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   القسم رئيس كلمة  
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لوة  الدنيا))  القائل  محمد  نبينا على  والسالم  والصالة رة،  حل ض 
َ
ر   فيها  مستخلفكم هللا  وإ   خ  كيف  فناظ 

ــ ــا  حتى  يقوم  اال   اســــــــــــتطــاع  فــ    فســــــــــــيلــة  أحــدكم  يــد  وفي  الســــــــــــــاعــة  قــامــ   إذا))  ،((تعملو   ..   يغرســــــــــ

 :وبعد ،،((  فليغرس ا

 
 
  أعضــــاء   من  الزمالء مع  بج ودهم  أســــ موا  الذين الســــابقو    القســــم  رؤســــاء  زمالئي  قدمه  ملا  وامتدادا

  والبحـ    واإلشــــــــــــراف  التـدرسس  عبر   والتقـدم  التطوير  بعجلـة  الـدفع  في  وفنيي   ومعيـدين  التـدرسس،  هيئـة

  اإلنتـاجيـة   ورفع  األداء،  لتطوير   نســــــــــــ ى  فـ ننـا  املجتمع،  لخـدمـة  املختلفـة  واملشـــــــــــــارـكات  العلمي  والنشــــــــــــر 

  بالقســــــــم   اســــــــتحدا ها  يتم  أ  ن مل  التي العليا  الدراســــــــات  وبرامج   ، العلمي  واإلشــــــــراف للبح  العلمية

،
 
رَج يكو    حتى قريبا

 
خ
ل
ا العلمي  امل  مع  ولنشـــــار   بالجامعة،  العليا  واإلدارة  الكلية  طموحات مع  متناســـــب 

  النهضــــــــــــة   في  ونســــــــــــاهم  بـالجـامعـة،  والبحثي العلمي  الرقي  في  املختلفـة  والكليـات  بـاألقســــــــــــام  زمالئنـا  بقيـة

   العمــل  ســــــــــــو    متطلبــات  تواكــب  عــاليــة  كفــاءة  ذوي   مؤهلي   بخريجي   الغــا،ي،  لوطننــا  العلميــة
 
 علميــا

،
 
 .بالوطن  الرقي في  بدورهم  يساهموا  حتى  وفنيا

 وخدمة العلمي  والبح   التعليم في  الجامعة  وأهداف  رؤى  لتحقيق  حثيثا  ســــــــعيا  األحياء  قســــــــم يســــــــ ى

 علوم  مجـاالت  في  للمعـارف  الحـديـ   املف وم  تعميق  على  القســــــــــــم  ويحر  كمـا  خـا  بشــــــــــــكـل  املجتمع

 قســــــــــــم  يســــــــــــ م  و هـذا  والقيم  األخالقيـات  على  بـالحفـا   ذاتـه  الوقـ   في  التمســـــــــــــ   مع  املختلفـة  األحيـاء

 .الكلية  إليها  تطلع التي  األكاديمية  الرسالة  أداء  في  األحياء
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عــد    األحيــاء،  قســــــــــــم  أ   حيــ   لجــامعــة  التــابعــة  التربيــة،  كليــة  في  والواســــــــــــعــة  الرائــدة  األقســــــــــــــام  أحــد  يل

  الحيــة   الـكـائنــات  بتنوع  تختص  دراســــــــــــــات  من  يقــدمــه  مــا  هو   القســــــــــــم  هــذا  يميز   مــا  أبرز   ومن  طرابلس،

 من  أمكن  ما على  تدرسســـ ا  في معتمدين  فيها تعيش  التي  والبيئية  الحيوية  النظم  في  واالختالف  وتطورها

  هنا   ومن. الحديثة العصــــرية  الحياة  مســــيرة  ووفق  العصــــر   تطور   ملواكبة  والتكنولوجيا الحديثة  العلوم

  األحيــــاء   وعلم  النبــــات  وعلم  الحيوا   بعلم  الهتمــــامــــه  األبعــــاد  ربــــا ي  كتخصــــــــــــص  األحيــــاء  قســــــــــــم  تفرد

ــلــة  مــالــه  وكــل  البيئــة  وعلم  املج ريــة  ومجــاالت  التطبيقيــة،  والعمليــة  منهــا  النظريــة  األخرى،  بــالعلوم  صــــــــــ

 .الحديثة  التقنيات

 

 األحياء قسم رئيس                                                                                                            

 منهى الدين  جمال فدوى .أ                                                                                                       
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 الرحيم   الرحمن  هللا بسم

 
َ
ـــــــــــو  

َ
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ل
ي ك م    ذ 

 
لــــــــــــــ يم ع    َعل 

 . بعد أما أجمعي  وصحبه آله وعلى  محمد سيدنا املرسلي  أشرف على  والسالم والصالة العاملي  رب هلل الحمد    

       
 
ـــــــــاديــة  التنميــة لتحقيق  الضــــــــــــروريــة  البشــــــــــــريــة  القوى   إلعــداد  الفعــالــة  األداة  هو   التعليم  أ   من  إنطالقــا ـــ  االقتصــ

 حرصــ   لذا  األمد،  طويل  البشــري   املال  رأس في   اســتثمار  هو   التعليم مجال في   االســتثمار   وأ   والثقافية،  واالجتماعية

 .أبنائها عقول  وهي  أال  ثرواتها أغلى  في  لتستثمر  الالزمة وامل ارات املعارف وإكسا هم أبنائها تعليم على  املتقدمة  الدول 

ـــــــارع التطور   ملواكبة ومناهجه  علومه  تحدي   مواصــــــــــــلة على  األحياء  بقســــــــــــم عملنا  لقد        ـــ ـــــــتى في   املتســ ـــ   هذا فروع  شــ

  والعملية النظرية  الدراسـة  مقررات  تصـميم  اعيد حي   الجودة،  بمتطلبات لاليفاء  القسـم  اسـرة  سـ ي   اطار  في   العلم،

  رصــينة  علمية  كمؤســســة األحياء  قســم  أصــبح  وبذل  .صــورة  افضــل في   الطالب  ولتصــل  املتطلبات،  لتل   لتســتجيب

ــــــعاب  كل  متحدين قســـــــــــمنا  وفنيي  معيدي  ومثابرة  األكفاء،  أســـــــــــاتذتنا ج ود  بفضـــــــــــل ـــ   العمل  في  التفاني  أجل  من  الصــ

ــائـل  بـكافـةطالبنـا  لـدى  والثقـافي   العلمي  التحصــــــــــــيـل  في  الرفع   أجـل  من  الالمتنـاهي  العطـاء في   واإلخال  ـــــ ـــ   العلميـة  الوســ

حــا   املعلمي   من  جيــلتكوين    أجــل  من  هــذا  وكــل  الحــديثــة،  والتقنيــات   من  عــا،ي   قــدر   على   يكونوا  وأ  والفنيي   والب 

ــالــــة  ببالدنــــا،  النهوض  في   للمســـــــــــــــاهمــــة  وامل ــــارة  والخبرة  الكفــــاءة ـــــــم  فرســـــــــــــ ـــ ــال هــــا  الجــــامعــــة  رؤيــــة  من  تنبع   القســ ـــ ـــــ ـــ   ورســ

  مواج ة  على   قادرة  عالية  علمية وبكفاءة  متميزة  أجيال  تخريج  في   املجتمع   خدمة  إ،ى   وتهدف  تعمل  التي  واستراتيجي ها

 .وأم ها ووطنها مجتمع ا إ،ى  واالنتماء الوالء بروح وتتمتع  كما العمل سو   متطلبات وتلبية املستقبل

  علوم  مجاالت في   واملتنوعة  املتقدمة  العلمية  البرامج  من مجموعة  القسـم  يقدم ا  التي  الدراسـية  الخطة  وتتضـمن      

 ميادين  في  ل م  الحاجة  تبرز   حيثما  كبيولوجيي   للعمل  الخريجي  تؤهل األحياء  بقســـــــم  تدرس  التي  املواضـــــــيع   و   الحياة

ـــــــنــا ي   والزرا ي   الطبي  املجــال  وكــذا  والتعليم  التربيــة  بوزارة  التــدرسس  مجــال  وخــاصـــــــــــــة  العمــل ـــ  الطــالــب  وتزويــد   والصــ

 . والعام الخا  القطاعي  في  يعمل أل  تخرجه بعد للعمل تؤهله التي والخبرات وامل ارات باملعارف

 ثم  ومن  أوال  هللا  من  بتوفيق  الغا،ي   الوطن  هذا في  األكاديمي  التعليم  بمســــتوى   للرقي   لألفضــــل يطمح  القســــم ومازال      

 .  والكلية الجامعة في  واملخلصو   واملسئولو   القائمو   وج ود بدعم

                                                                                                     

 زقالم بن  العزيز  عبد   سارة.  أ                                                                                                                           

  بالقسم األداء وتقييم الجودة منسق                                                                                                                                        

 

 



 

 6 

 

 دليل قسم األحياء 

 

 قسم األحياء

 مقدمـــــة:

قرار من اللجنة الشعبية العامة  بسابقا     أنش   طرابلسقسم األحياء هو أحد أقسام كلية التربية / طرابلس بجامعة  

الدراس ي   العام  بداية  قبل  العلمي  البح   و  العليا إلعداد  1995/1996للتعليم  املعاهد  ب نشاء مجموعة من  م صدر 

املعلمي  لتخفيف عبء الكثافة الطالبية عن كليات اْلداب بالجامعات الليبية، ولتلبية حاجة املجتمع إ،ى املدرسي   

املناهج   إلعداد  املتخصصي   من  لجا   شكل   القرار  هذا  على  وبناء  الثانوي،  و  االساس ي  بالتعليم  تربويا  املؤهلي  

الدراسية التي تلبي احتياجات هذه املرحلة. على أ  يكو  نظام الدراسة فيها مدة ثالثة سنوات، يتحصل الطالب فيها  

مدرسا في مرحلة التعليم األساس ي، وقد استعان  هذه املعاهد في  عند تخرجه على درجة ) دبلوم عا،ي(، يتعي  بموجبه  

التعليم   ألمانة  التابعي   التربويي   املفتشي   من  الخبرة  وبذوي  بالجامعات،  التدرسس  هيئة  ب عضاء  إنشائها  بداية 

.)
 
 )سابقا

ا 1997/1998وفي بداية العام الدراس ي        لدراسة  ها أربع سنوات  م عدل النظام الدراس ي  هذه املعاهد لتكو  مدة 

يتحصل الخريج فيها على درجة الليسانس من األقسام األدبية، وعلى درجة البكالوريوس من األقسام العلمية، وعلى  

أ  يعامل أعضاء هيئة التدرسس من حملة املؤهالت العليا فقط معاملة أعضاء هيئة التدرسس بالجامعات الليبية.  

 إعداد املعلمي . وسعدل أسماء املعاهد إ،ى كليات 

بعد أ  توقف ذل  لعدة سنوات ،  ويتمتع    2005-2006سنة    ستقبال الطلبة الجدد في القسم  ائناف عودة  توقد تم أس 

قسم األحياء ومنذ ت سيسه بسمعة علمية متميزة ضمن جامعة طرابلس. وبشكل عام ف   القسم يكرس اإلمكانيات  

للحفا  على أعلى مستوى علمي حي  يقوم القسم بتوفير برنامج دراس ي و بحثي واسع ضمن تخصص علم األحياء 

لطلبته العازمي  بجد للحصول على درجة البكالوريوس منه.  هذا باإلضافة إلنجاز العديد  وذل  لتوفير الفر  العلمية  

 من البحو  العلمية في مختلف حقول علم األحياء.  

إ  املواضــــــــــــيع التي تــدرس بقســــــــــــم األحيــاء تؤهــل الخريجي  للعمــل كبيولوجيي  حيثمــا تبرز الحــاجــة ل م في ميــادين         

بوزارة التربيـة والتعليم وكـذا املجـال الطبي والزرا ي والصــــــــــــنـا ي. و تتضــــــــــــمن املقررات    العمـل وخـاصــــــــــــة مجـال التـدرسس

ـــــنيف   ـــــاء وعلم تصــ املعطاة املواضـــــــيع األســـــــاســـــــية في علم األحياء مثل: علم الحيوا  وعلم النيات و علم وظائف األعضــ

وم األخرى. وقـد أخـذ قســــــــــــم األحيـاء  النبـات وعلم الوراثـة و علم البيئـة وعلم الطفيليـات و علم األجنـة والعـديـد من العل

 وفق برنــامج أكــاديمي متكــامــل يخضــــــــــــع  
 
 وتربويــا

 
على عــاتقــه إعــداد وتوفير احتيــاجــات املجتمع من معلمي  مؤهلي  علميــا

 الخاصة بكلية التربية طرابلسالداخلية  للوائح وقواني  جامعة طرابلس، واللوائح 
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 دليل قسم األحياء 

 

  رؤية القسم :        

،  دعم        
 
، وعلميا

 
مســـــــــــيرة بناء الوطن بالكوادر املؤهلة من خالل برامج تعليمية وإعداد كوادر متميزة ثقافيا

، ملواكبة متطلبات ســـــو  العمل. كما يســـــ ى القســـــم إ،ى تحســـــي  وتطوير معايير جودة البرامج  
 
، وم نيا

 
وبحثيا

التغيرات املستمرة الحتياجات   من خالل املراجعة املستمرة لخطط القسم وأهدافه ورسالته، وذل  لتواكب

 املجتمع.

   رسالة القسم :

يسـ ى قسـم األحياء إليصـال رسـالة سـامية ومقدسـة وهي تخريج كوادر ذات كفاءة عالية من معلمي  

 متخصصي  في العلوم والتربية، وإعدادهم للعمل في مجاالت التعليم وعلوم الحياة بفروع ا املختلفة. 

 

 أهداف القسم :   

  علوم مجال  في والفنية العلمية بالخبرات الدولة ومؤسسات باملجتمع لدمج ا الكوادر   إعداد .1

 .  والبيئية  والصحية العلمية مؤسساته وتطوير  الحياة

 .  والعملي  النظري   بشقيها العلمية  املناهج وتحدي  تطوير  .2

حا   التدرسس هيئة أعضاء  لدى واألداء العلمية  الكفاءات تطوير  .3  .  والطلبة والبل

 .عملية5ال  املختبرات في  الحديثة التقنيات اعتماد  .4

 . املعاصرة البيئية للمشاكل حلول  إيجاد .5

 . لــــــــ ا الناجحة الحلول   وإيجاد  ومجتمعنـــــــــا بيئتنا في  املنتشرة املرضية املسببات  ودراسة ف ــــــــــــــم  .6

اقع للنهوض املختلفة الدولة  دوائر  مع التعاو   .7   بتقديم والزرا ي والصنا ي والبيئي الصحي  بالو

اقع  أرض إ،ى  لنقل ا البحو   ونتائج  العلمية  الخبرات  .الو

 . وللمجتمع وللكلية للقسم االنتماء  روح  تعزز  عمل وعالقات بيئة وجود على العمل .8

 . القسم منتسبي كل  بي  الجودة وممارسات  ومفاهيم أسس ونشر  ترسيخ  .9

  وتكنولوجيا الحديثة التقنية الوسائل توفرها التي  اإلمكانيات  من القصوى  االستفادة  .10

       تدرسس ا وطر    األحياء علم  مجال  في والبحثية املعرفية لتنميةالقدرات املعلومات
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 دليل قسم األحياء 

 : مواصفات الخريج       

 .تخريج معلمين ذوي كفاءة علمية و تربوية عالية - 1

مجال التنوع الحيوي لكل الكائنات في البيئة املحيطة سواء النباتية  القدرة على التعرف وتدريس والبحث في    -  2

 أو الحيوانية وغيرها من وحيدات الخلية. 

 ني على استبيانات أو تجارب علمية.القدرة على إجراء البحوث العلمية سواء املب - 3

 يم. جاهر والحاضنات و أجهزة التعقالقدرة على استخدام عدة أجهزة مخبريه منها امل - 4

التربية طرابلس،        بكلية  األحياء  في علم  أنهى دراسته األكاديمية والتطبيقية  الذي  إن خريج قسم األحياء هو 

مادة   اكتسب من دراسته  والذي  بجامعة طرابلس،  التربية/طرابلس  كلية  البكالوريوس من  وحصل على شهادة 

املجهرية بتخصصاته املختلفة املتضمنة باملجال   مالئمة من املعلومات في علوم البيئة والحيوان والنبات واألحياء

الطبي والتعليمي والصناعي والغذائي والتي تمكنه من ممارسة املهن ذات العالقات بالتخصصات املختلفة بنجاح  

تام وبصورة تفصيلية ودقيقة وتخصصية في عمله، بحيث تمكنه هذه املعلومات من أن يشغل أحد الوظائف او  

 .ه للعمل في هذا الجانب من العلوم التطبيقيةاملراكز التي تؤهل

 :ن خريج قسم األحياء يجب أن يتمتع باملعرفة التاليةأعلى هذا األساس أو املفهوم الوصفي ف     

 .امتالك معلومات واسعة في املجاالت النباتية والحيوانية والطبية والصحية وبعلــــــــــــم االحياء املجهرية -1

ر   -2 على  املعلومات القدرة  هذه  إلقاء  كيفية  وخاصة  املختلفة  املجاالت  في  بالتطبيق  األساسية  املعلومات  بط 

 .بمجال التدريس

التخصصات    -3 البحث ضمن  تمكنه من  التي  املتاحة  الوسائل واألجهزة  يتعلق باستخدام  فيما  ملهارة  امتالكه 

 وتطوير الخدمات الضرورية للمجتمع الليبي. الحياتية املختلفة والتي يعمل من خاللها على املساهمة في تنفيذ 
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 دليل قسم األحياء 

 نظام الدراسة في قسم االحياء         

          

من   - الطالب  ينجزه  فيما  الدراسة  مدة  ترتبط  الدراس ي(؛ حيث  )الفصل  بنظام  تكون  بالقسم  الدراسة 

( وعددها  للتخرج  كمتطلبات  املقررة  )143الوحدات  خالل  دراسية  وحدة  فصول  8(  ُيمنح  (  دراسية. 

 الطالب بعدها درجة البكالوريوس في العلوم والتربية )تخصص أحياء(.

 يقبل في القسم حملة الشهادة الثانوية التخصصية )علوم الحياة ( و)الثانوية العامة القسم العلمي( .  -

 ث للطلبة. وحجرة بح ،يوجد بالقسم معمل واحد لجميع التخصصات العلمية املعملية   -

 : قبول الطالب    

 أن يكون الطالب حاصل علي تقدير جيد فما فوق _               

 أن يكون الطالب حاصل علي شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها   _               

 نظام الدراسة :  

 في املقرر الدراس ي إذا تحصل على نسبة _           
ً
 % من مجموع درجاته في املادة. 50يعد الطالب ناجحا

 يتم تقييم الطالب في كل مقرر دراس ي على حدة، وتحسب الدرجة النهائية على أساس أعمال السنة  _            

 %.  60% ودرجة االمتحان النهائي بنسبة   40  بنسبة              

الدراسة _              لقسم  اإلجابة  أوراق  إعادة  وعليه  االمتحانات  أوراق  وتصحيح  تقييم  املادة  أستاذ       يتولى 

المتحانات بالكلية مصحوبة بنسخة واضحة من أعمال السنة ودرجات نهاية الفصل وال يجوز إتالف أوراق  وا

 اإلجابة إال بعد فصلين دراسيين من إعالن النتائج. 

ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي بعد مض ي خمس عشرة  دقيقة  من بدايته، كما ال يسمح _          

 ن قبل مض ي نصف الوقت من بدايته. بالخروج من االمتحا

القسم  _              لرئيس  النهائية  واالمتحانات  السنة  ألعمال  شاملة  االمتحانات  نتائج  املقرر  أستاذ  يسلم 

 املختص، وذلك خالل أسبوع من تاريخ انتهاء امتحان املقرر.
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 دليل قسم األحياء 

 قواعد التسجيل والحذف واالضافة للمقررات :          

بهديه فيما اختاره من مواد،       الطالب بمشرفه الستطالع رأيه واالسترشاد  باتصال  التسجيل      تبدأ إجراءات 

وعلى الطالب أن يستكمل النموذج املعد و ذلك عن طريق تنزيل املواد عبر منظومة الجامعة وسحبه واعتماده 

ق في أضافت مواد مع عدم تخطى  من املشرف ورئيس القسم وحفظ نسخه في ملفه األكاديمي، وللطالب الح

ويعيد   فصل  كل  بداية  مع   
ً
مسبقا تحديدها  يتم  زمنية  فترة  في  للوحدات  األعلى  التنزيل  الحد  نموذج  سحب 

 .وتسليمه للقسم

إذا رغب الطالب في إسقاط بعض املقررات يتم ذلك عبر منظومة الجامعة وسحب نموذج وتسليمه ملشرفه        

 .  األكاديميلحفظ في ملفه  األكاديمي

 :  المواظبة و االعتذار عن الدراسة    

 على الطالب االلتزام بمتابعة املحاضرات والدروس العلمية وأداء ما يطلب منه من بحوث وتجارب أو أوراق عمل.

    -:و ينذر الطالب في الحاالت التالية   

 الدراس ي.  أسابيع في الفصلإذا انقطع عن متابعة دراسته ألي سبب كان  مدة أربعة _          

 إذا تحصل على تقدير عام )ضعيف( بنهاية فصلين دراسيين.  _         

  ألية إيقـــاف القيــد:        

 وفق القواعد واإلجراءات اْلتية: ـ 
 
 يجوز للطالب وقف قيده مؤقتا

عّد لذلك( من املسجل العام  .1
ُ
للكلية إلى القسم العتماده من املشرف األكاديمي  تقديم طلب وقف القيد )وفق النموذج امل

 بعد مراجعة وضعه األكاديمي، ورئيس القسم في مدة تسبق االختبارات النهائية بأسبوعين على األقل.

 لوقف القيد.  .2
ً
 ُمسّوغا

ً
 أن يرفق بالطلب ُعذرا

ضطر الطالب  الحـد األعلى لوقف القيد فصليين دراسيين سواء كانا منفصلين أم متتاليين  .3
ُ
خـالل مدة دراسته، أما إذا ا

لوقف قيده وقد تجاوز الحد األعلى )أكثر من فصليين دراسيين( فعليه أن يتقدم بطلب ملسجل الكلية ُمرفق بعذر مقبول  

 ليتم املوافقة على وقف القيد االستثنائي. 

يليه وال يعتمد على طلب وقف القيد   ألية وقف القيد للفصل التالي: البد أن يتقدم الطالب بطلب جديد للفصل الذي .4

 األول فالبد أن يتخذ إجراء وقف القيد لكل من الفصلين على حدة، وإال يعتبر منقطع عن الدراسة.

يجوز للطالب الذي أوقف قيده إعادة فتح القيد بناًء على طلب يقدمه ملسجل الكلية )وفق   القيد: فتح إعادة       

عّد 
ُ
لذلك( قبل موعد التنزيل للفصل الذي يلي فصل إيقاف القيد، وإذا لم يتقدم الطالب بطلب فتح القيد  النموذج امل

 . نقطع عن الدراسة، بدون عذر مقبول وقف القيد يعتبر م بعد انتهاء مدة
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جميع املواد الدراسية بما فيها مناقشة مشروع التخرج   استكماليتم التخرج من قسم األحياء بعد      : رجـــــــــالتخ       

 وحدة   143واستكمال برنامج التربية عملي  وتكون عدد الوحدات الكلية عند التخرج 

 : الفصل من الكلية

 يفصل الطالب من الكلية في الحاالت التالية:_               

 في _                
ً
 نهاية أي فصلين دراسيين. إذا تحصل على معدل عام ضعيف جدا

 إذا انقطع عن الدراسة ملدة فصلين دراسيين دون عذر شرعي.  _               

 استنفد الحد األقص ى ملدة الدراسة املقررة.  إذا    _              

 يقض ي بفصله. بي تأدي إذا ارتكب أحد األفعال املنصوص عليها بالئحة الدراسة واالمتحانات وصدر بحقه قرار    _                 

 

 . % امتحان نظري 40لي و% امتحان عم10تمثل النصف من التقييم الكلي للفصل ويكون   االختبارات النهائية   

 

يقتصر انتقال الطالب بالكلية من قسم آلخر على الطالب املسجلين بالفصل األول والثاني فقط  : ارــــــــتغيير المس    

 إال بعد موافقة القسميين  
ً
وملرة واحدة، على أن يتقدم الطالب بطلب كتابي يحدد أسباب االنتقال، وال يعد منقوال

ن بداية الفصل الدراس ي، وتحسب فترة  املعنيين عن طريق قسم الدراسة واالمتحانات، وفي مدة أقصاها أسبوعان م 

 الدراسة السابقة ضمن املدة الزمنية املحددة.  

 :   السجل االكاديمي واملعدل  الفصلي والتراكمي وطريقة حسابه               

 في املق_      
ً
ــــــ يعد الطالب ناجحا ـــ ـــــــ ــ ــ  % من مجموع درجاته في املادة. 50رر الدراس ي إذا تحصل على نسبة ــ

 يتم تقييم الطالب في كل مقرر دراس ي على حدة، وتحسب الدرجة النهائية على أساس أعمال السنة _    

 %.  60% ودرجة االمتحان النهائي بنسبة 40بنسبة       

 جابة لقسم الدراسة  يتولى أستاذ املادة تقييم وتصحيح أوراق االمتحانات وعليه إعادة أوراق اإل _             

 بالكلية مصحوبة بنسخة واضحة من أعمال السنة ودرجات نهاية الفصل وال يجوز إتالف   واالمتحانات    

 أوراق اإلجابة إال بعد فصلين دراسيين من إعالن النتائج.       

 يسمح ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي بعد مض ي خمس عشرة  دقيقة  من بدايته، كما ال _    

 من االمتحان قبل مض ي نصف الوقت من بدايته.  بالخروج     

 يسلم أستاذ املقرر نتائج االمتحانات شاملة ألعمال السنة واالمتحانات النهائية لرئيس القسم املختص،  _   

 . وذلك خالل أسبوع من تاريخ انتهاء امتحان املقرر    
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 المقررات الدراسية بقسم األحياء 

 

 املواد والوحدات وعدد الساعات ملتطلبات التخرج بقسم األحياء. إجما،ي عدد 

عدد الساعات   عدد الوحدات  عدد املواد املتطلبات  ت
 النظري 

  الساعاتعدد 
 العملي 

متطلبات  1
 الجامعة 

10 20 18 2 

 4 18 24 11 متطلبات الكلية  2

 46 67 91 31 متطلبات القسم  3

 - 2 2 1 املواد املساندة  4

 4 4 6 2 املواد االختيارية  5

 56 109 143 55 متطلبات التخرج  6

 

 : املتطلبات اإللزامية : متطلبات الجامعة. 
 
 أوال

: املتطلبات امل ني 
 
 . ـــــــــــــــــــات الكليةة : متطلبـــــــــــــثانيا

املقررات في علم الحيوان, وعدد من  وتشمل عدد من    :  ( متطلبات القسم) التخصصية اإللزامية    ثالثا: املتطلبات 

 
ً
العلمية مستقبال أداء مهامه  الخريج من  التخرج والتي تمكن  إلى مشاريع  النبات, باإلضافة  في علم  بجدارة    املقررات 

 وكفاءة عاليتين. 

   العلمية اإللزامية املساندة. رابعا : املتطلبات

: املتطلبات
 
اقع  الطالب على األقل مقررين ( التخصصية االختيارية )يختار   خامسا  دات. حو    6بو

 

 

 

 



 

 13 
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 . University Required Courses  – متطلبات الجامعةأوال 

ـــــرمز  ت ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــرر  الــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  الوحدات  اسم املقـــ
متطلبات 

 املقرر 

عدد الساعات 

ــــري  ــ ـــ ـــ ــ ـــ  النظـ

عدد الساعات 

ـــــلي  ـــ ــ ـــ  العمـ
Course Name 

Course 

# 

 101ل ع   1
)ل   1دراسات قرآنية 

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

  102ل ع  2
)ل   2دراسات قرآنية 

 غ م(
 Quranic Studies 2 AL 102 - 2 101ل ع   2

 Arabic Language 1 AL 103 - 2 - 2 )ل غ م(   1لغة عربية  103  ل ع 3

 Arabic Language 2 AL 104 - 2 103  ل ع 2 )ل غ م(   2لغة عربية   104ل ع   4

 Arabic Language 3 AL 215 - 2 104ل ع   2 )ل غ م(   3لغة عربية   215ل ع   5

 Arabic Language 4 AL 216 - 2 215ل ع   2 )ل غ م(  4 لغة عربية  216ل ع   6

 100ل ج   7
)ل غ   1 إنجليزيةلغة 

 م(
2 - 2 - English Language 1 EL 100 

  101ل ج  8
)ل غ   2 إنجليزيةلغة 

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

 1 1 - 2 1حاسوب  100ح س  9
Introduction to 

Computer Science 1 
CS 100 

 1 1 100ح س  2 2حاسوب  101ح س  10
Introduction to 

Computer Science 2 
CS 101 

   2 18  20 مجموع الوحدات  

 

 .  College Required Courses  –متطلبـــــــــــــــــــات الكلية ثانيا 

ـــــرمز  ت ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــرر  الــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  الوحدات  اسم املقـــ
متطلبات 

 املقرر 

عدد الساعات 

ــــري  ــ ـــ ـــ ــ ـــ  النظـ

عدد الساعات 

ـــــلي  ـــ ــ ـــ  العمـ
Course Name 

Course 

# 

 General Psychology - 2 - 2 علم النفس العام 100ت ن   1
EPsy 

100 

 - 2 - 2 أصول التربية  101ت ن  2
Fundamentals of 

Education 

EPsy 

101 

 - 2 100ت ن   2 علم النفس االرتقائي  200ت ن   3
Developmental 

Psychology 

EPsy 

200 

 - 2 101ت ن  2 طرق التدريس العامة  201ت ن   4
General Teaching 

Methods 

EPsy 

201 

 - 2 200ت ن   2 أسس مناهج   202ت ن   5
Basics of 

Curriculums 

EPsy 

202 

 - 2 200ت ن   2 علم النفس التربوي  203ت ن   6
Educational 

Psychology 

EPsy 

203 

 Research Methods - 2 - 2 طرق بحث  301ت ن   7
EPsy 

301 
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 - 2 200ت ن   2 قياس وتقويم  302ت ن   8
Measurements and 

Evaluation 

EPsy 

302 

 2 وسائل تعليمية  303ت ن   9
   100ت ن  

 101ت ن 
1 - 

Teaching (Learning) 

Aids 

EPsy 

303 

 - 1 302ت ن   2 صحة النفسية 401ت ن   10
Psychological 

Health 

EPsy 

401 

 4 تربية عملي 402ت ن   11

تطبيقات  

تدريسية ت ن  

302  

 303ت ن 

- 4 Student Teaching 
EPsy 

420 

   4 18  24 مجموع الوحدات  

 

 

 Department Required Courses)متطلبات القسم(    إلزاميةمقررات تخصصية ثالثا 

ــــــرمز  ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرر  الــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  متطلبات املقرر  الوحدات  اسم املقـــ
الساعات 

ـــــرية  ـــ ـــ ـــ  النظــــ

عدد 

الساعات 

ـــلي  ـــ ـــ ـــ  العمــ

Course Name Course # 

 General Geology Geo 113 2 2 - 3 جيولوجيا عامة 113ج و  1

 General Botany 1 Bio 101 2 3 - 4 1نبات عام  101ح ي  2

 General Botany 2 Bio 102 2 3 101ح ي  4 2نبات عام  102ح ي  3

 General Zoology 1 Bio 112 2 3 - 4 1حيوان عام   112ح ي  4

 General Zoology 2      Bio 113 2 3 101ح ي  4 2حيوان عام   113ح ي  5

 Entomology Bio 121 2 2 113ح ي  3 الحشرات علم  121ح ي  6

 Plant Anatomy Bio 201 2 2 102ح ي  3 تشريح نبات  201ح ي  7

 222ح ي  8
أساسيات علم  

 البيئة
 Ecology Bio 222 - 2 101ح ي  2

 223ح ي  9
علم تصنيف 

 النبات
 Plant Taxonomy Bio 223 2 2 102ح ي  3

 224ح ي  10
علم الخلية 

 والوراثة
 Cytology& Genetics Bio 224 2 2 102ح ي  3

 301ح ي  11
علم األحياء 

 الدقيقة 
4 

كم  102ح ي 

231 
3 2 Microbiology Bio 301 

 Parasitology Bio 321 2 2 323ح ي  3 علم الطفيليات  321ح ي  12

 322ح ي  13
فسيولوجي  

 حيوان
 Animal Physiology Bio 322 2 2 113ح ي  3

 323ح ي  14
علم 

 الالفقاريات 
 Invertebrates Bio 323 2 2 113ح ي  3

 Vertebrates Bio 324 2 2 323ح ي  3 علم الفقاريات  324ح ي  15
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 326ح ي  16
فسيولوجي 

 نبات
3 

كم  102ح ي 

211 
2 2 Plant Physiology Bio 326 

 327ح ي  17
علم الفطريات  

 العام
 Mycology Bio 327 2 2 102ح ي  3

 Phycology Bio 328 2 2 102ح ي  3 علم الطحالب  328ح ي  18

 421ح ي  19
علم التشريح 

 املقارن 
 2 2 322ح ي  3

Comparative Anatomy   

of Vertebrates 
Bio 421 

 Embryology Bio 422 2 2 322ح ي  3 علم األجنة 422ح ي  20

 429ح ي  21
طرائق تدريس  

 خاصة   
 - 2 201ت ن  2

Biology  Teaching 

Methods  
Bio 429 

 434ح ي  22
أساسيات  

 أمراض النبات 
 Basics of Plant Disease  Bio 434 2 2 327ح ي  3

 4 مشروع التخرج    436ح ي  23

  301ت ن 
ومادتان على  
األكثر قبل  
 التخرج 

2 2 Graduation Project Bio 436 

 437ح ي  24
تطبيقات 

 تدريسية  
 Teaching Applications  Bio 437 - 2 429ح ي  2

 Analytical  Chemistry   CH 211 - 3 102كم ح  3 كيمياء تحليلية  211كم  25

 Organic Chemistry   CH 231 - 2 102كم ح  2 كيمياء عضوية  231كم  26

 3 كيمياء حيوية   300كم  27
كم  211كم 

231 
3 - Bio  Chemistry   CH 300 

28 
كم ح  

101 
 General Chemistry 1  CHB 101 - 3 - 3 1كيمياء عامة 

29 
كم ح  

102 
 General Chemistry 2 CHB 102 - 3 101كم ح  3 2كيمياء عامة 

30 
كم ع  

102 

  2كيمياء عامة 

 عملي 
 2 - 102كم ح  1

General Chemistry 2 

Lab 
CH 102P 

31 
كم ع  

300 

كيمياء حيوية  

 عملي
1 

كم  211كم 

231 
- 2 Bio  Chemistry  Lab CH 300P 

    
مجموع  

 الوحدات 
91  67 46     

 

 Courses Supportive   -املقررات العلمية املساندةرابعا 

 متطلبات املقرر  الوحدات  اسم املقرر  الرمز  ت

عدد 

الساعات 

 النظري 

عدد الساعات 

 العملي 
Course Name 

Course 

# 

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

    2  2 مجموع الوحدات  
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 Elective Courses -املقررات االختيارية    خامسا

 . االختيارية وحدات من املقررات   6يختار الطالب ما يعادل 

 متطلبات املقرر  الوحدات  اسم املقرر  الرمز  ت

عدد 

الساعات 

 النظري 

عدد 

الساعات 

 العملي 

Course Name 
Course 

# 

1 Bio225  3 علم النباتات الطبية 

Bio 102 ,  

211   CH 
2 2 Medicinal Plants Bio 225 

2 Bio234 
صحة عامة وإسعافات 

 أولية
3 Bio 301 , Bio 321 2 2 

General Health and First 

Aid  
Bio 234 

3 Bio236  3 علم املختبرات Bio 301 , Bio 321 2 2 Laboratory  Sciences Bio 236 

4 Bio433 
أساسيات تغذية  

 اإلنسان 
3 CH300 2 2 Basics of Food Science Bio 433 

5 Bio435  2 علم التلوث البيئي Bio222 2  Environmental  pollution Bio 435 

6 Bio333  224 3 علم األحياء الجزيئية CH 300 , Bio 2 2 Molecular biology Bio 333 

7 Bio232 
علم األسماك واألحياء 

 املائية
3 Bio113 2 2 

Ichthyology and 

Aquaculture  
Bio 232 

8 Bio423  3 التقنية الحيوية CH 300 , Bio 301 2 2 Biotechnology Bio 423 

9 Bio425  3 والتطور علم األرض Geo113 3  
Geosciences and  

evolution  
Bio 325 

   4 4  6 مادتا  اختياريتا  * 
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 الخطة الدراسية لبرنامج قسم األحياء         

 أسبوع خالل الفصل الدراس ي الواحد   16يتم تدرسس الطالب _ 

   -حي  يتم توزسع املقررات النظري و العملي  علي األسبوع الواحد علي النحو اْلتي :_  

 ( تقريبا. (  % 64ساعة أي بنسبة   ( 96 )( محاضرة نظري أسبوعيا بمعدل  ( 52 •

 ( تقريبا. (  % 34ساعة أي بنسبة   ( 56 )( محاضرة نظري أسبوعيا بمعدل  ( 28 •

باإلضافة إ،ي مشروع التخرج بمعدل ساعتا  أسبوعي ، والتربية العملي والتي يتم خالل ا توجيه   •

الطالب إ،ي املدارس حي  يتدرب الطلبة علي ممارسة عملية التدرسس و العمل مع طلبة املدارس  

الت و  التخرج   و شكل مشروع  الكلية(.  من  قرار  وفق  يكو   التدريب  الزمنية  )والفترة  ربية  مباشرة 

 ( تقريبا.( % 2العملي نسبة 
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  :  قسم األحياء لمقرراتوصف مختصر                  

 (: 101) ح ي 1نبات عام -1

التركيب           الزهرية،  للنباتات  الظاهري  الشكل  لعلم  األساسية  باملبادئ  الطالب  بتعريف  املقرر  هذا  يهتم 

 تتبع مدى مالئمة التركيب مع الوظيفة والتكيفات البيئية . النباتية الرئيسية مع  التشريحي لألعضاء

   (: 102) ح ي  2نبات عام  -2

ودراسة         الالزهرية   والنباتات  الدنيئة  والنباتات  الدقيقة  األحياء  لعلم  األساسية  باملبادئ  املقرر  يهتم هذا 

 الوظيفة والتكيفات البيئية . وضع ا التقسيمي وتركيبها التشريحي ل ا مع تتبع مدى مالئمة التركيب مع

 (: 112) ح ي   1حيوان عام  -3

إ،ى التعرف على املجاميع الرئيسية للمملكة        الحيوانية ودراسة الصفات املورفولوجية    يهدف هذا املقرر 

 . ر  توزسع ا على البيئات املختلفةوالبيولوجية والتشريحية للشعب والطوائف املختلفة وط

 (:113) ح ي   2حيوان عام  -4

يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب بعلم الحيوا  من حي  التعرف على األج زة املختلفة ليكو  الطالب على        

 علم ب نواع ا وأشكال ا ومنش  األنسجة واالعتناء بدراسة املصطلحات العلمية الخاصة  هذا العلم.

 عامة  ( : 113) ج و  جيولوجيا5

العامة لعلم األرض وفروعه املختلفة ودور العلماء املسلمي  في   يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب باألسس       

تطوير هذا العلم، وإعطاء الطالب املعلومات األساسية للفروع الرئيسية لعلم األرض، تعريف الطالب ب همية 

   الكشف عن الثروات الطبيعية. علم األرض ودور العاملي  في مجاله في البح  والتنقيب بغرض

 (: 121) ح ي العام علم الحشرات -6
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أفرعه املختلفة، تميز الحشرات           يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب بعلم الحشرات العام املوجودة في البيئة و

، سلوك ا ) مع  وفسيولوجي ها،  كحيوانات ل ا مواصفات خاصة ال تتوفر إال فيها، تصنيف الحشرات، تطورها

واإلنسا ،  الحشرات  بي   العالقة  واألشكال،  املحاكاة  الحشرات،  بيئة   ،) االجتماعية  الحشرات  على  التركيز 

بعض الحشرات الضارة أو الناقلة لألمراض والحشرات النافعة، أهمية الحشرات بالنسبة لحياة اإلنسا  إبراز  

 الحيواني والصحة العامة .  واإلنتاجحشرات على البيئة الزراعية الدور التطبيقي ل ذا العلم وت ثير ال

 

 

 (: 201تشريح نبات ) ح ي -7 

بالتفصيل           الطالب  بتعريف  املقرر  هذا  للنباتاتيهتم  الداخلي  للتركيب  ذل     الدقيق  وعالقة  الوعائية 

ببعض فروع علم األحياء األخرى كما يهتم بدراسة التراكيب التشريحية الداخلية في النباتات بداية من دراسة 

جسم   في  وتوزسع ا  وجودها  وأماكن  املختلفة  النباتية  األنسجة  دراسة  ثم  النباتية  للخلية  الداخلي  التركيب 

مة التركيب  يلقي الضوء على مالئ، واألورا . كما  ن الجذر، والسا ة التركيب التشريحي لكل مالنبات ثم دراس

 التشريحي للوظيفة في النبات وت ثير البيئة على التركيب التشريحي للنبات.

 (:   222أساسيات علم البيئة ) ح ي  -8

 بي  البيئة ومكوناتها املختلفة والعالقات  أقسام علم    -بمف وم علم البيئة    يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب       

 مع -الكائنات الحية 
 
 وسلبيا

 
 .التوعية بحماية البيئة وأهمي ها دور اإلنسا  في البيئة إيجابيا

 (: 223علم تصنيف النبات ) ح ي -9    

املختلفة لعلم التقسيم ثم تعريفه باألقسام املختلفة للنباتات يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب باألسس         

، كما أ  هذا املقرر يعطي الطالب مقدمة ضرورية لجميع فروع ينهاوتسلسل ا حتى يس ل عليه دراس ها والربط ب

 في املقررات التي تلي هذا املقرر علم النبات 

  (: 224علم الخلية والوراثة ) ح ي -10       

الدور           إبراز  و  الوراثية  األمراض  ودراسة  التخصصية  ومجاالته  الوراثة  بعلم  بالتعريف  املقرر  هذا  يهتم 

 الطبية واالجتماعية واالقتصادية.  م الوراثة باملجاالت الحيوية املختلفة سواءلاملركزي لعلم الوراثة وعالقة ع

 (: 225علم النباتات الطبية ) ح ي -1             1
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الطالب           بتعريف  املقرر  هذا  تصنيف  بيهتم  على   
 
اعتمادا الطبية  النباتات  ودراسة  العقاقير   همية 

املجموعات الكيميائية األساسية التي تدخل في تركيب العقاقير واملسماة باملكونات الفعالة التي ترتبط بالت ثير  

النباتي  الفسيولو  والتصنيف  الجغرافي  املنش   دراسة  إ،ى  إضافة  النباتات،  ل ذه  الدوائي  واالستعمال  جي 

للنباتات الطبية ودراسة صفاتها الشكلية األساسية ومعرفة القسم املستعمل والتركيز على االصطناع الحيوي  

، كما يهدف هذا املقرر إ،ى دراسة النبات
 
ات الطبية في البيئة الليبية التي للمكونات الفعالة املستخدمة دوائيا

 تؤثر في صحة اإلنسا ، لذا سيقدم املقرر معلومات عن النباتات ذات الصبغة العالجية أو الغذائية أو الضارة. 

 (:  234لصحة العامة واإلسعافات األولية ) ح ي ا-12 

عن     والضرورية  األساسية  باملعلومات  الطالب  بتعريف  املقرر  هذا  واإلملام  يهتم  العامة  الصحة  مف وم 

بيئة   من   ( الفرد  على صحة  تؤثر  التي  املعلومات   -وتغذية    -بالعوامل  ببعض  الطالب  وتعريف   ،  ) وأمراض 

الصحة  برنامج  وتنفيذ  متابعة  كيفية  من  الطالب  تمكي   إ،ى  يهدف  كما  األولية،  اإلسعافات  عن  األساسية 

 املدرسية .

  (: 236علم المختبرات )ح ي -13    

أقسام ا ونظم املعلومات فيها ، كم         ا يشمل جمع  يقدم هذا املقرر مقدمة عن املختبرات وأنواع ا وإدارتها و

، وطر  التحليل  ن هاالحيوية والطبية ومشاكل صيا   الجودة، والتعامل مع األج زة وتطبيقاتها العينات وضما

 . خاطر املعمليةف وم السالمة وأهميته ووسائل السالمة والتعرف على امل، وكذل  يتم معرفة موضوابطه

 (:  301علم األحياء الدقيقة  ) ح ي -14     

يهدف هذا املقرر إ،ى إعطاء الطالب نبذة مختصرة عن نش ة وتطوير علم األحياء الدقيقة، والعالقة فيما         

بينها، وصفات كل نوع منها، وأهمية تل  الكائنات في تطور العلوم اإلحيائية، وكذل  دورها في النظام البيئي،  

اإلنسا  من حي  دراسة فوائدها وأضرارها، وأهمي ها االقتصادية، وت ثيرها على الكائنات الحية وكذل  على  

 .وطريقة معيش ها مع بعض ا البعضبحي  يستطيع الطالب أ  يعدد أنواع ا وفوائدها وأضرارها، 

 (: 321علم الطفيليات ) ح ي -15

الطفيليات،          علم  بمبادئ  الطالب  بتعريف  املقرر  هذا  الطفيليات   انطالقايهتم  تطور  على  التعرف  من 

 وتكاثرها والتوزسع الجغرافي للطفيليات وأثرها املمرض .

   (: 322ي حيوان ) ح ي فسيولوج -16

 وا  ومدى ـــــــــــــــــــــــــالحي يهتم هذا املقرر بتزويد الطالب باملبادئ األساسية لطبيعة وتركيب أعضاء جسم       
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املختلفة. كما يزود الطالب باملعلومات الضرورية ملجموعات الغذاء   التركيب لوظائف األعضاءمة ذل   مالئ

، وكيفية تآزر  الحيوانات  في األنواع املختلفة من  وأهمي ها ألجسام الكائنات الحية، ومقارنة لوظائف األعضاء

 الحيوا .  هذه الوظائف التي تقوم  ها األج زة املختلفة في

    (: 323ريات )ح ي علم الالفقا-17

الديدا  املفلطحة    -جوفمعويات    -مساميات    -أوليات    - الالفقاريات  )يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب على          

الديدا  اسطوانية (، الوضع التصنيفي، مميزات وأمثلة لكل شعبة أو طائفة، وتعريفه على نش ة الكائنات    -

وتطور األج زة املختلفة وبعض األنشطة الحيوية وبعض الصفات التركيبية    األعضاءالحية وتطويرها ووظائف  

 . وعالق ها باإلنسا ية والحشرات وإبراز األهمية االقتصادية والطبية للحيوانات الطفيل ل ذه املجموعة.

18- 

 (:  324علم الفقاريات ) ح ي 

بالفقاريات، وصفاتها العامة، ووضع ا التصنيفي، ومميزاتها مع دراسة  يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب           

لبعض األعضاء  تفصيلية  وتطورها ووظائف  الحية  الكائنات  نش ة  والتعرف على  املختلفة  وتطور    الطوائف 

األهمية  وإبراز  املجموعة،  ل ذه  التركيبية  الصفات  وبعض  الحيوية  األنشطة  وبعض  املختلفة  األج زة 

 االقتصادية. 

 (: 326فسيولوجي نبات ) ح ي علم -19

يهتم هذا املقرر ب ملام الطالب باملكونات البيوكيميائية وطر  بنائها وهدم ا وأهمي ها للنبات. كما يتعرف          

طاقة (،    وإنتاجتنفس وهدم    -الطالب من خالل هذا املقرر على أهم العمليات الحيوية بالنبات ) بناء ضوئي  

أيض    -أيض املواد الكربوهيدراتية  -كيميائيةالبناء الضوئي وتفاعالته ال  -وتشمل نبذة مختصرة عن اإلنزيمات

  - التنفس وتفاعالته الكيميائية  -العوامل املؤثرة في البناء الضوئي  -الذهنيةأيض املواد    -املواد النيتروجينية

 .النباتراسة الحركة والسكو  في  العالقة بي  البناء الضوئي والتنفس، د - العوامل املؤثرة على التنفس

 (: 327علم الفطريات العام ) ح ي  -20

للطالب           ويوضح  والتشريحي  املظ ري  التركيب  حي   من  بالفطريات  الطالب  بتعريف  املقرر  هذا  يهتم 

 .تطلب لكثير من املواد املتقدمةاألقسام املختلفة للفطريات حي  أنها م

   (: 328علم الطحالب ) ح ي -21
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همية  ن تواجدها وتصنيف ا باإلضافة إ،ى معرفة األ ــــــالعامة للطحالب وأماكيهتم هذا املقرر بدراسة الصفات  

 االقتصادية ل ذه النباتات

 (:  421علم التشريح المقارن ) ح ي  -22

ألج زة        التشريحية  بالدراسة  املقرر  مجاميع   يهتم  في  اْلتية  لألج زة  مقارنة  دراسة  مع  املختلفة  الحيوا  

الج از   -الج از ال يكلي  -الج از التنفس ي    -الج از ال ضمي   -مختلفة من الفقاريات : الجدار الخارجي ) الجلد ( 

 . الج از البو،ي التناسلي  -دوري الج از ال -العصبي 

 (:  422علم األجنة ) ح ي -23

بمجاالت يهتم هذا املقرر بتزويد الطالب ب سس علم األجنة والتكوين الجنيني لدى الكائنات الحية، كما يهتم        

 . قيح االصطنا ي والتشوهات الخلقيةتخصصه التطبيقية مثل التل

 

  (: 429) ح ي " طرق تدريس أحياء" طرائق تدريس خاصة  -24

        
 
 نظريا

 
ملقرر التربية امليدانية في تدرسس العلوم ) أحياء ( ويركز على اكتساب الطالب  يعتبر هذا املقرر أساسا

في   العلوم  تدرسس  ب هم أساليب ووسائل واستراتيجيات وطرائق  املتعلقة  الحقائق واملفاهيم وامل ارات  أهم 

تعرف على طبيعة العلم نوية. كما يهتم هذا املقرر  بالاملتوسط واألحياء في املرحلة الثامرحلتي التعليم األساس ي و 

في تدرسس الع  -وفلسفته   العامة والخاصة  ت معلم  والتعرف على كفاءا  - لوم واألحياء  التعرف على األهداف 

التعرف على أبرز    -اكتساب م ارة التخطيط للدروس اليومية في دروس األحياء    -األحياء التدرسسية األساسية  

والتعرف على أبرز م ارات االتصال والتعامل وإدارة    -خا   طر  تدرسس العلوم بصفة عامة واألحياء بشكل  

والتعرف على الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة في تعليم العلوم بعامة    -الصف واملختبر في تدرسس األحياء  

 .تقويم األحياءعلى أبرز أساليب وإدرا  أهمية التقويم في تدرسس العلوم والتعرف  -، واألحياء بخاصة 

 (:  433أساسيات تغذية اإلنسان ) ح ي -25

التغذي        ب همية  الطالب  بتعريف  املقرر  هذا  لالنسايهتم  الصحية  التغذية  وأساسيات  من  ة  ومتطلباته    

ب نواع  والحميات  بالتغذية،  املتعلقة  واألمراض  العمر  مراحل  مختلف  في  الداء الطاقة  كحمية  املختلفة  ا 

 .السكري 

   (: 434علم أساسيات أمراض النبات ) ح ي  -26
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البكتيرية    - يهتم هذا املقرر بالتعرف على ماهية املرض وتاريخ مسببات األمراض النباتية املختلفة ) الفطرية       

النباتات زهرية متطفلة (، وتاريخ أمراض النبات في ليبيا التي تصيب النباتات من   -النيماتودية    -الفيروسية    -

رة عن كل مجموعة وطر  فاتها وتقسيماتها إ،ى مجاميع مختلفة وخصائص كل مجموعة وأمثلة مختصحي  ص

 . مكافح ها

 (:436مشروع التخرج )ح ي -27

        
 
   يختار الطالب موضوع علمي )حسب تخصصه(، ويقدمه كمقترح، ثم يجري عن املوضوع بحثا

 
   علميا

 
  متتبعا

  لخطوات ومنهجية البح  العلمي الصحيح بما في ذل  تحديد املشكلة، جمع البيانات، تحليل ا، فائدة البح ، 

الخ. والغرض من مشروع التخرج هو تدريب   الدراسات السابقة عن موضوع البح ، نتائج البح ، التوصيات، 

على   ملفاهيم    إجراءالطالب  الطالب  تطبيق  عبر  مجاله  في  الدراسية   ومبادئ البحو   الفصول  خالل  درس ا 

 السابقة في الكلية.  

 

 

 ( : 333علم األحياء الجزيئية ) مادة اختيارية( )ح ي   - 28

لتكوين          البعض  بعض ا  مع  انتظام ا  وكيفية  الخلية  في  الكبيرة  الجزيئات  تركيب  بدراسة  املقرر  هذا  يهتم 

واألسس العملية   يات الوراثية التي تحد  على مستوى الخليةمكونات وعضيات الخلية , وتعريف الطالب بالعمل

األمراضالسرطا   والوراثية ملرض   من  الجزيئية  وغيره  الوراثة  بتقنيات علم  الطالب  تعريف  كذل    ودراسة . 

 . األسس العملية لل ندسة الوراثية

 ( : 232علم األسماك واألحياء المائية ) مادة اختيارية( ) ح ي   -29

املجاميع      وتصنيف  املائية  واألحياء  األسما   لبيولوجية  العامة  باألسس  الطالب  بتعريف  املقرر  هذا  يهتم 

اء املائية املختلفة األسما  واألحي  يف والتوزسع الجغرافي بي  مجاميعاملختلفة , وإعطاء نبذة مختصرة عن التصن

العالم،   الداخليةفي  وأج زتها  الخارجي  الشكل  بينها من حي   فيما  املتباينة  االختالفات  والتعرف على   ،دراسة 

 . ونموها ، وتغذي ها وتكاثرها، وهجرتها،بيئ ها

 : ( 435) مادة اختيارية( ) ح ي علم التلوث البيئي  -30



 

 24 

 

 دليل قسم األحياء 

مل املؤثرة على  بالتعريف بالتلو  البيئي وامللوثات البيئية ومصــــــادرها وأشــــــكال التلو  , والعوايهتم هذا املقرر  

  ، وتـــ ثير امللوثـــات على أج زة الصــــــــــــحـــة العـــامـــة  ،واْلثـــار النـــاجمـــة عن التلو  في البيئـــة والحيـــاةتوزسع امللوثـــات،  

 .فية معالجة النفايات ومنع التلو وكي ،وتحليل األخطار البيئية

 : ( 423التقنية الحيوية ) مادة اختيارية( ) ح ي   -31

ــــــــ يهتم هذا املقرر بمع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ رفة التقنيات اإلحيائية الحديثة تتضمن املعامالت السليمــــــ ـــــــ ة للعينات _ زراع ها _ ــــــ

 يات ـــــــــــــــستخداماتها في العملا وحفظ ا وتحسينها _ التخمرات امليكروبية _ التحوالت البيولوجية واــــــــــــــــــــــعزل 

 .الصناعية، إضافة لإلملام بزراعة األنسجة النباتية والحيوانية

 ( : 325علم األرض والتطور ) مادة اختيارية( ) ح ي   -32

واالنقراض  , وتنوع الحياة والتطور  رض وبمبادئ الجيولوجيا التاريخيةيهتم هذا املقرر بتعريف الطالب بعلم األ 

, ومـا ع املســــــــــــتحثـات النبـاتيـة والحيوانيـةوتطور الحيـاة عليهـا خالل األزمنـة الجيولوجيـة املختلفـة من خالل تنو 

 ل,  رده التتابع الطبقييس
 
األلواح والجيولوجيا   والسجل األحفوري , وتكوينطر  تحديد عمر الصخور ,  إضافة

 
 
 .الجيولوجي لليبيابدراسة التاريخ  عن االهتمام التاريخية والتعرف على العمود الجيولوجي. هذا فضال

 (:437تطبيقات تدريسية )ح ي  -33

ال دف من مقرر التطبيقات التدرسسية هو إعداد الطالب عمليا ملرحلة التربية العملية عن طريق إتاحة         

التدرس )طر   طرقه  بشتى  التدرسس  ملمارسة  للطالب  يكتسب  الفر   أ   أجل  من  الكلية  داخل  م ارات  س( 

لطالب يطبق عبر هذا املقرر  . اأخرى ية من ج ة، وللتدرسس من ج ة  التدرسس الالزمة لالستعداد للتربية العمل

أ تغطي ها  )  تم  والتي  تخصصه(  )حسب  الحديثة  التدرسس  طر   مختلف   ) على  يتدرب  طر     أثناءو  مقررات 

ال التدرسس  وطر   العامة  للدرس،  التدرسس  والتخطيط  الدروس،  إعطاء  على  التدريب  ذل   في  بما  خاصة، 

والتقويم، األسئلة  وإعداد والتقييم  الطلبة،  مع  والتعامل  وتصحيح ا،  االمتحانات،  وتصميم  واملناقشة،   ،

التي يقوم  ها املعلم من جميع    األخرى التقنية في التدرسس، وجميع امل ارات وامل ام    واستخدامالصف،    وإدارة

 . لجوانب النفسية والسلوكية والعلميةا

 :   مالحظــــة  _ 

توصيف جميع مواد الكيمياء بمختلف أنواع ا موجودة ضمن مواد قسم الكيمياء، أما توصيف مادة             

ــــية موجود كل  حسب القسم التابع لو واد التربــــــــــــــفموجود بقسم الرياضيات وكذا توصيف امل اإلحصاء  ه .ــــــــ
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 خدمات الدعم التعليمية                                       
 
 

 : أوال المكتبة
 

تحتوي املكتبـة على مجموعـة كبيرة من الكتـب و املراجع و الـدوريـات في مختلف التخصــــــــــــصــــــــــــات القـديمـة     و الحـديثـة 

( وجميع ا مصــنفة تصــنيفا موضــوعيا ومقســمة ومف رســة في  ارفق ا حســب التخصــصــات على   7348ويبلغ عددها )  

 النحو التا،ي:

 كتب عدد ال التخصص  عدد الكتب  التخصص  عدد الكتب  التخصص 

 173 علم البيئة 93 الدوريات 1015 االسالميات 

 194 الفنو   418 فيزياء 88 طر  البح  

افيا  1159 اللغة االنجليزية 256 الرياضيات  186 الجغر

 223 التاريخ 985 اللغة العربية  266 علم االجتماع 

 164 العلوم السياسية 620 االحياء  217 الكيمياء

 27 االعالم والصحافة 315 الحاسوب  213 علم النفس 

 748 التربية و التعليم 114 العلوم االدارية  44 القانو  

    7348املجموع :    

 

 منظومة المكتبة:    

بالتعاو  مع طالب مشارسع التخرج لقسم الحاسوب، على انشاء منظومة االلكترونية ملحتويات   تعمل ادارة املكتبة 

ومراجع ودوريات, حي  تقوم ادارة املكتبة بتسجيل وحصر الكتب ومحتويات املكتبة بطريقة تقليدية  املكتبة من كتب  

اليدوي. التسجيل  و  السجالت  هيئة   باستخدام  الطالب واعضاء  عدد  مع  يتناسب  الحاسوب  تفتقر ألج زة  املكتبة 

التدرسس و املعيدين بالكلية، وكذل  ال يوجد  ها انترن ، وتحتاج ربط ا مع املكتبة املركزية للجامعة ، لصعوبة تنقل  

 الطالب إ،ى الجامعة واالستفادة من خدمات  املكتبة املركزية بالجامعة

 :قوانين المكتبة  

 تفتتح املكتبة ابوا ها من الساعة التاسعة صباحا إ،ى الساعة الواحدة ظ را.   .1

 يطلب من كل طالب إبراز بطاقة التعريف عند دخوله املكتبة.  .2

 املكتبة غير مسؤولة عن ضياع االغراض و األشياء الثمينة ألي طالب أو عضو هيئة التدرسس أو معيد أو زائر.  .3

 ب أال بعد تجديد بطاقة التعريف الخاصة به. ال يسمح  للطالب استعارة أي كتا .4

التعريف الخاصة   .5 بالكلية يكو  ذل  باستخدام بطاقة  أو املعيد   القار  عند استعارة عضو هيئة التدرسس 

 بالكلية. 

 يسمح للزوار و الباحثي  من خارج الكلية باالستعارة الداخلية فقط.  .6
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 كتب ملدة اسبوع فقط.  3هيئة التدرسس و املعيدين    يحق للطالب استعارة كتاب واحد ملدة ثالثة أيام، وعضو  .7

من أنواع األطعمة داخل    الحفا  على ال دوء و عدم التحد  أثناء تواجد  في املكتبة، و عدم  ادخال أي نوع .8

 املكتبة. 

كتب على الطاولة، وعند الخروج ت كد من أن     3الجلوس  هدوء على طاوالت املطالعة وعدم احضار أكثر من  .9

 وضع  الكتب في مكانها الصحيح. 

 : نظام االعارة    

 االعارة الخارجية: مسموحة للطلبة واعضاء هيئة التدرسس و املعيدين القارين بالكلية وكذل  املوظفي :   

 أيام بضما  بطاقة تعريف طالب.   3بالنسبة للطالب: تسمح باإلعارة كتاب واحد فقط ملدة  -

 تدرسس: يسمح ل م باستعارة ثالثة كتب ملدة اسبوع وكالهما يمكنهم التمديد. بالنسبة للمعيدين و أعضاء هيئة ال -

 بالنسبة للزوار و البحا  من خارج الكلية: يسمح ل م باإلعارة  الداخلية فقط.  -

 خدمات التصوير ومبيعات الكتبثانيا:     

 خدمات التصوير مصور الكلية   -

 الجامعة( مبيعات الكتب )مصور الكلية و مبيعات  -
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