
 ماجستير العلوم في تخصص النبات :ـ 

وحدد  درايدية  24( وحدد  درايدية زوة دة بدي  30يدرس الطالب / الطالبة ) 

( وحددداد درايددية ء ددراث البحدد  وق ددداد واقدددي  الريددالة   6كزقددرراد درايددية و )

وبعددد    ي ادداة الطالددب والطالبددة الزقددرراد الدرايددية باقدددير  ددا    يددد  دددا    يقددو  

بحثددف  ددد  حددد االلدداد القبدداد الد يقددة والاددد ايددزو البي ددة    ييددولو يا بددر راث 

 .القباد    ل  الوراثة    ل  الالقيف    ل  ايريح القباد

  الثاني المستوى )الفصل(                                المستوى )الفصل( األول

 نبت 512
 نبت 521
 نبت 541
 نبت 551
 نبت 571

 األسطح النباتية 
 المتقدم الزهرية النباتات تصنيف

 علم البيئة المتقدم  
 علم الوراثة المتقدم 

 البناء اإلحيائي 

2(1+1) 
2(1+1) 
2(1+1) 
2(1+1) 
2(1+0) 
 وحدات  10

 نبت 514 
 نبت 523
 نبت 543
 نبت 572
 نبت 591

 تشريح نبات تطبيقي 

 تصنيف حقلي 

 التصحر والمحافظة على الموارد الطبيعية 

 التغذية المعدنية 

 موضوعات متخصصة 

2(1+1) 
2(1+1) 
2(2+0) 
2(2+1) 
1(1+0) 
 وحدات  10

 المستوى )الفصل( الثالث               
 

 المستوى )الفصل( الرابع:            

 نبت 553
 نبت 592
 نبت 600

 وراثة خلوية متقدمة 
 حلقة دراسية 

 رسالة 

3(2+1) 
1(1+0) 
6(0+6) 
 وحدات  10

 (6+0)6 رسالة  نبت 600 

 

 ألسطح النباتية ا : نبت 512

زقدزة   اققية دراية  يطح القباد   اركيبها الايريحد الد يق   بقاؤها الحيوي   
   وا دها كزلادر للزواد   و زاك  األحياث  والقاياروظا فها   دورها  د الاكاثر 

 الد يقة  

 

 تصنيف النباتات الزهرية المتقدم:  نبت 521

الايريح ـ الكيزيداث الحيويدة ـ  لد  الاليدة ال يرا يدا القباايدة والزيكرويدكوب  اياادا 

  د القيف القباااد الةهرية   دااللكاروق

 



 علم البيئة المتقدم:  نبت 541

بي ة البذور ـ االقايار و وازلف  زقحقياد االقايار ـ زاةو  البذور  د الاربة 
لوحة الاربة واألرض ال يرية   كوايف القباااد كوايف للبي ة ـ كوايف للز

الاكويقاد ال يولو ية ـ كوايف لزاث األرض ـ كوايف اازاد باط  االرض ـ 
 الايز  بالزعاد  الثقيلة واأثير الزلوثاد  لى القباااد 

 علم الوراثة المتقدم :  نبت 551

لفيروياد الاقظي  والاكوي  الكيزيا د والوراثد للزواد الوراثية الزيكروبية ـ  د ا
والبكايريا والفطرياد ـ  يكاو الزورثاد ـ البالةزيد ـ الاكاثر والاعبير الوراثد ـ 
اوليد الاحلو ـ الاحوو ـ الاوليو ـ اال ارا  ـ الفطر  ـ الارا ط الوراثية ـ زعاود  

 االراباط ـ العقالر الوراثية الققالة ـ الهقدية والاطبيقاد   

  البناء اإلحيائي:  نبت 571 

البقدداث الئددو د  ددد القباادداد الائددراث وبقدداث اليددكرياد ـ الفيددفر  ودور  ثالثددة 

 ويددفاد األديقددوةي  بقدداث الدددهو  والبروايقدداد ـ بقدداث بعددض الزر قدداد والزركبدداد 

 القبااية ذاد األهزية األحيا ية ـ اقديراد الطا ة والقااج الكزد لهذه العزلياد  

 تشريح نبات تطبيقي:  نبت 514

ـ االقظزدددة القيدددي ية ـدددـ هيددداولو يا  الور دددة واليدددا  وال دددذر ـدددـ االقيددد ة زقدزدددة ـددد

الزريددايزية ـددـ الايددب واللحدداث الثدداقويي  ـددـ اللددفاد الزؤ لزددة ـددـ ايددريح االةهددار 

 والثزار ـ القواحد اال الادية لايريح القباد الاطبيقد  

 تصنيف حقلي:  نبت 523

د  لددوار الززلكددة العربيددة اليددعودية ـ درايددة الز ددازين القباايددة الةهريددة الزازثلددة  دد

ولفها ـ   يازها الالقيفة ـ البي اد القازية بها ـ الاوةين ال يرا د القايارها ـ حفدظ 

  يا  زقاطق الززلكة (   10العيقاد الزعيبية ) رحلة حقلية لزد  

 



 التصحر والحافظة على الموارد الطبيعية:  نبت 543

 دد العدال  العربدد االيدباب وا ثدار والزظداهر ـ الالحر كظاهر   الزية ـ الالحر 

الطدر  الحديثدة الزيداادزة للحدد زقدف ـ الزدوارد الطبيعيدة زفهوزهدا و  يدازها وكيفيدة 

 الزحا ظة  ليها 

 التغذية المعدنية للنبات:  نبت 572

األدوار الفييولو يا للعقالدر الئدرورية ـدـ وا دراض ققلدها ـ  ليدف ازالالدها ـدـ 

قو  د االقي ة واداالها  دد القبداد الكازدو ـ ققدو واوةيدن الزيدذياد ئبط واقظي  الق

 وزواد القزو  د القباد  

 موضوعات متخصصة :  نبت 591

زوئو اد زاادار  زاقدزدة  دد القبداد يهددف زقهدا ق طداث الطالدب  رلدة للدرايدة 

 .الزاعزقة  د زوئوع  و اكثر ويركة  يها  لى  ار الاطوراد الحديثة 

 اثة خلوية متقدم ور:  نبت 553

الاييددراد  ددد ا ددداد كروزويددوزاد القباادداد اال الددادية زددن الاركيددة  لددى درايددة 

االااال اد العددية للكروزويوزاد ــ والاييراد الكروزويوزية الاركيبيدة ـدـ درايدة 

 وا دددد وطدددر  الاييدددراد الكروزويدددوزية ـدددـ االيددداس الالدددوي لالرابددداط والعبدددور 

 للعبور ــ احديد الارا ط الكروزويوزية  والزيكاقيكية ال ة ية 

 حلقة دراسية :  نبت 592

يقوم الطالب بتقديم تقااييي فايويم نبةيام  داا ديامااب ن تبيام نتينقام  ا    اد 

النواضاايا التاا  يهتايدااا ناادي  النقاايي وتةااابح التقاااييي ب ضااوي الناادي  

 والطالب .


