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 الماجستير فيالخطة الدراسية لبرنامج 

 الثروة السمكيةتخصص 
 

 ــ الجهة المقدمة للبرنامج :

  اإلنتاج الحيواني والسمكيــ قسم  العلوم الزراعية واألغذيةكلية 

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

                           : الثروة السمكيةبرنامج اسم البرنامج. 

                 : الثروة السمكية  ماجستير "مسمى الدرجة العلمية" 

 

 ــ القبول في البرنامج :

يتطلب القبول والدراسة في البرنامج استيفاء جميع شروط الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات 

 ما يلي :الثروة السمكية ماجستير السعودية , باإلضافة إلى ذلك فإنه يشترط لقبول الطالب ببرنامج 

الجامعات على درجة البكالوريوس من جامعة الملك فيصل أو ما يعادلهما من  دم حاصالا ن يكون المتقأ .1

، أو حاصل على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان قل ا وبتقدير عام )جيد جداا( على األالمعترف به

 .من غير السعوديين

  الشخصية أو أي اختبارات أخرى يجريها القسم .اجتياز المتقدم المقابلة  .2

 

 ــ الخطة الدراسية :

( على الطالب بعد انتهائه من مقررات البرنامج الثروة السمكيةللحصول على درجة الماجستير في )تخصص 

 أن ينهي نجاح ما يلي :

ساعات إلعداد  6نقاش و ساعة مقررات دراسية ، ساعة واحدة كحلقة  24ساعة معتمده، منها  31استكمال ــ 

 .بحث و كتابة األطروحة

ساعة من المقررات الدراسية و ذلك حسب توجهاته البحثية  33ساعة من أصل  24يحق للطالب أن يختار  -

 0104602و  0104601وإرشادات المشرف، على أن تتضمن المقررين 

 

 األقل .مطلوبة للحصول على الدرجة سنتان على المدة ال مدة البرنامج :
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 :الثروة السمكيةماجستير برنامج  مقررات

 

 الوحدات المعتمدة أسم  المقرر رقم  المقرر

 (0+3) 3 إدارة الموارد البحرية الحية 0104601

 (1+2) 3 طرق التصميم والتحليل اإلحصائي السمكي 0104602

 (1+2) 3 بيئة المجموعات السمكية 0104611

 (1+2) 3 الطاقة في المصايدنظريات انتقال  0104612

 (1+2) 3 جس األعماق في المصايد 0104613

 (1+2) 3 إنتاج المزارع السمكية 0104614

 (1+2) 3 إدارة المزارع السمكية 0104615

 (1+2) 3 استزراع وتغذية الروبيان 0104616

 (1+2) 3 ديناميكية العوالق و القاعيات البحرية 0104617

 (1+2) 3 بحرية جيوكيمياء 0104618

 (1+2) 3 إدارة المناطق الساحليه 0104619

 

 حلقة النقاش واألطروحة(: 2جدول رقم )

 الوحدات المعتمدة أسم المقرر رقم المقرر

 1 )سيمينار( حلقة نقاش 0104620

 6 األطروحة 0104666

 


