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 وصف خمتصر ملقررات درجة املاجستري 

  مفردات بـرانمج درجة املاجستري(M.Sc.) يف علم احليوان 
 (ساعة12)الوحدات االجبارية : أوالً 

 البيئة احليوانية والتلوث: املسار األول 

 حني572 احملافظة على الثروة احليوانية  (2+5)   2 

مقدمه يف البيئة، خصائص األنواع، خصائص اجلماعات، التوازن البيئي 
احليوانية األرضية واملائية وأهيمته، أسباب إنقراض الكائنات احليه، الثروة 

يف اململكة، أمهية احملافطة على الثروة احليوانية، األنواع املهددة ابالنقراض، 
 .أدارة احليواانت األرضية واملائية: احملميات 

 

 احملتوى

 حني573       علم البيئة متقدم (2+1) 3

والوفيات، معدل الوالدات )خصائص اجلماعات احليوانية األرضية واملائية 
منو اجلماعات، أثر العوامل غري احليه على منو ( الكثافة، توزيع األعمار
العالقات بني أفراد النوع الواحد ( أرضية مائية)اجلماعات احليوانية 

والعالقات بني األنواع املختلفة، دورات اجلماعات، التغري يف ااجملتمعات، 
 .اجملتمعات احليوانية الصحراوية

 

 احملتوى

 حني574  التوزيع اجلغرايف للحيوان (2+5) 2

أمناط احلياة، نظرية األجنراف القاري، العوامل األحيائية يف األرض، مركز 
األنواع، اإلنتشار، التوزيع، التوزيع اجلغرايف للحيوان يف اجلزر،  توزيع 

اهلجرة اخلارجية، )توزيع اجلماعات ( العشوائي، املنتظم، التكتلي)اجلماعة 
التوزيع اجلغرايف للحيواانت املائية يف املياة ( الداخلية، اهلجرة الوقتيه اهلجرة

 احملتوى



 .العذبة واملياة املاحلة، األنواع احليوانية ثنائية القطب
 حني575 علم وظائف األعضاء البيئي  (2+1) 3

يتضمن هذا املقرر دراسة اإلستجابة لبعض األجهزة الوظيفية يف احليوان 
مثل اجلهاز التنفسي والدوري واهلضمي لبعض الفقارايت )البيئية للعوامل 

، أتثري العوامل البيئية املختلفه اليت يتعرض هلا احليوان يف (والالفقارايت
أتثرياحلرارة .  كذلك التحاليل الكمية لتغريات الطاقة.البيئة األصلية

 .والتنظيم احلراري، املاء، التنظيم األمسوزي واألخراج

 احملتوى

 حني576 طرق قياس التلوث (1+2) 3

املقدمة، تعريف ابملواد امللوثة املختلفة لقياس امللواثت، إستخدام بعض 
الكائنات احلية يف قياس نسبة التلوث، العوامل املؤثرة على دقة قياس 
امللواثت، طرق قياس ملواثت املياة واهلواء والرتبة وحتديد النسب املسموح 

الطرق املتبعة لقياس امللواثت يف اململكة العربية السعودية هبا عامليا، بعض 
 .ودول اخلليج العريب والنسب املسموح هبا يف اخلليج

 احملتوى

 حني577 التلوث يف احليوان   (2+1)3

املقدمة، مصطلحات  يف التلوث،  التلوث والسالسل الغذائية، أتثري 
على التوزيع احليواين، التلوث على فسيولوجيا احليوان، أتثري التلوث 

 .دراسات خمتارة عن أتثري التلوث على احليواانت يف اململكة واخلليج

 احملتوى

 حني575 التوزيع اجلغرايف للملواثت (1+1) 2

املقدمة، التوزيع الكمي والنوعي للملواثت، طرق احصائية يف توزيع 
وعوامل توزيع امللواثت، عالقة توزيع امللواثت مبعادالت كثافة األنواع 

 .احليواانت، التحكم ابمللواثت وعالقته بتوزيعها اجلغرايف

 احملتوى

 حني575 مواضيع خمتارة يف البيئة والتلوث  (2+5) 2

 احملتوى .اختيار ومناقشة املراجع العلمية احلديثة يف جمال البيئة والتلوث



  والوراثة واالنسجة اخللية بيولوجيا:  الثاين املسار

 حني541 كيمياء أنسجة متقدم   (2+1) 3

ــه  طــرق الكشــف عــن املــواد املخاطيــة تنواعهــا املتعادلــة واحلمضــية املكربت
. والكربوكســــيليه وطــــرق التمييــــز بينهــــا والتحديــــد هــــل هــــي مرتبطــــة أم ال

طـــــرق . الطـــــرق املتعـــــددة للكشـــــف عـــــن األنز ـــــات مبجاميعهـــــا املختلفـــــة
والفوســفاتية والبســيطة واملرتبطــة واملشــبعة الكشــف عــن الــدهون املتعادلــة 
طــــرق الكشــــف عــــن العناصــــر املعدنيــــة يف . وغــــري املشــــبعة والكولســــرتول

 .الطرق الكيميانسيجية املناعية. النسيج

 احملتوى

 حني542 علم اخللية متقدم (2+1) 3

مفهــوم اخلليــة ،جيــاز، منــو اخلليــة وانقســامها، تــزامن انقســام اخلليــة، تنظــيم 
وحتديد دورة اخللية، كرومـاتني اخلليـة مـن حيـث الرتكيـب والوظيفـة، تركيـب 

ــــــدان  ــــــة، تضــــــاعف ال ــــــة  (DNA)الكرموســــــوم، األنــــــاض النووي وعملي
 .اإلصالح والتعديل فيه

 

 احملتوى

 حني544 أنسجة متقدم (2+1)3 

العقــــد : الرتكيــــب النســــيجي لــــبعض أعضــــاء اجلهــــاز املنــــاعي مثــــل دراســــة 
دراسـة الرتكيـب . اللمفيه، اللوز، الطحـال، غـدة الثـا وس وجيـب فابريشـيا

.  األذن، العــــني وحليمــــات التــــذوق: النســــيجي ألعضــــاء احلــــواس التاليــــة 
الغـــدة الدرقيـــة، الغـــدة : دراســـة الرتكيـــب النســـيجي للغـــدد الصـــماء التاليـــة

دراســــة الرتكيــــب النســــيجي للجهــــاز العصــــيب . الغــــدة الكظريــــة النخاميــــة،
 .املركزي

 

 احملتوى



 حني546 تقنية متقدمة يف علم األنسجـــة (5+1)1

تقنيــــات خاصــــة لتحضــــري قطاعــــات نســــيجية للعــــني واألعضــــاء املختلفــــة 
ـــــات الصـــــب  . للجهـــــاز العصـــــيب املركـــــزي، والعظـــــام اهلشـــــه والصـــــلبة تقني

تقنيــــــة خاصــــــة ابلقطاعــــــات . علــــــم األنســــــجةالبيولــــــوجي املســــــتخدمة يف 
 .النسيجية ألغراض العرض املتحفي

 احملتوى

 حني551 علم الوراثــة املتقـــدم    (2+1)3

الطفـــــرات، تكـــــوين اإلحتـــــادات اجلديـــــدة يف البكتـــــرياي، العناصـــــر الوراثيـــــة 
اجلينــات )املتنقلــة، التنظــيم الــوراثي لالســتجابة املناعيــة واالنقســام اخللــوي 

بعـــض التجـــارب اهلامـــة يف الوراثـــة (. املســـرطنة واجلينـــات املســـرطنة األوليـــة
ـــدربريج واتش، هريشـــى وشـــيز، ميسلســـون وســـتاهل، قـــ ـــل بـــارب ل وانني مث

مسـامهات واتسـون وكريـك يف اكتشـاف تركيـب . شارقاف وبارب قـريفس
 .(DNA)الدان 

 احملتوى

 حني552 ائر والوارثة الكمية  شوراثة الع (1+1)2

الرتكيب الوراثي للجماعـات، القـوى الـيت تغـري تكـرار اجلينـات، اجملموعـات 
الصـــغرية، قياســـات االخـــتالف، التشـــابه بـــني األقـــارب، املكـــا ء الـــوراثي، 

وتقـدير التنبـؤ غـري . االنتخاب، زواج األقـارب واألابعـد، الصـفات الكميـة
 .(Blup)املنحاز اخلطي األفضل 

 احملتوى

 حني553 اجلزيئات واهلندسة الوراثيةبيولوجيا  (2+5)2

ــــه)، النواقــــل املســــتخدمة يف التنســــيل (التقييــــد )إنز ــــات القــــص  ( الكلون
والتنســـــيل، إنشـــــاء املكتبـــــات اجلينوميـــــة والكرموســـــومية ومكتبـــــات الـــــدان 
املكمـــل،التعرف علـــى التتابعـــات املنســـله اخلاصـــة يف املكتبـــات اجلينوميـــه 

ات ومكتبــات الــدان املكمــل، حتليــل تتــابع الوحــدات البنائيــة للــدان، التطبيقــ
ــــدان  ــــة ال ــــة لتقني ــــة، املخــــاطر واملشــــكالت احملتمل ــــة للهندســــة الوراثي العملي

 . املؤلف  والتقنيات املمكنة لتقليل مثل هذه املخاطرالبيولوجية

 احملتوى



 حني554 وراثة التكويـــــن (2+1) 3

تنظيم التعبري اجليين قصري وطويل األجل يف الكائنـات احليـة حقيقيـة النـواة 
ــــات  ــــة علــــى وميكانيكي ــــ ثريات األمومي هــــذا التنظــــيم، وــــايز البويضــــة والت

التكــــوين،  وراثـــــة تكـــــوين ذاببـــــة اخلـــــل والفقـــــارايت واألساســـــيات العامـــــه 
 .للتكوين غري الطبيعي

 احملتوى

 حني556 وراثة خلويـــة متقـــدمة     (1+1)2

تركيـــب  الكرموســـومات يف الفريوســـات والكائنـــات احليـــة بدائيـــة وحقيقيـــة 
النواة، طبيعة وعواقب التغريات الرتكيبية للكرموسومات، مصادر وعواقب 
التغــريات العدديــة للكرموســومات، حتضــري طبعــة النــواة، تقنيــات التشــري  

 .الكرموسومي، كرموسومات اإلنسان واخلرائ  الوراثية

 احملتوى

 حني555 مواضيع خمتارة يف بيولوجيا  اخللية والوراثة واألنسجة (5+2) 2

اختيار ومناقشة األحباث واألوراق العلميـة خاصـة تلـك األوراق احلديثـة يف 
 .جمال بيولوجيا اخللية والوراثــة واألنسجـــة

 احملتوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 علم وظائف االعضاء وبيولوجية التكوين : الثالث  املسار

 

 حني532 فسيولوجيا اخللية املتقدمة   (1+1)2

الفسـيولوجي متضـمنا الرتكيـب والوظيفـة للعضـيات  دراسة اخلالاي علـى املسـتوى
واألغشــية، دراســة اإلنز ــات، عالقــات الطاقــة والــتحكم األيضــي،  االســتجابة 

 .لإلشعاعات، اإلاثرة واإلنقباضات وتنظيم منو وويز اخللية

 

 احملتوى

 حني533 فسيولوجيا التكاثــــــــر    (2+1)3

التناســــلي يف الفقــــارايت العليــــا، الــــدورة التشــــريق املقــــارن وفســــيولوجيا اجلهــــاز 
التناســــلية وهرمــــوانت التكــــاثر، البلــــوغ اجلنســــي، إنغــــراس اجلنــــني، النمــــو قبــــل 
 .الوالدة، الوالدة وبدء نشاط الغدد اللبنية، التنظيم اهلرموين للظواهر التناسلية

 احملتوى

 حني534 فسيولوجيا اهلرموانت   (1+1)2

دراســة عمــل اهلرمــوانت علــى املســتوى اخللــوي والعضــوي يف احليــواانت الفقاريــة 
تنظــيم إفــراز اهلرمــوانت، مليــة عمــل اهلرمــوانت، اهلرمــوانت : عــن طريــا دراســة 

ــــض  ــــدم، التنظــــيم اهلرمــــوين لســــوائل اجلســــم، تنظــــيم أي ومســــتوى الســــكر يف ال
يـض وأخـذ الغــذاء ومسـتوى الكالسـيوم  والفوسـفور، التنظـيم اهلرمــوين ملعـدل األ

ومكـــوانت اجلســـم، التنظـــيم اهلرمـــوين للتكـــاثر، اهلرمـــوانت والســـلوك احليـــواين، 
 . اهلرموانت والتوازن يف اجلسم

 

 احملتوى

 حني536 علم وظائف أعضاء الالفقارايت (1+1)2

اجلهـــاز العصــــيب،  : دراســـة مقارنـــة عــــن وظـــائف أعضــــاء الالفقـــارايت متضــــمنه 
الالفقارايت، جهاز الغدد الصماء، اجلهـاز التنفسـي، اجلهـاز الدعامة واحلركة يف 

 احملتوى



 .الدوري، اجلهاز اهلضمي، اجلهاز اإلخراجي واجلهاز التناسلي
 حني537 بيولوجية التكوين اجلزيئي   (2+1)3

دور السيتوبالزم ومكوانت النواة يف عملية تكوين األمشاج، التغريات الفيزايئيـة 
أثناء عملية األخصاب، كيميائية االنقسام وصناعة الربوتـني  والكيميائية واأليض
ــــتفلج أمثلــــة علــــى التكــــوين اجلزيئــــي لبويضــــات الالفقــــارايت، . أثنــــاء عمليــــة ال
املثبطات واحملفزات لعملية وايز اخلالاي والعالقة بني وـايز . الربمائيات، الثدييات

 .اخلالاي والنمو السرطاين

 احملتوى

 حني535 علم األجنه الوصفي والتجرييب املتقدم  (2+1)3

منـــو البويضـــة ودور ووظيفـــة اخلـــالاي احلويصـــلية، عمليـــة تكـــوين وترســـيب املـــق، 
الـــتحكم يف . عمليـــة الشـــرب والبلـــع اخللـــوي ونشـــاطها يف مرحلـــة منـــو البويضـــة

عوامــــل اإلخصــــاب وميكانيكيــــة اإلخصــــاب، أنــــواع ونظــــرايت عمليــــة التكــــاثر 
، الــتحكم يف عمليــات النمــو وعــدد وحجــم Parthenogenesisالعـذري 

اخلــالاي، عمليــات النمــو يف مابعــد مرحلــة النمــو اجلنيــين، دور املنظمــات وبــارب 
ــة، الصــب  مبــواد مشــعة، طفــل  احلــث اجلنيــين وتفســريها، زراعــة األنســجة اجلنيني

 .األنبوب وعمليات التلقيق الصناعي

 احملتوى

 حني535 مواضيع خمتارة يف الفسيولوجي والتكوين   (1+1)2

مواضـيع خمتــارة يف جمــال الفســيولوجي والتكــوين والـيت ســوف تعتمــد علــى طبيعــة 
 .موضوع الدراسة اليت سيقوم هبا طالب الدراسات العليا

 احملتوى

 حني541 كيمياء أنسجة متقدم (2+1)3

تنواعها املتعادلة واحلمضية الطرق املتعددة للكشف عن املواد الكربوهيدراتية 
، املكربية والكربوكسيلية وطرق التمييز بينها والتحديد هل هي مرتبطة أم ال

الطرق املتعددة للكشف عن األنز ات مبجاميعها املختلفة، الطرق املتعددة 
للكشف عن الدهون املتعادلة والفوسفاتية والبسيطة واملرتبطة واملشبعة وغري 

والكولسرتول، بعض الطرق للكشف عن العناصر املعدنية يف املشبعة املرتبطة 

 احملتوى



 .النسيج، الطرق الكيميانسيجية املناعية
 حني 575 علم وظائف األعضاء البيئـي   (2+1)3

ـــبعض األجهـــزة مثـــل اجلهـــاز  يتضـــمن هـــذا املقـــرر دراســـة األســـتجابة الوظيفيـــة ل
املختلفــة الــيت يتعــرض هلــا التنفســي والــدوري واهلضــمي ولــبعض العوامــل البيئيــة 

كـــذلك تغـــريات الطاقـــة وتنظيمـــات درجـــات احلـــرارة . احليـــوان يف بيئتـــه األصـــلية
 .ومعدالت املاء واالمسوزية

 احملتوى

 

 

  



 

 

 والطفيليات احلشرات:  الرابع املسار

 (1+2)3 "   متقدم”علم الطفيليات   حني515

بعالقة االفرتاس والعالقات األخرى نش ة عالقة التطفل ومقارنتها . مفهوم التطفل احملتوى
األمهية االقتصادية واالجتماعية للطفيليات وإبرازها عن . املشاهبة يف عامل احليوان

الطرق . طريا دراسة مناذج حمددة من األوليات والديدان واملفصليات الطفيلية
 .مقاومة االصاابت الطفيلية. املتبعة يف عالج االصاابت الطفيلية

 

 (1+2)3 علم وظائف أعضاء الطفيليات   حني512

دراسة . دراسة أيض النشوايت والربوتينات والدهون يف الطفيليات املختلفة احملتوى
دراسة للطرق . األنظمة األنز ية يف الطفيليات املختلفة وعالقتها ،صابة العائل
. واألستقرار داخلهالفسيولوجية املختلفة اليت تتبعها الطفيليات يف اصابة العائل 

املنافسة على الغذاء :  دراسة اآلاثر اليت حتدثها الطفيليات يف العائل خاصة
واملواد احليويه بني الطفيليات والعوائل، واألاثر السلبية على جهاز مناعة العائل 
من حتفيز وأضعاف، دراسة تركيب أجهزة بعض الديدان الطفيلية خاصة اجلهاز 

دراسة اخلصائص العامة للجدران اخلارجية املنفذة . سلياهلضمي واجلهاز التنا
 .وخالفها يف الطفيليات املختلفة

 (1+2)3 علم بيئة احلشرات  حني          513

دراسة العالقة . التوزيع اجلغرايف للحشرات. تعريف ابجملموعات احلشرية واملوطن احملتوى             
بني جمتمعات احلشرات وأوساطها املعيشية مع الرتكيز على العوامل البيئية اليت 

التكاثر ودورات حياة احلشرات وعالقتهما . تؤثر على تواجد وإنتشار احلشرات



 .اليت تعيش فيها( املوطن)شرة ابلبيئة عالقة تغذية احل. ابحملي  الذي تعيش فيه

 (1+2)3 علم وظائف أعضاء احلشرات  حني514

دراسة هستولوجية وفسيولوجية مقارنة لنوعني من اجلهاز اهلضمي يف احلشرات،  احملتوى
احدمها حلمي التغذية واآلخر عصاري التغذية مع دراسة تفصيلية لألنز ات 

دراسة تفصيلية للتلوث .  وافرازات الغدد اللعابيةاهلاضمة واالحتياجات الغذائية 
دراسة هستولوجية وفسيولوجية موسعة للجهاز العصيب . الكيميائي يف احلشرات

املركزي واحلشوي يف احلشرات ودورمها يف فسيولوجيا احلشرات خاصة يف النمو 
دراسة هستولوجية موسعة خلالاي دم احلشرات . والتكاثر وتكوين الربوتينات

دراسة فسيولوجية بريبية . سيولوجية حلجم الدم يف احلشرات وطرق قياسهوف
 .دراسة موسعة لفسيولوجيا التنفس يف احلشرات. للتشكل يف احلشرات

 (1+2)3 علم بيئة الطفيليات   حني 515

دراسة مناذج حمددة من . العائل كبيئة للطفيلي. أنواع الطفيليات، أنواع العوائل احملتوى
ومع البيئات ( العوائل)تفاعالت أطوار الطفيليات مع بيئاهتا اخلاصة أمناط 
الطفيليات كعوامل بيئية تسيطر على . التوزيع اجلغرايف للطفيليات. اخلارجية
دراسة بعض مناذج من الطفيليات اليت تصيب حيواانت البيئة املائية .  عوائلها

 .والبيئة األرضية

 (1+2)3   علم القراديــــات حني516

دراسة الشكل اخلارجي . الوضع التصنيفي للقراد واحللم. نبذة عن القرادايت احملتوى
دراسة الرتكيب الداخلي ووظائف اعضاء القرادايت خاصة القراد . للقراد واحللم

اىل فصائل ( خاصة القراد)تقسيم القرادايت . دراسة بيئية للقرادايت. الصلب
اآلمهية . املوجودة يف اململكة العربية السعودية وأجناس مع الرتكيز على األنواع
 .مقاومة القرادايت. االقتصادية والطبية للقرادايت



  

 (5+2) 2 مواضيع خمتارة يف احلشرات والطفيليات   حني517

مصادر البيبليوغرافيا واملراجع يف احلشرات والطفيليات، فهرسة املراجع، كتابة  احملتوى
 .األوراق البحثيةاملشاريع البحثية، كتابة 

 (1+  5) 1 تقنية متقدمة يف احلشرات أو الطفيليات  حني515

يدرس الطالب املختصون يف احلشرات التقنيات املتقدمة املستعملة يف دراسة  احملتوى
احلشرات واملفصليات األخرى، كل حسب ختصصه الدقيا، ويدرس الطالب 

املستعملة يف دراسة الطفيليات املختصون يف الطفيليات التقنيات املتقدمة 
 .املختلفة، خاصة التقنيات املناعية، كل حسب ختصصه الدقيا



 

 

 األحياء املائية : ملسار اخلامس ا

 (1+2) 3 ( متقدم)علم االمساك  حني522

دراســــات متقدمــــه يف التصــــنيف، التشـــــريق، البيئــــات، التكيفــــات الفســـــيولوجية،  احملتوى
 .اسرتاتيجية التكاثر والعالقات بني اجملاميع السمكيه وكذلك تنوع االمساك

 (1+2)3 الالفقارايت املائية االقتصادية   حني523

دراســة متقدمــة للخصــائص الظاهريــة، التشــرييه، التصــنيف، العالقــات التصــنيفية،  احملتوى
 .املائية االقتصاديةالتكاثر، والتوزيع اجلغرايف جملموعات خمتارة من الالفقارايت 

 (2+1)3 تربية  وإدارة االمساك    حني524

األســس العامــه لرتبيــة االمســاك، تربيــة امســاك البلطــي والشــبوط والقرمــوط، اجلــدوى  احملتوى
 .االقتصادية لرتبية االمساك

 (2+1)3 تربية الالفقاريــــــات االقتصادية   حني525

اخلاصــــه لرتبيـــة وادارة الالفقــــارايت االقتصــــادية للتكيــــف دورة احليـــاة، املتطلبــــات  احملتوى
اجلمـــــربي، جـــــراد البحـــــر، : للمعيشـــــة يف املســـــطحات املائيـــــة االصـــــطناعية مثـــــل 

 .السرطان، احملار واحلبار

 (5+2)2 مواضيع خمتارة يف األحياء املائية  حني526

 .املائيةمواضيع خمتارة يف جماالت البحوث املتعلقة ابحليواانت  احملتوى

 (1+5)1 املواصفات القياسية لبيئات احليواانت املائية    حني527

تزويــــد الطــــالب ابلطــــرق االساســــية الالزمــــة إلعــــداد بيئــــات مائيــــة صــــاحلة لرتبيــــة  احملتوى
احليــواانت املائيــة وكــذلك معرفــة املعــايري القياســية لدرجــة حــرارة املــاء واألوكســجني 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واملـــــواد العالقـــــة والـــــرقم االيـــــدروجيين واالمونيـــــا املـــــذاب واثين أكســـــيد الكربـــــون 
 .والكلور واخلارصني والنحاس وكذلك الكادميوم والفينول

 (1+1)2   الثروة السمكية حني525

متجـددة  ومسـامهة الثـروة السـمكية يف أتمـني الغـذاء واألمـن  أمهية االمساك كثـروة  احملتوى
. ألنــــواع الربوتــــني احليــــواين االخــــرىالغــــذائي وجــــودة الربوتــــني الســــمكي الفائقــــه 

ســن القــوانني اخلاصــة ابلثــروة . الوســائل احلديثــة لتنميــة املصــادر الســمكية ونايتهــا
تربيـة االمسـاك . الثروة السمكية يف اململكة العربية السـعودية ومسـتقبلها. السمكية

فـــرال االســـتزراع البحـــري لالمســـاك يف اململكـــة . لســـد احلاجـــة للربوتـــني الســـمكي
 .عربية السعوديةال
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يقوم الطالب ابجراء حبـث يف أحـد املوضـيع العلميـة حسـب ختصصـه ومـن   كتابـة  احملتوى
 .رسالته حتت اشراف أحد أعضاء هيئة التدريس املتخصصني



 االحيائي للتنوع املاجستري برانمج  

ــه مــن أتثــري علــى  أصــبق االهتمــام ابلتنــوع اإلحيــائي واحملافظــة عليــه مــن اهتمامــات األمــم األساســية ملــا ل
دولة علـى اتفاقيـة التنـوع  155وقد وثل هذا االهتمام يف توقيع ما يزيد على . استمرار احلياة على كوكب األرض

و قـــد أكـــد املـــؤور أمهيـــة . م1552يـــل عـــام اإلحيـــائي والـــيت انقشـــها مـــؤور األمـــم املتحـــدة والـــذي عقـــد يف الرباز 
كمــا أكــد املــؤور علــى مســئوليات األعضــاء يف .  احملافظــة واالســتخدام املســتدام للمــوارد اإلحيائيــة يف كــل دولــة

وقـد انضـمت اململكـة لالتفاقيـة يف بدايـة .إجراء الدراسات والتدريب ودعم التعاون للحفاظ على التنوع اإلحيائي
اً منهــا تهيمــة صــون التنــوع اإلحيــائي واحلفــاظ عليــه واالســتفادة مــن املنــافع الناشــئة مــن هـــ استشــعار 1422عــام 

 . تطبيا الدول األعضاء لالتفاقية

إدراكا من جامعة امللك سعود ألمهية التنوع االحيائي واحملافظة عليه، فقد أقـرت برانجمـاً مشـرتكاً بـني كليـة  
واالحياء الدقيقـة، وكليـة الزراعـة ممثلـة بقسـم اإلنتـاج احليـواين وقسـم  العلوم ممثلة بقسم علم احليوان وقسم النبات

اإلنتاج النبايت لت هيل متخصصني يف جمال التنوع اإلحيائي وللمسامهة يف البحوث والدراسـات املتعلقـة هبـذا اجملـال 
 :ويهدف هذا الربانمج إىل 

  التنوع اإلحيائي للمحافظة علـى إعداد الباحثني العلميني وإكساهبم املهارات واخلربات يف جمال
 .املوارد الطبيعية والرتاث احلضاري اإلحيائي

  املسامهة يف الدراسات واألحباث املتعلقة ابحلياة الفطرية واملوارد الطبيعيـة ملعرفـة خمـزون اململكـة
 .من الكائنات احلية وكيفية االستفادة منها

 ة ومكوانهتـــــا اإلحيائيـــــة والتصـــــدي مواكبـــــة املســـــتجدات واالهتمامـــــات العلميـــــة بقضـــــااي البيئـــــ
 .ملشكالهتا يف سبيل حياة أفضل

  املســـامهة يف حتقيـــا السياســـات الوطنيـــة اهلادفـــة إىل نايـــة الكائنـــات احليـــة وإجـــراء الدراســـات
 .واالهتمام بقضااي البيئة للوصول إىل احللول املناسبة هلا حملياً وعاملياً 

 

 

 



 :شــروط  القبول  
 :   أن يكون املتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس يف التخصصات االحيائية .1

النبات، واحليوان، واملراعي، والغاابت، أو أحد التخصصات األخرى ذات  العالقة من جامعة 
 .امللك سعود أو مـا يعادهلا

 . أن جيتاز املتقدم مقابلة شخصـية بريها اللجـنة املشرفة على الربانمج  .2
 .األخرى الواردة يف الئحة الدراسات العليا الشروط .3

يتم تقدمي طلبات القبول يف عماده الدراسات العليا جبامعة امللك سعود حسب التواريخ املعلنة من قبل 
 .العمادة

تكون الدراسة للحصول على الدرجة يف هذا الربانمج ابملقـررات الدراسـية والرسـالة حسـب النظـام  :نظام الدراسة 
 15وحـدة دراســية موزعـة علـى ثـالث فصــول دراسـية، حبيـث ينهــي  24امعـة حيـث يــدرس الطالـب الفصـلي ابجل

وحــــدات  5وحــــدات دراســـية يف الفصــــل الدراســــي الثــــاين و  5وحـــدات دراســــية يف الفصــــل الدراســــي األول و 
الثالـث، يقوم الطالب  بعد ذلك بكتابة مشروع حبثه خالل الفصل الدراسي  .دراسية يف الفصل الدراسي الثالث

 .ومن   يقوم بتنفيذ املشروع وكتابة الرسالة وهيداً ملناقشتها
 :بعض مقررات الربانمج 

 التنوع االحيائي يف النظم البيئية. 
 تصنيف اجملموعات النباتية واحليوانية. 
 التنوع االحيائي والتنمية. 
 إدارة احلياة الفطرية. 
 إدارة املراعي لالستغالل املتعدد. 
  النبااتت واحليواانت الفطريةأمراض. 
 األصول الوراثية. 
 أنظمة وتشريعات احملافظة على البيئة. 
 إمناء وتربية الغاابت. 
 احملافظة على الثروة احليوانية. 

 
 


