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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
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) 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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 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 

. 




