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وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
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جامعة الملك سعود المقر :الرياض  -طالب كلية العلوم
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان

إجمالي الوحدات الدراسية لبكالوريوس العلوم
متطلبات السنة التحضيرية
متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية

عدد المقررات
8
4
متغير

النسبة المئوية من  631ساعة
2228
925
9121
%111

إجمالي الوحدات الدراسية
11
8
59
111

متطلبات
السنة التحضيرية
% 22,8

متطلبات الجامعة
% 5,9

متطلبات الكلية
% 76,3

عدد المقررات ونسب الوحدات الدراسية لبرنامج علم الحيوان

إجباري من داخل التخصص
إجباري من خارج التخصص
إختياري من داخل أو خارج
التخصص
المجموع

عدد
المقررات

إجمالي الوحدات
الدراسية

نظرى

النسبة
المثوية من
 79ساعة

عملي

النسبة المثوية
من  79ساعة

25
9

18
15

12
19

12251
19249

11
4

19218
4212

متغير

11

متغير

متغير

متغير

متغير

11

59

98291

عملي

40

نظرى

35
30
25
20
15
10
5
0
إجباري من داخل
التخصص

إجباري من خارج
التخصص
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إختياري من داخل أو
خارج التخصص

4122

جامعة الملك سعود المقر :الرياض  -طالب كلية العلوم
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان
عدد المقررات والوحدات التدريسية
متطلبات الجامعة
م

الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر
 4مقررات

1

8

متطلب جامعة

إجباري من داخل التخصص
م

رقم ورمز
المقرر

إسم المقرر

إجباري من خارج التخصص
الوحدات الدراسية

م

رقم ورمز المقرر

إسم المقرر

الوحدات الدراسية

1

 301حين

مبادئ في علم الحيوان ()E

1

1

 303كيح

2

 232حين

1

2

 302نبت

كيمياء حيوية عامة
() E
علم النبات ()E

1

1

 242حين

1

1

 301كيم

كيمياء عامة ()E()3

1

4

 242حين

مقدمة فى جيولوجيا ()E

2

9

2

4

علم الطفيليات
بيولوجيا وفسيولوجيا الخلية
( )E
علم األنسجة

2

4

 302جيو

 262حين

تحضيرات مجهرية

2

9

 306إحص

إحصاء حيوي ()E

1

 102حين

التصنيف الحديث للحيوان

2

1

 340حدق

علم األحياء الدقيقة ()E

1

9

 133حين

علم الحشرات العام

1

9

 202فيز

فيزياء حيوية ()E

2

8

 133حين

مفصليات طبية ()E

1

5

 120حين

علم األسماك

2

11

 122حين

علم الطيور

2

11

 126حين

علم الثدييات

2

12

 123حين

علم البرمائيات والزواحف

1

11

 112حين

الفسيولوجيا العامة ()E

1

14

 142حين

بيولوجيا جزيئية ()E

2

م

19

 122حين

أساسيات علم الوراثة ()E

2

1

11

 131حين

بيئة برية

2

19

 134حين

بيئة مائية

2

18

 132حين

التلوث

2

15

 420حين

تشريح الفقاريات المقارن ()E

2

21

 421حين

مبادئ علم األجنة الوصفي

2

21

 424حين

مبادئ علم األجنة التجريبي ()E

2

22

 422حين

أسماك وقشريات اقتصادية

2

 7مقررات

المجموع

69

إختياري من داخل أو خارج التخصص
رقم ورمز المقرر

إسم المقرر

الوحدات الدراسية

30

مقررات اختيارية

علم الحيوان
عدد الوحدات الدراسية
عدد المقررات

21

 412حين

علم الغدد الصماء ()E

2

السنة التحضيرية

5

11

24

 411حين

علم المناعة ()E

2

متطلبات جامعة

4

8

29

 463حين

تقنية مختبرات عملية ()E

2

إجباري من داخل التخصص

28

18

21

 462حين

دراسات ميدانية

2

إجباري من خارج التخصص

9

15

29

 433حين

سلوك الحيوان

2

28

 493حين

تدريب تطبيقى فى علم الحيوان

2

إختياري من داخل أو خارج
التخصص

متغير

11

25

 494حين

مشروع بحث التخرج ()E

2

المجموع
مقررات خدمية لتخصصات
الكلية

48

111

2

9

المجموع

 29مقرر

18
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جامعة الملك سعود المقر :الرياض  -طالب كلية العلوم
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان

رقم ورمز
المقرر
641ريض
651صحة
641نجم
641نهج

المستوى األول (السنة التحضيرية)
متطلب
اسم المقرر
سابق
مقدمة في الرياضيات)(E
الصحة واللياقة ()2
اللغة االنجليزية ((E))1
مهارات التعلم والتفكير والبحث

متطلب
مصاحب
-

)1+1+1(2
)1+1+1(1
)1+1+8(8

-

)1+1+1(1

-

مجموع الساعات المعتمدة
المستوى الثالث
متطلب
سابق

الساعات المعتمدة
(محا+تما+عمل)

رقم ورمز
المقرر
 613كيم

متطلب
مصاحب

كيمياء عامة ()E()1

-

-

) 1+1+1 ( 1

 615جيو

جيولوجيا ()E

-

-

) 1+1+2 ( 2

-

-

) 1+1+1 ( 2
) 1+1+2 ( 1
) 1+1+2 ( 1
) 1+1+2 ( 2
) 1+1+2 ( 2

 611إحص إحصاء حيوي ()E
 612نبت علم النبات ()E
 613حين مبادئ في علم الحيوان ()E
مقرر إختياري من متطلبات الجامعة
مقرر إختياري من متطلبات الجامعة
مجموع الساعات المعتمدة
رقم ورمز
المقرر
 245حين
 212حين
 315حين
 321حين
 327حين
 332حين
 373حين

إسم المقرر

المستوى الخامس
متطلب
سابق

 242حين

علم األنسجة
تحضيرات مجهرية
التصنيف الحديث للحيوان
علم األسماك
111حين
علم البرمائيات والزواحف
الفسيولوجيا العامة ()E
بيئة برية
مجموع الساعات المعتمدة

مجموع الساعات المعتمدة

64

الساعات المعتمدة
(محا  +تما  +عمل)

إسم المقرر

المستوى الثاني (السنة التحضيرية)
متطلب
متطلب
اسم المقرر
رقم ورمز المقرر
مصاحب
سابق
641تقن
مهارات الحاسب)(E
641علم
مهارات االتصال
651ريض
 141ريض
حساب التفاضل)(E
651نجم
 141نجم
اللغة االنجليزية ((E))2
616ريد
ريادة األعمال

رقم ورمز
المقرر
616كيح

متطلب
مصاحب

-

) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+2 ( 1
) 1+1+2 ( 1
) 1+1+1 ( 2

إسم المقرر

كيمياء حيوية عامة ()E
فيزياء حيوية لطالب علم
 215فيز
الحيوان ()E
 641حدق علم األحياء الدقيقة ()E
 262حين علم الطفيليات
 111حين
بيولوجيا وفسيولوجيا
 242حين
الخلية ()E
مقرر إختياري من متطلبات الجامعة
مجموع الساعات المعتمدة

67
الساعات المعتمدة
(محا  +تما  +عمل)

المستوى الرابع
متطلب
سابق

-

رقم ورمز
المقرر
 342حين

إسم المقرر

المستوى السادس
متطلب
سابق

بيولوجيا جزيئية ()E
 366حين علم الحشرات العام
111حين
 325حين علم الطيور
 321حين علم الثدييات
111حين
 374حين بيئة مائية
مقرر إختياري من متطلبات الجامعة
مقررات اختيارية
مجموع الساعات المعتمدة

61

 242حين

متطلب
مصاحب

الساعات المعتمدة
(محا+تما+عمل)
)1+1+1(1
)1+1+2(2
)1+1+2(1
)1+1+8(8
)1+1+1(1
67

الساعات المعتمدة
(محا  +تما  +عمل)

-

) 1+1+1 ( 4

-

) 1+1+2 ( 2

-

) 1+1+2 ( 1
) 1+1+2 ( 1

-

) 1+1+2 ( 1

-

) 1+1+2 ( 2
67

متطلب
مصاحب

الساعات المعتمدة
(محا  +تما  +عمل)

-

) 1+1+1 ( 2
) 1+1+2 ( 1
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+2 ( 2

-

4
67

المستوى صيفي
رقم ورمز
المقرر

إسم المقرر

الساعات المعتمدة
(محا  +تما  +عمل)

متطلب سابق

إنهاء  14وحدة
 415حين دراسات ميدانية
تخصصية
مجموع الساعات المعتمدة
رقم ورمز
المقرر

إسم المقرر

 367حين

مفصليات طبية ()E

المستوى السابع
متطلب
سابق

) 9+1 +1( 9
5

متطلب
مصاحب

الساعات المعتمدة
(محا  +تما  +عمل)

رقم ورمز
المقرر

 111حين

-

) 1+1+2 ( 1

 424حين

 142حين

-

) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2

 425حين
 433حين
 416حين
 476حين

 112حين

-

) 1+1+1 ( 2

 498حين

 497حين تدريب تطبيقي في علم الحيوان  142حين
مقررات اختيارية
مجموع الساعات المعتمدة

-

) 2+1+1 ( 2
2

مقررات اختيارية

(محا  +تما  +عمل) = (محاضرة  +تمارين  +عملي)

) (Eمقرر يُدرس باللغة اإلنجليزية

 352حين
 375حين
 421حين
 423حين
 432حين

أساسيات علم الوراثة ()E
التلوث
تشريح الفقاريات المقارن ()E
مبادئ علم األجنة الوصفي
علم الغدد الصماء ()E

111حين

إسم المقرر

المستوى الثامن
متطلب
سابق

مبادئ علم األجنة
التجريبي ()E
أسماك وقشريات اقتصادية
علم المناعة ()E
تقنية مختبرات عملية ()E
سلوك الحيوان
مشروع بحث ()E

متطلب
مصاحب

الساعات المعتمدة
(محا  +تما  +عمل)

 421حين

-

) 1+1+1 ( 2

 121حين
 112حين
 212حين
111حين
إنهاء 59
وحدة على
األقل

-

) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
)2+1+1 ( 2
)1+1+1 ( 2

-

) 2+1+1 ( 2

-

4

مجموع الساعات المعتمدة

67
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جامعة الملك سعود المقر :الرياض  -طالب كلية العلوم
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان
متطلبات الجامعة (يختار الطالب  8ساعة معتمدة)
الساعات المعتمدة متطلب
اسم المقرر
رقم ورمز المقرر
سابق
(محا+تما+عمل)
 611سلم
)1+1+2(2
دراسات في السيرة النبوية
 616سلم
)1+1+2(2
مدخل إلى الثقافة اإلسالمية
 612سلم
)1+1+2(2
األسرة في اإلسالم
 613سلم
)1+1+2(2
النظام اإلقتصادي اإلسالمي
 614سلم
)1+1+2(2
أسس النظام السياسي اإلسالمي
 615سلم
)1+1+2(2
حقوق اإلنسان
 611سلم
)1+1+2(2
الفقه الطبي
 617سلم
)1+1+2(2
أخالقيات المهنة
 618سلم
)1+1+2(2
قضايا معاصرة
 619سلم
)1+1+2(2
المرأة ودورها التنموي

متطلب
مصاحب
-

مقررات التخصص اإلختيارية [يختار الطالب أو الطالبة  61ساعة معتمدة من القائمة (أ) أو (ب)]
(ب) قسم النبات واألحياء الدقيقة

تخصص علم الحيوان

(أ)
رقم ورمز
المقرر
 355حين
 311حين
 386حين
 382حين
 462حين
 463حين

وراثة األنواع الفطرية الحيوانية
إدارة المزارع السمكية
اقتصاديات االستزراع السمكي
التنوع الحشري في المملكة
علم مناعة الطفيليات
الحشرات وصحة البيئة

 434حين

فسيولوجيا اإلخراج

 112حين

 435حين
 431حين

فسيولوجيا األعصاب
فسيولوجيا التناسل

 446حين

كيمياء أنسجة

 455حين

هندسة وراثية

 451حين

المعلوماتية الحيوية

 457حين

وراثة خلوية وزراعة خاليا

 458حين

الوراثة في اإلنسان

 412حين
 414حين
 411حين
 481حين
 486حين
 482حين

علم الطفيليات التجريبي
تقنيات حيوية
تلوث بيئي صناعي
حماية الحياة الفطرية
الحيوانات السامة
تحورات عضوية في الحبليات
مجموع الساعات المعتمدة

 112حين
 112حين
 249حين
 212حين
 142حين
 192حين
 142حين
 242حين
 192حين
 142حين
 192حين
 212حين
 424حين
 199حين
 191حين
 129حين
 111حين

أسم المقرر

الساعات المعتمدة
متطلب سابق
(محا+تما+عمل)
) 1+1+2 ( 2
 192حين
) 1+1+1 ( 2
 121حين
) 1+1+1 ( 2
 121حين
) 1+1+1 ( 2
 111حين
) 1+1+1 ( 2
 212حين
) 1+1+1 ( 2
 111حين

الساعات المعتمدة
(محا+تما+عمل)
)2+1+2 ( 4
)1+1+2 ( 1
) 1+1+2 ( 2
) 1+1+2 ( 1
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2

رقم ورمز المقرر

أسم المقرر

متطلب سابق

 262نبت
 222نبت
 236نبت
 246نبت
 213نبت
 345نبت

تشريح نبات
أساسيات تصنيف نباتات زهرية
نبات اقتصادي
عوامل بيئية نباتية
األرشيجونيات
فلورا المملكة العربية السعودية

) 1+1+1 ( 2

 384نبت

علم الطحالب

) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2

 442نبت
 444نبت

البيئة الصحراوية الحارة
الثروات البيئية

 112نبت
 112نبت
 112نبت
 112نبت
 112نبت
 112نبت
 112نبت
أو 141حدق
 112نبت
 112نبت

)1+1+1 ( 1
) 1+1+1 ( 2

) 1+1+1 ( 2

 487نبت

العوالق النباتية

 112نبت

) 1+1+1 ( 2

) 1+1+1 ( 2

 488نبت

األشنات

 141حدق

) 1+1+1 ( 2

) 1+1+1 ( 2

 251حدق

علم الفيروسات العام

 141حدق

) 1+1+2( 1

) 1+1+2 ( 1

 211حدق

علم البكتيريا العام

 141حدق

) 1+1+2( 1

) 1+1+1 ( 2

 271حدق

علم الفطريات العام

 141حدق

) 1+1+2( 1

 341حدق

بيئة األحياء الدقيقة

 141حدق

) 1+1+2( 1

 344حدق

ميكروبيولوجيا المياه والصررف
الصحي

 141حدق

) 1+1+1 ( 2

) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+2 ( 2
) 1+1+1 ( 2
) 1+1+1 ( 2
46

مجموع الساعات المعتمدة

)1+1+2 ( 1

41

المقررات الخدمية لكليات أخرى
رقم ورمز
المقرر
 613حين مبادئ في علم الحيوان
 645حين علم األحياء
 352حين اساسيات علم الوراثة
اسم المقرر

الكلية ( القسم)
نبت – جيو -كيم  -كلية الزراعة
البرنامج الموحد
كيح
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متطلب سابق
-

الساعات المعتمدة
(محا  +تما  +عمل)
)1+1+2(1
)1+1+2(1
)1+1+1(2

جامعة الملك سعود المقر :الرياض  -طالب كلية العلوم
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان
وصف مختصر لمقررات برنامج علم الحيوان

أوال :المقررات اإلجبارية من داخل التخصص

]عدد الساعات المعتمدة (محاضرة+تمارين+عملى)[

)6+1+2(3
 613حين مبادئ علم الحيوان
دراسة تركيب ووظائف الخلية الحيوانية والوراثرة الخلويرة األنسرجة الحيوانيرة المختلفرة الخصرائ العامرة للمملكرة الحيوانيرة
تقسرريم المملكررة الحيوانيررة دراسررة الصررـفات العامررـة لثوليررات مررخ أمثلررة مختررارة خصررائ وتقسرريم شررعب المملكررة الحيوانيررة مررن
اإلسفنجيات حتى الحبليات مخ أمثلة مختارة مقدمة في وظائف األعضاء مخ التركيز على :التغذية الهضم ،األيرض تركيرب الردم
ووظائفه
)6+1+2(3
 262حين علم الطفيليات
فهم وتطبيق مختلف الطرق والتقنيات التري تطبرق للتعررف علرى العردوف الطفيليرة التعررف علرى الخصرائ األساسرية لثطروار
المختلفة للطفيل التعرف وتحديد موقرخ اإلصرابة فري جسرم العائرل والتشرخي والثرار المرضرية والمعالجرة اسرتنباط دورة حيراة
الطفيررل وتحديررد عائلرره (عوائلرره) إتقرران ع مليررة تصرروير الطفيررل وتحقيررق القياسررات السررليمة كتابررة التقريررر النهررائي عررن الحالررة
التشخيصية
)6+1+2(3
 242حين بيولوجيا وفسيولوجيا الخلية
نشأة بيولوجيا الخلية الحديث الخاليا بدائية النوف والخاليا حقيقية النوف تركيب األغشية الحيويرة ووظائفهرا انتقرال المرواد عبرر
األغشية الحيوية اإلشارات بين الخلوية وتوجيه البروتينات المصنعة إلرى مواقعهرا داخرل الخليرة وخارجهرا عضريات الخليرة مرن
حيث التركيب والوظيفة الهيكل الخلوي دورة الخلية الموت الخلوي المبرمج الخاليرا الجذعيرة انحرالل السركر دورة كرربس
الفسفرة المؤكسدة
)6+1+6(2
 245حين علم األنسجة
األنواع المختلفة الرئيسية لثنسجة الحيوانية وهذا يتضمن األنسجة الطالئية والضامة والعضلية والعصربية أنرواع األنسرجة التري
تدخل في تركيب كل من الجهاز الهضمي والتنفسري والبرولي والتناسرلي والوعرائي والعصربي والغردد المختلفرة فري جسرم الحيروان
واإلنسان وعالقة هذه التراكيب بوظائف هذه األجهزة
)6+1+6(2
 212حين تحضيرات مجهرية
أنررواع المثبتررات الكيميائيررة المختلفررة ومزاياهررا وعيوبهررا الخطرروات المتبعررة فرري التقنيررة المجهريررة الضرروئية وكيفيررة صررب العينررات
بإحدف الصبغات المناسبة أما المجهر اإللكتروني ،فتستخدم فيه طرق التثبيت والغسيل ونزع الماء والطمر والقطرخ برالميكروتوم
الدقيق وصب القطاعات الدقيقة جداً ومن ثم فحصها بالمجهر اإللكتروني النفاذ لمعرفة التركيبات الدقيقة لعضيات الخلية
)6+1+6(2
 315حين التصنيف الحديث للحيوان
األسس العامة لعلم التصنيف تاريخ علم التصنيف والمراحل التصنيفية أهداف التصنيف ومهرام عرالم التصرنيف الخردمات التري
يقرردمها علررم التصررنيف لعلررم األحيرراء نظريررات التصررنيف النرروع والمرتبررات تحررت النوعيررة التقسرريم والمرتبررات األعلررى التنرروع
وميكانيكيررة العررزل الخصررائ التصررنيفية طرررق التصررنيف التقليرردي (الظرراهري) والعررددي ،الجزيئرري الكرموسررومي ،التص رنيف
الكيميائي ،التصنيف المناعي ،التصنيف الخلوي التمييز والتفرقة التصنيفية (التباين الفردي واختالفاته داخل النوع) اإلجراءات
التصنيفية [عرض نتائج الدراسات التصنيفية وتشمل :الوصف ،المفتاح التصرنيفي (تعريفره  ،أنواعره وتصرميمه) ،أعرداد األوراق
التصررني فية ،الطرررق اإلحصررائية ،أهميررة الطرررق الكميررة فرري علررم التصررنيفي التسررمية العلميررة المفهرروم الفلسررفي للتسررمية العلميررة
وتفسيرها ولوائحها
)6+1+2(3
 366حين علم الحشرات العام
التركيب الخارجي :دراسة تركيب ووظيفة الجليد ،دراسة تركيب الرأس والصدر والبطن التركيرب الرداخلي (التشرريح) :دراسرة
تركيب القناة الهضمية ،دراسة تركيب الجهاز اإلخراجي ،دراسة تركيب الجهاز الدوري ،دراسة تركيب الجهاز التنفسي ،دراسة
تركيب الجهراز العصربي ،دراسرة تركيرب الغردد الصرـماء ،وأنرواع ووظرائف الهرمونرـات ،دراسرة تركيرب الجهراز التناسرلي نمرو
وتطوير الحشرر ات (التحرول) :البريض واإلخصراب ،أنرواع اليرقرات ،أنرواع العرذارف علرم التصرنيف العرام للحشررات :الحشررات
الغير مجنحة ،الحشرات المجنحة (الحشرات خارجية األجنحة  ،الحشرات داخلية األجنحة)
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)6+1+2(3
 367حين مفصليات طبية
دراسة الشكل العام التصنيف والعالقة الحيوية بين العائل والطفيل لبعض الحشرات ذات األهمية الطبية القليلة مثرل الصراصرير
والخنافس والنمل الحقيقي والدبابير والفراشات وكذلك بعض الحشرات ذات األهمية الطبية الكبيرة مثل األنواع التي تمرت الردم
كرتبة نصفية الجناح التي تنتمي إليها عائلة بق الفراش وكذلك رتبة القمل الما الذي ينتمي له قمل الجسم ورتبة ثنائية األجنحة
التي تنتمي لها فصائل الذباب الصغير العاض والذباب األسود وذبراب الرمرل والبعروض والرذباب المتصريد وذبراب الخيرل وذبراب
السَّرء وذباب اللحم والذباب المنزلي ( غير ما للدم ) وذباب النوم تسري تسري وذبراب البررغش ورتبرة البراغيرث ورتبرة الحلرم
الحامل للمرض ورتبة القراديات المصاحبة للمرض  ،والسموم واإلفرازات والمواد المثيرة للحساسية من قبل المفصليات وكذلك
بعررض مسررببات األمررراض الوبائيررة المتوطنررة والمختررارة فرري المملكررة العربيررة السررعودية الحمايررة والوقايررة الشخصررية مررن الفررات
المفصلية
)6+1+6(2
 321حين علم األسماك
مقدمة تقسيم األسماك بيئات األسماك الصرفات الخارجيرة تركيرب الجلرد التركيرب الرداخلي ويشرمل :الجهراز العضرلي ،الجهراز
الهضرمي ،الجهرراز الردوري ،الجهرراز التنفسرري ،الجهراز البررولي التناسررلي ،الجهراز العصرربي/الغدد الصررماء ،الجهراز الهيكلرري النمررو
وتقدير العمر الهجرة والتوزيخ الجغرافي
)6+1+6(2
 325حين علم الطيور
مقدمررة تاريخيررة فرري علررم الطيررور تعريررف بررالطيور الفائرردة االقتصررادية لمحررات عررن أثررر الطيررور فرري الترروازن البيئرري التركيررب
الخارجي للطيور الطاقة الالزمة إلحالل الرريش الحفراظ علرى درجرة حررارة الطيرور تليرات تنظريم درجرة الحررارة الجسرم فري
الطيرور ومقارنتهررا بالثرردييات دراسررة األجهررزة المختلفرة للطيررور أكثررر األمررراض شررـيوعا ً فري الطيررور :مرررض ميرررك نيوكاسررل،
انفلونزا الطيور هجرة الطيور وأسبابها ،وأبرز الطيور المهاجرة عبر السعودية وأوقاتها التزواج فري الطيرور حضرن البريض
رعاية الصـغار البلوغ الجنسي تصنيف الطيور الطيور المستوطنة في الجزيرة العربية طرق المحافظة على الطيور وإنمائها
وأهم المنظمات التي تقوم بهذا العمل
)6+1+6(2
 321حين علم الثدييات
تصنيف ونبذة تاريخية عن الثدييات دراسة أعضاء مميرزة للثردييات مرن ناحيرة تشرريحية ووظيفيرة واسرتجابتهم للمرؤثرات وهري:
الشعر ،غدة ثديية ،غدة عرقية ،غدد رائحة ،جهاز المض  ،الهيكل الطرفي دراسة بعض رتب الثدييات
)6+1+2(3
 327حين علم البرمائيات والزواحف
مقدمة عن البرمائيات والزواحف دراسرة بيولوجيرة لطرائفتي البرمائيرات والزواحرف مرن حيرث الشركل الخرارجي والتراكيرب الداخليرة نشرأة
البرمائيات والزواحف ،التكاثر وتاريخ الحياة االتزان الداخلي العالقة مخ المحيط الخارجي نبذة عن برمائيات وزواحف المملكرة العربيرة
السعودية
)6+1+2(3
 332حين الفسيولوجيا العامة
دراسة الوظائف الفسيولوجية ومالءمة التركيب للوظيفة والرتحكم العصربي والهرمروني ألجهرزة الجسرم المختلفرة فري الثردييات شراملة الجهراز
الهضمي ،القلبي ـ الوعائي والدم ،التنفسي ،اإلخراجي ،العصبي ،التناسلي في الذكر واألنثى

)6+1+6(2
 342حين بيولوجيا جزيئية
خصائ المادة الوراثية الدنا كمادة وراثية والرنا كمادة وراثية لبعض الفيروسات تركيب الدنا ومفهوم الجـين علرى المسرـتوف
الجـزيئي ترتيرب الردنا فري الكرموسرـومات وتضراعفه مفهرـوم التعبيرر الجينري (عمليترا االستنسراة والترجرـمة ومعالجرة جزيئرات
الرنا) تنظيم التعبير الجيني في الكائنـات الحية بدائية النوف مقدمة في تنظيم التعبير الجيني في الكائنات الحية حقيقية النوف
)6+1+6(2
 352حين أساسيات علم الوراثة
فروع علـم الوراثة العـالقة بين الجينات وصـفات الكائنات الحية علم الوراثة كعلرـم تجرـريبي األسراس الكرموسرومي للتروارث
(الكرموسومات واالنقسـام الميتوزي والميوزي والنظريرة الكرموسرمية) التروارث المنردلي امتردادات التروارث المنردلي الوراثرة
الالمندلية الطفـرات وتليات إصالح الدنا وتحديد الجنس في الكائنات الحية حقيقية النوف مقدمة في الهندسة الوراثية وتطبيقاتها
)6+1+6(2
 373حين بيئة برية
مقدمررة (مفرراهيم أساسررية فرري علررم البيئررة) أساسرريات النظررام البيئرري (المكونررات الحيررة  ،المكونررات غيررر الحيررة) دورات العناصررـر
المجتمعات األرضـية التوزيخ الجغـرافي للحيوانرـات العوامرـل البيئيرة الطبيعيرة (الحررارة ،الضروء ،الرطوبرة) العوامرل البيئيرة
األحيائية (العالقات التكافلية) تكيفات الحيوانات للبيئة الصحراوية

د .أسامة عطية – مستشار وكالة الشؤون األكاديمية

14/9

جامعة الملك سعود المقر :الرياض  -طالب كلية العلوم
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان
)6+1+6(2
 374حين بيئة مائية
مقدمرررة خصرررائ البيئرررة المائيرررة خصرررائ الميررراه :الخصرررائ الفيزيائيرررة (درجرررة الحررررارة ،الملوحرررة ،الشرررفافية والعكرررارة)،
الخصررائ الكيميائيررة (األكسررجين المررذاب ،غررازات أخرررف مذابررة ،األس الهيرردروجيني ،العسررر) النظررام البيئرري المررائي :النباتررات
المائية ،الحيوانات المائية
)6+1+6(2
 375حين التلوث
تعري رف التلرروث وعالقترره بالنظررام البيئرري تعريررف الملوثررات وأنررواع تلرروث الهررواء والمرراء والغررذاء الملوثررات الفيزيائيررة (حرررارة
وضوضاء وإشعاع) طرق التحكم في الملوثات الثار الحيوية للملوثات التلوث في المملكة ودول الخليج
)6+1+6(2
 421حين تشريح الفقاريات المقارن
استعراض مصطلحات تشريحية ونبذة تاريخيرة وأسرلوب دراسرة هرذا العلرم وأهميتره مقارنرة تشرريحية للجهراز الجلردي والهيكلري
بطوائف الفقاريات
)6+1+6(2
 423حين مبادئ علم األجنة الوصفي
المبادئ األساسـية للمراحـل التي يمر بها الجنين أثناء تكوينه مثل :مراحل تكوين األمشاج واإلخصاب والرتفلج والتبطرين وتكروين
الطبقات الجنينية الثالث ومرحلة التعضي وتكوين بعض األعضاء األساسية
)6+1+6(2
 424حين مبادئ علم األجنة التجريبي
مقدمررـة ولمحررة تاريخيررة عررن علررم األجررـنة التجريبرري ونظريررات التكرروين التمررايز الخلرروي والحررث الجنينرري والمنظمررات الجنينيررة
التشـوهات الخلقية لثجـنة زراعة األنسجة الجنينية التكاثـر العذري التلقيح الصناعي بعض الدراسـات التطبيقية علرى األجنرة
(إنتـاج التوائم ،دمج األجنة ،نقل األجنة ،الخاليا الجذعية)
)6+1+6(2
 425حين أسماك وقشريات اقتصادية
مقدمررـة األسررـماك االقتصررادية :أسررماك الميرراه العذبررة ،أسررماك الميرراه المالحررة ،أسررماك الميرراه المويلحررة أهررم األسررماك الترري يمكررن
تفريخـها واستزراعها في المملكة العربيرة السرعودية التكراثر ودورة الحيراة ألمثلرة مخترارة مرن األسرماك القشرريات االقتصرادية
التكاثر ودورة الحياة ألمثلة مختارة من القشريات األسس العامة لتربية األسماك والقشريات :األحواض ،المياه ،التغذيرة مراحرل
االستزراع
)6+1+6(2
 432حين علم الغدد الصماء
دراسة مبسطة عن الهرمونات أو الرسائل الكيميائيرة مرخ إعطراء مثرال لكرل مرنهم التركيرب الكيميرائي للهرمونرات دراسرة جهراز
الغدد الصماء في بعض الحيوانات
)6+1+6(2
 433حين علم المناعة
المعلومات األساسية في علم المناعة ،وتشرمل :تعريرف وتراريخ علرم المناعرة ،تركيرب أعضراء وخاليرا الجهراز المنراعي ،المناعرة
الطبيعيررة المكتسرربة ،جهرراز المررتمم ،التحصررين السررلبي ،الموجررب والمتبنررى المستضرردات والمولرردات المناعيررة تقررديم وعرررض
األنتيجين بيولوجيا ووظائف األجسام المضادة المناعة السائلة والمناعة وسيطة الخلية فرط االستجابة المناعية العجز المناعي
واألمراض المناعية الذاتية
) 2+1+1( 2
 416حين تقنية مختبرات عملية
إرشـادات السالمة في المختبرات حيوانات التجارب خوا الماء كمذيب الرقم الهيدروجيني والمحاليل المنظمة طرق فصرل
الجزيئررات وتقنياتهررا القياسررات اللونيررة أنواعهررا واسررتخداماتها فصررل األحمرراض األمينيررة بطريقررة كروماتوجرافيررا الطبقررة الرقيقررة
وتحديد حاالت األيض الشاذة لثحماض األمينية فصل إنزيم الفوسفاتيز القاعدي من الكلية وتقديره مخ تحديد الحراالت المرضرية
والفسيولوجية لمستوف األنزيم تحديد البروتين الكلي ونسبة األلبيرومين إلرى الجلوبيرولين فري السريرم مرخ تقييمهرا اكلنيكيرا ً دراسرة
أيض الكربوهيدرات في حيوانات التجارب بمقارنة مستويات جلوكوز الدم وجليكوجين الكبد في حيوانات صرائمة ومغرذاة تقردير
الهرمونات بطرق مناعية إشعاعية وطررق مناعيرة أنزيميرة دراسرة التفريرد الكهربرائي لكرل مرن بروتينرات الردم والهيموجلروبين
تحليررل البررول المظهررري التحليررل الروتينرري لفضررالت الجهرراز الهضررمي تحليررل الحصرروات تحليررل السررائل المنرروي تقنيررة تحليررل
الخاليرا المرضرية فحوصرات المرزارع الجرثوميررة طررق التعررف علرى البكتيريررا فحوصرـات المضرـادات الحيويرة فحوصررات
خاليا الدم ) (CT, Bt, Ht, Hb, CBcوفح  Differentialوفحوصات Sickle cell anemia & ESR
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) 5+1+1( 5
 415حين دراسات ميدانية
مقدمة عن أهمية الدراسات الميدانيرة معلومرات نظريرة وعمليرة علرى المجراميخ الحيوانيرة المحليرة مرن حيرث التصرنيف والتوزيرخ
الجغرافي والنشاط البيئي وأهم الملوثـات التي تؤثر على المجاميخ الحيوانية فري بيئاتهرا الطبيعيرة تردريب الطرالب فري الحقرـل أو
في المعمل على التمييز بين المواطـن البيئية المختلفة (جبال ،وديان ،سهول ،شواطيء ،سدود ،أودية) ومراقبة المناشرط الحياتيرة
اليومية للحيوانات ،وتدريب الطالب على طرق جمخ العينات الحيوانية وأسلوب تدوين المعلومات القياسية والوصفية والتصوير،
وتصميم خريطة نهائية لمنطقة مختارة من مناطق العمل مناقشة نتائج الطالب طيلة مدة التدريب وإعرداد التقرارير متضرمنة أهرم
االستنتاجات التي حصل عليها الطالب خالل فترة التدريب الميداني
)6+1+6(2
 476حين سلوك الحيوان
تعريررف السررلوك ،أنواعرره وأهميترره االنتخرراب الطبيعرري والسررلوك البيئررة والتكيررف السررلوكي سررلوك البحررث عررن الغررذاء الوراثررة
والسلوك الغيرة والغرائز والسلوك العيش في جماعة والسـلوك السلوك التعاوني والتناسـلي في الحيروان السرلوك االجتمراعي
سـلوك مقاومة األعداء الهرمونات والسلوك الجهاز العصبي والسلوك التواصل عند الحيوانات التعلم والخبرة الذكاء وتنظريم
السلوك
 497حين تدريب تطبيقي فى علم الحيوان
التدريب على األجهزة والتقنيات الحديثة في مجال التخص
 جهاز تفاعل البلمرةالمتسلسل PCR
 جهاز تحليل نمط الحمض النوويDNA Squeneer
 جهاز الشرائح الدقيقة للدناDNA Microarray
 جهاز التقدير بالطرق المناعية اإلشعاعيةELISA
 جهاز تحليل السائل المنوي Semen Analyzer
 جهاز التداول الدقيق لالمشاج واألجنة Micromanipulator
 إكساب الطالب مهارة كيفية استنتاج وتسجيل النتائج البحثية
 تدريب وتهيئة الطالب على الوصول إلى قواعد البيانات ومصادر التعلم ذات العالقة بالتخص
المعملية وكيفية استخال االستنتاجات والتوصيات
 إعداد وتقديم عرض للنتائج البحثية)(PPT

) 2+1+1 ( 2

والتي تفي باحتياجات سوق العمل مثل:

إعداد وكتابة التقارير

) 2+1+1 ( 2
 498حين مشروع بحث
اسرتخدام الدوريررـات العلميررة البحررث عررن المعلومررات فرري أوعيررة المعلومررات المختلفررة تصررميم التجررارب العلميررة وتنفيررذها تحليررل
النتائج كتابة التقارير العلمية

ثانيا :المقررات اإلجبارية من خارج التخصص

]عدد الساعات المعتمدة (محاضرة+تمارين+عملى)[

) 6+1+3( 4
 616كيح كيمياء حيوية عامة
مكونات الخلية (وظائف عضياتها) ،المحاليل البيولوجية المنظمة ،األحماض األمينيرة  ،الببتيردات وتركيرب وخصرائ ووظرائف
البروتينات ،اإلنزيمات ومرافقها ،األيض ،األحماض النووية وتصرنيخ البروتينرات ،الهرمونرات ودورهرا فري األيرض ،الفيتامينرات
والتغذية ،األغشية الحيوية ودورها في النقل الحيوي ،الكيمياء الحيوية للدم
)6+1+2(3
 612نبت علم النبات
مقدمة ،الخلية النباتية ،األيرض ،التشرريح :األنسرجة ،السريقان ،األوراق ،الجرذور ،أنظمرة االمتصرا والنقرل ،التمثيرل الضرـوئي،
الوراثة ودورة الحياة ،التصنيف والتطور ،الفيروسات ،البكتيريا ،الفطريات ،الطحالب ،الحزازيات ،السراخس ،عاريات البذور،
كاسيات البذور ،األزهار والبذور والثمار ،بيئة النبات
) 1+1+3( 3
 613كيم كيمياء عامة ( ) 6
الحسابات الكيميائية :النظـام الدولرـي للوحرـدات ـ الصرـي الكيميائيرة ـ المرول وطررق التعبيرر عرن التركيرز ـ حسرابات المعرادالت
الكيميائيرة الغـــازات  :قوانينهررا والنظريررة الحركيررة للغررازات ـ معادلررة فاندرفالررـس الحـــرارية  :أنررواع التغيرررات فرري المحترروف
الحرـراري ـ قرانون هرس وتطبيقاتره ـ القرانون األول للرديناميكا الحرـرارية المحاليـل :أنواعهرا والقروانين المتعلقرة بهرا ـ الخروا
التجميعية الحركية :قانون سرعة التفاعل ـ رتبة التفاعل ـ العوامل المؤثرة على التفاعل التوازن الكيميائي  :العالقرة برين Kc
و Kpـ مبدأ لوشتلبيه والعوامل المؤثرة على التوازن التوازن األيوني  :نظريات األحمراض والقواعرد ـ حسراب الرـ  pHلمحاليرل
األحماض والقواعد والمحاليل المنظمة ـ تميؤ األمالح
د .أسامة عطية – مستشار وكالة الشؤون األكاديمية
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جامعة الملك سعود المقر :الرياض  -طالب كلية العلوم
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان
) 1+1+2 ( 2
 615جيو مقدمة في جيولوجيا
علررم األرض تركيررب األرض أغلفررة األرض (الغررالف الصررخري ،الغررالف المررائي ،الغررالف الجرروي والغررالف الحيرروي) التربررة
(العناصر والتكوين والخصائ الفيزيائية واألنواع) عوامل التحكم في توزيخ الكائنرات العالقرات برين الكائنرات الحيرة (السرلبية
و اإليجابيررة) مقدمررة فرري علررم األحررافير تشررمل :شررروط التررأحفر ،عمليررات التررأحفر ،طرررق الحفررظ ،السررجل األحفرروري ،األحفررورة
المرشدة ،أهمية دراسة األحافير ،التقسيمات والتسميات ،دراسة مجموعات األحافير المهمة في السجل الجيولوجي وهري :أحرافير
دقيقة ،أحافير الفقارية ،أحافير فقارية ،والتقسيم التصنيفي ،التقسيم الترسيبي ،التقسيم السلوكي واألجناس المهمة في تحديد العمرر
والمضاهاة والتاريخ الجيولوجي والبيئة القديمة نظرية التطور أنماط التطور (التقارب التكيفري ،التروازن التكيفري) األدلرة علرى
التطور وأسبابه االنقرراض معردالت التطرور واالنقرراض التغيرر البيئري التري يمكرن أن ترؤدي إلرى انقرراض حمايرة الحيوانرات
والنباتات المهددة باالنقراض
)6+1+6(2
 611إحص إحصاء حيوي
إحـصاء وصـفي :بيانـات كمـية ووصفية وتمثيلها بيانيرا ً ،مقراييس النزعرة المركزيرة ،مقراييس التشرتت وبعرض قواعرد االحتمراالت
البسيطة ،المتغير العشوائي ،توزيخ ذي الحدين ،توزيخ بواسون ،التوزيخ الطبيعي وتطبيقاته ،فترة ثقة لمتوسط ولنسبة
)6+1+2(3
 641حدق علم األحياء الدقيقة
مقدمة ،الخلية النباتية ،األيرض ،التشرريح :األنسرجة ،السريقان ،األوراق ،الجرذور ،أنظمرة االمتصرا والنقرل ،التمثيرل الضرـوئي،
الوراثة ودورة الحياة ،التصنيف والتطور ،الفيروسات ،البكتيريا ،الفطريات ،الطحالب ،الحزازيات ،السراخس ،عاريات البذور،
كاسيات البذور ،األزهار والبذور والثمار ،بيئة النبات
) 1+1+2 ( 2
 215فيز فيزياء حيوية
سررريان الموائررخ وعالقتهررا باألنظمررة البيولوجيررة ،ضررغط الرردم مفهومرره وحداترره وطرررق قياسرره ،الضررغط الجرروي ،الشررد السررطحي
واللزوجة ،الديناميكا الحرارية لثنظمة الحيوية وتطبيقاتها ،الموجرات الفروق السرمعية ،تفاعلهرا مرخ المرـواد وإنتاجهرا و تطبيقاتهرا،
الجهد السـاكن للخـاليا واألنسجة الحيرة ،الخروا الكهربيرة للخاليرا واألنسرجة الحيرة ،طرـرق قياسرها واسرتخدامها ،الجهرد النشرـط
لثنسجة واألعضاء البيولوجية وتطبيقاتها ،الجهد النشرط لثنسرجة واألعضراء الحيرة ،النشراط الكهربري لعردد مرن أعضراء الجسرم،
اإلشعاع غير المؤين لكـل من موجـات الراديو ،والموجـات الميكروميترية ،األشعة تحت الحمراء ،الضوء المرئي ،األشرعة فروق
البنفسجية  ،وأشـعة الليزر اإلشعاع المؤين ،طرق الكشف عنه بالكواشرف اإلشرعاعية ،الجرعرات اإلشرعاعية ،الترأثير البيولروجي
لإلشعاع ،التأثيرات الوراثية لإلشعاع ،الطب النووي ،نظام العالج اإلشعاعي

ثالثا :المقررات اإلختيارية من داخل التخصص

]عدد الساعات المعتمدة (محاضرة+تمارين+عملى)[

) 1+1+2 ( 2
 355حين وراثة األنواع الفطرية الحيوانية
مفهوم التنوع الوراثي الحيـواني وتأثيـرات فقدانه على العشريرة  -حجرم العشريرة وترأثيره علرى بقراء األنرواع (االنحرراف الروراثي
والتزاوجـات بين األقـارب وانخفاض التدفق الجيني)  -التآكـل الوراثي والتنوع الحيواني  -طرق المحافظة على التنروع الروراثي
(المحافظررة خررارج الموقررخ والمحافظررة فرري الموقررخ)  -زيررادة حجررم العشرريرة  -المسررتودعات الجينيررة واألنررواع الحيوانيررة المهررددة
بالخطر
)6+1+6(2
 311حين إدارة المزارع السمكية
مقدمـة  -إدارة األحـواض :الري ،المصرف ،التنظيرف  -إدارة جرودة الميراه  :مراقبرة الميراه ،تحليرل الميراه  -إدارة اإلنتراج :إنتراج
الزريعة ،التسمين ،الحصاد  -إدارة التغذية :التغذية الطبيعية ،التغذية الصناعية (إعداد العالئق) ،طرق التغذية ،معدالت التغذية -
إدارة التسـويق :التسويق الحي لثسـماك ،التسويق المبرد أو المثلج ،مراقبة السوق
)6+1+6(2
 386حين اقتصاديات االستزراع السمكي
مقدمة المصائد واالستزراع الحاجة إلى االستزراع السمكي مساهمة االستزراع السمكي في األمن الغذائي تخطريط المشرروع
ودراسررة الجرردوف االقتصررادية العوامررل الرئيسررية المحررددة الختيررار الموقررخ :المرروارد المائيررة ،التربررـة ،طبورغررـرافية الموقررـخ،
المسطحات المائية عقبات أمام تطور االستزراع السمكي مستقبل االستزراع السمكي في العالم العربي
)6+1+6(2
 382حين التنوع الحشري في المملكة العربية السعودية
التنوع األحيائي لصحاري الجزيرة العربية وتأقلم الحشرات مخ الحياة الصحراوية دراسة أحيائيرة وتسرمية وتوزيرخ أهرم األنرواع
الحشرررية المعرفررة بالمملكررة العربيررة السررعودية جمررخ الحشرررات مررن عشررائر بيئيررة مختررارة فرري مختلررف منرراطق المملكررة العربيررة
السعودية تعريف وتصبير الحشرات المجمعة من الحقل
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جامعة الملك سعود المقر :الرياض  -طالب كلية العلوم
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان
)6+1+6(2
 462حين علم مناعة الطفيليات
أساسيات بيولوجيا الطفيليات معلومات مناعية تمهيديرة عرن المناعرة الذاتيرة والمكتسربة الخصرائ المناعيرة لربعض الطفيليرات
المتوطنة في المملكة العربية السعودية والطرق التي يستطيخ من خاللها الجهاز المناعي أن يؤدي إمرا إلرى المررض أو الحمايرة
االختبارات المعملية لتحضير األنتيجين والتشخي باستخدام تفاعل األجسام المضادة مخ االنتيجينات خارجيا ً
)6+1+6(2
 463حين الحشرات وصحة البيئة
التعريف بعلم الحشررات وتأثيراتره علرى صرحة البيئرة الحشررات كمصردر لإلزعراج والهلرخ الشرديد تأهرل الحشررات لالنتشرار
الحشرات األرضية الحشرات المائية دورة حياة الحشرات واالنتشار الموسمي معدل النشاط والتوزيخ في البيئرات الحشررات
النافعة والحشرات الضارة الحشرات التي تصيب النبات عن طريق االغتذاء الحشرات التي تصيب اإلنسان عرن طريرق وضرخ
البيض الفات التي تصيب المواد المخزونة تأثير الحشـرات السلبي واإليجابي على صحة البيئة
)6+1+6(2
 434حين علم وظائف الكلى
التركيب التشريحي للجهاز اإلخراجي في الثدييات وظائف وأمراض الكلى معدل الترشيح في الكليترين والتنظريم الهرمروني لره
الجهاز المجاور للفة الشعيرات الدموية الغسيل الكلوي خطوات تكوين البول
)6+1+6(2
 435حين فسيولوجيا األعصاب
التنسـيق والتكامـل بين الجهاز العصربي وجهراز الغردد الصرماء النسريج العصربي المسرتقبالت العصربية االقترران العصربي بردء
وتوصيل النبضات العصبية الفعـل االنعكاسي تقسيم الجهاز العصبي ووظائف كل قسم
)6+1+6(2
 431حين فسيولوجيا التناسل
التركيب التشريحي للجهاز التناسـلي في الثدييات فسـيولوجيا التناسـل في الرذكور شراملة البلروغ وتحديرد وتمرايز الجرنس وعمليرة
تكوين الحيوانات المنوية عملية التبويض الدورات التناسلية في اإلناث اإلخصاب
)6+1+6(2
 446حين كيمياء األنسجة
األسس النظرية والعلمية للكشف عن المواد الكيميائية المتواجردة فري األنسرجة الحيوانيرة والتري تشرمل المرواد النشروية والبروتينيرة
والدهنية واألحماض األمينية والنووية واإلنزيمات المختلفة والصبغيات والعناصر المعدنية
)6+1+6(2
 455حين هندسة وراثية
مقدمة في أساسيات الهندسة الوراثية مشروع الجينوم البشري ،العالج الجيني ،التقنيرة الحيويرة النباترـات والحيوانرـات واألغذيرة
المهندسة وراثيا نظرة عامة لبعض سمات الجدل حول الهندسة الوراثية وتشريخ القوانين حولها
)6+1+6(2
 451حين المعلوماتية الحيوية
مقدمررة لعلررم األحررـياء الحاسرروبي والمعلوماتيررة الحيويررة تحليررل البيانررات تحليررل تتابعررات األحمرراض النوويررة والبروتينررات تحديررد
التتابعررات الجينوميررة وتجميعهررا التنبررؤ بتركيررب البررروتين تحليررل بيانررات صررفوف الرردنا تجمررخ البيانررات تمييررز الررنمط الحيرروي
وشبكات االنترنت الحيوية تطبيقات وسائل وبرمجيات المعلوماتية الحيوية الحاسوبية
)6+1+2(3
 457حين وراثة خلوية وزراعة خاليا
التعقررريم وتقنيرررات منرررخ التلررروث أنرررواع البيئرررات وتحضررريراتها فصرررل الخاليرررا وزراعتهرررا تركيرررب الكرموسررروم والمصرررطلحات
الكرموسـومية التباينـات واالنحرافـات الكرموسـومية العـددية والتركيبية التنميط الكرمـوسومي وتقنيات الصـب الكرموسومي
)6+1+6(2
 458حين الوراثة في اإلنسان
تحليررل سررجالت النسررب وأنمرراط الترروارث المنرردلي فرري اإلنسرران الترروارث الالمنرردلي (الترروارث الميتوكونررديري وظرراهرة االسررتباق
والبصمة الجينومية وتعويض الجرعة) دراسات التوائم وتطبيقاتهرا الوراثيرة االنحرافرات الكرموسرومية والمتالزمرات التروارث
متعدد العوامل واألمراض الوراثية الشائعة في اإلنسان زواج القارب االستشارة الوراثية
)6+1+6(2
 412حين علم الطفيليات التجريبي
دراسة التطفل وتشمل موضوعات في بيولوجيا الطفيليات والكيمياء الحيوية والبيئة التقنيات المعملية وتشـمل :تصـميم التجـارب
وتجمـيخ ومعاملة عينات العائل والطفيل ،التعامل والتعرف على الطفيليات الطرق المخبرية للعدوف لتقييم القروة الوقائيرة لربعض
األنتيجينات الطفيلية والقوة العالجية لبعض األدوية والمواد الحيوية
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جامعة الملك سعود المقر :الرياض  -طالب كلية العلوم
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان
)6+1+6(2
 414حين تقنيات حيوية
تعريف التقنية الحيوية مجاالت وأساليب التقنية الحيويرة الهندسرة الوراثيرة تطبيقرات التقنيرات الحيويرة فري المجراالت الزراعيرة
والطبية والصناعية الفاق المستقبلية والمخاطر المحتملة للتقنيات الحيوية
)6+1+6(2
 411حين تلوث بيئي صناعي
مقدمرة التلروث الصرناعي :مصررادره  ،أنواعره وأسرباب الحرردوث فري البيئرة األرضرية والبحريررة ،الصرناعات الكيميائيرة ،المعررـادن
الثقيلة معالجة الصـرف الصحي ،النفايات المشعة ،المبيردات الحشررية والمخصربات ،الترأثيرات الضرارة للتلروث الصرناعي علرى
البيئة والحيراة الفطريرة الرتحكم االسرتراتيجي والمعرايير والتشرريعات مراقبرة الملوثرات الصرناعية منرخ الحرد مرن حردوث وإزالرة
التلوث الصناعي دراسة حاالت صناعية :البتروكيميائيات ،األسمدة ،والنفط
)1+1+2(2
 481حين حماية الحياة الفطرية
مقدمررـة التوزيررخ الجغرافرري للحيرروان الترروازن البيئرري أهميررة الحيوانررات فرري الترروازن البيئرري أهميررة المحافظررة علررى الحيوانررـات
الفطرية أسباب انقراض الكائنات الحية طرق المحافظة على الحياة البرية دور المنظمات المحلية والعالمية في المحافظة على
الكائنـات الحية التشرريعات وأنظمرة حمايرة الحيراة الفطريرة (محليرا ً وعالميراً) الحيوانرات الفطريرة بالجرـزيرة العربيرة (الفقاريرات
والالفقاريات) الوضخ الراهن للكائنات الفطـرية بالمملكة األنواع المهددة باالنقـراض المحميات الطبيعية بالمملكة إدارة الحياة
الفطرية
)6+1+6(2
 486حين الحيوانات السامة
دراسة بيولوجية ألنواع الحيوانات السامة وتركيب جهاز السم فيها التركيب الكيميائي لسموم الحيوانات مخ إيضاح تأثير السموم
التي تفرزها على الكائنات الحية وكيفية الوقاية منها وطرق معالجة التسمم نبذة عن أهرم الحيوانرات السرامة فري المملكرة العربيرة
السعودية
)6+1+6(2
 482حين تحورات عضوية في الحبليات
دراسة عدة أعضاء جسدية كالجلد والهيكل والقلب والكلية وغيرها في مجموعة من الحيوانات الحبليرة لبيران مهرارات دورهرا
الوظـيفي حتى تمكـن الحبليات من العيش في وسـطهم البيئي بأقل ضغوط من المؤثرات

رابعا :المقررات اإلختيارية من خارج التخصص

]عدد الساعات المعتمدة (محاضرة+تمارين+عملى)[

)2+1+2(4
 262نبت  :تشريح نبات
مقدمة  ،أنواع الخاليا واألنسجة النباتية ،الجسم النباتي ابتدائي ،الجسم النباتي الثانوي ،التراكيب اإلفرازية ،التركيب التشريحي وعالقته بالبيئة
)6+1+2(3
 222نبت  :أساسيات تصنيف نباتات زهرية
تاريخ علم التصنيف (صناعي ــ طبيعي ــ تطوري) ،مفهوم الصفات التصنيفية ،مصادر الصفات التصنيفية ،الصفات التصرنيفية الظاهريرة ،كيفيرة
تصنيف النبات( ،المفتاح) ،الوحدات التصنيفية ،التسمية ،المعاشب
)1+1+2(2
 236نبت  :نبات اقتصادي
مقدمة عن تا ريخ النباتات البرية والمنزرعة ،أهمية النبات في حياة اإلنسان ،النباتات وأهميتها في الصناعة ،منتجات النباتات (األليراف ـرـ الخشرب
ــ الدباغيات ــ األصباغ ــ المطاط ــ الصموغ ــ الراتنجات ــ القلويدات ــ الزيوت العطرية ــ الشرموع ـرـ الكربوهيردرات ـرـ السريليولوز) ،النباترات
الطبية (نباتات األدوية ــ المخدرة ــ المشروبات) ،الغالل (الحبوب ــ البقول ــ الزيتية ــ السكرية) التوابرل ،فاكهرة المنراطق الحرارة ،الخضرروات،
المراعي
)6+1+2(3
 246نبت  :عوامل بيئة نباتية
المدخل يشمل :التعريف بالبيئة وعلم البيئة ،عوامل البيئة :العوامل األحيائية :ترأثير كرل مرن الحيوانرات فري النباترات والنباترات فري بعضرها الربعض
والعالقات التي تنشأ من هذه التأثيرات ،العوامرل غيرر األحيائيرة :عوامرل التربرة :مرن حيرث المنشرأ والتركيرب والخصرائ الفيزيائيرة والكيميائيرة،
عوامل التضاريس ،عوامل المناة وأثر كل هذه العوامل على النباتات
)6+1+6(2
 213نبت  :األرشيجونيات
دراسة تصنيفية لمفهروم النباترات األرشريجونية ممثلرة فري األقسرام التاليرة:النباتات الهباتيرة والحزازية،الوعائيرة غيرر البذريرة،عاريات البرذور ومرن
حيث النظرة الشاملة على سيادة الطور المش يجي والطور الخلــــــــوي (البوغى) لتوضيح الناحية التطوريرة وشررح العالقرات التري ترربط األقسرام
المختلفة بعضها ببعض تطوريا ً مخ توضيح االنتقال بين كل قسم وتخر حتى تصل إلى النباتات الراقية (الزهرية)
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جامعة الملك سعود المقر :الرياض  -طالب كلية العلوم
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية
الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان
)6+1+6(2
 345نبت  :فلورة المملكة العربية السعودية
لمحة تاريخية عن تطرور الدراسرات الفلوريرة للمملكرة العربيرة السرعودية ،تضراريس ومنراة المملكرة العربيرة السرعودية ،التركيرب الفلروري ونظمره
المختلفة ،الفصائل النباتية في المملكة العربية السعودية (صفاتها ،كثافتها ،توزيعها النباتي والجغرافي في المملكة) ،عالقة الفلورا السعودية بفلورا
المناطق المجاورة ،األنواع المستوطنة المهاجرة ،الداخلة ،قليلة االنتشار ،المهددة باالنقراض في فلورة المملكة
)6+1+2(3
 384نبت  :علم الطحالب
مقدمة ،أقسام الطحالب ،الخصائ التي يعتمد عليها تقسيم الطحالب ،التركيب الخلروي ،الشركل الظراهري ،التغذيرة ،التكراثر الالجنسري والجنسري،
أنماط دورات الحياة ،األهمية الحيوية واالقتصادية للطحالب ،بيئة الطحالب ،تصنيف الطحالب
)1+1+6(6
 442نبت  :البيئة الصحراوية الحارة
مفهوم الصحراء من وجهة نظر بيئية ،األنماط الصحراوية في العالم وتراب الصحراء والخصائ المناخية للصحراء الحارة ،الصفات التي زود
هللا بها نباتات الصحراء لتحمل ظروفها القاسية ،ظاهرة التصحر كمشكلة بيئية
)6+1+6(2
 444نبت  :الثروات البيئية
مفاهيم الثروات البيئة المختلفة -1 :المتجددة  – 2الغير متجددة  -1الدائمرة إنتاجيرة األنظمرة الطبيعيرة ،األخطرار المهرددة للرنظم البيئيرة الطبيعيرة
وكيفية تالفيها ،استنزاف الثروات البيئة ،األسباب وسبل تالفيها
 487نبت  :العوالق النباتية
مقدمرة ،العوامرل المررؤثرة فري نمررو الفيتوبالنكترون ،ميكانيكيررة الطفرو والغرو
تأثيرات اإلنسان

)6+1+6(2
 ،التتابعررات الموسرمية ،عالقتهررا بالكائنرات األخرررف ،اإلنتراج األولرري،

)6+1+6(2
 488نبت  :األشنات
تعريرف األشررنات ،أشركالها المختلفررة ،معيشرتها ،تصررنيفها  ،دراسرة الشرركل الظراهري والتركيررب الرداخلي لهررا ،طررق تكاثرهررا فري الطبيعيررة ،تكوينهررا
صناعيا ً في المختبر ،مجتمعرات األشرنات وتوزيعهرا الجغرافري ،العالقرة الفسريولوجية برين الفطرر والطحلرب المكرونين لثشرنة ،أهميتهرا االقتصرادية
واستخداماتها التجارية مخ التركيز على األشنات التي تنمو في المملكة
)6+1+2(3
 251حدق :علم الفيروسات العام
الصفات العامة للفيروسات ،التنقية ،التركيب المعمراري والكيميرائي ،الوراثرة ،اإلصرابة والتكراثر ،التفاعرل مرخ العائرل ،التعريرف والكشف،التقسريم،
األصل ،أمثلة لفيروسات المجموعات الحيوية المختلفة
)6+1+2(3
 211حدق :علم البكتيريا العام
طرق عزل البك تيريا من مصادر مختلفة ،الحصول على مزارع نقيرة ،االختبرارات المتبعرة فري التعريرف بمرا فري ذلرك الطررق الوراثيرة ،المجراميخ
البكتيرية ،خصائصها وطرق تصنيفها وأهميتها البيولوجية
)6+1+2(3
 271حدق :علم الفطريات العام
تصنيف وتركيب وطرق الفطريات في األقسام والطوائف المختلفة ،توضيح مختلف طرق المعيشرة ،دورة حيراة وسريتولوجية أهرم أجناسرها ،إبرراز
معايير تصنيف أنواعها ،األهمية الحيوية واالقتصادية واالستخدامات التجارية ألهم أجناسها
)6+1+2(3
 341حدق :بيئة األحياء الدقيقة
سلوك األحياء الدقيقة في بيئاتها الطبيعية مخ التركيز على عالقرات هرذه األحيراء فيمرا بينهرا وكرذلك مرخ األحيراء األخررف ،دور األحيراء الدقيقرة فري
تحلل المواد المختلفة ودورات بعض العناصر في الطبيعة و كذلك تحوالت الطاقة
)6+1+6(2
 344حدق :ميكروبيولوجيا المياه والصرف الصحي
البيئات المائية ومصادر تلوثها ،ميكروبيولوجيا مياه الشرب ،طرق دراسة محتوف المياه الميكروبي ،طرق تنقية المياه بمرا فري ذلرك ميراه الصررف
الصحي ودور الميكروبات في عمليات التنقية المتطلب 141:حدق
خامسا :المقررات الخدمية لكليات أخرى

]عدد الساعات المعتمدة (محاضرة+تمارين+عملى)[

)6+1+2(3
 613حين مبادئ علم الحيوان
دراسة تركيب ووظائف الخلية الحيوانية والوراثرة الخلويرة األنسرجة الحيوانيرة المختلفرة الخصرائ العامرة للمملكرة الحيوانيرة
تقسرريم المملكررة الحيوانيررة دراسررة الصررـفات العامررـة لثوليررات مررخ أمثلررة مختررارة خصررائ وتقسرريم شررعب المملكررة الحيوانيررة مررن
اإلسفنجيات حتى الحبليات مخ أمثلة مختارة مقدمة في وظائف األعضاء مخ التركيز على :التغذية ،الهضم ،األيرض تركيرب الردم
ووظائفه
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الخطط الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج علم الحيوان
)6+1+6(2

 352حين اساسيات علم الوراثة

فررروع علررـم الوراثررة العررـالقة بررين الجينررات وصررـفات الكائنررات الحيررة علررم الوراثررة كعلررـم تجررـريبي األسرراس الكرموسررومي للترروارث
(الكرموسومات واالنقسـام الميتوزي والميوزي والنظرية الكرموسرمية) التروارث المنردلي امتردادات التروارث المنردلي الوراثرة الالمندليرة
الطفـرات وتليات إصالح الدنا وتحديد الجنس في الكائنات الحية حقيقية النوف مقدمة في الهندسة الوراثية وتطبيقاتها

مالحظة هامة :يجب على الطالب مراجعة القسم المختص لمعرفة وصف المقررات التي ُت َدرس من خارج
الكلية (اإلجبارية واالختيارية).
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