
٦ 

 

 :تخصصات فرعية أربعيحتوي على  علم النباتالعلوم في  ماجستير

 البيئة النباتية.علم  .1
 علم وظائف األعضاء نبات . .2
 علم الوراثة. .3
 التصنيف الزهري والفلورا . .4

 بالدمام. العلومالكلية : كلية 

 الريان-احلرم اجلامعي : الدمام

 األحياءقسم القسم : 
 العلمي و اإلداري : املسار

 املستوى الدراسي: الدراسات العليا

 ماجستري :الدرجة العلميه 

Gender: إناث 

 2 :سنوات الدراسة

 30  :الساعات املعتمدة

 رسالة علمية : متطلبات إضافية

 باملقررات الدراسية و الرسالة :نظام البرنامج

 

 : الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج
 وحدات لرسالة املاجستري 6  +  24
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 البرنامج الدراسي : 
 الدراسية للبرنامج أربعة فصول دراسية )عامان دراسيان(.الخطة  .1
 ( وحدة دراسية معتمدة تقسم كاالتي:30يتطلب البرنامج دراسة ) .2

) اجباريه  واختياريه( على ان يكون  وحدة دراسية ملقررات ختصصية 18وحدات دراسية عامة إجبارية و  (6منها )معتمدة دراسية وحدة  24 - أ
 ..معتمدةوحدات  3لكل مقرر 

 .لرسالةلوحدات  6 - ب

 الخطة الدراسية وتوصيف المقررات : 
 برنامج ماجستير العلوم في علم النبات

 خطة توضيحية لربنامج الدراسة يف كل فصل دراسي: 
 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر

      1طرق ومناهج البحث حيا 570
     2 إحصاء حيوي * حصاإ 571
     3 مقرر تخصصي نبت 

     3 مقرر تخصصي نبت 
     3 مقرر تخصصي نبت 

 نبت 
(  3( مقتتررات تخصصتتية بواقتت  )3يتتتم ايتيتتار )

     9 وحدات معتمدة لكل مقرر

572 
  نبات*-التقنية الحيوية نيت

 
3     

     1 قاعة البحث* حيا 573
     6 الرسالة حيا 650
     30 المجموع  

 

 

 

 

 
                                                           

 .مقررات عامة اجبارية 
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 :النباتية البيئة مسار: أوالا 
 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر

طرق ومناهج البحث حيا 570


 1     
     2 إحصاء حيوي * احصا 571
574 

 نبت
 •                     مجتمع نباتي متقدم 

Advanced Plant Sociology           
3     

575 
 نبت

 النظم البيئية في المملكة

      Ecosystems of Saudi Arabia 
3     

     A 3مقرر تخصصي اختياري من القائمة   
     A 3مقرر تخصصي اختياري من القائمة   
     A 3مقرر تخصصي اختياري من القائمة   
     A 3مقرر تخصصي اختياري من القائمة   
     3 نبات* -التقنية الحيوية نبت 572
     1 قاعة البحث* حيا 573
     6 الرسالة حيا 650
     30 المجموع  

 
 :البيئة النباتيةلمسار  االيتيارية توضح المقررات التخصصية Aقائمة 

 
 اسم املقرر باإلجنليزية اسم املقرر بالعريب رمز املقرر رقم املقرر م
 Advanced Climatology  متقدم المناخ علم نبت 576 1
 Environmental pollution البيئي التلوث نبت 577 2

 Plant diversity    النباتي التنوع نبت 578 3

 Botanical Indicators للبيئة النباتية الكواشف نبت 579 4
 Applied Plant Ecology التطبيقية البيئية نبت 580 5

 Stress Eco-Physiology اإلجهادات الفسيولوجية البيئية   نبت 582 6
 Natural Products منتجات طبيعية نبت 583 7

8 
584 

 Biochemical Analyses and حيوية  وطرق معملية-تحاليل كيمو نبت

Laboratory Techniques 
 

                                                           

 .اجباريه ختصصية متطلبات• 
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 ثانياا: مسار علم وظائف األعضاء نبات:
عدد  المقررات الدراسية

 الوحدات
 الفصل الدراسي

 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر
      1طرق ومناهج بحث حيا 570
     2 إحصاء حيوي* إحصا 571
     3 •متقدم حيوية كيمياء كيم 578

581 
 نباتية جزيئة فسيولوجيا  نبت

Molecular  Plant  Physiology 
3     

     B 3 القائمة من ايتياري تخصصي مقرر نبت 
  

( 3( مقررات تخصصية بواق  )3يتم إيتيار )
 Bوحدات معتمدة لكل مقرر من القائمة 

9 

    
      
      
 نبات* -التقنية الحيوية  نبت 572

Plant  Biotechnology 
3     

     1 قاعة البحث* حيا 573
     6 الرسالة حيا 650
     30 المجموع  

 
 :نبات األعضاء وظائف علملمسار  االيتياريةتوضح المقررات التخصصية  Bقائمة 

  

 اسم املقرر باإلجنليزية اسم املقرر بالعريب رمز املقرر رقم املقرر م

 Stress Eco-Physiology اإلجهادات الفسيولوجية البيئية   نبت 582 1
 Natural Products منتجات طبيعية نبت 583 2
 Biochemical Analyses and حيوية  وطرق معملية-تحاليل كيمو نبت 584 3

Laboratory Techniques 
 Advanced Plant Physiology فسيولوجي نبات متقدم  نبت 585 4

 Plant Growth Regulators النباتية النمو منظمات نبت 586 5

 Applied Plant Tissue Culture النباتية التطبيقية األنسجة زراعة نبت 587 6
 

                                                           

  عامة اجباريةمقررات. 
 .اجباريه ختصصية متطلبات• 

 



٦ 

 ثالثاا: مسار تصنيف نباتات زهريه و فلورا : 
عدد  المقررات الدراسية

 الوحدات
 الفصل الدراسي

 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر
      1طرق ومناهج بحث حيا 570
     2 * إحصاء حيوي  احصا 571

 نبت 588
  •تصنيف زهري متقدم

Advanced Plant Taxonomy 
3     

 نبت 589
 التصنيف الكيميائي الخلوي 

 Cyto-Chemo Taxonomy 
3     

     C 3مقرر تخصصي من القائمة   
( 3( مقررات تخصصية بواق  )3يتم إيتيار )  

 Cوحدات معتمدة لكل مقرر من القائمة 
9 

    
      
      

 * نبات-التقنية الحيوية نبت 572
 Plant Biotechnology 

3     

     1 * قاعة البحث حيا 573
     6 الرسالة حيا 650
     30 المجموع  

 

 :تصنيف نباتات زهريه وفلورالمسار  االيتياريةتوضح المقررات التخصصية  Cقائمة 
 

 اسم املقرر باإلجنليزية اسم املقرر بالعريب رمز املقرر رقم املقرر م
 Advanced Flora of Saudi Arabia الفلورا السعودية متقدم نبت 590 1
 Palynology علم حبوب اللقاح نبت 591 2

 Advanced Plant Sociology  متقدم                    نباتي مجتم  نبت 574 3
 Ecosystems of Saudi Arabia       النظم البيئية في المملكة نبت 575 4
 Plant Diversity    النباتي التنوع نبت 578 5

 Botanical Indicators للبيئة النباتية الكواشف نبت 579 ٦

7 
584 

 Biochemical Analyses and حيوية  وطرق معملية-تحاليل كيمو نبت

Laboratory Techniques 
 Advanced Plant Physiology فسيولوجي نبات متقدم  نبت 585 8

 
                                                           

  عامة اجباريةمقررات. 
 .اجباريه ختصصية متطلبات• 
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الوراثة : رابعا: مسار علم  

 

 
 
 
 
 

                                                           

  عامة اجباريةمقررات. 
 .اجباريه ختصصية متطلبات• 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

 الفصل الدراسي

 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر

      1طرق ومناهج بحث حيا 570

     2 إحصاء حيوي  احصا 571

 *وراثة خلوية متقدم نبت 592

Advanced Cytogenetics 

3     

 * وراثة جزيئية نبت 593

Molecular Genetics 

3     

     D 3مقرر تخصصي من القائمة  نبت 

( وحدات 3( مقررات تخصصية بواق  )3يتم إيتيار ) نبت 
 Dمعتمدة لكل مقرر من القائمة 

9     

572 
  نبات-الحيوية التقنية نبت

              Plant Biotechnology 

2     

     1  البحث قاعة حيا 573

     6 الرسالة حيا 650

     30 المجموع  
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   :وراثة النبات لمسار االيتياريةتوضح المقررات التخصصية  Dقائمة 

 

 باإلجنليزيةاسم املقرر  اسم املقرر بالعريب رمز املقرر رقم املقرر 

 Environmental Mutagenesis المطفرات البيئية نبت 594 1

 Advanced Cell Biology علم يلية متقدم نبت 595 2

 Human Genetics وراثة إنسان  نبت 596 3

  Advanced Genetic Engineering متقدم هندسة وراثية نبت 597 4

 Applied Plant Tissue Culture  ةتطبيقيال النباتية ةنسجاأل  زراعة نبت 587 5

 Advanced Biochemistry   متقدم  ةيكيمياء حيو  كيم 578 ٦

 

 
 
 

 


