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 قسم األحياء بالكلية اجلامعية باجلموم دليل املرافق والتجهيزات

 المحتويات

 مقدمة 

 :القسم ومكوناته
 رسم تخطيطي للقسم 

 :اهليكل التنظيمي واللجان الداخلية لقسم األحياء

 :أعضاء القسم ومنسوبيه
 االحتياجات المستقبلة ألعضاء هيئة التدريس وفنيين

 قائمة بأعضاء هيئة التدريس بقسم األحياء

  مرافق قسم األحياء
 المعامل الطالبية 

 المعمل المركزي لألبحاث

 القاعات تدريسية

 المتحف

 الصوبة الزراعية

 بيت الحيوان

 التجهيزات املستقبليةو  االحتياجات
 مكتبة قسم األحياء
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 قسم األحياء بالكلية اجلامعية باجلموم دليل املرافق والتجهيزات

 املقدمة
يعتبر قسم األحياء مؤسسة تعليمية و بحثية منوط بها تطوير و نشر المعرفة في المجاالت 

.يوفر القسم فرص ممتازة للتعليم العالي وفقا لمعايير أكاديمية عالية  ألحياءلعلوم االمختلفة 

في كل مجاالت المعرفة الخاصة بعلوم النبات والحيوان للمساهمة في تأهيل خريجيها 

وزارة التعليم للمشاركة في التنمية الشاملة من خالل مواقعهم المختلفة كالتعليم العام في 

عودية و غيرها ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء و الجامعات السالمدارس 

ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية 

 وإنمائها والمؤسسة العامة لألرصاد وحماية البيئة والمؤسسات الخاصة.

لتدريس في تخصصات علوم األحياء المختلفة. ويضم قسم األحياء نخبة من أعضاء هيئة ا

جميعهم من السعوديين الذين يكملون دراستهم العليا كمبتعثين  محاضرينالى باإلضافة 

من الكوادر الفنية المؤهلة التي تشرف على  اثنينإلكمال الدراسات العليا. كما يضم القسم 

معمل مركزي لألبحاث العلمية  ا تجهيز و تشغيل المختبرات العلمية. و كذلك يضم القسم حالي

 .مجهزة  تدريسية مختبرات علميةوأربعة 

 القسم ومكوناته :
تعتبر الكلية الجامعية بالجموم من الكليات الناشئة الجديدة لجامعة أم القرى، وهي تضم أحد 

عشر قسماً مختلفاً ، حيث يعتبر قسم األحياء أحد أهم األقسام العلمية في الكلية يتكون 

 :من

 سعادة الدكتور سمير بن حسن محمد قاري(كتب رئيس القسم )م -

 مكتب سكرتارية رئيس القسم -

 مكاتب( 6مكاتب أعضاء هيئة التدريس )  -

 معامل( 4المعامل الطالبية )  -

 المعمل المركزي لألبحاث -

 قاعات تدريسية -

 المتحف -

 الصوبة الزراعية -

 بيت الحيوان -

 

 

 



 

4 
 

 قسم األحياء بالكلية اجلامعية باجلموم دليل املرافق والتجهيزات

 رسم تخطيطي للقسم 
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 قسم األحياء بالكلية اجلامعية باجلموم دليل املرافق والتجهيزات

 : لقسم األحياء واللجان الداخلية اهليكل التنظيمي
 لمجلس القسم األول ماجتماعه واألعضاء يعقد رئيس القسم دراسي جديد في بداية كل عام

لعملية األكاديمية للمتابعة االلجان الداخلية مهام تحديد الهيكل التنظيمي للقسم وبه ويتم 

 .   والعلمية والطالبية والتدريسية

 لقسم على النحو التالي:ل التنظيمي هيكلالً:أولاً 

 

اً بالقسم لمتابعة العملية األكاديمية والعلمية والطالبية والتدريسية على  داخليةجان للا :ثانيا

 النحو التالي:

 

 

ًلجنةًالجودةًومتابعةًالخطة

اً د. سمير بن حسن محمد قاري. ًرئيسا

 عضوأ ا.د. كمال علي أحمد عطية.

 عضوأ مجيد فهد الرفاعي.د. عبد ال

 سكرتير اللجنة أ.جميل فوزي جبر
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ًلجنةًالشؤونًالتعليميةًواإلرشادًاألكاديمي

اً البدوي.احمد د. أشرف  ًرئيسا

ًعضوأ د. إيهاب عبد الرازق كامل.

 عضوأ د. كمال علي أحمد عطية.

 عضوأ د. هاني أحمد حفني.

 عضوأ د. أيمن علي محمد متولي.

 عضوأ عبد المجيد فهد الرفاعي.د. 
 

ًمةًالمجتمعلجنةًاألنشطةًالعلميةًوخد

اً د. عبد المجيد فهد الرفاعي. ًرئيسا

 عضوأ د. عالء أحمد شكيب جبور.  

 عضوأ د. أيمن علي محمد متولي. 

ًعضوأ د. أشرف البدوي.
 

ًلجنةًاألبحاثًالعلميةًوالمكتبةًومصادرًالتعلم

اً د. كمال علي أحمد عطية. ًرئيسا

 عضوأ د. إيهاب عبد الرازق كامل. 

 عضوأ ر الشهري.عبد هللا ناصد.

ًعضوأ د. أيمن علي محمد متولي.

 عضوأ د. كمال علي أحمد عطية.
 

 

ًلجنةًالمعاملًوالمتحف

اً د.أيمن  علي شهاوي ًرئيسا

 عضوأ د. هاني أحمد حفني. 

 عضوأ أ.جميل فوزي جبر. 

ًعضوأ أ. سياف علي أحمد الغامدي

  أحمد عباد الحربيأ. 

 

ًتطويرًالمناهجلجنةً

اً بن حسن محمد قاري سمير د. ًرئيسا

 عضوأ إيهاب عبد الرزاق كاملأ.د. 

 عضوأ عالء أحمد شكيب جبورد. 

ًعضوأ د.هاني احمد حفني السيد أحمد

ًعضوأ أحمد عباد عابد الحربيا. 
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 قسم األحياء بالكلية اجلامعية باجلموم دليل املرافق والتجهيزات

 أعضاء القسم ومنسوبيه :
في تخصصات مختلفة  عضو هيئة تدريس عشر أربعةيحتوي قسم األحياء على 

 :وبدرجات متنوعة

 متعاقد سعودي العدد الكلي الدرجة

 2 1 3 أستاذ

 3 2 5 استاذ مشارك

 1 1 2 استاذ مساعد

  2 2 محاضر

 1  1 معيد

  1 1 فني مختبر

 

 

استاذ
22%

استاذ مشارك
36%

استاذ مساعد
14%

محاضر
14%

معيد 
7%

فني مختبر
7%

الدرجات العلمية بقسم األحياء 
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 االحتياجات المستقبلة ألعضاء هيئة التدريس وفنيين

 الكادر

 الفنيين أعضاء هيئة التدريس

 استاذ
استاذ 

 مشارك

استاذ 

 مساعد
 مختبر دمعي محاضر

بيت 

 حيوان

صوبة 

 زراعية

   1 1 2 2 5 3 المتوفر

         المطلوب

 

 

 

 

 

 

السعوديين
50%

المتعاقدين
50%

نسبة عدد السعودين والمتعاقدين في القسم
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 قسم األحياء بالكلية اجلامعية باجلموم دليل املرافق والتجهيزات

 قائمة بأعضاء هيئة التدريس بقسم األحياء

ًالدرجةًالعلميةًرقمًالمنسوبًاسمًالعضوًم

تاريخً

الحصولً

ًعليها

ًالتخصصًالدقيق

1ً
ًقارىًمحمدًد/ًسميرًبنًحسن

ً)رئيسًالقسم(
ًوراثةًجزيئيةًوطفورًبيئي2010ًًاستاذًمشارك4281560ً

ًالمناعةًواألنسجةًعلم2014ًًاستاذً 4281330ًد.فيصلًعبدًالقادرًبغدادي2ً

1999ًًاستاذ4331122ًًد/كمالًعلىًاحمدًعطية3ً
ًوظائفًاعضاءًالحيوان

ً)ًالفسيولوجي(

ًنباتً-تصنيفًحلوى2006ًًًاستاذ4281685ًًد/ًايهابًعبدًالرازقًكامل4ً

ًتقنيةًحيويةًميكروبية2012ًًمشاركاستاذ4281750ًًًبدًهللاًناصرًالشهريد.ع5ً

ًفسيولوجياًبيئة2006ًًاستاذًمشارك4281682ًًد/ًعالءًأحمدًشكيبًجبور6ً

ًهستولوجيً-أجنة2005ًًًاستاذًمشارك4282228ًًد/ًهانىًأحمدًحفنى7ً

 بيئة2007ًًاستاذًمشارك4281684ًًد/ًأشرفًالبدوى8ً

ًبيولوجياًالخليةًالجزيئية2016ًًاستاذًمساعد4281227ًًدًفهدًالرفاعي.عبدًالمجيد9ً

ًفسيولوجيًحشرات2011ًًاستاذًمساعد4340604ًًد.ًايمنًعلىًمحمدًمتولي10ً

ًطالبًدكتوراهًمبتعثًمحاضر4281485ًًأ.حمدانًعتيقًالزهراني11ً

ًطالبًدكتوراهًمبتعثًمحاضر4330946ًًأ.وسامًمنصورًفلفالن12ً

ًأحياءًعامة1994ًًمعيد4281680ًًلًفوزيًجميلًجبرأ.جمي13ً

ًأحياءًعامة1436ًًفنيًمختبر4361030ًًأ.سيافًعليًالغامدي14ً
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 قسم األحياء بالكلية اجلامعية باجلموم دليل املرافق والتجهيزات

 أعضاء قسم األحياء

 قاري حممد حسنبن لدكتور / مسري ا
 سمير بن حسن محمد قاري األسم

 

 23/3/1390 تاريخ ومكان الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 سعودي الجنسية
 استاذ مشارك الدرجة العلمية الحالية

 علم األحياء التخصص العلمى العام
 ر بيئيوراثة جزيئية وطفو التخصص العلمى الدقيق

 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى
 0555504086 الجوال

 Shqari@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 1426 جامعة الملك عبد العزيز بيئيالطفور الوراثة جزيئية ودكتوراه في ال 1

 1420 جامعة الملك عبد العزيز الوراثة ماجستير في 2

 1413 جامعة أم القرى بكالوريوس أحياء مع إعدادي تربوي 3

ً

 األستاذ الدكتور فيصل بن عبد القادر بغدادي
 فيصل بن عبدالقادر بن عبدالوهاب بغدادي  األسم

 

 لمكرمةمكة ا -هـ 1378/  9/  11 - تاريخ ومكان الميالد
 متزوج وله ستة أبناء . الحالة األجتماعية

 سعودى الجنسية
 استاذ الدرجة العلمية الحالية

 بيولوجى التخصص العلمى العام
 بيولوجيا المناعة التخصص العلمى الدقيق

 جامعة ام القرى-عميد الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى

 00966504525101 الجوال
 fabughdadi@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 هـ1402 – 1401 جامعة أم القرى بكالوريوس في األحياء 1

 م1989 جامعة مانشستر ماجستير في علوم األحياء 2

 م1999 جامعة مانشستر دكتوراه الفلسفة في العلوم ) األحياء ( 3
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 قسم األحياء بالكلية اجلامعية باجلموم دليل املرافق والتجهيزات

 

 األستاذ الدكتور / كمال علي عطية
 كمال على احمد عطية األسم

 

 القاهرة - 3/7/1959 تاريخ ومكان الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 مصرى الجنسية
 استاذ ليةالدرجة العلمية الحا

 فسيولوجى  )علم وظائف األعضاء( التخصص العلمى العام
 فسيولوجيا الدم والغدد واألنتاج التخصص العلمى الدقيق

 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى
 0542142953 الجوال

 kaattia@uqu.edu.sa البريد األلكترونى
 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال كان الحصول عليةم المؤهل العلمى م

 1982 جامعة القاهرة بكالوريوس علوم طبية بيطرية 1

ماجستير الفسيولوجى )علم وظائف  2
 األعضاء(

 1986 جامعة القاهرة

دكتوراة الفلسفة فى الفسيولوجى )علم  3

 وظائف األعضاء(

 1989 جامعة القاهرة

دبلوم الدراسات العليا فى ا لكيمياء  4

 كلينيكيةالحيوية األ

 2002 جامعة الزقازيق

 

 األستاذ الدكتور / ايهاب عبد الرازق كامل

 إيهاب عبد الرازق كامل علي األسم

 

 القاهرة -م 1963-3-28 تاريخ ومكان الميالد
 متزوج ويعول الحالة األجتماعية

  الجنسية
 أستاذ الدرجة العلمية الحالية

 نبات التخصص العلمى العام
 Cytotaxonomy -تصنيف خلوي  ص العلمى الدقيقالتخص

 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى
 0543421963-0531558363 الجوال

 eaaly@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 م1985 معة عين شمسكلية التربية جا بكالوريوس علوم وتربية 1

 م1988-1987 كلية التربية جامعة عين شمس دبلوم خاص نبات –دبلوم عام نبات  2
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 م1993 كلية التربية جامعة عين شمس ماجيستير 3

 م1996 كلية التربية جامعة عين شمس دكتوراة 4

 

 الدكتور عبد اهلل ناصر الشهري

  عبدهللا بن ناصر زهير الشهري األسم

 

 1976 -مكة المكرمة  ومكان الميالدتاريخ 
 متزوج الحالة األجتماعية

 سعودي الجنسية
 أستاذ مساعد الدرجة العلمية الحالية

 ميكروبيولوجيا التخصص العلمى العام
 تقنية حيوية وطاقة مستدامة. التخصص العلمى الدقيق

 الكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى
 0563708094 الجوال

 anshehri@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 2011 جامعة الملك عبدالعزيز دكتوراه الفلسفة علوم 1

 2008 جامعة الملك عبدالعزيز ماجستير علوم 2

 2000 جامعة أم القرى بكالوريوس علوم  3

 

 أمحد شكيب جبورالدكتور عالء 

 عالء أحمد شكيب جبور األسم

 

 م3/2/1964 تاريخ ومكان الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 سوري الجنسية
 أستاذ مشارك الدرجة العلمية الحالية

 كيمياء حيوية. أحياء التخصص العلمى العام
 فسيويولوجيا بيئية نباتية التخصص العلمى الدقيق

 جامعة ام القري –الكلية الجامعية بالجموم الحالى عنوان العمل
 00966507916468 الجوال

 aajabbour@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 م 1986 جامعة تشرين.قسم األحياء يكالوريوس كيمياء جيوية. أحياء 1

في علوم    Ph.Dدكتوراة دولة  2

 األحياء.فسيولوجيا بيئية نباتية

جامعة أوتفوش لوراند.قسم 

 التصنيف النباتي والبيئة

 م 1996
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 الدكتور / أشرف أمحد البدوي

 أشرف أحمد البدوى محمد أحمد األسم

 

 م 6/3/1964 تاريخ ومكان الميالد
 متزوج واعول الحالة األجتماعية

 مصرى الجنسية
 استاذ مشارك مية الحاليةالدرجة العل

 علم الحيوان التخصص العلمى العام
 علم البيئة التخصص العلمى الدقيق

 قسم االحياء بالكلية الجامعية بالجموم عنوان العمل الحالى
 0562003517 الجوال

 aaahmed@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال عليةمكان الحصول  المؤهل العلمى م

 م 1985 جامعة اسيوط بكالوريوس علوم 1

 م 1987 جامعة عين شمس دبلوم فى علم البيئة 2

 م 1992 جامعة اسيوط ماجستير  3

 م 2001 جامعة القاهرة الدكتوراة  4

 

 الدكتور هاني أمحد حفني
 هانئ احمد حفني  األسم

 

 ر العربية جمهورية مص    5/ 4 /1956 تاريخ ومكان الميالد

 متزوج  الحالة األجتماعية

 مصري الجنسية

 أستاذ مساعد بكلية العلوم  الدرجة العلمية الحالية

 علم الحيوان التخصص العلمى العام

 اجنة ـ هيستولوجي ـسيتولوجي  التخصص العلمى الدقيق

 ية بالجموم ـ جامعة ام القراي الكلية الجامع عنوان العمل الحالى

 0543416791 لجوالا

 hahefny@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م
 1980مايوً جامعةًالزهرًكليةًالعلوم بكالوريوسًالعلومً)ًتشريحًوًفيسيولوجيً(1ً

 1985يونيةًً جامعةًقناةًالسويس ماجيستيرًالعلومً)ًتشريحًمقارنً(2ً
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دكتورةًالفلسفةًفيًالعلومً)ًاجنةًـًهيستولوجيًـ3ًً

 سيتولوجيً(

قسمًالجنةًـًكليةًالبيولوجيًـً

 جامعةًموسكوًـالتحادًالسوفيتي
 م1991ً

 م2005ً جامعةًقناةًالسويسًأستاذًمساعدًاجنة4ً

 

 الدكتور / امين علي متويل شهاوي

 ايمن علي محمد متولي شهاوي  األسم

 

 28/07/1976 الميالد تاريخ ومكان
 متزوج الحالة األجتماعية

 مصري الجنسية
 دكتوراه الدرجة العلمية الحالية

 علم حيوان التخصص العلمى العام
 حشرات التخصص العلمى الدقيق

 جامعة ام القري –بالجموم الجامعية الكلية عنوان العمل الحالى
 0558645385 الجوال

 aashehawy@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 2011 جامعة االزهر دكتوراه  1

 2007 جامعة القاهره ماجستير  2

 2003 جامعة القاهره تمهيدي ماجستير 3

 1998 جامعة االزهر بكالوريوس علوم بتقدير عام  )ممتاز( 4

 

 يد فهد الرفاعيالدكتور / د.عبد اجمل

 عبد المجيد فهد الرفاعي  األسم

 

 28/07/1976 تاريخ ومكان الميالد
 اعزب الحالة األجتماعية

 سعودي الجنسية
 دكتوراه الدرجة العلمية الحالية

 احياء حيوان التخصص العلمى العام
 بيولوجيا الخلية الجزيئية التخصص العلمى الدقيق

 جامعة ام القري –الكلية الجامعية بالجموم لىعنوان العمل الحا
 0543205530 الجوال

 afrafaei@uqu.edu.sa البريد األلكترونى
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 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 2016 جامعة ايست انجليا بريطانيا دكتوراه  1

 2012 جامعة ساسيكس بريطانيا ماجستير  2

 2007 ام القرى يوس بكالور 3

 

 األستاذ / مجيل فوزي مجيل جرب

 جميل فوزي جميل جبر  األسم

 

 25/2/1972 تاريخ ومكان الميالد
 متزوج الحالة األجتماعية

 اردني الجنسية
 بكالوريوس الدرجة العلمية الحالية

 احياء عامة التخصص العلمى العام
 حيوان -احياء نبات  التخصص العلمى الدقيق

 الكلية الجامعية بالجموم /معيد عنوان العمل الحالى
 0509064185 الجوال

 jfjaber@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 1994 األردن -جامعة اليرموك  بكالوريوس أحياء عامة بتقدير جيد جداً  1

 

 الغامديعلي  سياف /األستاذ 

  سياف علي الغمدي األسم

 

 19/7/1412 تاريخ ومكان الميالد
 اعزب الحالة األجتماعية

 سعودي الجنسية
 بكالوريوس الدرجة العلمية الحالية

 احياء عامة التخصص العلمى العام
 عامةاحياء  التخصص العلمى الدقيق

 ة الجامعية بالجمومالكلي /فني مختبر عنوان العمل الحالى
 0564522129 الجوال

 saalghamdi@uqu.edu.sa البريد األلكترونى

 المؤهالت العلمية

 تاريخ ال مكان الحصول علية المؤهل العلمى م

 1436 جامعة ام القرى بكالوريوس أحياء عامة  1
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 مرافق قسم األحياء واإلحتياجات املستقبلية 
العملية الرائدة والتي تسعى إلى اإلرتقاء بالتعليم والبحث سام بعتبر قسم األحياء من األق

للوصول إلى الجودة واالعتماد األكاديمي وهذا لن يتحقق إال المواطن والوطن والعليمي لبناء 

مرتكزات يقوم عليها القسم وخطط مستقبلية تزيد من نجاحه وهذه المرتكزات تمثل بوجود 

ق والتجهيزات . بينما الخطط المستقبلية تمثل بالبحث الكادر األكاديمي والفني والمراف

 العلمي وتوفير االحتياجات .

 المعامل الطالبية  -1

ب( يتم بها تدريس 109ب،103ب،102ب،101يحتوي قسم األحياء على أربعة معامل طالبية ) 

المقررات العملية للطالب وهي مجهزة بأفضل المواصفات والتجهيزات التي تخدم مختلف 

 ات التي تدرس لبرنامج األحياء العامة .المقرر

 صورة ألحد المعامل

 

 المعمل المركزي لألبحاث -2

يعتبر المعمل المركزي الوحدة األساسية والنواة التي تولد منها األبحاث العملية الخاصة 

وبها نرتقى بالمعرفة  بأعضاء هيئة التدريس والتي تنشر بأرقى المجالت العلمية العالمية

ا اهتم سعادة رئيس قسم األحياء د. سمير بن حسن قاري بتجهيزه بأفضل والعلم ولهذ

 .األدوات واألجهزة والكيماويات التي تخدم العملية البحثة

 للمعملصورة 

 

 قاعات تدريسيةال -3

من المرافق الهامة والمحورية لقسم األحياء وهي وجود القاعات التدريسية للطالب والمجهزة 

مثل السبورة الذكية والداتاشو وجهاز الحاسب وسعة القاعة بحيث بأفضل الوسائل التعليمية 

تمكن من تغير نمط الدريس كنظام المجموعات بحيث توفر بيئة مناسبة للطالب وعضو هيئة 

  .التدريس  
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 المتحف -4

التعليمية  أحد الوحدات حية في قسم األحياء بالكلية الجامعية بالجموم هومتحف الكائنات ال

باإلضافة  حية في البيئات المختلفةتضم مجموعة من نماذج الكائنات اللبحثية الهامة والتي وا

 مقاطع مصورة لسلوك هذه الكائنات فى بيئاتها الطبيعية. لوحات تحتويإلى 

طالب المدارس من المراحل التعليمية المختلفة وفئات  الكليةطالب  يخدم المتحفحيث 

 . المجتمع المدنى األخرى
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 الصوبة الزراعية -5

لغرض حمايتها من الظروف الجوية غير  البيت الزجاجيأو  ةالصوب يتم زراعة النباتات في

بحيث تمكنها من النمو والتكاثر ، (الجموموال تنمو في منطقة مكة المكرمة )لها  ةالمناسب

لذى تعتبر الصوبة  درجات الحرارة وشدة اإلضاءة ،ب عن طريق التحكمفي غير موسمها ، 

المطلوبة  النباتية الزراعية من الركائز المهمة والمطلوبة في قسم األحياء ألنها توفر العينات

 . والغير متوفرة في البيئة المحلية دراستها في البحث العلمي وللطالب الدراسين
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 بيت الحيوان -6

اثر الحيوانات المخبرية مثل الفئران بجميع الظروف البيئية الجيدة لتربية وتكالمكان  يتم تجهيز

 . عليه علمية وبحثيه ، األرانب ، الطيور ، الحشرات ، القردة ...... وذلك بهدف إجراء دراسات 

 

 التجهيزات املستقبليةاإلحتياجات و 
 مكتبة قسم األحياء

من األهداف الرئيسية التي يسعى لها قسم األحياء إنشاء مكتبة خاصة بالقسم تضم 

ة متميزة من الكتب والمراجع البيولوجية المتنوعة والتي تخدم الطالب وعضو هيئة مجموع

التدريس وتثري البحث العلمي كما يتم تجهيزها بحواسيب تعمل على اإلرتباط الكترونياً في 

 المكتبات العالمية للوصول إلى المعلومة بأقل جهد ووقت .  

 

. 


