
 برانمج الدكتوراه يف علم احليوان 

 شروط القبول 

 :مع االلتزام بالئحة عمادة الدراسات العليا، جيب على املتقدم أن
 . ـيكون حاصاًل على درجة املاجستري يف علم احلـيوان من جـامعة امللك سعود أو ما يعادهلا 

 .جيتاز اإلختبار واملقابلة الشخصية ابلطريقة اليت حيددها القسم
أو اختبار ( توفل ) درجـة على األقـل يف امتحـان القـدرات للغــة اإلجنليزيـة  054يكـون حاصـاًل على 

(IELTS)  وأن جيتاز االختبار يف اجلزء األكادميي (  0.5) على أن ال تقـل درجــته عنAcademic 
Reading and Writing Modules. 

 موافقة جهة العمل
 .غاً كلياً يتفرغ الطالب للدراسة تفر 

 .جيتاز بعض املقررات التكميلية إذا رأى جملس القسم حاجة الطالب لذلك
 

 اخلطة الدراسية لدرجة الدكتوراه

 (وحدات حبث  6+ وحدات ختصصية  8+ وحدات إجبارية  04) 
 

 

 

 املستوى األول
 

 الوحدات الدراسيةعدد  اسم املقرر رقم املقرر ورمزه
(4+4+2) 2 (0)احلشرات والطفيليات التطبيقية  حني 600  

(4+4+2) 2 حيواانت مائية متقدم حني 620  

(4+4+2) 2 فسيولوجيا التكاثر املقارن حني 630  

(4+4+2) 2 بيولوجيا اخللية املتقدم حني 600  

(4+4+2) 2 البيئة احليوانية والتلوث متقدم حني 670  

 04 اجملمــوع

 (وحـــدات  04الوحـدات  األجبـاريــة ) 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحــــدات 8 التخصصيـــة الوحــدات

 وحدات دراسية من املقررات التالية حبسب ختصصه الدقيق 8خيتار الطالب 

املستوى 
 الثاين

عدد الوحدات  اسم املقرر رقم املقرر ورمزه
(4+4+2) 2 علم احلشرات متقدم حني 602 الدراسية  

(4+4+2) 2 زراعة الطفيليات حني 603  

(4+4+2) 2 مواضيع خمتارة يف الطفيليات أو احلشرات حني 600  

(4+4+2) 2 فقارايت مائيـة حني 622  

(4+4+2) 2 متطلبات للتغذية والتمثيل الغذائي يف األمساك حني 623  

(4+4+2) 2 االقتصادايت احليوية للمصادر السمكية حني 620  

(4+4+2) 2 سلوك احليوان متقدم حني 635  

(4+4+2) 2 مواضيع متقدمة يف الفسيولوجي حني 638  

(4+4+2) 2 مواضيع حديثة يف التكوين اجلنيين حني 636  

(4+4+2) 2 علم اخللية متقدم حني 602  

(4+4+2) 2 علم األنسجة الوظيفي حني 603  

(4+4+2) 2 علم الوراثة اجلزيئية حني 650  

(4+4+2) 2 بيئة احليواانت األرضيـة حني 672  

(4+4+2) 2 بيئة احليواانت املائية حني 673  

(4+4+2) 2 دراسات متقدمه يف التلوث حني 670  

(4+4+2) 2 حلقة دراسية حني 660  

 32 اجملمــوع

 الالحقـــــة( الفـــــصول)ملستوايت 

عدد الوحدات  اسم املقرر رقم املقرر ورمزه
 الدراسية

 (6+4+4) رسالــــة حني 744



 

 وصف خمتصر ملقررات درجة الدكتوراه 
 (وحـدات 04) اإلجباريـة  الوحدات:  أوالً  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4+4+2) 2 (   0) احلشرات والطفيليات التطبيقية  حني600
عرض متقدم للنواحي التطبيقية للمفصليات والطفيليات األخرى من النواحي اإلقتصادية  احملتوى

دراسة لإلمراضية ولنماذج من األمراض املختلفة اليت .  املفصليات االقتصادية.  واإلمراضية
دراسات متقدمة لألمراضية . تسببها وتنقلها املفصليات لإلنسان وحليواانته اإلقتصادية

 .لنماذج من األمراض املختلفة اليت تسببها الطفيليات لإلنسان وحليواانته االقتصادية
 

 (4+4+2) 2 حيواانت مائيـــــــة  متقدم    حني 620
دراسة متقدمة  خلصائص وتصنيف وتكيف احليواانت املائية كذلك دراسة ما استجد يف   احملتوى

 . التوزيع اجلغرايف واإلسرتاتيجيات املختلفة للتكاثر
 

 حني 630 املقارن التكاثر فسيولوجيا (2+4+4) 2
 متضمنة والثدييات، والطيور والزواحف والربمائيات األمساك يف للتكاثر مقارنة دراسة
 العناية اإلخصاب، األمشاج، تكوين التناسلية، الدورة واألنثى، للذكر التناسلية األجهزة
 . التكاثر على البيئة أتثري للحياة، وخروجها ابألجنة

 

 احملتوى

 حني 600 املتقــــدم اخللية بيولوجيا (2+4+4) 2
 ابلفريوسات اخللية التحام. اخللية جزيئات وسم السمية( إلختبار) لقياس كنظام اخللية 

 املزارع يف املستزرعة واخلالاي املتخصصة واخلالاي دراسة. ايثيلني البول وجبلوكول املعطلة
 .   األساسي النسيجي التوافق ومعقد املناعية الوراثة. اخللوية
 

 احملتوى

 حني 670                              البيئة احليوانية والتلوث متقدم                             (2+4+4) 2
 اجملتمعات تنظيم اإلفرتاس، املفرتسات، أنواع. اجملتمعات وتنوع هيكل اإلحيائي، التنوع  

 وتنوع اإلحيائي، التنوع املنظمة العوامل التغذية، ميكانيكية املواطن، انواع املائية،
 امللواثت العضوية، غري امللواثت. الشورى ونبااتت الرطبة األراضي بيئة اجملتمعات،
 .الفيزايئية امللواثت البيولوجية، امللواثت العضوية،

 احملتوى



 

 :يتم اختيارها من املقررات التاليـة( وحـدات  8)الوحدات  االختيارية  : اثنياً 

 (4+4+2) 2 علم احلشرات  متقدم   حني602

مشـاكل احلشـرات  املعيشـية، التـنفس، التنظـيم . التكيف املورفولوجي والفسيولوجي للحشـرات احملتوى
هرمـوانت الكمـون، . اهلرمـوانت العصـبية اإلفرازيـة.  تنظيم اجلهاز العصيب والعضلي.  االمسوزي

احلشـــــرات وصـــــلتها . الفريومـــــوانت وتطبيقا ـــــا. هرمـــــوانت اإلنســـــالا، هرمـــــوانت األحـــــداث
راابت الطبيعيـة والكيميائيـة، التـ ثري الـوقعي للحشـرات علـى البيئـة، احلشـرات االضط. ابإلنسان

 .  الناقلة لألمراض

 (4+4+2) 2 زراعـــة الطفيلـيــــات     حني603

يهدف هذا املقرر لتزويد طالب الدكتوراه املختصني يف علوم الطفيليات ابألسس النظرية اليت    احملتوى
مت التوصــل اليهــا حلفــع أنــواع الطفيليــات املختلفــة يف املختــربات إمــا يف تزرعــات صــناعية أو يف 

قـرر علـى احليواانت املخربية، واليت قد حيتاجوهنا يف برامج أحباثهم لدرجة الـدكتوراه، ويشـتمل امل
ــوان يف تزرعــات صــناعية: اآليت ـــع. مقدمــة عامــة عــن تزريــع أنســجة احلي ــة لتزريـ :  األســس النظري

و  طفيليـات  Leishmaniaو   طفيليات جـنس  Trypanosomaطفيليات جنس 
و الديدان املثانية خاصة يرقات احلويصالت املائية و يرقـات ديـدان  Entamoebaجنس 

 . املتبعة  يف حفع أنواع الطفيليات املختلفة يف احليواانت املخربيةاألسس .  االسرتوجنيل احلرة

 (4+4+2) 2 مواضيع خمتارة يف الطفيليات أو احلشرات      حني 600

موضوعات متقدمة وخمتارة يف احلشرات أوالطفيليات تبعاً حلاجة الطالب وتوجيه املشرف علـى   احملتوى
 . الرسالة

 (4+4+2) 2 فقارايت مائيـــــــة        حني 622

التصـــنيف والعالقـــات التصـــنيفية، املقارنـــة بـــني : دراســـة متقدمـــة للفقـــارايت املائيـــة مـــن حيـــث  احملتوى
كـــذلك مـــا اســـتجد مـــن حبـــوث حـــول . األعضـــاء تشـــرحيياً ووظيفيـــًا، التكيـــف والتوزيـــع اجلغـــرايف

 . بيولوجيا وتوزيع الفقارايت املائية يف املياه احمليطة جبزيرة العرب

 (4+4+2) 2 متطلبات التغذية والتمثيل الغذائي يف االمساك    حني 623

العوامل . دراسة متقدمة ملتطلبات التغذية والتمثل الغذائي عند االمساك يف ظروف أيضية خمتلفة احملتوى
تقريـر . التـداخل األيضـي بـني الربوتـني والـدهون والكربوهيـدرات. املؤثرة على متطلبات التغذيـة



 . عن أحدث ما توصل إليه العلم يف هذا اجملال من خالل اجملالت العلمية

 (4+4+2) 2 األقتصادايت احليوية للمصادر السمكية    حني 620

التحلــــيالت االقتصــــادية املتبعــــه يف تقيــــيم املصــــادر الســــمكية، العــــرض والطلــــب، التحلــــيالت  احملتوى
االحصـــائية واـــع املعلومـــات، القـــوانني املـــؤثرة علـــى اإلنتـــاج، اجلـــدوى االقتصـــادية للمشـــاريع 

 .السمكية

 حني 635        متقدم - احليوان سلوك (2+4+4) 2
ــواانت ــواين والتكيفــات الســلوكية الفســيولوجية يف احلي ــواع الســلوك احلي ســلوكية البحــث عــن . أن

. دور الســلوك احليــواين يف الطــب احليــوي. ســلوك احليــوان وعلــم الصــيدالنيات التطبيقــة. الغــذاء
التطبيقات العمليـة لتجـارب . الساعة البيولوجية وسلوك اهلجرة والعودة. اإلتصال بني احليواانت

 . دور اجلهاز العصيب يف السلوك –السيطرة األحيائية . فلوفاب

 احملتوى

 حني 638 مواضيع متقدمة يف الفسيولوجي         (2+4+4) 2

ــوان،  مراجعــة ودراســة املعلومــات احلديثــة املتــوفرة يف الفــروع املختلفــة لوظــائف األعضــاء يف احلي
فســـيولوجيا األعصـــاب والغـــدد الصـــماء واملناعـــة واجلهـــاز الـــدوري واإلخـــراج واهلضـــم : ويشـــمل
 . والتناسل

 احملتوى

 

      حني 636 واضيع حديثة يف التكوين اجلنيين     (2+4+4) 2

التكــوين اجلزيئـــي : متابعــة األحبــاث احلديثـــة الــيت تنشــر عـــن التكــوين اجلنيــين يف اجملـــاالت التاليــة
ـــة واملناعـــة،  ـــة، األجن ـــة، تكـــوين األمشـــاج ونضـــوجها، األخصـــاب الصـــناعي  ونقـــل األجن لألجن

 . التقنيات احلديثة يف متابعة منو األجنة، العوامل اليت تتحكم يف تكاثر خالاي اجلنني

 احملتوى

 حني 602 علم اخللية متقدم          (2+4+4) 2

اهليكـــل . األغشـــية اخللويـــة وأهـــم وظائفهـــا، وظـــائف عضـــيات اخلليـــة وعالقا ـــا بعضـــها الـــبعض 
. السيتوبالزمي ودوره يف عمليات التدعيم والنقل، تطور ومتايز اخللية والعوامل املؤثرة على منوها

 . خصائص وأنواع اخلالاي السرطانية. التفاعالت السيتوبالزمية النووية

 احملتوى

 حني      603 علم األنسجة الوظيفـــي      (2+4+4) 2

 احملتوى              . دراسات تفصيلية إلرتباط أنسجة اجلهاز اهلضمي والبويل والتناسلي وأعضاء احلس بوظائفها 



 حني 650 علم الوراثـــة اجلزيئية     (2+4+4) 2

تنظــيم التعبــري اجليــين والتمــايز األنزميــي، التنظــيم اهلرمــوين للتعبــري اجليــين، ظــاهرة تعــدد األشــكال  
ــة العشــائر اجلزيئيــة، اديــد تتــابع الوحــدات البنائيــة  الوراثيــة بــني املواقــع الوراثيــة لألنزميــات، وراث

 . لسيتوبالزميللدان، العوامل الوراثية يف التنظيم التكويين واألساس اجلزيئي للتوارث ا

 احملتوى

 حني 672 بيئة احليواانت األرضية     (2+4+4) 2

الصـحاري، املنـاطق )طبيعة اجملتمعات، أثر التنافس واإلفـرتاس علـى هيكـل  اجملتمعـات األرضـية  
، التنـوع احليـوي يف البيئـات الصـحراوية، بيئـات اجلـزر، مواضـيع خمتـارة (العشبية، املناطق املدراية

 . يف احملافظة على احلياة الفطرية، مواضيع خاصة يف البيئات الصحراوية والتصحر

 توىاحمل

 حني 673 بيئة احليواانت املائية        (2+4+4) 2

دراسة متقدمـة لبيئـات احليـواانت املائيـة مرتكـزة علـى مـا اسـتجد مـن البحـوث احلديثـة املتعلقـة   
ـــواع، . ببيئـــة اجملتمعـــات، منـــو اجلماعـــة وتنظيمهـــا وكـــذلك إنتشـــارها ـــني األن التنـــوع والتفـــاعالت ب

احــدث التطــورات األخــرى يف .التنــافس، اإلفــرتاس، الكثافــة، تركيــب العمــر ونظريــة العــ  البيئــي
دراسات متعمقة ألحدث طـر  التصـميم والتحليـل . لعالقة بني األنواع احليوانية وبيئا ا املتنوعةا

امثلــة )اإلحصــائي يف اليــل العالقــات املختلفــة بــني اجلماعــة احليوانيــة يف خمتلــف البيئــات املائيــة 
 (. خمتارة

 احملتوى

 حني  670 دراسات متقدمة يف التلوث      (2+4+4) 2

دراســات . دراســات متقدمــة لقيــاس امللــواثت. فيــزايء امللــواثت البيئيــة. كيميــاء امللــواثت البيئيــة
دراســـات متقدمـــة يف أتثـــري . متقدمـــة يف التوزيـــع اجلغـــرايف للملـــواثت وعالقتهـــا ابلتوزيـــع احليـــواين

 . امللواثت على فسيولوجية احليوان

 احملتوى             

 حني 660 حلقة دراسيـــــة      (2+4+4) 2

 احملتوى              . عرض ومناقشة ملواضيع متقدمة يف علم احليوان وفقاً لتوجية مدرس املقرر  

 (6+4+4) ة         ــــــــــــــالـــــــــــــــرس حني 744

رسالته ات اشراف أحـد يقوم الطالب ابجراء حبث علمي يف أحد املسارات املطروحة مث يكتب  احملتوى
 .أعضاء هيئة التدريس املتخصصني

 


