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كلية علوم البحار

الدكتوراه في االحياء البحرية
)بالرسالة وبعض املقررات(

املتطلبات العامة للربنامج:

للحصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف االحياء البحرية يجب أن يكمل الطالب 
ماال يقل عن ) 44 ( وحدة دراسية معتمدة مبا فيها رسالة الدكتوراه ، وتكون 

موزعة عىل النحو التايل:

• 	 (
• 	 (

6 ( وحدة معتمدة للمقررات االجبارية.
8 ( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية.

30 ( وحدة معتمدة لرسالة الدكتوراه. • 	 (

أ-  املقررات الدراسية االجبارية )6( وحدة معتمدة.

الوحداترمز ورقم املقرر

 
اسم املقرر

الدراسية Englishعريب
التأثري اإلنساين عىل البيئة  MB700 أب 700

البحرية

2

2 علم البيئة البحرية املتقدم MB701 أ ب 701
2 ندوة بحث MB 795 أب 795
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ب-  املقررات الدراسية االختيارية )8( وحدة معتمدة

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
2أحياء بحرية متقدمMB721أ ب 721
الدورة البيوجيوكيميائية ىف MB722أ ب 722

البحار

2

2الجغرافيا الحيوية البحريةMB723أ ب 723
املحافظة عىل الحياة MB724أ ب 724

البحرية

2

2األجهزة التحليلية البحريةMB725أ ب 725
2تصميم التجارب البحريةMB726أ ب 726

2بيئة الريقات البحريةMB727أ ب 727
2هامئات نباتية بحرية متقدمMB728أ ب 728
هامئات حيوانية بحرية MB729أ ب 729

متقدم

2

2تقنيات فلورة اليخضورMB730أ ب 730
منذجة اإلنتاجية األولية ىف MB731أ ب 731

البحار

2

بيئة الطحالب البحرية MB732أ ب 732

الكبرية

2

2بيئة امليكروبات البحريةMB733أ ب 733

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
بيئة الشعاب املرجانية MB734أ ب 734

املتقدم

2

2نظم اإلنتاجية األوليةMB735أ ب 735
2تنوع حيوي بحري متقدمMB736أ ب 736

2بيئة أحياء القاعMB737أ ب 737

ديناميكية املجتمعات MB740أ ب 740

السمكية

2

2املصايد وعلم املحيطاتMB741أ ب 741
2تقنيات املصايدMB742أ ب 742
2إدارة مصايد بحرية  متقدمMB743أ ب 743
2تقدير مخزون املصيدMB744أ ب 744
فسيولوجية وبيئة الطحالب MB760أ ب 760

الدقيقة

2

تقنيات إستزراع الكائنات MB761أ ب 761

النباتية الدقيقة

2

2التقنية البيولوجية البحريةMB762أ ب 762
2البيولوجيا الجزيئية للخليةMB763أ ب 763
التقنية الحيوية ىف MB764أ ب 764

اإلستزراع املايئ

2

العليـــــا بــرامــج الــدراســات دليــل
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رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
2أمراض األسامك البحريةMB765أ ب 765
2تغذية الحيوان البحريMB766أ ب 766
2إستزراع مايئ متقدمMB767أ ب 767
فسيولوجية حيوان بحري MB768أ ب 768

متقدم

2

2وراثة الكائنات البحريةMB769أ ب 769
2إدارة مزارع و أمن بيولوجيMB770أ ب 770
إستزراع أسامك زعنفية MB771أ ب 771

وقرشيات

2

2طرق البحث والكتابة العلميةMB 794أب 794
2موضوعات خاصة MB 7961أب 796
2موضوعات خاصة MB 7972أب 797

ج- الرسالة )30( وحدة معتمدة 

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات

Englishعريب الدراسية
30رسالة الدكتوراهMB 799أب   799

كلية علوم البحار




