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برنامج الماجستير للتنوع األحيائي
أصب بباله اامتمال بالتنوع األحيائي والمحافظة عليه من امتمامات األمم األسب بباسب ببية لما له من ى ير عل

اس ب ب ب ب ببتمراى الحياا عل ووو األى ه و ا ىمما مفا اامتمال في ىو يل ما ا عل  150دولة عل اىفا ية
التنوع األحيائي والتي نا شب ب ببما مألىمر األمم المتحاا والفف عاا في الالرا ا عال 1992له و ا أوا المألىمر
أممية المحافظة وااسب ب ب ببتساال المسب ب ب ببتاال للمواىد األحيائية في وا دولةه وما أوا المألىمر عل مس ب ب ب ب وليات
األعضب ب بباج في اجراج الاىاسب ب ببات والتاى

ودعم التعاو للحفا عل التنوع األحيائيهو ا انضب ب ببمل المملكة

لالىفا ية في باا ة عال 1422مب ب ب ب ب ب ب اسببتشببعاىاً منما ب ميمة صببو التنوع األحيائي والحفا عليه وااسببتفادا من
المنافل الناش ة من ىطاليق الاول األعضاج لالىفا يةه

ادىاوا من جامعة الملك سب ب ب ببعود ألممية التنوع األحيائي والمحافظة عليه ،فاا أ رت برنامجاً مشب ب ب ببترواً
بين ولية العلول ممملة باس ب ببم علم الحيوا و س ب ببم النالات وااحياج الا ياة ،وولية ال ىاعة ممملة باس ب ببم ا نتاج
الحيواني و سب ب ب ب ببم ا نتاج النالاىي لت ميا متسا ب ب ب ب باب ب ب ب ببين في مجال التنوع األحيائي وللمسب ب ب ب بباممة في الالحوث
والاىاسات المتعلاة بمفا المجال و ماف مفا الالرنامج ال :
 اعااد الالاحمين العلميين واوسابمم المماىات والسالرات في مجال التنوع األحيائي للمحافظة
عل المواىد الطاليعية والتراث الحضاىف األحيائيه
 المساممة في الاىاسات واألبحاث المتعلاة بالحياا الفطر ة والمواىد الطاليعية لمعرفة مس و
المملكة من الكائنات الحية وويفية ااستفادا منماه
 مواوالة المس ب ب ب ب ببتجاات واامتمامات العلمية باض ب ب ب ب ببا ا الالي ة ومكوناىما األحيائية والتا ب ب ب ب بباف
لمشكالىما في ساليا حياا أفضاه
 المس ب ب ب ب بباممة في ىحايق الس ب ب ب ب ببياس ب ب ب ب ببات الوينية المادفة ال حما ة الكائنات الحية واجراج
الاىاسات واامتمال باضا ا الالي ة للوصول ال الحلول المناسالة لما محلياً وعالمياًه
شروط الاالول:
1ه أ كو المتاال حاصالً عل دىجة الالكالوى وس في التسااات األحيائية:
النالات ،والحيوا  ،والمراعي ،والغابات ،أو أحا التسااات األخرى ذات العال ة من جامعة
الملك سعود أو مبا عادلماه
2ه أ جتا المتاال ماابلة شسابية ىجر ما اللجبنة المشرفة عل الالرنامجه

3ه الشروط األخرى الواىدا في ائحة الاىاسات العلياه
 تم ىاا م يلالات الاالول ال عمادا الاىاسات العليا بجامعة الملك سعود حس التواى خ المعلنة منالا العماداه
نظال الاىاسة :
ىكو الاىاسب ببة للحاب ببول عل الاىجة في مفا الالرنامج بالمارىات الاىاسب ببية والرسب ببالة حس ب ب النظال الفاب ببلي
بالجامعة حيث اىس الطال  24وحاا دىاسببية مو عة عل الث فاببول دىاسببية ،بحيث نمي  10وحاات
دىاسببية في الفاببا الاىاسببي األول و  9وحاات دىاسببية في الفاببا الاىاسببي الماني و  5وحاات دىاسببية في
الفابا الاىاسبي المالثه اول الطال

بعا ذلك بكتابة مشبروع بحمه خالل الفابا الاىاسبي المالث ،ومن م

اول بتنفيف المشروع ووتابة الرسالة ىمميااً لمنا شتماه
بعض مارىات الالرنامج :
 التنوع األحيائي في النظم الالي يةه
 ىانيف المجموعات النالاىية والحيوانيةه
 التنوع األحيائي والتنميةه
 اداىا الحياا الفطر ةه
 اداىا المراعي لالستغالل المتعاده
 أمرا

النالاىات والحيوانات الفطر ةه

 األصول الوىا يةه
 أنظمة وىشر عات المحافظة عل الالي ةه
 انماج وىربية الغاباته
 المحافظة عل المروا الحيوانيةه

