإلاىحىدة في البِئت و يهخم هزا اإلالشس بخعٍش

، ، وفعُىلىحُتهاالحششاث هدُىاهاث لها مىاضفاث خاضت ال جخىفش بال فيها، جطيُف الحششاث، جؿىسها

ششاث، املحاواة وألاشياٌ، العالكت بين الحششاث ظلىهها ) مع الترهيز على الحششاث الاحخماعُت (، بِئت الح

وؤلاوعان، بعؼ الحششاث الػاسة ؤو الىاكلت لألمشاع والحششاث الىافعت، ؤهمُت الحششاث باليعبت لحُاة 
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الحُىاوي والصحت  وؤلاهخاجؤلاوعان ببشاص الذوس الخؿبُلي لهزا العلم وجإزير الحششاث على البِئت الضساعُت 

 العامت .

 (: 201َجبد ) ح ي  تشزيخ-7 

ف الؿالب بالخفطُل          الىعاثُت وعالكت رلً  الذكُم للترهُب الذاخلي للىباجاثيهخم هزا اإلالشس بخعٍش

دُت الذاخلُت في الىباجاث بذاًت مً  ببعؼ فشوع علم ألاخُاء ألاخشي هما يهخم بذساظت التراهُب الدشٍش

ظت ألاوسجت الىباجُت املخخلفت وؤماهً وحىدها وجىصَعها في دساظت الترهُب الذاخلي للخلُت الىباجُت زم دسا

حي ليل مً الجزس، والعاقحعم الىباث زم دساظ مت ًللي الػىء على مالث، وألاوساق. هما ت الترهُب الدشٍش

حي للىباث. حي للىقُفت في الىباث وجإزير البِئت على الترهُب الدشٍش  الترهُب الدشٍش

 (: 222أسبسيبد عهى انجيئخ ) ح ي -8

ف الؿالب        البِئت ومىىهاتها املخخلفت والعالكاث ؤكعام علم  -بمفهىم علم البِئت  يهخم هزا اإلالشس بخعٍش

 مع -الياثىاث الحُت  بين
ً
 وظلبُا

ً
 .الخىعُت بدماًت البِئت وؤهمُتها دوس ؤلاوعان في البِئت بًجابُا

 (: 223عهى تصُيف انُجبد ) ح ي -9    

فه باألكعام املخخلفت للىباجاث يهخم هزا         ف الؿالب باألظغ املخخلفت لعلم الخلعُم زم حعٍش اإلالشس بخعٍش

ت لجمُع ُنهاوحعلعلها ختى ٌعهل علُه دساظتها والشبـ ب ، هما ؤن هزا اإلالشس ٌعؿي الؿالب ملذمت غشوٍس

 في اإلالشساث التي جلي هزا اإلالشس فشوع علم الىباث 

  (: 224ثخ ) ح ي عهى اخلهيخ وانىرا-10       

ازُت و ببشاص الذوس          ازت ومجاالجه الخخططُت ودساظت ألامشاع الىس ف بعلم الىس يهخم هزا اإلالشس بالخعٍش

ازت وعالكت ع ت املخخلفت ظىاءلاإلاشهضي لعلم الىس ازت باملجاالث الحٍُى الؿبُت والاحخماعُت  م الىس

 والاكخطادًت.

 (: 225يخ ) ح ي عهى انُجبتبد انطج-1             1

ف الؿالب           على جطيُف بيهخم هزا اإلالشس بخعٍش
ً
إهمُت العلاكير ودساظت الىباجاث الؿبُت اعخمادا

املجمىعاث الىُمُاثُت ألاظاظُت التي جذخل في جشهُب العلاكير واإلاعماة باإلاىىهاث الفعالت التي جشجبـ 

اجاث، بغافت بلى دساظت اإلايشإ الجغشافي والخطيُف بالخإزير الفعُىلىجي والاظخعماٌ الذواجي لهزه الىب

الىباحي للىباجاث الؿبُت ودساظت ضفاتها الشيلُت ألاظاظُت ومعشفت اللعم اإلاعخعمل والترهيز على الاضؿىاع 

، هما يهذف هزا اإلالشس بلى دساظت الىباجاث الؿبُت في البِئت 
ً
الحُىي للمىىهاث الفعالت اإلاعخخذمت دواثُا
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ي جازش في صحت ؤلاوعان، لزا ظُلذم اإلالشس معلىماث عً الىباجاث راث الطبغت العالحُت ؤو اللُبُت الت

 الغزاثُت ؤو الػاسة.

 (: 234نصذخ انعبيخ واإلسعبفبد األونيخ ) ح ي ا-12 

ت عً مفهىم الصحت العامت وؤلاإلاام    ف الؿالب باإلاعلىماث ألاظاظُت والػشوٍس يهخم هزا اإلالشس بخعٍش

ف الؿالب ببعؼ اإلاعلىماث  -وحغزًت  -تي جازش على صحت الفشد ) مً بِئت بالعىامل ال وؤمشاع ( ، وحعٍش

ألاظاظُت عً ؤلاظعافاث ألاولُت، هما يهذف بلى جمىين الؿالب مً هُفُت مخابعت وجىفُز بشهامج الصحت 

 اإلاذسظُت .

  (: 236عهى ادلخترباد )ح ي -13    

ؤكعامها وهكم اإلاعلىماث فيها ، همًلذم هزا اإلالشس ملذمت عً امل         ا ٌشمل خخبراث وؤهىاعها وإداستها و

ت والؿبُت ومشاول ضُا ن الجىدة، والخعامل مع ألاحهضة وجؿبُلاتهاحمع العُىاث وغما ، وؾشق هتهاالحٍُى

خاؾش ، وهزلً ًخم معشفت مفهىم العالمت وؤهمُخه ووظاثل العالمت والخعشف على املالخدلُل وغىابؿه

 .ُتاإلاعمل

 (: 301عهى األديبء انذليمخ  ) ح ي -14     

ش علم ألاخُاء الذكُلت، والعالكت فُما         يهذف هزا اإلالشس بلى بعؿاء الؿالب هبزة مخخطشة عً وشإة وجؿٍى

بُنها، وضفاث ول هىع منها، وؤهمُت جلً الياثىاث في جؿىس العلىم ؤلاخُاثُت، وهزلً دوسها في الىكام البُئي، 

ها الاكخطادًت، وجإزيرها على الياثىاث الحُت وهزلً على ؤلاوعان مً خُث دساظت فىاثذها وؤغشاسها، وؤهمُت

لت معِشتها مع بعػها البعؼبدُث ٌعخؿُع الؿالب ؤن ٌعذد ؤهىاعها وفىاثذها وؤغشاسها،   .وؾٍش

 (: 321عهى انطفيهيبد ) ح ي -15

ف الؿالب بمبادت علم ا        مً الخعشف على جؿىس الؿفُلُاث  اهؿالكالؿفُلُاث، يهخم هزا اإلالشس بخعٍش

 وجيازشها والخىصَع الجغشافي للؿفُلُاث وؤزشها اإلامشع .

  (: 322ي ديىاٌ ) ح ي فسيىنىج -16

 ىان ومذي ـــــــــــــــــــــــــالحُ يهخم هزا اإلالشس بتزوٍذ الؿالب باإلابادت ألاظاظُت لؿبُعت وجشهُب ؤعػاء حعم       
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ت ملجمىعاث الغزاء  ت رلً الترهُب لىقاثف ألاعػاءممالث املخخلفت. هما ًضود الؿالب باإلاعلىماث الػشوٍس

، وهُفُت جأصس الحُىاهاث في ألاهىاع املخخلفت مً وؤهمُتها ألحعام الياثىاث الحُت، وملاسهت لىقاثف ألاعػاء

 الحُىان. هزه الىقاثف التي جلىم بها ألاحهضة املخخلفت في

 

    (: 323نالفمبريبد )ح ي عهى ا-17

ف الؿالب على          اث )يهخم هزا اإلالشس بخعٍش الذًذان  -حىفمعىٍاث  -معامُاث  -ؤولُاث  -الالفلاٍس

فه على وشإة  -اإلافلؿدت  الذًذان اظؿىاهُت (، الىغع الخطيُفي، مميزاث وؤمثلت ليل شعبت ؤو ؾاثفت، وحعٍش

شها ووقاثف ألاعػا ت وبعؼ  ءالياثىاث الحُت وجؿٍى وجؿىس ألاحهضة املخخلفت وبعؼ ألاوشؿت الحٍُى

ُت والحششاث وإبشاص ألاهمُت الاكخطادًت والؿبُت للحُىاهاث الؿفُل الطفاث الترهُبُت لهزه املجمىعت.

 .وعالكتها باإلوعان

 (: 324عهى انفمبريبد ) ح ي -18

اث، وضفاتها الع          ف الؿالب بالفلاٍس امت، ووغعها الخطيُفي، ومميزاتها مع دساظت يهخم هزا اإلالشس بخعٍش

وجؿىس  الؿىاثف املخخلفت والخعشف على وشإة الياثىاث الحُت وجؿىسها ووقاثف ألاعػاء جفطُلُت لبعؼ

ت وبعؼ الطفاث الترهُبُت لهزه املجمىعت، وإبشاص ألاهمُت  ألاحهضة املخخلفت وبعؼ ألاوشؿت الحٍُى

 الاكخطادًت.

 (: 326ح ي  فسيىنىجي َجبد )عهى -19

يهخم هزا اإلالشس بةإلاام الؿالب باإلاىىهاث البُىهُمُاثُت وؾشق بىائها وهذمها وؤهمُتها للىباث. هما ًخعشف          

ت بالىباث ) بىاء غىجي  ؾاكت (،  وإهخاججىفغ وهذم  -الؿالب مً خالٌ هزا اإلالشس على ؤهم العملُاث الحٍُى

ماث  -ؤًؼ اإلاىاد الىشبىهُذساجُت -ء الػىجي وجفاعالجه الىُمُاثُتالبىا -وحشمل هبزة مخخطشة عً ؤلاهٍض

الخىفغ وجفاعالجه  -العىامل اإلاازشة في البىاء الػىجي -الزهىُتؤًؼ اإلاىاد  -ؤًؼ اإلاىاد الىُتروحُيُت

ساظت الحشهت والعىىن في العالكت بين البىاء الػىجي والخىفغ، د -العىامل اإلاازشة على الخىفغ -الىُمُاثُت

 .باثالى

 (:327عهى انفطزيبد انعبو ) ح ي  -20

ىضح للؿالب          حي ٍو اث مً خُث الترهُب اإلاكهشي والدشٍش ف الؿالب بالفؿٍش يهخم هزا اإلالشس بخعٍش

اث خُث ؤنها م  .خؿلب لىثير مً اإلاىاد اإلاخلذمتألاكعام املخخلفت للفؿٍش
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  (: 328عهى انطذبنت ) ح ي -21

همُت ً جىاحذها وجطيُفها باإلغافت بلى معشفت ألا ــــــفاث العامت للؿدالب وؤماهيهخم هزا اإلالشس بذساظت الط

 .الاكخطادًت لهزه الىباجاث

 

 (: 421عهى انتشزيخ ادلمبرٌ ) ح ي  -22

دُت ألحهضة        الحُىان املخخلفت مع دساظت ملاسهت لألحهضة آلاجُت في مجامُع  يهخم اإلالشس بالذساظت الدشٍش

اث : الجذاس الخاسجي ) الجلذ ( مخخلفت مً الف  -الجهاص الهُىلي  -الجهاص الخىفسخي  -الجهاص الهػمي  -لاٍس

 .الجهاص البىلي الخىاظلي -ذوسي الجهاص ال -الجهاص العطبي 

 (: 422عهى األجُخ ) ح ي -23

ً الجىُجي لذي الياثىاث الحُت       ، هما يهخم يهخم هزا اإلالشس بتزوٍذ الؿالب بإظغ علم ألاحىت والخىٍى

 .لُذ الاضؿىاعي والدشىهاث الخللُتبمجاالث جخططه الخؿبُلُت مثل الخل

  (: 429) ح ي " طزق تذريس أديبء" طزائك تذريس خبصخ  -24

شهض على اهدعاب         غ العلىم ) ؤخُاء ( ٍو  إلالشس التربُت اإلاُذاهُت في جذَس
ً
ا  هكٍش

ً
ٌعخبر هزا اإلالشس ؤظاظا

غ الؿالب ؤهم الحلاثم وا إلافاهُم واإلاهاساث اإلاخعللت بإهم ؤظالُب ووظاثل واظتراجُجُاث وؾشاثم جذَس

ت. هما يهخم هزا اإلالشس  بالخعشف على اإلاخىظـ وألاخُاء في اإلاشخلت الثاالعلىم في مشخلتي الخعلُم ألاظاسخي و  هٍى

غ الع -ؾبُعت العلم وفلعفخه  والخعشف على  -ء لىم وألاخُاالخعشف على ألاهذاف العامت والخاضت في جذَس

عُت ألاظاظُت هفاءا  -اهدعاب مهاسة الخخؿُـ للذسوط الُىمُت في دسوط ألاخُاء  -ث معلم ألاخُاء الخذَس

غ العلىم بطفت عامت وألاخُاء بشيل خاص  والخعشف على ؤبشص مهاساث الاجطاٌ  -الخعشف على ؤبشص ؾشق جذَس

غ ألاخُاء  الخعشف على الىظاثل الخعلُمُت والخلىُت الحذًثت في و  -والخعامل وإداسة الطف واملخخبر في جذَس

غ العلىم والخعشف  -حعلُم العلىم بعامت ، وألاخُاء بخاضت  م في جذَس على ؤبشص ؤظالُب وإدسان ؤهمُت الخلٍى

م ألاخُاء  .جلٍى

 (: 433أسبسيبد تغذيخ اإلَسبٌ ) ح ي -25

ف الؿالب بإهمُت الخغزً        ن ومخؿلباجه مً اظُاث الخغزًت الصحُت لالوعات وؤظيهخم هزا اإلالشس بخعٍش

ا املخخلفت هدمُت الذاء الؿاكت في مخخلف مشاخل العمش وألامشاع اإلاخعللت بالخغزًت، والحمُاث بإهىاعه

 .العىشي 
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  (: 434عهى أسبسيبد أيزاض انُجبد ) ح ي  -26

خ معبباث ألامشاع        ت يهخم هزا اإلالشس بالخعشف على ماهُت اإلاشع وجاٍس  -الىباجُت املخخلفت ) الفؿٍش

ت  خ ؤمشاع الىباث في لُبُا التي جطِب  -الىُماجىدًت  -الفيروظُت  -البىخيًر ت مخؿفلت (، وجاٍس الىباجاث صهٍش

شة عً ول الىباجاث مً خُث ضفاتها وجلعُماتها بلى مجامُع مخخلفت وخطاثظ ول مجمىعت وؤمثلت مخخط

 .مجمىعت وؾشق ميافدتها

 (:436زج )ح ي يشزوع انتخ-27

        
ً
لذمه هملترح، زم ًجشي عً اإلاىغىع بدثا   ًخخاس الؿالب مىغىع علمي )خعب جخططه(، ٍو

ً
  علمُا

ً
 مخدبعا

 لخؿىاث ومىهجُت البدث العلمي الصحُذ بما في رلً جدذًذ اإلاشيلت، حمع البُاهاث، جدلُلها، فاثذة البدث،

ب  الخىضُاث،الذساظاث العابلت عً مىغىع البدث، هخاثج البدث،  الخ. والغشع مً مششوع الخخشج هى جذٍس

دسظها خالٌ الفطٌى الذساظُت  ومبادتالبدىر في مجاله عبر جؿبُم الؿالب إلافاهُم  بحشاءالؿالب على 

 العابلت في اليلُت.  

 ( : 333عهى األديبء اجلزيئيخ ) يبدح اختيبريخ( )ح ي   - 28

ً يهخم هزا اإلالشس بذساظت جشهُب الج        ئاث الىبيرة في الخلُت وهُفُت اهخكامها مع بعػها البعؼ لخىٍى ٍض

ازُت التي جدذر على معخىي الخلُت ف الؿالب بالعملُاث الىس وألاظغ  مىىهاث وعػُاث الخلُت ، وحعٍش

ازُت إلاشع  ئُت وغيره مً ألامشاعالعشؾان العملُت والىس ازت الجٍض ف الؿالب بخلىُاث علم الىس . هزلً حعٍش

ازُتألا  ودساظت  .ظغ العملُت للهىذظت الىس

 ( : 232عهى األمسبن واألديبء ادلبئيخ ) يبدح اختيبريخ( ) ح ي   -29

ف الؿالب باألظغ العامت لبُىلىحُت ألاظمان وألاخُاء اإلااثُت وجطيُف املجامُع      يهخم هزا اإلالشس بخعٍش

اء اإلااثُت ألاظمان وألاخُ ن مجامُعُف والخىصَع الجغشافي بياملخخلفت ، وإعؿاء هبزة مخخطشة عً الخطي

 ،دساظت الاخخالفاث اإلاخباًىت فُما بُنها مً خُث الشيل الخاسجي وؤحهضتها الذاخلُتاملخخلفت في العالم، 

 .وهمىها ، وحغزًتها وجيازشها، وهجشتها،والخعشف على بِئتها

 : ( 435) يبدح اختيبريخ( ) ح ي عهى انتهىث انجيئي  -30

ف بالخلىر البُئي واإلالىزاث البُئُت ومطادسها وؤشياٌ الخلىر ، والعىا يهخم هزا اإلالشس  مـل اإلاـازشة علـى بالخعٍش

 ،وجـــإزير اإلالىزـــاث علـــى ؤحهـــضة الصـــحت العامـــت ،وآلازـــاس الىاحمـــت عـــً الخلـــىر فـــي البِئـــت والحُـــاةجىصَـــع اإلالىزـــاث، 

 .فُت معالجت الىفاًاث ومىع الخلىروهُ ،وجدلُل ألاخؿاس البُئُت
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 : ( 423نتمُيخ احليىيخ ) يبدح اختيبريخ( ) ح ي ا  -31

ــــــيهـــــخم هـــــزا اإلالـــــشس بمع ــــــشفت الخلىُـــــاث ؤلاخُاثُـــــت الحذًثـــــت جخػـــــمً اإلاعـــــامالث العلُمـــــــ ت للعُىـــــاث _ صساعتهـــــا _ ــ

 ُاث ـــــــــــــــلعملظخخذاماتها في اا وخفكها وجدعُنها _ الخخمشاث اإلاُىشوبُت _ الخدىالث البُىلىحُت واــــــــــــــــــــــعضله

 .الطىاعُت، بغافت لإلإلاام بضساعت ألاوسجت الىباجُت والحُىاهُت

 ( : 325عهى األرض وانتطىر ) يبدح اختيبريخ( ) ح ي   -32

ــــــف الؿالــــــب بعلــــــم ألا  خُــــــتيهــــــخم هــــــزا اإلالــــــشس بخعٍش ، وجىــــــىع الحُــــــاة والخؿــــــىس سع وبمبــــــادت الجُىلىحُــــــا الخاٍس

ع اإلاعـــــخدثاث الىباجُـــــت هـــــا خـــــالٌ ألاصمىـــــت الجُىلىحُـــــت املخخلفـــــت مـــــً خـــــالٌ جىـــــى والاهلـــــشاع وجؿـــــىس الحُـــــاة علي

 ل، شده الخخــابع الؿبلــي، ومــا ٌعــوالحُىاهُــت
ً
ًؿــشق جدذًــذ عمــش الصــخىس ، بغــافت  والســجل ألاخفــىسي ، وجىــٍى

 عـــً الاهخمـــام 
ً
خُـــت والخعـــشف علـــى العمـــىد الجُىلـــىجي. هـــزا فػـــال ٍخ بذساظـــت الخـــاس ألالـــىاح والجُىلىحُـــا الخاٍس

 .الجُىلىجي للُبُا

 (:437تطجيمبد تذريسيخ )ح ي  -33

م بجاخت          عُت هى بعذاد الؿالب عملُا إلاشخلت التربُت العملُت عً ؾٍش الهذف مً ملشس الخؿبُلاث الخذَس

غ بشتى ؾشكه )ؾشق الخذَس مهاساث غ( داخل اليلُت مً ؤحل ؤن ًىدعب الفشص للؿالب إلاماسظت الخذَس

غ الالصمت غ مً حهت لالظخعذاد للتربُت العمل الخذَس لؿالب ًؿبم عبر هزا اإلالشس . اؤخشي ُت مً حهت، وللخذَس

غ الحذًثت )خعب جخططه( والتي جم حغؿُتها ) ؤ ملشساث ؾشق  ؤزىاءو ًخذسب على ( مخخلف ؾشق الخذَس

ب على بعؿاء الذسوط، والخخؿُـ ل غ الخاضت، بما في رلً الخذٍس غ العامت وؾشق الخذَس لذسط، الخذَس

م، ألاظئلت وإعذاد ، واإلاىاكشت، وجطمُم الامخداهاث، وجصحُدها، والخعامل مع الؿلبت، والخلُُم والخلٍى

غ، وحمُع اإلاهاساث واإلاهام  واظخخذامالطف،  وإداسة التي ًلىم بها اإلاعلم مً حمُع  ألاخشي الخلىُت في الخذَس

 .الجىاهب الىفعُت والعلىهُت والعلمُت

 

 : مالخكــــت  _ 

جىضُف حمُع مىاد الىُمُاء بمخخلف ؤهىاعها مىحىدة غمً مىاد كعم الىُمُاء، ؤما جىضُف مادة            

اغُاث وهزا جىضُف اإلا ؤلاخطاء ـــــٍت مىحىد وٌل خعب اللعم الخابع لى ىاد التربــــــــــــــفمىحىد بلعم الٍش  ه .ـــــــ
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 ذيبد انذعى انتعهيًيخخ                                      
 :أوال ادلكتجخ

جدخــىي اإلاىخبــت علــى مجمىعــت هبيــرة مــً الىخــب و اإلاشاحــع و الــذوسٍاث فــي مخخلــف الخخططــاث اللذًمــت     و الحذًثــت 

بلغ عذدها )   ( وحمُعهـا مطـىفت جطـيُفا مىغـىعُا وملعـمت ومفهشظـت فـي  اسفلهـا خعـب الخخططـاث علـى  7348ٍو

 الىدى الخالي:
 عذد الىخب الخخطظ عذد الىخب الخخطظ لىخبعذد ا الخخطظ

 173 علم البِئت 93 الذوسٍاث 1015 الاظالمُاث

اء 88 ؾشق البدث  194 الفىىن  418 فيًز

اغُاث ت 256 الٍش افُا 1159 اللغت الاهجليًز  186 الجغش

خ 985 اللغت العشبُت 266 علم الاحخماع  223 الخاٍس

 164 ظُتالعلىم العُا 620 الاخُاء 217 الىُمُاء

 27 الاعالم والصحافت 315 الحاظىب 213 علم الىفغ

ت 44 اللاهىن   748 التربُت و الخعلُم 114 العلىم الاداٍس

   7348املجمىع :    

 

 يُظىيخ ادلكتجخ:   

اث  ع الخخشج للعم الحاظىب، على اوشاء مىكىمت الالىتروهُت ملحخٍى حعمل اداسة اإلاىخبت بالخعاون مع ؾالب مشاَس

لت اإلا اث اإلاىخبت بؿٍش ىخبت مً هخب ومشاحع ودوسٍاث، خُث جلىم اداسة اإلاىخبت بدسجُل وخطش الىخب ومدخٍى

اإلاىخبت جفخلش ألحهضة الحاظىب ًدىاظب مع عذد الؿالب واعػاء  جللُذًت باظخخذام السجالث و الدسجُل الُذوي.

غ و اإلاعُذًً باليلُت، وهزلً ال ًىحذ بها اهترهذ، وجدخ ت للجامعت ، لطعىبت هُئت الخذَس اج سبؿها مع اإلاىخبت اإلاشهٍض

ت بالجامعت  جىلل الؿالب بلى الجامعت والاظخفادة مً خذماث  اإلاىخبت اإلاشهٍض

 :لىاَني ادلكتجخ  

 جفخخذ اإلاىخبت ابىابها مً العاعت الخاظعت ضباخا بلى العاعت الىاخذة قهشا.  .1

ف عىذ دخىله اإلا .2  ىخبت.ًؿلب مً ول ؾالب ببشاص بؿاكت الخعٍش

غ ؤو معُذ ؤو  .3 اإلاىخبت غير معاولت عً غُاع الاغشاع و ألاشُاء الثمُىت ألي ؾالب ؤو عػى هُئت الخذَس

 صاثش.

ف الخاضت به. .4  ال ٌعمذ  للؿالب اظخعاسة ؤي هخاب ؤال بعذ ججذًذ بؿاكت الخعٍش

غ اللاس ؤو اإلاعُذ  باليلُت ًىىن رلً باظخخذام بؿاكت ال .5 ف الخاضت عىذ اظخعاسة عػى هُئت الخذَس خعٍش

 باليلُت.

 ٌعمذ للضواس و الباخثين مً خاسج اليلُت باالظخعاسة الذاخلُت فلـ. .6
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 دليل قسم األحياء 

غ و اإلاعُذًً  .7 هخب إلاذة اظبىع  3ًدم للؿالب اظخعاسة هخاب واخذ إلاذة زالزت ؤًام، وعػى هُئت الخذَس

 فلـ.

مً أهىاع ألاػػمت  عالحفاف على الهذوء و عذم الخدذر ؤزىاء جىاحذن في اإلاىخبت، و عذم  ادخاٌ ؤي هى  .8

 داخل املىخبت.

هخب على الؿاولت، وعىذ الخشوج جإهذ مً  3الجلىط بهذوء على ؾاوالث اإلاؿالعت وعذم اخػاس ؤهثر مً  .9

 ؤهً وغعذ الىخب في ميانها الصحُذ.

 :َظبو االعبرح    

ً باليلُت    غ و اإلاعُذًً اللاٍس  وهزلً اإلاىقفين:الاعاسة الخاسحُت: معمىخت للؿلبت واعػاء هُئت الخذَس

ف ؾالب. 3باليعبت للؿالب: حعمذ باإلعاسة هخاب واخذ فلـ إلاذة  -  ؤًام بػمان بؿاكت حعٍش

غ: ٌعمذ لهم باظخعاسة زالزت هخب إلاذة اظبىع وهالهما ًمىنهم  - باليعبت للمعُذًً و ؤعػاء هُئت الخذَس

 الخمذًذ.

 الذاخلُت فلـ. باليعبت للضواس و البدار مً خاسج اليلُت: ٌعمذ لهم باإلعاسة  -

 خذيبد انتصىيز ويجيعبد انكتتثبَيب:     

ش مطىس اليلُت  -  خذماث الخطٍى

 مبُعاث الىخب )مطىس اليلُت و مبُعاث الجامعت( -

 

 * للخىاضــــــــل :
 حامعت ؾشابلغ.  -ولُت التربُت/ ؾشابلغ -الاظم الشظمي لللعم : كعم ألاخُاء 

 لُبُا. –ؾشابلغ  -الهاوي  -حعش  باب جاحىساء  بجاهبالعىىان :  
 . 00218213508771   -  0213507530الهاجف :   

ذ اإلاطىس :    . 00218213509688البًر
 ضفدت كعم ألاخُاء على الفِعبىن : كعم ألاخُاء \ ولُت التربُت – ؾشابلغ.

                                                                                 

 طمُم واخشاج  الذلُل:ج   
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