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 مقدمة:
تقع جامعة الملك فيصل في واحة اإلحساء التي تعتبر من أكبر الواحات في العالم والتي 
تزخر بيئتها بالعديد من األنواع واألجناس من أفراد المملكةة الحيوانيةة والنباتيةةل ولعةل تواجةد بحيةرة 

وتتميةةز أي ةةا واحةةة اإلحسةةاء األصةة ر فةةي منطقةةة اإلحسةةاء وفةةرت بيئةةة مناسةةبة للطيةةور المهةةاجرةل 
بشواطئ العقير وسلوى وجبل قارة وغيرها من البيئات التي تجذب اهتمام الباحثين في مجال علوم 

 البحثية على بيئاتها المختل ةل  الحياة من جميع مناطق المملكة إلجراء دراساتهم

 العربيةة السةعودية المملكةة تاهتمةولقةد  ،يبدأ بتطوير ال رد األممن تطور أ فيهمما ال شك 
وقةد لةوحخ خةال ال تةرة  األمةملتأخةذ مكانتهةا بةين  أنحتى يتسنى لها العالي بتطوير برامج التعليم 

والعمةةل علةةى بتطةةوير الدراسةةة األكاديميةةة اهتمةةام المسةةئولين والقةةائمين علةةى التعلةةيم العةةالي  األخيةةرة
حاصةلة علةى درجةات عليةا  نيةةكةوادر وطمةن خةال تةوفير  هةذا المجةال فيمسايرة التطور السريع 

ن إ لاصةةوالمنطقةة الشةرقية خ امةةع العربيةة السةعودية دعم العملية التعليمية بالمملكةةلمتخصصة 
البةةد مةةن اجتيازهةةا عنةةدما  التةةيالخطةةوات الهامةةة  إحةةدىنشةةاء برنةةامج للدراسةةات العليةةا هةةي إفكةةرة 

 األسةاستجةا  سةوي ي ةع حجةر هةذا اال باإل ةافة لةذلك فة ن ،ساسةية للبرنةامجتتوافر العناصر األ
قامةةةة النةةةدوات والمةةةمتمرات المحليةةةة لرفةةةع مسةةةتوى الدارسةةةين ا  تطةةةوير المعامةةةل البحثيةةةة و  فةةةيللبةةةدء 

 ل هيئة التدريس وأع اء

، فقةد بةدأ التطبيقيةةو  التجريبيةة حقل العلةوم فيمكانة مرموقة تحتل  ونظرًا ألن علوم الحياة
 1428/1429بكةالوريوس اعتبةارا مةن العةام الهجةري بتخةريج أول دفعةة  قسةم علةوم الحيةاة فةي هةذ 

المختل ةةة لعلةةوم الحيةةاةل  تمجةةاالال فةةين يخو ةةون غمةةار الحيةةاة العمليةةة ويقومةةون بةةدورهم هةةم اآ
 تخةةريج الطةةابب معظةةم جامعةةات العةةالم العريقةةة تعنةةي فةةي التةةيالكليةةة  يهةةحيةةأ أن كليةةة العلةةوم و 

فةة ن  هعليةة لمت ةةوقين مةةنهم لنيةةل الةةدرجات العليةةاتبنةةى الوت مسةةتوى  أعلةةىوتةةأهيلهم علةةى  والطالبةةات
علةةةوم تخصةةةص  فةةةيللدراسةةةات العليةةةا متعةةةددة ع بةةةرامج ارينشةةةاء مشةةةإ فةةةيصةةةبحت ملحةةةة أالحاجةةةة 

 ال روع المختل ة لعلوم الحياةلالحياة، لتدريب عدد من الكوادر الوطنية في 

 

 مقومات القسم: 

المحليةةة والعربيةةة واألجنبيةةة وقةةد  خطةةة للماجسةةتير مةةن الجامعةةات 25تةةم االطةةاع علةةى أكثةةر مةةن 
 وجد أنها ترتكز على ثاأ محاور هي:

 أع اء هيئة تدريسل -1
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 بحثيةلالمعامل ال -2

 حديثةلالعلمية المراجع ال -3

وفةةى قسةةم علةةوم الحيةةاة بجامعةةة الملةةك فيصةةل نجةةد أن تلةةك المقومةةات متحققةةة وذلةةك علةةى النحةةو 
 -التالي:

 ةاء هيئةة التةدريس وهةذا وا ةء بجةاء ميزة مةن أعتتحرص الجامعة على اختيار نخبة م -1
بأع ةةاء هيئةةة تةةدريس علةةى مسةةتوى أكةةاديمي عةةال فةةي  يزخةةرفةةي قسةةم علةةوم الحيةةاة الةةذي 

 جميع تخصصات العلوم التجريبية والتطبيقيةل 

معامةل تدريسةية )قسةم  3معما تدريسيا )قسم البنين( و 12يحتوي قسم علوم الحياة على  -2
معامةةةل بحثيةةةه )قسةةةم  4المسةةةتوى التقنةةةيل كمةةةا تةةةم تجهيةةةز البنةةةات( علةةةى درجةةةة جيةةةدة مةةةن 
فةةي قسةةم الطالبةةات عنةةد انتهةةاء مشةةروع مبنةةى الطالبةةات  البنةةين( وسيخصةةص عةةدد مماثةةل

 وتجهيزهةا للتجةارب العلميةة وخدمةة الحيوانةاتكذلك يوجد مركز خاص لتربية  بمشيئة هللال
ثلةةةة مةةةا يتةةةوفر فةةةي المعامةةةل مةةةن أمو  والبيئةةةةل الحيةةةوانالبحثيةةةة المختل ةةةة لعلةةةوم  تاالتجاهةةةا

 البحثية ما يلي:
 األحجام وبمبردلالسرعة و  أجهزة طرد مركزي مختل ة 

 أجهزة لقياس الطيف المرئي وفوق البن سجيل 

 قارئ إليزا للطيف المرئي وفوق البن سجي بح انةل 

 ( جهاز قياس التدفق الخلويFlowcytometryمع جهاز تصويرل ) 
  من النبات )سوكسليت(لجهاز استخاص المواد ال عالة 

  ح انات مزودة بوحدة ثاني أكسيد الكربونلوحدات وكبائن لألمان البيولوجي و 
 مزودة بكاميرات تصوير دقيقةل مجاهر  وئية 
  فصةةةةل العينةةةةات الكهربةةةةي و جهةةةةاز( أجهةةةةزة ت اعةةةةل البلمةةةةرة المتسلسةةةةلPCR)  التقليةةةةدي

 لواآني

 المواقع واالرت اعات الجغرافيةلتحديد و  أجهزة القياسات الحقلية للميا  والتربة 

في العديد من الدوريات العلمية االلكترونية وقواعد البيانات  لدى الجامعة اشتراكات م علة -3
ب روعةةه المختل ةةةل كمةةا يوجةةد لةةدى الجامعةةة مكتبةةة مركزيةةة تشةةتمل  علةةم الحيةةوانفةي مجةةال 

 على عديد من المراجع والدوريات التي ال غنى عنها ألي باحأل
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 :يةالرؤ

تأهيل الطلبة وتنمية مهاراتهم البحثية من خال تقديم برنامج متميز عالي الجودة ُيمكنهم 
 من المساهمة في حل مشكات المجتمع واعتماد القسم كمركز تميز في البحأ العلميل

 

 الرسالة:

يلبي  في علم الحيوان التطبيقي يلتزم قسم علوم الحياة بتقديم برنامج متميز للدراسات العليا
االحتياجات الوطنية بما في ذلك تأهيل الطلبة بالمهارات والمعاري الازمة لمتطلبات 

يجاد حلول تطبيقي والصحية بما يخدم المجتمع ويرفع  ةللمشاكل البيئي ةوحاجة المجتمع وا 
من المستوى االقتصادي للمنطقة ويوفر المناخ المناسب للبحأ والنشر العلمي بالمجات 

 ا يدفع تصنيف الجامعة لألمام عالميا ويرفع معدل التوظيف للخريجينلالمتخصصة بم

 

 :األهداف

على النحو علم الحيوان تخصص  فيدراسات العليا الالمرجوة من برنامج  األهداييمكن تلخيص 
 :التالي

 لالكوادر الوطنية والك اءات العلمية الازمة للعملية البحثية والتعليمية إعداد -1

فةي مجةاالت متعةددة  تلبية احتياجات الكلية والكليةات المنةاظرة والمراكةز البحثيةة المتخصصةة  -2
 تغطي كافة تخصصات علم الحيوانل

 لنطقة الشرقية بالمملكةالتنمية في الم برامج دفع المساهمة في -3

 في مجال تطبيقي وحيويل تمكين الطلبة من مواصلة دراستهةم العليا -4

 ورفع ك اءة التعليم الجامعيل ، لعلميالبحأ ا إثراء -5
 دراسة الحياة ال طرية التي تتميز بها محافظة اإلحساء واالست ادة منهال -6

 التي تهم مجتمع محافظة اإلحساءل العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكات البيئية  -7
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 المبررات:

 كثيرة يمكن تلخيصها كاآتي: علم الحيوانمبررات البدء في برنامج دراسات عليا في 

المملكةةة خطةةوات  فةةي العةةاليالعةةالم فقةةد خطةةت وزارة التعلةةيم  فةةيالسةةريع  العلمةةينظةةرًا للتطةةور  -1
 العةةةاليشةةةتى المجةةةاالت لمواكبةةةة هةةةذا التطةةةورل ونظةةةرًا لتوجةةةه وزارة التعلةةةيم  فةةةيكبيةةةرة وحثيثةةةة 

والمستشة يات والممسسةات العلميةة المراكز البحثية  الحتياجو  مجال الدراسات العليا فيللتوسع 
برنامجةةةةًا متميةةةةزًا إنشةةةةاء جةةةةب لبةةةةاحثين مةةةةمهلين فةةةةي تخصصةةةةات علةةةةوم الحيةةةةاة المختل ةةةةة لةةةةذا و 

وتمكةةين الطلبةةة المتميةةزين مةةن حملةةة  الكةةوادر هةةذ تةةوفير وتةةدريب  شةةأنهللدراسةةات العليةةا مةةن 
 لشهادات البكالوريوس من مواصلة دراساتهم العليا محليا

اسةتكمال  فةي وأقسةام الجامعةات األخةرى  م علوم الحياة بجامعة الملك فيصةلرغبة خريجي قس -2
 العليالدراساتهم 

، ونظةةةرا للطبيعةةةة خدمةةةة المجتمةةةع بشةةةكل متكامةةةل فةةةيتقةةةوم بةةةدورها  إنكليةةةة العلةةةوم يجةةةب  إن -3
الخاصة لبيئة واحة اإلحساء وما تتميز به من تنوع حيوي للموارد البيئية المختل ة مما يتطلب 

 لكوادر الوطنية الممهلة الستكشاي ودراسة هذ  الموائل البكرلتوفر ا

 البحةةةةوأمجةةةةال  األخةةةةرى فةةةةي لميةةةةةالكليةةةةات الع البرنةةةةامج فةةةةي دعةةةةم التعةةةةاون مةةةةعهةةةةذا  يسةةةةاهم -4
 لوالدورات

 :خطةالأثناء وضع  على خططها االطالعالجامعات التي تم 

 :السعوديةأواًل الجامعات 

 جامعة الملك سعود 
  العزيزجامعة الملك عبد 

  جامعة أم القرى 
 جامعة الملك خالد 

 

 :اإلقليميةثانيًا الجامعات 

  سلطنة عمان –جامعة السلطان قابوس 
  الكويت –جامعة الكويت 
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  البحرين –جامعة البحرين 

  االمارات -جامعة االمارات 

  مصر -جامعة عين شمس 
  مصر -جامعة اإلسكندرية 
   األردن -جامعة اليرموك 
  األردن –جامعة آل البيت 
  األردن –جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
   فلسطين –جامعة الحيا 

 بيروت - جامعة األمريكيةال 

 

 ثالثًا الجامعات األجنبية:

  نديانا إجامعة(Indiana University)  
  اكند-فيلقو جامعة (Gueleph University) 

  ي جامعة الينو  (Illinois University)  

  جامعة بوردو(Purdue University)   

 قجامعة اوري( ونUniversity of Oregon) 

 واشنطن  والية جامعة(Washington State University)  
  وكولورادجامعة (Colorado University) 

  جامعة أركنساس(University of Arkansas)   

  جامعة دايتون(University of Dayton)  

 كالي ورنيا  والية جامعة(California State University)   

  زانجامعة لو ( السويسريةLausanne University) 

 

 أصحاب المصلحة بالبرنامج:

 الثروة الحيوانيةو  وزارة الزراعة -1

نمائها الهيئة الوطنية لحماية الحياة ال طرية -2   وا 

 والمستش يات والمراكز الصحية العامة والخاصة الصحةمختبرات وزارة  -3
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 وزارة التربية والتعليم  -4

 البلديات  -5

 الميا  والصري الصحيمصلحة  -6

 هيئة األرصاد وحماية البيئة -7

 هيئة المواص ات والمقاييس -8

 مصانع األغذية واألدوية وشركات التجميل -9

 المتاحف البيولوجية -10

 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -11

 

 شروط القبول:

الشةةروا العامةةة للقبةةول التةةي حةةددتها الائحةةة الموحةةدة للدراسةةات العليةةا فةةي الجامعةةات  إ ةةافة إلةةى 
 يشترط للقبول ما يلي: ،السعودية

( مةن جامعةة سةعودية أو مةن جةدا ر ال يقةل عةن )جيةدالحصول على درجة البكةالوريوس بتقةدي -1
 لجامعة معتري بها

ة مجلةةةس الكليةةةة قبةةةول توصةةةية مجلةةةس القسةةةم وموافقةةة يجةةةوز فةةةي بعةةةب الحةةةاالت بنةةةاء علةةةى  -2
الحاصةةل علةةى تقةةدير )جيةةد( بشةةرا أن ال يقةةل معدلةةه عةةن )جيةةد جةةدا( فةةي مقةةررات  الطالبب 

 ، كما يجوز القبول بمقابللالتخصص لمرحلة البكالوريوس
 اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول الذي يجريه القسمل -3

القسةم ويعتمةد لهةا عةدد قبول الطاب من تخصصات اخةرى ذات عاقةة يحةددها للقسم يجوز  -4
كمةا  األولةى، ثاثةة فصةول دراسةيةال تتجةاوزفي مةدة ال  من المقرات التكميلية يجتازها الطالب

جةةةاء فةةةي شةةةروا المةةةادة الثامنةةةة عشةةةرة مةةةن الائحةةةة الموحةةةدة للدراسةةةات العليةةةا فةةةي الجامعةةةات 
 السعوديةل
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 يعادلها في اختبار أو ما (TOEFL)فل في اختبار التو درجة على األقل  450الحصول على  -5
 ( أو حسب ما يوصي به مجلس القسملIELTS) يلتساآ

 

  :نظام ومتطلبات الدراسة

 لغة البرنامج هي اللغة اإلنجليزيةل -1

، رسالةبمقررات دراسية و األول : مسارين أحد خال منتكون الدراسة لدرجة الماجستير  -2
 والثاني بمقررات دراسية ومشروع تخرج.

الماجستير عن سنتين ، وال تزيد عن ثاأ سنوات  المدة المقررة للحصول على درجةال تقل  -3
 ل أما الطالب المت رغ جزئيا فا تزيد المدة عن أربع سنواتلاً للطالب المت رغ كلي

يحق للطالب التحويل من المسار برسالة إلى المسار بدون رسالة قبل التسجيل لل صل األول  -4
 الثانية بعد موافقة لجنة األشراي ومجلس القسملمن السنة الدراسية 

 يتخرج الطالب عند حصوله على تقدير جيد جدا على األقل في المعدل التراكميل -5

 

 :مسمى الدرجة ومتطلبات التخرج

 لعلومال في : ماجستيرمسمى الدرجة العلمية

 : علم الحيوانلمسمى البرنامج

  برنامج الماجستير استكمال المتطلبات التالية: تطلبيو 

 ( Plan Aأوال: مسار الرسالة العلمية )مسار أ ، 

 استي اء الشروا المنصوص عليها في تعليمات الائحة الموحدة للدراسات العليال -1

مت ةةمنة  بتقةدير عةةام ال يقةةل عةن جيةةد جةةدا ( وحةةدة دراسةةية30عةةن ) لمةةاال يقة واجتيةةاز دراسةة -2
 اآتي: 

 وحدة دراسيةل 16مقررات إجبارية بمجموع  -أ
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 وحدات دراسيةل 6مقررات اختيارية بمجموع  -ب

 لدراسية وحدة 2 بمجموع المشري توجيه على بناء الطالب يختارهما نقاش حلقتي -ج

وحةةةدات دراسةةةية يةةةتم تسةةةجيلها علةةةى مةةةدار فصةةةلين  6) العلميةةةةرسةةةالة ال كتابةةةة و مناقشةةةة -د
  لمجلس القسموموافقة مع المشري  ها بالتنسيقاختيار مو وع يتمدراسيين( على أن 

 

 ( Plan B)مسار ب ، شامل  اختبارثانيا: مسار المقررات مع 

 استي اء الشروا المنصوص عليها في تعليمات الائحة الموحدة للدراسات العليال -1
مت ةةمنة  بتقةةدير عةةام ال يقةةل عةةن جيةةد جةةدا وحةةدة دراسةةية 43عةةن  لمةةاال يقةة واجتيةةاز دراسةةة -2

 اآتي:

 وحدة دراسيةل 16مقررات إجبارية بمجموع  -أ

 وحدة دراسيةل  22مقررات اختيارية بمجموع  -ب

 لدراسية وحدة 2 بمجموع المشري توجيه على بناء الطالب يختارهما نقاش حلقتي -ج

 مةةةع بالتنسةةةيق مو ةةةوعه اختيةةةار يةةةتم أن علةةةىدراسةةةية(  اتوحةةةد 3إعةةةداد مشةةةروع تخةةةرج ) -د
  لالمختصة المجالس و االشراي لجنة وموافقة المشري

 

 الذي يعقد  القسمل الشامل االختبار اجتياز -3

 برنامج علم الحيوان 

 أوال: المقررات الدراسية اإلجبارية لكال المسارين )برسالة وبدون رسالة(:

وتةةةدرس خةةةال ال صةةةل األول  ( وحةةةدة دراسةةةية16بواقةةةع ) عامةةةة وتخصصةةةية إجباريةةةة مقةةةررات   
 كالتالي: وهي والثاني من السنة األولى

السنة األولي –المستوى األول   
 الوحدات الدراسية اسم المقرر رقم المقرر

(0+3) 3 األحياء الجزيئية 0816-500  

(0+2) 2 بيولوجيا الخلية واألنسجة 0816-571  
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(0+3) 3 بيئة الحيوان  0816-572  

 8 المجموع 
 

السنة األولي –المستوى الثاني   
 الوحدات الدراسية اسم المقرر رقم المقرر

رسالةالطرق البحأ وكتابة  0816-502  1 (1+0) 

 (0+2) 2 اإلحصاء الحيوي  0816-503

المتقدمعلم األجنة  0816-573  2 (2+0) 
 (0+2) 2 علم وظائف األع اء البيئي 0816-574

 8 المجموع 

 

 

 الدراسية االختيارية: ثانيا: المقررات

 للمسار برسالة: -أ

مه  مشهر  ال توجيه ( وحدات دراسية يختارها الطالب بناء على 6اختيارية بواقع )مقررات 

البرنهام  وو مه  وم مقهررات مه  بهرام  م تمهد  وخهر  الته  يطرحاها االختيارية  المقررات

 مه  األولالدراسه   الفصهل م  ابتداءويدرساا الطالب خالل فصلي  دراسيي   الجام ةداخل 

 .الثانيةالدراسية  السنة

 للمسار بدون رسالة: -ب

 مشهههر ال بالتنسهههيع مهههعدراسهههية يختارهههها الطالهههب   ( وحهههد22اختياريهههة بواقهههع )مقهههررات 

البرنهام  وو مه  وم مقهررات مه  بهرام  الته  يطرحاها االختياريهة  المقهرراتم  األكاديم  

 .الجام ةم تمد  وخر  داخل 

 االختيارية:المقررات 
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فأ ةةحى مةن ال ةرورة بنةةاء قاعةدة صةةلبة  علةم الحيةةوان التجريبةينظةرا لسةرعة تطةةور تطبيقةات 
من الم اهيم األساسية باإل افة إلى دراسة هذ  التطبيقات وهذا ما تسعى لتحقيقه هذ  الخطة 

دراسة الطالب لمجموعة من المقررات الدراسية االختيارية في علم الحيةوان فةي كةا من خال 
 الخةاص الجةزء فةي عمليةة خبةرات مةن الطالةب يكتسبه ما معالمسارين )برسالة وبدون رسالة( 

ل (رسةالة بةدون  المسةار فةي) تخةرج مشةروع إعةداد فةي أو( برسةالة المسةار في) العلمية بالرسالة
 علم الحيوانل في الماجستير لبرنامجلية المقررات االختيارية وتبين الجداول التا

 الحيوان علم في الماجستير لبرنامج المقررات االختيارية : 
 

الوحدات  اسم المقرر رقم المقرر
 الدراسية

 (0+3) 3 الكيمياء الحيوية 0816-500

 (0+2) 2 كيمياء األنسجة 0816-575

 (0+2) 2 تقنيات التصوير الخلوي  0816-576

 (0+2) 2 اإلشارات الخلوية وبيولوجيا السرطان 0816-577

 (2+0) 2 استزراع الخايا 0816-578

 (0+2) 2 مو وعات مختارة في علم الوراثة 0816-579

الخلوي  واأليباإلنزيمات  0816-580  3 (3+0) 

 (0+3) 3 علم السموم وم ادات األكسدة 0816-581

 (1+1) 2 سوائل الجسم 0816-582

 (0+2) 2 فسيولوجيا الغدد الصماء 0816-583

المتقدمعلم المناعة  0816-584  2 (2+0) 

متقدمالط يليات علم ال 0816-585  2 (2+0) 

 (0+2) 2 تصنيف حشرات متقدم 0816-586

التطبيقيحشرات علم ال 0816-587  2 (2+0) 

الشرعي الطب الافقاريات في 0816-588  2 (2+0) 

 (0+2) 2 بيولوجية ال قاريات المتقدمة 0816-589
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 (0+2) 2 علم تشوهات األجنة 0816-590 

 (0+2) 2 السلوك البيئي 0816-591

 (0+2) 2 فونا المملكة العربية السعودية 0816-592

 (0+3) 3 األحياء المائية 0816-593

 1 حلقة نقاش  0816-594

لة(مشروع تخرج )فقط لمسار بدون الرسا 0816-595  3 
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 الخطة المقترحة لدراسة الطالب في برنامج الماجستير في علم الحيوان 

 والمتضمن رسالة

 السنـــة األولـــــــى

 الفصـــل الثاني الفصـــل األول

 
عامة  إجبارية مقررات

 وتخصصية
  

عامة  إجبارية مقررات
 وتخصصية

 

 8 المجموع 8 المجموع

 السنـــة الثانيــــــة

األولالفصـــل   الفصـــل الثاني 

 

  اختياريةمقررات 

 

 رسالة

2 

 

6 

 

  اختياريةمقررات 

 

 رسالة

4 

 

0 

 4 المجموع 8 المجموع

وحدة دراسية( 2نقاش في العام الثاني ) تيحلق  

 30 المجموع
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 الخطة المقترحة لدراسة الطالب في برنامج الماجستير في علم الحيوان

 بدون رسالة

األولـــــــىالسنـــة   

 الفصـــل الثاني الفصـــل األول

 
عامة  إجبارية مقررات

 وتخصصية
  

عامة  إجبارية مقررات
 وتخصصية

 

 8 المجموع 8 المجموع

 السنـــة الثانيــــــة

 الفصـــل الثاني الفصـــل األول

  12  اختياريةمقررات  
  اختياريةمقررات 

 

 مشروع تخرج

10 

 

3 

 13 المجموع 12 المجموع

وحدة دراسية( 2)نقاش موزعة على العامين  األول والثاني  تيحلق  

 43 المجموع
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 اسم المقرر
  االحياء الجزيئية  

 السنة الدراسية

 رقم المقرر
 االولى 0816-500 

 

اف
ألهد

ا
 

إدراك مبادئ االحياء على المستوى الجزيئيل -  
األمينية ومعرفة وظائ هالالتعري على التركيب الجزيئي لألحماب  -  
مناقشة بعب التجارب المهمة التي من شأنها التعريف باكتشاي المادة الوراثيةل -  
اكتساب المعرفة األساسية لعملية ت اعف المادة الوراثية والتعبير الجيني في الخايا وفي أنبوب المختبرل -  
ي ا عملية التاعب الجيني في أنبوب المختبرل تعلم التقنيات الخاصة بعمليتي ت اعف المادة الوراثية وأ -  
نساخ وصناعة األسلحة إدراك التقدم الكبير في علم الوراثة الجزيئية وأثر  على حياتنا وعلى المجاالت المختل ة مثل )صناعة األغذية، االست -

 البيولوجية(ل
محليلشاكل الصحية واالقتصادية في المجتمع الالتعري على تطبيقات علم الوراثة الجزيئية وكي ية إستخدامها في حل الم -  

قرر
الم

ف 
وص

 

م يتناول هذا المقرر بشكل أساسي مقدمة للمادة الوراثية بما فيها األحماب األمينية وأي ا البروتينات، كما يسلط ال وء على بعب الم اهي
م صلة أكثر على المستوى الجزيئيل يساعد هذا المقرر الطاب العلمية المكتسبة من المقررات األخرى مثل مقرر علم الوراثة ويقدمها بصورة 

في اكتشاي األسباب العلمية الحقيقية وراء تجارب الوراثة الجزيئية ويمنء الطاب فرصة تطبيق بعب التجارب ذات الصلة بتقنيات الوراثة 
علمية وتزويدهم بالمعرفة الشاملة المتعلقة بتقنيات الوراثة الجزيئية في المختبرل يهدي هذا المقرر أي ا لتهيئة الطاب واكسابهم الخبرات ال

الجزيئية واستخدام هذ  المكتسبات في حل المشكات وتصميم التجارب على مستوى متقدم باإل افة إلى اكساب الطاب القدرات الكافية 
 إلستخاص وتحليل النتائجل

رر
لمق

ى ا
حتو

م
 

 

 اعف المادة الوراثية، ت نماذج األنظمة البيولوجية في دراسة البيولوجيا الجزيئية، اكتشاي المادة الوراثية، تركيب المادة الوراثية ووظائ ها، -
بينهما، عملية النسخ النواة و ال رق  التعبير الجيني، عملية النسخ في الكائنات حقيقية النواة و بدائيةالت ريد الكهربائي، ت اعل البلمرة التسلسلي، 
ي الهندسة الوراثية، تنظيم التعبير الجيني في الكائنات حقيقية النواة، الهندسة الوراثية، االنزيمات ال رورية فو الترجمة للمادة الوراثية، 

لبحأ الشمالي، تطبيقات وبي، ااالنزيمات القاطعة، االستنساخ، المكتبة الجينومية، بعب التقنيات المستخدمة في الهندسة الوراثية، البحأ الجن
  الوراثة الجزيئية، التطبيقات السلبية في مجال الوراثة الجزيئيةل

سبة
مكت

ت ال
هارا

الم
 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:
 يتعري على تجارب متخصصة في األحياء الجزيئية -
 وفي أنبوب المختبر ت اعف المادة الوراثية والتعبير الجيني في الخايايتعري على  -
 إدراك التقدم الكبير في علم الوراثة الجزيئية وأثر  على حياتنا وعلى المجاالت المختل ة  -
 يشرح كي ية استخدام البازميدات في عملية االستنساخ -
 يةبعب التقنيات المستخدمة في الهندسة الوراثية، البحأ الجنوبي، البحأ الشمالي، تطبيقات الوراثة الجزيئيناقش  -
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س
دري

 الت
ق ر

ط
 

 البوربوينت
 وسيلة الباك بورد
 حلقات المناقشة
 االفام العلمية

ويم
التق

 

 االختبار النهائي األنشطة والتقارير االختبارات الفصلية

40 % 20 %  40 % 

سي
رئي

ع ال
مرج

ال
 

 

-Molecular Biology of the cell 2014; 6th Edition. Alberts et al. New York: Garland Science. ISBN: 

9780815344322 

- Biological Sciences (Freeman) 2008; 3rd Edition. Pearson. ISBN:978 0321598202 

فية
ضا

 اال
جع

مرا
ال

 

 

- Lewin’s GENES XI 2012; 11th Edition. Krebs, J.A.,  Goldstein, E.S., Kilpatrick, S.T.     Jones & Bartlett 

Learning. ISBN: 978 1449659851. 

- Molecular Biology 2000. Abdelhussein AlFaisal, AlAhleya Press, Amman. 

- Introduction to Molecular Biology 2000. Khaled AlKobeisy, Dar Safaa Press, Amman. 

 

 

 

األنسجة بيولوجيا الخلية و  اسم المقرر  
 

 السنة الدراسية

 األولي 571-0816 رقم المقرر
اف

ألهد
 ا

 تعليم الطاب الخصائص المحددة لمكونات الخلية المختل ةل -

 األجهزة و اآليات الجزيئية و الخلوية المصاحبةل/معرفة التركيب الهستولوجي ووظي ة األع اء -

 .الطاب الم اهيم الحديثة ومنهجيات الخلية وعلم األحياء الجزيئيتعليم  -

 .التعري علي الوسائل المعملية و البحثية في بيولوجيا الخلية -

 لبيولوجيا الخلية و األنسجةمستندة على ال العلوم البيولوجيةالطالب لتن يذ بحأ مستقل في  تحسين قدرة -

ف 
وص قرر
الم

للخليةل تت من  والوظائف الجزيئية لألجزاِء المختل ة تركيبيةالمحا رات إلى الت اصيل التتعرب ل حقيقية النواةبالخايا معني لمقرر هذا ا 
  للألنسجة المختل ة و األع اء مع التركيز علي ارتباا التركيب بالوظي ة المجهري دراسة التركيب  الموا يع األخرى 
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ى ال
حتو

م
قرر

م
 

 لنزيماتاإل، الع يات، اتروتينبال، ة: األغشيالخليةأساسيات علم  -

التن س الخلوي، حركة الخلية، تكوين الهيكل و   الميتوكوندرياغشية، األنقل عبر ال ،بناء لألنسجة وحداتخايا كالخلية: التركيب  -
 الميوسينلألياي األكتين و  ،خيوا المغزل ،الخلوي، األنابيب الدقيقة

 .nuclear import and export  نووي النقل ال التركيب الدقيق للنواة و الثقوب النووية و -

  .secondary messengersالرسل الثانوية و  مستقباتأنواع ال -

 و التحكم في النمولخلية الدورة  -

  و  ال امة و الع لية و العصبية(ل  )الطائية  مختل ة من األنسجةالنواع لألالدقيق  كيب الهستولوجي والتر  -

األع اء و األجهزة مثل الجهاز الدوري، الجهاز اله مي و الغدد الملحقة، الجهاز  لعدد منالدقيق  كيب الهستولوجي والتر  -
 التن سي، الجهاز البولي التناسلي، جهاز الغدد الصماءل

 

الم
سبة

مكت
ت ال

هارا
 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:

 لintracellular vesicular traffic  يتعري علي حركة مرور الحويصات داخل الخايا -

 يدرك العمليات التي تستخدمها الخايا للحصول علي الطاقةل -
  يميز بين أنواع المستقبات الخلوية و الرسل الثانويةل -

 العوامل التي تتحكم فيها لخلية و الدورة  يصف -
 يصف التركيب الدقيق لألنواع المختل ة من الخايا و األنسجةل -
 بين التركيب الهستولوجي ألع اء الجسم و ما تمديه من وظائفليربط العاقة  -

 

ق 
طر

س
دري

 ل محا رات وحلقات دراسية - الت
 ت بحثية لمشكا ةدراس -
 تبر لمقالة، أعمال المخ -

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 % 20 %  40 % 
جع

مرا
 ال

:الكتب  

- Alberts et al. (2008). Molecular Biology of the Cell. 5th Edition, Garland Science - Taylor and Francis 
Group, Oxford, UK.  

- Junqueira, L.C.U and Carneiro, J. (2005). Basic Histology, 11th
 
edition, McGraw-Hill, Medical Pub. 

Division, New York. 
- Young, B. et al. (2006). Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas, 5th edition,  

Churchill Livingstone, New York. 
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 علم بيئة الحيوان اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 األولى 572-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 لعلم بيئة الحيوانفهم المصطلحات األساسية بعلم  -

 لالنظم البيئة وطرق البحأ الحديثة في علم البيئةمعرفة  -

 لطرق البحأ لحل المشاكل البيئية وتحليل رتقدير أهمية الطريقة التكاملية لت سي -

 لتطبيق النظم البيئية الحديثة خصوصا فيما يتعلق بالتنوع الحيواني في البيئة السعودية -

خصوصًا تلك و  وصيانة والمحافظة على التنوع الحيوي وحماية االنواع تقدير دور الدراسات البيئة في ايجاد حلول لمشاكل ادارة -
 المهددة باالنقرابل  

 ل  االلمام بالطرق الحديثة في وكتابة البحأ العلمي للنشر في المجات العلمية -

قرر
الم

ف 
وص

الحيوان مع بيئتة بجوانبها الحيوية  طرق ت اعلعلى البيئة ويكون التركيز  يبحأ المقرر في الطريقة التكاملية الحديثة لدراسة علم 
النظم البيئية المختل ة ومستويات التجمع الحيوي واشكالهل يتعري الطلبة على الطرق الحديثة ل  كما يتناول المقرر وغير الحيوية

يئات والحيوية في البحأ في علوم بيئة الحيوان وأهميتها في إيجاد حلول لمشاكل التنوع والتكيف الحيوي وخصوصا في ب
المملكةل كما يتم التطرق لمشاكل ادارة وصيانة التنوع الحيوي والطرق الحديثة المتعددة في الح اظ على الثروة الحيوانية 

      وخصوصا االنواع المهددة باالنقراب في البيئة المحليةل

ى ال
حتو

م
قرر

م
 

وتأثير  على التوزيع  المناخ والتغير المناخي –حيوان في دراسة بيئة الالطريقة التكاملية الحديثة  –بيئة الحيوان  م هوم علم
نمو  –دراسة البيئة والنظم االحصائية المناسبة  –اخذ العينات والدراسة العشوائية  –المجموعة طرق تقديرها  –واالنتشار

 اعل الكائن الحي مع انماا ت  –المجتمع الحيوي  –التنظيم الذاتي وغير الذاتي للمجموعات الحيوانية  –المجموعة وأنماطه 
تاريخ  –العاقات بين االفراد والمجموعات  –االنتشار الديموغرافي للحيوانات والتركيبة العمرية  –بيئته الحيوية وغير الحيوية 

حماية التنوع الحيوي وخصوصا تلك االنواع المهددة  –تنوع البيئات المحلية  –عاقة الحيوان بالنبات  – تالحياة للمجموعا
    لباالنقراب

الم
سبة

مكت
ت ال

هارا
 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:

 المختل ةالم اهيم البيئية يشرح  -

 يشرح النظم البيئة التي تحكم عاقات الت اعل الحيوي  -
 ال سيولوجيةيتعري على طبيعة التوترات البيئية وتأثيراتها  -

 يناقش المشاكل البيئية ويجد الحلول العلمية المناسبة -

  بيئة الحيوانيطبق الطرق والتقنيات المتقدمة في علم  -

 يخطط ويصمم بعب التجارب -

 يحلل وينتقد ويقارن النتائج -

 يعرب النتائج ويكتب التقارير -

ق 
طر

س
دري

المعمل -حل المشكالت  – العمل في مجموعات –الفيديو والباور بوينت  – البالك بورد –المحاضرات  الت  
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ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40%  20%  40%  

جع
مرا

 . A Primer of ecology. 2010. Gotelli N. Sinauer .USA ال

 Community Ecology. 2009. Blackwell Science. UK.   
 

 

 

 علم األجنة اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 األولى 573-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 ثالثة من برامج البحوث الرئيسية في علم األجنة.  التعرف على -

 آليات السيطرة على التنمية الفردية للحيوانات من خالل التجار  على الكائنات الحية.  فهم -

 تقرير فهم األجهزة الجنينية والحث الجنيني وتمايزه . التي تقود الىة وخصائص التجربة اكتسا  المعرفة األساسية لعلم األجن -

 معالجة األجنة بطرق منهجية لتوضيح آليات التنمية.  فهم-

 بناء منهجية المسخ.  التعرف على-

 أنواع الخاليا الجذعية وتطبيقاتها.  التعرف على -

 

ف 
وص قرر
الم

وبتم اختبار فرضيات النمو وذلك باستخدام المناولة الجينية  علم األجنة ، وهو فرع من علم األجنة ، وشريكا هاما للعلم األجنة الوصفي --  

علماء األجنة  هاوالمفاهيم الهامة التي وضعوالجنينية على سبيل المثال التخليق ونقل األعضاء  واألنسجة والجينات المعدلة وراثيا . 

embryologists حول اآلليات  لم األجنة ، على سبيل المثال ، أسئلة عناوين عومن ، وااللتزام ، وموت الخاليا المبرمج.  خليقتشمل الت

 مشروطة. أو ذاتية، بما في ذلك ما إذا كانت هذه التغييرات هي   لتي تحدث أثناء النموا الملحوظة الكامنة وراء التغيرات

ى ال
حتو

م
قرر

م
 

 Parthenogenesisالبل مة خالل نمو البويضة. و اإلحتساءالمح ، تكوي  ،  الحويصلةالبويضة ، ودور ووظيفة الخاليا  نمو - 

تجارب ،، ودور المنظم الجنين  ب د المراحل الجنينية ، والسيطر  على عدد وحجم الخاليا وثناء النمو ، و نمو األنسجة الجنينية 

 نابيب. األ جيل وطفال، ور المش ةللنظائوضع ال المات  ،زراعة األنسجة الجنينية ، التلقيح االصطناع  التخليع،

)على سبيل المثال اجتثاث   تشمل التالعب الجنين و اتوالفقاري اتالالفقاري النمو عندالمستخدمة الستكشا  التحليلية  التقنيات - 

( ونا  بيولوجيا الخلية )على سبيل المثال electroporation،  ح رنالجزيئية الجينية )مثل ] الوراثة األنسجة( ،زرع  الخاليا و

الميكروسكوب البؤرم )على سبيل المثال  يةالتصويرالمجارية و تقنيات الالمااجر ( ، و  الخاليا سلوكوالخلية  منشأتحليل 

، وتشكيل  الخلوم مواصفات والتمايزتشمل  المواضيع المفاهيمية وومناجية.  حديثة( ، وذلك باستخدام وجاز  وثالث  االب اد

األعضاء ، وعلم األجنة  تكوي ،  النسخ، وتنظيم  لويةاشارات بي  الخواإل،  morphogenesis،  الجني  ، تشكيل محور  نمطال

 المقارن الحديث. 

الم
سب

مكت
ت ال

هارا
ة

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن: 

 الخاليا والتمايز وخصائص الجني   يحدد -

 المسخ والفتر  الحساسة م  تطور الجني .  يفام -

 فام االختالفات ف  الخاليا السرطانية ، خلية الجني  والتوالد ال ذرم. ي -

 ختبار ، وتطبيع الحق  المجارم. الطفل ونبوب ا و آخر التطورات ف  عمليات التلقيح الصناع  يكتشف  -

  جميد .الخاليا الجذعية بالت وحفظاالستنساخ على    ر يت -
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ق 
طر

س
دري

 التجار  الجينية إشراك الطال  في التفكير والحوار والتعلم عن  - الت
 أوالشفوية. العمليةالدراسية والمختبرات  محاضراتفي ال فعالةالمشاركة ال -
 المعملية عن النتائج بعد القيام بالتجار  تقارير كتابةالكتابة العلمية عن طريق  للطال  بتدري  مهاراتهم فى الفرصة إتاحة -

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

  -From Egg to Embryo Regional Specification in Early  Development  (2009) 

     Second edition  By J. M. W. SLACK  second edition  University of Oxford 

  -Laboratory studies of vertebrate and invertebrate embryo : guide and atlas to descriptive and experimental    

development (2009) by Gary C Schoenwolf Publisher: San Francisco, CA [etc.] : Cummings ; London : [Pearson 

Education [distributor],  

- Bard, J.  (1997)  Explaining development. BioEssays 20: 598–599  

 

 

 علم وظائف األعضاء البيئي اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 األولى 574-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 األع اء البيئيلفهم المصطلحات األساسية بعلم وظائف  -

 لتأثير الظروي البيئة الحادة على فسيولوجية الكائن الحي فهم -

 وتحليل تأثير الظروي البيئة على فسيولوجية الكائن الحيل رتقدير أهمية الطريقة التكاملية لت سي -

 وتكاثر الحيوانات في البيئة الصحراوية السعوديةل ةاختبار الظروي البيئية المحلية وتأثيرها على استمراري -

 بل  فهم الدور األساسي لعلم وظائف األع اء البيئي في المحافظة على التنوع الحيوي خصوصًا تلك المهددة باالنقرا -

 البيئي عمليا في المعمل أو في البيئة الطبيعيةل   ءتطبيق الم اهيم النظرية لعلم وظائف األع ا -
قرر

الم
ف 

وص
يبحأ المقرر في الطريقة التكاملية الحديثة لدراسة علم وظائف األع اء البيئيل يركز المقرر على أنماا التكيف ال سيولوجي  

الحادةل  كما يتناول المقرر االنماا المتعددة للتكيف ال سيولوجي واألنماا السلوكية والبيئية والتطوري للحيوانات للظروي البيئية 
جية كاأليب وصري الطاقة والتنظيم المائي واالسموزي والنمو والتكاثر لو للحيوان للتغير البيئيل ويتطرق المقرر للعمليات ال سيو 

 مع بعب الموا يع الجديدة في هذا المجالل     

محت
ى ال

و
قرر

م
 

المناخ  –الطريقة التكاملية الحديثة ل هم تأثير الظروي البيئية على فسيولوجية الحيوان  –م هوم علم وظائف األع اء البيئي 
البيئات المتطرفة كالصحاري والمرت عات وتأثيرها على  –االجهاد البيئي  –التغيرات ال سيولوجية للحيوان  – والتغير المناخي

 -التوزيع الجغرافي للحيوانات  –التكيف  –التأقلم معمليًا وبيئيًا  –االنتخاب الطبيعي  –الثبات الحراري  –فسيولوجية الحيوان 
علم وظائف  –ال ونا السعودية  –تاج التغيرات ال سيولوجية للعمليات الرئيسية كاأليب والتنظيم االسموزي والمائي للحيوان واالن

التلوأ البيئي وأثر  على فسيولوجية   -تأثير االنسان على البيئة  –االنماا البيئية المختل ة في السعودية  –االع اء التطوري 
    عاقة علم وظائف األع اء البيئي بالمحافظة على الكائنات المهددة باالنقرابل –الحيوان 

http://www.worldcat.org/title/laboratory-studies-of-vertebrate-and-invertebrate-embryo-guide-and-atlas-to-descriptive-and-experimental-development/oclc/428386905&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/laboratory-studies-of-vertebrate-and-invertebrate-embryo-guide-and-atlas-to-descriptive-and-experimental-development/oclc/428386905&referer=brief_results
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الم
سب

مكت
ت ال

هارا
ة

 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:

 يشرح التكي ات ال سيولوجية للبيئات المختل ة -
 يتعري على طبيعة التوترات البيئية وتأثيراتها ال سيولوجية -

 يناقش مشاكل التلوأ البيئي وتأثيرات السموم على الكائنات الحية -

 يطبق الطرق والتقنيات المتقدمة في علم ال سيولوجي  -

 يخطط ويصمم بعب التجارب -

 يحلل وينتقد ويقارن النتائج -

 يعرب النتائج ويكتب التقارير -

ق 
طر

س
دري

المعمل -حل المشكالت  –السيمنارات  –الفيديو والباور بوينت  – البالك بورد –المحاضرات  الت  

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40%  20%  40%  

جع
مرا

 ال

 Physiological Ecology: How Animals Process Energy, Nutrients, and Toxins. 2006. William 

H. Karasov & Carlos Martinez del Rio. Princeton University Press. USA. 

 

 Environmental Physiology of Animals. 2010. Pat Willmer , Graham Stone and Ian Johnston. 

Oxford University Press, USA. 
 

 

  

http://www.amazon.com/William-H.-Karasov/e/B001JS6LMI/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/William-H.-Karasov/e/B001JS6LMI/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Carlos%20Martinez%20del%20Rio
http://www.amazon.com/Pat-Willmer/e/B001HMK9R4/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Graham%20Stone
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ian%20Johnston
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 كيمياء األنسجة اسم المقرر

 

 السنة الدراسية

 الثانية 575-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 .مفاوم كيمياء األنسجة وكيف ون هذا الفرع م  فروع ال لم يتطور حتى اآلن الت ر  عل  -

 مختلفة داخل الخاليا واألنسجة.الكيميائية المكونات الالت ر  على التقنيات الت  تستخدم لتحديد   -

 ب ض الصبغات للت ر  عل  ب ض مكونات األنسجة.  استخدامفام نظريات   -

 سجة ف  االبحاث البيولوجية.دراك  وهمية تقنية كيمياء األنا -

 .المت لقة بكيمياء األنسجة تحسي  قدر  الطالب لتنفيذ بحث مستقل ف  ال لوم البيولوجية  -

 

ف 
وص قرر
الم

 

بالدراسة أنماط تواجد و توزيع المكونات الكيميائية المختلفة في األنسجة و الخاليا الجسمية و الدور الذي تقبوم بب    لم كيمياء األنسجةعيتناول 

يتعلبق  في النشاطات الحيوية المختلفة . و تهتم هذه الدراسات بمحاولة الربط بين المكونبات الكيميائيبة مقاببل التراكيب  المورفولوجيبة . و فيمبا

خدمة فهناك العديد من الطرق التي تستخدم في هذا المجال مثل طرق توضيح الحديد و البروتينبات و البدهون و الكربوهيبدرات بالتقنيات المست

 غيرها.و الصبغيات  و اإلنزيمات و األحماض النووية و

قرر
الم

ى  و
محت

 

 مقدمة تاريخية.  -
 التقطيع و التقطيع الدقيق.  -
 تجميد و تجفيف األنسجة البيولوجية. -
 اء عملية التثبيت .كيمي -
 تحليل المكونات الكيميائية للخاليا و األنسجة. -
 الصبغات الهستولوجية. -
 اإلنزيمات ككواشف هستوكيميائية. -
 كيمياء النسيج الكمية. -

ت 
هارا

الم
سبة

مكت
 ال

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:

 األسس النظرية للتثبيت الاستوكيميائ .يدرك  -

ب ض  األسس النظرية لتوضيح المواد الكربوهيدراتية ، البروتينية ، الليبيدات ، األحماض النووية و قام بتطبيعت ر  على ي -

 الطرق اشائ ة االستخدام لتوضيح هذه المكونات.

 اإلنزيمات هستوكيميائياً. يحدد الصبغات الخاصة المستخدمة للكشف ع  -

ق 
طر

س
دري

 .التقديميةعروض الاستخدام   - الت
 المكتبية. البحوث -
 المحاضرات. -
 التدريبات العملية. -

ويم
التق

 االختبار النهائي األنشطة والتقارير االختبارات الفصلية 

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

- Bancroft, J.D. (2005). Theory and practice of histological techniques. 5th edition, Churchill 

Livingstone, London. 

- Kiernan, J. A. (2008). Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice. 4th 

edition, Scion Publishing, Bloxham, UK.  

- Pearse A.G.E. (1980). Histochemistry. 4th edition - Churchill Livingstone, London.   
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 تقنيات التصوير الخلوي  اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 576-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 ال وئي بلميكروسكو ا تقنياتالتعري علي  -

 االلكتروني النافذ و الماسء بلميكروسكو االت ريق بين  -
 االلكتروني رفهم طريقة إعداد العينات لل حص بالمجه -
  cryo TEMبالميكروسكوب االلكتروني مثل  دراك بعب التقنيات المرتبطةا -

 البيولوجية والبحوث البحوث األساسية كطرق ألجراء confocal microscopy و ياإللكترون  الميكروسكوفائدة دراك ا -

ف 
وص قرر
الم

 

 ليةالحيو  وأالبح في( للتطبيِق االلكتروني ال وئي والمجهر ) استعمالمبادئ و تقنيات   -

ى ال
حتو

م
قرر

م
 

  للميكروسكوباتساسية األم اهيم ال -

 (الحيوية للتطبيقاتلل حص بالمجهر ال وئي ) اتعينالطرق تح ير  -

 تقنيات مجهريه متخصصة:   -

differential interference contrast (DIC), phase contrast and dark field microscopy, fluorescence microscopy 
(labeling biomolecules, simple fluoresence microscopy, confocal microscopy, time lapse fluorescence, 
fluorescence resonance energy transfer; FRET)  

 االلكتروني مجهر األساسية للالم اهيِم  عنمقدمة  -

  االلكتروني )الماسء و النافذ(مجهر ال تركيب -

  ل حص بالمجهر االلكترونيل عيناتطرق تح ير   -

 بالمجهر االلكتروني: تقنيات مرتبطة -

electron diffraction, dark field, energy dispersive spectroscopy (EDX), electron tomography, cryo TEM 

 العلمية  أابحفي األ هاوتطبيقات مجهريه متقدمةتقنيات  -

الم
سبة

مكت
ت ال

هارا
 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن: 

 ل confocal microscopyالتقنيات المجهرية المستعملة لتصوير الخايا و الجزيئات الحيوية مت منا يتعري علي -

 ال وئي و االلكترونيل ريصف الطرق المعملية المستخدمة لتح ير العينات للمجه -

 ل Digital Imagesيحلل الصور الرقمية  -
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س
دري

 الت
ق ر

 ط

  محا رات وحلقات دراسية -

 ت بحثية مشكا ةدراس -

 تبرمقالة، أعمال المخ -

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

 كتب:

- Bozzola J.J. and Russel L.D. (1999). Electron microscopy. 2nd edition, Jones and Bartlett Publishers, 
Boston, USA. 

- Dykstra M.J. and Reuss L.E. (2003). Biological Electron Microscopy: Theory, Techniques, and 
Troubleshooting. 2nd Edition, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, USA. 

- Ross M.H., Reith E.J. and Romrell L.J. (1989). Histology a Text and atlas.  2nd edition, Williams and 
Wilkins, Baltimore, USA. 

 

 مصادر من شبكة المعلومات:

- http://www.olympusamerica.com/ 
 

 

اناإلشارات الخلوية و بيولوجيا السرط اسم المقرر  
 

 السنة الدراسية

 الثانية 577-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا
 ومعالجتها يةالسرطان سبب نمو الخاليااآلليات الجزيئية التي تفهم  -
 علي خصائص الخاليا السرطانية و التمييز بين األورام الحميدة و الخبيثةالتعرف  -
 تزويد الطالب بمفهوم واسع عن آليات انتشار األورام السرطانية -
 تحديد دور اإلشارات الخلوية و معامالت النمو في تطور الورم السرطاني -
 حكم في دورة الخلية و الموت المبرمج فهم دور الجينات المسرطنة و الجينات المثبطة للسرطان في الت -
 

قرر
الم

ف 
وص

 النمـو عوامـلم األحيـاء الجزيئـي والخلـوي لخاليـا السـرطان. توضـا المحاضـرات دور لـيزود الطالب بمعرفة المبادئ األساسية لع لمقررهذا ا 
growth factors ،ةالجينـات المسـرطن oncogenes ،المثبطـة للسـرطان جينـاتال tumour suppressor genes وعيـةاأل ، تكـوين 

angiogenesis في تشكيِل الورم. مناقشة سمات علـم أوبئـة السـرطان ات الخلويةشار اإل ، و آليات cancer epidemiologyنمـو ، منـع 
 .من هذا المقررجزء  نية يعتبرالسرطااألورام 
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ى ال
حتو

م
قرر

م
 

سرطانالوراثة  علم -  

لخاليا السرطاناخصائص  -  

المثبطة للسرطان جيناتال و ةالجينات المسرطن -  

انيةالسرطالخاليا في  و التحكم في دورة الخلية و اإلشارات الخلوية النمو عوامل -  

وراماأل  انتشارآليات  -  

ية سرطاننمو الخاليا المنع  -  

وآليات المقاومة السرطان عالجأسس  -  

الم
سبة

مكت
ت ال

هارا
 

يستطيع الطالب أن: عند إنهاء هذا المقرر بنجاح  

 األورام األساسيات العلمية لنمو و عالجفهم ي -
 يصف األورام و يصنفها -

 يناقش دور الجينات المسرطنة و اإلشارات الخلوية في حدوث األورام -

 يناقش دور الميتوكوندريا في األورام  -

 تطبيق المعرفة لتفسير و تحليل البيانات التجريبية و البحوث -

س
دري

 الت
ق ر

 ط

  محاضرات وحلقات دراسية -

 ت بحثية مشكال ةدراس -

 تبرأعمال المخ و مقالة -

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 % 20 %  40 % 
جع

مرا
 ال

 كتب:

- Knowles, M.A. and  Selby, P.J. (2005). Introduction to the Cellular and Molecular Biology of Cancer. 
4th  Edition, Oxford University Press. 

- Pelengaris, S. and Khan, M. (2006). The molecular biology of cancer. 1st Edition, Blackwell 
publishing, USA. 

- Weinberg R.A. (2006). Biology of Cancer. 1st  Edition, Garland Science, Oxford, UK. 
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الخاليا  استزراع اسم المقرر  

 

 السنة الدراسية

 الثانية 578-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 تحديد معنى زرع الخاليا.   ا

  .معرفة كيفية ومتطلبات زرع الخاليا 

  .م رفة است ماالت تقنية زرع الخاليا 

ف 
وص قرر
الم

 

مشاكل زرع الخاليا والتغل  على  الزرعالمحافظة على الخاليا في وسط و  تحضير الخاليا للزرعو زرع الخاليا  -  

قرر
الم

ى  و
محت

 

I-الخاليا  

 ، هيال(21-أنواع الخاليا )سي آيش أو، فيرو، بي آيش كاي-1

 /  انشاء الخاليا للزرع/  التعرف على الخاليا/  بنوك الخاليا/  نمو الخاليا ومراحل -2

 كيفية التخلص من التلوثات/  فطريات.التعرف على وجود تلوثات من نوع ميكوبالزما، بكتيريا،  -3

II-المحايد(  تعداد الخاليا )حاس  الخاليا الدموية، الصبغ بواسطة أزرق تريبان، تجار  األم تي تي، تجار  األحمر 

III-:كيفية تنظيم مخبر زرع الخاليا 

 المكان والتعقيم-1

الضوئي، المجهر القارئ للفلورة، األواني البالستيكية والزجاجية،  المعدات )حاضنات ثاني أكسيد الكربون، جهاز تدفق الهواء، المجهر-2

 أطباق الزراعة(

(، الجلوتامين والحموض األمينية، األوساط الخالية من األمصال، مضادات البكتيريا RPMI ،MEM ،DMEMأوساط الزرع )-3

 والفطريات(

IV-كيفية الزرع 

 تطفو، خاليا غير متحركة(أنواع الزرع )خاليا ملتصقة، خاليا /  طرق الزرع

V-)المحافظة على الخاليا )تجميد وتذوي  الخاليا 

VI-)...استعماالت تقنية زرع الخاليا )البحوث في السرطان، علم الفيروسات، علم الوراثة، المعالجة الجينية 

VII-زرع الخاليا الجذعية...(أمثلة من زرع الخاليا )الزرع األولي ،  

سبة
مكت

ت ال
هارا

الم
 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن: 

   متطلبات تقنية زرع الخاليا )أنواع األوساط، المعدات...(.يذكر 

  يوضح كيف نحافظ على الخاليا أثناء الزرع؟ وكيف نتحكم في نموها ؟ 

   يوضح كيف نجّمد الخاليا ونذوبها؟ 

  .يحدد مجاالت استعمال تقنية زرع الخاليا 
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ق  ر
ط

س 
دري

فهم الطال . استعمال الحاسو  ونظام باوربوينت لعرض الصور المخبرية والسريرية و التحريك الحقيقي هم من الطرق الالزمة لتسهيل- الت  

ويم
التق

 االختبار النهائي األنشطة والتقارير االختبارات الفصلية 

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

 

- Masters J.R.W. (2000). Animal cell culture: a practical approach. Third edition, Oxford University Press. 

- Helgason C.D. and Miller C.L. Basic cell culture protocols (Methods in Molecular Biology, Volume 290). 

Third edition, Humana Press. 

- Mather J.P. and Roberts P.E. (1998) Introduction to Cell and Tissue Culture: Theory and Technique. Plenum 

Press, New York. 

 

 

 

 

 موضوعات مختارة في الوراثة اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 579-0816 رقم المقرر

ف
دا

أله
 الت ر  على طرق تحليل االكروموسومات ف  الحيوان. - ا

 تفسير السلوك الوراث  للكروموسومات والجينات ف  المراحل المختلفة م  دور  الخلية.  -

 االضطرابات الوراثية ف  اإلنسان. استي اب -

 ب ض تقنيات نقل الماد  الوراثية. تطبيع -
ف 

ص
و

رر
مق

لجينات في الجزيئي للحمض النووي وصناعة البروتين وتطويع ا األساس،  اإلنساندراسة الكاريوتاي  في الحيوان ودراسة الوراثة في  ال

 الحيوان

ى 
تو

ح
م

رر
مق

 ال

 األمببراض -الوراثيببة المرتبطببة بببالجنس األمببراض -اإلنسببانالوراثببة فببي  -)الخريطببة الوراثيببة فببي اإلنسببان والفبب ر( تالثببديياالكاريوتايبب  فببي 

التحبورات الكروموسبومية  -اإلنسبانالوراثة متعبددة الجينبات فبي  -ثية الفيروسيةالورا األمراض -الوراثية المرتبطة بالكروموسومات الجسدية

طرق  -مقدمة في الهندسة الوراثية للخلية الحيوانية والحيوان -التعبير الجيني وصناعة البروتين-الوراثة الجزيئية للحمض النووي -في الحيوان

 نقل المادة الوراثية إلى خلية حيوانية.

ت 
را

ها
لم

ا

كت
لم

ا
بة

س
 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:

 الكاريوتايب ف  الحيوان. يفام -

 .انتقالااي دد األمراض الوراثية وطرق  -

 يناقش طبي ة الحمض النووم وصناعة البروتي . -

 الجينات ف  الحيوان. ةيستوعب  تجارب هندس -
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ق 
طر

س
ري

تد
 ال

 حلقات نقاشمحاضرات مباشرة، مقاالت، 

يم
قو

لت
 االختبار النهائي األنشطة والتقارير االختبارات الفصلية ا

40 % 20 %  40 % 

ع
ج
را

لم
 ا

Pasternak, J. J. (2005). An Introduction to Human Molecular Genetics.2nd ed., Wiley-Liss, Hoboken, New 

Jersey, USA. 

Crowley, L. V. An introduction to human diseases (2004). 6th ed., Jones and Bartlett Publishers Inc., London, 

UK. 

Primrose, S. B.; Twyman, K. M. and Old, R. W. (2001)., Principles of Gene Manipulation. 6th ed., 

Blackwell Publishing, Oxford, UK. 
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 اإلنزيمات واآليض الخلوي اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 580-0816 رقم المقرر

ف
دا

ه
أل
ا

 

 تركيب الكربوهيدرات والدهون والبروتينات واألحماض النووية الت ر  على -

 فام حركية اإلنزيمات -

 بالتقنيات الحديثة المستخدمة ف  علم اإلنزيمات اإللمام -

 وجاز  قياس الطيف المختلفة  ب الماارات الم ملية وماار  الت امل معاكتسا -

 تجربة لقياس نشاط اإلنزيمم يصمت -

 فام المسارات المختلفة لآليض )البناء والادم( للمواد الغذائية المختلفة -

 التفكير الذات  والنقد البناء والتحليل المنطق   ت لم -

ف 
ص

و

رر
مق

ال
 

للتشهخيص وال هالو ويفاهم آليهات يدرس الطالب طبي ة ووظيفة وآلية عمل اإلنزيمات ونظرية الحركة. يطبع التقنيات المختلفة ف  اإلنزيمات  -

 الحفز وخواص التفاعالت اإلنزيمية. كما يدرس الطالب هدم وبناء المواد الغذائية المختلفة ومسارات الطاقة ف  الجسم.

رر
مق

ال
ى 

و
حت

م
 

اإلنزيمات وال وامل المساعد  تصنيف  –اإلنزيمات وآليات الحفز  -التركيب الكيميائ  للكربوهيدرات والدهون والبروتينات واألحماض النووية-

حركية اإلنزيمات والطاقة الحر   –اإلنزيمات وتشخيص األمراض  –قياس نشاط اإلنزيمات ف  التفاعالت اإلنزيمية المختلفة  –األيزوزيمات  –

السيتوكروم  –تنظيم كمية اإلنزيم  –تثبيط اإلنزيمات  –م ادلة مايكل منتون  –ال وامل الت  تؤثر على م دل التفاعل اإلنزيم   –وطاقة التنشيط 

 – تكوي  اليوريها –آيض الكربوهيدرات والدهون والبروتينات واألحماض النووية  –التنفس الاوائ  والالهوائ   –إنزيمات التحليل  – 450ب  

 إنتاو الطاقة

بة
س

كت
لم

 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:

 يميز بي  التركيب الكيميائ  للكربوهيدرات والدهون والبروتينات واألحماض النووية  -

 ويصف آليات الحفز األنزيم  يت ر  على وساسيات نظرية الحركة -

 يصنف اإلنزيمات -

 يميز بي  األنواع المختلفة للمثبطات -

 يناقش ال القة بي  الجينات وزياد  بروتي  اإلنزيمات -

 النشاط اإلنزيم يصمم تجربة لقياس  -

 يقارن بي  الادم والبناء -

 يقارن بي  التنفس الاوائ  والالهوائ  -

 جليكوليسس ودور  كريبسلفوسفات وا-يفام مسار البنتوز -

 الدهون والبروتيناتو الكربوهيدرات يفام مسارات آيض -

 يستخدم الحاسوب ف  فام مسارات بناء المواد الغذائية المختلفة -

 الم ملية لقياس نشاط وكمية اإلنزيمات ويربط بيناا وبي  تشخيص األمراضيكتسب الماارات  -

 يكتسب ماار  الت امل مع كافة األجاز  الم ملية مثل وجاز  قياس الطيف المتنوعة -

ق 
طر

س
ري

تد
ال

 

المناقشههة فهه  مجموعههات  –الم مههل التخيلهه   –النمههاذو  –األفههالم ال لميههة والرسههوم ثالثيهة األب ههاد  –السههبور   – الههبالك بههورد –البهاور بوينههت  -

 حل المشكالت –الم مل  –المحاضر   –صغير  

يم
و
تق

ال
 

 االختبار النهائي األنشطة والتقارير االختبارات الفصلية

40 % 20 %  40 % 

ع
ج

را
لم

ا
 

- Groff, J.L. and Gropper, S.S. (2008). Advanced Nutrition and Human Metabolism. 5th Edition. 

Wadsworth/Thomson learning, Belmont, CA USA. 

- Guyton, A.C. and Hall, J.E. (2010). Textbook of Medical Physiology. 12th Edition, W.B. Saunders, 

Philadelphia, USA. 

- Salway, J.G. and Granner, D.K. (2004). Metabolism at a Glance. 3rd Edition, Blackwell Publishing Inc. 

Malden, USA. 
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 السموم ومضادات األكسدةعلم  اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 581-0816 رقم المقرر

ف
دا

ه
أل
ا

 

 الت ر  على األنواع المختلفة للسموم وتأثيراتاا البيئية  -

 الحديثة المستخدمة ف  علم السموم البيوكيميائ  والجزيئ  اإللمام بالتقنيات -

 وجاز  قياس الطيف المختلفة  تطبيع الماارات الم ملية وماار  الت امل مع -

 فام آيض السموم واألدوية -

 استنتاو ال القة بي  السرطان والسموم -

 التمييز بي  سمية كل عضو م  الجسم -

 اليتميةفام ماهية عمل المستقبالت النووية  -

 تطبيع التفكير الذات  والنقد البناء والتحليل المنطق   -

ف 
ص

و

رر
مق

ال
 

يدرس الطالب وسس علم السموم البيوكيمائ  والجزيئ  ويت ر  على األنواع المختلفة للسموم ف  البيئة وآيضاا بالجسهم. كمها يهدرس الطالهب  -

 ليات المحتملة لصإصابة بالسرطان بسبب السموم.تأثيرات السموم على وعضاء الجسم وكيفية الوقاية وال الو واآل

رر
مق

ال
ى 

و
حت

م
 

ومثلة على السموم المختلفة ف  البيئة  –طرق التحليل المختلفة ف  علم السموم  –طرق الت رض للسموم  –مصادر السموم  –مقدمة ع  السموم -

امتصهاص السههموم   -نههوات  االحتهراق  –السهموم المسههتخدمة فه  الزراعهة ومقاومههة اآلفهات ووثهر ذلهك علههى الكائنهات الحيهة  –سهمية الم هادن  –

كيفيهة تخلهص الجسهم مهه   –دور الجلوتهاثيون فه  الحمايهة مهه  السهموم  –فههوق وكسهد  الليبيهدات  –تفهاعالت المرحلهة األولهى والثانيهة  –وآيضهاا 

سمية  –السرطان والطفرات الناتجة ع  الت رض للسموم  –السمية الحاد  والمزمنة  –السموم ع  طريع الكبد والجااز البول  والتنفس  وغيره 

 المستقبالت النووية اليتيمة  –ونواع مضادات األكسد   –دور مضادات األكسد  ف  الحماية م  التسمم  –الكبد والكى 

بة
س

كت
لم

 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:

 يميز بي  األنواع المختلفة للسموم ومضادات األكسد  -

 يت ر  على طرق الوقاية وال الو م  التسمم -

 يناقش وسس آيض السموم وتقييم المخاطر  -

 يميز بي  المرحلة األولى والثانية آليض السموم  -

 يفام ال القة بي  تثبيط وتنشيط اإلنزيمات ووثر ذلك ف  التسمم وو الحماية من   -

 يناقش األنواع المختلفة لسموم الكبد والكلى  -

 يقارن بي  التسمم الحاد والمزم  -

 المختلفة للتخلص م  السموميقارن بي  المسارات  -

 يفام المبادئ الت  يقوم علياا اختبارات الطفرات )إيميز( -

 يفام عملية فوق وكسد  الليبيدات والحماية مناا بمضادات األكسد   -

 يكتسب الماارات الم ملية لقياس نشاط وكمية اإلنزيمات ويربط بيناا وبي  تشخيص األمراض -

 از  الم ملية مثل وجاز  قياس الطيف المتنوعةيكتسب ماار  الت امل مع كافة األج -

ق 
طر

س
ري

تد
ال

 

المناقشههة فهه  مجموعههات  –الم مههل التخيلهه   –النمههاذو  –األفههالم ال لميههة والرسههوم ثالثيهة األب ههاد  –السههبور   – الههبالك بههورد –البهاور بوينههت  -

 حل المشكالت –الم مل  –المحاضر   –صغير  

يم
و
تق

ال
 

 االختبار النهائي األنشطة والتقارير االختبارات الفصلية

40 % 20 %  40 % 
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ع
ج

را
لم

ا
 

- Hodgson, E. (2004). A text book of modern toxicology, Wiley interscience, 3rd edition, New Jersey, USA. 

- Derelanko, M. and Hollinger, M. (2002). Handbook of toxicology, CRC press, 2nd edition, Florida, USA. 

- Richard Passwater (2004). The antioxidants, Keats Publishing, USA. 

 

 

 سوائل الجسم اسم المقرر

 
 السنة الدراسية

 الثانية 582-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 .اامكونات وتحليل جمع سوائل الجسم المختلفةف   متقدمة ساليب وتقنياتتطبيع و - ا

 القدر  على استخدام وجاز  التحاليل الطبية المختلفة.تنمية  -

 مختلفة. فسيولوجيةنماذو حيوانية تجريبية ألمراض  استخدام -

 تنمية القدر  على الت امل مع حيوانات التجارب المختلفة. -

 ال القة بي  الخلل ف  وظائف وعضاء الجسم والتغير النات  ف  مكونات سوائل .استنتاو  -

ف 
وص قرر
الم

 

ظائف أعضاء الجسم. هذا المقرر معنى بكيفية جمع وفحص سوائل الجسم المختلفة فيزيائيا وكيميائيا وميكروسكوبيا الستنتاج الخلل في و  

ى  و
محت ال

قرر
م

السبائل  –بلبوري السائل ال -السائل المخي الشوكي  -نخاع العظم  –الدموع  -البصاق  -العرق  –البول  -اللمف  –المصل  –البالزما  –الدم  

 السائل منوي.  –إفراز المهبل  -إفراز البروستاتا  –المفصلي 

الم
سب

مكت
ت ال

هارا
ة

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن: 

 سوائل الجسم المختلفة.  يجمع -

 يشرح األساليب والتقنيات الحديثة لجمع سوائل الجسم المختلفة. -

 وكيميائيا وميكروسكوبيا.يفحص ب ض سوائل الجسم فيزيائيا  -

 يقارن بي  مكونات سوائل الجسم المختلفة. -

 يحدث ب ض االعتالالت الفسيولوجية م مليا ف  حيوانات التجارب ويستن  تأثيرها على مكونات سوائل الجسم المختلفة. -

س
دري

 الت
ق ر

 محاضرات وحلقات دراسية. - ط

 مقاالت وتدريبات معملية. -

  .البالك بوردتبادل آراء علمية عبر  -

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

- Brunzel N.A. (2004). Fundamentals of urine and Body Fluid Analysis. 2nd Edition, W.B. Saunders, 
Philadelphia, USA. 

- Fox, S.I. (2002). Human Physiology. 7th Edition (International Edition), McGrow-Hill Companies, New York, 
USA. 

- Guyton, A.C. and Hall, J.E. (2000). Textbook of Medical Physiology. 10th Edition, W.B. Saunders, 
Philadelphia, USA. 
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الغدد الصماءفسيولوجيا  اسم المقرر  
 

 السنة الدراسية

 الثانية 583-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 للكشف عن امراب الغدد الصماء استخدام أحدأ االختبارات -
 التعري على أحدأ الهرمونات المكتش ة-
 استنتاج طرق عمل الهرمونات-
 فهم العاقة العصبية الهرمونية-
 االلمام بالطرق الحديثة فى تشخيص و عاج الغدد الصماء-

قرر
الم

ف 
وص

 

الببتيةدات العصةبية  - ونقلها و ميكانيكيات عملها تصنيع الهرمونات و انطاقها -الكيمياء الحيوية للهرمون  -الهرمونات الحديثة طرق قياس -
االختبةةةارات الغيةةةر اعتياديةةةة  - الغةةةدة ال ةةةوق كلويةةةة  – فسةةةيولوجيا ال ةةةغوا -الجلوكوكورتيكيةةةدات و مسةةةتقباتها  -و تطةةةور السةةةلوك االجتمةةةاعى

الغةدد الصةماء و دورهةا  -احدأ المعلومات عن التحكم فةى هشاشةة العظةام  -الخلل فى العظام و المعادن فى مرحلة المراهقة -لوظائف الدرقية
دد فةةةى الشةةةهية و تحكةةةم الغةةة-نظريةةةة النشةةةاا التع ةةةدى -الهرمونةةةات و السةةةلوك  -الحمل،الر ةةةاعة و الرعايةةةة االبويةةةة  -فةةةى اخةةةتاي الجةةةنس 

جرلين و عاقتهم بمةرب -DHEA–ليبتين -رسيستين-اديبونكتين-اميلين-انسولين -سيروتونين( -جرلين  –االغتذاء ) ليبتينلاوركسين ا & ب 
 -بيئةةة الهرمونةةات و ال -دورات الحيةةاة المعقةةدة   -الغةةدد الصةةماء فةةى الافقاريةةات -هرمةةون النمةةو و عامةةل النمةةو المشةةابة لانسةةولين  -السةةكر

 التأثير البيئى على االختال الهرمونىل

ى ال
حتو

م
قرر

م
 -نسةان الببتيدات المكتش ة اوال فى ال قاريات الغير ثديية ) مثل الهرمون المثبط للغةدد الجنسةية& يوروتنسةين( وو ظةائ هم او عاقةتهم بصةحة اال 

الملوثةةات و  -الهرمونةةات و الظةةواهر الخارجيةةة الرجوليةةة البديلةةة - فةةى االنسةةان 2&1مةةرب السةةكر  -ودية مسةةتقبات الغشةةاء للهرمونةةات السةةتير 
تةةأثير  -الهرمونةةات و عاقتهةةا بالسةةرطان) مثةةل االسةةتروجين( -تةةأثير الخلةةل الهرمةةونى علةةى التطةةور و التكةةاثر فةةى الحيةةاة المتوحشةةة و االنسةةان

 استخدام الهرمونات لح خ النظام البيئىل -العصبية فى المخ انتاج ووظائف الستيرودات  -المخلالعاط ة ، الحالة المزاجية االستروجين على 
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الم
سبة

مكت
ت ال

هارا
 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب:

طريقة الحياة و -التأثير البيئى على الهرمونات-تأثير الهرمونات على بع ها البعب-يتعري على الهرمونات المكتش ة حديثا -
 بالخلل الهرمونىلالتصرفات الخاطئة و عاقتها 

 يلم بأحدأ و أدق االختبارات للكشف عن وظائف كل غدة -

 مناقشة هرمونات النسيج الدهنى و عاقتها بمرب السكر -

 ي هم احدأ المعلومات عن التعامل مع هشاشة العظام -

 يناقش طرق التعامل مع زيادة االجسام الكيتونية نتيجة لمرب السكر -

 كريشرح طرق التعامل مع مرب نقص الس -

 1يو ء دور استبدال خايا بيتا فى مرب السكر -

 ي هم الموا يع المرتبطة بتأثير الهرمون القابب لاوعية على الكلى -

 يو ء طرق التحكم فى مرب السكر اثناء الحمل -

ق 
طر

س
دري

 ممتمرات& ممتمرات فيديول--ELISAافام فيديو-عرب الكتروني- الت

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  والتقاريراألنشطة   يالنهائالختبار ا   

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

- Francis S. Greenspan and Gordon J. Stewler (eds) (1997): Basic and Clinical Endocrinology, 
- Appleton & Lange, Stamford, CT. 
- David O. Norris (2007) Vertebrate Endocrinology,Elsevier Academic Press 
- Parveen Kumar (2009): Kumar and Clark's Clinical Medicine. Elsevier Academic Press . 
- -Jameson  j l.(2010): Endocrinology.Elsevier Academic Press 
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المتقدمعلم المناعة  اسم المقرر  

 
 السنة الدراسية

 الثانية 584-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 متقدمة ف  علم المناعة. وتقنياتساليب و تطبيع - ا

 نماذو حيوانية تجريبية ألمراض مناعية مختلفة. استخدام -

 عزل واستزراع الخاليا المناعية المختلفة. -

 ال الجات المناعية الحديثة ضد األورام السرطانية. تاستراتيجيامناقشة  -

 . ف  مجال المناعةالقدر  البحثية  تنمية -

ف 
وص قرر
الم

األورام و المرتبطة بنقل األعضاءوتلك  الجزيئية،و المناعة التجريبية المقرر الطال  ب حدث المعلومات ويوفر ل  التدري  العملي في يمد هذا 

 .    المستخدمة حاليا العالجات المناعية الخلويةباإلضافة إلي التعرض لبعض  ةالسرطاني

ى  و
محت ال

قرر
م

الصدمة  –آليات هرو  األورام السرطانية من مراقبة الجهاز المناعي. آليات لفظ األنسجة المستزرعة وآليات عمل األدوية المثبطة للمناعة  

اض معمليا. إحداث أمرفاعلة توليد وبرمجة خاليا مناعية  –االستخدامات العالجية للسيتوكينات  -آليات احتمال البروتين الذاتي  –االستهدافية 

   معمليا في نماذج الحيوانات المختلفة.   (، والنقص المناعي وغيرهاالحساسيةمناعية )مثل التها  المفاصل الروماتيزمي، و

الم
سبة

مكت
ت ال

هارا
 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن: 

 هروب األورام السرطانية م  مراقبة الجااز المناع . يست رض آليات  -
 آليات لفظ األنسجة المستزرعة وكيفية منع ذلك. يناقش -
 حدث ومراض مناعية مختلفة م مليا ف  نماذو حيوانات التجارب.ي   -
 يشرح آليات احتمال البروتي  الذات . -
 يلخص االستخدامات ال الجية للسيتوكينات. -
 فاعلة م مليا.المناعية ال خالياال يضاعف -

س
دري

 الت
ق ر

 محاضرات وحلقات دراسية. - ط

 مقاالت وتدريبات معملية. -

  .البالك بوردتبادل آراء علمية عبر  -

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

- Abbas, A.K., Lichtman, A.H. and Pillai, S. (2007). Cellular and Molecular Immunology. 6th Edition, W. B. 
Saunders, CA, USA. 

- Frank C.H. and Olwyn M.R.W. (2002). Practical Immunology. Wiley-Blackwell, San Francisco, CA, USA. 
- Murphy, K.M., Travers, P. and Walport, M.  and Janeway, C. (2008). Janeway’s Immunobiology. 7th 

Edition, Garland Science, New York, USA. 

 

 

 

  

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Frank+C.+Hay
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Olwyn+M.R.+Westwood
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 علم الط يليات المتقدم اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 585-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 اإلنسان والحيوانل دراسة األمراب الط يلية المشتركة بين -
 تمييز و ع األمراب الط يلية عموما والمشتركة خصوصا في  المملكة العربية السعوديةل -
 المقاومة المتكاملة تلك األمرابل الستراتيجيةدراسة نموذج أو أكثر  -
 أو أكثر للقاحات المستخدمة أو الجاري إعدادها في مجال مقاومة الط يلياتلدراسة نموذج  -
 ل) ELISA ,PCRدراسة التقنيات الحديثة المستخدمة في االستدالل وتعريف الط يليات )مثال -

ف 
وص قرر
الم

 

 دراسات متقدمة للط يليات المشتركة بين اإلنسان والحيوان وطرق اكتشافها وتعري ها ومن ثم مقاومتهال  

ى ال
حتو

م
قرر

م
 م هوم األمراب المشتركة بين اإلنسان والحيوان مع تو يء الو ع في المملكة العربية السعوديةل - 

 المقاومة المتكاملة لتلك األمراب واللقاحات المستخدمة عالميا  د الط يليات ل استراتيجياتنماذج لكل من  -

 استخدام التقنيات الحديثة والمناعية للتعري والت ريق بين األنواع المختل ة من الط يلياتل -

الم
سبة

مكت
ت ال

هارا
 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:

لتةي تسةبب األمةراب المشةتركة بةين اإلنسةان والحيةوان وطةرق مقاومتهةا و اللقاحةات المسةتخدمة للسةيطرة خاصةة يتعري على أنواع الط يليات ا -
 الط يليات الهامة في المملكة العربية السعودية

 يصمم نموذج برنامج للمكافحة المتكاملة للط يلياتل -
 لPCRجهز  العينات لل حص المناعي وت اعل ي -
 في التعري على المجاميع التصني ية للط يلياتليوظف التقنيات الحديثة  -

ق 
طر

س
دري

 محا رات نظرية بمعدل ساعة واحدة أسبوعيا لمدة فصل دراسي واحدل - الت

 ل بمعدل ساعة واحدة أسبوعيا لمدة فصل دراسي واحدل ELISA , PCR دراسات عملية تطبيقيه  لكل من  -

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 %  20 %  40 % 
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جع
مرا

 ال

Hyde, J.E.(2006). Methods in Molecular Biology.21.Protocols in molecular parasitology. Humana Press, 

Totowa, New Jersy,USA. 

Mehlhorn, H. (2001): Parasitology in focus: facts & trends .2nd ed. Berlin :Springer-Verlag. 

Roberts L.S.& Janovy J. (2009).  Foundation  of  Parasitology. 8th Edition, McGraw-Hill, Dubuque, IA. 

Warrel  D. A. &  Gilles  H. M. (2002). Essential  Malariology. 4th Edition, Arnold; London, UK. 

World Health Organization. Zoonoses. http://www.who.int/topics/zoonoses/en/ 

  

 

  

http://www.who.int/topics/zoonoses/en/
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 تصنيف حشرات متقدم    اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 586-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 من الحقل. استعمال التقنيات واألجهزة المختلفة لجمع الحشرات -

 . مفاتيح التصنيفباستخدام تصنيف كل رت  الحشرات والعائالت الشائعة محليا  -

استخدام تقنية الترحيل الكهربي الهالمي في تحليل طرز البروتينات المستخلصة من مستخلصات األجسام لتصنيف الحشرات.  -

 ل البلمرة المتسلسل  في تصنيف الحشرات.وتطبيقات تفاع دالباركو الحمض النووي توظيف تقنيات البصمة الوراثية و

 .حل المشكالت التصنيفية  -

 المختلفة. عالقات القرابة بين رت  الحشرات تحديد -

ف 
وص قرر
الم

 

 وطرق حديث  لتحديد صالت القرابة بين الرت  المختلفة. المقرر يصف تصنيف الحشرات باستعمال مفاتيح متعددة

ى ال
حتو

م
قرر

م
 

طرق    -التركي  الدقيق للشعر واألشواك  –توزيع الشعر واألشواك علي الجسم  -مصائد الحشرات  –الحشرات مقدمة في علم تصنيف 

  -الترحيل الكهربي الهالمي في تحليل طرز البروتينات –تصنيف رت  الحشرات  –نظام تسمية الحشرات  –مفاتيح التصنيف  –التصنيف 

 وكذلك تقنية تباين أطوال قطع التقييد RAPD التضخيم العشوائي للحمض النووي متعدد األشكال مثل البيولوجيا الجزيئية في التصنيفتقنيات 

RFLPدالباركو الحمض النوويو . 

لم
ا

بة
س
كت
لم
 ا
ت
را
ها

 

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطال  أن:

 في تصنيف رت  الحشرات مفاتيح التصنيف صممي -1

 العالقات التطورية بين رت  الحشرات المختلفة ستنتجي -2

 الطرق الحديثة في تصنيف الحشرات يطبق -3

ق 
طر

س
دري

 الت
.تدريبات ونشاطات وزيارات حقلية –دراسة معملية  –محاضرات   

يم
قو
الت

 

 االختبار النهائي األنشطة والتقارير االختبارات الفصلية

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

1. Schuh, R. T. (2000). Biological Systematics: Principles and Applications. Cornell University Press.  

2. Mayer, E. (1982) . Systematics and the Origin of Species . Colombia University Press . New 

York . 

3.  Chapman, R. F. (1998). The Insects: Structure and Function. 4th edition,  Cambridge 

University Press. 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=R.%20F.%20Chapman
javascript:void(0)
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  تطبيقيالحشرات علم ال اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 587-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 إيضاح ال القة )ال القات( بي  الحشرات و بقية الكائنات الحية األخر . -

 .لصإنسان خاصة ف  المملكة ال ربية الس وديةم رفة الحشرات الناف ة  -

 و الطبية. االقتصاديةالجوانب الزراعية، البيئية،  الت  يمك  استخداماا ف الناف ة الحشرات  تحديد ونواع -

 إدراك عائد )مردود( الحشرات الناف ة. -
 التدريب على استخدام الحشرات النافعة في المجاالت التطبيقية المختل ةل -

ف 
وص قرر
الم

بعض المنتجات  إنتاجمثل تلقيح األزهار،  لإلنسانبعض الجوان  الهامة  فيالحشرات  استخداميعطى هذا المقرر معلومات تفصيلية عن  

 لآلفات و الحشرات المزعجة. اإلحيائيةالطبيعية، الحشرات كمصدر للغذاء، العالج بيرقات الذبا  و المكافحة 

ى  و
محت ال

قرر
م

للتلوث - الحشرات كمؤشرات حيوية  - لقز، الخ(ا دودالحشرات كمصدر للمنتجات الطبيعية )نحل العسل ،  - الحشرات ملقحات األزهار  

 العالج بيرقات الذبا . - الحشرات كغذاء - الحشرات المفترسة و الحشرات المتطفلة - و جودة المياه البيئي

الم
سب

مكت
ت ال

هارا
ة

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطال  أن: 

 . يوضح استجابة الحشرات تجاه غيرها م  الكائنات الحية -

 يميز بي  مجموعات الحشرات الناف ة المختلفة. -

 .اإلنسانحيا   ف  دد التطبيقات المختلفة للحشرات الناف ة ي  -
 يناقش ال ائد )المردود( البيئ  و الطب  و االقتصادم للحشرات الناف ة. -
 .  ناف ةحشر ي د برنام  تطبيق  الستخدام -

ق 
طر

س
دري

 الت

 ناقشات مفتوحة ألنشطة و تقارير الطال .م  - و فيديو تقدميةعروض  –محاضرات 

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 % 20 %  40 % 
جع

مرا
 ال

Gullan, P. J. and  Cranston, P. S. (2000). The insects. An outline of entomology. Second Edition. Blackwell 

Science, Oxford, UK. 

Yadav, M. (2004). Applied Entomology. First edition. Discovery Publishing House. India. 

Fenemore, P. G. and  Alka Prakash, A. (2007). Applied Entomology. Second edition. New Age International. 

India. 

Oseto, C. Y. (2008). General and applied entomology: Insect activity manual. Second edition. Kendall Hunt 

Pub Co, USA. 
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 الالفقاريات في الطب الشرعي اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 588-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 ال لم. ف  هذالالفقاريات ودور ا الشرع علم الطب  م رفة ماهية -

 .المراحل المختلفة لتحلل الجثة تمييز -

 .المختلفة ات الت  تتتابع ف  مراحل التحللنواع الالفقاريوم رفة  -

 تب ا لنوعاا.  تلك الحيوانات الطرق المختلفة لحفظ دراسة -

 .ستخدم الحيوانات الالفقارية ف  ت يي  زم  وفا  الضحيةكيفية و -

   السموم المسببة لوفا  الضحية بتحليل ونسجة الحيوانات الالفقارية.طرق الكشف ع   -

ف 
وص قرر
الم

مبن نبذة عن علم الط  الشرعي والدور الهام للحيوانات الالفقارية في تحلل الجثث وكيفية تتابعها علي الجثث وتميز كل مرحلة بب نواع معينبة  

الالفقاريبات الالفقاريات. دراسة استخدام الحيوانات الالفقارية وأطوار الحشرات المختلفة لتعيين زمن وفاة الضبحية وتعيبين نسببة السبموم فبي 

 . عند تعذر قياسها في أنسجة الجثث

ى  و
محت ال

قرر
م

تحديد العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة وكذلك وجود الحيوانات الالفقارية وأنبواع  -مقدمة في اسس ومفهوم علم الط  الشرعي - 

دراسة طرق تجميع وتعريف وحفظ األنواع المختلفة  -دراسة كيفية تتابع الحيوانات الالفقارية علي الجثة -معينة من الحشرات علي تحلل الجثة

طريقة حسا  زمن وفاة الضحية بناءا علي تحديد أعمار األطوار المختلفة للحيوانات الالفقارية في  -الحيوانات الالفقارية المصاحبة للجثة من

 كيفية استخدام الحيوانات الالفقارية في تعيين نسبة السموم في الجثة.   -ظروف بيئية مختلفة

الم
سبة

مكت
ت ال

هارا
 

 نجاح يستطيع الطال  أن:عند إنهاء هذا المقرر ب

 علي كيفية تتابع الالفقاريات علي الجثة. يتعرف علي العوامل المؤثرة-1

 يُوصف دورات الحياة للمفصليات والحشرات المصاحبة للجثة. -2

 ويصنف األنواع المختلفة لالفقاريات المصاحبة للجثة.يُميز  -3

 الحيوانات الالفقارية. يستنتج زمن وفاة الجثة بمعرفة نوع أو طور -4

س
دري

 الت
ق ر

 ط

 محاضرات.

 جلسات عملية.

 ساعات تواصل مع الطال .

 .استخدام المكتبة والدخول علي الشبكة العالمية لألنترنت

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

1. Byrd, H.S. and Castner, J.L. (2000). The Utility of Arthropods in Legal Investigations. Boca Raton 
London New York Washington, D.C.  

2. Gennard, D.E. (2006). Forensic Entomology. (1st Edition), John Wiley & Sons Ltd, Southern Gate, 
Chichester, England. 

3. Saferstein, R. (2004). Criminalists, an Introduction to Forensic Science (8th Edition),  Prentice Hall 
4. Gunn , A. (2001).Essential Forensic Biology ; 1st Edition,Wiley Interscience 
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بيولوجية الفقاريات المتقدمة   اسم المقرر  
 

 السنة الدراسية

 الثانية 589-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 تزويد الطالب بم لومات متقدمة ف  بيولوجيا وسلوك الفقاريات  -

 ال القة بي  تركيب ووظيفة األعضاء )الحسية ( ف  الحيوانات الفقارية ف  مختلف البيئات.بتحسي  م رفت   -

 .تصنيف و بيولوجيا الفقاريات ف  المملكة ال ربية الس ودية فام وسس -

 الفقاريات.م   ةلمجموع اإلحساس  استراتيجيةفروق عديد  ف   سرد -

 .البيئية بيولوجيةالتكيفات الومثلة مختلفة لتفسير  اشرح -
 تقييم أهمية تركي  ووظيفة األجهزة واألعضاء الرئيسية في مختلف فئات الفقاريات  -

 الفقاريات والشروع في التصدي للتحديات التي حددتها بيئاتها . تحديد أساس التركي  الوظيفي لسلوك الفقاريات وشرح كيفية التعرف عند -

 استيعا  المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحليل وتقييم المحاضرات  -

قرر
الم

ف 
وص

ووظيفببة باسببتخدام وسببائل متعببددة مثببل المحاضببرات المتكاملببة وكتابببة المراجببع وعقببد حلقببات دراسببية يمكببن اسببتيعا  العالقببة بببين تركيبب   - 

 األعضاء)الحسية( واألجهزة المختلفة في أمثلة متعددة من الفقاريات.

 .التركيز على دراسة األعضاء الحسية المختلفة في جميع طوائف الفقاريات -

 تراكي  ووظائف األعضاء واألجهزة التقار  المعاصر بين سلوك الحيوانات الفقارية وبين -

ى  و
محت ال

قرر
م

 

 الفقاريات ئية واإلشعاعية والكهربائية فيالكيميائية والميكانيكية والضو لألعضاء الحسية المتخصصة مثل المستقبالتدراسة  متقدمة  -

 التعرف على الفقاريات المائية والبرية في المملكة العربية السعودية ودراسة أسس التصنيف والتكيفات المورفولوجية لمالئمة البيئة.   -

 . ة العالقة بين تركي  ووظيفة األعضاء والبيئة المحيطةتشريحية لمعرفدراسة  -

الم
سبة

مكت
ت ال

هارا
 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن: 

يدرك ال القة بي  تركيب ووظيفة األعضاء المختلفة بي  طوائف الفقاريات  وفام التغيرات التطورية الت  تحدث لاا لمالئمة  -

 التكيف البيئ .

 اكتساب ماارات ف  التصنيف والتنوع الجغراف  المحلى للفقاريات والمقارنة بينام.يقدر على  -

يستوع  المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحليل وتقييم المحاضرات لكي يتمكن من كتابة نشرات علمية عن موضوع  -
 الحواس خاصة في مجال البيولوجيا الفقاريات وتقديم عرضاً مصوراً .

 ث ومراجع ع  األعضاء الحسية المتخصصة وتحديد مد  تالئماا مع البيئة.يصيغ  بحو -

ق 
طر

س
دري

 محاضرات وحلقات دراسية  - الت
 دراسة مشكالت بحثية  -
 مقالة، أعمال المختبر -

ويم
التق

 االختبار النهائي األنشطة والتقارير االختبارات الفصلية 

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

 Pough , F.H. Janis,C.M. and Heiser J.B (2005). Vertebrate Life. 7th edition Pearson Prentice Hall. 

 Kardong ,K.V. (2002) .Vertebrates - Comparative Anatomy, Function , Evolution. 3rd edition. 
London, Mc Graw Hill.  

 Walker ,W.F. and Liem, K.F. (1994). Functional anatomy of the vertebrates : an evolutionary 
perspective. 2nd edition, London: Saunders College Publishing. 
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 علم تشوهات األجنة اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 590-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 المختلفة عن . فهم المبادئ األساسية في علم التشوه والتفسيرات -

 تحديد وشرح  التشوهات الخلقية األكثر شيوعا وأكثر تكرارا-

 الحفاظ على كتالوج الشذوذ.وصف علم التشوه كفرع القديمة، يشب  في  -

 و  الخلقية في األفراد والسكان.تحليل العي -

 واختبار مدى السالمة منها. ةتحديد اآلثار الطبية واالجتماعية واألخالقية / األخالقية من التشوهات الجنيني -

إدراك وفهم العوامل المؤثرة على التشوه وت ثيراتها على الكائنات النامية. -
 

صف
و

قرر 
الم

 علم التشو  هو علم دراسة العيوب الخلقية أثناء نمو األع اءل - 

من المعتقد أن علم التشو  معنا  أوسع من التشوهات الخلقية عند الوالدة ولكنه يشمل التشوهات الخلقية فى مراحل حياتية أخرى مثل  -
 فترة البلوغل  

ى  و
محت ال

قرر
م

 

اإلضطرابات أثناء  -نوافذ قابلية التأثر - تؤدى إلى العيو  التيعوامل ال - شدة العيو  - اإلنزيماتنقص  -قي التشوه الخل -المبادئ العامة 
  نمو األطراف - جين الهوميوبوكس - الطفرات – الوراثة / الكروموزومات - النمو

الم
ت 

هارا سبة
مكت

 ال

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:

 "تتراس" وتصني هفهم المصطلء الطبى وهو  -

 فهم مبادئ التعري على مسببات التشو ، وتطبيقها لحل مشاكل التشو  -

 فهم أساسيات التشو  )الكيميائية والعقاقيرية( التى من الممكن ان تسبب العيوب الخلقية والمتازماتل -

ق 
طر

س
دري

 تشوهإشراك الطال  في التفكير والحوار والتعلم عن ال - الت
 مستمع.الأو كالفنىالدراسية والمختبرات  محاضراتفي ال فعالةالمشاركة ال -
 عبن النتبائج بعبد القيبام بالتجبار  تقبارير كتاببةالكتاببة العلميبة عبن طريبق  للطبال  بتبدري  مهباراتهم فبى سوف تتاح الفرصة -

 المعملية
ويم

التق
ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

1.  
2. Kalter H. (2003). Teratology in the Twentieth Century: Congenital malformations in humans and how their 

environmental causes were established. Elsevier Science B.V. 
3.  
4. Dicke JM (1989). "Teratology: principles and practice". Med. Clin. North Am. 73 (3):  567–82. 
5.   
6. -Ronan O'Rahilly, Fabiola Müller (2001). Human embryology & teratology. New York: Wiley-Liss. 
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 السلوك البيئي اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 591-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 ا

 المختل ة للسلوك البيئيلالتعري علي الم اهيم األساسية لعلم سلوك الحيوان واالنماا  -

 سلوك الحيوانلفهم المصطلحات األساسية بعلم  -

 التمييز بين التأثير الجيني والبيئي في أنماا السلوك المختل ةل -

 فهم ال ر يات والنظريات الحديثة التي تعلل أنماا السلوك الحيواني ل -

 تحليل أنماا سلوك الحيوان المختل ةل -

 حلول لمشاكل إدارة وحماية التنوع الحيوي من االنقرابل    إليجادتطبيق الم اهيم الحديثة لسلوك الحيوان  -

ف 
وص قرر
الم

يتطرق المقرر لدور التأثير الجيني والبيئي في أنماا سلوك الحيوان المختل ة مع التركيز على النظريات الحديثة في هذا المجالل كما  - 
النوع  والتكيف الظروي البيئيةل يعرب المقرر  ةمختل ة من السلوك الحيواني مركزًا على أهميتها واثرها في استمرارييتناول دراسة أنواع 

     للنظريات الحديثة في السلوك البيئي الحيواني واالست ادة منها في إدارة وحماية االنواع المهددة باالنقراب في البيئية السعوديةل

ى ال
حتو

م
قرر

م
 

 –الةةنظم البيئةةة  –علةةم البيئةةة التطةةوري  –الةةدور الجينةةي والبيئةةي واثةةر  فةي السةةلوك  –يتنةاول المقةةرر الموا ةةيع التاليةةة/: السةةلوك الحيةةواني وأنماطةه المختل ةةة 
االنتشةةار  –التعةةاون و  –االفتةةراس  –االصةةطياد  –التةةاريخ التطةةوري للحيةةوان  –تطةةور الحيةةاة وتنةةوع السةةلوك  –االنتخةةاب الجنسةةي  –االنتخةةاب التطةةوري 

مايةة االفةراد -  –العةيش فةي مجموعةة  –أنماا سلوك التحذير والتعاون فةي الحيةوان  –الساعة البيولوجية  –أنماا الهجرة في الحيوان ودوافعها  –النوعي 
الصةراع علةى المجموعةة واالسةتحواذ  –نسةبة الجةنس فةي النةوع الواحةد  –االتصةال الجنسةي والخيةارات المتعةددة -العاقات بين االفةراد فةي النةوع الواحةد  –

         -حماية القطيع والموئل  –تأخير االنتاج وعواقبه ومميزاته عل استمرارية النوع  –التكاثر المبكر  –على الجنس 

الم
سبة

مكت
ت ال

هارا
 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن: 

 سية لعلم السلوك البيئي للحيوانيشرح الم اهيم االسا 

 يميز بين أنماا السلوك ال طرية والمكتسبة في الحيوان 

 تل ة يحلل أنماا السوك المخ 

   يطبق ما يتعلمه في مجال سلوك البيئي للحيوان 
ق 

طر
س

دري
 الت

  ميدانية وجمع المعلوماتزيارات  - ورش العمل والعمل في مجموعات - محا رات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة  

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   
40%  20%  40%  
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 فونا المملكة العربية السعودية اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

 الثانية 592-0816 رقم المقرر

اف
ألهد

 البيئيتحديد نوع النظام  فيو تضاريس المملكة و أهمية هذا الموقع  الجغرافيالموقع على التعرف  - ا
 .االقتصاديةوالبيئة المائية للمملكة والتعريف ب هم أنواع الحيوانات من الناحية  الحيواني الجغرافيالتوزيع على التعرف  -
 .تواج  األنواع الحيوانية البرية و البحرية التياإللمام ب هم المشكالت البيئية  -
 .مبتكرة لهذه المشكالت إيجاد حلول  -
 ية الحيوية الحديثة.نمجال التق فيمن بعض تلك األنواع ذات القيمة الطبية و الغذائية  االستفادة  -

ف 
وص قرر
الم

تغطى األهداف الموضوعة للمقرر و تختص بالتعريف الشامل لكبل البيئبات المختلفبة بالمملكبة و  التيينقسم المقرر الى عدة نقاط رئيسية و  -  

 مجال التقنية الحيوية. فيمن بعض األنواع البرية و البحرية  االستفادةالحيوانات البرية و البحرية بها و كذلك أهم مشكالتها و كيفية  أنواعأهم 

ى ال
حتو

م
قرر

م
و تصبنيف  الجغرافبيالتوزيبع  -للمملكبة و مميبزات البيئبة الصبحراوية و أهبم نباتاتهبا البيئبيالنظبام  -الموقع الجغرافبي و تضباريس المملكبة - 

البيئببة المائيببة للمملكببة: البيئببة البحريببة )البحببر األحمببر والخلببيج  -المملكببة فببي االقتصبباديةأهببم الحيوانببات ذات القيمببة  -المملكببة فببيالحيوانببات 

و  بباالنقراضالمملكبة مثبل األنبواع المهبددة  فبيبعبض المشبكالت البيئيبة  -تلك البيئات و نوع األهميبة فيبعض أهم  األحياء المائية  -(لعربيا

 في من الحيوانات البرية و البحرية االستفادة -كيفية الحفاظ عليها و كذلك التلوث و الصيد الجائر و محاولة إيجاد حلول مبتكرة لتلك المشكالت

 مجال التقنية الحيوية.

الم
سب

مكت
ت ال

هارا
ة

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن: 

 .و التضاريس للمملكة الجغرافيالموقع  أهميةالطال   يتفهم -
 تقع بها المملكة. التيو المنطقة البيئية  البيئينوع النظام  هذين العاملين و بين يربط -
 .االقتصاديةيتمكن الطال  من معرفة أهم األنواع الحيوانية و فائدتها  -
 التي تواجهها المملكة. الطال  أهم المشكالت البيئية دديح -

   األنواع الحيوانية البرية و البحرية فى مجال التقنية الحيوية.    استغالليساهم بتقديم حلول مبتكرة لهذه المشكالت ويحدد كيفية  -

دري
 الت

ق ر
ط

س
 يتم تدريس هذا المقرر عن طريق:  

 .اإللكترونيعرض أشرطة التسجيل المرئية و كذلك تقنيات التعليم  .1
 عرض المحاضرات. فيالكمبيوتر  استخدام .2
 تكليف الطال  بعمل بحث باستخدام شبكة المعلومات عن بعض النقاط مثل البند الخامس  و السادس من التوصيف. .3
 . و الخلق االبتكارندوة عن أهم لنتائج البحث و يتم تقيم هذا التقرير على حس  درجة  فيتقديم تقرير  .4

ويم
التق

ختبارات الفصليةاال  يالنهائالختبار ا األنشطة والتقارير   

40 % 20 %  40 % 

جع
مرا

 ال

Behavioral Ecology: An Evolutionary Perspective on Behavior 2010. Edited by: Etienne danchin, Luc-Alain 

Giraldeua and Frank Cezilly. Oxford University Press, USA. 

Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach 2004. Edited by: J. R Krebs  & N. B Davies. Black Science 

Press.  

An Introduction to Behavioral Ecology 1993. Edited by: J. R. Krebs J. R. Krebs. Black Science Press.  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=J.%20R%20Krebs
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=N.%20B%20Davies
http://www.amazon.com/J.-R.-Krebs/e/B001HD3YC0/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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جع
مرا

 ال

1. Büttiker, W.; Krupp, F.; Nadr, I. and Schneider, W. (1979-2009).  Fauna of Arabia: A continuous 
series on the animal life of Arabia. Volumes: 1-24 

2. Sindermann, C.J. (2005). Coastal Pollution: Effects on Living Resources and Humans. CRC Press, 
USA. 

3. Fingerman, M. and Nagabhushanam, R. (2006). Biomaterials from Aquatic and Terrestrial 
Organisms. Science Publishers, UK. 

 

 األحياء المائية اسم المقرر
 

 السنة الدراسية

  0816593 رقم المقرر

ف
دا

ه
أل
 ا

 المختلفة و الصفات الفيزيائية و الكيميائية  لاا. المائية بأنواع النظم البيئيةالت ريف  -

مية الوعي و اإلدراك نحو العالقة عميقة الترابط بين الصفات الفيزيائية و الكيميائية للبيئة المائية و أوج  الحياة البيولوجية نت -

 ن هذه األنواع.المختلفة في تلك البيئات مع التعريف بالعالقات الموجودة بي

 لتعريف ب هم مجموعات األنواع الحيوانية التي تعيش بمختلف أنواع البيئات المائية و أهم مظاهر تكيفها للعيش بهذه البيئات.ا -

رر
مق

 ال
ف

ص
 و

الحيوية لهذه النظم و هذا المقرر هو عبارة عن مسح شامل لألنواع المختلفة من النظم البيئية المائية و للصفات الفيزيائية و الكيميائية و 

يركز هذا المقرر على حصر العالقات المختلفة  الموجودة بين الكائنات البحرية بنوعيها  التي تعيش بها كائنات نباتية و حيوانية عديدة.

كذلك  من الالفقارياتالحيوانية، حيوانات القاع و مجموعات  الهوامو الحيواني و يعدد أهم أنواع الكائنات الحيوانية البحرية مثل  النباتي

نظراً لألهمية الغذائية و االقتصادية لألسماك يختص هذا المقرر هذه الكائنات بجزء خاص عن تصنيفها و  و .  الطيور المائية و الثدييات

 بيئاتها و كذلك أهم نقاط تكيفها البيئي.

ى 
تو

ح
م

رر
مق

 ال

الكائنات الذاتية التغذية و غير ذاتية  -الخواص الفيزيائية و الكيميائية لهذه النظم -التعريف باألنواع المختلفة للنظم المائية و أهم صفاتها

تشريح األسماك و التعريف  --تصنيف األسماك و بيئاتها -مجتمعات الالفقاريات -مجتمعات الهوائم الحيوانية و الحيوانات القاعية -التغذية

 الطيور البحرية و الثدييات. -البحرية و اسماك المياه العذبةفسيولوجية و تكيفات األسماك  -ب جهزة الجسم الحيوية

بة
س

كت
لم

 ا
ت

را
ها

لم
 ا

 عند إنهاء هذا المقرر بنجاح يستطيع الطالب أن:

 يعّرف الفروق بين النظم البيئية المائية المختلفة و أهم مكوناتها الفيزيائية و الكيميائية. -

 . المختلفة النباتية و الحيوانيةيحصر العالقات بين األنواع و المجموعات  -

ية يصنف األنواع الحيوانية المختلفة كالهوائم الحيوانية و أحياء القاع و بعض الالفقاريات المهمة و اإللمام ب همية بعض الكائنات البحر -

 األخرى مثل الطيور البحرية و الثدييات. 

 بين أنواع األسماك المختلفة و بيئاتها و تشريحها و أهم التكيفات الفسيولوجية فيها. يميز -

س
ري

تد
 ال

ق
طر

 يتم تدريس هذا المقرر عن طريق: 

 .اإللكترونيعرض أشرطة التسجيل المرئية و كذلك تقنيات التعليم  -
 تكليف الطالبات بعمل بحث باستخدام شبكة المعلومات. -
 نتائج البحث.تقديم تقرير في ندوة عن أهم  -

 

يم
قو

لت
 االختبار النهائي المحتوى العملي االختبارات الفصلية ا

40 % 20 %  40 % 

http://www.routledge.com/books/Coastal-Pollution-isbn9780849396779
http://www.routledge.com/books/Coastal-Pollution-isbn9780849396779
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 مع بعض الجامعات األخرى الماجستيرلخطة المرجعية قارنة الم

 

جامعة 

حلوان 

 )مصر(

جامعة 

 طيبة

جامعة 

جورجيا 

ةالتكنولوجي  

 نيويورك توفت
أوكالهوما 

 ستايت

جامعة 

 جورجيا

 م اسم المقرر

 1 الكيمياء الحيوية  * * *   *

 2 بيولوجيا الخلية واألنسجة * * * * * * *

 3 بيئة الحيوان   *  * * * 

 4 طرق البحأ وكتابة رسالة       

 5 اإلحصاء الحيوي  *  * *   

المتقدمعلم األجنة       *   6 

 7 علم وظائف األع اء البيئي   * * *  

 8 كيمياء األنسجة      * *

 9 تقنيات التصوير الخلوي       * *

طاناإلشارات الخلوية وبيولوجيا السر  * *  * *    10 

 11 استزراع الخايا *      *

 12 مو وعات مختارة في علم الوراثة  * * * * * 

الخلوي  اإلنزيمات واأليب  * * *  * *  13 

 14 علم السموم وم ادات األكسدة *      *

 15 سوائل الجسم   * *  * 

 16 فسيولوجيا الغدد الصماء  * * *  * *

المتقدمعلم المناعة  * * * * * * *  17 

 18 علم الط يليات المتقدم  *    * *

 19 تصنيف حشرات متقدم  *    * *

 20 علم الحشرات التطبيقي  *    * *

 21 الافقاريات في الشرعي  *     *

 22 بيولوجية ال قاريات المتقدمة    *   

 23 علم تشوهات األجنة       
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 24 السلوك البيئي  *  * * * *

 25 فونا المملكة العربية السعودية       

 26 األحياء المائية    *   

 

 تشاب  في المحتوى وعدد الساعات % 60* أكثر من 
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 مؤشرات األداء:
 من أعضاء هيئة التدريس الراضين عن الدعم للتعليم والتعلم ٪ .1

 للطال  وأعضاء هيئة التدريس الراضين عن المرافق ٪ .2

 الطال  وأعضاء هيئة التدريس الراضين عن التقنيات ٪ .3

 للطال  وأعضاء هيئة التدريس  الراضين عن   التدريس ومصادر التعلم ٪ .4
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 # الشراكات البحثية .17

 # المشاريع المنجزة .18

 القصيرة األجل# المؤتمرات وورش العمل  .19

 عدد الجوائز و أشكال االعتراف األخرى .20
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 بسم هللا الرحم  الرحيم

 تقرير عن خطة الماجستير في علم الحيوان 

االحساء –جامعة الملك فيصل   

:االهداف والمبررات   

وان.االهدا  والمبررات  الت  ذكرت واضح  واشامل  للبدء برنام  الماجستير ف  علم الحي  

 شروط القبول :

تنص ان يكون المتقدم حاصل على جيد جدا ف  التخصص.الفقره االولى:  -1  

دد ممك  اقترح ان يكون القبول م  جيد وما فوق، وعدم التحديد ،، وذلك لتسايل قبول اكبر ع 

 م  الطالب والطالبات.

 استجابة القسم: تمت االستجابة لطلب المحكم

 

فصول ثالث  –المواد التكميلي   –لفقره الثالثه ا-2  

اعات اقترح اناا التت د  فصل دراس  واحد الى فصلي  دراسي  ... بم نى ال تتجاوز الس

ساع . والطالب الذم يحتاو الى اكثر م  هذا ي تذر ل . 24التكميلي    

 استجابة القسم: المواد التكميلية في الخطة موزعة على فصلين فقط وليس ثالثة

 

درج  ف  امتحان التوفل او ما ي ادل  . 500طالب على : ااشتراط حصول ال الفقره الرابعه -3  

و  ور  ان هذا الشرط سو  يحدّ م  قبول الطالب والطالبات على االلتحاق بالبرنام  ... وس 

ال مشروطا يحدث صداع مزن للقسم يص ب التخلص من . حيث يتم قبول الطالب او الطالب  قبو

لى طالب طويال للحصول علي ،، مما يضع فرص   عبالتوفل. وقد يأخذ الطالب او الطالب  وقتا 

 اخرهو ف  امس الحاج  لاا.

ف  ف  اللغ  لذا اقترح ان يجبّر جميع الطالب والطالبات المقبولي  ف  البرنام  حضور دوره مكث

ساع  اسبوعيا لفصل دراس  واحد. 20االنجليزي  بم دل   

الطالب او  كتوراه، حيث ال يستطيعف  جام ة الملك س ود يشترط التوفل فقط ف  برنام  الد

 الطالب  التسجيل ف  مقرارات البرنام  االب د اجتياز التوفل.
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استجابة القسم: تمت االستجابة لطلب المحكم وخفض الدرجة إلى 450 كما يجوز للقسم في 

 حالة وجد إحجام الطلبة عن التسجيل بسبب هذا الشرط أن يغيره

 

 خطة برنامج  درجة الماجستير في علم الحيون 

لمسار االول )بالرساله( :ا  

لطالب هذا المسار مام جدا ويجب اعطائ  اهمي  كبر  فاو مفيد م  الناحي  ال لمي  والتطبيقي  ل

  هو خطوه وكذلك م  ناحية النشر ف  المجالت ال لمي  المحلي  والدولي . البرنام  بوض   الحال

ة مسارات ، ويمك  تطويري  اكثرف  المستقبل، بحيث يكون البرنام  على هيئ كبيره لالمام

مسارات.على سبيل المثال: 5الى  4تخصصي  م     

مسار الخلي  والوراث  واالنسج -2مسار البيئ  الحيواني  والتلوث                                  -1  

مسار الحشرات والطفيليات-4        مسار علم وظائف االعضاء وبيولوجية التكوي      -3  

مسار االحياء المائي -5  

استجابة القسم: هذه هي الخطة المستقبلية للقسم إن شاء هللا ولكن في ضوء عدد أعضاء هيئة 

التدريس المحدود وعدد الساعات الكبير المسند لهم بدأ القسم ببرنامج واحد فقط ثم سنشرع 

 في تقديم برامج أخرى حسب متطلبات سوق العمل

  

 المسار الثاني )بالمقررات(

 ال ت ليع 

 المقررات االجباريه للمسارين

وا هذا جيده جدا ، يمك  وضع مقرر اخر بدال م  الكيمياء الحيوي ... اعتقد ان اكثر الطالب درس

 المقرر ف  المراحل الجام ي .

استجابة القسم: تمت إضافة مقرر األحياء الجزيئية بدال من الكيمياء الحيوية في المقررات 

 اإلجبارية ووضع الكيمياء الحيوية في المقررات االختيارية إن وجد الطالب ومشرفه أنها مهمة

 

 المقررات االختياريه للمسارين

يالحظ خلو هذه القائم  م  مقررات مام  :: مثل التلوث ،،، االسماك،، االحياء المائي  ،،، 

 والثروه السمكي .



52 

 

                                                                       

اقترح اضافة بعض المقرارات المهمه الى قائمة المواد االختياريه..مثل: -  

(1+1)2علم البيئه )متقدم (                                                     -1  

(1+1)2                                 قياس التلوث في الحيوان           -2  

(1+1)2علم االسماك )متقدم(                                                  -3  

(1+1)2الالفقاريات المائيه االقتصاديه                                      -4  

(1+1)2             االحياء المائيه                                            -5  

(1+1)2الثروه السمكيه                                                        -6  

(1+1)2علم الوراثه الجزئيه                                                 -7  

(0+2)2المحافظه على الثروه الحيوانيه                                  -8  

استجابة القسم: مقرر علم البيئة موجود بالفعل في الخطة وتم دمج المقررات الثالث والرابع 

في مقرر واحد تحت مسمى األحياء المائية وتمت إضافته للخطة أما مقرر الثروة السمكية فهو 

مقرر موجود في العديد من خطط كلية الزراعة وفي قسم خاص بها، كما تمت إضافة مقرر 

األحياء الجزيئية كما سبق اإلشارة بدال من الكيمياء الحيوية. مقرر المحافظة على الثروة 

 الحيوانية تضمنه مقرر فونا المملكة العربية السعودية في المحتوى.

 واخيرا اتمنى لكم التوفيق والنجاح                               

 ولكم خالص تحيات  وتقديرم                                   

. جمعان سعيد عجارم أ.د  

جام ة الملك س ود -قسم علم الحيوان  

 

 يتقدم قسم علوم الحياة بخالص الشكر على مقترحات المحكم القيمة التي أثرت الخطة

 

 

 


