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استصالح االراضي املتدهورة 3ساعات )(0+3

صـمم هـذا املـساق ليسـد الـحاجـة املـتزايـدة الدارة واسـتصالح االراضـي املـتدهـورة نـتيجة لـنشاطـات االنـسان املـختلفة .فـي
هـ ــذا املـ ــساق سـ ــيتعرض الـ ــطالب لـ ــلمبادئ املـ ــختلفة املـ ــتعلقة بـ ــاالسـ ــتصالح ،االراضـ ــي املـ ــتدهـ ــورة ،اتـ ــساع رقـ ــعة تـ ــدهـ ــور
االراضي ،مفهوم االستدامة وعالقته باستصالح االراضي ،التفاعالت بني النبات واملاء و تفاعالت النظام البيئي.

ي ــتناول ه ــذا امل ــساق ع ــلم ال ــتغير امل ــناخ ــي وت ــأث ــيره ع ــلى ال ــتنوع ال ــحيوي ف ــي االراض ــي ال ــجاف ــه و التح ــدي ــات اال ــتي يح ــدث ــها
الـتغير املـناحـي عـلى الـبيئه .وكـما يـتناول هـذا املـساق دراسـه بـحوث الـحفاظ عـلى الـبيئة وعـلم األحـياء واإلدارة ،بـما يـتضمنه
مــن اعــادة الــتأهــيل الــبيئي لــلمناطــق الــجافــة .يــتوقــع مــن الــطلبه ان يــتمكنوا مــن تحــديــد األنــواع واملــوائــل املهــددة فــي املــناطــق
الــقاحــلة ،واقــتراح إجــراءات لــتقييم كــفاءة تــدابــير الــتكيف فــي ضــوء تحســني خــطط اإلدارة )اإلدارة الــتكيفية( ،وتــقييم تــأثــير
آليات تدابير التخفيف من تاثيرات التغير املناخي على التنوع الحيوي .
 131202742تقنيات التحليل املكاني في إدارة األراضي  3ساعات )(3+2
يـتناول هـذا املـساق تـطبيقات نـظم املـعلومـات الـجغرافـية واالسـتشعار عـن بـعد فـي الـقضايـا املـفاهـيمية إلدارة األراضـي فـي
تــصميم قــاعــدة بــيانــات نــظم املــعلومــات الــجغرافــية ،والــتنمية ،والتحــليل والــعرض .ويــركــز هــذا املــساق عــلى إدارة األراضــي
بــاســتخدام تــقنيات التحــليل املــكانــية والــزمــانــية .كــما ويــركــز عــلى تــدريــب الــطلبة عــلى الــعديــد مــن تــطبيقات نــظم املــعلومــات
ال ــجغراف ــية ،م ــثل ت ــقييم األث ــر ال ــبيئي  ،وتح ــليل امل ــخاط ــر ال ــطبيعية  ،وتح ــليل امل ــوق ــع ل ــألع ــمال ال ــتجاري ــة وال ــصناع ــة  ،وتح ــليل
املوقع ،وإدارة املوارد واملصادر ،وتخطيط استخدام األراضي.
 131202741التقلبات املناخية والنمذجة  3ساعات ) (3+2متطلب سابق 131202710
يــقوم املــساق بــإعــطاء نــظرات عــامــة حــول الــتقلبات املــناخــية فــي جــميع املــكونــات املــرتــبطة بــها وبــما يــتعلق بــنمذجــة الســلوك
ال ــزم ــان ــي وامل ــكان ــي ل ــلتقلبات امل ــناخ ــية وع ــالق ــتها ب ــال ــجفاف  ،وال ــفيضان ــات  ،إل ــخ ب ــاس ــتخدام ن ــماذج ب ــسيطة وم ــتقدم ــة م ــن
اإلحـصاءات املـكانـية والـزمـانـية .كـما ويـقوم املـساق بـتوضـيح تـحالـيل االتـجاهـات  ،ووصـف سـلوك الـغالف الـجوي .ويـناقـش
امل ــساق أي ــضا ال ــنمذج ــة ال ــعددي ــة وال ــتنبؤ ب ــال ــطقس م ــثل ال ــنماذج امل ــناخ ــية ال ــعامل ــية وال ــنماذج امل ــناخ ــية اإلق ــليمية  ،وال ــنماذج
العشوائية ،وآلية التصغير والتعمق.
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يـقوم املـساق بـتعريـف الـطلبه بـاسـاسـيات الـتصميم والتحـليل االحـصائـي لـلدراسـات الـعلميه لـطلبه الـدراسـات الـعليا .الهـدف
الـرئـيسي لهـذا املـساق يـتناول االخـتيارات املـناسـبه لـلتصامـيم التجـريـبيه .ويـتضمن املـساق الـتركـيز عـلى تـطويـر الـفرضـيات
البحثيه واختيار التصاميم التجريبيه الختبار فرضيات البحث وتسهيل تحليل وجمع البيانات.
 131202790تلوث هواء
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ي ــتناول ه ــذا امل ــساق امل ــصادر ال ــطبيعية ل ــتلوث ال ــهواء ،وم ــصادر ت ــلوث ال ــهواء ب ــفعل االن ــسان ،وال ــجسيمات ال ــعالقه ــبال ــهواء،
وال ــتوزي ــع الحج ــمي ل ــلدق ــائ ــق ال ــعال ــقه وال ــتأث ــيرات الس ــلبيه و االح ــتباس الح ــراري و ن ــظام ح ــماي ــه ال ــهواء وح ــاالت االس ــتقرار
الجوي واالنقالب الحراري ونمذجه تلوث الهواء ووسائط منع التلوث.
131202731
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فـ ـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ــساق سـ ـ ــوف يـ ـ ــتم تـ ـ ــعريـ ـ ــف الـ ـ ــطلبة بـ ـ ــاملـ ـ ــناهـ ـ ــج الـ ـ ــنظريـ ـ ــة املسـ ـ ــتخدمـ ـ ــة لـ ـ ــتوضـ ـ ــيح الـ ـ ــيات إدارة األراضـ ـ ــي
الـرعـويـة .لـدراسـة الـعمليات الـرئـيسية لـتطويـر وتحسـني هـذه األراضـي وضـمان اسـتدامـتها والـتركـيز عـلى بـعض املـمارسـات
اإلداريـة املـقترح اسـتخدامـها فـي حـساب كـفاءة الـرعـي والـسعة الـرعـويـة  .تـطبيق الـقيم الـبيئية املسـتخدمـة فـي إدارة مـوارد
املــراعــي .وتــصنيفوتــقييم املــراعــي .الــتركــيز عــلى الــبيئة الــنباتــية فــي املــراعــي؛ تــغذيــة الــحيوان الــرعــوي ؛ االســتخدام املــتعدد
لــلموارد املــراعــي .إدارة الــنزاعــات الــرعــويــة؛ الــتعاونــيات واإلدارة الــتكيفية.طــرح بــعض الــقضايــا املــعاصــرة املــتعلقة بــاملــراعــي
والتكيف والتغير املناخي.

 131202792مواضيع خاصة  3ساعات ) (0+3متطلب سابق 131202710
سـيتم تـعيني مـوضـوعـات خـاصـة مـن قـبل مـدرسـو الـبرنـامـج بـالـتركـيز عـلى املـواضـيع املـتعلقة بـالـنظم الـبيئية لـألراضـي الـجافـة،
ومـمارسـات اإلدارة املسـتدامـة لـألراضـي ،والـتكيف مـع تـغير املـناخ ،والهـدف مـن هـذا املـساق هـو تـعزيـز املـعرفـة فـي الـحقول
املــذكــورة ســابــقا .وســيتم تــعزيــز ذلــك مــن خــالل مــهارات إدارة املــشاريــع بــني الــطالب .ســيقوم الــطالب بــإنــجاز هــذا مــن خــالل
مراجعة املصادر ،وعمل التمارين ،ودراسات الحالة ،واملشاريع.
 131202799الرساله  9ساعات )(0+0
يـقوم الـطالـب بـكتابـة أطـروحـة مـتخصصة بـإشـراف احـد أعـضاء هـيئة الـتدريـس فـي الـقسم ,وفـق األصـول الـعلمية املـتعارف
عليها ووفق تعليمات الجامعة

