
 برنامج الدكتوراه في علم الحيوان 

 شروط القبول 

 مع االلتزام بالئحة عمادة الدراسات العليا، يجب على المتقدم أن:
 ون حاصاًل على درجة الماجستير في علم الحـيوان من جـامعة الملك سعود أو ما يعادلها. أن يك .1
 يجتاز اإلختبار والمقابلة الشخصية بالطريقة التي يحددها القسم. .2
درجـة على األقـل في امتحـان القـدرات للغــة اإلنجليزيـة ) توفل ( أو اختبار  450يكـون حاصـاًل على  .3

(IELTS)  ( وأن يجتاز االختبار في الجزء األكاديمي  4.5على أن ال تقـل درجــته عن )
Academic Reading and Writing Modules. 

 .موافقة جهة العمل .4
 غاً كليًا.يتفرغ الطالب للدراسة تفر  .5
 يجتاز بعض المقررات التكميلية إذا رأى مجلس القسم حاجة الطالب لذلك. .6
 

 الخطة الدراسية لدرجة الدكتوراه

 وحدات بحث ( 6وحدات تخصصية +  8وحدات إجبارية +  10) 
 

 

 

 المستوى األول
 

 الوحدات الدراسيةعدد  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه
(0+0+2) 2 (1)الحشرات والطفيليات التطبيقية  حين 611  

(0+0+2) 2 حيوانات مائية متقدم حين 621  

(0+0+2) 2 فسيولوجيا التكاثر المقارن حين 631  

(0+0+2) 2 بيولوجيا الخلية المتقدم حين 641  

(0+0+2) 2 البيئة الحيوانية والتلوث متقدم حين 671  

 10 المجمــوع

 وحـــدات ( 10) الوحـدات  األجبـاريــة 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحــــدات 8 التخصصيـــة الوحــدات

 وحدات دراسية من المقررات التالية بحسب تخصصه الدقيق 8يختار الطالب 

المستوى 
 الثاني

رقم المقرر 
 ورمزه

عدد الوحدات  اسم المقرر
(0+0+2) 2 علم الحشرات متقدم حين 612 الدراسية  

(0+0+2) 2 زراعة الطفيليات حين 613  

(0+0+2) 2 مواضيع مختارة في الطفيليات أو الحشرات حين 614  

(0+0+2) 2 فقاريات مائيـة حين 622  

(0+0+2) 2 متطلبات للتغذية والتمثيل الغذائي في األسماك حين 623  

(0+0+2) 2 االقتصاديات الحيوية للمصادر السمكية حين 624  

(0+0+2) 2 سلوك الحيوان متقدم حين 635  

(0+0+2) 2 علم المناعة المرضي حين 637  

(0+0+2) 2 مواضيع متقدمة في الفسيولوجي حين 638  

(0+0+2) 2 مواضيع حديثة في التكوين الجنيني حين 639  

(0+0+2) 2 علم الخلية متقدم حين 642  

(0+0+2) 2 علم األنسجة الوظيفي حين 643  

(0+0+2) 2 علم الوراثة الجزيئية حين 651  

(0+0+2) 2 بيئة الحيوانات األرضيـة حين 672  

(0+0+2) 2 بيئة الحيوانات المائية حين 673  

(0+0+2) 2 دراسات متقدمه في التلوث حين 674  

(0+0+2) 2 حلقة دراسية حين 691  

 32 المجمــوع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمستويات )الفـــــصول( الالحقـــــةا

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر
  مشروع بحث حين 699
 (0+0+6) رسالة حين 700

 ساعات 6 المجموع



 وصف لمقررات درجة الدكتوراه 
 (وحـدات 10) اإلجباريـة الوحدات:  أوالً  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0+0+2) 2   ( 1) الحشرات والطفيليات التطبيقية  حين611
عرض متقدم للنواحي التطبيقية للمفصليات والطفيليات األخرى من النواحي اإلقتصادية  المحتوى

واإلمراضية.  المفصليات االقتصادية.  دراسة لإلمراضية ولنماذج من األمراض المختلفة 
التي تسببها وتنقلها المفصليات لإلنسان ولحيواناته اإلقتصادية. دراسات متقدمة 

لنماذج من األمراض المختلفة التي تسببها الطفيليات لإلنسان ولحيواناته لألمراضية 
 االقتصادية.

 
 (0+0+2) 2 حيوانات مائيـــــــة  متقدم    حين 621

دراسة متقدمة  لخصائص وتصنيف وتكيف الحيوانات المائية كذلك دراسة ما استجد في   المحتوى
 التوزيع الجغرافي واإلستراتيجيات المختلفة للتكاثر. 

 
 حين 631 المقارن التكاثر فسيولوجيا (2+0+0) 2

 تضمنةم والثدييات، والطيور والزواحف والبرمائيات األسماك في للتكاثر مقارنة دراسة
 لعنايةا اإلخصاب، األمشاج، تكوين التناسلية، الدورة واألنثى، للذكر التناسلية األجهزة
 . التكاثر على البيئة تأثير للحياة، وخروجها باألجنة

 

 المحتوى

 حين 641 المتقــــدم الخلية بيولوجيا (2+0+0) 2
 الفيروساتب الخلية التحام. الخلية جزيئات وسم السمية( إلختبار) لقياس كنظام  الخلية 

 في زرعةالمست والخاليا المتخصصة والخاليا دراسة. ايثيلين البول وبجلوكول المعطلة
 .   األساسي النسيجي التوافق ومعقد المناعية الوراثة. الخلوية المزارع

 

 المحتوى

 حين 671                              البيئة الحيوانية والتلوث متقدم                             (2+0+0) 2
 ظيمتن اإلفتراس، المفترسات، أنواع. المجتمعات وتنوع هيكل اإلحيائي، التنوع  

 إلحيائي،ا التنوع المنظمة العوامل التغذية، ميكانيكية المواطن، انواع المائية، المجتمعات
 ضوية،الع غير الملوثات. الشورى ونباتات الرطبة األراضي بيئة المجتمعات، وتنوع

 .الفيزيائية الملوثات البيولوجية، الملوثات العضوية، الملوثات

 المحتوى



 وحـدات( يتم اختيارها من المقررات التاليـة:  8ية  )تخصصثانياً : الوحدات  ال

 (0+0+2) 2 علم الحشرات  متقدم   حين612

التكيف المورفولوجي والفســــــيولوجي للحشــــــرات. مشــــــاكل الحشــــــرات  المعيشــــــية، التنفس،  المحتوى
التنظيم االسموزي.  تنظيم الجهاز العصبي والعضلي.  الهرمونات العصبية اإلفرازية. هرمونات 
الكمون، هرمونات اإلنســـــــــــالا، هرمونات األحداث. الفيرومونات وتطبيقاتها. الحشـــــــــــرات 

ة، رابات الطبيعية والكيميائية، التأثير الوقعي للحشــــرات على البيئوصــــلتها باإلنســــان. االضــــط
 الحشرات الناقلة لألمراض.  

 (0+0+2) 2 زراعـــة الطفيلـيــــات     حين613

يهدف هذا المقرر لتزويد طالب الدكتوراه المختصــــين في علوم الطفيليات باألســــس النظرية    المحتوى
التي تم التوصل اليها لحفظ أنواع الطفيليات المختلفة في المختبرات إما في تزرعات صناعية 
أو في الحيوانات المخبرية، والتي قد يحتاجونها في برامج أبحاثهم لدرجة الدكتوراه، ويشــتمل 

قرر على اآلتي: مقدمة عامة عن تزريع أنســــــــــجة الحيوان في تزرعات صــــــــــناعية. األســـــــــس الم
ــــات جنس  ــــــــــــــــــــــع:  طفيلي ـــــــــــــــــــــــ ــــة لتزريـ ــــات جنس  Trypanosomaالنظري و   طفيلي

Leishmania  و  طفيليات جنسEntamoeba  و الديدان المثانية خاصـــــــــة يرقات
اع المتبعة  في حفظ أنو الحويصـــــالت المائية و يرقات ديدان االســـــترونجيل الحرة.  األســـــس 

 الطفيليات المختلفة في الحيوانات المخبرية. 

 (0+0+2) 2 مواضيع مختارة في الطفيليات أو الحشرات      حين 614

موضــوعات متقدمة ومختارة في الحشــرات أوالطفيليات تبعاً لحاجة الطالب وتوجيه المشــرف   المحتوى
 على الرسالة. 

 (0+0+2) 2 فقاريات مائيـــــــة        حين 622

دراســــــــة متقدمة للفقاريات المائية من حيث : التصــــــــنيف والعالقات التصــــــــنيفية، المقارنة بين  المحتوى
األعضــــــاء تشــــــريحياً ووظيفيًا، التكيف والتوزيع الجغرافي. كذلك ما اســــــتجد من بحوث حول 

 بيولوجيا وتوزيع الفقاريات المائية في المياه المحيطة بجزيرة العرب. 

 (0+0+2) 2 متطلبات التغذية والتمثيل الغذائي في االسماك    حين 623

دراســــــة متقدمة لمتطلبات التغذية والتمثل الغذائي عند االســــــماك في ظروف أيضــــــية مختلفة.  المحتوى
العوامــــــل الملثرة على متطلبــــــات التغــــــذيــــــة. التــــــداخــــــل األيضـــــــــــي بين البروتين والــــــدهون 



إليه العلم في هذا المجال من خالل المجالت والكربوهيدرات. تقرير عن أحدث ما توصـــــــــل 
 العلمية. 

 (0+0+2) 2 األقتصاديات الحيوية للمصادر السمكية    حين 624

التحليالت االقتصـــــــادية المتبعه في تقييم المصـــــــادر الســـــــمكية، العرض والطلب، التحليالت  المحتوى
ع الجدوى االقتصـــــادية للمشـــــارياالحصـــــائية وجمع المعلومات، القوانين الملثرة على اإلنتاج، 

 السمكية.

 حين 635        متقدم - الحيوان سلوك (2+0+0) 2
أنواع الســـلوك الحيواني والتكيفات الســـلوكية الفســـيولوجية في الحيوانات. ســـلوكية البحث عن 
الغذاء. سلوك الحيوان وعلم الصيدالنيات التطبيقة. دور السلوك الحيواني في الطب الحيوي. 
اإلتصال بين الحيوانات. الساعة البيولوجية وسلوك الهجرة والعودة. التطبيقات العملية لتجارب 

 دور الجهاز العصبي في السلوك.  –افلوف. السيطرة األحيائية ب

 المحتوى

 حين 637        علم المناعة المرضي (2+0+0) 2
نظرة عامة على أنواع االســــــــــتجابات المناعية   التفاعالت الخلوية في الجهاز المناعي   تنظيم 

ســــــــــببات م -االســــــــــتجابة المناعية   الوراثة المناعية   المناعة الذاتية وأمراض المناعة الذاتية :
عة االمناعة المرضــــــية المراض المن –تصــــــنيف امراض المناعة الذاتية  –امراض المناعة الذاتية 

 -امراض المناعة الذاتية في المملكة العربية الســـــــــــعودية . أمراض نقص المناعة : –الذاتية 
 امراض –نقص المناعة المكتســـــــب  –نقص المناعة االولى  –تصـــــــنيف امراض نقص المناعة 

امة نظرة ع -نقص المناعة في المملكة العربية الســـــــعودية . علم مناعة نقل وزراعة االعضـــــــاء :
ية في االليات المناع –االليات المناعية في الرفض الحاد المفرط  –راعة االعضاء على نقل وز 

نقـل وزراعـة االعضــــــــــــاء في المملكة  –االليـات المنـاعيـة في الرفض المزمن  –الرفض الحـاد 
نظرة عامة على الحاالت الســـــــــــرطانية في المملكة  -العربية الســـــــــــعودية. علم مناعة االورام :

رم من وســـائل هروب الو  –مســـتضـــدات االورام  –مســـببات االورام الخبيثة  –العربية الســـعودية 
 العالج المناعي لالورام. –االستجابة المناعية 

 المحتوى

 حين 638 مواضيع متقدمة في الفسيولوجي         (2+0+0) 2

مراجعـة ودراســــــــــــة المعلومـات الحـديثـة المتوفرة في الفروع المختلفـة لوظـائف األعضــــــــــــاء في 
الحيوان، ويشــــمل: فســــيولوجيا األعصــــاب والغدد الصــــماء والمناعة والجهاز الدوري واإلخراج 

 والهضم والتناسل. 

 المحتوى

 



      حين 639 واضيع حديثة في التكوين الجنيني     (2+0+0) 2

ــاليــة: التكوين  متــابعــة األبحــاث الحــديثــة التي تنشـــــــــــر عن التكوين الجنيني في المجــاالت الت
الجزيئي لألجنة، تكوين األمشـــــــــاج ونضـــــــــوجها، األخصـــــــــاب الصـــــــــناعي  ونقل األجنة، األجنة 
ــا  والمنــاعــة، التقنيــات الحــديثــة في متــابعــة نمو األجنــة، العوامــل التي تتحكم في تكــاثر خالي

 الجنين. 

 المحتوى

 حين 642 علم الخلية متقدم          (2+0+0) 2

األغشــــــية الخلوية وأهم وظائفها، وظائف عضــــــيات الخلية وعالقاتها بعضــــــها البعض. الهيكل  
الســـــــــــيتوبالزمي ودوره في عمليات التدعيم والنقل، تطور وتمايز الخلية والعوامل الملثرة على 

 نموها. التفاعالت السيتوبالزمية النووية. خصائص وأنواع الخاليا السرطانية. 

 المحتوى

 حين      643 علم األنسجة الوظيفـــي      (2+0+0) 2

 المحتوى              دراسات تفصيلية إلرتباط أنسجة الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي وأعضاء الحس بوظائفها.  

 حين 651 علم الوراثـــة الجزيئية     (2+0+0) 2

تنظيم التعبير الجيني والتمــــــايز األنزيمي، التنظيم الهرموني للتعبير الجيني، ظــــــاهرة تعــــــدد  
األشـــــــــــكــال الوراثيــة بين المواقع الوراثيــة لألنزيمــات، وراثــة العشــــــــــــائر الجزيئيــة، تحــديــد تتــابع 
الوحــدات البنــائيــة للــدنــا، العوامــل الوراثيــة في التنظيم التكويني واألســـــــــــــاس الجزيئي للتوارث 

 لسيتوبالزمي. ا

 المحتوى

 حين 672 بيئة الحيوانات األرضية     (2+0+0) 2

طبيعة المجتمعات، أثر التنافس واإلفتراس على هيكل  المجتمعات األرضــــــــــية )الصــــــــــحاري،  
المناطق العشـــــــــبية، المناطق المدراية(، التنوع الحيوي في البيئات الصـــــــــحراوية، بيئات الجزر، 
مواضــــــيع مختارة في المحافظة على الحياة الفطرية، مواضــــــيع خاصــــــة في البيئات الصــــــحراوية 

 والتصحر. 

 توىالمح

 حين 673 بيئة الحيوانات المائية        (2+0+0) 2

دراسة متقدمة لبيئات الحيوانات المائية مرتكزة على ما استجد من البحوث الحديثة المتعلقة   
ببيئة المجتمعات، نمو الجماعة وتنظيمها وكذلك إنتشـــــــــــارها. التنوع والتفاعالت بين األنواع، 
التنــافس، اإلفتراس، الكثــافــة، تركيــب العمر ونظريــة العح البيئي.احــدث التطورات األخرى في 

 المحتوى



لعالقـة بين األنواع الحيوانيـة وبيئـاتهـا المتنوعـة. دراســــــــــــات متعمقـة ألحـدث طر  التصـــــــــــميم ا
والتحليل اإلحصــــائي في تحليل العالقات المختلفة بين الجماعة الحيوانية في مختلف البيئات 

 المائية )امثلة مختارة(. 

 حين  674 دراسات متقدمة في التلوث      (2+0+0) 2

كيمياء الملوثات البيئية. فيزياء الملوثات البيئية. دراســـــات متقدمة لقياس الملوثات. دراســـــات 
متقدمة في التوزيع الجغرافي للملوثات وعالقتها بالتوزيع الحيواني. دراســـــــــات متقدمة في تأثير 

 الملوثات على فسيولوجية الحيوان. 

 المحتوى             

 حين 691 حلقة دراسيـــــة      (2+0+0) 2

 المحتوى              عرض ومناقشة لمواضيع متقدمة في علم الحيوان وفقاً لتوجية مدرس المقرر.   
 

 

  مشروع بحث حين 699
بهدف المقرر إلى تدريب الطالب على تصميم وإجراء تجارب علمية بحثية وتسجل البيانات  المحتوى

وتحليلها إحصائيًا ومناقشة مدلوالتها وتفسيراتها العلمية ثم تقديمها في حلقات 
 دراسية 

 (0+0+6) رسالة حين 700
ت اشراف رسالته تحيقوم الطالب باجراء بحث علمي في أحد المسارات المطروحة ثم يكتب  المحتوى

 أحد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.
 


