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 الوراثية 
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العالقة بين الطفيليات المختلفة والجهاز المناعي والتعرف على الردود المناعية ضد الطفيليات , األوجه  المحتوى
المناعية الخاصة واستراتيجيات العامة للصفات المرضية والمناعية لإلصابة بالطفيليات , واآللية 

 الطفيليات لتجنب ردود العائل المناعية ) المالريا , الليشمانيا , البلهارسيا , بعض الديدان االسطوانية (.
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مقدمة , بيئة األفراد : العوامل المحددة للكائنات , العوامل غير الحيوية الهامة , االنتشار , بيئة  المحتوى
الجماعات : نمو الجماعة , الكثافة , أنظمة الجماعة , العالقات البينوعية , بيئة المجتمعات واألنظمة 

تلفة , نبذة عن البيئات المائية في البيئية . التوزيع الجغرافي للحيوان . المناطق البيئية المائية المخ
 المملكة , أثر 
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خصائص الجماعات الحيوانية األرضية والمائية ) معدل الوالدات , معدل الوفيات , الكثافة , توزيع  المحتوى
األعمار ( نمو الجماعات , دورات الجماعات , أثر العوامل غير الحية على نمو الحيوانات ) األرضية 

المختلفة . المجتماعات والمائية ( . العالقات بين أفراد النوع الواحد والعالقات بين أفراد األنواع 
الحيوانية الصحراوية تحورات شكلية وتكيفات وظيفية لتراكيب جسدية في بعض حيوانات الصحراء , 

 المحافظة على األنظمة البيئية 

 
 
 



 
 (1+3+1) 2 التلوث المتقدم  حين  181

مقدمة , التلوث والملوثات , التلوث الفيزيائي : الحبيبات , الغازات , تلوث طبقة األوزون , اإلشعاعات ,  المحتوى
الضوضاء , التلوث الكيميائي , التلوث بالعناصر الثقيلة واألكاسيد ومياه المجاري والنفط ومشتقاته 

التلوث الغذائي , التلوث في دول  والمبيدات , التلوث العضوي , الملوثات األحيائية , التلوث المائي ,
 مجلس التعاون الخليجي 
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مقدمة , فرضية انجراف القارات وتكون الجزيرة العربية , أصول المجموعات الحيوانية في الجزيرة العربية  المحتوى
والمائية في المملكة , التنوع الحيواني في المملكة : الثدييات , الطيور , , أنواع البيئات األرضية 

الزواحف , والبرمائيات , الالفقاريات , الوضع الراهن للمجموعات الحيوانية , المحافظة على الحيوانات 
 الفطرية : المحميات الطبيعية , األنظمة والقوانين , الهيئات والمنظمات الحكومية واألهلية
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دراسة االستجابات لبعض االجهزة الوظيفية في الحيوان للعوامل البيئية ) مثل الجهاز التنفسي والدوري  المحتوى
والهضمي لبعض الفقاريات والالفقاريات ( , تأثير العوامل البيئية المختلفة التي يتعرض لها الحيوان في 

صلية , كذلك التحاليل الكمية لتغيرات الطاقة والتنظيم الحراري , الماء , التنظيم األسموزي البيئة األ
 واإلخراج 
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مقدمة سلوك الحيوان وأنواعه , تعرف السلوك , البيئة والتكيف السلوكي , سلوك البحث عن الغذاء  المحتوى
وتنظيماته المختلفة , السلوك الغريزي , السلوك الجنسي والتعاون التناسلي , السلوك االجتماعي والعدواني 

اء وتجارب باقلوف وتطبيقاتها . وتنظيماتها المختلفة . دور الهرمونات في السلوك . التعلم والخبرة والذك
 علم السلوك الصيدالني وتطبيقاته المختلفة . دور السلوك 
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البحث في أوعية المعلومات المختلفة في بعض فروع علم الحيوان مثل علم االنسجة أو علم الخلية أو  المحتوى
 األجنة أو الوراثة أو البيئة أو التصنيف أو غيرهاعلم وظائف األعضاء أو 
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يقوم الطالب بتجميع مادة علمية في مجال تخصصه ثم يعرضها ويناقشها بحضور المهتمين وطالب  المحتوى
 الدراسات العليا
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بهدف المقرر إلى تدريب الطالب على تصميم وإجراء تجارب علمية بحثية وتسجل البيانات وتحليلها  المحتوى
 إحصائياً ومناقشة مدلوالتها وتفسيراتها العلمية ثم تقديمها في حلقات دراسية 

 
 


