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 ماجستير العلوم في علم الحيوان
 

 :تخصصات فرعية سبعيحتوي على  الحيوانعلم العلوم في  ماجستير

 مسار علم وظائف األعضاء .1
 الخليةمسار األنسجة وبيولوجيا  .2
 مسار علم الحشرات .3
 مسار علم الطفيليات  .4
 مسار علم األجنة  .5
 مسار الفقاريات والتشريح المقارن  .6
 مسار علم الوراثة  .7

 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

 علمية رسالة : متطلبات إضافية

 باملقررات الدراسية و الرسالة :نظام البرنامج

 

 : الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج
 وحدات لرسالة املاجستري 6  +  24

 البرنامج الدراسي : 
 الخطة الدراسية للبرنامج أربعة فصول دراسية )عامان دراسيان(. .1
 ( وحدة دراسية معتمدة تقسم كاالتي:30يتطلب البرنامج دراسة ) .2



٦ 

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

 .لرسالةلوحدات  6 - ب

 الخطة الدراسية وتوصيف المقررات : 
 الحيوانبرنامج ماجستير العلوم في علم 

 خطة توضيحية لربنامج الدراسة يف كل فصل دراسي: 
 

عدددددددددددددددددددددددد  الدراسيةالمقررات 
 الوحدات

مجمددددو   
الوحدددددددددددا

 ت

 الفصل الدراسي

 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر

  1طرق ومناهج البحث حيا 570

12 

    
     2 احصاء حيوي وتصميم التجارب* ريض 571

     3 مقرر تخصصي اختياري او اجباري حين 
     3 اختياري مقرر تخصصي حين 
     3 تخصصي اختياريمقرر  حين 

  
( مقدددررات تخصصدددية بواقددد  3يدددتم اختيدددار )

 (  وحدات معتمدة لكل مقرر3)
9 

12 
    

     2 التقنية الحيوية* حين 572
     1 حلقة دراسيه* حيا 573

     6 6 الرسالة حيا 650

 30 مجمو  الوحدات
 

  

                                                           
 .مقررات عامة اجبارية 
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 أواًل: مسار علم وظائف األعضاء: 
 المقررات الدراسية

عدد 
 الوحدات

مجمو   
الوحدا

 ت

 الفصل الدراسي

 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر

  1طرق ومناهج البحث حيا 570

12 

    
     2 إحصاء حيوي وتصميم التجارب* ريض 571

     A 3مقرر تخصصي اختياري من القائمة  حين 
     A 3مقرر تخصصي اختياري من القائمة  حين 

     3  ●كيمياء حيوية متقدمة كيم 578
 A 3مقرر تخصصي اختياري من القائمة  حين 

12 

    
     A 3مقرر تخصصي اختياري من القائمة  حين 
     A 3مقرر تخصصي اختياري من القائمة  حين 

     2 التقنية الحيوية* حين 572
     1 حلقة دراسية* حيا 573
     6 6 الرسالة حيا 650

 30 مجمو  الوحدات
 

 وظائف األعضاء:علم لمسار  االختياريةتوضح المقررات التخصصية  Aقائمة 
 عدد الوحدات الدراسية  اسم المقرر بالعربي رمز المقرر رقم المقرر م
 3 علم األعصاب المتقدم حين 576 1

 3 علم الدم المتقدم حين 577 2

 حين 579 3
للحيوان علم الغدد الصماء المتقدم 

 والتكاثر
3 

 3 علم المناعة المتقدم حين 580 4

 3 علم العقاقير المتقدم حين 581 5

 حين  582 6
مواضي  مختارة في علم وظائف االعضاء 

 3 المتقدم

 
 

 
 

                                                           
 .مقررات عامة اجبارية 

 مقررات تخصصية اجبارية ●
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 ثانيًا: مسار األنسجة وبيولوجيا الخلية: 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

مجموع  
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه المقرررقم 
  1طرق ومناهج البحث حيا 570

12 

    
     2 احصاء حيوي وتصميم التجارب* ريض 571

     B 3مقرر اختياري تخصصي من القائمة  حين 
      3مقرر كيمياء حيوية متقدمة كيم 578
     3 ●مقرر فسيولوجي خلية متقدم حين 575

( مقررات تخصصية بواق  3)يتم اختيار   
( وحدات معتمدة لكل مقرر من 3)

 Bالقائمة

9 
12 

    
      
      
     2 التقنية الحيوية * حين 

     1 حلقة دراسية* حيا 573
     6 6 الرسالة حيا 650

 30 مجمو  الوحدات
 

 :االنسجة وبيولوجيا الخلية لمسار االختياريةتوضح المقررات التخصصية  Bقائمة 

 عدد الوحدات الدراسيه اسم المقرر بالعربي رمز المقرر رقم المقرر م
 3 علم الخلية متقدم حين 583 1

 3 علم األنسجة متقدم حين 584 2
 3 علم أمراض األنسجة متقدم حين 585 3
 3 علم كيمياء األنسجة متقدم حين 586 4
 3 متقدم زراعة خلية و أنسجة حين 587 5

 3 قراءات في بيولوجيا الخلية حين 588 6
 

   

يمد  ددريهم    588-584حمين االمقمررا   575كمي    578حين "علم  اللليمم مدقمد " ممر مقمرر   583أن يدرس المقرر  أفضل
 حين(  583بعد 

 

                                                           
 .مقررات عامة اجبارية 

 اجبارية مقررات تخصصية. 
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 ثالثًا: مسار علم الحشرات: 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

مجمو   
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر

  1طرق ومناهج البحث حيا 570

12 

    
     2 احصاء حيوي وتصميم التجارب* ريض 571
     3 ●تصنيف الحشرات اجباري تخصصي حين 589

     3 مقرر اختياري تخصصي حين 
     3 مقرر اختياري تخصصي حين 
تخصصية بواق  ( مقررات 3يتم اختيار )  

( وحدات معتمدة لكل مقرر من 3)
 Cالقائمة

9 
12 

    
      
      

     2 * التقنية الحيوية حين 572
     1 *حلقة دراسية حيا 573
     6 6 الرسالة حيا 650

 30 مجمو  الوحدات

 

 :علم الحشراتلمسار  االختياريةتوضح المقررات التخصصية  Cقائمة 

 الدراسيةعدد الوحدات  اسم المقرر بالعربي رمز المقرر المقرررقم  م
 3 علم وظائف أعضاء الحشرات)متقدم( حين 590 1
 3 علم الحشرات الطبية والبيطرية حين 591 2
 3 االدارة المتكاملة لآلفات حين 592 3
 3 العالقات الحشرية النباتية حين 593 4

 3 بيئة وسلوك الحشرات حين 594 5
 3 بيولوجيا الحشرات الجزيئية حين 595 6
 3 علم الحشرات التطبيقي )متقدم( حين 596 7
 3 مواضي  مختارة في علم الحشرات حين 597 8

 

 
                                                           

 .مقررات عامة اجبارية 

 مقررات تخصصية اجبارية ●
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 رابعا: مسار علم الطفيليات: 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

مجمو   
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر

  1طرق ومناهج البحث حيا 570

12 

    
     2 احصاء حيوي وتصميم التجارب* ريض 571

     D 3مقرر اختياري تخصصي من القائمة  حين 
     D 3مقرر اختياري تخصصي من القائمة  حين 
     D 3مقرر اختياري تخصصي من القائمة  حين 
( مقررات تخصصية بواق  3) يتم إختيار  

( وحدات معتمدة لكل مقرر من 3)
 Dالقائمة

9 
12 

    
      
      

     2 التقنية الحيوية* حين 572
     1 حلقة دراسيه* حيا 573
     6 6 الرسالة حيا 650

 30 مجمو  الوحدات 

 :الطفيليات  علم  لمساراالختيارية توضح المقررات التخصصية  Dقائمة 

 عدد الوحدات الدراسية  اسم المقرر بالعربي رمز المقرر رقم المقرر م
 3 بيئة الطفيليات  حين 598 1

 3 علم المناعة متقدم  حين 580 2
 3 علم الطفيليات المتقدم حين 599 3
 3 التركيب الدقيق للطفيليات حين 600 4
 3 علم وظائف أعضاء الطفيليات حين 601 5

 3 علم أوليات متقدم حين 602 6

 حين 603 7
علم المفلطحات والديدان 

 3 األسطوانية متقدم

 3 علم تصنيف الالفقاريات متقدم حين 604 8

 حين 605 9
علم األحياء الجزيئية والتكنولوجيا 

 3 الحيوية

 3 الرخويات الطبية حين 606 10

                                                           
 .مقررات عامة اجبارية 
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 خامسا: مسار علم األجنة: 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

مجمو  
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر

  1البحث -طرق ومنا هج حيا 570

12 

    
     2 احصاء حيوي وتصميم التجارب* ريض 571

     E 3مقرر اختياري تخصصي من القائمة  حين 
     E 3مقرر اختياري تخصصي من القائمة  حين 
     E 3مقرر اختياري تخصصي من القائمة  حين 
( مقررات تخصصية بواق  3يتم إختيار )  

( وحدات معتمدة لكل مقرر من 3)
 Eالقائمة

9 
12 

    
      
      

     2 التقنية الحيوية* حين 572
     1 حلقة دراسيه* حيا 573
     6 6 الرسالة حيا 650

 30 مجمو  الوحدات 

 

 :علم األجنة لمسار  االختياريةتوضح المقررات التخصصية  Eقائمة 

 عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر بالعربي رمز المقرر رقم المقرر م
 3 مواضي  في البيولوجيا االنمائية حين 607 1

 3 اإلشارات الخلوية في النمو الجنيني حين 608 2
 3 علم التشوه الجنيني حين 609 3
 3 تقنية استزرا  الخاليا حين 610 4
 3 السمية التناسلية واإلنمائية حين 611 5
 3 الوراثة التكوينية حين 612 6

 3 مواضي  في بيولوجيا الخلية  حين 613 7

 

  

                                                           
 .مقررات عامة اجبارية 
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 سادسا: مسار الفقاريات والتشريح المقارن: 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

مجمو   
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر
   1 طرق ومناهج البحث حيا 570

12 

    
     2 احصاء حيوي وتصميم التجارب* ريض 571
      3التشريح المقارن المتقدم حين 614
     F 3مقرر اختياري تخصصي من القائمة  حين 
     F 3مقرر اختياري تخصصي من القائمة  حين 
( مقررات تخصصية بواق  3) يتم إختيار  

( وحدات معتمدة لكل مقرر من 3)
 Fالقائمة 

9 
12 

    
      
      
     2 *التقنية الحيوية  حين 572
     1 * حلقة دراسيه حيا 573
     6 6 الرسالة حيا 650

 30 مجمو  الوحدات 

 

 :الفقاريات والتشريح المقارن لمسار  االختياريةتوضح المقررات التخصصية  Fقائمة 

 عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر بالعربي رمز المقرر رقم المقرر م
 3 التشريح المقارن للرئيسيات حين 615 1
 3 البيولوجيا التكوينية للحبليات حين 616 2
 3 تصنيف للحبليات حين 617 3
 3 التكيف البيئي للفقاريات حين 618 4

 3 التشريح الوظيفي للفقاريات حين 619 5
 3 قراءات في مجال التخصص حين 620 6

 

  

                                                           
 .مقررات عامة اجبارية 

. 
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 سابعا: مسار علم الوراثة: 

عدد  المقررات الدراسية
 الوحدات

مجمو   
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم المقرر رمزه رقم المقرر
  1طرق ومناهج بحث حيا 570

12 

    
     2 التجارب*احصاء حيوي وتصميم  ريض 571
     G 3مقرر إختياري تخصصي من القائمة  حين 
       3كيمياء حيوية متقدمة كيم 578
     3 ●وراثة سيتولوجية حين 629
( مقررات تخصصية بواق  3يتم إختيار )  

( وحدات معتمدة لكل مقرر من 3)
 Gالقائمة

9 
12 

    
      
      
     2 الحيوية*التقنية  حين 572
     1 حلقة دراسية* حيا 573
     6 6 الرسالة حيا 650

 30 مجمو  الوحدات 

 

 :علم الوراثة لمسار  االختياريةتوضح المقررات التخصصية  Gقائمة 

 م
رقم 

 المقرر
رمز 

 المقرر
 عدد الوحدات الدراسية اسم المقرر بالعربي

 3 الهندسة الوراثية المتقدم حين 622 1

 3 األحياء الجزيئية المتقدم  حين 623 2
 3 علم المعلوماتية الحيويةا لمتقدم  حين 624 3
 3 علم الجينوم حين 625 4
 3 علم الخلية المتقدم حين 583 5

 3 علم زراعة الخاليا واألنسجة الحيوانية   حين 587 6

  

 

                                                           
 .مقررات عامة اجبارية 

 مقررات تخصصية اجبارية. 


