
 
 

 
 

  ماجستير العلوم في علم النباتبرنامج        

 

 :تخصصات فرعية أربععلى  يالنبات يحتوعلم في  مماجستير العلو

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

 ابلدمام. العلومالكلية : كلية 

 الراين-احلرم اجلامعي : الدمام

 األحياءقسم القسم : 
 العلمي و اإلداري: املسار

 ي: الدراسات العلياالدراس املستوى

 ماجستري :الدرجة العلميه 

Gender: إانث 

 2 :سنوات الدراسة

 30:الساعات املعتمدة

 رسالة علمية : متطلبات إضافية

 الرسالةابملقررات الدراسية و  :نظام الربانمج

 

 : الوحدات الدراسية املطلوبة للتخرج
 وحدات لرسالة املاجستري 6  +  24

 :  متطلبات التخرج
النجاح يف كامل املقررات الدراسية )اإلجبارية واالختيارية التخصصية ( مبا ال يقل عن درجة جيد يف أي من هذه  -1

 املوحدة للجامعات السعودية(املقررات مبعدل تراكمي ال يقل عن جيد جداً )الالئحة 
 لجنة من تصحيح وخالفه ان وجد.اجتياز مناقشة الرسالة للطالبة أمام جلنة حتكيمية مع تنفيذ مجيع متطلبات ال -2
 نشر ورقة حبثية واحدة على األقل لطالبة املاجستري. -3

 
 

 
 

  



 
 

 
 

  ماجستير العلوم في علم النباتبرنامج        

 
 الربانمج الدراسي : 

 دراسية )عامان دراسيان(.اخلطة الدراسية للربانمج أربعة فصول  .1
 ( وحدة دراسية معتمدة تقسم كااليت:30يتطلب الربانمج دراسة ) .2

وحدة دراسية ملقررات ختصصية) اجباريه  واختياريه(  18إجبارية و دراسية عامة  (وحدات6منها )معتمدة دراسية وحدة 24 -أ
 ..وحدات معتمدة 3على ان يكون لكل مقرر 

 .لرسالةلوحدات  6 -ب
 اخلطة الدراسية وتوصيف املقررات : 

 برانمج ماجستري العلوم يف علم النبات
 خطة توضيحية لربانمج الدراسة يف كل فصل دراسي: 

 

عدد  لدراسيةاملقررات ا
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم املقرر رمزه رقم املقرر

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

     3 مقرر ختصصي نبت 
     3 مقرر ختصصي نبت 

 نبت 
(  3( مقررات ختصصصصصصصصصصصصصصية بواق  )3يتم اختيار )
     9 تمدة لكل مقرروحدات مع

572 
 نبات*-التقنية احليوية نيت

 
3     

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

 

 

 

 

  

                                                           
.مقررات عامة اجبارية 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  ماجستير العلوم في علم النباتبرنامج        

 :النباتية البيئة مسار: أوالا 
 

عدد  املقررات الدراسية
 الوحدات

 الفصل الدراسي
 4 3 2 1 اسم املقرر رمزه رقم املقرر

      1هج البحثومناطرق  حيا 570
     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 3اختياري من القائمة  تخصصيمقرر   
     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  

 
 :النباتيةالبيئة ملسار  ياريةختاال توضح املقررات التخصصية Aقائمة 

 
 اسم املقرر ابإلجنليزية اسم املقرر ابلعريب رمز املقرر رقم املقرر م

 Advanced Climatology متقدم املناخ علم نبت 576 1
 Environmental pollution لبيئيا التلوث نبت 577 2

 Plant diversity النبايت التنوع نبت 578 3

 Botanical Indicators للبيئة النباتية فالكواش 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-حتاليل كيمو نبت

Laboratory Techniques 
 

  

                                                           

 .اجباريه ختصصية متطلبات• 
 



 
 

 
 

  ماجستير العلوم في علم النباتبرنامج        

 اثنياا: مسار علم وظائف األعضاء نبات:
عدد  املقررات الدراسية

 الوحدات
 الفصل الدراسي

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

581 
 نباتية جزيئة يولوجياسف نبت

Molecular  Plant  Physiology 
3     

     B  3القائمة من اختياري صصيخت مقرر نبت 
  

( 3( مقررات ختصصية بواق  )3) اختياريتم 
 Bوحدات معتمدة لكل مقرر من القائمة 

9 

    
      
      
 نبات* -التقنية احليوية  نبت 572

Plant  Biotechnology 
3     

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

 
 :نبات األعضاء وظائف علمملسار  االختياريةتوضح املقررات التخصصية  Bقائمة 

 

 اسم املقرر ابإلجنليزية اسم املقرر ابلعريب 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-حتاليل 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• 

 



 
 

 
 

  ماجستير العلوم في علم النباتبرنامج        

 اثلثاا: مسار تصنيف نبااتت زهريه و فلورا : 
عدد  املقررات الدراسية

 الوحدات
 الفصل الدراسي

 4 3 2 1 اسم املقرر رمزه رقم املقرر
      1طرق ومناهج حبث حيا 570
     2 * صاء حيوي حإ احصا 571

 نبت 588
 •تصنيف زهري متقدم

Advanced Plant Taxonomy 
3     

 نبت 589
 التصنيف الكيميائي اخللوي 

Cyto-Chemo Taxonomy 
3     

     C 3مقرر ختصصي من القائمة   

( 3( مقررات ختصصية بواق  )3يتم إختيار )  
 Cوحدات معتمدة لكل مقرر من القائمة 

9 

    
      
      

 * نبات-التقنية احليوية نبت 572
 Plant Biotechnology 

3     

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

 

 :تصنيف نبااتت زهريه وفلوراملسار  االختياريةتوضح املقررات التخصصية  Cقائمة 
 

 اسم املقرر ابإلجنليزية ابلعريباسم املقرر  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                    نبايت جمتم  نبت 574 3
 Ecosystems of Saudi Arabia النظم البيئية يف اململكة نبت 575 4
 Plant Diversity النبايت التنوع نبت 578 5

 Botanical Indicators للبيئة النباتية الكواشف نبت 579 6

7 
584 

 Biochemical Analyses and حيوية  وطرق معملية-حتاليل كيمو نبت

Laboratory Techniques 
 Advanced Plant Physiology فسيولوجي نبات متقدم نبت 585 8

 

 

                                                           

 عامة اجباريةمقررات. 
 .اجباريه صصيةخت متطلبات• 

 



 
 

 
 

  ماجستير العلوم في علم النباتبرنامج        

الوراثة : رابعا: مسار علم  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 اجباريةعامة مقررات. 
 .اجباريه ختصصية متطلبات• 

عدد  املقررات الدراسية
 الوحدات

 الفصل الدراسي

 4 3 2 1 اسم املقرر رمزه رقم املقرر

      1طرق ومناهج حبث حيا 570

     2 إحصاء حيوي  احصا 571

 *وراثة خلوية متقدم نبت 592

Advanced Cytogenetics 

3     

 * وراثة جزيئية نبت 593

Molecular Genetics 

3     

     D 3مقرر ختصصي من القائمة  نبت 

( وحدات 3( مقررات ختصصية بواق  )3يتم إختيار ) نبت 
 Dمعتمدة لكل مقرر من القائمة 

9     

572 
 نبات-احليوية التقنية نبت

 Plant Biotechnology 

2     

     1 لبحث قاعةا حيا 573

     6 الرسالة حيا 650

     30 عاجملمو   



 
 

 
 

  ماجستير العلوم في علم النباتبرنامج        

 :وراثة النبات ملسار االختياريةتوضح املقررات التخصصية Dقائمة 

 

 ابإلجنليزيةاسم املقرر  اسم املقرر ابلعريب رمز املقرر رقم املقرر 

 Environmental Mutagenesis املطفرات البيئية نبت 594 1

 Advanced Cell Biology علم خلية 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 ةنسجألا زراعة نبت 587 5

 Advanced Biochemistry متقدم  ةيكيمياء حيو  كيم 578 6

 

 
 
 
 

  



 
 

 
 

  ماجستير العلوم في علم النباتبرنامج        

Master of Science in Botany 

Master of Science in Botany consists of four Tracks: 

1. Plant Ecology 

2. Physiology 

3. Genetics 

4. Plant taxonomy and Flora.  
 

 ScienceCollege of : College 

 :  DammamCampus 

Biology:Department 

Science and Management: Track 

Level: Postgraduate 

Degree: MA 

Gender:Female 

Years of study:2 

Credit hours:30 

Additional requirement:Written Dissertation 

Program System 
The program is conducted through courses and a thesis. 

Credit hours 
24 study units + 6 Thesis 

Terms of Admission 
 

 


