برامج الدراسات العليا
 برانمج املاجستري يف قسم علم احليوان
 شروط القبولمع االلتزام بالئحة عمادة الدراسات العليا جيب على املتقدم :
 -1أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس يف علم احليوان من جامعة امللك سعود أو ما يعـادهلا بتقدير ال
يقل عن " جيد ".

 -2أن جيتاز االختبار واملقابلة الشخصية.
 -3موافقة جهة العمل.
 -4أن يتفرغ الطالب للدراسة تفرغاً اتماً.
 -5أن جيتاز بعض املقررات التكميلية إذا رأى جملس القسم حاجة الطالب لذلك.

 اخلطة الدراسية لدرجة املاجستري
الربانمج العام لدرجة املاجستري) (M.Sc.يف علم احليوان
(  12ساعة إجبارية  12 +ساعة ختصص  6 +ساعات حبث)
الساعات اإلجبارية ( 12ساعة)
رقم املقرر
 555حني
 511حني
 521حني
 531حني
 543حني
 571حني

اسم املقرر
تصميم التجارب يف احليوان
احلشرات والطفيليات التطبيقية
احليواانت املائيـة
علم وظائف األعضاء املتقدم
بيولوجيا اخللية واألنسجة
البيئة احليوانية والتلوث
اجملموع

عدد الوحدات
)1+1(2
)1+1(2
)1+1(2
)1+1(2
)1+1(2
)1+1(2
 12ساعة

خيتار الطالب ] 12ساعة[ من أحد املسارات التاليـة
مسار ( )1البيئة احليوانية والتلوث
رقم املقرر
 572حني
 573حني
 574حني
 575حني
 576حني
 577حني
 575حني
 575حني

اسم املقرر
احملافظة على الثروة احليوانية
علم البيئة متقدم ()1
التوزيع اجلغرايف للحيوان
علم وظائف األعضاء البيئي
طرق قياس التلوث
التلوث يف احليوان
التوزيع اجلغرايف يف امللواثت
مواضيع خمتارة يف البيئة والتلوث
اجملموع

مسار ( )2بيولوجية اخللية والوراثة واألنسجة
رقم املقرر
 541حني
 542حني
 544حني
 546حني
 551حني
 552حني
 553حني
 554حني
 556حني
 555حني

اسم املقرر
كيمياء أنسجة متقدم
علم اخلليـة متقدم
أنسجة متقدم
تقنية متقدمة يف علم األنسجة
علم الوراثة متقدم
وراثة العشائر والوراثة الكمية
بيولوجيا اجلزئيات واهلندسة الوراثية
وراثة التكوين
وراثة خلوية متقدم
مواضيع خمتارة يف بيولوجيا اخللية والوراثة
واألنسجة
اجملموع

عدد الوحدات
)5+2(2
)1+2(3
)5+2(2
)1+2(3
)2+1(3
)1+2(3
)1+1(2
)5+2(2
 25ساعة

عدد الوحدات
)1+2(3
)1+2(3
)1+2(3
)1+5(1
)1+2(3
)1+1(2
)5+2(2
)1+2(3
)1+1(2
)5+2(2
 24ساعة

مسار ( )3علم وظائف األعضاء وبيولوجية التكوين
رقم املقرر
 532حني
 533حني
 534حني
 536حني
 537حني
 535حني
 535حني
 541حني
 575حني

اسم املقرر
فسيولوجيا اخللية متقدم
علم وظائف أعضاء التكاثر
فسيولوجيا اهلرموانت
علم وظائف أعضاء الالفقارايت
بيولوجية التكوين اجلزيئي
علم األجنة الوصفي والتجرييب متقدم
مواضيع خمتارة يف الفسيولوجي والتكوين
كيمياء أنسجة متقدم
علم وظائف األعضاء البيئي
اجملموع

عدد الوحدات
)1+1(2
)1+2(3
)1+1(2
)1+1(2
)1+2(3
)1+2(3
)1+1(2
)1+2(3
)1+2(3
 23ساعة

مسار ( )4احلشرات والطفيلي ــات
اسم املقرر

رقم املقرر

عدد الوحدات

 515حني

علم الطفيليات متقدم

)1+2(3

 512حني

علم وظائف أعضاء الطفيليات

)1+2(3

 513حني

علم بيئة احلشرات

)1+2(3

 514حني

علم وظائف أعضاء احلشرات

)1+2(3

 515حني

علم بيئة الطفيليات

)1+2(3

 516حني

علم القرادايت

)1+2(3

 517حني

مواضيع خمتارة يف احلشرات والطفيليات

)5+2(2

 515حني

تقنية متقدمة يف احلشرات أو الطفيليات.

)1+5(1

اجملموع

 21ساعة

مسار ( )5األحياء املائيـ ـ ــة
رقم املقرر

اسم املقرر

عدد الوحدات

 522حني

علم األمساك متقدم

)1+2(3

 523حني

الالفقارايت املائية األقتصادية

)1+2(3

 524حني

تربية وإدارة األمساك

)2+1(3

 525حني

تربية الالفقارايت األقتصادية

)2+1(3

 526حني

مواضيع خمتارة يف األحياء املائية

)5+2(2

 527حني

املواصفات القياسية لبيئات احليواانت املائية

)1+5(1

 525حني

الثروة السمكية

)1+1(2
 17ساعة

اجملموع

املستوايت (الفصول) الالحقة :
رقم املقرر
 655حني

اسم املقرر
رسالة

عدد الوحدات
6

اجملموع

 6ساعات

 وصف خمتصر ملقررات درجة املاجستري
 مفردات بـرانمج درجة املاجستري ) (M.Sc.يف علم احليوان
أوالً  :الوحدات االجبارية (12ساعة)
املسار األول  :البيئة احليوانية والتلوث
572حني

احملافظة على الثروة احليوانية

)5+2(2

احملتوى مقدمه يف البيئة ،خصائص األنواع ،خصائص اجلماعات ،التوازن البيئي
وأهيمته ،أسباب إنقراض الكائنات احليه ،الثروة احليوانية األرضية واملائية
يف اململكة ،أمهية احملافطة على الثروة احليوانية ،األنواع املهددة ابالنقراض،
احملميات  :أدارة احليواانت األرضية واملائية.
573حني

علم البيئة متقدم

)1+2( 3

احملتوى خصائص اجلماعات احليوانية األرضية واملائية (معدل الوالدات والوفيات،
الكثافة ،توزيع األعمار) منو اجلماعات ،أثر العوامل غري احليه على منو
اجلماعات احليوانية (أرضية مائية) العالقات بني أفراد النوع الواحد
والعالقات بني األنواع املختلفة ،دورات اجلماعات ،التغري يف ااجملتمعات،
اجملتمعات احليوانية الصحراوية.
574حني

التوزيع اجلغرايف للحيوان

)5+2( 2

احملتوى أمناط احلياة ،نظرية األجنراف القاري ،العوامل األحيائية يف األرض ،مركز
األنواع ،اإلنتشار ،التوزيع ،التوزيع اجلغرايف للحيوان يف اجلزر ،توزيع
اجلماعة (العشوائي ،املنتظم ،التكتلي) توزيع اجلماعات (اهلجرة اخلارجية،
اهلجرة الداخلية ،اهلجرة الوقتيه) التوزيع اجلغرايف للحيواانت املائية يف املياة

العذبة واملياة املاحلة ،األنواع احليوانية ثنائية القطب.
575حني

علم وظائف األعضاء البيئي

)1+2( 3

احملتوى يتضمن هذا املقرر دراسة اإلستجابة لبعض األجهزة الوظيفية يف احليوان
للعوامل البيئية (مثل اجلهاز التنفسي والدوري واهلضمي لبعض الفقارايت
والالفقارايت) ،أتثري العوامل البيئية املختلفه اليت يتعرض هلا احليوان يف
أتثرياحلرارة

البيئة األصلية.كذلك التحاليل الكمية لتغريات الطاقة.
والتنظيم احلراري ،املاء ،التنظيم األمسوزي واألخراج.
576حني

طرق قياس التلوث

)2+1( 3

احملتوى املقدمة ،تعريف ابملواد امللوثة املختلفة لقياس امللواثت ،إستخدام بعض
الكائنات احلية يف قياس نسبة التلوث ،العوامل املؤثرة على دقة قياس
امللواثت ،طرق قياس ملواثت املياة واهلواء والرتبة وحتديد النسب املسموح
هبا عامليا ،بعض الطرق املتبعة لقياس امللواثت يف اململكة العربية السعودية
ودول اخلليج العريب والنسب املسموح هبا يف اخلليج.
577حني

التلوث يف احليوان

)1+2(3

احملتوى املقدمة ،مصطلحات يف التلوث ،التلوث والسالسل الغذائية ،أتثري
التلوث على فسيولوجيا احليوان ،أتثري التلوث على التوزيع احليواين،
دراسات خمتارة عن أتثري التلوث على احليواانت يف اململكة واخلليج.
575حني

التوزيع اجلغرايف للملواثت

)1+1( 2

احملتوى املقدمة ،التوزيع الكمي والنوعي للملواثت ،طرق احصائية يف توزيع
امللواثت ،عالقة توزيع امللواثت مبعادالت كثافة األنواع وعوامل توزيع
احليواانت ،التحكم ابمللواثت وعالقته بتوزيعها اجلغرايف.
575حني

مواضيع خمتارة يف البيئة والتلوث

)5+2( 2

احملتوى اختيار ومناقشة املراجع العلمية احلديثة يف جمال البيئة والتلوث.

املسار الثاين  :بيولوجيا اخللية والوراثة واالنسجة

كيمياء أنسجة متقدم

541حني

)1+2( 3

احملتوى طــرق الكشــف عــن املــواد املخاطيــة تنواعهــا املتعادلــة واحلمضــية املكربتــه
والكربوكس ــيليه وط ــرق التميي ــز بينه ــا والتحدي ــد ه ــل ه ــي مرتبط ــة أم ال.
الطـ ــرق املتعـ ــددة للكشـ ــف عـ ــن األنز ـ ــات مبجاميعهـ ــا املختلفـ ــة .ط ـ ــرق
الكشــف عــن الــدهون املتعادلــة والفوســفاتية والبســيطة واملرتبطــة واملشــبعة
وغ ــري املش ــبعة والكولس ــرتول .ط ــرق الكش ــف ع ــن العناص ــر املعدني ــة يف
النسيج .الطرق الكيميانسيجية املناعية.
علم اخللية متقدم

542حني

)1+2( 3

احملتوى مفهــوم اخلليــة ،جيــاز ،منــو اخلليــة وانقســامها ،ت ـزامن انقســام اخلليــة ،تنظــيم
وحتديد دورة اخللية ،كرومـاتني اخلليـة مـن حيـث الرتكيـب والوظيفـة ،تركيـب
الكرموسـ ـ ــوم ،األنـ ـ ــاض النوويـ ـ ــة ،تضـ ـ ــاعف الـ ـ ــدان ) (DNAوعمليـ ـ ــة
اإلصالح والتعديل فيه.
أنسجة متقدم

544حني

)1+2(3

احملتوى دراس ــة الرتكي ــب النس ــيجي ل ــبعض أعض ــاء اجله ــاز املن ــاعي مث ــل  :العق ــد
اللمفيه ،اللوز ،الطحـال ،غـدة الثـا وس وجيـب فابريشـيا .دراسـة الرتكيـب
النس ــيجي ألعض ــاء احل ــواس التاليـ ــة  :األذن ،الع ــني وحليم ــات التـ ــذوق.
دراســة الرتكيــب النســيجي للغــدد الصــماء التاليــة :الغــدة الدرقيــة ،الغــدة
النخامي ــة ،الغ ــدة الكظري ــة .دراس ــة الرتكي ــب النس ــيجي للجه ــاز العص ــيب
املركزي.

546حني

تقنية متقدمة يف علم األنسج ــة

)1+5(1

احملتوى تقنيـ ــات خاصـ ــة لتحضـ ــري قطاعـ ــات نسـ ــيجية للعـ ــني واألعضـ ــاء املختلفـ ــة
للجه ـ ــاز العص ـ ــيب املرك ـ ــزي ،والعظ ـ ــام اهلش ـ ــه والص ـ ــلبة .تقني ـ ــات الص ـ ــب
البيول ـ ــوجي املس ـ ــتخدمة يف عل ـ ــم األنس ـ ــجة .تقني ـ ــة خاص ـ ــة ابلقطاع ـ ــات
النسيجية ألغراض العرض املتحفي.
علم الوراثــة املتق ــدم

551حني

)1+2(3

احملتوى الطف ـ ـرات ،تكـ ــوين اإلحتـ ــادات اجلديـ ــدة يف البكتـ ــرياي ،العناصـ ــر الوراثيـ ــة
املتنقلــة ،التنظــيم الــوراثي لالســتجابة املناعيــة واالنقســام اخللــوي (اجلينــات
املســرطنة واجلينــات املســرطنة األوليــة) .بعــض التجــارب اهلامــة يف الوراثــة
مث ــل ب ــارب ل ــدربريج واتش ،هريش ــى وش ــيز ،ميسلس ــون وس ــتاهل ،قـ ـوانني
شارقاف وبارب قـريفس .مسـامهات واتسـون وكريـك يف اكتشـاف تركيـب
الدان ).(DNA
552حني

وراثة العشائر والوارثة الكمية

)1+1(2

احملتوى الرتكيب الوراثي للجماعـات ،القـوى الـيت تغـري تكـرار اجلينـات ،اجملموعـات
الصــغرية ،قياســات االخــتالف ،التشــابه بــني األقــارب ،املكــا ء الــوراثي،
االنتخاب ،زواج األقـارب واألابعـد ،الصـفات الكميـة .وتقـدير التنبـؤ غـري
املنحاز اخلطي األفضل ).(Blup
553حني

بيولوجيا اجلزيئات واهلندسة الوراثية

)5+2(2

احملتوى إنز ـ ــات القـ ــص (التقييـ ــد ) ،النواقـ ــل املسـ ــتخدمة يف التنسـ ــيل (الكلونـ ــه)
والتنسـ ــيل ،إنشـ ــاء املكتبـ ــات اجلينوميـ ــة والكرموسـ ــومية ومكتبـ ــات الـ ــدان
املكم ــل،التعرف عل ــى التتابع ــات املنس ــله اخلاص ــة يف املكتب ــات اجلينومي ــه
ومكتبــات الــدان املكمــل ،حتليــل تتــابع الوحــدات البنائيــة للــدان ،التطبيقـات
العمليـ ــة للهندسـ ــة الوراثيـ ــة ،املخـ ــاطر واملشـ ــكالت احملتملـ ــة لتقنيـ ــة الـ ــدان
املؤلف والتقنيات املمكنة لتقليل مثل هذه املخاطرالبيولوجية.

554حني

وراثة التكوي ـ ــن

)1+2( 3

احملتوى تنظيم التعبري اجليين قصري وطويل األجل يف الكائنـات احليـة حقيقيـة النـواة
وميكانيكيـ ــات هـ ــذا التنظـ ــيم ،وـ ــايز البويضـ ــة والت ـ ـ ثريات األموميـ ــة علـ ــى
التكـ ــوين ،وراثـ ــة تكـ ــوين ذاببـ ــة اخلـ ــل والفقـ ــارايت واألساسـ ــيات العامـ ــه
للتكوين غري الطبيعي.
556حني

وراثة خلوي ــة متق ــدمة

)1+1(2

احملتوى تركيــب الكرموســومات يف الفريوســات والكائنــات احليــة بدائيــة وحقيقيــة
النواة ،طبيعة وعواقب التغريات الرتكيبية للكرموسومات ،مصادر وعواقب
التغ ـريات العدديــة للكرموســومات ،حتضــري طبعــة النــواة ،تقنيــات التشــري
الكرموسومي ،كرموسومات اإلنسان واخلرائ الوراثية.
555حني

مواضيع خمتارة يف بيولوجيا اخللية والوراثة واألنسجة

)2+5 (2

احملتوى اختيار ومناقشة األحباث واألوراق العلميـة خاصـة تلـك األوراق احلديثـة يف
جمال بيولوجيا اخللية والوراثــة واألنسج ــة.

املسار الثالث  :علم وظائف االعضاء وبيولوجية التكوين
532حني

فسيولوجيا اخللية املتقدمة

)1+1(2

احملتوى دراسة اخلالاي علـى املسـتوى الفسـيولوجي متضـمنا الرتكيـب والوظيفـة للعضـيات
واألغشــية ،دراســة اإلنز ــات ،عالقــات الطاقــة والــتحكم األيضــي ،االســتجابة
لإلشعاعات ،اإلاثرة واإلنقباضات وتنظيم منو وويز اخللية.

533حني

فسيولوجيا التكاثـ ـ ـ ــر

)1+2(3

احملتوى التشـ ـريق املق ــارن وفس ــيولوجيا اجله ــاز التناس ــلي يف الفق ــارايت العلي ــا ،ال ــدورة
التناس ــلية وهرم ــوانت التك ــاثر ،البل ــوغ اجلنس ــي ،إنغـ ـراس اجلن ــني ،النم ــو قب ــل
الوالدة ،الوالدة وبدء نشاط الغدد اللبنية ،التنظيم اهلرموين للظواهر التناسلية.
534حني

فسيولوجيا اهلرموانت

)1+1(2

احملتوى دراســة عمــل اهلرمــوانت علــى املســتوى اخللــوي والعضــوي يف احليــواانت الفقاريــة
عــن طريــا دراســة  :تنظــيم إف ـراز اهلرمــوانت ،مليــة عمــل اهلرمــوانت ،اهلرمــوانت
ومسـ ــتوى السـ ــكر يف الـ ــدم ،التنظـ ــيم اهلرمـ ــوين لسـ ــوائل اجلسـ ــم ،تنظـ ــيم أيـ ــض
ومسـتوى الكالسـيوم والفوسـفور ،التنظـيم اهلرمــوين ملعـدل األيـض وأخـذ الغــذاء
ومك ــوانت اجلس ــم ،التنظ ــيم اهلرم ــوين للتك ــاثر ،اهلرم ــوانت والس ــلوك احلي ــواين،
اهلرموانت والتوازن يف اجلسم.
536حني

علم وظائف أعضاء الالفقارايت

)1+1(2

احملتوى دراس ــة مقارن ــة ع ــن وظ ــائف أعض ــاء الالفق ــارايت متض ــمنه  :اجله ــاز العص ــيب،
الدعامة واحلركة يف الالفقارايت ،جهاز الغدد الصماء ،اجلهـاز التنفسـي ،اجلهـاز

الدوري ،اجلهاز اهلضمي ،اجلهاز اإلخراجي واجلهاز التناسلي.
537حني

بيولوجية التكوين اجلزيئي

)1+2(3

احملتوى دور السيتوبالزم ومكوانت النواة يف عملية تكوين األمشاج ،التغريات الفيزايئيـة
والكيميائية واأليض أثناء عملية األخصاب ،كيميائية االنقسام وصناعة الربوتـني
أثنـ ــاء عمليـ ــة الـ ــتفلج .أمثلـ ــة علـ ــى التكـ ــوين اجلزيئـ ــي لبويضـ ــات الالفقـ ــارايت،
الربمائيات ،الثدييات .املثبطات واحملفزات لعملية وايز اخلالاي والعالقة بني وـايز
اخلالاي والنمو السرطاين.
535حني

علم األجنه الوصفي والتجرييب املتقدم

)1+2(3

احملتوى منــو البويض ــة ودور ووظيف ــة اخلــالاي احلويص ــلية ،عملي ــة تكــوين وترس ــيب امل ــق،
عملي ــة الش ــرب والبل ــع اخلل ــوي ونش ــاطها يف مرحل ــة من ــو البويض ــة .ال ــتحكم يف
عوام ــل اإلخص ــاب وميكانيكي ــة اإلخص ــاب ،أن ــواع ونظ ــرايت عملي ــة التك ــاثر
العـذري  ،Parthenogenesisالــتحكم يف عمليــات النمــو وعــدد وحجــم
اخلــالاي ،عمليــات النمــو يف مابعــد مرحلــة النمــو اجلنيــين ،دور املنظمــات وبــارب
احلــث اجلنيــين وتفســريها ،زراعــة األنســجة اجلنينيــة ،الصــب مبــواد مشــعة ،طفــل
األنبوب وعمليات التلقيق الصناعي.
535حني

مواضيع خمتارة يف الفسيولوجي والتكوين

)1+1(2

احملتوى مواضـيع خمتــارة يف جمــال الفســيولوجي والتكــوين والـيت ســوف تعتمــد علــى طبيعــة
موضوع الدراسة اليت سيقوم هبا طالب الدراسات العليا.
541حني

كيمياء أنسجة متقدم

)1+2(3

احملتوى الطرق املتعددة للكشف عن املواد الكربوهيدراتية تنواعها املتعادلة واحلمضية
املكربية والكربوكسيلية وطرق التمييز بينها والتحديد هل هي مرتبطة أم ال،
الطرق املتعددة للكشف عن األنز ات مبجاميعها املختلفة ،الطرق املتعددة
للكشف عن الدهون املتعادلة والفوسفاتية والبسيطة واملرتبطة واملشبعة وغري
املشبعة املرتبطة والكولسرتول ،بعض الطرق للكشف عن العناصر املعدنية يف

النسيج ،الطرق الكيميانسيجية املناعية.
 575حني

علم وظائف األعضاء البيئـي

)1+2(3

احملتوى يتض ــمن ه ــذا املق ــرر دراس ــة األس ــتجابة الوظيفي ــة ل ــبعض األجه ــزة مث ــل اجله ــاز
التنفســي والــدوري واهلضــمي ولــبعض العوامــل البيئيــة املختلفــة الــيت يتعــرض هلــا
احليــوان يف بيئتــه األصــلية .كــذلك تغ ـريات الطاقــة وتنظيمــات درجــات احل ـرارة
ومعدالت املاء واالمسوزية.

املسار الرابع  :احلشرات والطفيليات
515حني

علم الطفيليات ”متقدم"

)1+2(3

احملتوى مفهوم التطفل .نش ة عالقة التطفل ومقارنتها بعالقة االفرتاس والعالقات األخرى
املشاهبة يف عامل احليوان .األمهية االقتصادية واالجتماعية للطفيليات وإبرازها عن
طريا دراسة مناذج حمددة من األوليات والديدان واملفصليات الطفيلية .الطرق
املتبعة يف عالج االصاابت الطفيلية .مقاومة االصاابت الطفيلية.

512حني

علم وظائف أعضاء الطفيليات

)1+2(3

احملتوى دراسة أيض النشوايت والربوتينات والدهون يف الطفيليات املختلفة .دراسة
األنظمة األنز ية يف الطفيليات املختلفة وعالقتها ،صابة العائل .دراسة للطرق
الفسيولوجية املختلفة اليت تتبعها الطفيليات يف اصابة العائل واألستقرار داخله.
دراسة اآلاثر اليت حتدثها الطفيليات يف العائل خاصة :املنافسة على الغذاء
واملواد احليويه بني الطفيليات والعوائل ،واألاثر السلبية على جهاز مناعة العائل
من حتفيز وأضعاف ،دراسة تركيب أجهزة بعض الديدان الطفيلية خاصة اجلهاز
اهلضمي واجلهاز التناسلي .دراسة اخلصائص العامة للجدران اخلارجية املنفذة
وخالفها يف الطفيليات املختلفة.
513حني

علم بيئة احلشرات

)1+2(3

احملتوى تعريف ابجملموعات احلشرية واملوطن .التوزيع اجلغرايف للحشرات .دراسة العالقة
بني جمتمعات احلشرات وأوساطها املعيشية مع الرتكيز على العوامل البيئية اليت
تؤثر على تواجد وإنتشار احلشرات .التكاثر ودورات حياة احلشرات وعالقتهما

ابحملي الذي تعيش فيه .عالقة تغذية احلشرة ابلبيئة (املوطن) اليت تعيش فيها.
علم وظائف أعضاء احلشرات

514حني

)1+2(3

احملتوى دراسة هستولوجية وفسيولوجية مقارنة لنوعني من اجلهاز اهلضمي يف احلشرات،
احدمها حلمي التغذية واآلخر عصاري التغذية مع دراسة تفصيلية لألنز ات
اهلاضمة واالحتياجات الغذائية وافرازات الغدد اللعابية .دراسة تفصيلية للتلوث
الكيميائي يف احلشرات .دراسة هستولوجية وفسيولوجية موسعة للجهاز العصيب
املركزي واحلشوي يف احلشرات ودورمها يف فسيولوجيا احلشرات خاصة يف النمو
والتكاثر وتكوين الربوتينات .دراسة هستولوجية موسعة خلالاي دم احلشرات
وفسيولوجية حلجم الدم يف احلشرات وطرق قياسه .دراسة فسيولوجية بريبية
للتشكل يف احلشرات .دراسة موسعة لفسيولوجيا التنفس يف احلشرات.
علم بيئة الطفيليات

 515حني

)1+2(3

احملتوى أنواع الطفيليات ،أنواع العوائل .العائل كبيئة للطفيلي .دراسة مناذج حمددة من
أمناط تفاعالت أطوار الطفيليات مع بيئاهتا اخلاصة (العوائل) ومع البيئات
اخلارجية .التوزيع اجلغرايف للطفيليات .الطفيليات كعوامل بيئية تسيطر على
عوائلها .دراسة بعض مناذج من الطفيليات اليت تصيب حيواانت البيئة املائية
والبيئة األرضية.
516حني

علم القراديـ ــات

)1+2(3

احملتوى نبذة عن القرادايت .الوضع التصنيفي للقراد واحللم .دراسة الشكل اخلارجي
للقراد واحللم .دراسة الرتكيب الداخلي ووظائف اعضاء القرادايت خاصة القراد
الصلب .دراسة بيئية للقرادايت .تقسيم القرادايت (خاصة القراد) اىل فصائل
وأجناس مع الرتكيز على األنواع املوجودة يف اململكة العربية السعودية .اآلمهية
االقتصادية والطبية للقرادايت .مقاومة القرادايت.

517حني

مواضيع خمتارة يف احلشرات والطفيليات

)5+2( 2

احملتوى مصادر البيبليوغرافيا واملراجع يف احلشرات والطفيليات ،فهرسة املراجع ،كتابة
املشاريع البحثية ،كتابة األوراق البحثية.
515حني

تقنية متقدمة يف احلشرات أو الطفيليات

)1 + 5( 1

احملتوى يدرس الطالب املختصون يف احلشرات التقنيات املتقدمة املستعملة يف دراسة
احلشرات واملفصليات األخرى ،كل حسب ختصصه الدقيا ،ويدرس الطالب
املختصون يف الطفيليات التقنيات املتقدمة املستعملة يف دراسة الطفيليات
املختلفة ،خاصة التقنيات املناعية ،كل حسب ختصصه الدقيا.

املسار اخلامس  :األحياء املائية
522حني

علم االمساك (متقدم)

)1+2( 3

احملتوى دراسـ ــات متقدمـ ــه يف التصـ ــنيف ،التش ـ ـريق ،البيئـ ــات ،التكيفـ ــات الفسـ ــيولوجية،
اسرتاتيجية التكاثر والعالقات بني اجملاميع السمكيه وكذلك تنوع االمساك.
523حني

الالفقارايت املائية االقتصادية

)1+2(3

احملتوى دراســة متقدمــة للخصــائص الظاهريــة ،التشــرييه ،التصــنيف ،العالقــات التصــنيفية،
التكاثر ،والتوزيع اجلغرايف جملموعات خمتارة من الالفقارايت املائية االقتصادية.
524حني

تربية وإدارة االمساك

)2+1(3

احملتوى األســس العامــه لرتبيــة االمســاك ،تربيــة امســاك البلطــي والشــبوط والقرمــوط ،اجلــدوى
االقتصادية لرتبية االمساك.
525حني

تربية الالفقاريـ ـ ــات االقتصادية

)2+1(3

احملتوى دورة احلي ــاة ،املتطلب ــات اخلاص ــه لرتبي ــة وادارة الالفق ــارايت االقتص ــادية للتكي ــف
للمعيشـ ــة يف املسـ ــطحات املائيـ ــة االصـ ــطناعية مثـ ــل  :اجلمـ ــربي ،ج ـ ـراد البح ـ ــر،
السرطان ،احملار واحلبار.
526حني

مواضيع خمتارة يف األحياء املائية

)5+2(2

احملتوى مواضيع خمتارة يف جماالت البحوث املتعلقة ابحليواانت املائية.
527حني

املواصفات القياسية لبيئات احليواانت املائية

)1+5(1

احملتوى تزوي ــد الط ــالب ابلط ــرق االساس ــية الالزم ــة إلع ــداد بيئ ــات مائي ــة ص ــاحلة لرتبي ــة
احليــواانت املائيــة وكــذلك معرفــة املعــايري القياســية لدرجــة حـرارة املــاء واألوكســجني

املـ ــذاب واثين أكسـ ــيد الكربـ ــون واملـ ــواد العالقـ ــة والـ ــرقم االيـ ــدروجيين واالمونيـ ــا
والكلور واخلارصني والنحاس وكذلك الكادميوم والفينول.
525حني
احملتوى

الثروة السمكية

)1+1(2

أمهية االمساك كثـروة متجـددة ومسـامهة الثـروة السـمكية يف أتمـني الغـذاء واألمـن
الغـ ــذائي وجـ ــودة الربوتـ ــني السـ ــمكي الفائقـ ــه ألنـ ــواع الربوتـ ــني احليـ ــواين االخـ ــرى.
الوســائل احلديثــة لتنميــة املصــادر الســمكية ونايتهــا .ســن القــوانني اخلاصــة ابلثــروة
السمكية .الثروة السمكية يف اململكة العربية السـعودية ومسـتقبلها .تربيـة االمسـاك
لس ــد احلاج ــة للربوت ــني الس ــمكي .ف ــرال االس ــتزراع البح ــري لالمس ــاك يف اململك ــة
العربية السعودية.

 655حني
احملتوى

رسالة

()6+5

يقوم الطالب ابجراء حبـث يف أحـد املوضـيع العلميـة حسـب ختصصـه ومـن كتابـة
رسالته حتت اشراف أحد أعضاء هيئة التدريس املتخصصني.



برانمج املاجستري للتنوع االحيائي
أصــبق االهتمــام ابلتنــوع اإلحيــائي واحملافظــة عليــه مــن اهتمامــات األمــم األساســية ملــا لــه مــن أتثــري علــى

استمرار احلياة على كوكب األرض .وقد وثل هذا االهتمام يف توقيع ما يزيد على  155دولة علـى اتفاقيـة التنـوع
اإلحيــائي والــيت انقشــها مــؤور األمــم املتحــدة والــذي عقــد يف الربازيــل عــام 1552م .و قــد أكــد املــؤور أمهيــة
احملافظــة واالســتخدام املســتدام للمــوارد اإلحيائيــة يف كــل دولــة .كمــا أكــد املــؤور علــى مســئوليات األعضــاء يف
إجراء الدراسات والتدريب ودعم التعاون للحفاظ على التنوع اإلحيائي.وقـد انضـمت اململكـة لالتفاقيـة يف بدايـة
عــام 1422هـ ـ استشــعاراً منهــا تهيمــة صــون التنــوع اإلحيــائي واحلفــاظ عليــه واالســتفادة مــن املنــافع الناشــئة مــن
تطبيا الدول األعضاء لالتفاقية.

إدراكا من جامعة امللك سعود ألمهية التنوع االحيائي واحملافظة عليه ،فقد أقـرت برانجمـاً مشـرتكاً بـني كليـة

العلوم ممثلة بقسم علم احليوان وقسم النبات واالحياء الدقيقـة ،وكليـة الزراعـة ممثلـة بقسـم اإلنتـاج احليـواين وقسـم
اإلنتاج النبايت لت هيل متخصصني يف جمال التنوع اإلحيائي وللمسامهة يف البحوث والدراسـات املتعلقـة هبـذا اجملـال
ويهدف هذا الربانمج إىل :
 إعداد الباحثني العلميني وإكساهبم املهارات واخلربات يف جمال التنوع اإلحيائي للمحافظة علـى
املوارد الطبيعية والرتاث احلضاري اإلحيائي.
 املسامهة يف الدراسات واألحباث املتعلقة ابحلياة الفطرية واملوارد الطبيعيـة ملعرفـة خمـزون اململكـة
من الكائنات احلية وكيفية االستفادة منها.
 مواكبـ ــة املسـ ــتجدات واالهتمامـ ــات العلميـ ــة بقضـ ــااي البيئ ـ ـة ومكوانهتـ ــا اإلحيائيـ ــة والتصـ ــدي
ملشكالهتا يف سبيل حياة أفضل.
 املســامهة يف حتقي ــا السياســات الوطني ــة اهلادف ــة إىل نايــة الكائن ــات احليــة وإجـ ـراء الدراس ــات
واالهتمام بقضااي البيئة للوصول إىل احللول املناسبة هلا حملياً وعاملياً.

شــروط القبول :
 .1أن يكون املتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس يف التخصصات االحيائية:

النبات ،واحليوان ،واملراعي ،والغاابت ،أو أحد التخصصات األخرى ذات العالقة من جامعة

امللك سعود أو مـا يعادهلا.
 .2أن جيتاز املتقدم مقابلة شخصـية بريها اللجـنة املشرفة على الربانمج.
 .3الشروط األخرى الواردة يف الئحة الدراسات العليا.
يتم تقدمي طلبات القبول يف عماده الدراسات العليا جبامعة امللك سعود حسب التواريخ املعلنة من قبل
العمادة.
نظام الدراسة  :تكون الدراسة للحصول على الدرجة يف هذا الربانمج ابملقـررات الدراسـية والرسـالة حسـب النظـام
الفصـلي ابجلامعـة حيـث يــدرس الطالـب  24وحـدة دراســية موزعـة علـى ثـالث فصــول دراسـية ،حبيـث ينهــي 15
وح ــدات دراس ــية يف الفص ــل الدراس ــي األول و  5وح ــدات دراس ــية يف الفص ــل الدراس ــي الث ــاين و  5وح ــدات
دراسية يف الفصل الدراسي الثالث .يقوم الطالب بعد ذلك بكتابة مشروع حبثه خالل الفصل الدراسي الثالـث،
ومن يقوم بتنفيذ املشروع وكتابة الرسالة وهيداً ملناقشتها.

بعض مقررات الربانمج :

 التنوع االحيائي يف النظم البيئية.
 تصنيف اجملموعات النباتية واحليوانية.
 التنوع االحيائي والتنمية.
 إدارة احلياة الفطرية.
 إدارة املراعي لالستغالل املتعدد.
 أمراض النبااتت واحليواانت الفطرية.
 األصول الوراثية.
 أنظمة وتشريعات احملافظة على البيئة.
 إمناء وتربية الغاابت.
 احملافظة على الثروة احليوانية.

