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نبذة عن الكلية
ـزءا
صــدرت الموافقــة الســامية الكريمــة بإنشــاء كليــة للعلــوم بفــرع جامعــة الملــك ســعود بالقصيــم بتاريــخ  12محــرم 1418هــــ ،لتكــون لبنــة أخــرى فــي صــرح التعليــم العالــي وجـ ً
مــن منظومــة المدينــة الجامعيــة بالقصيــم ،وقــد بــدأت الدراســة فــي كليــة العلــوم فــي العــام الجامعــي 1419 / 1418هــــ ،وتــم تخريــج اول دفعــة مــن طالبهــا فــي العــام الجامعــي
1423/1422هــــ وكانــت الكليــة تضــم مــن بيــن اقســامها قســم الحاســب اآللــي ،وقســم اإلحيــاء الدقيقــة ،حتــى صــدرت الموافقــة الســامية بإنشــاء جامعــة القصيــم ،فأصبــح
هــذان القســمان نــواة لكليتيــن مســتقلتين .وفــي نفــس الوقــت صــدرت الموافقــة الســامية لفتــح قســم للكيميــاء بكليــة العلــوم.
يبلــغ العــدد اإلجمالــي لطــاب وطالبــات الكليــة فــي حــدود  4000طالــب وطالبــة ،هــذا إلــى جانــب عــدد  130عضــو هيئــة تدريــس (ذكــور وإنــاث (مــن مــدارس بحثيــة متنوعــة،
موزعيــن علــى خمــس برامــج أكاديميــة هــي :الرياضيــات ،الفيزيــاء ،الكيميــاء ،واألحيــاء ،باإلضافــة إلــى اإلحصــاء وبحــوث العمليــات .كمــا يوجــد  10برامــج ماجســتير (برنامــج ماجســتير
الرياضيــات  4،ماجســتير كيميــاء  4،برامــج ماجســتير فيزيــاء وماجســتير العلــوم فــي األحيــاء) ومركزيــن بحثييــن ،هــذا إلــى جانــب مجلــة علميــة متخصصــة ومحكمــة فــي العلــوم
الطبيعيــة والرياضيــات والتــي صــدر منهــا حتــى اآلن  18عــدد .وتشــير بيانــات الكليــة أن نســبة الطالــب إلــى عضــو هيئــة التدريــس تقريبـ ًـا فــي حــدود1 31:
ولقــد حرصــت الكليــة علــى االرتقــاء فــي تقديــم تعليــم نوعــي لطالبهــا مــن خــال وضــع الخطــط الدراســية ،كمــا هــو متطلــب فــي هيئــة االعتمــاد األكاديمــي الدولــي وقــد حصلــت
خمســة برامــج بالكليــة علــى االعتمــاد الدولــي مــن الهيئــة األلمانيــة  ASSINلمــدة خمســة ســنوات تنتهــي فــي 2018/9/30م ،والبرامــج المعتمــدة دوليــا هــي بكالوريــوس
الرياضيــات وبكالوريــوس الكيميــاء وبكالوريــوس الفيزيــاء وبكالوريــوس اإلحيــاء وماجســتير الرياضيــات البحتــة .كمــا أن لديهــا المختبــرات المجهــزة تجهيـ ً
ـزا عاليـ ًـا تضــم اخــر التقنيــات
الحديثــة ،التــي وفرتهــا حكومتنــا الرشــيدة ايدهــا اللــه ،وهــذا يحفزنــا للعمــل علــى تحقيــق المزيــد مــن التقــدم والرقــي .وتتولــى الكليــة البحــث والنشــر العلمــي ألعضــاء هيئــة
التدريــس العنايــة والرعايــة فعملــت علــى افتتــاح مركــز أبحــاث كليــة العلــوم فــي شــطري الطــاب والطالبــات يقــوم بدعــم المشــاريع البحثيــة خدمــة للجامعــة والمجتمــع والمعرفــة.
كمــا يوجــد فــي الكليــة وحــدة لضمــان الجــودة تهتــم بإجــراءات التطويــر المســتمر ،وإجــراءات االعتمــاد األكاديمــي ،وكذلــك وحــدة لشــؤون الطــاب تقــوم بمســاعدة الطلبــة فــي
عمليــة التســجيل والتوجيــه واإلرشــاد ،ووحــدة لتقنيــة المعلومــات ووحــدة للخريجيــن ووحــدة للعالقــات العامــة واإلعــام هــذا إضافــة إلــى وجــود لجــان ثقافيــة واجتماعيــة ورياضيــة،
ونــادي طالبــي ومجلــس استشــاري طالبــي تســاهم فــي تدعيــم األنشــطة الالمنهجيــة لطــاب وطالبــات الكليــة والتطويــر الدائــم للكليــة.
والكليــة لــن تالــو جهـ ً
ـدا فــي العنايــة بطالبهــا وطالباتهــا فهــم الثــروة الحقيقيــة لألمــم وهــم العقــول المفكــرة المبتكــرة ،التــي تســتثمر ثــروات وخيــرات الوطــن ،لتقييــم قواعــد
متينــة لمســتقبل مشــرق ونهضــة فــي كل منحــى مــن مناحــي الحيــاة.

رؤية الكلية:
ً
وطنيا في العلوم االساسية والبحث العلمي تُ سهم في بناء مجتمع المعرفة في ظل بيئة اكاديمية فعالة.
كلية متميزة
رسالة الكلية:
تهيئــة تعليــم جامعــي معتمـ ً
ـدا أكاديميـ ًـا للحصــول علــى مخرجــات ذات كفــاءة عاليــة فــي العلــوم االساســية والبحــث العلمــي تفــي باحتياجــات ســوق العمــل وتقديــم خدمــات
مجتمعيــة وأبحــاث تطبيقيــة متميــزة باإلضافــة الــى تنميــة مــوارد الكليــة ودعــم التمويــل الذاتــي بمــا يواكــب التغيــرات المحيطــة بالمجتمــع المحلــي وتفعيــل الشــراكة المحليــة
وذلــك باســتخدام أحــدث األســاليب اإلداريــة والعلميــة والتقنيــة والمعرفيــة.
أهداف الكلية:
تهدف كلية العلوم في االتي:
1 .تقديــم برامــج دراســية متطــورة فــي مجــات العلــوم األساســية المختلفــة قــادرة
علــى تزويــد المجتمــع بالكفــاءات العلميــة والكــوادر المتخصصــة المدربــة علــى
التقنيــات العلميــة الحديثــة والمؤهلــة للمنافســة فــي ســوق العمــل.

5 .المســاهمة فــي دعــم عمليــة التعليــم الجامعي وإيجــاد الروابط العلميــة واألكاديمية
مــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة وخارجهــا بمــا يخــدم اإلســتراتيجية
التنمويــة فــي القصيــم.

2 .إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة لبنــاء قاعــدة بحثيــة تكنولوجيــة تأخــذ متطلبــات
النهــوض بالمجتمــع وخدمتــه وحــل مشــاكله.

6 .تكريــس االســتخدام المثــل للتقــدم فــي اســتخدام تقنيــات المعلومــات فــي مجــال
التعليــم والتعلــم لتحســين مســتوى الخريــج.

3 .نشــر المعرفــة وتوفيرهــا فــي وســط الكليــة والمجتمــع والقيــام بأعمــال التأليــف
والترجمــة.

7 .المســاهمة فــي النمــو الذهنــي والنضــج الفكــري للكــوادر الســعودية المتخصصــة
وتأهيلهــا بالمهــارات التحليليــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز قدراتهــم علــى المشــاركة
الفعالــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة الشــاملة.

4 .تقديــم الخدمــة العلميــة والتجريبيــة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة وخدمــة
المجتمــع.
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نبذة عن قسم األحياء
قســم األحيــاء أحــد األقســام الرئيســية فــي كليــة العلــوم وقــد تــم اســتقبال الطــاب بالقســم مــع بدايــة العــام الجامعــي 1419/1418هـــ بعــد صــدور الموافقــة الكريمــة بإنشــاء
كليــة العلــوم بتاريــخ  12محــرم 1418هـــ.
رؤية القسم
وصول للتميز عالي المستوى.
اإلسهام في تطوير مستوى األداء في المجالين التعليمي والبحثي إلعداد خريجين فاعلين في خدمة المجتمع
ً
رسالة القسم
وفنيا في مجاالت علوم األحياء لدعم المسيرة التعليمية والبحث العلمي للمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
علميا
إعداد كوادر مؤهلة
ً
ً
أهداف القسم
1 .يهــدف البرنامــج إلــى تزويــد الطالبــات بالمبــادئ والمعــارف والمهــارات األساســية
فــي مجــاالت علــوم األحيــاء.
2 .تطوير ورفع كفاءة تدريس المقررات لتواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة.
3 .اســتخدام تطبيقــات علــوم األحيــاء فــي حــل المشــكالت البيئيــة للنهــوض
با لمجتمــع .

4 .تطوير السبل الكفيلة لتحقيق وضمان جودة األداء والمخرجات.
5 .إعداد متخصصات متميزات بقدرات إبداعية.
6 .بنــاء جســور التواصــل مــع مختلــف قطاعــات المجتمــع المحلــي والمشــاركة فــي
التنميــة المحليــة.
7 .تطوير مهارات الطالبات في استخدام التقنيات المعملية والمعلوماتية

رؤية برنامج بكالوريوس األحياء
ـال مــن التميــز فــي علــوم الحيــاة
المســاهمة فــي تطويــر مســتوى األداء فــي المجــاالت التعليميــة والبحثيــة إلعــداد خريجيــن فاعليــن فــي خدمــة المجتمــع لتحقيــق مســتوى عـ ٍ
وتطبيقاتهــا فــي خدمــة المجتمــع.
رسالة برنامج بكالوريوس األحياء
وفنيا في مجاالت علوم األحياء لدعم المسيرة التعليمية والبحث العلمي للمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
علميا
إعداد كوادر مؤهلة
ً
ً
أهداف برنامج بكالوريوس األحياء
1 .يهــدف البرنامــج إلــى تزويــد الطالبــات بالمبــادئ والمعــارف والمهــارات األساســية
فــي مجــاالت علــوم األحيــاء.
2 .تطوير ورفع كفاءة تدريس المقررات لتواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة.
3 .اســتخدام تطبيقــات علــوم األحيــاء فــي حــل المشــكالت البيئيــة للنهــوض
با لمجتمــع .
4 .تطوير السبل الكفيلة لتحقيق وضمان جودة األداء والمخرجات.

5 .إعداد متخصصات متميزات بقدرات إبداعية.
6 .بنــاء جســور التواصــل مــع مختلــف قطاعــات المجتمــع المحلــي والمشــاركة فــي
التنميــة المحليــة.
7 .تطوير مهارات الطالبات في استخدام التقنيات المعملية والمعلوماتية.

قســـــم األحـــــيــــــــــــــــاء
Biology Department

5
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس األحياء

خصائص خريج برنامج بكالوريوس األحياء
ً
قادرا على:
يجب أن يكون الخريج
•الدقــة الفكريــة ،فهــم يتمتعــون بالوضــوح فــي التفكيــر والقــدرة علــى التفكيــر بعنايــة
وعمــق وصرامــة عنــد مواجهتهــم بمعرفــة وحجــج جديــدة

• القــدرة علــى االســتماع إلــى المعلومــات والتعبيــر عنهــا بوضــوح لآلخريــن بطــرق
متنوعــة  -شــفهية ومكتوبــة ومرئيــة  -باســتخدام مجموعــة مــن التقنيــات والتواصل
بوضــوح والعمــل بشــكل جيــد فــي فريــق

•لديهــم القــدرة علــى المشــاركة البنــاءة والمنهجيــة عند استكشــاف األفــكار والنظريات
والفلسفات.

•القــدرة علــى جمــع ومراجعــة وتقييــم وتفســير المعلومــات البيولوجيــة (فــي
المراجعــات العلميــة والمصــادر األوليــة ومقــاالت وســائل اإلعــام).

•القدرة على تحليل وبناء المعرفة بعمق وبصيرة ونضج فكري.

•القــدرة علــى االســتجابة للتغييــر ،واالستفســار ،والتأمــل فــي الممارســة ،والحصــول
علــى المعلومــات ومعالجتهــا ،مــن خــال محــو األميــة المعلوماتيــة والتعلــم
ذاتيــا.
المســتقل والمــدار ً
•القــدرة علــى تحليــل البيانــات الكميــة والقيــام بأنشــطة المختبــرات البيولوجيــة
األساســية بأمــان وموثوقيــة
•القــدرة علــى تنميــة اســتجابات إبداعيــة وفعالــة للتحديــات الفكريــة والمهنيــة
واالجتماعيــة.
دائمــا قابليــن لألفــكار الجديــدة ويبحثــون
• القــدرة علــى مرونــة العقــل بحيــث يكونــون ً
بنشــاط عــن طــرق جديــدة للتعلــم أو فهــم المعلومــات والمفاهيــم واألدلــة الجديــدة.
• الخريــج منفتــح وفضولــي ومســتعد للتحقيــق والنظــر فــي معرفــة وطــرق تفكيــر
جديــدة

•فهــم طــرق البحــث فــي علــم األحيــاء التــي تمكــن الطالــب مــن إجــراء تقييــم فعــال
لمــدى مالءمــة مختلــف االســتراتيجيات  /التقنيــات الموضوعــة لحــل المشــكالت،
وابتــكار وحــل المشــكالت باســتخدام هــذه األســاليب.
•القــدرة علــى جمــع وتنظيــم وتحليــل وتفســير وتقديــم البيانــات البيولوجيــة الكميــة
والنوعيــة.
•ســيكون لخريجــي الجامعــة موقــف علمــي تجــاه المعرفــة والتعلــم ،مــع االلتــزام
بتوســيع المعرفــة واحتــرام النزاهــة الفكريــة
•ســيكونون قادريــن علــى التصــرف بشــكل فعــال وأخالقــي فــي صنــع القــرار وحــل
المشــكالت والعمــل بشــكل مســتقل وتعاونــي والقــدرة علــى االســتجابة بشــكل
خــاق للتغييــر والســعي إلــى التحســين المســتمر فــي الممارســة.
•القــدرة علــى العمــل بفعاليــة كعضــو وقائــد فــي فــرق ،ويفضــل أن يكــون ذلــك فــي
بيئــة متعــددة التخصصــات.
•ســيتم تمكينهــم مــن تطبيــق التفكيــر المنطقــي والنقــدي واإلبداعــي لتقــدم
ذاتيــا
المعرفــة والفهــم مــن خــال القــدرة علــى البحــث العقالنــي والتعلــم الموجــه ً

اللجان المشرفة على البرنامج
•رئيس القسم
•لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي.
ەلجنة المتابعة.
ەلجنة تقرير الدراسة الذاتية.
ەلجنة البيئة وخدمة المجتمع.
ەاللجنة الثقافية واالجتماعية.
ەلجنة األمن والسالمة.
ەلجنة المختبرات واألجهزة.
ەلجنة اإلرشاد األكاديمي.
ەلجنة الجداول الدراسية.
ەلجنة المعيدين والمبتعثين.
ەلجنة الدراسات العليا والبحث العلمي.
ەلجنة الخطط الدراسية.
شروط االلتحاق ببرنامج بكالوريوس األحياء
يخضع لشروط القبول في جامعة القصيم.
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متطلبات التخرج من برنامج بكالوريوس األحياء
يجب على الطالب إنهاء  138وحدة دراسية على أن ال يقل تقديره عن مقبول ( 2من .)5
الفرص الوظيفية للخريجين
يتمتع خريج القسم بفرص عمل في مجاالت عديدة منها:
•معيدون ومساعدو باحثون وفنيو مختبرات

•مجال إدارة البيئة والمحافظة عليها.

•معلمي األحياء ومشرفي المعامل المدرسية.

•المصل واللقاحات واألجسام المضادة.

•التكنولوجيــا الحيويــة  ،ومجــاالت المتنوعــة فــي الصيدلــة وشــركات مســتحضرات
التجميــل والشــركات المصنعــة للمختبــرات.

•إنتاج الهرمونات وعوامل النمو.

•فنيو مختبرات الطب الشرعي.
•متخصصون في أبحاث وتحليل المياه والملوثات.
•فنيو مراقبة الجودة.

•الصناعات الغذائية.
•معاهد السرطان.
•وحدة الرضع وأطفال األنابيب.
•معمل زراعة األنسجة والحقن المجهري

آليات استحداث وتطوير الخطط الدراسية
تتم استحداث الخطة الدراسية لقسم األحياء بناء على عدة معايير :
•اإلطــاع علــى تجــارب التطويــر و بنــاء الخطــط الدراســية لقســم األحيــاء فــي جامعــات
محليــة مثــل جامعــة الملــك ســعود و جامعــة الملــك عبــد العزيــز.

•قــراءة حاجــات ســوق العمــل المحلــي و تحديــد متطلباتــه لســد حاجــة المجتمــع مــن
مدرســين و باحثيــن علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة و التدريــب.

•اإلطــاع علــى تجــارب التطويــر و بنــاء الخطــط الدراســية لقســم األحيــاء جامعــة
األمــارات كمثــال للجامعــات العربيــة.

•مقارنــة البرامــج ،عــدد الوحــدات المعتمــدة ،و أهــداف المقــررات بمــا يتناســب مــع
الحاجــة الوطنيــة مــن خريجيــن القســم و مــن ثــم توزيــع المقــررات علــى المســتويات
الدراســية المقترحــة.

•اإلطــاع علــى الخطــط الدراســية و وتوصيــف المقــررات و قائمــة التخصصــات
الفرعيــة فــي جامعــة واليــة كانســاس األمريكيــة  ،جامعــه أنديانــا ،جامعــه كارولينــا
الشــمالية ،جامعــه بنســلفانيا و جامعــه شــيفيلد

•مــن ضمــن الخطــط المســتقبلية ســيقوم القســم الحقـ ًـا بفتــح مســارات مختلفــة
لتواكــب التقــدم الســريع فــي مجــال العلــوم ووفــق رؤيــة المملكــة 2030

•كمثال للجامعات األمريكية واألنجليزية
وقد تم االسترشاد بمتطلبات أقسام البيولوجي (كليات العلوم) في عدد من الجامعات األمريكية واالنجليزية والعربية والسعودية الواردة في البيان التالي:

اسم الجامعة

الحد األدنى من عدد الوحدات الدراسية

جامعة والية كانساس األمريكية

124

جامعه أنديانا

122

جامعه كارولينا الشمالية

124

جامعه بنسلفانيا

124

جامعه شيفيلد

120

جامعه اإلمارات

126

جامعه الملك عبد العزيز

126

جامعه الملك سعود

136

جامعه األميرة نورة بنت عبد الرحمن

132
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الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس
تحتــوي خطــة قســم األحيــاء علــى  138وحــدة معتمــدة موزعــة كمقــررات إجباريــة ،إختياريــة ،وحــرة .المقــررات اإلجباريــة موزعــة كمتطلبــات جامعــة ،متطلبــات كليــة ،مقــررات
تخصــص داخــل قســم ،مقــررات تخصــص خــارج القســم ،أمــا المقــررات اإلختياريــة فموزعــة كمقــررات إختياريــة للكليــة ،و إختياريــة للقســم .باإلضافــة إلــى المقــررات الحــرة يقــوم
الطالــب بدراســتها حســب ميولــه ورغبتــه مــن داخــل الكليــة أو الجامعــة أو مــن خارجهــا ويتــم تســجيلها بالتنســيق مــع المرشــد األكاديمــي.
مدلوالت رمز وأرقام المقررات في الخطة
•رمز المقرر :إن رمز مقررات األحياء في الجامعة هي «فيز».

•رقــم المقــرر :هــو مــا يشــير إلــى تسلســل المقــرر ضمــن مقــررات القســم ويتكــون
مــن ثالثــة أرقــام :خانــة المئــات و ترمــز إلــى الســنة الدراســية التــي ُيــدرس فيهــا
المقــرر ،خانــة العشــرات و ترمــز إلــى المجــال (التخصــص الدقيــق) داخــل القســم ،و
أخيـ ً
ـرا خانــة اآلحــاد و ترمــز إلــى تسلســل المقــرر فــي التخصــص الواحــد.

مدلوالت أرقام العشرات لمقررات قسم األحياء:
1 .علم الحيوان

5 .علم الوراثة

2 .علم النبات

6 .علم وظائف أعضاء النبات

3 .علم الكائنات الدقيقة

7 .علم وظائف أعضاء الحيوان

4 .علم تشريح وتصنيف النبات

9 .بحث تخرج

قســـــم األحـــــيــــــــــــــــاء
Biology Department

8
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس األحياء

تتوزع مقررات الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس على ثمانية مستويات وفق الجداول التالية:

المستوى األول
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 101سلم

IC 101

المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

-

-

2

-

 101عرب

ARAB 101

المهارات اللغوية

2

-

-

2

-

-

 101نفس

PSYCH 101

مهارات التفكير وأساليب التعليم

2

-

-

2

-

-

 101نجل

ENG 101

لغة إنجليزية ()1

3

-

-

3

-

-

 101ريض

MATH.101

حساب التفاضل والتكامل ()1

3

-

1

4

-

-

 101كيم

CHEM 101

كيمياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

15

1

1

17

المجموع

المستوى الثاني
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 102سلم

IC 102

اإلسالم وبناء المجتمع

2

-

-

2

IC 101

 103عرب

ARAB 103

التحرير العربي

2

-

-

2

-

-

 103نجل

ENG 103

لغة إنجليزية ()2

3

-

-

3

ENG 101

سابق

 101عال

CS 101

مقدمة في الحاسب

2

1

-

3

-

-

 101إحص

STAT 101

مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت

2

-

1

3

-

-

 100فيز

PHYS 100

فيزياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

14

2

1

17

المجموع

المستوى الثالث
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 100كيم

CHEM 100

إدارة المختبرات والسالمة

 103سلم

IC 103

النظام االقتصادي في اإلسالم

2

 201نجل

ENG 201

قراءات وترجمة في مجال العلوم

2

1

 101حيا

BIO 210

أحياء عامة ( )1حيوان

2

1

-

 211حيا

BIO 211

تقنية التحضيرات المعملية

-

2

-

2

 212حيا

BIO 212

علم األنسجة والخلية

2

1

-

3

-

 220حيا

BIO 220

أحياء عامة ( )2نبات

2

1

-

3

-

11

6

0

17

(العربية)

المجموع

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

1

-

-

1

-

-

-

2

IC 101

سابق

-

3

ENG 103

سابق

3

-

-

-

-
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المستوى الرابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 103دار

MGMT 103

مهارات االتصال

2

-

-

2

-

 244كيم

CHEM 244

أسس الكيمياء العضوية ()1

2

1

-

3

-

 213حيا

BIO 213

مفصليات

2

1

-

3

ـ

 221حيا

BIO 221

علم البيئة

2

1

-

3

ـ

 250حيا

BIO 250

وراثة عامة

2

1

-

3

ـ

 260حيا

BIO 260

علم وظائف أعضاء النبات

2

2

-

4

BIO 220

12

6

0

18

المجموع

سابق

المستوى الخامس
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 104سلم

IC 104

أسس النظام السياسي في اإلسالم

2

-

-

2

IC 101

 302كيح

BCH 302

كيمياء حيوية

2

1

-

3

CHEM 244

سابق

 310حيا

BIO 310

التشريح المقارن

3

1

-

4

BIO 210

سابق

 330حيا

BIO 330

علم الكائنات الدقيقة

3

1

-

4

BIO 220, BIO 260

سابق

 343حيا

BIO 343

تشريح النبات

2

1

-

3

BIO 220

سابق

12

4

0

16

المجموع

المستوى السادس
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 311حيا

BIO 311

حشرات

2

1

-

3

BIO 213

 313حيا

BIO 313

أوليات وطفيليات

2

1

-

3

BIO 210

سابق

 322حيا

BIO 322

بيولوجية الخلية

2

1

-

3

BIO 212

سابق

 344حيا

BIO 344

تصنيفات نباتات زهرية

2

1

-

3

BIO 220

سابق

-

-

مقرر حر

3

-

-

3

-

-

-

-

مقرر اختياري (كلية)

3

-

-

3

-

-

14

4

0

18

المجموع
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المستوى السابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 425حيا

BIO 425

بيولوجية جزئية

2

-

-

2

BIO 322

 433حيا

BIO 433

طحالب

2

1

-

3

BIO 330

سابق

 451حيا

BIO 451

وراثة خلوية

2

1

-

3

BIO 250

سابق

 470حيا

BIO 470

علم وظائف أعضاء الحيوان

3

1

-

4

BIO 310

سابق

-

-

مقرر اختياري (القسم)

3

-

-

3

-

-

-

-

مقرر اختياري (الكلية)

3

-

-

3

-

-

15

3

0

18

المجموع

المستوى الثامن
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 424حيا

BIO 424

النظام البيئي والتلوث

 426حيا

BIO 426

فلوراوفونة المملكة العربية السعودية

2

 462حيا

BIO 462

النمو والتمايز في النبات

2

1

 490حيا

BIO 490

بحث تخرج

-

2

-

-

-

مقرر اختياري (قسم)

3

-

-

3

-

-

مقرر حر

3

-

-

3

12

5

0

17

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المجموع

مالحظات :
•تحسب كل وحدة دراسية معتمدة نظري بخمسين دقيقة.
•تحسب كل وحدة دراسية معتمدة عملي/تدريب بمائة دقيقة.

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

1

-

3

BIO 221

1

-

3

BIO 344

سابق

-

3

BIO 260

سابق

2

BIO 425, BIO 470

سابق

-

-

-

-
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متطلبات الكلية االختيارية ( 5وحدات معتمدة) من المقررات التالية
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
ـ

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 111دار

BUS 111

مبادئ اإلدارة والتنظيم

3

ـ

ـ

3

ـ

 201عال

CSC 201

مهارات استخدام االنترنت

1

1

ـ

2

CSC 101

سابق

 213كيم

CHEM213

مقدمة في تقنية النانو

2

ـ

ـ

2

CHEM 101

سابق

 312حيا

BIO312

منتجات حشرية

2

1

ـ

3

ـ

ـ

 314حيا

MED314

ثقافة صحية

2

ـ

ـ

2

ـ

ـ

 323حيا

BIO323

كيمياء نباتية

1

2

ـ

3

CHEM 101

سابق

 324حيا

BIO324

نباتات طبية وعطرية

2

1

ـ

3

ـ

ـ

المقررات االختيارية من داخل القسم ( 6وحدات معتمدة من المقررات التالية)
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 415حيا

BIO 415

علم األجنة

 416حيا

BIO 416

علم المناعة واألمصال

2

 417حيا

BIO 417

حشرات اقتصادية

2

1

 418حيا

BIO 418

سلوك حيوان

2

-

-

 419حيا

BIO 419

كيمياء األنسجة

2

1

-

3

 434حيا

BIO 434

مقدمة في التقنية الحيوية

2

ـ

-

2

BIO 330

 436حيا

BIO 436

فطريات وأمراض النبات

2

1

-

3

BIO 330

سابق

 446حيا

BIO 446

نباتات اقتصادية وطبية

2

1

-

3

BIO 344

سابق

 452حيا

BIO 452

وراثة جزيئية

2

1

-

3

BIO 250

سابق

 453حيا

BIO 453

وراثة المجتمع

2

-

-

2

BIO 250

سابق

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

1

-

3

BIO212, BIO470

1

-

3

BIO470

سابق

-

3

BIO 311

سابق

2

BIO 210

سابق

BIO 211, CHEM 240

سابق
سابق

المقررات الحرة ( 6وحدات معتمدة)
هي مقررات يقوم الطالب بدراستها حسب ميوله و رغباته و يتم تحديدها و تسجيلها باالتفاق مع المرشد األكاديمي.
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وصف المقررات
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه210 :حيا

اسم المقرر :أحياء عامة ( )1حيوان

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 1+2( 3

المستوى :الثالث

المتطلب- :

أهداف المقرر:
دراســة تصنيفيــة للمملكــة الحيوانيــة علــى أســاس التــدرج فــي التعقيــد التركيبــي والتشــريحي والتطــور فــي اآلداء الوظيفــي لألنشــطة الحيويــة والتنــوع فــي التوزيــع الجغرافــي
ومــدى المالئمــة مــع التركيــب التشــريحي والوظيفــي للجســم
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تصنيــف المملكــة الحيوانيــة – الصفــات العامــة للمجاميــع الحيوانيــة الرئيســية
(الشــعب والطوائــف ) وكذلــك التوزيــع الجغرافــي والتكيفــات البيئيــة لهــا – دراســة
بيولوجيــة ومورفولوجيــة وتشــريحية ألمثلــة لــكل شــعبة أو طائفــة .
وصف محتويات المقرر العملي:
•فحــص شــرائح مجهريــه وعينــات ألمثلــة مــن الالفقاريــات (األوليــات – المســاميات
 الجوفمعويــات – المفلطحــات – الخيطيــات – الحلقيــات – الرخويــات – الجلــدشــوكيات ) – الصفــات الخارجيــة والتشــريح للضفدعــة كمثــال للحيوانــات الفقاريــة .
مخرجات المقرر:
•معرفة الطالب لألسس العلمية لتصنيف المملكة الحيوانية
•اإللمام بشعب وطوائف المملكة الحيوانية والتوزيع الجغرافي لها

•المعرفــة بمــدى مالئمــة التركيــب التشــريحي والوظيفــي للحيوانــات مــع ظروفهــا
البيئيــة

•المعرفة بخصائص ومظاهر الحياة لألنواع المختلفة للحيوانات
الكتب المقررة والمراجع:
)(1علم الحيوان ,محمود أحمد البنهاوي وآخرون– دار المعارف – القاهرة 2006(.م )
)(2بيولوجية الحيوان العملية  ,أحمد حماد الحسيني وآخرون – ثالثة أجزاء– دار المعارف – القاهرة) 2006( .
)(3األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان ,هيكمان وآخرون – ترجمة مصطفى المفتي و آخرون  -أربعة أجزاء -الدار العربية للنشر والتوزيع – القاهرة ()1995
)(4علم الحيوان العام  ,فؤاد خليل وآخرون– مكتبة األنجلو المصرية – القاهرة (.)1986
)(5أساسيات علم التصنيف الحيواني ()1و( , )2محمود كروم ومحمد علي نقوان – الطبعة األولى -منشورات جامعة حلب – كلية العلوم – سوريا ( 1996م) .
(6) Invertebrate zoology , Ruppert,E.E. and Barnes,R.D sixth edition ,Saunder college publishing, (1994).
(7) Text book of zoology: Marshall and William, ,vol. Invertebrates,7th edition, The Macmillan press ltd(1981 ).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه212 :حيا

اسم المقرر :علم األنسجة والخلية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الثالث

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطالب معلومات أوسع عن مفهوم األنسجة العامة وأنسجة جميع أعضاء الجسم
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة الخليــة وعضياتهــا ـ دراســة لألنســجة العامــة -أنســجة الجهــاز الهضمــي
والغــدد الملحقــة بــه -أنســجة الجهــاز البولــي -أنســجة الجهــاز التنفسي-أنســجة الجهــاز
التناســلي والغــدد التناســلية -أنســجة الغــدد الصماء-أنســجة الجهــاز العصبــي.
وصف محتويات المقرر العملي:
•دراسة قطاعات نسيجية لكل من األنسجة السابقة
مخرجات المقرر:
•فهم تركيب الخلية وعضياتها ووظائفها

•استيعاب أنواع األنسجة العامة وأمثلة عليها

•استيعاب طرق أنقسام الخلية

•فهم التراكيب النسيجية ألعضاء األجهزة المختلفة

الكتب المقررة والمراجع:
)(1علم األنسجة ,نصر-أحمد نعمان .دار المعارف-القاهرة الطبعة األولي()1995
)(2بيولوجية الحيوان العملية(الجزء األول) أحمد حماد الحسيني وإميل شنودة دميان .دار المعارف –القاهرة الطبعة الثالثة عشر()1988
)(3دليل الطالب في عملي األنسجة الحيوانية -نوري الطيب وبشير جرار.مكتبة الملك سعود الطبعة األولي()1415
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 220 :حيا

اسم المقرر :أحياء عامة ( ) 2نبات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 1 2+ ( 3

المستوى :الثالث

المتطلب- :

أهداف المقرر:
تعريــف الطالــب بالمعطيــات العلميــة األساســية بالمملكــة النباتيــة  ،دراســة األقســام المختلفــة للمملكــة النباتيــة مــن خــال الصفــات العامــة وطــرق التكاثــر ودراســة بعــض
األجنــاس فيــه
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

20درجة

50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تطــور الشــكل الظاهــري لنباتــات كاســيات البــذور  1-البــذور واإلنبــات (الشــروط
الألزمــة لإلنبــات والتغيــرات التــي تطــرأ علــي البــذرة إثنــاء اإلنبــات)  2-الشــكل
الظاهــري (للجــذور -الســيقان – األوراق ) أنواعهــا تحورانهــا  .المجاميــع الرئيســية
للكائنــات الحيــة  1-بدائيــات االنويــة ( الفيروســات – البكتيريــا – األوليــات ) 2-

حقيقيــة االنويــة ( مملكــة الفطريــات -االشــنات – مملكــة الطحالــب – المملكــة
النباتيــة -االرشــيجونيات وتضــم النباتــات الحزازيــة و النباتــات الوعائيــة التــي تضــم
صــف ( النباتــات التريديــة -معــراة البــذور) .

وصف محتويات المقرر العملي:
•دراســة أجــزاء المجهــر الضوئــي وطريقــة اســتخدامه  ,دراســة أنــواع اإلنبــات المختلفــة
 ,دراســة الشــكل الظاهــري ( لجســم النبــات الكامــل _ الجــذور وتحوراتهــا -الســيقان

وتحوراتهــا – األوراق وتحوراتهــا ) مــن خــال جلــب العينــات الحيــة  .دراســة الشــرائح
الخاصــة بالكائنــات الحيــة بدائيــة االنويــة وحقيقيــة االنويــة .

مخرجات المقرر:
•التطــور والتنــوع فــي الكائنــات الحيــة  ،الشــكل الظاهــري للجــذر  ،الســاق  ،الورقــة
 ،أنبــات البــذور

•أن يــدرك الطالــب أســس تقســيم الكائنــات الحيــة وأنواعهــا وأن يميــز بيــن الممالــك
المختلفــة نظريــا وعمليــا عــن طريــق دراســة نمــوذج أو أكثــر لــكل مملكــة

الكتب المقررة والمراجع:
)(1علم أحياء النبات ترجمة ا.د محمد الوهيبي  ,ا.د عبد الله صالح الخليل – جامعة الملك سعود – النشر العلمى والمطابع ()2002
)(2أساسيات علم النبات ا.د عبد العزيز سعيد اليومي  ,ا  .د يسري السيد صالح  ,ا  .د أسامة هنداوي سيد – الدار العربية للنشر والتوزيع ()2000
)(3تقسيم المملكة النباتية ا  .د حسين العروسي  ,ا .د عماد الدين وصفي دار المطبوعات الجديدةــ اإلسكندرية (.)1982
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 100 :كيم

اسم المقرر :إدارة المختبرات والسالمة

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+1( 1

المستوى :الثالث

المتطلب- :

أهداف المقرر:
التعريــف بالمقاييــس العامــة لألمــن والســامة الطبيعيــة منهــا والصحيــة للكيماويــات والســموم والعينــات البيولوجيــة المشــعة وحــاالت الطــوارئ ومعــدات األمــن والســامة
الشــخصية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•يشــتمل المقــرر علــي مقدمــة فــي األمــن والســامة وتعريــف بالمصــادر المختلفــة
لألخطــار فــي المعامــل – الرمــوز واأللــوان ومدلولهــا – األمــن والســامة قبــل
مغــادرة المعمــل  -األمــن والســامة للمــواد المختلفــة – معــدات األمــن والســامة

الشــخصية والمعمليــة – الحرائــق واســتخدام طفايــات الحرائــق – األخطــار الكيميائيــة
والصحيــة – علــم التســمم والمخاطــر – التخلــص مــن المــواد الخطــرة – الطــوارئ
المعمليــة – اإلســعافات األوليــة.

وصف محتويات المقرر العملي:
•-
مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر علي الطالب أن يكون قادرا علي التالي

•أن يكتسب مهارات معرفية وعملية عن الحرائق واستخدام طفايات الحرائق.

•أن يدرك المصادر المختلفة لألخطار في المعامل.

•اإللمام بعلم التسمم والمخاطر وكيفية التخلص من المواد الخطرة.

•فهم معدات األمن والسالمة الشخصية والمعملية.

•اكتساب المهارات العملية لإلسعافات األولية.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1دليل اإلسعافات األولية ’ دورلنغ كندرسلي’ ترجمة موفق البيوك ـ مكتبة لبنان ناشرون ـ الطبعة االولى(.)2008
)(2األمان المعملي الوقاية والمواجهة ’ماهر يوسف وحمدي عطيفة ـ مؤسسة اإلخالص للطباعة والنشر القاهرة ـ الطبعة األولى (.)1997
(3) Handbook of laboratory Health and safety : R. Scott Stricoff and B. Douglas, wiley interscience , 2nd edition
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه :حيا 211

اسم المقرر :تقنية التحضيرات المعملية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )2+0(2

المستوى :الثالث

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطالب معلومات أوسع عن مفهوم التقنية الحديثة في األنسجة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 70درجة

-

 100درجة

وصف محتويات المقرر العملي:
•دراســة واســعة للمجاهــر بأنواعهــا الضوئــي واإللكتروني-دراســات حديثــة لتحضيــر
القطاعــات النســيجية البرافينيــة والثلجيــة .دراســة واســعة للميكروتومــات اآلليــة
والثلجيــة وطــرق اســتخدامها-الصبغات النســيجية .
مخرجات المقرر:
•األدوات واالجهزة المستخدمة في التحضيرات المجهرية

•انواع المثبتات لحفظ العينات

•كيفية تحضير القطاعات البرافينية

•انواع الصبغات المختلفة

•كيفية الحصول على المسحات والسحقات المختلفة
الكتب المقررة والمراجع:
)(1التقنية المجهريه وإعداد التحضيرات الميكروسكوبية البنهاوي.محمود أحمد ومنير على الجنزوري دار المعارف-القاهرة-جمهورية مصر العربية ()1989م
)(2المجاهر وتقنياتها د.محمد الخليفة ود.عبد العزيز الصالح ـ عمادة شئون المكتبات جامعة الملك سعود –الرياض ()1407
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 202 :أنجس

اسم المقرر :قراءات وترجمة في مجال العلوم

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) +1 2(3

المستوى :الثالث

المتطلب 103 :أنجس

أهداف المقرر:
تدريــب الطالبــه علــى كيفيــه قــراءه الجمــل والفقــرات العلميــه وايضــا تدريبهــا علــى طريقــه ترجمــه الجمــل والفقــرات العلميــه فــى المجــاالت العلميــه فــى مجــال االحيــاء وايضــا
تعريــف الطالبــه بكيفيــه تحليــل تركيــب الجمــل مــن المصــادر العلميــه  .عمــل ورشــه علميــه لتلــم بالترجمــه الفوريــه فــى قاعــات المصــادر العلميــه مــع ســماع الجملــه الخاصــه
بالموضــوع وترجمتهــا فــى نفــس الوقــت
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•علم فسيولوجيا الحيوان

•علم االحياء الدقيقه

•علم الحشرات

•علم تشريح نبات

•علم االنسجه والخليه

•علم فسيولوجبا النبات

وصف محتويات المقرر العملي:
•تدريب الطالبات على قراءه الجمل والفقرات العلميه
•تدريــب الطالبــات علــى كيفيــه ترجمــه الجمــل العلميــه فــى مجــال االحيــاء والعلــوم
فــى المقــررات الســابقه مــن المراجــع العلميــه

•تعليىــم الطالبــه علــى طريقــه تركيــب الجمــل العلميــه وذلــك مــن المصــادر العلميــه
فــى المجــاالت الســابقه
•عمل ورشه علميه لتلم بالترجمه الفوريه فى قاعات المصادر العلميه

مخرجات المقرر:
•قــدره الطالبــه علــى ترجمــه الجمــل العلميــه مــن اللغــه االنجليزيــه الــى اللغــه العربيــه
والعكــس
•القــدره علــى قــراءه المراجــع العلميــه المختلفــه فــى مجــال علــم االحيــاء وايضــا القــدره
علــى ترجمتها

•تعريف الطالبه بكيفيه استخدام القواميس االلكترونيه
•تدريــب الطالبــه علــى فهــم وتحليــل الجمــل مــن المصــادر العلميــه ليتــم ترجمتهــا
بصــوره صحيحــه

الكتب المقررة والمراجع:
(1) BIOLOGY , Neil A. Campbell ., Jane B. Reece and Lawrence G . Mitchell .,5th edition ,Benjamin /Cummings, an imprint of Addison
)Wesley Longman ,Melano(1999
(2) HUMAN BIOLOGY , Sylvia S . Mader ,. 10th edition . McGraw-Hill New York ( 2006) .
(3) WHEATHERS Functional Histology .A Text and Colour Atlas , Barbara Young ., James S. lowe ., Alan Stevens and John W . Heath .5th
edition , Churchill Livingstone ,Elsevier ,(2006) .
)(4) Plant Physiology, 3rd edition: Salisburg, F. and Ross , C., Publishing Co.Belment Calif . (1985
(5) Microbiology , An introduction : Tortora , Gerard , J.Funke , Berdel R .and Case , Chritinel L. Benjamin Pub.co. (2009) .
(6) Plant Anatomy :Fahn A. , Pergamon Press, New York (1992) .
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 260 :حيا

اسم المقرر :علم وظائف أعضاء النبات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 2+2(4

المستوى :الرابع

المتطلب 220 :حيا

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى  )1( :اإللمــام باآلليــة التــي يتــم بهــا امتصــاص المــاء فــي النبــات وصعــود العصــارة ثــم فقــد المــاء عــن طريــق النتــح ومعرفــة العوامــل المؤثــرة علــى هــذه
الظواهــر كافــة  )2( .معرفــة العناصــر المعدنيــة الكبــرى والصغــرى الالزمــة لنمــو النبــات وآليــة امتصاصهــا داخــل الخاليــا ثــم أهميتهــا لحيــاة النبــات وأعــراض نقصهــا  )3( .أدراك
طبيعــة األنزيــم ومجموعاتــه الفعالــة المختلفــة ومعرفــة أســس تصنيــف األنزيمــات وتســميتها والعوامــل المؤثــرة علــى فاعليــة األنزيمــات
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
أهميــة العناصــر وأعــراض نقصهــا فــي النبــات  .عمليــة التمثيــل الضوئــي  .طبيعــة
األنزيمــات  ،العوامــل األنزيميــة المرافقــة وأنواعهــا ،تخصصيــة األنزيمــات  ،طريقــة
عمــل األنزيــم  ،العوامــل المؤثــرة علــى النشــاط األنزيمــي  ،تســمية األنزيمــات
وتقســيمها وأمثلــة عليهــا .

•نبــذة عــن المحاليــل ،بعــض وظائــف الخليــة والعالقــات المائيــة للخليــة  ،آليــة
امتصــاص المــاء  ،العوامــل المؤثــرة علــى امتصــاص المــاء  ،صعــود العصــارة ،
النتــح وأنواعــه وأهميتــه  ،العوامــل المؤثــرة علــى معــدل النتــح  ،العناصــر الكبــرى
والصغــرى الالزمــة للنبــات المــزارع المائيــة والرمليــة  ،طــرق امتصــاص العناصــر ،
وصف محتويات المقرر العملي:
•اختيــار تجــارب تغطــي المواضيــع اآلتيــة  :العالقــات المائيــة للخليــة والنبــات  ،التغذيــة
المعدنيــة  ،الكشــف عــن فاعليــة بعــض األنزيمــات  ،دراســة العوامــل المؤثــرة علــى
فاعليــة األنزيمــات .
مخرجات المقرر:
•أن يكتســب الطالــب مهــارات معرفيــة وعمليــة بحيــث يســتطيع أن يميــز بيــن أنــواع
المحاليــل وتكتشــف الظواهراألتيــة :األنتشــار ،النفاذيــة  ،األســموزية ،امتصــاص
المــاء ،النتــح.

•أن يعلم ماهية األنزيمات والمرافقات األنزيمية و العوامل المؤثرة على نشاطها.
•أن يدرك ماهية البناء الضوئي وآلية هذه العملية ومخرجاتها .

الكتب المقررة والمراجع:
)(1فســيولوجيا النبــات (الطبعــة الرابعــة )،روبــرت م.دفليــن وفرانســيس ه.ويــذام ،ترجمــة محمــد محمــود شــراقي ،عبــد الهــادي خضــر ،علــي ســعد الديــن ســامة ،نهديــة
كامــل مراجعــة محمــد فــوزي عبــد الحميــد .المجموعــة العربيــة للنشــر)1985(،
)(2فسيولوجيا النبات العامة ،محمد حمد الوهيبي ومحمد عمر باصالح ،النشر العلمي والمطابع ،جامعة الملك سعود.)1418(،
)(3فسيولوجيا النبات العملية  ،هشام عبد الجواد ومحمد حمد الوهيبي،النشر العلمي والمطابع ،جامعة الملك سعود )1997(،
)(4فسيولوجيا النبات .الجزء األول ،محمد جميل عبد الحافظ ،عمادة شئون المكتبات ،جامعة الملك سعود .)1976(،
)(5فسيولوجيا النبات (األنزيمات وأيض النبات ) .الجزء الثاني ،عمادة شئون المكتبات ،جامعة الملك سعود.)1978( ،
)(6األنزيمات وأيض النبات ،شيخة سعد عبد الكريم ،فهرسة الملك فهد الوطنية )1427(.
)(7أساسيات فسيولوجيا النبات (الطبعة الرابعة ) ،محمد جمال الدين حسونة ،دار المطبوعات الجديدة ،األسكندرية )1972( ،
(8) Plant Physiology.3rdedition.,Salisbury, F. and Ross,C.,PublishingCo.BelmontCalif., (1985).
(9) Cell and Molecular Biology.Concepts and Experiments.,Gerald,K.,JohnWiley&Sons, Inc.USA.,(1996).
Biochemistry and Molecular Biology of Plants.,Buchanan,B.:Gruiss,W. and Jones, R., American Society of Plant Physiology.,(2000).

)(10
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه102 :حيا

اسم المقرر :أحياء عامة

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الرابع

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى معرفــة تركيــب الخليــة النباتيــة والحيوانيــة والفــرق بينهمــا  ،أنــواع اآلنســجة ،تصنيــف المملكــة النباتيــة  ،الفيروســات  ،البكتيريــا  ،الفطريــات  ،األشــنات
 ،الطحالــب  ،دراســة تصنيفيــة للمملكــة الحيوانيــة علــى أســاس التــدرج فــي التعقيــد التركيبــي والتشــريحي والتطــور فــي اآلداء الوظيفــي لألنشــطة الحيويــة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تركيــب الخليــة النباتيــة  ،الخصائــص العامــة وتصنيــف المملكــة النباتيــة  ،األيــض
 ،التشــريح  ،التمثيــل الضوئــي  ،تركيــب الخليــة الميكروبيــة  ،الخصائــص العامــة
لألحيــاء الدقيقــة وأهميتهــا لألنســان والبيئــة  ،الفيروســات  ،البكتيريــا  ،الفطريــات
،الطحالــب  ،األشــنات  ،تركيــب الخليــة الحيوانيــة وأنــواع األنســجة المختلفة( النســيج

الطالئــي –النســيج الضــام – النســيج العضلــي – النســيج العصبــي )  ،تصنيــف
المملكــة الحيوانيــة ،الصفــات العامــة والتصنيــف لــكل مــن عوبلــم (األوليــات -
البــارازوا – البعديــات ) ،دراســة الالفقاريــات (مثــل مــن كل طائفــة أوشــعبة )،دراســة
الضفدعــة كمثــال للحيوانــات الفقاريــة

وصف محتويات المقرر العملي:
•فحــص :شــرائح مجهريــة توضــح أمثلــة علــى األنــواع المختلفــة لألنســجة الطالئيــة
(البســيطة والمركبــة)  ،أمثلــة علــى األنــواع المختلفــة لألنســجة الضامة(األصيلــة –
الهيكليــة – الوعائيــة ) ،األنــواع المختلفــة للعضالت(المخططــة – غيــر المخططــة
– القلبيــة )  ،األنســجة العصبيــة  ،األنــواع المختلفــة لألوليات(اليوجلينــا – اآلميبــا –
البرامســيوم)  ،الطــرز المختلفــة لألســفنجيات (األســكوني –الســيكوني –الليكونــي)-
الهيــكل فــي األســفنج ،الجوفمعويــات (الهيــدرا ) ،الديــدان المفلطحة(البالناريــا ) ،

مثــال علــى الديــدان الخيطيــة (اإلســكارس) ،مثــال علــى الحلقيــات (دودة األرض
) ،تشــريح الضفدعــة ،فحــص شــرائح نباتيــة جاهــزة توضــح كافــة أنــواع األنســجة
النباتيــة األنشــائية والدائمــة ،شــرائح مجهــزة توضــح أشــكال الفطريــات ودورات
حياتهــا ،شــرائح مجهــزة توضــح أشــكال البكتيريــا ،،فحــص شــرائح مجهــزة توضــح
أشــكال الطحالــب ودورات حياتهــا ،أجــراء تجــارب توضــح عمليــة البنــاء الضوئــي

مخرجات المقرر:
•معرفة الطالب لألسس العلمية لتصنيف المملكة الحيوانية
•اإللمام بشعب وطوائف المملكة الحيوانية والنباتية والتوزيع الجغرافي لها

•المعرفــة بمــدى مالئمــة التركيــب التشــريحي والوظيفــي للحيوانــات والنباتــات مــع
ظروفهــا البيئيــة

•المعرفة بخصائص ومظاهر الحياة لألنواع المختلفة للحيوانات والنباتات
الكتب المقررة والمراجع:
)(1علم الحيوان ,محمود أحمد البنهاوي وآخرون– دار المعارف – القاهرة 2006(.م )
)(2بيولوجية الحيوان العملية  ,أحمد حماد الحسيني وآخرون – ثالثة أجزاء– دار المعارف – القاهرة) 2006( .
)(3األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان ,هيكمان وآخرون – ترجمة مصطفى المفتي و آخرون  -أربعة أجزاء -الدار العربية للنشر والتوزيع – القاهرة ()1995
)(4علم الحيوان العام  ,فؤاد خليل وآخرون– مكتبة األنجلو المصرية – القاهرة (.)1986
)(5أساسيات علم التصنيف الحيواني ()1و( , )2محمود كروم ومحمد علي نقوان – الطبعة األولى -منشورات جامعة حلب – كلية العلوم – سوريا ( 1996م)
)(6علم أحياء النبات ترجمة ا.د محمد الوهيبي  ,ا.د عبد الله صالح الخليل – جامعة الملك سعود – النشر العلمى والمطابع ()2002
)(7أساسيات علم النبات ا.د عبد العزيز سعيد اليومي  ,ا  .د يسري السيد صالح  ,ا  .د أسامة هنداوي سيد – الدار العربية للنشر والتوزيع ()2000
)(8تقسيم المملكة النباتية ا  .د حسين العروسي  ,ا .د عماد الدين وصفي دار المطبوعات الجديدةــ اإلسكندرية (.)1982
(9) Invertebrate zoology , Ruppert,E.E. and Barnes,R.D sixth edition ,Saunder college publishing, (1994).
Text book of zoology: Marshall and William, ,vol. Invertebrates,7th edition, The Macmillan press ltd(1981 ).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 213 :حيا

اسم المقرر :مفصليات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الرابع

المتطلب- :

أهداف المقرر:
دراسة مقارنة ألمثلة من طوائف شعبة المفصليات من النواحي التصنيفية والتشريحية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة موقــع شــعبة مفصليــات األرجــل فــي المملكــة الحيوانيــة والخصائــص العامة
المميــزة لهــا – دراســة تصنيــف شــعبة مفصليــات األرجــل لطوائفهــا المختلفــة مــع
دراســة الشــكل الخارجــي ألمثلــة مــن المفصليــات التــي تنتمــي لهــا– دراســة الصفــات

العامــة لطائفــة الحشــرات – دراســة تصنيــف الحشــرات – دراســة التجمعــات
الحشــرية.

وصف محتويات المقرر العملي:
•دراســة أمثلــة مختلفــة مــن المفصليــات الممثلــة لطوائــف الشــعبة مــع دراســة
تفصيليــة للوضــع التصنيفــي لــكل حيــوان
مخرجات المقرر:
•التمييز بين الحيوانات المفصلية المختلفة من حيث خصائصها وصفاتها.
•معرفــة الطوائــف المختلفــة التابعــة لقبيلــة مفصليــات األرجــل باعتبارهــا أكبــر قبيلــة
فــي المملكــة الحيوانيــة مــن حيــث تعــداد األنــواع التابعــة لهــا.

•تمييــز الحشــرات عــن غيرهــا مــن مفصليــات األرجــل األخــرى ألنهــا أكثــر رقيـ ًـا وتعـ ً
ـدادا
والرتباطهــا الوثيــق باالنســان ســواء النافــع منهــا أو الضــار .

الكتب المقررة والمراجع:
)(1علم الحشرات العام –– د .محمد فؤاد توفيق – دار المعارف المصرية – مصر الطبعة الخامسة 1983م
)(2الالفقاريات– د .عبد العزيز محمود وآخرون – مكتبة األنجلو المصرية – مصر1997م
)(3بيولوجية الحيوان العملية – -الجزء الثاني والثالث – د .أحمد حماد الحسيني و أميل دميان شنودة – دار المعارف المصرية  -مصر الطبعة الثالثون – 2008م
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 221 :حيا

اسم المقرر :علم البيئة

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 1+2( 3

المستوى :الرابع

المتطلب- :

أهداف المقرر:
دراســة العوامــل اإلحيائيــة والإلحيائيــة وتأثيرهــا علــى نشــاط وتوزيــع الكائنــات الحيــة فــي مواطنهــا الطبيعيــة ودراســة العالقــات بيــن الكائنــات الحيــة المختلفــة وتأثيــر ذلــك علــى
المجتمــع الحيــوي والمقاومــة البيئيــة والتــوازن الطبيعــي
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة المفاهيــم األساســية للبيئــة ,دراســة أنــواع النظــم البيئيــة وتدفــق الطاقــة
فــي النظــام البيئــي ,دراســة السالســل الغذائيــة – الشــبكات الغذائيــة – األهرامــات
البيئيــة ,دراســة تأثيــر العوامــل البيئيــة اإلحيائيــة والإلحيائيــة علــى انتشــار وتوزيــع
الكائنــات الحيــة المختلفــة ,دراســة دوريــة وتنــوع المجتمعــات الحيويــة ,دراســة

الــدورات البيوجيوكيميائيــة (الــدورات الغازيــة – الــدورات الرســوبية) ,دراســة اإلخــال
بالتــوازن البيئــي والتغيــر البيئــي وأهميتــه ,دراســة بعــض المشــكالت البيئيــة
والحلــول المقترحــة لهــا.

وصف محتويات المقرر العملي:
•دراســة طــرق جمــع العينــات الحيوانيــة حســب النــوع وطريقــة المعيشــة ,التعــرف
علــى األجهــزة المســتخدمة لتســجيل وتقديــر العوامــل غيــر الحيــة المؤثــرة على نشــاط
وتوزيــع الكائنــات الحيــة المختلفــة (الحــرارة – الرطوبــة – الضغــط الجــوي – الريــاح –

كميــة األمطــار) ,دراســة تأثيــر العوامــل الطبيعيــة مثــل درجــات الحــرارة والرطوبــة
والضــوء علــى بعــض الكائنــات الحيــة ,دراســة تأثيــر التنافــس علــى الكائنــات الحيــة.

مخرجات المقرر:
•فهــم العوامــل اإلحيائيــة والإلحيائيــة وتأثيرهــا علــى نشــاط وتوزيــع الكائنــات الحيــة
فــي مواطنهــا الطبيعيــة

•معرفة العالقات بين الكائنات الحية المختلفة وتأثير ذلك على المجتمع الحيوي.
•اإللمام بالمقاومة البيئية والتوازن الطبيعي

الكتب المقررة والمراجع:
)(1علم البيئة ،د .حسن علي أبو الفتح  ،عمادة شئون المكتبات – جامعة الملك سعود ـ الرياض()1995
)(2المدخل إلى علوم البيئة  ،د .سامح غريبة و د .يحي فرحان  ،دار الشروق للنشر والتوزيع – األردن( )1996
)(3علم البيئة  ،د .علياء حاتوغ – بوران و محمد حمدان أبو دية  ،دار الشروق للنشر والتوزيع – األردن ()1994

قســـــم األحـــــيــــــــــــــــاء
Biology Department

23
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس األحياء

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 250 :حيا

اسم المقرر :وراثة عامة

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) +1 2( 3

المستوى :الرابع

المتطلب- :

أهداف المقرر:
إكساب الطالب المعلومات األساسية في علم الوراثة كأحد العلوم البيولوجية األساسية الهامة مع التطبيق العملي له.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن علــم الوراثــة تشــمل مفهــوم الجيــن – الوراثــة الكالســيكية (المندليــة)
وقانونــى منــدل االول والثانــى واكتشــاف قاعــدة االنعــزال وقاعــدة التوزيــع الحــر
للعوامــل – التهجيــن االختبــارى لهجيــن فــردى وهجيــن ثنائــى – دراســة حــاالت
الســيادة التامــة وغيــر التامــة –مفهــوم الســيادة والتنحــى – التحــورات الوراثيــة
عــن قانــون منــدل – الجينــات المميتــة – الصفــات المتاثــرة والمحــددة والمرتبطــة

بالجنــس -االليــات المحــورة واالليــات المقللــة للحيويــة – دراســة الســيتوبالزم
المميــت – االليــات المتعــددة – دراســة فصائــل الــدم فــي االنســان – عالقــات
التفــوق والتفاعــل االليلــى – نظــم وراثــة وتعييــن الجنــس – الوراثــة التصالبيــة –
الصفــات الكميــة– دراســة التاثيــر االمــى – وراثــة العضيــات .

وصف محتويات المقرر العملي:
•دراســة االســاس الخلــوى لالنتقــال الوراثــى فــي االنقســامين الميتــوزى والميــوزى
– دراســة حشــرة الدروســوفيال والطفــرات المختلفــة بهــا – التطبيــق العملــى علــى

الحــاالت الوراثيــة المختلفــة مــن خــال المســائل التطبيقيــة – اســتخدام اختبــار مربــع
كاى

مخرجات المقرر:
•أن يكــون الطالــب ملمــا بالمعلومــات األساســية فــي الموضوعــات الوراثيــة للتعريــف
بالعلــم وتطــوره مثــل :

•التحــورات الوراثيــة و دراســة التأثيــر االمــي واالرتبــاط والعبــور الوراثــي وتعييــن
الجنــس.

•مفهــوم الجيــن وقوانيــن منــدل و حــاالت الســيادة التامــة وغيــر التامــة ومفهــوم
الســيادة والتنحــي.

•اكتساب القدرة على التطبيق العملي على الحاالت الوراثية المختلفة .

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الوراثة  -ارسوال جودنيف – ترجمة :ا.د.هاشم حسين و ا.د .حسين الشرقاوى – الناشر :مؤسسة االهرام (.)1981
)(2التدريبات الوراثية المعملية  -ا.ج جاردنر  -ميرنز  .ترجمة :ا.د.عبدالفتاح عرفة طايل  ,ا.د.سمير عبد العزيز(.)1985
)(3أساسيات علم الوراثة ـ ا.د .عبد الفتاح بدرداراألندلس للنشر والتوزيع (.)2005
)(4مبــادىء علــم الوراثــة  -ا.ج جاردنــر و د.ب .سنســتاد ترجمــة :ا.د.احمــد شــوقى حســن ا.د.فتحــى محمــد عبدالوهــاب ا.د.علــى زيــن العابديــن عبدالســام ا.د.ممــدوح ابــو
المحاســن اســماعيل ـ الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع) 1987( .
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 244 :كيم

اسم المقرر :أسس الكيمياء العضوية -1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الرابع

المتطلب- :

أهداف المقرر:
اكتساب المعلومات والخبرة بأسس الكيمياء العضوية وتصنيفها وتسميتها وخواص المركبات العضوية الفيزيائية والكيميائية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الجــزء النظــري :الهيدروكربونــات األليفاتيــة (األلكانــات واأللكانــات الحلقية،األلكينات،
االســيتيلينات) الهيدروكربونــات األروماتيــة (تفاعــات االســتبدال االلكتروفيلــى،
الفاعليــة والتوجيــه ،الهيدروكربونــات األروماتيــة عديــدة الحلقــة) هاليــدات األلكيــل
(التســمية ،الخــواص الفيزيائيــة ،طــرق التحضيــر ،تفاعــات االســتبدال النيوكلوفيلى)

الكحــوالت ( التســمية ،طــرق التحضيــر ،التفاعــات) األيثــرات (التســمية ،طــرق
التحضيــر ،التفاعــات) الفينــوالت ( التركيــب ،التســمية ،الحموضيــة ،طــرق التحضير،
التفاعــات).

وصف محتويات المقرر العملي:
•بعــض التجــارب علــى درجــة االنصهــار ،إعــادة البلــورة ،التقطيــر ،االســتخالص،
التعــرف علــى المجموعــات الوظيفيــة المختلفــة.
مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر علي الطالب أن يكون قادرا علي التالي:

•استيعاب خواص المركبات العضوية الفيزيائية والكيمائية.

•التعرف على أسس الكيمياء العضوية تركيبها وتصنيفها وتسميتها.
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Organic Chemistry, J. Cayden, S. Warren, N. Greeves and P. Wothers, 2000
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 343 :حيا

اسم المقرر :تشريح نبات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الخامس

المتطلب 220 :حيا

أهداف المقرر:
تعريــف الطالــب بمحتويــات الخليــة النباتيــة –أنــواع الخاليــا واألنســجة -الحــزم الوعائيــة  .التميــز بيــن نباتــات الفلقــة الواحــدة ونباتــات الفلقتين(جــذر وســاق وأوراق) مــن خــال
التركيــب التشــريحي لهمــا والتغليــظ الثانــوي فــي الجــذور والســيقان  .دراســة الخصائــص التشــريحية المميــزة لنباتــات البيئــة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تركيــب الخليــة النباتيــة (الجــدار الخلــوي -البروتوبالســت محتويــات حيــة وغيــر
حيــة) ،األنســجة المرستيمية(اإلنشــائية) أنوعهــا ووظيفتهــا  ،األنســجة المســتديمة
البسيطة(النســيج البرنشــمي -الكولنشيمي-االسكلرنشــيمي)ووظائفها  ،األنســجة
المســتديمة المركبة(نســيج الخشــب واللحــاء) التركيــب والوظيفــة  ،نســيج البشــرة
(خاليــا البشــرة-النقر -الثغــور -تكويــن البريــد رم والعديســات )  ،التراكيــب اإلفرازيــة

والغيــر إفرازيــة  ،النســيج الوعائــي ( الكامبيــوم الوعائــي والكامبيــوم الفلينــي -أنــواع
الحــزم الوعائيــة)  ،التركيــب التشــريحي لنباتــات الفلقــة الواحــدة والفلقتيــن( للجــذور-
الســيقان -األوراق) – التغلــظ الثانــوي (جــذور وســيقان الفلقتيــن)  ،اثــر متغيــرات
البيئــة علــي التركيــب التشــريحي لألعضــاء النباتيــة.

وصف محتويات المقرر العملي:
•فحــص محتويــات الخليــة الغيــر حيــة ( أنمــاط حبيبــات النشــا و االليــرون – أنــواع
البلــورات – والحويصلــة الحجريــة ) – أنــواع وأشــكال األنســجة المرســتبمبة المختلفــة
(برانشــيمية ،كولنشــيمية ،اسكلرنشــيمية) – الحــزم الوعائيــة والتراكيــب اإلفرازيــة –

النقــر – الثغــور – الشــعيرات – الغــدد – البريــد رم و العديســات – تركيــب الجــذور ،
الســيقان  ،األوراق (فلقــة وفلقتيــن ) -التغلــظ الثانــوي – النباتــات المائيــة – النباتــات
الجفافيــة.

مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر ،علي الطالب أن يكون قادرا علي التالي:
•فهــم مميــزات وصفــات األنســجة التشــريحية المختلفــة التــي يتكــون منهــا جســم
النبــات الكامــل

•اكتســاب المهــارات العمليــة فــي التميــز بيــن التركيــب التشــريحي للجــذور والســيقان
واألوراق لنباتــات الفلقــة الواحــدة ونباتــات الفلقتيــن.
•استيعاب مفاهيم اثر المتغيرات البيئية علي التركيب التشريحي للنبات .

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مورفولوجيا النبات وتشريحه -عبد الله رشيد الدعيجي و محمد عبدو العودات – مطابع جامعة الملك سعود  ،عمادة شئون المكتبات  ،الرياض(. )1992
)(2علم تشريح النبات – محمد سليمان – دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع  ،الرياض ()1424
)(3تشريح النبات العملي عبد الله رشيد الدعيجي و محمد عبدو العودات  -مطابع جامعة الملك سعود  ،عمادة شئون المكتبات  ،الرياض(. )1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه310 :حيا

اسم المقرر :التشريح المقارن

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 1+3(4

المستوى :الخامس

المتطلب 210 :حيا

أهداف المقرر:
دراسة التشريح المقارن للحبليات
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة تشــريحية للحبليــات المختلفــة مــع دراســة مقارنــة لجميــع أجهــزة الجســم فــى
جميــع طوائــف الحبليــات (الــرأس حبليــات  -دائريــات الفــم  -األســماك  -البرمائيــات
 الزواحــف  -الطيــور  -الثدييــات).وصف محتويات المقرر العملي:
• -فحــص شــرائح توضــح قطاعــات مختلفــة فــي المناطــق التالية:البلعــوم  -األمعــاء
– الذيــل -جــدار الجســم  -لجميــع طوائــف الحبليــات  -تشــريح كل أنــواع الفقاريــات:
(كلــب الســمك – ســمك البلطــي – الضــب  -الحمــام – األرنــب) لتوضيــح أجهــزة

الجســم المختلفــة - .دراســة الجهــاز الهيكلــي( المحــوري والطرفــي ) للحيوانــات
الفقاريــة المختلفــة

مخرجات المقرر:
•االنواع المختلفة لطوائف شعبة الحبليات.

•دراسة الفروق المختلفة من اجهزة اجسام الحيوان ومقارنتها ببعضها.

•دراسة الشكل الخارجي األجهزة المختلفة لجسم كل حيوان.

•طريقة تشريح أي حيوان ودراسة اجهزته المختلفة.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1علم الحيوان  :تأليف محمود أحمد البنهاوي وآخرون  -آخر طبعة – دار المعارف – القاهرة (.)1999
)(2بيولوجية الحيوان العملية  :تأليف أحمد حماد الحسيني وآخرون – ثالثة أجزاء  -آخر طبعة – دارالمعارف – القاهرة (.)2002
)(3األساســيات المتكاملــة لعلــم الحيــوان :تأليــف هيكمــان وآخــرون – ترجمــة مصطفــى المفتــي و آخــرون أربعــة أجــزاء – آخــر طبعــة -الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع – القاهــرة
(.)1995
)(4علم الحيوان العام :تأليف فؤاد خليل وآخرون -آخر طبعة – مكتبة األنجلو المصرية – القاهرة
)(5) Kardong,K.V.(1995):Vertebrates Comparative Function Evolution.Wm.c.Brown Publishers (1995

قســـــم األحـــــيــــــــــــــــاء
Biology Department

27
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس األحياء

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 302 :كيح

اسم المقرر :كيمياء حيوية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الخامس

المتطلب 244 :كيم

أهداف المقرر:
التعرف على كل من ( الكربوهيدرات – البروتينات – اللبيدات–الفيتامينات – األنزيمات – الهرمونات )
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن الكيميــاء حيويــة  -كيميــاء الكربوهيــدرات و نبــذة عــن التمثيــل الغذائــي
لهــا  -كيميــاء الدهــون و نبــذة عــن التمثيــل الغذائــي لهــا و عالقاتهــا بالتمثيــل الغذائــي
لــكال مــن الكربوهيــدرات و األحمــاض األمينيــة  -البروتينــات و البيبتيــدات و تمثيلهــا

الغذائــي -اإلنزيمــات  ,خواصهــا العامــة و العوامــل المؤثــرة علــى معــدل ســرعة
التفاعــل اإلنزيمــي -فكــرة مبســطة عــن الهرمونــات و الفيتامينــات .

وصف محتويات المقرر العملي:
•اختبــارات عامــة للكربوهيــدرات و خطــه للتعــرف عليهــا كمجهــول -اختبــارات عامــة
لللبيــدات و الدهــون و خطــه للتعــرف عليهــا كمجهــول  -اختبــارات عامــة لألحمــاض
األمينيــة و البروتينــات و خطــه للتعــرف عليهــا كمجهــول.
مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر علي الطالب أن يكون قادرا علي التالي :
•عرفــة األســس العلميــة لكيميــاء الكربوهيــدرات والدهــون واألحمــاض األمينيــة
والبروتينــات والتمثيــل الغذائــي لهــا

•معرفــة األســس العلميــة لكيميــاء األنزيمــات والعوامــل المؤثــرة علــى معــدل ســرعة
التفاعــل اإلنزيمــي .
•اإللمام بأنواع الهرمونات و الفيتامينات.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الكيمياء الحيوية د /عادل جرار و آخرون  , ,دار الفكر للنشر و التوزيع.1990 ,
)(2الكيمياء الحيوية د /عماد إبراهيم الخطيب و آخرون  ,مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ,عمان  ,األردن 2000 ,م.
)(3مبادئ الكيمياء العملية د /أحمد مدحت إسالم و آخرون  ,دار المعارف.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 313 :حيا

اسم المقرر :أوليات وطفيليات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :السادس

المتطلب 210 :حيا

أهداف المقرر:
تغطيــة شــاملة لتعريــف وتصنيــف كل مــن األوليــات والطفيليــات  ,دراســة تفصيليــة للوصــف والمميــزات العامــة وتقســيم الطفيليــات الــي( اوليــات  -ديــدان طفيليــة –
مفصليــات وحشــرات طفيليــة )  ,توضيــح ووصــف دورات الحيــاة والتركيــب والوظيفــة لألعضــاء المختلفــة لألمثلــة المختــارة وموضــع الدراســة لــكل مــن الطفيليــات الســابق
ذكرهــا  ,وتوضيــح األعــراض والوقايــة واألهميــة اإلقتصاديــة والطبيــة والبيطريــة لهــذه األوليــات والطفيليــات والحشــرات الطفيليــة كعوامــل مســببة لبعــض األمــراض لإلنســان
وحيواناتــة المستأنســة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة لعلــم األوليــات والطفيليــات تشــتمل علــى دراســة ومعرفــة وافيــة لفهــم
العالقــات المختلفــة بيــن العائــل والطفيــل وانــواع الطفيليــات  ,توضيــح الصفــات
العامــة وتقســيم الطفيليــات الــي (اوليــات– ديــدان طفيليــة – مفصليــات وحشــرات
طفيليــة  ,شــرح تفصيلــي ووصــف لكل من الشــكل العــام ودورات الحياة واألعراض
والتشــخيص وطــرق الوقايــة لألوليــات والطفيليــات واألمثلــة والطوائــف المختلفــة
المختــارة منهمــا محــل الدراســة  ,والمقارنــة بيــن دورات الحيــاة والشــكل العــام

واإلمراضيــة وطــرق الوقايــة للطوائــف المختلفــة .وقــد اشــتمل المقــرر علــى دراســة
نمــاذج لألوليــات مــن كل طائفــة ( الهدبيــات –البوغيــات –اللحميــات  -الســوطيات )
وايضـ ًـا امثلــة للطوائــف المختلفــة للديــدان الطفيايــة ( الديــدان المفلطحــة –الديــدان
ً
وأخيــرا المفصليــات (القشــريات والقراديــات )
الشــريطية ـ الديــدان الخيطيــة )
والحشــرات الطفيليــة ( بــق الفــراش – القمــل  -البراغيــث )

وصف محتويات المقرر العملي:
•دراســة ورســم دورات الحيــاة واالعضــاء المختلفــة للشــرائح المعمليــة المحضــرة
بدقــة وعنايــة لألمثلــة المختــارة مــن كل طائفــة لــكل مــن األوليــات والطفيليــات
والمفصليــات والحشــرات الطفيليــة.
مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر علي الطالب أن يكون قادرا علي التالي :
•التعــرف علــى الشــعب والطوائــف المختلفــة لألوليــات والطفيليات وفهــم العالقات
المختلفــة بينهــا وبيــن عوائلها.

•اكتســاب المهــارات العمليــة فــي تشــخيص وطــرق العــدوى األمراضيــة وكيفيــة
تجنــب اإلصابــة بهــا.
•التوصــل نظريــا ومعمليــا علــى بعــض األوليــات والطفيليــات ذات األهميــة األقــت
صادية.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مقدمة فى علم الطفيليات ،أ.د من حمدان ابراهيم المحمد ،د/عبدالله دريع العنزى  ،مكتبة الرشد ناشرون ( 10يناير )2017
) (2) Foundation of parasitology.By Schmidt G.D. and Roberts L.S. Fifth Edition, ( 1996
(3) Invertebrate Zoology. Part I&II. By Soliman, G.N. (2001).
(4) Textbook of Zoology. By EL Banhawy M..A.; Demian, E.S; Shalaby,A.A and Roshdy M.A. Eighth Edition, -3 ( 1998 ).
) (5) An Introduction to protozoa. By, Bhamrah, H.S. and Juneja,K.Second Edition, ( 2001
(6) - Introduction to Parasitology. By Chadler,M.S. and Read,M.A. Tenth Edition, ( 1970 ).
)(7) Medical Parasitology Paperback 8th Edition by C.K. Jayaram Paniker, (2019
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 322 :حيا

اسم المقرر :بيولوجيا الخلية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 1 + 2( 3

المستوى :السادس

المتطلب212 :حيا

أهداف المقرر:
يهــدف إلــى تعريــف الطالــب بعضيــات الخليــة المختلفــة ودراســتها دراســة تفصيليــة مــن حيــث التركيــب والوظيفــة وكذلــك الفحــص المجهــري وعــرض الصــور التوضيحيــة لهــا
بهــدف اكســاب الطالــب المهــارات العلميــة والعمليــة فــي هــذا المجــال
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن الطــرق المجهريــة والكيموحيويــة المســتخدمة لدراســة الخليــة – نظريــة
الخليــة ونظريــة تسلســل الخاليــا – التعريــف بعضيــات الخليــة النباتيــة والحيوانيــة ’
تركيبهــا ووظيفتهــا – دراســة الجــدار الخلــوي فــي الخاليــا حقيقيــة وبدائيــة االنويــة

– دراســة الغشــاء البالزمــي وخواصــه  .ميكانيكيــات النفاذيــة والنقــل خــال الغشــاء
البالزمــي– النقــل النشــط – النقــل الميســر  -دراســة نمــوذج ســنجر ونيكلســون –
دراســة لالمــراض الليسوســومية الوراثيــة والبيئيــة

وصف محتويات المقرر العملي:
•الكشــف عــن بعــض المكونــات الخلويــة مــن خــال قطاعــات جاهــزة -دراســة التركيــب
الدقيــق لعضيــات الخليــة الحقيقيــة والبدائيــة االنويــة مــن خــال صــور توضيحيــة
مأخــوذة بالمجهــر االلكترونــي .دراســة االنقســامات الخلويــة فــي دورة الخليــة.
مخرجات المقرر:
•قــادرا علــى تمييــز عضيــات الخليــة المختلفــة وبشــكل تفصيلــي مــن حيــث التركيــب
والوظيفــة .

•قادرا على الفحص المجهري لعضيات الخلية المختلفة.
•ملما بالطرق المجهريه والكيموحيويه المستخدمة لدراسة الخلية

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مبادىء علم الوراثة ا.ج جاردنر () 1987
)(2علم الخلية د .محمود احمد البنهاوي ,د .فهمي أبراهيم خطاب وآخرون  ,دار المعارف (.)1999
)(3) Molecular Biology of the cell Alberts, B.,Bray, D., Lewis, j.,Raff, M.Roberts ,K. and Watson ,j. Published by Garland publisher Inc. (1983
)(4) Molecular cell biology, Freeman, 6th edition . Lodish (2007
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 344 :حيا

اسم المقرر :تصنيف نباتات زهرية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السادس

المتطلب 220 :حيا

أهداف المقرر:
تعريــف الطالــب بالمبــادئ األساســية للتصنيــف وأنظمــة التصنيــف المختلفــة – تعريــف النباتــات بأســمائها العلميــة تبعــا لقواعــد التســمية العالميــة – وصــف النباتــات وتحديــد
وضعهــا التصنيفــي .
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تاريــخ تقســيم النباتــات الزهريــة وعالقــة علــم التصنيــف بالعلــوم النباتيــة االخــري
 ،األســس المتبعــة فــي تقســيم النباتــات (تصنيــف طبيعــي – صناعــي –تطــوري)
 ،أركان علــم التصنيــف أجــزاء الزهــرة ،تركيــب الزهــرة  ،التخــت  ،الــكأس( اشــكالة
– وظيفتــه )  ،التويــج (اشــكالة – وظيفتــه ) ,التربيــع الزهــري  ،الطلــع (تركيبــة –
وظيفتــه –تركيــب المتــك وحبــوب اللقــاح ) المتــاع (تركيبــة -وظيفتــه ،تركيــب
الكيــس الجنينــي –تركيــب البويضــة وإشــكالها – الوضــع المشــيمي – كيفيــة التعــرف

علــي عــدد الكــر ابــل –وضــع المتــاع واألجــزاء الزهريــة علــي التخــت )  ،التناظــر فــي
الزهــرة  ،الجنــس فــي الزهــرة  ،التلقيــح واإلخصــاب  ،النــورات (غيــر محــدودة –
محــدودة ) الثمــار وأنوعهــا المختلفــة  ،الوحــدات التصنيفيــة لرتــب ذوات الفلقــة
والفلقتيــن مــع فكــرة مبســطة عــن الفصائــل واألجنــاس فيهمــا  ،دراســة بعــض
الفصائــل النباتيــة مــن ذوات الفلقــة والفلقتيــن  ،المفاتيــح التحليليــة مــع صنــع
وتركيــب بعــض المفاتيــح للتعــرف علــي الفصائــل النباتيــة .

وصف محتويات المقرر العملي:
•كيفيــة تشــريح الزهــرة ( الصفــات المورفولوجيــة -رســم المســقط الزهــري والقطــاع
الطولــي -الوضــع المشــيمي و كتابــة القانــون الزهــري )  .دراســة الفــروق بيــن
النــورات المحــدودة والغيــر محــدودة مــن خــال جلــب عينــات نباتيــة كاملــة  .دراســة

األنــواع المختلفــة للثمــار .تطبيــق المفاتيــح التحليليــة علــي الصفــات المورفولوجيــة
واألزهــار و الثمــار .

مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر ،علي الطالب أن يكون قادرا علي التالي :
•اســتيعاب مفاهيــم تركيــب أجــزاء الزهــرة المختلفــة للوصــول إلــي رســم المســقط
الزهــري والقطــاع الطولــي وكتابــة القانــون الزهــري

•اكتســاب المهــارات العمليــة فــي التميــز بيــن أنــواع النــورات المختلفــة وكذلــك أنــواع
الثمار.
•اكتســاب المهــارات العمليــة فــي عمــل مفاتيــح لفصــل األجنــاس المختلفــة داخــل
الفصيلــة ’ والفصائــل المختلفــة داخــل الرتبــة .

الكتب المقررة والمراجع:
)(1تصنيف النباتات الزهرية ا .د إبراهيم شكري سعد – مكتبة االنجلو – القاهرة () 1994
)(2األشجار والشجيرات في المملكة العربية السعودية ا .د سيد خليفة فرج – مطابع خالد لالوفست – الرياض () 1993
)(3مورفولوجيــا النباتــات الزهريــة ( علــم الشــكل والتركيــب فــي النباتــات الزهريــة ) ا .د محمــد نبيــل احمــد خيــرت الحديــدي  ،د  .مصطفــي صالــح – دار المريــخ للنشــر –
الريــاض () 1994
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 311 :حيا

اسم المقرر :حشرات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السادس

المتطلب 213 :حيا

أهداف المقرر:
دراسة الشكل الخارجي والتركيب الداخلي لنماذج حشرية مختلفة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة أصــل وانتشــار الحشــرات والعوامــل التــي ســاعدت الحشــرات علــى االنتشــار
– عالقــة الحشــرات بغيرهــا مــن الكائنــات الحيــة األخــرى – دراســة تركيــب ومكونــات
جــدار الجســم وآليــة اإلنســاخ – دراســة مناطــق الجســم المختلفــة وزوائدهــا
وتحوراتهــا (الرأس-الصدر-البطــن) – دراســة تركيــب األجهــزة الداخليــة فــي الحشــرات

ووظائفهــا (الجهــاز الهضمــي – الــدوري – التنفســي – اإلخراجــي) – دراســة تركيــب
الجهــاز التناســلي لذكــور وانــاث الحشــرات ودورة الحيــاة وأنمــاط التكاثــر والتطــور
فــي الحشــرات

وصف محتويات المقرر العملي:
•دراســة الشــكل الخارجــي للحشــرات ووصــف جســم الحشــرة – دراســة زوائــد مناطــق
جســم الحشــرة المختلفــة وتحوراتهــا – دراســة أنمــاط التطــور المختلفــة في الحشــرات

والتعــرف علــى أنــواع اليرقــات والعــذارى – تشــريح أحــد الحشــرات لتوضيــح األجهــزة
الداخليــة فيهــا وتركيبهــا.

مخرجات المقرر:
•في نهاية المقرر يجب أن تكون الطالبة ملمة بكل مما يأتي :
•العالقات المختلفة مابين الحشرات وغيرها من الكائنات الحية األخرى.

•التركيــب الخارجــي والداخلــي للحشــرات المختلفــة والتحــورات المرتبطــة بهمــا والتــي
تتيــح للحشــرة التوافــق مــع بيئــة معيشــتها.
•آليات التكاثر المختلفة للحشرات وأنماط التطور .

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الالفقاريات – د .عبد العزيز محمود وآخرون – مكتبة األنجلو المصرية – مصر1997
)(2بيولوجية الحيوان العملية  -الجزء الثاني والثالث – د .أحمد حماد الحسيني و أميل دميان شنودة – دار المعارف المصرية – مصر– الطبعة الثالثون – 2008م
)(3تركيب وتصنيف الحشرات – د .جورج نصر الله رزق – دار المعرفة – مصر الطبعة األولى 1980م
)(4الحشرات – التركيب والوظيفة – د .ر-ف-شابمان – ترجمة د .أحمد لطفي عبد السالم وآخرون – الدار العربية للنشر والتوزيع-مصر1995
)(5علم الحشرات العام –– د .محمد فؤاد توفيق – دار المعارف المصرية – مصر الطبعة الخامسة 1983م
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 425 :حيا

اسم المقرر :بيولوجيا جزيئية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) +0 2( 2

المستوى :السابع

المتطلب 322 :حيا

أهداف المقرر:
يهــدف إلــى إكســاب الطالــب المعلومــات األساســية وتنميــة مهاراتــة وقدراتــه فــي الموضوعــات اآلتيــة :الطــرق المســتخدمة فــي مجــال البيولوجيــا الجزيئيــة كمدخــل لعلــوم
الهندســة الوراثيــة التــي تمثــل علــوم العصرالحديــث لمالهــا مــن تطبيقــات ومنجــزات وكذلــك التعــرف علــى التنظيــم الجينــي وعمليــات التكــرار والتضاعــف والنســخ والترجمــة و
ميكانيكيــات اإلصــاح.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة تركيــب الخليــة علــى المســتوى الجزيئــى – دراســة الجزيئــات الحيويــة الكبيــرة
مثــل االحمــاض النوويــة –المعادلــة المركزيــة  -تركيــب ووظيفــة االحمــاض النوويــة-
تكــرار ال – DNAالنســخ الجينــى – عمليــة الترجمــة الوراثيــة – دراســة فصــل

البروتينــات باســتخدام تقنيــة التفريــد الكهربــى للبروتينــات – دراســة انزيمــات القطــع
الكروموســومى – النواقــل – التفريــد الكهربــى لالحمــاض النوويــة– عمليــة الكلونــة
– بنــك الجينــات.

مخرجات المقرر:
•أن يكتســب الطالــب المعلومــات األساســية والمهــارات فــي الطــرق المســتخدمة
فــي مجــال البيولوجيــا الجزيئيــة كمدخــل لعلــوم الهندســة الوراثيــة التــي تمثــل علــوم

العصرالحديــث لمالهــا مــن تطبيقــات ومنجــزات فــي المجــاالت المختلفــة (المجــال
الزراعــى والطبــى والدوائــى والصناعــى )....

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مبــادىء علــم الوراثــة  -ا.ج جاردنــر و د.ب .سنســتاد ترجمــة :ا.د.احمــد شــوقى حســن ا.د.فتحــى محمــد عبدالوهــاب ا.د.علــى زيــن العابديــن عبدالســام ا.د.ممــدوح ابــو
المحاســن اســماعيل ,الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع) 1987( .
(2) An introduction to genetic analysis. Suzuki, D.T. Griffiths , A.J.F. and Lewontin , R.C. Published by : W.H.Freeman & company.(1981) .
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 451 :حيا

اسم المقرر :وراثة خلوية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) +1 2( 3

المستوى :السابع

المتطلب 250 :حيا

أهداف المقرر:
تعريــف الطالــب بتركيــب ووظيفــة الكروموســومات والجينــات ودراســة طــرز الهيئــة الكروموســومية و تصنيــف الكروموســومات البشــرية والتغيــرات المورفولوجيــة الحادثــة
بالكروموســومات عنــد تعرضهــا لحــدوث تغيــرات اوطفــرات تلقائيــة فــي الطبيعــة او مســتحدثة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن علــم الوراثــة تشــمل النظريــة الكروموســومية والطبيعــة الكيميائيــة
والفيزيائيــة للجيــن – االســتدالل علــى وجــود المــادة الوراثيــة فــي الكائنــات الحيــة
– ايضــاح العالقــة بيــن الكروموســومات والصفــات الوراثيــة – دراســة مظهريــة
للكروموســومات واشــكالها واعدادهــا والتعريــف بالعالمــات المميــزة لهــا تفصيــا

– دراســة طــرز الهيئــة الكروموســومية – تصنيــف الكروموســومات البشــرية – طــرق
الصبــغ الكروموســومى المختلفــة – التركيــب الكيميائــى للكروماتيــن ومكوناتــه –
تركيب النيوكليوســوم  -دراســة الســلوك الكروموســومى والتغيرات المورفولوجية
الحادثــة بالكروموســومات اثنــاء مراحــل االنقســام الخلــوى.

وصف محتويات المقرر العملي:
•تحضيــر الطــراز الكروموســومى لنبــات البصــل  -دراســة الحــزم الكروموســومية و
دراســة الكروموســومات وانواعهــا فــي شــرائح جاهــزة  -دراســة مراحــل االنقســامات
الخلويــة معمليــا  -دراســة التغيــرات الكروموســومية مــن خــال اجــراء معامــات

عديــدة مختلفــة معمليــا مثــل  :معامــات اللزوجة – معامالت االشــعاع ................
الــخ – دراســة االثــار الســيتولوجية الحادثــة.

مخرجات المقرر:
•أن يكــون الطالــب ملمــا بتركيــب ووظيفــة الكروموســومات والجينــات و تصنيــف
الكروموســومات البشــرية

•أن يكــون قــادرا علــى الربــط بيــن الســلوك الكروموســومى والصفــات و االمــراض
الوراثيــة .

•التغيــرات المورفولوجيــة الحادثــة بالكروموســومات عنــد تعرضهــا لحــدوث تغيــرات
تلقائيــة او مســتحدثة

•تحضير الشرائح الكروموسومية وإجراء المعامالت المختلفة معمليا

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مبــادىء علــم الوراثــة  -ا.ج جاردنــر و د.ب .سنســتاد ترجمــة :ا.د.احمــد شــوقى حســن ا.د.فتحــى محمــد عبدالوهــاب ا.د.علــى زيــن العابديــن عبدالســام ا.د.ممــدوح ابــو
المحاســن اســماعيل ـ الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع) 1987( .
)(2الوراثــة  -ارســوال جودنيــف – ترجمــة :ا.د.هاشــم حســين و ا.د .حســين الشــرقاوى –مؤسســة االهــرام ( 3- . )1981بيولوجيــا ووراثــة الخليــة ا.د.فتحــى محمدعبدالتــواب
الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع) 1989( .
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 470 :حيا

اسم المقرر :علم وظائف اعضاء الحيوان

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) +1 3(4

المستوى :السابع

المتطلب 310 :حيا

أهداف المقرر:
دراســه وظائــف بعــض الخاليــا المتخصصــه مثــل الخليــه العصبيــه والخليــه العضليه-دراســه فســيولوجيا بعــض اجهــزه جســم الحيــوان مثــل الجهــاز العصبى,العضلــى ,الجهــاز
الــدورى  ,التنفســى  ,الهضمــى  ,االخراجــى  ,الغــدد الصمــاء والجهــاز التناســلى
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تركيــب ووظيفــه الجهــاز العصبــى المركــزى والطرفــى والــاإرادى – انــواع العضــات
المختلفــه واليــات االنقبــاض العضلى–مكونــات ووظائــف الــدم التركيــب
الفســيولوجى للقلــب والــدوره الدمويه–مكونــات الليمــف ووظائفــه –التركيــب
الفســيولوجى للجهــاز التنفســى وعمليــه تبــادل الغازات–تركيــب الجهــاز الهضمــى

ووظائــف كل عضــو وعمليــه االمتصــاص –تركيــب الجهــاز البولــى ووظائفــه
المختلف-انــواع الغــدد الصمــاء الموجــوده فــى الجســم والهرمونــات المختلفــه–
تركيــب ووظيفــه الجهــاز التناســلى الذكــرى والجهــاز االنثــوى.

وصف محتويات المقرر العملي:
•الكشــف عــن الكربوهيــدرات والبروتينــات والدهــون فــى الخليه-منحنــى االنقبــاض
العضلــى وبعــض العوامــل المؤثــره عليــه -تعييــن عــدد خاليــا الــدم المختلفــه -قيــاس
الهيموجلوبين-تحديــد مجاميــع الــدم -ســرعه الترســيب -ســرعه النــزف والتجلــط-

الكشــف عــن انزيــم االميليــز فــى اللعــاب -الكشــف عــن المكونــات المرضيــه فــى
البــول .

مخرجات المقرر:
•فهم وظائف أجهزة جسم الحيوان .

•في نهاية دراسة هذا المقرر يكون الطالب قد توصل الى التالي:

•فهم ميكانيكية عمل كل عضو من اعضاء الجسم.

•معرفة تكوين أجهزة الجسم المختلفة.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1فسيولوجيا الحيوان :د مدحت خليل  ,دار الكتاب الجامعي للنشر باالمارات العربيه المتحدة ’ الطبعه الثانيه )2005
)(2أساسيات عامه في علم الفسيولوجيا  .:د .رشدى فتوح -دات السالسل للطباعه والنشر الطبعه الثانيه ()1988
)(3وظائف االعضاء العملى:الطبعه االولى .د.عبدالله زايد ,د.محمد تونى –جامعه عمر المختار للنشر الطبعه االولى ()1996
)(4) Textbook of Medical Physiology : Guyton and Hall, Saunders Philadelphia .,11th ed,(2006
(5) (Human Physiology ::From cells to systems ., Lauralle Sherwood . Thomson Learning Academic Resource CenterU.S.A. 6th ed. .(2007
(6) Essentials of Medical Physiology:. Senbulingam and Prema Sembulingam .jaypee Brothers Medical publishers (New Delho) India .,4th
ed (2007).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 433 :حيا

اسم المقرر :طحالب

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 1+2( 3

المستوى :السابع

المتطلب 330 :حيا

أهداف المقرر:
ً
تبعا للخط التطوري للتصنيف 2- .تعريــف الطالــب بمعنــي المصطلــح العلمــي للطحالــب ،وجميــع صفاتهــا الظاهريــة و
1التدرج في تصنيف هذه الكائناتالتركيبيــة المميــزة ودورات حيــاة أمثلــة منهــا3- .دراســة االهميــة االقتصاديــة و البيئيــة للطحالــب مــع إعطــاء نبــذة مختصــرة عــن مجــاالت تطبيقاتهــا الحياتيــة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة شــاملة عــن تعريــف الطحالــب ،أماكــن تواجدهــا و بيئــة معيشــتها ،أشــكالها
و أحجامهــا ،تركيبهــا الخلــوي ،تركيــب صبغــات البنــاء الضوئــي فيهــا و ألوانهــا ،
الطــرق المختلفــة لتكاثرهــا و أنمــاط دورات حياتهــا.
•األســس المعتمــدة لتصنيــف الطحالــب مــع تبنــي أحــد التصنيفــات المعروفــة
لتدريــس األقســام المختلفــة لهــذه الكائنــات تبعـ ًـا للخــط التطــوري مــن أقلهــا رقيـ ًـا
ً
رقيــا (أقســام الطحالــب الســيانية ،والذهبيــة بصفوفهــا المختلفــة،
إلــى أكثرهــا
واليوجلينيــة ،والبيروفاتيــة ،والكربتيــة ،والخضــراء ،والبنيــة والحمــراء) مــع التطــرق

كال
المثلــة مــن أجناســها لبيــان التبايــن فــي جميــع الصفــات الســابقة وعالقــة تطــور ً
منهــا عــن االخــر.
•دراســة االهميــة االقتصاديــة و البيئيــة للطحالــب و ارتباطهــا بغيرهــا مــن الكائنــات
الحيــة ومــدى تأثيرهــا فــي الحيــاة العامــة مــن خــال التوجيــه للنواحــي التطبيقيــة
ً
ً
وحديثــا مــع إلقــاء الضــوء لالطــاع
قديمــا
للطحالــب فــي المجــاالت المختلفــة
والبحــث عــن اخــر مــا توصــل إليــه العلــم فــي هــذا االتجــاه.

وصف محتويات المقرر العملي:
•باســتخدام النظــام التصنيفــي الــذي تــم تبنيــه فــي الدراســة النظريــة يتــم تدريــس
أمثلــة مــن االجنــاس المختلفــة للطحالــب باتبــاع الخــط التطــوري لتصنيفهــا مــن
خــال عــرض شــرائح أوعينــات مجففــة ،محفوظــة أو حيــة لهــذه االجنــاس لدراســة
شــكلها وصفاتهــا الظاهريــة؛ مــع تدريــب الطالبــات علــى اســتخدام المفاتيــح
التصنيفيــة بطريقــة علميــة صحيحــة وأهــم الصفــات الظاهريــة لــكل قســم وجنــس.

•التعريــف بطــرق جمــع عينــات الطحالــب مــن بيئــات متنوعــة (ميــاه عذبــة  ،مالحــة،
تربــة رطبــة وغيرهــا مــن البيئــات) و تعريفهــن بالتقنيــات المســتخدمة فــي ذلــك و
مســاعدتهن فــي تعريفهــا باســتخدام المفاتيــح التصنيفيــة.

مخرجات المقرر:
•فهــم المصطلــح العلمــي للطحالــب والتعــرف عليهــا معمليــا مــن خــال صفاتهــا
الظاهريــة و التركيبيــة.
•اإللمام بنظم ودورات حياة أمثلة منها.

ً
تبعا للخط التطوري للتصنيف
•التوصل لتصنيف هذه الكائنات
•استيعاب األهمية االقتصادية و البيئية للطحالب و تطبيقاتها الحياتية.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الطحالــب ،د .عبــد العزيــز قبــان الســدراني ،د .إدريــس منيــر التــرك ،أ.د .محمــد محمــد الحســيني ,مكتبــة أبوعظمــة للكتــب والقرطاســية ،المملكــة العربيــة الســعودية-
المدينــة المنــورة2000( .م).
)(2علم الطحالب ،أ .د .حسين علي السعدي ،أ .نضال إدريس سليمان ، ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان األردن(2006م).
(3) Introduction to the Algae: Structure and Reproduction, Bold H. C. and Wynne, M. J., 2nd ed. Prentice- Hall, Englewood Cliffs, NJ.
)(1985
(4) The Biology of the Algae, Round F. E. and Arnold E., 2nd ed. London. (1973).
(5) Algae and Human Affairs, Lembi, C. A. and Waaland, J. R, CambridgeUniversity Press, (1988).
(6) Phycology, Lee, R. E., CambridgeUniversity Press (1980).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 452 :حيا

اسم المقرر :وراثة جزيئية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) +1 2( 3

المستوى :السابع

المتطلب 250 :حيا

أهداف المقرر:
يهدف إلى تعريف الطالب بمادة الوراثة وخصائصها األساسية المميزة وكذلك  RNAوكذلك التعرف على الطرق الحديثة للفصل الجزيئى
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة االدلــة علــى ان ال DNAهــو مــادة الوراثــة – تجــارب التحــول الوراثــى –
االســتنقال الفاجــى –ثبــات كميــة ال DNAفــي الكروموســومات  -تركيــب االحمــاض
النوويــة -نمــوذج الحلــزون المــزدوج ( واطســون وكريــك) -خــواص جــزىء الDNA
– الدنتــرة واعــادة االتحــاد -تكــرار ال – DNAانزيمــات بلمــرة ال DNAفــي بكتريــا

القولــون -انزيمــات  –Topoisomerasesتناســخ الكروموســومات فــي الخاليــا
مميــزة النــواة -تناســخ منطقــة التيلوميــر فــي الكروموســوم – االســاس الجزيئــى
للطفــور –االصــاح باالســتئصال –انزيمــات الجليكوســيليز واالصــاح – بنــاء ال RNA
فــي غيــر مميــزة النــواة –– دور اشــارات االنهــاء فــي انتهــاء النســخ الجينــى .

وصف محتويات المقرر العملي:
•الفصــل العملــى لالحمــاض النوويــة والبروتينــات وتكنيــكات الفصــل الكهربــى –
االجــاروز جيــل – البلمــرة المتسلســلة .
مخرجات المقرر:
•أن يكــون الطالــب ملمــا بالمعلومــات الوافيــة عــن مــادة الوراثــة وخصائصهــا
األساســية المميــزة وعمليــات الدنتــرة واعــادة اإلتحــاد وضوابــط عمليــة النســخ

الجينــي واالســاس الجزيئــى للطفــور وقــادرا علــى الفصــل الكهربــى المعملــى
لألحمــاض النوويــة والبروتينــات.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1البيولوجيا الجزيئية للجينوم ا.د.فتحى محمدعبدالتواب –المكتبة االكاديمية ()2007
)(2) Molecular Cell biology : Freeman; 6th edition.Lodish et al. (2007
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 462 :حيا

اسم المقرر :النمو والتمايز في النبات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 1+2(3

المستوى :الثامن

المتطلب 260 :حيا

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى أن يكــون الطالــب ملمــا» بمــا يأتــي :ماهيــة النمــو -الهرمونــات النباتيــة ودورهــا فــي تنظيــم النمــو والتشــكل داخــل النبــات – مــكان تخليــق الهرمونــات –
كيفيــة تخليقهــا وهدمهــا وانتقالهــا – تأثيراتهــا الفســيولوجية فــي النبــات واســتخدامها فــي المجــاالت المختلفــة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن تعريــف النمــو – تعريــف بمنظمــات النمــو النباتيــة – األوكســينات
– الجبريلينــات – الســيتوكينينات – األثيليــن – حمــض األبسيســيك – تعريــف
بالتواقــت الضوئــي ودور الفيتوكــروم – األرتبــاع – الســكون .
وصف محتويات المقرر العملي:
•بعــض التجــارب المختــارة التــي تســاعد فــي توضيــح التأثيــرات الفســيولوجية
لمنظمــات النمــو وتقيــس النشــاط الحيــوي لهــا.
مخرجات المقرر:
•أن يكتســب الطالــب مهــارات معرفيــة وعمليــة عــن النمــو فيالكائنــات الحيــة ،
منظمــات النمــو النباتيــة  ،األرتبــاع  ،التواقــت الضوئــي

•أن يــدرك نظريــا وعمليــا ويميــز بيــن كل مــن األوكســينات ،الجبريلينــات ،
الســيتوكينينات ومعوقــات النمــو وكيفيــة بنائهــا وهدمهــا وكذلــك كيــف يميــز نظريــا
وعمليــا األدوار الفســيولوجية لــكل منهــم.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1فسلجة النبات ،عبد العظيم محمد وعبد الهادي الريس (الجزء الثاني ) ،سيما -روتوماج-فرنسا )1975(.،
)(2مواد النمو النباتية واستعماالتها في الزراعة  ،كريشنا مورثي ،ترجمة محمد ميلود خليفة،معهد األنماء العربي -بيروت –لبنان .)1987(،
(3) Growth and Differentiation in Plants, 3rd,Wareing,P.F. and Phillips,I.D.J., Pergamon Press.Oxford.(1981).
)(4) Plant Growth and Development.Leopold,A.C.,McGraw Hill Co.,New York .(1964
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 426 :حيا

اسم المقرر :فلورا وفونة المملكة العربية السعودية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1 2+(3

المستوى :الثامن

المتطلب 344 :حيا

أهداف المقرر:
يهــدف المقــرر لدراســة عناصــر الفلــورا والفونــة ومكوناتهــا لألقاليــم الجغرافيــة المختلفــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية و دراســة خصائــص المجتمعــات النباتيــة و العشــائر
التــي تنمــو مــن خــال الغطــاء النباتــي لحصــر األنــواع واألجنــاس و الفصائــل التــي تنمــو بريــا بهــا  .كمــا يهــدف لدراســة الحيــاة الفطريــة ألشــهر الحيوانــات المســتوطنة فــي مناطــق
المملكــة المختلفــة وقدرتهــا علــى التكيــف مــع الظــروف البيئيــة المحيطــة بهــا.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن تاريــخ علــم الفلــورا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وأهمية موقع شــبة
الجزيــرة العربيــة بيــن األقاليــم النباتيــة – األقاليــم النباتيــة الطبيعيــة فــي المملكــة
تبعــا لظــروف البيئــة –أنــواع البيئــات و غطائهــا النباتــي فــي المملكــة ووصــف
العشــائرالخاصة بهــا (القســم الجنوبــي والقســم الشــمالي مــن المنطقــة الغربيــة
 ،نباتــات الســفوح وقواعــد الجبــال  ،نباتــات الوديــان و أجهــزة الصــرف  ،نباتــات

أعالــي الجبــال  ،نباتــات الســهل الســاحلي الغربــي  ،نباتــات شــاطي البحــر  ،نباتــات
وســط وشــرق المملكــة  ،نباتــات الربــع الخالــي )  .دراســة تأثيــر الموقــع الجغرافــي
للمملكــة علــى توزيــع مختلــف الطوائــف الحيوانيــة بهــا مــع دراســة الصفــات العامــة
والتصنيفيــة لــكل منهــا ودراســة تكيفانهــا الســلوكية والتركيبيــة والفســيولوجية.

وصف محتويات المقرر العملي:
•طريقة إعداد وحفظ العينات في المعشبة

•حفظ وتخزين العينات

•جمع العينات النباتية

•بطاقــة البيانــات  ،تدريــب الطالبــات علــي التعــرف علــي نباتــات الفلــورا الســعودية
عــن طريــق اســتخدام كتــب الفلــورا المختلفــة .دراســة نمــاذج ألشــهر الحيوانــات التــي
تســتوطن بيئــات المملكــة المختلفــة مــع تحديــد الوضــع التصنيفــي لهــا.

•ضغط وتجفيف العينات
•تحميل العينات
مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر علي الطالب أن يكون قادرا علي التالي :

•معرفة الطالب لألسس العلمية لتقسيم الممالك واألقاليم الحيوانية

•اكتســاب المهــارات العمليــة فــي جمــع وضغــط و تجفيــف وتحميــل وحفــظ العينــات
النباتيــة البريــة المجمعــة.

•اإللمــام بأشــهر الحيوانــات المســتوطنة فــي مناطــق المملكــة المختلفــة وطريقــة
تصنيفهــا.

•فهــم مميــزات وصفــات األجنــاس والفصائــل والرتــب الكتســاب القــدرة علــي
تســمية األنــواع مــن منطقــة القصيموكتابــة بطاقــة البيانــات العلميــة .

•المعرفــة بخصائــص ومظاهــر الحيــاة لألنــواع المختلفــة للحيوانــات المســتوطنة
بالمملكــة وطــرق تكيفهــا مــع الظــروف البيئيــة المحيطــة بهــا.

•الوصــول إلــي بنــاء معشــبة نباتيــة تضــم جميــع النباتــات البريــة فــي المملكــة العربيــة
السعودية
الكتب المقررة والمراجع:
)(1الفلورا السعودية – ا .د احمد محمد مجاهد – مطابع جامعة الملك سعود – الطبعة الرابعة ()1996
)(2الجغرافيا النباتية – د .محمد عبدو العودات  ،محمود عبدا لله عبد السالم  ،محمد عبد الله الشيخ –جامعة الملك سعود –الطبعة الثانية (.)1997
)(3النباتــات الوعائيــة فــي المملكــة – شــوكت علــي شــودري – وزارة الزراعــة والميــاه والمعشــبة الوطنيــة .المركــز الوطنــي ألبحــاث الزراعــة والميــاه – المجلــد األول –الريــاض
(.1990
)(4النباتات الزهرية في المملكة العربية السعودية  -شيال كولينت – الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وأنماطها –()1991
)(5البيئة الصحراوية العربية – د0حسين علي أبو الفتح – دار الشروق للنشر والتوزيع عمان – األردن – (.)1997
)(6علم البيئة – د.حسين علي أبو الفتح –عمادة شئون المكتبات –جامعة الملك سعود –الطبعة الثانية .)1995(-
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 324 :حيا

اسم المقرر :نباتات طبية وعطرية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 1 + 2( 3

المستوى :السادس والسابع

المتطلب- :

أهداف المقرر:
البحــث و التعــرف علــي إيجابيــات و ســلبيات األعشــاب الطبيــة لتحديــد طــرق اإلســتفادة مــن مصــادر الطــب الشــعبي و الوســائل العالجيــة المناســبة المبنيــة علــي أســس علميــة
موثقــة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مفهــوم الطــب الشــعبي.مفهوم النباتــات الطبيــة و العطريــة .تصنيــف النباتــات (
الطبيــة  -عطريــة – ســامة ).توثيــق أســم النبــات عــن طريــق الوصفــات الشــعبية و
الحصــر البيولوجــي لتحديــد الفاعليــة .تحديــد نوعيــة المــواد الفعالــة ( طبيــة – عطريــة

– ســامة ) .تحديــد التأثيــر البيولوجــي لتحديــد األمــراض التــي يمكــن معالجتهــا بالطــب
الشــعبي .تحديــد األجــزاء النباتيــة المســتخدمة فــي العــاج بالطــب الشــعبي .

وصف محتويات المقرر العملي:
•إعــداد معشــبة نباتيــة خاصــة بالنباتــات الطبيــة والعطريــة وتكويــن ملــف خــاص لــكل
نبات.
مخرجات المقرر:
•التعرف علي األعشاب الطبية وأستخدامها في التداوي.
•كيفية الحماية و المحافظة علي هذة األعشاب من اإلندثار.
•األستفادة من اإلمكانيات الطبية الطبيعية التي وهبها اللة للبشر.

•التعــرف علــي قــرارات منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة التــي أكــدت جميعهــا علــي إن اســتخدام اإلعشــاب فــي
التــداوي مــن النظــم التــي البــد وأن تحظــي باإلهتمــام والدراســة و توثيــق إعــان
المنظمــات تحــت مســمي (حمايــة الحيــاة عــن طريــق حمايــة النبــات )

الكتب المقررة والمراجع:
)(1معجم األعشاب المصور  :محسن عقيل’منشورات مؤسسة األعلمى للمطبوعات-بيروت لبنان(.)2003
)(2األعشاب دواء لكل داء  :فيصل بن محمد عراقى -مكة المكرمة (1413هـ).
(3) The Green Pharmacy :James A. Duke, Published by Rodale, Inc .Emmaus, U.S.A(1997).
(4) Traditional Folk Remedies: Howard, Michael London (1987).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 314 :طب

اسم المقرر :الثقافة الصحية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :السادس والسابع

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهــدف المقــرر لالرتقــاء بصحــة األفــراد وســامه المجتمــع مــن خــال المحافظــة علــى صحــة اإلنســان ورفــع مســتواه الصحــي إلــى اعلــي مســتوى ممكــن وأيضــا أمــداد الطــاب
باألســاليب والوســائل الحديثــة واألدوات االالزمــه فــي اإلســعافات االوليــه
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

-

 70درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف الثقافــة الصحيــة والطــب العالجــي والطــب الوقائــي – أســباب األمــراض –
األمــراض المعديــة وطــرق العــدوى المختلفــة وأمثلــه لبعــض هــذه األمــراض مثــل
االلتهــاب الكبــدي الوبائــي ،التيفويــد  ،المــا ريــا  ،الحمــى الشــوكيه  ،األنفلونــزا،
الليشــمانيا ،وأمــراض العيــون المعديــة – وســائل الدفــاع فــي جســم االنســلن
والجهــاز المناعــي – األمصــال واللقاحــات  -الوبائيــات الخاصــة مثــل الكوليــرا أو

الحمــى الصفــراء – أمــراض العصــر منهــا مــرض الســكر  ،ارتفــاع ضغــط الــدم  ،االيــدز
 ،األورام  ،الســمنة وهشاشــة العظــام – الغــذء والعناصــر الغذائيــة الضروريــة للحامــل
والمرضــع – أمــراض ســوء التغذيــة – الرعايــة الصحيــة لــام أثنــاء الحمــل والنفــاس
والرضاعــة – الرعايــة الصحيــة للطفــل والتطعيمــات االجباريــه – فســاد االغذيــه
والطــرق المختلفــة لحفــظ الطعــام – اإلســعافات االوليــه .

مخرجات المقرر:
•بعد االنتهاء من المقرر يكون الطالب قادرا على التالي:

•تطبيق أسس الرعاية الصحية لألسرة

•معرفة ابرز األعراض لألمراض الشائعة وكيفية الوقاية منها

•القيام اإلسعافات األولية

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مبادئ الصحة والسالمة العامة  :نهله البيارى وآخرون ،دار المعارف القاهرة ( ) 2006
)(2أسس الثقافة الصحية  :منال جالل عبد الوهاب  ،مكتبه االنجلو القاهرة ( ) 2006
)(3دليل اإلسعافات األوليه :حسين الجزائري -مكتبه لبنان ناشرون ()2008
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 415 :حيا

اسم المقرر :علم األجنة

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :السابع والثامن

المتطلب 212 :حيا  470 -حيا

أهداف المقرر:
دراسة مراحل التكوين والنمو والتميز لبعض األجنة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تكوين الحيوانات المنويةـ تكوين البويضات ـ أنواع البويضات ـ اإلخصاب وأنواعه.

•التكوين العضوى فى كل من  :السهيم ـ البرمائيات ـ الطيور

•التفلج أو التعقيل فى كل من  :السهيم ـ البرمائيات ـ الطيور ـ الثدييات

•التكوين المشيمى فى الثدييات

•التبطيــن وتكويــن الطبقــات الجنينيــة الثالثــة فــى كل مــن  :الســهيم ـ البرمائيــات ـ
الطيــور
وصف محتويات المقرر العملي:
•دراسة المراحل المبكرة ألنقسام البويضة الملقحة فى الضفدع والدجاج

•دراسة أنواع المشيمة المختلفة فى الثدييات

•دراسة مراحل التطور فى جنين الدجاج
مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر علي الطالب أن يكون قادرا علي التالي :
•اإللمــام بتكويــن الحيوانــات المنويةوتكويــن البويضــات وأنــواع البويضــات
واإلخصــاب وأنواعــه

•التوصــل لفهــم مراحــل التكويــن والنمــو والتميــز لبعــض األجنة(الســهيم ـ البرمائيــات
ـ الطيــور ـ الثدييــات).

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مقدمة فى علم األجنة للفقاريات د .ماهر محمد إبراهيم ,عمادة شئوون المكتبات – جامعة الملك سعود – الرياض أخرطبعة
)(2) An Introduction to Embryology : Balinsky , B. I. 10 th Ed. W. B. Saunders Co., Philadelphia& London (2002
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 314 :طب

اسم المقرر :الثقافة الصحية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :السابع والثامن

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهــدف المقــرر لالرتقــاء بصحــة األفــراد وســامه المجتمــع مــن خــال المحافظــة علــى صحــة اإلنســان ورفــع مســتواه الصحــي إلــى اعلــي مســتوى ممكــن وأيضــا أمــداد الطــاب
باألســاليب والوســائل الحديثــة واألدوات االالزمــه فــي اإلســعافات االوليــه
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

-

 70درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف الثقافــة الصحيــة والطــب العالجــي والطــب الوقائــي – أســباب األمــراض –
األمــراض المعديــة وطــرق العــدوى المختلفــة وأمثلــه لبعــض هــذه األمــراض مثــل
االلتهــاب الكبــدي الوبائــي ،التيفويــد  ،المــا ريــا  ،الحمــى الشــوكيه  ،األنفلونــزا،
الليشــمانيا ،وأمــراض العيــون المعديــة – وســائل الدفــاع فــي جســم االنســلن
والجهــاز المناعــي – األمصــال واللقاحــات  -الوبائيــات الخاصــة مثــل الكوليــرا أو

الحمــى الصفــراء – أمــراض العصــر منهــا مــرض الســكر  ،ارتفــاع ضغــط الــدم  ،االيــدز
 ،األورام  ،الســمنة وهشاشــة العظــام – الغــذء والعناصــر الغذائيــة الضروريــة للحامــل
والمرضــع – أمــراض ســوء التغذيــة – الرعايــة الصحيــة لــام أثنــاء الحمــل والنفــاس
والرضاعــة – الرعايــة الصحيــة للطفــل والتطعيمــات االجباريــه – فســاد االغذيــه
والطــرق المختلفــة لحفــظ الطعــام – اإلســعافات االوليــه .

مخرجات المقرر:
•بعد االنتهاء من المقرر يكون الطالب قادرا على التالي:

•تطبيق أسس الرعاية الصحية لألسرة.

•معرفة ابرز األعراض لألمراض الشائعة وكيفية الوقاية منها.

•القيام اإلسعافات األولية .

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مبادئ الصحة والسالمة العامة  :نهله البيارى وآخرون ،دار المعارف القاهرة ( ) 2006
)(2أسس الثقافة الصحية:منال جالل عبد الوهاب  ،مكتبه االنجلو القاهرة ( ) 2006
)(3دليل اإلسعافات األوليه :حسين الجزائري -مكتبه لبنان ناشرون (.)2008
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 464 :حيا

اسم المقرر :تغذية نباتية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 1+2(3

المستوى :السابع والثامن

المتطلب 260 :حيا

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى معرفــة الطالــب بماهيــة العناصــر الكبــرى والصغــرى وآليــة أمتصاصهــا وأنتقالهــا وأهميتهــا داخــل النبــات و أعــراض نقــص العناصــر علــى النبــات وكيفيــة
تدويرها.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن التغذيــة المعدنيــة -العناصــر الكبــرى والصغــرى – آليــة أمتصــاص
وأنتقــال العناصــر – أهميــة العناصــر المعدنيــة لحيــاة النبــات – أعــراض نقــص
العناصــر علــى النبــات – تدويــر العناصــر.
وصف محتويات المقرر العملي:
•بعــض التجــارب المختــارة لتوضيــح الزراعــة الرمليــة والمائيــة وأعــراض نقــص
العناصــر علــى النبــات.
مخرجات المقرر:
•أن يكتســب الطالــب مهــارات معرفيــة وعمليــة عــن أهميــة العناصــر الكبــرى
والصغــرى للنبــات ودورهــا الفســيولوجي وأعــراض نقصهــا

•أن يميــز بيــن األنــواع المختلفــة للمحاليــل المغذيــة وكذلــك أنــواع المــزارع وأن يــدرك
مميزاتهــا وعيوبهــا.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1فســيولوجيا النبــات  ,روبــرت م.دفليــن وفرانســيس ه.ويــذام ،ترجمــة محمــد محمــود شــراقي ،عبــد الهــادي خضــر ،علــي ســعد الديــن ســامة ،نهديــة كامــل مراجعــة
محمــد فــوزي عبــد الحميــد .المجموعــة العربيــة للنشــر(الطبعة الرابعــة ))1985( ،
)(2فسيولوجيا النبات العامة ،محمد حمد الوهيبي ومحمد عمر باصالح ،النشر العلمي والمطابع ،جامعة الملك سعود.)1418(،
)(3فسيولوجيا النبات العملية  ،هشام عبد الجواد ومحمد حمد الوهيبي،النشر العلمي والمطابع ،جامعة الملك سعود . )1997(،
(4) Plant Physiology.3rd edition.,Salisbury, F. and Ross,C.,Publishing Co.BelmontCalif., (1985).
(5) Cell and Molecular Biology.Concepts and Experiments.,Gerald,K.,John Wiley&Sons, Inc.USA.,(1996).
(6) Biochemistry and Molecular Biology of Plants.,Buchanan,B.:Gruiss,W. and Jones, R., American Society of Plant Physiology.,(2000).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 416 :حيا

اسم المقرر :علم المناعه واالمصال

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السابع والثامن

المتطلب 470 :حيا

أهداف المقرر:
التعرف على الجهاز المناعي والطرق المختلفة للدفاع عن الجسم وأيضا اإللمام ببعض أنواع األمراض المناعية وكيفية الوقاية منها.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
المناعــي وأمــراض المناعــة الذاتيــة –نبــذه عــن األمــراض المناعيــة الناتجــة عــن قصــور
الجهــاز المناعــي مثــل مــرض نقــص المناعــة المكتســبة – أمــراض الحساســية مثــل
الربــو -العوامــل التــي تؤثــر فــي مناعــة الجســم مثــل الغــداء والهرمونــات والعمــر–
األمصــال واللقاحــات ( طريقــه تركيبهــا وكيفيــه عملهــا واســتخدامات كل منهــا )

•التعريــف بعلــم المناعــة – أنمــاط وأنــواع المناعــة –دراســة تشــريحية ووظيفيــة للجهــاز
المناعــي  -أســلحه الدفــاع الطبيعيــة فــي الجســم – الخاليــا المناعية ( أنواعها ونشــأتها
والــدور المناعــي لــكل منهــا) – االســتجابة المناعيــة (أنواعهــا وفعاليــة كل منهــا )
 المســتضدات –األجســام المضــادة ( تركيبهــا و أنواعهــا وكيفيــه عملهــا .التحمــلوصف محتويات المقرر العملي:

الــدم البيضــاء – فصائــل الــدم وتفاعــل األجســام المضــادة واألنتجينــات – اختبــار
الترســيب – اختبــارات الحساســيه المختلفــه بواســطه أنتجينــات مســبقه التحضيــر.

•تشــريح الجهــاز الليمفــاوي فياألرنــب أو الدواجــن  -قطاعــات فيأعضــاء الجهــاز المناعي
( الغــدة الثيموثيــة ،العقــدة الليمفاويــة  ،الطحــال  ،اللوزتيــن )-العــد د النوعــي لخاليــا
مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقررعلى الطالب أن يكون قادر على التالي:

•التعرف على أانواع المناعة

•فهم تركيب الجهاز المناعي

•اإللمام ببعض األمراض المناعية وكيفية الوقاية منها.

•استيعاب الطرق المختلفة للدفاع عن الجسم

•معرفة الفرق بين طرق التطعيم المختلفة

الكتب المقررة والمراجع:
)(1علم المناعة والمصول طارق صالح الزبيدى  .دار اليازورى للنشر والتوزيع عمان األردن )2005(.
)(2علم المناعة وير دوناللد ام وآخرون .مطابع جامعه الملك سعود-الرياض ()1419
)(3علم المناعة واألمصال الكبيسى وخالد – دار صفاء للنشر والتوزيع عمان-األردن()1421
)(4أساسيات علم المناعة واألمصال ( : )1412عثمان جمال محمد وآخرون  .دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان-األردن –الطبعه األولى ()1412
)(5) Immunobiology : The immune system in health and disease.Chares A .Janeway et al., Garland publishing –New York,5th ed.(2001
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 417 :حيا

اسم المقرر :حشرات اقتصادية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السابع والثامن

المتطلب 311 :حيا

أهداف المقرر:
دراســة اآلفــات الحشــرية المســببة ألضــرار وخســائر اقتصاديــة فــي المحاصيــل الحقليــة والبســتانية وفــي المــواد المخزونــة وغيرهــا مــن المنتجــات األخــرى وطــرق مكافحتهــا عــاوة
علــى دراســة الحشــرات النافعــة والهامــة مــن الناحيــة االقتصاديــة وطــرق إكثارهــا.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة أهــم اآلفــات الحشــرية التــي تصيــب المحاصيــل الحقليــة و المحاصيــل
البســتانية والحبــوب والمــواد المخزونة-دراســة أهــم الحشــرات الطبيــة والبيطريــة

–دراســة الطــرق العامــة لمكافحــة اآلفــات الحشــرية – دراســة مختصــرة لبعــض
الحشــرات النافعــة والهامــة اقتصاديــا.

وصف محتويات المقرر العملي:
•دراســة أمثلــة للحشــرات االقتصاديــة ( الضــارة والنافعــة) و أمثلــة لبعــض الحشــرات
الطبيــة والبيطريــة مــن حيــث دراســة كل مــن  :الشــكل الظاهــري – دورة الحيــاة –
الطــور الضــار أو النافــع – الوضــع التصنيفــي .
مخرجات المقرر:
•في نهاية المقرر يجب أن يكون الطالب لديه القدرة على مايلي :
•التمييز بين األنواع الحشرية المختلفة الضار منها والنافع.
•معرفة كيفية االهتمام بالحشرات النافعة المختلفة وطرق تربيتها وإكثارها

•معرفــة الطــرق المختلفــة لمكافحــة اآلفــات الحشــرية وكيفيــة اختيــار أنســبها مــن
ناحيــة خفــض الكثافــة العدديــة لآلفــة الحشــرية مــع عــدم اإلضــرار بالبيئــة وعناصرهــا
المختلفــة.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1علم الحشرات العام  ,د .محمد فؤاد توفيق  ,دار المعارف – جمهورية مصر العربية الطبعة الخامسة 1983م
)(2تركيب وتصنيف الحشرات ,د .جورج نصر الله رزق  ,دار المعرفة – جمهورية مصر العربية الطبعة األولى 1980م
)(3الحشــرات االقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وطــرق مكافحتهــا  ,د .عبدالرحمــن عبدالفتــاح فــرج اللــه  ,د .خالــد محمــد ســعيد الغامــدي – مطابــع القــوات
المســلحة  -المملكــة العربيــة الســعودية 1423هـــ
)(4الحشرات الطبية والبيطرية  ,د .مصطفى سليمان صالح  ,منشأة المعارف – األسكندرية – جمهورية مصر العربية 1998م .
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 418 :حيا

اسم المقرر :سلوك الحيوان

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :السابع والثامن

المتطلب 210 :حيا

أهداف المقرر:
دراسة األنماط السلوكية للحيوان ومعرفة مسبباتها مع شرح آلياتها وتوضيح القوانين العامة لسلوك الحيوان
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة القوانيــن العامــة للســلوك (نظريــة المؤثــر واالســتجابة) – دراســة الطــرز
العامــة للســلوك التكيفــي ووصفــه – دراســة العالقــة بيــن الوراثــة والســلوك –
دراســة عناصــر الســلوك الفطــري والمكتســب (النظــم – المنعكســات-الغرائز-
التعلم-التفكيــر) – دراســة الســلوك كاســتجابة للحافــز والســلوك المعاكــس – دراســة

العوامــل المقيــدة للحركــة (الحواجــز االجتماعيــة والبيئيــة) – دراســة الســلوك والبيئــة
– دراســة لغــة التواصــل بيــن الحيوانــات المختلفــة – دراســة اإلقليــم والجماعــة –
دراســة تأثيــر الهرمونــات علــى الســلوك

مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر علي الطالب أن يكون قادرا علي التالي :

•فهــم الســلوك كاســتجابة للحافــز والســلوك المعاكــس والعوامــل المقيــدة للحركــة
(الحواجــز االجتماعيــة والبيئيــة).

•لتوصل للطرز العامة للسلوك التكيفي ووصفه

•فهم العالقة بين السلوك والبيئة

•اإللمام بالقوانين العامة للسلوك (نظرية المؤثر واالستجابة)
•فهم العالقة بين الوراثة والسلوك
•التوصــل لعناصــر الســلوك الفطــري والمكتســب (النظــم – المنعكســات-الغرائز-
التعلم-التفكيــر).

•دراسة لغة التواصل بين الحيوانات المختلفة
•معرفة تأثير الهرمونات على السلوك

الكتب المقررة والمراجع:
)(1سلوك الحيوان  ,جون بول سكوت – ترجمة عبد الحليم خليل – عبد الحافظ حلمي محمد – مكتبة الخانجي – القاهرة – مصر الطبعة الثانية – 1994م .
)(2األساسيات المتكاملة لعلم الحيوان ,هيكمان وآخرون – ترجمة ماهر خليفة وآخرون – الدار العربية للنشر والتوزيع– الجزء الرابع 1990م
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 453 :حيا

اسم المقرر :وراثة المجتمع

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) +0 2( 2

المستوى :السابع والثامن

المتطلب 250 :حيا

أهداف المقرر:
تهــدف إلــى تعريــف الطالــب بعمليــة التــوارث فــي العشــائر وليــس علــى مســتوى األفــراد وكذلــك اإللمــام بتقديــر التكــرارات الجينيــة ودراســة المســتودع الجينــي واإلتــزان الوراثــي
فــي العشــائر والتــزاوج بيــن األقــارب وذلــك ألن الوراثــة فــي العشــائر كبيــرة الحجــم أحــد الفــروع األساســية الهامــة مــن علــوم الوراثــة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•دراســة التكــرارات الجينيــة – دراســة الصفــات الوصفيــة والكميــة– قانــون هــاردى
واينبــرج لالتــزان – المســتودع الجينــى – دراســة اثــار العــزل والطفــرات والهجــرة
الجينيــة علــى التكــرارات بالعشــيرة – التــزاوج بيــن االقــارب ( التربيــة الداخليــة ) –

بعــض الصفــات المتوارثــة فــي االنســان وطــرق حســاب تكراراتهــا ودرجــة االتــزان
فــي العشــيرة – دراســة الصفــات المكتســبة – االنجــراف الوراثــى – االنتخــاب
وانواعــه المختلفــة.

مخرجات المقرر:
•أن يكون الطالب قادرا على تقدير التكرارات الجينية وطرق قياسها إحصائيا
•دراســة االتــزان الوراثــي فــي العشــائر الكبيــرة العــدد ومعرفةأثــار العــزل والطفــرات
والهجــرة الجينيــة علــى التكــرارات بالعشــيرة وبعــض الصفــات المتوارثــة فــي االنســان

وطــرق حســاب تكراراتهــا وكيفيــة نشــاة االنــواع مــع التطبيــق علــى كل الحــاالت ال
مدروســة.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الوراثة  -ارسوال جودنيف – ترجمة :ا.د.هاشم حسين و ا.د .حسين الشرقاوى – الناشر :مؤسسة االهرام (.)1981
)(2اساسيات علم الوراثة ا.د .عبدالفتاح بدر دار األندلس للنشر والتوزيع ()2005
) (3) Concepts of Genetics - Klug, Cummings and Spencer Pearson, Prentice Hall, IE ( 2006
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 323 :حيا

اسم المقرر :كيمياء نباتية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 2 + 1( 3

المستوى :السابع والثامن

المتطلب 101 :كيم

أهداف المقرر:
دراســه المكونــات الكيميائيــه النباتيــه إعتمــادا علــى تصنيــف المــواد الكيميائيــة االساســيه التــى تدخــل فــي تركيــب النبــات مــع دراســة المــواد الفعالــة ذات األهميــة الطبيــه التــى
ترتبــط بالتأثيــر الفســيولوچى و االســتعمال الدوائــى لهــذه النباتــات و تحديــد طــرق فصلهــا و تنقيتهــا و تعريفهــا و تحديــد الشــكل الكيميائــى لهــا.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــه عــن التعريــف بعلــم كيميــاء النبــات – الهــدف مــن دراســته – تعريــف
المكونــات الكيميائيــه التــى تدخــل فــى تركيــب النبــات مــن مكونــات أيــض أوليــه
وثانويــه (المــواد الفعالــه) –دراســه طــرق الفصــل الكروماتوجرافــى و تنقيــه و تعريــف
المكونــات النباتيــه و التــى تشــمل  :دراســه اســس و أقســام و أنــواع التحليــل
الكروماتوجرافــى  -دراســة مكونــات األيــض اآلوليــه للنبــات (المــواد الكربوهيدراتيــه

– اآلحمــاض األمينيــه – البروتينــات – الليبيــدات – الفيتامينــات ) ومكونــات
األيــض الثانويــه (المــواد الفعالــة) للنبــات مــن مــواد جليكوســيديه (فالفونيــدات –
صابونينــات – انثراكينونــات )  -القلويــدات – الزيــوت الطيــاره – التانينــات مــن حيــث
تعريفهــا – تقســيمها – خواصهــا الفيزيائيــه و الكيميائيــه و طــرق اســتخالصها و
فصلهــا و تنقيتهــا و تعريفهــا و أهميتهــا الطبيــه و أهميتهــا للنبــات.

وصف محتويات المقرر العملي:
•التعريــف بكيفيــه إختيــار النباتــات و طــرق جمعهــا و تجفيفهــا و طحنهــا –إجــراء
إختبــارات كيميائيــه أوليــه للنبــات لمعرفــه المكونــات الفعالــه المتواجــده فــى النبــات-
إجــراء تجــارب إلســتخالص مركبــات األيــض األوليــه و الثانويــة -إجــراء تجــارب لفصــل

و تعريــف مركبــات األيــض األوليــة والثانويــة المســتخلصة مــن النبــات -التعريــف
بإســتخدام طــرق الفصــل اللونــى كروماتوجرافيــا الــورق و كروماتوجرافيــا الطبقــه
الرقيقــة.

مخرجات المقرر:
•فى نهايه المقرر على الطالب ان يكون قادرا على التالى:
•إســتيعاب مفهــوم علــم كيميــاء النبــات و أهميــه مــواد األيــض األوليــه و الثانويــه
الطبيــه و أهميتهــا للنبــات فــى نمــوه و بنــاءه ومقاومتــه للعوامــل الخارجيــه مــن
جفــاف و ملوحــه ورعــى وحشــرات و إصابتــه بالميكروبــات والفطريــات.

•إكتســاب المهــارات العلميــه فــى إجــراء التجــارب الخاصــه بإســتخالص وفصــل وتنقيــه
وتعريــف المركبــات األوليــه للنبــات والمــواد الفعالــه ذات المصــدر النباتــى والتــى
لهــا تأثيــر طبــى.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1النباتات و األعشاب الطبيه :الشحات نصر ابو زيد الدار العربية للنشر والتوزيع القاهره ()٢٠٠٠
)(2فسيولوچيا و كيمياء الزيوت الطياره للنباتات العطريه :الشحات نصر ابو زيددار المريخ للنشر  .الرياض المملكة العربية السعودية (.)١٩٩٥
)(3كيميــاء النباتــات الطبيــة :مقبــول أحمــد مقبــول ,منيــب موســى الســاكت ,ماضــى توفيــق الجغبيــر ,أحمــد فــرج العطيات.المركــز العربــى للخدمــات الطالبيــة,األردن.
(. )١٩٩٥
(4) chaplin, M.F. and Kennedy, J.F. (1994).carbohydrate Analysis a Practical Approach. Oxford, New York, Tokyo.
(5) Balboa, S.I. (1986).chemistry of crude drugs .laboratory manual. Faculty of pharmacy, Cairo University.
(6) Harborne, J.B. (1984).phytochemical methods .published in USA by Chapman and Hall London
(7) Trease, G.E.and Evans, W.C. (1983).pharmacognosy 11 Ed. BailliereTindall-London.
(8) Trease, G.E.and Evans, W.C. (1983).pharmacognosy 11 Ed. BailliereTindall-London.
(9) -Miller, L.P. (1973). Phytochemistryvol, I, II, III, van Nostrand Reinhold co. New York.
Mabry, T.J., Markham, K.R. and Thomas, M.B. (1970). The systematic Identification offlavonoids. Springer, Verlag, New York,

Heidelberg, Berlin

)(10
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 446 :حيا

اسم المقرر :نباتات اقتصادية وطبية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) ) 1 2+( 3

المستوى :السابع والثامن

المتطلب 344 :حيا

أهداف المقرر:
تعريف الطالب بالنباتات ذات القيمة االقتصادية والطبية في المملكة العربية السعودية ومدى إمكانية االستفادة منها.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة فــي تقســيم الكائنــات النباتيــة تبعــا ألهميتهــا االقتصاديــة والطبيــة ,المــواد
األساســية والنواتــج الموجــودة بالنبــات  .النباتــات الغذائية ( نباتــات الحبوب وصناعة
الــورق و النباتــات البقوليــة) ـ نباتــات الزيــوت (طــرق اســتخراج الزيــوت الثابتــة -أهــم
النباتــات التيتســتخرج منهــا زيــوت تســتخدم فــي الغــذاء والصناعــة)  -نباتــات الســكر
أنواعهــا وطــرق اســتخالصها  -األليــاف النباتيــة وأهميتهــا االقتصاديــة( أقســامها مــن
حيــث نشــأتها وموضــع وجودهــا بالنباتــات)  .نباتــات الغابــات واألخشــاب  -نباتــات

العقاقيــر الطبيــة المســتخرجة مــن األجــزاء المختلفــة للنبــات .الطحالــب ودورهــا
االقتصــادي فــي إنتــاج العديــد مــن المــواد ذات األهميــة الطبيــة  -المشــروبات
والمنبهــات والمرطبــات و طــرق اســتخراجها وعمليــة تحضيــر البــن والشــاي والــكاكاو
والشــوكوالته  -النباتــات العطريــة وأهــم اســتعماالت الزيــوت العطريــة  -نباتــات
التوابــل  -نباتــات تســتخدم جذورهــا أو قلفهــا أو بذورهــا أو أوراقهــا أو إزهارهــا أو
وثمارهــا فــي إنتــاج التوابــل.

وصف محتويات المقرر العملي:
•جمــع وتحديــد النباتــات االقتصاديــة والطبيــة الموجــودة فــي منطقــة القصيــم ,
تصنيفهــا وتحديــد األجنــاس حســب أهميتهــا االقتصاديــة تحديــد األجــزاء المســتخدمة

مــن كل جنــس والمــواد الفعالــة فيهــا  ,تحديــد أ أنــواع التوابــل المختلفــة و تصنيفهــا
علــي حســب أجناســها وفصائلهــا وأهميــة كل نــوع.

مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر ،علي الطالب أن يكون قادرا علي التالي :
•اســتيعاب مفاهيــم الفــروق بيــن أقســام النبــات المختلفــة تبعا ألهميتهــا االقتصادية
والطبية

•اكتســاب المهــارات العمليــة لتحديــد األجــزاء المختلفــة مــن النباتــات تبعــا للمــواد
الفعالــة الموجــودة بهــا .

الكتب المقررة والمراجع:
)(1النبات االقتصادي – ا .د محمد الشافعي – جامعة عين شمس(. )1987
)(2كيمياء النباتات الطبية أ .د .مقبول أحمد مقبول  ,د .موسى ساكت وآخرون  ,المركز العربى للخدمات الطالبية  ,عمان – األردن (.)1995
)(3تكنولوجيا الخشب  ,د .لطيف حاجى حسن النجار  ,د .سمير فؤاد على توفيق  ,دار الكتب للطباعة والنشر  ,جامعة الموصل  ,العراق .)1981( ,
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 312 :حيا

اسم المقرر :منتجات حشرية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السابع والثامن

المتطلب- :

أهداف المقرر:
دراسة بعض نماذج الحشرات المنتجة لمواد يستفيد منها اإلنسان في غذائه وصناعته المختلفة مثل نحل العسل ودودة الحرير والحشرات القشرية وغيرها .
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة تاريخيــة لتربيــة النحــل فــي العالــم القديــم والجديــد -األهميــة االقتصاديــة
لتربيــة نحــل العســل  -بيولوجيــة نحــل العســل ودورة الحيــاة  -العوامــل المؤثــرة
علــى وضــع البيــض -وظائــف الشــغاالت – التواصــل الحركــي والكيميائــي فــي
النحــل والفيرومونــات (مصادرهــا وأنواعهــا ودورهــا فــي حيــاة النحــل) – كيفيــة جمــع
الرحيــق وحبــوب اللقــاح والمــاء والبروبوليــس  -منتجــات نحــل العســل  -اآلفــات
واألمــراض المختلفــة التــي تصيــب نحــل العســل وطــرق مكافحتهــا  -نحــل العســل

ومنتجاتــه فــى الطــب البديــل  .مقدمــة تاريخيــة لتربيــة دودة الحريــر -كيفيــة النهــوض
بصناعــة الحريــر فــي الوقــت الحاضــر  -تركيــب الغــدد الرأســية – أجــزاء الفــم (الغازلــة)
 األهميــة االقتصاديــة لديــدان الحريــر المختلفــة  -اآلفــات واألمــراض التــي تصيــبديــدان الحريــر وطــرق مكافحتهــا .الزنابيــر والحشــرات القشــرية والنمــل وغيرهــا مــن
الحشــرات األخــرى كمنتجــات لبعــض المــواد التــي تســتخدم فــي الصناعــة

وصف محتويات المقرر العملي:
•تصنيــف نحــل العســل -أنــواع نحــل العســل (ســاالت النــوع - )Apismellifera
الصفــات المطلوبــة فــي الســالة (الســالة القياســية) -الصفــات المســتخدمة فــي
التصنيــف (مظهريــة -بيولوجيــة) -صفــات وخصائــص النحــل الكرنيولــي واإليطالــي
والبلــدي  -إدارة المناحــل وتوقيــت العمليــات النحليــة  -تربيــة الملــكات والتلقيــح

الصناعــي  -المواصفــات القياســية للعســل – طــرق غــش العســل  .أنــواع ديــدان
الحريــر – دراســة الصفــات التقســيمية والمورفولوجيــة  -بيولوجــي وتربيــة ديــدان
الحريــر  -الخــواص الطبيعيــة والخــواص الكيميائيــة للخيــوط الحريريــة  -طــرق اإلكثــار
الكمــي لديــدان الحريــر واإلنتــاج التجــاري .

مخرجات المقرر:
•بعد دراسة المقرر يكون الطالب على دراية بكل مما يأتي:

•كيفية التعرف على جودة العسل

•أهم الحشرات المنتجة لمنتجات مفيدة في حياة اإلنسان

•كيفية تربية ديدان الحرير إلنتاج الحرير على نطاق تجاري

•كيفية إنشاء مناحل إلنتاج عسل النحل ومنتجات النحل األخرى

•أهم الحشرات األخريات التي تنتج مواد ذات قيمة اقتصادية

الكتب المقررة والمراجع:
)(1الحشــرات االقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وطــرق مكافحتهــا –د .عبــد الرحمــن عبــد الفتــاح فــرج اللــه د .خالــد محمــد ســعيد الغامــدي – مطابــع القــوات
المســلحة  -المملكــة العربيــة الســعودية  1423هـــ.
)(2تربية النحل العملية  -ف .روديو نوف – دار االرشاد للطباعة والنشر 2004م
(3) Bee : Claire Preston, Reaktion Books. UK2006
(4) Honey and silk :Gilbert Waldbauer – Univ.California, USA. 2010
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 419 :حيا

اسم المقرر :كيمياء األنسجة

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+1(2

المستوى :السابع والثامن

المتطلب 211 :حيا  240 -كيم

أهداف المقرر:
تعريف الطالب باألسس العلمية المطبقة لعلم كيمياء األنسجة واستخداماته المختلفة في األمراض والبحوث.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الكشــف علــى بعــض المــواد الكربوهيدراتيــة والبروتينيــة والدهنيــة واألنزيمــات
الخاصــة بعمليــات الهضــم واألكســدة واالختــزال – مقارنــة بيــن المــواد الكيميائيــة

المتواجــدة فــي األنســجة الطبيعيــة وغيــر الطبيعيــة –االســتخدامات التطبيقيــة
لكيميــاء األنســجة فــي األمــراض والبحــوث.

وصف محتويات المقرر العملي:
•دراسة واسعة للصبغات الكيمونسيجية.
مخرجات المقرر:
•في نهاية دراسة المقرر،على الطالب أن يكون قادر على التالي:
•أكتساب المهارات العلمية في طرق الكشف عن المواد العضوية في النسيج.

•فهــم وتحديــد الفــروق بيــن األنســجة الطبيعيــة والمرضيــة مــن حيــث نســبة المــواد
فيهــا

الكتب المقررة والمراجع:
)(1أساسيات علم كيمياء ألنسجه ( النظرية والتطبيق ) ,نورى بن طاهر الطيب وبشير محمود جرار الطبعة األولى جامعه الملك سعو(. ) 1415
(2) Enzyme histochemistry ,Grossau,z.l.,andSchieble,H.T. ,A laboratory manual .Belt offsetdrucke. Berlin (1979)).

قســـــم األحـــــيــــــــــــــــاء
Biology Department

52
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس األحياء

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 436 :حيا

اسم المقرر :فطريات وأمراض النبات

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1 + 2( 3

المستوى :السابع والثامن

المتطلب 330 :حيا

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر الــي تعريــف الطالــب بالفطريــات بشــكل عــام مــن حيــث الشــكل الظاهــري والتشــريحي موضحــا األقســام المختلفــة للفطريــات وأســس تصنيفهــا والتركيــز علــى
األنــواع الممرضــة للنبــات وطــرق التحكــم والمقاومــة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 30درجة

 20درجة

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•خصائــص الفطريــات ،التراكيــب المورفولوجيــة والصفــات األساســية للفطريــات،
تركيــب الخليــة الفطريــة ،طــرق معيشــة الفطريــات وعالقاتهــا بعوائلهــا ،اســس
تقســيم الفطريــات ،نمــاذج مــن دورات حيــاة الفطريــات للمجاميــع الرئيســية

واألهميــة االقتصاديــة والطبيــة لهــا والتركيــز علــى األنــواع الممرضــة للنبــات
وطــرق التحكــم والمقاومــة ،تعريــف المــرض النباتــي ،أســس دراســة أمــراض
النبات،مســببات أمــراض النبــات الميكروبيــة وغيــر الميكروبيــة.

وصف محتويات المقرر العملي:
•فحــص الشــرائح الجاهــزة لدراســة التراكيــب الفطريــة المختلفــة الالجنســية
والجنســية ،اســتخدام العينــات الحيــة لفحــص ودراســة أعــراض أمــراض النبــات
الفطريــة مــا أمكــن والتعــرف علــي كيفيــة تحضيــر الشــرائح منهــا لفحــص التراكيــب

الفطريــة الموجــودة بهــا ،إعــداد المزرعــة الشــريحية كوســيلة للتعــرف علــي طريقــة
التجرثــم ومــن ثــم التعــرف علــي الفطــر.

مخرجات المقرر:
•أن يكــون الطالــب ملمــا بخصائــص الفطريــات وتراكيبهــا المختلفــة الجنســية
والالجنســية

•أن يتمكــن مــن التعــرف علــى أهــم األمــراض الفطريــة وعــزل الفطريــات مــن العينــات
المرضية
•اإللمام بطرق المكافحة المختلفة ألمراض النبات الفطرية

الكتب المقررة والمراجع:
)(1أساسيات علم الفطريات  ,الرحمه ،عبد الله ناصر .عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية الرياض1997
)(2أساسيات أمراض النبات والتقنية الحيوية  ,وصفي،عماد الدين  ,المكتبة األكاديمية جمهورية مصر العربية 1993
(3) Alexopoulos C. J., C. W. Mims and M. Blackwell (1996). Introductory Mycology. 4th Ed. John Willey& Sons. Inc. New York.
(4) - Agrios, G. N. ( 2005 ). Plant Pathology. Academic Press, New York. USA.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزهCHEM 213 :

اسم المقرر :مقدمة في تقنية النانو

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2 ( 2

المستوى :السابع والثامن

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهدف مقرر مقدمة فى تقنية النانو الى إعطاء لمحة تاريخية عن نشوء هذا العلم و فوائده  ،وتطبيقاته ،في الجوانب  :الصحية والبيئية و الزراعية و الصناعية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•وصف علم النانو وتكنولوجيا النانو
•التعرف على السمات الفريدة للبنى النانوية وتقنية النانو وفهمها.
•فهم العمليات والتقنيات التي ينطوي عليها إنشاء وتجميع الهياكل النانوية

•لنقــل الطــاب إلــى حــدود المعرفــة وأســاليب الهندســة بشــكل أساســي ومــا يرتبــط
بهــا
•التعرف على بعض االختبارات التطبيقية لهذا العلم في المختبر أو الحقل

•التعرف على التطبيقات المختلفة لتقنية النانو
مخرجات المقرر:
•بنهايــة المقــرر تكــون الطالبــات ملمــات بالمفاهيــم الرئيســية للتكنولوجيــا النانــو
ومجاالتهــا المختلفــة وتطبيقاتهــا واثارهــا االيجابيــة والســلبية واآلفــاق المســتقبلية
للتكنولوجيــا النانــو
الكتب المقررة والمراجع:
) «(1قنية النانو و عصر علمي جديد « :د محمود محمد صالح .مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية 1415.هـ
) «(2مفاهيم أساسية في تقنية النانو» :فؤاد نمر الرفاعي .جامعة ذي قار 2016م.
)«(3مقدمة في تقنية النانو» :د .محمد صالح الصالحي د .عبد الضويان .جامعة الملك سعود 2007 ،م
(4) Gabor L. Hornyak, H. F. Tibbals, Joydeep Dutta, John J. Moore, Introduction to nanoscience and nanotechnology, CRC Press, latest
edition
(5) Carl C. Koch, Edited, Nanostructured materials: processing, properties, and applications, William Andrew Publishing, latest edition
(6) W.A. Goddard, D.W. Brenner, S.E. Lyshevski, and G.J. Iafrate, Edited, Handbook of Nanoscience, Engineering and Technology, CRC
Press, latest edition.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 434 :حيا

اسم المقرر :مقدمة في التقنية الحيوية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )+0 2( 2

المستوى :السابع والثامن

المتطلب330 :حيا

أهداف المقرر:
إكساب الطالب المعلومات األساسية في مجال التقنية الحيوية كأحد المجاالت التطبيقية الحديثة الهامة لعلم الوراثة ومجاالت استخدامه.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•التعريــف بمفهــوم التقنيــة الحيويــة ــــ مجــاالت اســتخدام التقنيــة الحيويــة  -طــرق
إدخــال جينــات غريبــة فــي الخاليــا للحصــول علــى كائنــات محولــة وراثيـ ًـا ــــ اســتخدام
النقــل الجينــي فــي تحســين الصفــات الوراثيــة فــي مجــاالت اإلنتــاج الزراعــي

والحيوانــي ومجــاالت المكافحــة ضــد األمــراض النباتيةــــ تطبيقــات التقنيــة الحيوية ــ
اســتخدام التقنيــة الحيويــة فــي مجــاالت العــاج واإلنتــاج الدوائــي وإنتــاج المضــادات
الحيويــة .

مخرجات المقرر:
•أن يكــون الطالــب ملمــا بالمعلومــات األساســية فــي مجــال التقنيــة الحيويــة كأحــد
المجــاالت التطبيقيــة الحديثــة الهامــة لعلــم الوراثــة ومجــاالت اســتخدامه .وكذلــك
عالمــا بطــرق إدخــال الجينــات الغريبــة فــي الخاليــا للحصــول علــى كائنــات محولــة

ً
وراثيــا و اســتخدام النقــل الجينــي فــي تحســين الصفــات الوراثيــة فــي مجــاالت
اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي ومجــاالت المكافحــة ضــد األمــراض النباتيــة واإلنتــاج
الدوائــي وإنتــاج المضــادات الحيويــة .

الكتب المقررة والمراجع:
(1) An introduction to genetic analysis. Suzuki, D.T. Griffiths , A.J.F. and Lewontin , R.C. Published by :W.H. Freeman & company. (1981) .
)(2) Biotechnology . Smith , J.E., Cambridge university .press united kingdom. (2009

