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وصف المواد
( 0ساعات معتمدة)
 1210711جيولوجيا عامة متقدمة لطلبة موارد المياه والبيئة
 Advanced General Geology for Water andالمتطلب السابق- :
Environmental Resources Students
علمما جيولويوالممم ته لتممر  ،اممورف جيتاممرو علممئ جي ممر ،جيرولومما يالمما جيولويوالممم ،جي ممم جي ممو علممئ م ممر
،ته لتممر ،اومه ممر جي ممم جي ممو علممئ علمما جيرومموللمو ،جيومموور جيرومموللا ،ت وجعجممم ،ته لتجممم م جي ومممهو
جيولويوالمما جي وتل ممما جيترج لمممي جيروممموللا جت،يلممما ،ته لتجممم جيتاريمممل لالممما جيولويوالمممم جيتر ل لممما ،جيت وي لممما
،جر مطجم ،ته لتجم جي ومهو جي وتل ا يالوم جترض ،جي لئا ل لا جر مطجم ،ته لتجم جيتا ل مو جيج دولا
جي مولا جي الا جي موجر جي اد لما  ،م يل جيتا ل ممو جي لئلما ،جي وممطر جي لئلما جيتامرو علمئ جيا مرمر جيتر ل لما
جي وتل ا ،عالقتجم لمإلاجم ،جه امل م جيوموور اجممرجو الدج لما اوتل ما م جومتودجم جي ورملا جيولويوالما
طرق روا جي مطع جيارضلا ،قرج ة  ،ولر جيومرجو جيولويوالما ل مميلخ اوتل ما جيت ولم ،جهوم مط جي ووما
يل وتويمو ،جيواوط  ،حلللجم ر ل لم.
( 0ساعات معتمدة)
 1210700علم المياه السطحية التطبيقي
Applied Hydrology
المتطلب السابق- :
وممل مو جي ممممم جي مممو ع مرممر
مموما جي ممممم جي مممو
جي دامما :جيممد،رة جيجلدر،يوالمما ا جمموم جي ممممم جي مممو
جيد،رة جيجلدر،يوالا جيوريمن غلمر جي بم ع ،جيترحملا جت جممر :ا ح لممو جيوريممن جومتو مر جي لممف ع مي جي لممف
،ورعتجم زان جيحر ا جي لموممو جي مولما :مماجمم ،توومجم جي لويوغرج لما جيتحميلم جيجلدر،يوالما :هلمد،غرجو
جيوحدة ملا وريل جي ل من جإلحوم جيجلدر،يوا حلل جيت رجر (جيت رجر ،جيبدة ،جيدي واما) جيتوممالا
جيجلدر،يوالا.
( 3ساعات معتمدة)
 7173080علم المياه الجوفية التطبيقي
Applied Groundwater
المتطلب السابق1210700 :
جيا مممو جيولويوالمما ووج مممو يل لمممف جيوو لمما ا ومموو جي لمممف جيوو لمما جياممم ،جي ومموو جي لو،اتممر ر م مو
جيووج مو جي مولما حر ما جي لممف جيوو لما قمم ون ي موو-للموم حر ما جي لممف جيوملتما ي لممر :جيووج ممو جي حومورة
،غلر جي حوورة إيوم ااما جيولويا لموتودجم اام يا جيوريمن جيوملت جي دجن جآللمر جيواا جي وعلا  ،اميلا
جآللمر جيتأثلر ،جإلضمارجو لملن جآللممر جآللممر جإلر وجزيما – جيو للما جآللممر جي تدةلما اوولمم جيوريممن جيمدجور
ي لمر جيوريمن جي ارو ي لمر ومرو جي خ جيتوري ي لمر إليوم اامام جيومون ،جيوملويا حر ما جي لممف
جيوو لا لموتودجم طرق جيا مرر ،جي ر،قمو جي تجلا.
( 3ساعات معتمدة)
 7173083كيمياء المياه
Hydrochemistry
المتطلب السابق:
1210709, 1210700
ممممعالو جيتأ ومممد ،جهةتممموجل ممممعالو جي لممممف
جيمممد،رة جيجلدر،يوالممما ،جيجلدر ،ل لمولممما جيتممموجزن جي ل لمممم،
،جي ام ن ،جيووور  ،أثلرهم علئ وعلا جي لمف جيواحلا ،جيوو لا ،ر قام جيترلا جيتولص امن جي لوثممو
ويوالمم
اا ل لمولا جي لمف جيوو لا ،جيواحلا ا ل مو م
ممم جي رلو مو جتاامر جي معديا ،جيحما لا
لا جي لمف ح مو جيررد طرق ا ع جيال مو طرق عرض جي تموج  ،ولرج جم.
( 0ساعات معتمدة)
 1210700نقل الرسوبيات
Sediments Transport
المتطلب السابق1210700 :
ةموج جيروموللمو ،جي لممف :جي ومالحمو ةموج جي لممف حوما جيروموللمو ،حم لجم  ،وم تجمم ،ومرعا وم وطجم
،جيوزن جي وع ،جي ومالا مريممو حر ما جيروموللمو :جيومرعا جحت ميلما جيحر ما جيتومريل اريما جي موجو
،جي حم ممما عللجممم تحم مل قاممر جت جمممر ،ا م،اتجممم يلوريمممن جيح ويمما جي معلمما جيح ويمما جيامي مما جيح ويمما جي للمما
طري ا حومو وريل جيرووللمو :جيارق جي لدج لا ،جيريمضلا جيرووللمو ،ةوج مو جيود. ،

1210700

( 0ساعات معتمدة)

تحلية المياه

6

Water Desalination
جيووج جي لويمولا ،جي ل لمولما يل لممف جي ميحما (الممف جي حمر)
لميت الر جتغبلا جوتجالك جيامقا ا موامو جيتحللا.

المتطلب السابق:
1210709, 1210700
مون جيتروم مو ،جيوملارة عللجمم ع للممو جيتحللما
( 0ساعات معتمدة)
المتطلب السابق1210700 :

 1210791النظم البيئية وتقييم االثر البيئي
Ecosystems and Environmental Impact
Assessment
ا داا :جيم ما جي لئلما اري م جمم ته لتجمم ةوموومجم ،عالقم جمم جي وتل ما لملا جتثمر جي لئم امور لملا جتثمر
جي لئم اوم "جوممترج لولمو جيت لمملا جي لئ م "  " ،لمملا جتثممر جهات مممع " جي ممم و ،جإلاممرج جو جإل جريمما ابمممر ا
جيو جممور ع للمما لمملا جتثممر جي لئ م (جيا م جت،ي م جهةت مممر ،جي حممص جيت لمملا إ جرة جيتو لممل ،جآلثمممر تملمما
جيت رير جي رجااا ر معا جي رجر جي رجق ا جيت ل ) جي جولا (جي موجوا جي وم و مو جي ممما جت م ما جيو لمرة
،غلرهم)  ،ت ن جي م ة تي م حمهو رجولا.
( 0ساعات معتمدة)
المتطلب السابق:

 1210790عناصر البيئة وتفاعالته ِا
Elements of the Environment and its
Interactions
جيد،رجو جيا لالا يل وج ط لاا جيجوج ،ا و م ر جيترلما :وي جمم ا ااجمم ت وجعجمم جي لممف :وعلتجمم ةوجرمجم
جي لويمولمما ،جي ل لمولمما جيتوويمما جي ل لمولمما ،جي لويمولمما ،جيحلويمما جيا مرممر جي لئلمما  ،أثلرج جممم جي ت م يمما(جيا لالمما
،جهرا معلا) جيتأثلر علئ جي لئما :جيا لاما جإل وممن جي بممريع جي بممريع ،جي لئما ،جآلثممر جي لئما ،جهومتلامن:
ط لاتر إحتلمام ر لا جي لئا ،جيت لا جيتوال جهوترج لو يل لئا.
-

 0803730معالجة المياه العادمة
( 0ساعات معتمدة)
Wastewater Treatment
المتطلب السابق- :
اريممل جي لمممف جيام امما ت وجعجممم ا و م جممم ةومووممجم جي لويمولمما جي ل لمولمما ،جي لويوالمما حمم مو جيوممرو
جيوممح جياوجا م جيت م ات ممد عللجممم و م لا ح م مو جيوممرو جيوممح جي مه م  ،وجوممدهم حومممو ممد ي جي لمممف
جيام اا تهدجو ااميوا جي لمف جيام اا ت وج ااميوا جي لمف جيام اما ( جي لويمولما جي ل لمولما ،جي لويوالما) ارجحم
ااميوا جي لمف جيام اا ( ق جيويلا جت،يلا جيوم ويما ،جي ت داما) جيح مأة جي بماا ،طمرق جيمتولص ا جمم جيتا ملا
جياوجام جيتم ات مد عللجمم وم لا احاممو جي اميومما ،جةتلممر طمرق جي اميوما جي موم ا إ جرة جي لممف جيام اما م
جتر ن احامو جي اميوا م جتر ن ،طمرق جي اميوما جي ت اما لجمم إعمم ة جومتودجم جي لممف جيام اما جي اميوما م
جتر ن.
 1210700تطبيقات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية
( 0ساعات معتمدة)
 Applications of Remote Sensing andالمتطلب السابق:
1210709, 1210712
Geographic Information Systems
1210791
جيوور جيوويا :ا داا جهوتودجم جتاجوة جيتامرو علمئ جيمموجهر جيولويوالما جهوتبمامر عمن لامد :جي جموم
جيتاري مممو جتومومملا جيتوممحلا جيج دوم يلوممور جي مممولا ااميومما جي لم مممو :جيتو م لل جي لتممرة جهوممتودجامو
تغرجض جي لئا ،اوجر جي لمف ا ل مو حموموللا مممم جي الواممو جيوفرج لما :ا م ومر ا و م مر ،إ جر مر ا مع
 ،ممملا جي الوامممو ،جي لم مممو جي امما جي تممموج  ،ا ل م جممم جيحمومموللا جهوتبممامر عممن لاممد  ،ممممم جي الوامممو
جيوفرج لمما ا ل مممو مم جي لئمما ،امموجر جي لمممف جي ومموحمو جي مولمما :جتاجمموة جيوممرجو جيت ومملر جي ومموحمو
جيولو لويمولا :جيارق جي وتل ا جتاجوة جيت ولر
( 0ساعات معتمدة)
 1210706منهجية البحث العلمي
Scientific Research Methodology
المتطلب السابق- :
ط لاا جي بمريع جي حولا جي الولما جتطمر جي حولما ،جي ممرة جياماما :إ جرة ع للممو جيتاموير جيتر لمو علمئ ا ا ما
جيدرجومما ،جي م ون ،جي ب م لا ،جتهممدجو جةتلمممر جي ب م لا ،طري مما جي اميومما جإلطمممر جيامممم يل رجق مما ،جيت لمملا
يل بمممريع جي حولمما ،جةتلمممر جيوم جي موم ا :اريممل جتهممدجو ابمممريع جي رجق مما ،جيت لمملا جي بممم ،جيتحممديمو
جي مرة جيوجقالا ال م ل لا جي رجق ما ،تومميلي جيت لملا جيت لملا جياممم جي ،حمرجو مممم جيت لملا جيت ممرير جومترام
جي الوامو جي وت لدين وي جي بمريع جي ملللمو ،جي و،،يلمو.
1210709

( 0ساعات معتمدة)

علم التربة
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Soil Science
المتطلب السابق- :
يت ن جي ومق علئ رجوا ر لي جيترو ،ل مولتجم ،ع للمو جيت وين ،جي بمأة، .عمرض تهما جيتوم ل مو جيحديوما
يلتممرو ، .رجومما جيووممموص جي ل لمولمما (جيح وضمما جيفر،يمممو جيت ممم ل تهيممو ،جه اوممم  ،جويمما ،غمممزجو
جيترلمما ،المممف جيترلمما  ،ممرة جي لمممف ،جيتممد ي جي بمم ع ،غلممر جي بمم ع جي ام ن جيال لمما  ،ل لمولمما جيومماا ،جي مموج
جيا ممويا) ، .رجومما جيووممموص جي لويمولمما (جي ومملج ،جيتر لممي ،جي وم مما جي للمما ،جيح ل لمما م يمما ،اومممالا جيترلمما
حرجرة جيترلا ،يون جيترلا) ،جيتر لي جي لويوا يلترلا جي ف يمو جي م لا ،عالقا جيترلا ،جي مو اريما  ،مرج
 ،لوث جيترلا (جي ل م،يمو جيورجعلا) ،إارج جو جي اميوا.
( 0ساعات معتمدة)
 1210700التحليل االحصائي البيئي
Environmental Statistical Analysis
المتطلب السابق- :
يتناول هذا المساق المباةئ والطرق المختلاة للتتليل الكمي وكياية استخةامها لةراسة العالقات البي،يةا ويقةم
شرتا للمااهيم اإلتصا،ية وكياية جمع البيانات وإعةاةها للتتليل الكميا واستخةام مقاييس النزعة المركزية
ومقاييس التشتت واتجاه وشكل تركز البيانات البي،يةا كما يتناول كما يهتم المساق بةراسة العينات وكياية
تتليلهاا وةراسة العالقات التصا،ية المكانية.
( 0ساعات معتمدة)
 0803744المخاطر البيئية
Environmental Hazards
المتطلب السابق- :
يهةف هذا المساق الن فهم طبيعة وتوزيع ومةى تاثير الخطار البي،ية والكوارث الطبيعية ا والتعرف علن تاثير
التغيرات العالمية في هذا المجال علن تساسية النسان والبي،ة المتيطة لهذه التغيراتا ةراسة الخطار المناخية
والهيةرولوجية مثل الايضانات والجاافابالضافة الن تتري الخطار البي،ية الناتجة عن النشاط البشري
وت اثيرها علن البي،ة وصتة النسان مثل تلوث الهوا والما ا التطرق الن الطرق المستخةمة في تقييم وتتليل
الخطار البي،ية والستجابة لها والسياسات الوطنية للتصةي لالخطار البي،ية والتعاون الةولي في هذا المجال
( 0ساعات معتمدة)
 1210700أساسيات علم المناخ
Fundamentals of Climatology
المتطلب السابق- :
يتناول هذا المساق ماهوم علم المناخ والعالقة بينه وبين علم اررصاة الجويةا وتركيب الغالف الغازي
ومكوناتها ةراسة عناصر المناخ (الترارةا التساقطا الرياح) واختالفها في طبقات الغالف الغازي وكياية
قياسها وتمثيلها علن خرا،ط الطقسا والعوامل المؤثرة في المناخا ووسس التصنياات المناخيةا ارقاليم المناخيةا
وتوزيعها وخصا،صها.
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