
  2جامعة الملك سعود                                                            اسم المقرر : علم وظائف األعضاء 

 (1+2)3حين     333قسم علم الحيوان                                             رمز المقرر :  –كلية العلوم 

 5م 73ب 1( قاعة 9 -8)  2،4وقت المحاضرة :                        هـ              1432/  1431 الثانيالفصل 

 4675750هاتف :  128  -ب 2: مكتب   أ. د. محمد صالح الخليفة مدرس المقرر: 

mkhalifa@ksu.edu.sa                                                  621   \http//www.faculty.ksu.edu.sa     

 وصف المقرر:

يهدف المقرر إلى تكوين األساسيات العامة للتنظيي  السيييولو ف  يف السقارييات اليى المييتوا ال هياك ع  طليق اين  ريي  

 األ ايية الدمويية  د راس سيوائ   دراسة الوظائف التالية: ال هاك العصييف  الديد   التنييي  العصييف  الهرميولفل القلي 

ال ي ل ال هاك اإلخرا يفل ال هياك العييلف الهيكليف  ال.رايةل ال هياك الهييمفع  التدهيية  الهيي   اامتصيا ع  الديدد 

المل.قةل ال هاك التنسيفع  اآللية الميكاليكية  الكيميائية للتنسسل ال هاك التناسلفع  املية التكاثرل ال هياك المنياافع  امايية 

  ال ي ل

 : مراجع المقرر

 هـل 1422 امعة الملق سعود  –السييولو يا العامة, دل م.مد الخليسة , النشر العلمف  المطابع       ل1

 أساسيات اامة  ف ال  السييولو يا , دل رشد  ايدالستاح ع طات اليالس  , الكويتل      ل2

 ايدهللا كايد , دل ايدالرامن ميارك ل منشورات  امعة امر المختارع ليييالال   ظائف األاياء " السييولو يا العامة", دل       ل3

  ييولو ف ال.يواس, دل مدات م.مد , دار الكتاب ال امعف , العين , اإلماراتل       ل4

 Human Physiology, Davies et al., CHURCHILL LIVINGSTONE, 2001, EDINBURGH        ل5

 ,ESSENTIAL ENDOCRINOLOGY, BROOK AND MARSHALL, BLACKWELL SCIENCE, 1996      ل6

OXFORD. 

  عملي 30نهائي (    &   50+  أعمال السنة  20نظري )  70:  توزيع الدرجات

 جدول توزيع المحاضرات

 دراسة الجهاز الهضمي هـ  16/3/1432           األسبوع األول

 دراسة الجهاز الهضمي هـ  23/3/1432          األسبوع االثاني

 دراسة الجهاز الهضمي هـ  30/3/1432           األسبوع الثالث

 القلبي الوعائي دراسة الجهاز  هـ 7/4/1432األسبوع الرابع          

 القلبي الوعائيدراسة الجهاز  هـ  14/4/1432األسبوع الخامس        

   القلبي الوعائيدراسة الجهاز  هـ  21/4/1432األسبوع السادس        

 + االختبار الشهري االول تنفسيدراسة الجهاز ال هـ  28/4/1432األسبوع السابع          

 لتنفسي   دراسة الجهاز ا هـ  12/5/1432  األسبوع الثامن        

 لتنفسي   دراسة الجهاز ا هـ  19/5/1432األسبوع التاسع          

 دراسة جهاز االخراجي   هـ  26/5/1432         األسبوع العاشر 

 دراسة جهاز االخراجي   هـ  4/6/1432األسبوع الحادي عشر     

 + األختبار الشهري الثانيدراسة جهاز االخراجي   هـ  11/6/1432األسبوع الثاني عشر      

 دراسة تنظيم االيوني واالسموزي    هـ  18/6/1432األسبوع الثالث عشر      

 دراسة تنظيم االيوني واالسموزي    هـ  25/6/1432األسبوع الرابع عشر      

 اإلختبار العملي هـ    1432/ 2/7األسبوع الخامس عشر    
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ا او عبر مالحظة: يمكن التواصل معي عبر صندوق البريدي في سكرتارية القسم علم الحيوان اذا تعذر االتصال هاتفي
 البريد االلكتروني  


