دائــــرة األحياء والكيمياء الحيوية  /كليـــــة العلـــوم
/B Z U B I O L

|

w w w. b i r z e i t . e d u / a r / c o n t e n t / l h y - w l k y m y - l h y w y

ماذا تقدم الدائرة؟

أكاديميــا يــؤدي إلــى منــح درجــة البكالوريــوس فــي األحيــاء كتخصــص منفــرد كمــا تقــدم
برنامجــا
تقــدم دائــرة االحيــاء والكيميــاء الحيويــة
ً
ً
أكاديميــا يــؤدي الــى منــح درجــة البكالوريــوس فــي األحيــاء كتخصــص رئيســي مــع أي مــن التخصصــات الفرعيــة التاليــة :الكيميــاء
برنامجــا
ًّ
ً
فرعييــن أحدهما
الحيويــة ،التغذيــة ،اآلثــار ،التســويق وإدارة األعمــال أو تخصصــات فرعيــة أخــرى فــي الجامعــة .كذلــك ،تقــدم الدائــرة تخصصيــن
ّ
أكاديميــا يــؤدي الــى منــح درجــة الماجســتير فــي األحيــاء البيئيــة.
برنامجــا
فــي األحيــاء واآلخــر فــي الكيميــاء الحيويــة وتقــدم
ً
ً

لماذا األحياء والكيمياء الحيوية؟

إن جميــع مــا حولنــا مــن كائنــات حيــة مختلفــة ومناظــر طبيعيــة خالبــة وأمــراض منتشــرة تعــود دراســتها لفــروع علــم األحيــاء المختلفــة .باختصــار
إن دراســة األحيــاء تغطــي جميــع أشــكال الحيــاة علــى كوكــب األرض .وعليــه فــإن شــغف الطلبــة للبحــث والتقصــي فــي جوانــب علــم األحيــاء
المختلفــة يحتــم عليهــم اإللتحــاق بهــذه الدائــرة .كمــا وأن الدائــرة تمتــاز بوجــود كادر بحثــي تدريســي علــى أعلــى مســتوى ممــن ينشــر أبحاثً ــا
علميــة بمســاعدة طلبــة البكالوريــوس والماجســتير فــي مجــات علميــة عالميــة مرموقــة.

نادي األحياء والنشاطات الالمنهجية

ـي نشــطُ ،ينتخــب كل ســنة ،يقــوم بأنشــطة عــدة هدفهــا األساســي اســتفادة الطلبــة
مــن مميــزات االلتحــاق بهــذه الدائــرة وجــود نـ ٍ
ـاد طالبـ ٍّ
واســتمتاعهم .ففــي كل فصــل يكــون هنــاك إفطــار جماعــي للطلبــة واألســاتذة ،ورحــات ترفيهيــة وتعليميــة علــى حــد ســواء ومشــاركات
فاعلــة للنــادي وطلبتــه فــي أنشــطة الجامعــة الرســمية والالمنهجيــة.

المختبرات

يتميــز التخصــص فــي األحيــاء بتعــدد المختبــرات فــي المجــاالت المختلفــة كعلــم الخليــة واألحيــاء الجزيئيــة والفســيولوجيا والبيئــة والوراثــة
واألحيــاء الدقيقــة والكيميــاء الحيويــة .ويتميــز خريــج هــذا التخصــص بالقــدرة علــى العمــل فــي المختبــرات العمليــة والبحــث العلمــي فــي
جميــع أنحــاء الوطــن وخارجــه بســبب التعــرض المســتمر للمختبــرات ولمهــارات كتابــة التقاريــر العلميــة.

فرص عمل الخريجين
البكـــالـــوريـــــــــوس

الــــــدراســــــــــــات الــــعــــلـــيـ ّــــــــــا
•وزارة الـــتــربــيــــة والـــتـــعــلــيــــــــــم
•إدارة المنشآت الطبية والعلمية
•الـــــــــــمــــــــــــــــــوارد الـــبــــشـــــريـــــــة
•المـــــؤســـســـــات غيـر الحكوميـــة

•التربيــــة والتعليم
•المختبرات الطبية
•وزارة الـــبـــيــئـــــــــــة
•ســلـــطـة الطـــاقة
•سلــطــة الــمـيـــــاه
•مصــانـع األدويــــــة
•مصــانـع األغــذيــــة والمشروبات
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