
المقررات المطروحة للتسجيل في الفصل الدراسي الصيفي 
 حسب كل تخصص  2021-2022

 التقنية الحيوية 
 BtU103 BTPhy111 المستوى األول 

BtBio111 BTM111 
BTC111 BTM122 

BTC122  

 BTM211 BTC227 المستوى الثاني

BT Bio222 BTC225 
 BTC312 BtBiophy311 المستوى الثالث 

BTC323  

 BT423 BtBio413 المستوى الرابع

BT424 BtBio425 

 علوم البترول 

  PTU103 المستوى األول 

  PTM202 المستوى الثاني

 PTM301 PTM302 المستوى الثالث 

PTG304  
 PTG403 PTP401 المستوى الرابع

PTG411 PTY401 

PTY402 PTY404 

PTY407 PTY410 

PTY411  

 الفيزياء الحيوية
  )طالب معينين(112بف  المستوى األول 

  )طالب معينين( 311بف المستوى الثالث 
 )طالب معينين( 482بف )طالب تمهيدي( 431بف المستوى الرابع

 الجيولوجيا 
 )بدون شروط( 102ج )بدون شروط( 101ج المستوى األول 

 )طالب معينين(208ج )بدون شروط( 206ج المستوى الثاني

 )خريج( 224ج )طالب معينين(209ج



 )خريج( 319ج )خريج( 308ج المستوى الثالث 
  )خريج( 320ج

 )طالب معينين(403ج )طالب معينين(401ج المستوى الرابع

 )خريج( 421ج )خريج( 410ج

  )خريج(434ج  

 علم الحيوان 

)لدواعي التخصص  101ح المستوى األول 
 فقط(

 )لدواعي التخصص فقط( 102ح

 )متطلب لمقرر بالترم القادم( 221ح   )خريج( 261ح المستوى الثاني

)متطلب لمقرر بالترم  211ح
 القادم( 

 )متطلب لمقرر بالترم القادم( 231ح  

 )خريج( 321ح )خريج( 361ح المستوى الثالث 

)متطلب لمقرر بالترم  331ح
 القادم( 

 )خريج( 341ح

 )خريج( 431ح )خريج( 400ح المستوى الرابع

 )خريج( 412ح )خريج( 411ح

 )خريج( 452ح )خريج( 451ح
    )خريج(462ح

 الرياضيات 
 )للجميع(131ر )للجميع(110ر المستوى األول 

 )للجميع(170ر )للجميع(132ر

 )للجميع(101س )للجميع(100ص

 )طالب معينين( 232ر )طالب معينين( 231ر المستوى الثاني
 )طالب معينين( 272ر )طالب معينين( 271ر

  )طالب معينين( 239ر

 )طالب معينين( 302س معينين( )طالب 322ص المستوى الثالث 
  )طالب معينين( 308س 

 )طالب معينين( 403س )طالب معينين( 407س المستوى الرابع

 )طالب معينين( 402س )طالب معينين( 401س

 )طالب معينين( 441ر )طالب معينين( 411ر
 )طالب معينين( 494ر )طالب معينين( 493ر

 معينين( )طالب 421ر )طالب معينين( 482ر

  )طالب معينين( 471ر



 علم الحشرات
 )طالب معينين(101ش  المستوى األول 

 
 

  )طالب معينين(321ش  المستوى الثالث 

 )طالب معينين(461ش  )طالب معينين(400ش  المستوى الرابع

 الكيمياء
 102ك 101ك المستوى األول 

 215ك 213ك المستوى الثاني
 232ك  221ك 

 242ك  241ك 

 251ك  244ك 
  252ك 

 316ك  315ك  المستوى الثالث 

 318ك  317ك 

 322ك  321ك 
 )خريج( 341ك  332ك 

 345ك  342ك 

  352كح 

 415ك  411ك  المستوى الرابع
 425ك  421ك 

 434ك  432ك 

 442ك  441ك 

 447ك  446ك 
 )خريج( 482ك  )خريج( 481ك 

 الفيزياء
المستوى  

 األول
 )للجميع( 102ف )للجميع( 101ف

المستوى  
 الثاني 

 )خريجين( 232ف )خريجين( 222ف
 )خريجين( 245ف )خريجين+ راسبين(242ف

)خريجين فصل دراسي  221ف
 أول(

 

)خريجين فصل دراسي أول  371ف)خريجين فصل دراسي  351فالمستوى  



مزدوج وفصل دراسي ثان لطالب   أول مزدوج(  الثالث
 المنفرد( 

 )خريجين+ راسبين(366ف )خريجين( 352ف

)خريجين فصل دراسي  381ف
أول مزدوج وفصل دراسي ثان  

 لطالب المنفرد( 

)خريجين فصل دراسي أول  362ف
 مزدوج( 

المستوى  
 الرابع 

 )خريجين+ راسبين(475ف )خريجين+ راسبين(444ف

 )خريجين+ راسبين(482ف )خريجين+ راسبين(472ف
  )خريجين+ راسبين(496ف

 

 متطلبات الجامعة

 )للجميع(103ع )للجميع( 108ع  المستوى األول 

  )للجميع(  102ع 

 

  


