ثانياًً:قسمًعلومًالبيئةً
ًً
ً
رئيسًالقسمً :د .جمال سليمان محمد الغصني
الدرجةًالعلمية  :محاضر .
المقرراتًالتيًيقومًبتدريسهاً:
ً
قضايا بيئية – الكيمياء البيئية السياحة البيئية – التلوث البيئي
مجالًالبحثً :التلوث البيئي
ً
البريدًااللكترونيًً elgosni@yahoo.com :
ً
الرؤيةً:
يسعى قسم علوم البيئة أن يكون رائداً في المجال التعليمي واألكاديمي والبحثي بما يساهم في تطوير
المجتمع المحلي من خالل تزويده بالخريجين ذوي الكفاءات العالية ،وبناء المؤسسات التي تخدم المجتمع ،وذلك
من خالل المجال العلمي والتقني والدراسات واألبحاث التطبيقية الالزمة اعتماداً على طاقم متنوع الخبرات وعالي
االنتماء ،وباستخدام مختبرات حديثة ومتخصصة.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً
ًًًالرسالة:
رفع مستوى الثقافة العلمية من خالل الفرص المتاحة للبيئي خالل حياته األكاديمية والنشاطات االجتماعية وتهدف
إلى تطوير المهارات الشخصية للخريج لكي يحافظ على أهم العوامل البيئية من هواء وماء وتربة التي يتعامل معها
والتي يتزود بها على الدوام واالرتقاء بها  ,كذلك إعداد جيل مزود بأحسن البرامج البيئية العلمية من خالل خلفية علمية
واسعة إلعطائهم فرص التعلم والخبرة ,إضافة إلى إعداد طلبة لهم دور نافع في المجتمع وحقل العمل بحيث يستطيعوا
أن يجابهوا المصاعب ويتحملوا المسؤولية كأفراد منتجين في المجتمع ,علماً بأن القسم يحرص على أن يحقق الخريج
أهداف التنمية المستدامة في ليبيا .

ًأهدافًالقسمًًً:
.1

تزويد الطالب بالمعلومات البيئية في مختلف تخصصاتها.

 . 2تطوير المهارات البيئية والخلفية العلمية لغرض الحصول على شهادات عليا أو البحث العلمي أو من خالل
الممارسة المهنية في حقل العمل لتأهيل خريج مطلع على بيئته ومعرفة المشاكل البيئية.
.3

أن يمتلك المتخرج مزيج من المعلومات التقنية والبيئية لكي يتحقق هدفه.

.4

أعداد خريج له الثقة العلمية لكي يستطيع أن يعمل في مجال تخصصه.

 .5إن القسم يساهم في إكساب الطلبة المعرفة ا لعلمية والمهارات التي يحتاجونها لكي ينجحوا في حياتهم من
خالل عملهم في مختلف مؤسسات الدولة.
 .6يعمل القسم على أعداد خريج يتمتع بالحيوية والمعرفة العلمية وذوي فلسفة تخصصية ومستوى من
المعلومات والمهارات التي يحتاجها لكي ينجح ويحقق هدفه في الحصول على الشهادة.
 .7يتمتع الخريج في فهم علمي متقدم إلى العالقة بين اإلنسان وبيئته لتطبيق التقدم العلمي والتقنيات الحديثة
والسياسات والبرمجيات لكي يحل المشاكل البيئية المعقدة.

ًًًًًًأعضاءًهيئةًالتدريسًبقسمًعلومًالبيئةً

ر .م

االسم

التخصص

ً1

ا.د .محمد محمد يعقوب

ً2

د .عمران على محمد

ً3

د .جمال سليمان الغصنى

تلوث أراضي

ً4

أ .شكرى محجوب الصبيع

تلوث بيئي

ً5

أ .حسين محمد مصطفى

بيئة نبات

العنوان البريدي

استصالح األراضي
األحياء الدقيقة

omranon@yahoo.com
elgosni@yahoo.com

H7.I7.1977@gmail.com

ً6

أ .رجاء عبد الجواد عبد الشافى

علوم البيئة

Nagah-1805@ yahoo.com

ً7

أ .لمياء فرج عبد الجليل

نباتات طبية

lamiafaraj@yahoo.com

ً8

أ .هند عبد النبي عمر

نباتات طبية

ً9

أ .عبد الكريم محمد عبد القادر

علوم البيئة

Kreemanhomry@yahoo.com

 ً11أ .أكرم رمضان مفتاح بن علي

علوم البيئة

Akrambenalio@yahoo.com

 ً11أ .سناء عبد الهادي السنوسي

علوم البيئة

12

أ .خنساء عبدالنبي عمر

بيئة نبات

مفرداتًمقرراتًقسمًعلومًالبيئة

ًً Fundamentals of Environmental Science
ًً5012أأسسًعلومًالبيئةً(ً)2-3
مفهووووم علووووم البيئوووة .السوووكان و الغوووذاء و الزراعوووة  .قضوووايا البيئوووة المعا ووورة .دورات العنا ووور فوووي
األرض  .التعاقووب الطبيعووي و التنوووع الحيوووي و دور اإلنسووان  .الزراعووة العضوووية .الوقووود األحفووورى
 .الطاقوووة النوويوووة  .الطاقوووات المتجوووددة  .إدارة و تووودوير المخلفوووات و التعامووول معهوووا محليوووا  .تلووووث
الميووواه و المعالجوووة .التغيووورات المناخيوووة و األوزون.المنظموووات البيئيوووة المحليوووة و العالميوووة .يقووودم
لألقسام األخرى
ًGeneral Ecology

ًً50160البيئةًالعامة ً(ً3)2-3
المتطلب السابق  :الحيوان العام النبات العام.
مفوواهيم عامووة .علووم األحيوواء و نموواذج الوونظم البيئيووة .سووريان الطاقووة .الوودورات المختلفووة و أ رهووا
 .آ ووار البيئووة المحيطووة .تكوووين الوونظم البيئيووة .خصووائص و نمووو و تكوووين الجماعووات و العالقووات بينهووا.
الوونظم البيئيووة المختلفووة علووى اليابسووة و بالميوواه .السوولو الفووردي و تنظوويم األنظمووة البيئيووة.
الووونظم
ديناميكيووة الجماعوووة و تنظوويم المجتمعوووات الحيويووة .مفووواهيم عامووة علوووى مسووح و قيوووا
البيئية المختلفة .النظم البيئية بليبيا و الجبل األخضر.
ًGeneral Microbiology

ً62273األحياءًالدقيقةًالعامةً(ً3ً)3-0
المتطلب السابق  :النبات العام.
مقدموووه عاموووة .تصووونيف و تقسووويم اإلحيووواء الدقيقوووة .التوزيوووع و األهميوووة  .الفطريوووات .الطحالوووب.
الحيوانووووات وحيوووودة الخليووووة .الفيروسووووات .البكتيريووووا .الشووووكل الظوووواهري و التشووووريح الووووداخلي
للبكتيريووا . .تقسوويم البكتيريووا و زراعتهووا و أنووواع البيئووات .التكووا ر و التغذيووة .ميكروبيولوجيووا التربووة و
دورهوووا فوووي التحووووالت الكيميائيوووة .دورات الكربوووون النيتوووروجين و الكبريووو  .أهميوووة الميكوووورايزا و
البكتيريوووا و الفرنكيوووا لألشوووجار .األهميوووة االقتصووووادية لألحيووواء الدقيقوووة.الميكروبيولوجيوووا البيئيووووة
.تطبيقات.
ًًًًًًًًًًًً Environmental Pollution

ً62292التلوثًالبيئيً(ً3ً)2-3
المتطلب السابق  :البيئة العامة أو أسس علوم البيئة .
مبووادا التلوووث البيئووي  .تعريفووات عامووة  .أنووواع التلوووث  .أسووبابه  .مصووادره الغووازات والمركبوووات
المسوووببة للتلووووث  .األمطوووار الحمضوووية  .تلووووث األراضوووي الزراعيوووة  .تلووووث الغوووذاء  .النفايوووات و
أقسوووامها .التلووووث الضوضوووائي .توووأ ير التلووووث .تلووووث البحوووار .القياسوووات المختلفوووة .مقاومتوووه.
اقتصاديات التلوث .المنظمات المتخصصة  .القوانين المحلية .
Elements of Meteorology

ً50012عناصرًاألرصادًالجويةً(ًًًً3ً)3-0
المتطلب السابق :الفيزياء العامة  .الرياضة العامة
مفووواهيم عاموووة  .الكتووول الهوائيوووة  .الجبهوووات  .السوووحب  .الضوووباب  .الرطوبوووة الجويوووة  .موجوووات
األعا ووير  .العوا ووف الرعديووة  .الهطووول  .تلوووث الهووواء  .التنبووؤات الجويووة  .يشوومل العملووي التوودريب
على أجهزة األر اد المختلفة .
ًPrinciples of Soil Science

ً50010أساسياتًعلمًالتربةً(ً3ً)3-0
المتطلب السابق  :الكيمياء العامة  .الجيولوجيا العامة .
مقدمووة عامووة  .علوووم التربووة المختلفووة  .أهميووة التربووة كمووورد طبيعووي  .تعريووف التربووة  .خووواص
التربوووة الفيزيائيوووة  .الخوووواص المعدنيوووة و الكيميائيوووة  .أسوووس القياسوووات المختلفوووة للتربوووة  .دور
التربوووة فوووي تغذيوووة النبوووات  .األحيووواء الدقيقوووة فوووي التربوووة و أهميتهوووا  .تقسووويم و تصووونيف التووورب .
العالقووة بووين النشوواطات البشوورية و التربووة .يشوومل العملووي القياسووات المختلفووة للتربووة .مثوول الموواء
الماء بالتربة
بالتربة ؛ الهواء  .المادة العضوية  .كما يشمل األجهزة المستخدمة لقيا

ً Ecotourism

ً50022السياحةًالبيئيةًً(ً3ً)2-3
المتطلب السابق  :البيئة العامة.
مقدمووه عامووة .مفهوووم السووياحة و أهميتهووا .السووياحة بالحوودائق و المنتزهووات .السووياحة بالغابووات.
السوووياحة بالصوووحارى و الواحوووات .السوووياحة و الووووعي البيئوووي .السوووياحة بالمظووواهر الجيولوجيوووة و

الطبوغرافيووة .السووياحة و الحيوانووات البريووة و الطيووور .تووأ ير السووياحة علووى البيئووة .تحديوود أموواكن
السياحة البيئية .اقتصاديات السياحة البيئية.
ً50026تصنننننيتًوًت ننننري ًالنبنننناتً(ً)3-0
ًPlant Classification and Taxonomy
ً3
المتطلب السابق  :النبات العام.
الو وووف العلموووي للنبوووات و المصوووطلحات المسوووتخدمة .الرتوووب و العوووائالت.مغطووواة و معوووراة البوووذور .
تو وويف عووائالت النباتووات الزهريووة  .أسووس تقسوويم العووائالت و األنووواع  .العالقووة بووين التقسوويم و
البيئوووة  .التسووومية العلميوووة  .طووورم جموووع العينوووات و حفظهوووا موووع التركيوووز علوووى األنوووواع الهاموووة .
التركيووب التشووريحي لألجووزاء المختلفووة للنبووات .ذوات الفلقووة الواحوودة و الفلقتووين  .دراسووة التطووور
التركيبي  .التأكيد على الدراسة المهجرية و جمع و تعريف األنواع..
ًIntroduction to Climatology

ً50061مقدمةًفيًعلمًالمناخً(ً3ً)2-3
المتطلب السابق  :عنا ر األر اد الجوى .
أهميووة علووم المنوواق و عالقتووه بووالعلوم األخوورى  .الغووالف الجوووى و مكوناتووه و تطبيقاتووه  .الموازنووة
اإلشوووعاعية و الحراريوووة  .حسووواب متوسوووطات الحووورارة  .الريووواح و أنواعهوووا و خصائصوووها.دورات الريووواح
المختلفووة  .األمطووار  .أنووواع المنوواق و خصائصووها  .المنوواق المحلووى  .التصوونيفات و التغيوورات المناخيووة
.

ًًًًًًPlant Ecology

ً50021بيئةًالنباتًًً(ً3ً)3-0
المتطلب السابق  :البيئة العامة  .النيات العام  .مبادا اإلحصاء
مقدمووه عامووة .المجتمعووات النباتيووة و توزيعهووا و اختالفاتهووا و عالقووة ذلووك بووالظروف البيئيووة .دراسووة
و تحليوول المجتمعووات النباتيووة .العينووات و القطاعووات ..التنووافس و التعاقووب .دورات العنا وور الغذائيووة
الظووووروف
و الميوووواه فووووي األنظمووووة البيئيووووة .انسووووياب الطاقووووة .المجتمعووووات النباتيووووة و انعكووووا
البيئيووة .تقسوويمات البيومووات المختلفووة المجتمعووات النباتيووة بليبيووا تكوووين أ ووناف الووذروة النباتيووة
المجتمعات النباتية.
بليبيا .تطبيقات على تحليل و قيا
ًDry land Forestry

ً50066غاباتًاألراضيًالجافةًًً(ً3ً)2-3
المتطلب السابق :بيئة النبات  .أساسيات علم الغابات و المراعى.
إنتوواج حيوانووات المزرعووة و إدارة أراضووى الرعووي .اإلنتوواج المحوودود للمحا وويل .إدارة مسوواقا الميوواه.
اإلحيووواء البريوووة و التووورويح و بالغابوووات المسوووتزرعة .االسوووتثمار و تقيووويم مشووواريع الغابوووات .اإلدارة
المتعووووددة األغووووراض .المشوووواتل و تنميووووة إدارة الغابووووات المسووووتزرعة ..إدارة الغابووووات الطبيعيووووة.
منتجووات هووذه الغابووات .تثبيوو الرمووال و مصوودرات الريوواح .المحافظووة علووى التربووة و زراعووة األراضووي
المالحة .التوعية لصيانة هذه الغابات.
ًEnvironmental Chemistry I

ً50321الكيمياءًالبيئيةً(ً3ً)2-3(ً)I
لمتطلب السابق  :الكيمياء العامة .كيمياء تحليلية  .كيمياء عضوية
مقدمووووة .مفوووواهيم عامووووة  .نشووووأة و تطووووور األرض .الطاقووووة و المعالجووووة النظريووووة لهووووا .الوووودورات
البيوجيوكيميائيووة  .الوقوووود األحفوووورى .المصوووادر الجديووودة للطاقوووة .تخوووزين و توزيوووع الطاقوووة .الغوووالف
الجوووى  .تلووووث الهوووواء .المووووارد المعدنيوووة .المعووادن الطينيوووة و التربوووة .المخلفوووات الصووولبة .المووواء و
خوا ه .معالجة مياه المجارى .المواد السامة..
 ً51322أسسًالتنميةًالمستدامةً(ً3ً)2-3

Princ. of Sustainable Development

المتطلبات السابقة  :أساسيات علم الغابات  .بيئة النبات .
مقدمووة عامووة  .تعريووف و أهميووة التنميووة المسووتدامة  .تحسووين وووروف الحيوواة .اسووتدامة الموووارد
الطبيعيووة و الظووروف المحيطووة  .حمايووة النظووام البيئووي  .االتفاقيووات العالميووة للتنميووة المسووتدامة .
التنميووة و مطابقووة شووروط االتفاقيووات  .طوورم تطبيووق التنميووة المسووتدامة علووى الموووارد الطبيعيووة
المحلية .
ً Ecological Statistics

ً50322اإلحصاءًالحيويً(ً3ً)3-0
المتطلب السابق  :بيئة النبات .
مفووواهيم عاموووة .اإلحصووواء و العينوووات .المجتمعوووات الحيويوووة و سووولوكها و كيفيوووة دراسوووتها .بيانوووات
المجتموووع اإليكولووووجي .تحليووول األنمووواط المكانيوووة .عالقوووات الووووفرة و األ وووناف .انجوووذاب األ وووناف.
تقسوووويم المجتمعووووات .تركيووووب المجتمعووووات .تفسووووير المجتمعووووات.التنوووووع الحيوووووي وحسوووواباته .

ً

تطبيقات ميدانية و مسائل.
ً Environmental Chemistry II

ً50351الكيمياءًالبيئيةً(ً0ً)3-2(ً)II
المتطلب السابق  :كيمياء بيئية ()I
التلوووث الجوووى .مبووادا طوورم التحليوول المختلفووة .مراقبووة خووواص
انتقوواء العينووات و اإلحصوواء .قيووا
المووواء .مبوووادا طووورم اإلنبعا وووات الطيفيوووة و كروماتوغرافيوووا الغووواز… ,الووو  .طبيعوووة األنظموووة الملو وووة
للتربة .انتقاء العينات و أجراء التحليالت المختلفة.
Applied Microbiology
ً50322أحياءًدقيقةًتطبيقيً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً3ًً)ً3ً–ً0
المتطلب السابق  :األحياء الدقيقة العام .
تتواجووود الكائنوووات الدقيقوووة ( الميكروبوووات ) فوووي كووول مكوووان حولنوووا لوووذلك يهوووتم المقووورر بدراسوووة
الميكروبووات فووي األوسوواط المختلفووة موون الهووواء والموواء والتربووة وفووي جسووم اإلنسووان ودراسووة
الوودور النووافع والضووار للميكروبووات فووي البيئووات المختلفووة  ,وكيفيووة التعوورف علووى هووذه الكائنووات فووي
أوساطها الطبيعية وعزلها والتعرف عليها .

ًWaste Management and Recycling

ً50362تقنيةًوًتدويرًالنفاياتً(ً3ً)3-0
المتطلب السابق  :التلوث البيئي .
مقدمووه عامووة .تقسوويم النفايووات الصوولبة .مكبووات النفايووات البلديووة و الصووناعية . .مراكووز الفصوول و
التووودوير .تووودوير الموووواد المعدنيوووة .تووودوير البالسوووتيك و الزجووواج .إعوووادة اسوووتخدام النفايوووات .إعوووادة
توووودوير النفايووووات الزراعيووووة .العواموووول االقتصووووادية و البيئيووووة للتوووودوير ..مراقبووووة و زيووووارات ألموووواكن
التدوير.متابعة المكبات .
ًSpring Field Practicum
ً50322تدريباتًحقليةًًًً(ً1ً)2-2
يقوووم أعضوواء هيئووة التوودريس بنعووداد برنووامج لتوودريب الطلبووة معمليووا و حقليووا علووى مووا درسوووه أو
يدرسونه بالسنة الثالثة مدة التدريب من أسبوع إلى أسبوعين .
ً50221معالجةًوًاستغاللًالمياهًالعادمةً(ً3ً)3-0

Waste Water Treatment

المتطلب السابق  :التلوث البيئي  .أساسيات علم التربة
المصووادر المختلفووة للميوواه العادمووة  .التقنيووات المختلفووة للتنقيووة  .التقليوول موون الميوواه العادمووة .
تووودويرها و إعوووادة اسوووتخدامها  .طووورم اسوووتغالل هوووذه الميووواه  .تقووودير كميوووات و مصوووادر الميووواه
العادمة بالمناطق المجاورة .
ًًًً50226المبيداتًوًالبيئةًً(ً3ً)2-3

ًPesticides and the Environment

المتطلب السابق  :الكيمياء العامة  .كيمياء عضوية .
مقدمووه عامووة .أهميووة المبيوودات .اسووتخدامات المبيوودات .أنووواع المبيوودات .التقسوويمات المختلفووة.
التووأ يرات الضووارة للمبيوودات .طوورم الوقايووة موون سوومية المبيوودات المختلفووة .طوورم الكشووف عوون
بواقي و رواسب المبيدات بالمنتجات الزراعية و التربة و المياه .الصحة و البيئة.
ًMethods In Pollution Analysis
ًً50202طرقًقياسًالملوثاتً(ً3ً)3-0
المتطلوووب السووووابق  :التلووووث البيئووووي  .المبيووودات و البيئووووة .أجهوووزة تحاليوووول .أساسووويات علووووم
التربووة.أسووس و طوورم جمووع العينووات للتحليوول  .تحليوول العينووات  .تفسووير النتووائج  .طوورم العينووات و
تصوووميم التجوووارب المسوووتخدمة  .تقنيوووات التحليووول الكيميوووائي إجوووراء العمليوووات الحسووووابية  .و
تلوووث
التلوووث  ,و أهمهووا قيووا
هووذا المقوورر الطوورم المختلفووة لقيووا
التحليوول المكوواني  .يوودر
الميوواه  .و بنهايووة المقوورر يجووب أن يكووون الطالووب قووادرا علووى اسووتخدام األجهووزة المتاحووة لقيووا
الملو ات.
ً Geographical Plant Ecology

ًًًًً50231بيئةًالنباتاتًالجغرافيةً(ً3ً)2-3
المتطلبات السابقة  :بيئة النبات  .مبادئي علم و المناق.
مفوواهيم عامووة . .الزحووف القوواري و عالقتووه بتوزيووع النباتووات و الحيوانووات بووين القووارات .أ وور المنوواق و
التيووارات البحريووة علووى توزيووع النباتووات  .العووزل اإليكولوووجي و الجووزر المحيطيووة و أ رهووا علووى تركيووب
و ومورفولوجيوووا األنوووواع .انتشوووار النباتوووات بوووين الجوووزر و القوووارات .المجتمعوووات النيابيوووة و أسوووباب
توزيعهوووا علوووى القوووارات .منووواق البحووور المتوسوووا و مجتمعاتوووه النباتيوووة .ديناميكيوووة المجتمعوووات

النباتيوووة ..توووأ ير المنووواق علوووى ومورفولوجيوووا و فسووويولوجيا األشوووجار بالبيئوووات المختلفوووة .البيئوووة و
المجتمعات المحلية و أسس تقسيمها .
ً50236عالقاتًالتربةًوًالماءًوًالنباتً(ًًًًً3ً)0-3
ً Soil – Water –Plant Relations
التطلب السابق  :بيئة النبات  .فسيولوجيا النبات  .أساسيات علم التربة .
دراسووة العواموول التووي تووتحكم بانسووياب الموواء و إتاحتووه بالتربووة المشووبعة و غيوور المشووبعة  .الطوورم
رطوبوووة التربوووة .كيفيوووة حصوووول النبوووات علوووى المووواء  .العوامووول
و األدوات المسوووتخدمة لقيوووا
المتحكموووة فوووي انتقوووال المووواء و األموووالح و العصوووارة  .عالقوووة العوامووول المناخيوووة بهوووذه العالقوووات .
األجهووزة المسووتخدمة للقياسووات المختلفووة  .التأكيوود علووى تطبيقووات عالقووة التربووة و الموواء بمقوورر
إدارة مساقا المياه .
ً Independent Study
ًًً50226دراسةًخاصةً(ً0ً)2-2
الطالووب موضوووعا بالحقوول أو المعموول و تحوو أشووراف أحوود أعضوواء هيئووة التوودريس ؛ و يكووون
يوودر
كمشروع تخرج له  .و الهدف هو تعريف الطالب للطريقة العلمية للبحوث .
ًPlant Community

ً50226المجتمعاتًالنباتيةً(ًًً3ً)0-3
المتطلب السابق  :مقدمة في علم الغابات و المراعى  .بيئة النبات.
تقسووويم المجتمعوووات النباتيوووة المختلفوووة
مقدموووة عاموووة  .مفووواهيم المجتمعوووات  .طووورم و مووودار
.أسوووس التقسووويم .مفهووووم البيووووم و تطبيقاتوووه  .توووأ ر المنووواق و البيئوووة علوووى تركيوووب المجتمعوووات
النباتيوووة .الترافوووق و التعاقوووب  .الطووورم الو وووفية و الكميوووة لمسوووح و دراسوووة المجتمعوووات النباتيوووة
.أسس تقسيم المجتمعات النباتية في ليبيا  .كيفية تقسيم نباتات الجبل األخضر.
ً50262اإلدارةًالبيئينننننننننننننننننةً(3ً)2-3
ًً

ًEnvironmental Management

المتطلب السابق  :االيكولوجيا البيئية .اإلحصاء األيكولوجى .
مقدموووة عاموووة  .التحليووول اإليكولووووجي للملو وووات الفيزيائيوووة و الحيويوووة ألنظموووة المووووارد الطبيعيوووة .
ووياغة و تقيوويم الفرضوويات باألنظمووة البيئيووة التووي يحكمهووا اإلنسووان  .اسووتخدام اإلحصوواء و األنموواط
البيئية و اإلدارة في نظام إدارة بيئية متكامل  .التركيز على منطقة معينة بالجبل األخضر .
ًDesert Ecology

62451البيئةًالصحراويةً(ً3ً)2-3
التطلب السابق  :بيئة النبات  .الحيوان العام.
مفهووووم الصوووحراء و التصوووحر  .المنووواق الصوووحراوي  .النباتوووات الصوووحراوية .طووورم و أنمووواط تقسووويم
الصووحارى .اإلسووتراتيجيات المختلفووة للنباتووات لتحموول الظووروف الصووحراوية  .الحيوانووات الصووحراوية
 .تكيوووف الحيوانوووات الصوووحراوية للظوووروف البيئيوووة  .التحمووول  .التكوووا ر  .تركيوووب بعوووت المجتمعوووات
الصحراوية .دراسة بعت الصحارى بالعالم  .أمثلة مختلفة .

ًEnvironmental Plant Physiology

ً62463فسيولوجياًالنباتًالبيئيةً(ً3ً)3-0
المتطلبات السابقة  :فسيولوجيا النبات  .بيئة النبات .
مقدمووه عامووة .تووأ ير البيئووة كوحوودة متكاملووة علووى النمووو و توزيووع النباتووات .الصووفات المورفولوجيووة و
الفسيولوجية المختلفة لمالئمة النبات للظروف البيئية .أ ر الضووء (كموا و كيفوا) .توأ ير الميواه .و العمليوات
الفسوويولوجية المختلفووة .الرطوبووة درجووات الرطوبووة و الحوورارة المتطرفووة و كيفيووة اسووتجابة النبووات لهووا.
العمليوات الفسويولوجية األخورى ذات العالقوة بالبيئوة .توأ ير البيئوة علوى توزيوع النباتوات  .تطبيقوات علوى
األجهزة ذات العالقة.
ً50221إدارةًاألراضيًالمحميةًالمحفوظة(ً3ً)2-3

Managing Protected & ًLands
ًPreserved

التطلب السابق  :بيئة النبات .التنوع الحيوي.
مقدموووة عاموووة  .مفهووووم المحميوووات الطبيعيوووة و المحفوووووة  .كيفيوووة تحديووود األنوووواع المهوووددة
بوووواالنقراض .تحديوووود المنوووواطق المحميووووة و المحفووووووة .اإلنسووووان و المحوووويا الحيوووووي .الطوووورم
اإليكولوجيوووة المختلفوووة للمحافظوووة علوووى األنوووواع ..طووورم إدارة هوووذه المنووواطق .تطبيوووق التنميوووة
المسووتدامة علووى هووذه المنوواطق موون خوووالل مواردهووا الطبيعيووة المنظمووات العالميووة و المحليوووة

ذات العالقة بالمحميات.
ً50262الهيدرولوجياًالبيئيةً(ًًًًًًًًًًًًًًًً3ً)3-0

ًEnvironmental Hydrology

المتطلب السابق  :أساسيات علم التربة .التلوث البيئي .
مقدمووة عامووة  .مفوواهيم عامووة عوون التلوووث  .تلوووث الميوواه .األسووس الفيزيوكيميائيووة الجوهريووة التووي
تصوووف مصوووير و انتقوووال الملو وووات بوووالنظم المائيوووة المختلفوووة  .موووع دراسوووة المواضووويع ذات العالقوووة
بمدينة البيضاء و المناطق المجاورة .
Seminar
ً50220حلقاتًدراسيةً(ً1)2-2
يقوم الطالب بنعداد موضوع يرغب في دراسته و تح إشراف احد أعضاء هيئة التدريس و يمكن أن
يكون مقرر الدراسة الخا ة  .الهدف من المقرر هو تدريب الطلبة على إعداد الحلقات الدراسية و إلقائها
.

