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اتصاالت القسم
جهة االت�صال: عميد الكلية

ت: 6952371  حتويلة: 52371  ف: 6952364

akhalaf@kau.edu.sa
www.meteorology.kau.edu.sa

النشأة
اإىل معهد تابع جلامعة امللك عبدالعزيز يف العام  اأن�صاأت وزارة الدفاع والطريان معهدًا للأر�صاد، حتول فيما بعد  1394هـ حيث  اإىل عام  ترجع ن�صاأة الكلية 

درا�صات  »ق�صم  ق�صمني جديدين هما:  باإ�صافة  1396هـ  عام  ال�صاد�صة ع�صرة  بجل�صته  للجامعة  الأعلى  املجل�س  موافقة  ثم �صدرت  1395/1396هـ،  اجلامعي 

املناطق اجلافة« و»ق�صم علوم واإدارة موارد املياه«. ويف عام 1400هـ متت املوافقة على لئحة املعهد واإ�صافة ق�صم رابع وهو »ق�صم العلوم البيئية«، كما �صدرت 

موافقة املجل�س الأعلى للجامعة يف جل�صته الثامنة والع�صرين لعام 1401هـ على القرار الرابع بتعديل م�صمى املعهد لي�صبح »كلية الأر�صاد والدرا�صات البيئية«. 

وبعد اأن تطورت اخلطة الدرا�صية بق�صم درا�صات املناطق اجلافة، والتي وجهت اهتمامها لدرا�صة اأ�صاليب وطرق الزراعة يف املناطق اجلافة، فقد وافق املجل�س 

الأعلى للجامعة يف جل�صته ال�صاد�صة والثلثني لعام 1405هـ بتعديل ا�صم الكلية لي�صبح »كلية الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة«.

الرؤية
الريادة والإبداع يف علوم وتطبيقات الأر�صاد والبيئة واملياه وزراعة املناطق اجلافة.

الرسالة
اإعداد وتاأهيل الكوادر العلمية املتخ�ص�صة واإجراء الأبحاث والدرا�صات التطبيقية املتميزة وتوطني التقنية للم�صاهمة يف �صد احتياجات املجتمع ومواكبة خطط 

التنمية.

مجاالت التميز
تعترب اأق�صام الكلية متيزًا علميًا فريدا جلامعة امللك عبدالعزيز حيث ل يوجد لها مثل على امل�صتويني املحلي والإقليمي

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
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اخلطة الدرا�صية

متطلبات ال�صنة التح�صريية: يدر�س الطالب املواد التالية:

اأ- امل�صار العلمي:

ال�صاعات املعتمدة: 14

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز ورقم املقرر م

�صريري عملي نظري

ل يوجد 2 2 ثقافة اإ�صلمية �صلم 101 1

�صلم 101 2 2 ثقافة اإ�صلمية �صلم 102 2

�صلم 201 2 2 ثقافة اإ�صلمية �صلم 103 3

�صلم 301 2 2 ثقافة اإ�صلمية �صلم 104 4

ل يوجد 3 3 لغة عربية عرب 101 5

عرب 101 3 3 التحرير الكتابي عرب 102 6

14 املجموع

ب ـ امل�صار االإداري االإن�صاين

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الكلية: يدر�س الطالب املقررات التالية:

ال�صاعات املعتمدة: 11

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز ورقم املقرر م

�صريري عملي نظري

-- - 2 2 مدخل اإىل علم الأر�صاد ر�صد 200 1

-- - 2 2 مدخل اإىل علم البيئة بيئة 200 2

-- - 2 2 مدخل اإىل علم الزراعة زرع 200 3

-- - 2 2 مدخل اإىل علم املياه مياه 200 4

-- 3 - 1 معمل كيمياء ك 281 5

-- 3 - 1 معمل فيزياء ف 281 6

-- 3 - 1 معمل اأحياء ف 281 7

11 املجموع

االأق�صام والدرجات العلمية:

يوجد بالكلية اأربعة اأق�صام هي: زراعة املناطق اجلافة، العلوم البيئية، الأر�صاد، علوم واإدارة موارد املياه، جميع الأق�صام بالكلية تعطي درجتي البكالوريو�س 

واملاج�صتري، بينما ق�صم واحد فقط يعطي درجة الدكتوراه.

الدرجة العلمية الق�صم/الربنامج

البكالوريو�س ـ املاج�صتري ـ الدكتوراه زراعة املناطق اجلافة/ برناجمني: زراعة املناطق اجلافة ـ املوارد الطبيعية املتجددة

البكالوريو�س ـ  املاج�صتري الأر�صاد/ برنامج الأر�صاد العام

البكالوريو�س  ـ املاج�صتري العلوم البيئية/ برناجمني: العلوم البيئية ـ �صحية البيئة

البكالوريو�س  ـ املاج�صتري علوم واإدارة موارد املياه/برنامج علوم واإدارة موارد املياه العام

االإ�صدارات الدوريات

والبيئة وزراعة  الأر�صاد  لكلية  امللك عبدالعزيز  الإ�صدار: جملة جامعة  ا�صم 

املناطق اجلافة

رقم الت�صال: 6952000 حتويلة: 52394

mshaheen@kau.edu.sa
مراكز خدمات متنوعة

ا�صم املركز: 

حمطة الأبحاث الزراعية بهدى ال�صام

نبذه: 

اأن�صئت حمطة الأبحاث الزراعية بهدى ال�صام خلدمة اأغرا�س البحث العلمي 

يف جمالت الر�صد البيئي واجلوي وعلوم املياه وتطبيقاتها واملجالت الزراعية 

التطبيقية والإر�صادية. كما تقوم املحطة بخدمة التدريب العملي لطلب الكلية 

يف مرحلة البكالوريو�س واإجراء بحوث طلبة الدرا�صات العليا.

رقم الت�صال: 25960387  حتويلة: 60387

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
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اتصاالت القسم
جهة االت�صال: رئي�س الق�صم

ت: 6952690 حتويلة: 52690 ف: 6952376

mansour@kau.edu.sa
www.meteorology.kau.edu.sa/

النشأة
اأن�صي ق�صم الأر�صاد عام1975م

اخلطة الدرا�صية ملطلبات الق�صم

يدر�س الطالب )76( �صاعة من املواد الدرا�صية ح�صب التخ�ص�س

متطلبات اخلطة الدرا�صية لق�صم )االأر�صاد(

مقررات الق�صم  )الإجبارية(

ال�صاعات املعتمدة )59( 

وحدة درا�صية، متطلبات الق�صم منها )48( وحدة درا�صية من الق�صم،  و)11( وحدات درا�صية من خارج الق�صم.

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة

رمز ورقم 

املقرر
ا�صم املقرر م

�صريري عملي نظري

ر  110 - 3 3 ر    202 تفا�صل وتكامل ) 2( 1

ف 110 - ر 110 - 3 4 ف    203 فيزياء عامة ) 3( 2

ر  202 - 3 3 ر    204 معادلت تفا�صلية ) 1( 3

ر�صد  200 3 2 3 ر�صد 214 اأجهزة الأر�صاد وطرق الر�صد 4

ف 110 - 3 3 ر�صد 242 اإ�صعاع الغلف اجلوي 5

ر�صد 214 6 - 2 ر�صد 300 تدريب حقلي 6

ر�صد 242 - 3 3 ر�صد 322 املناخ الفيزيائي 7

ر 110 - ر 202 3 2 3 ر�صد 331 اأر�صاد ديناميكية ) 1( 8

ر 204 - ر�صد 331 3 2 3 ر�صد 332 اأر�صاد ديناميكية ) 2 ( 9

ر�صد 242 - ف 203 - 3 3 ر�صد 343 الديناميكا احلرارية للغلف اجلوي 10

ر�صد 343 - 3 3 ر�صد 344 اأر�صاد فيزيائية 11

ر�صد 200 - ر�صد 214 3 2 3 ر�صد 351 حتليل الطق�س 12

ر�صد 351 3 2 3 ر�صد 352 اأر�صاد �صينوبتيكية 13

ر�صد 351 - 1 1 ر�صد 381 مو�صوعات خا�صة )1( 14

ر�صد 381 - 1 1 ر�صد 382 مو�صوعات خا�صة )2( 15

ر�صد 300 - ر�صد 352 6 - - 2 ر�صد 400 تدريب وظيفي 16

ر�صد 214 - ر�صد 242 3 2 3 ر�صد 413 ال�صت�صعار عن بعد للغلف اجلوي 17

ر�صد 413 3 2 3 ر�صد 414 بيانات الأقمار ال�صناعية يف الأر�صاد 18

ر�صد 332 - ر�صد 352 3 2 3 ر�صد 431 اأ�صا�صيات منذجة الغلف اجلوي 19

ر�صد 352 3 - - 1 ر�صد 451 ا�صتعرا�س الطق�س ) 1 ( 20

ر�صد  400 - ر�صد 451 3 2 2 1 ر�صد 452 ا�صتعرا�س الطق�س ) 2 ( 21

ر�صد 431 3 2 3 ر�صد 454 توقع الطق�س 22

ر�صد 400 6 - 2 ر�صد 480 بحث تخرج 23

41 43 59 املجموع

قسم

األرصــــاد
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متطلبات اخلطة الدرا�صية لق�صم )االأر�صاد(

مقررات الق�صم )الختيارية(

ال�صاعات املعتمدة

املقررا ت الختيارية بالق�صم  هي 55 وحدة  درا�صية على الطالب اختيار 

عدد )17( وحدة درا�صية منها.  على اأن تكون 12 وحدة درا�صية من مواد 

الق�صم الختيارية و5 وحدات درا�صية حرة من خارج الق�صم.

 متطلبات

�صابقة

ال�صاعــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة

رمز ورقم 

املقرر
ا�صم املقرر م

�صريري عملي نظري

ر  202 2 3 4 ر  203 تفا�صل وتكامل ) 3( 1

ح 100 2 2 3 مياه 304 مدخل يف تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية 2

ل يوجد - 3 3 زرع  306 مبادئ الإح�صاء وت�صميم التجارب 3

ك  110 - 3 3 بيئة 311 تلوث الهواء 4

ر�صد 413 3 2 3 ر�صد   415 رادار الأر�صاد اجلوية 5

ر�صد  322 - 3 3 ر�صد   424 التغري املناخي 6

ر�صد 431 3 2 3 ر�صد   433 توقع الطق�س العددي 7

ح 100 3 2 3 ر�صد  434 تطبيقات احلا�صب الآيل يف الأر�صاد 8

ر�صد 332 - ر�صد 352 - 3 3 ر�صد 436 التبادل بني اجلو والبحر 9

ر�صد 344 - 3 3 ر�صد  441 فيزياء ال�صحب 10

ر�صد 344 - 3 3 ر�صد  444 اأر�صاد طبقات اجلو العليا 11

ر�صد 332 - ر�صد 352 - 3 3 ر�صد  456 اأر�صاد مدارية 12

ر�صد 332 - ر�صد 352 - 3 3 ر�صد  458 اأر�صاد طريان 13

ر�صد 332 - ر�صد 352 - 3 3 ر�صد  461 اأر�صاد الطبقة احلدية 14

ر�صد 200 - زرع   200 - 3 3 ر�صد  462 اأر�صاد زراعية 15

ر�صد 332 - ر�صد 352 - 3 3 ر�صد 463 اأر�صاد تلوث هواء 16

ر�صد 322 - 3 3 ر�صد  465 الأر�صاد اجلوية الإح�صائية 17

ر�صد 465 3 2 3 ر�صد   466 توقع الطق�س الإح�صائي 18

16 49 55 املجموع

قسم

األرصــــاد

توصيف المقررات

ر�صد 200 مدخل اإيل علم االر�صاد

علم  واأ�صا�صيات  مفاهيم  ا�صتعرا�س   ، واملناخ  الطق�س  ملبادئ  مب�صط  عر�س 

الأر�صاد ، دور الأر�صاد اجلوية يف العلوم البيئية والزراعة واملياه.

ر�صد 214 اأجهزة االأر�صاد وطرق الر�صد

ال�صطحية  اجلوية  للعنا�صر  الر�صد  وعمليات  للأجهزة  الأ�صا�صية  القواعد 

والعلوية ، ت�صغيل و�صيانة اأجهزة الأر�صاد اجلوية ، معايرة اأجهزة الأر�صاد ، 

موا�صفات موقع حمطة الر�صد ، قيا�س عنا�صر الأر�صاد ال�صطحية والعلوية 

متطلبات �صابقة، ر�صد  200

ر�صد 300 تدريب حقلي

 ، املختلفة  الأر�صاد  اأجهزة  من  املعلومات  باأخذ  القيام  على  الطالب  تدريب 

تدريب الطالب على تن�صيق ومراجعة البيانات ليتم ال�صتفادة منها.

متطلبات �صابقة، ر�صد 214

ر�صد 201 اأر�صاد عامة

اأ�صا�صيات علم الأر�صاد اجلوية ، نظرة عامة للغلف اجلوي للأر�س ، طرق 

اجلبهات  و  اجلوي  الغلف  يف  احلركة   ، املختلفة  اجلوية  العنا�صر  ر�صد 

واملنخف�صات ، ا�صتقرارية الغلف اجلوي و ال�صحب والهطول ، الدورة العامة 

للغلف اجلوي ، توقع الطق�س ومقدمة عن املناخ.

ر�صد 242 اإ�صعاع الغالف اجلوي

املبادئ الأ�صا�صية لفيزياء الإ�صعاع ال�صم�صي، ال�صم�س كم�صدر للطاقة، الإ�صعاع 

والظواهر  الت�صتت  اجلوي،  الغلف  اأنظمة  يف  وتطبيقاته  والأر�صي  ال�صم�صي 

ال�صوئية يف الغلف اجلوي، الإ�صعاع  يف طبقات اجلو العليا وعلقته بالأوزون، 

ميزانية الطاقة، قيا�صات الإ�صعاع ال�صم�صي.

متطلبات �صابقة،  ف 110

ر�صد 322 املناخ الفيزيائي

العمليات الإ�صعاعية التي تتحكم يف درجة حرارة �صطح الأر�س والغلف اجلوي 
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املوؤثرة على الطريان، تطبيقات  النينو، الظواهر اجلوية  ال�صتوائية، ظاهرة 

على ا�صتخدام خرائط الطق�س ومنحنيات الديناميكية احلرارية.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 351

ر�صد 381 مو�صوعات خا�صة )1( 

مو�صوعات يحددها الق�صم ذات علقة بالأر�صاد اجلوية ،  م�صاركة الطالب 

يف جتميع معلومات املحتوى.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 351

ر�صد 400 تدريب وظيفي

تدريب يف اأحد مراكز الأر�صاد اجلوية مبهام املتنبئ اجلوي ملدة ثمانية اأ�صابيع 

متطلبات �صابقة،  ر�صد 300، ر�صد 352

ر�صد 382 مو�صوعات خا�صة )2( 

مو�صوعات يحددها الق�صم ذات علقة بالأر�صاد اجلوية ، م�صاركة الطالب يف 

جتميع معلومات املحتوى.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 381

ر�صد 411 اال�صت�صعار عن بعد لكوكب االأر�ض

واأجهزة  ال�صناعية  الأقمار  اأنواع   ، بعد  لل�صت�صعار عن  الفيزيائية  الأ�صا�صيات 

والتحت حمراء  املرئية  بعد  عن  ال�صت�صعار  �صور  ، خوا�س  بعد  عن  ال�صت�صعار 

رطوبة  مثل  الظواهر  لبع�س  بعد  عن  ال�صت�صعار  �صور  تطبيقات   ، وامليكروويف 

الرتبة، التلوث، تغري حالة الغابات، ا�صت�صلح الأرا�صي وتوزيع الغطاء النباتي.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 200

ر�صد 413 اال�صت�صعار عن بعد للغالف اجلوي

الفي�س  خوا�س  مبادئ  مراجعة   ، بعد  عن  ال�صت�صعار  ومفهوم  اأ�صا�صيات 

الكهرومغناطي�صي ، ا�صتعرا�س اأجهزة ال�صت�صعار عن بعد ونوعية البيانات املجمعة 

، خوا�س ال�صور املرئية والتحت حمراء وبخار املاء وامليكروويف ، تطبيقات �صور 

ال�صت�صعار عن بعد يف الأر�صاد اجلوية ، قيا�صات الأمطار بوا�صطة الرادار.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 214 ، ر�صد 242

ر�صد 415 رادار االأر�صاد اجلوية

اأ�صا�صيات ونظرية وت�صغيل الرادار، مراقبة الظواهر اجلوية املختلفة مثل ال�صحب 

والعوا�صف الرعدية والأمطار والأعا�صري املدارية با�صتخدام بيانات و�صور الرادار. 

متطلبات �صابقة،  ر�صد 413

ر�صد 414 بيانات االأقمار ال�صناعية يف االأر�صاد

ديناميكية مدارات الأقمار ال�صناعية ، برامج الأقمار ال�صناعية للأر�صاد والرتكيز 

الثابتة  ال�صناعية  الأقمار  من  الطق�س  بيانات   ، اململكة  تغطي  التي  الأقمار  على 

واملدارية تطبيقات لبيانات الأقمار يف تو�صيح تركيب الغلف اجلوي ويف التوقعات 

با�صتخدام  الطق�س  عنا�صر  لتقدير  اجلارية  احلديثة  البحثية  الدرا�صات   ، اجلوية 

بيانات الأقمار ، الربامج امل�صتقبلية للأقمار ال�صناعية اخلا�صة بالأر�صاد اجلوية.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 413

قسم

األرصــــاد
، الفرق بني الطق�س واملناخ والدورة العامة للرياح ، العوامل الفيزيائية املحددة 

املناخية  النماذج   ، املناخية  الأقاليم  وت�صنيف  العامل  مناخ  و�صف   ، للمناخ 

والتغري املناخي ، تاأثري الت�صاري�س على املناخ، ميزانية طاقة الكرة الأر�صية.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 242

ر�صد 331 اأر�صاد ديناميكية )1( 

الأبعاد والوحدات القوى الرئي�صية التي توؤثر يف حركة الغلف اجلوي، معادلت 

 ، احلركة  ملعادلت  القيا�صي  التحليل  ال�صغطي،  النظام  اإحداثيات  احلركة، 

معادلة ال�صتمرارية و معادلة الطاقة الديناميكية احلرارية.

متطلبات �صابقة،  ر 110 ، ر 202

ر�صد 343 الديناميكا احلرارية للغالف اجلوي

احلرارية  الديناميكا   ، اجلوي  للغلف  احلرارية  الديناميكا  ونظم  مبادئ 

للهواء الرطب واجلاف ، ال�صتقرارية يف الغلف اجلوي ، منحنيات الديناميكا 

احلرارية وتطبيقاتها.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 242، ف 203

ر�صد 332 اأر�صاد ديناميكية )2( 

املختلفة(،  الرياح  )اأنواع  الهواء  حلركة  الأ�صا�صية  املعادلت  على  تطبيقات 

ال�صرعة  ح�صاب  وتل�صيها،  املنخف�صات  تكون  والدورية،  الدورانية  احلركة 

الرا�صية، املوجات يف الغلف اجلوي، طاقتي احلركة والو�صع، كمية احلركة 

اخلطية والزاوية.

متطلبات �صابقة،  ر 204 ، ر�صد 331

ر�صد 344 اأر�صاد فيزيائية

 ، الغازية  ومكوناته  اجلوي  الغلف  تركيب   ، اجلوي  الغلف  ومكونات  اأ�صل 

توزيع احلرارة يف الغلف اجلوي ، معادلة احلالة، الإ�صعاع الكهرومغناطي�صي، 

اأ�صا�صيات الديناميكا احلرارية، الديناميكا احلرارية لبخار املاء والهواء الرطب، 

املعادلة الهيدرو�صتاتيكية وتطبيقاتها، ال�صتقرار الأ�صتاتيكي واحلمل.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 343

ر�صد 351 حتليل الطق�ض

بيانات  توقيع   ، العليا  ال�صطحية وطبقات اجلو  ال�صينوبتيكية  الر�صد  �صفرات 

الطق�س  خرائط  حتليل   ، والعلوية  ال�صطحية  الطق�س  خرائط  على  الأر�صاد 

اجلوي  ال�صغط  اأنظمة  العاملية ،  القيا�صات  معايري   ، والعلوية  ال�صطحية 

اجلوي،  الغلف  يف  احلركة  مقايي�س  اجلوية،  املنخف�صات  اأنواع  الرئي�صية، 

اأنواع الرياح املحلية يف الغلف اجلوي، القيا�صات واأنظمة الت�صالت.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 200 ، ر�صد 214

ر�صد 352 اأر�صاد �صينوبتيكية

العامة  الدورة   ، اجلوي  الغلف  يف  املحلية  الرياح  واأنواع  احلركة  مقايي�س 

للرياح ، اأنظمة ال�صغط والرياح ال�صطحية املناخية،  الكتل الهوائية واجلبهات 

الغلف  اجلوية يف  واملرتفعات  املنخف�صات  القطبية، منو  اجلبهات  نظرية   ،

اجلوي، التيارات النفاثة، العوا�صف الرعدية، الأر�صاد املدارية واملنخف�صات 

���� ��������.indd   125 1/11/11   9:42:12 AM



126

معة
لجا

ق ا
ناط

الم
عة 

وزرا
ئة 

لبي
د وا

رصا
  األ

لية
ك

ر�صد 424 التغري املناخي  

مقدمة تاريخية للتغريات املناخية، املناخ العام للأر�س مع الرتكيز على مناخ 

اجلزيرة العربية، الأنظمة املناخية وتاأثرياتها املتبادلة، التغري املناخي الناجت 

عن الن�صاطات الب�صرية، ظاهرة الحتبا�س احلراري وتاأثريها، مناذج الدورة 

العامة للرياح ودورها يف التغري املناخي.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 322

ر�صد 431 اأ�صا�صيات منذجة الغالف اجلوي

مكونات وتركيب وديناميكية الغلف اجلوي ، العمليات اجلوية ومقايي�س احلركة 

، الأ�صا�صيات الفيزيائية لنماذج الطق�س واملناخ، حتويلت  يف الغلف اجلوي 

املحور الراأ�صي، احللول العددية للمعادلت التفا�صلية، النقاط ال�صبكية وطرق 

الفروق املحدودة وتطبيقاتها يف معادلت حركة الغلف اجلوي، التمثيل العددي 

للمعادلت الديناميكية والفيزيائية،  تطبيقات عملية واإمكانية التوقع.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 332، ر�صد 352

ر�صد 434 تطبيقات احلا�صب االآيل يف االأر�صاد  

الربامج  التدرب على احدث  الآيل،  با�صتخدام احلا�صب  الربجمة  اأ�صا�صيات 

باحلا�صب  عملية  تطبيقات  اجلوية،  الأر�صاد  بتطبيقات  واخلا�صة  اجلاهزة 

الآيل يف جمالت الأر�صاد اجلوية.

متطلبات �صابقة،  ح  100

ر�صد 433 توقع الطق�ض العددي

موجات الغلف اجلوي وحتييد تاأثري املوجات ال�صوتية واجلاذبية الأر�صية، 

النقاط  اجلوي،  الغلف  حركة  يف  املتحكمة  للمعادلت  القيا�صي  التحليل 

و  احلدية  ال�صروط  و  ال�صتقرارية  املحددة، حتليل  الفروق  طرق  و  ال�صبكية 

الطرق ال�صمنية، النماذج الباروتروبية والباروكلينية، اإدخال تاأثري العمليات 

الفيزيائية وحدود التوقع.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 431

 اأر�صاد طبقات اجلو العليا ر�صد 444

والتفاعلت  الأوزون  طبقة  درا�صة  وتغرياتها،  العليا  اجلو  طبقات  عنا�صر 

طبقتي   بني   تداخل  من  يتبعها  وما  الرياح  حركة  ال�صوئية،  الكيميائية 

الرتبو�صفري وال�صرتاتو�صفري.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 344

ا�صتعرا�ض الطق�ض )2( ر�صد 452

حالة الطق�س ال�صابقة واحلالية وامل�صتقبلية با�صتخدام :1-خرائط الطق�س ال�صطحية 

وطبقات اجلو العليا 2- منحنيات الديناميكا احلرارية 3- �صور الأقمار ال�صناعية.

متطلبات �صابقة،  ر�صد  400، ر�صد 451

اأر�صاد مدارية ر�صد 456

املنطقة  وديناميكية  خ�صائ�س  املدارية،  املنطقة  يف  للرياح  العامة  الدورة 

املدارية، التغريات الف�صلية والغري ف�صلية للمنطقة املدارية، الرياح املو�صمية 

والأعا�صري املدارية.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 332 ، ر�صد 352

ا�صتعرا�ض الطق�ض )1( ر�صد 451

مناق�صة حالة الطق�س ال�صابقة واحلالية وامل�صتقبلية با�صتخدام: 

الديناميكا  منحنيات   -2 العليا  اجلو  وطبقات  ال�صطحية  الطق�س  1-خرائط 

احلرارية3 - �صور الأقمار ال�صناعية.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 352

توقع الطق�ض ر�صد 454

احلركة  معادلت   ، واملكاين  الزمني  املدى  حيث  من  بالطق�س  التوقع  اأنواع 

املقيا�س  يف  للحركة  ت�صخي�صي  حتليل   ، املختلفة  الإحداثيات  يف  الرئي�صية 

ال�صينوبتيكي، دالة تكون املنخف�صات وتل�صيها ، الطرق ال�صينوبتيكية و الطرق 

الإح�صائية للتوقع بالظواهر اجلوية، املتابعة اليومية للطق�س والتوقع به.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 431

اأر�صاد زراعية ر�صد 462

ا�صتعرا�س  التفاعل بني الغلف اجلوي والغطاء النباتي،  العوامل الفيزيائية 

النباتية،  للأ�صطح  ال�صم�صي  الإ�صعاع  هند�صة  املحا�صيل،  اإنتاج  على  املوؤثرة 

فوق  والكتلة  احلرارة  انتقال  الطبيعية،  للأ�صطح  الإ�صعاعية  اخل�صائ�س 

الظروف اجلوية غري  امل�صتوية، حماية املح�صول من  امل�صتوية وغري  الأ�صطح 

ملئمة، مدخل اإىل مناذج منو املح�صول والعائد القت�صادي.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 200، زرع 200

اأر�صاد تلوث هواء ر�صد 463

طبقة  اجلوي،  للغلف  احلدية  والطبقة  ال�صطحية  الطبقة  يف  الرياح  توزيع 

اخللط )املزج( والنقلبات احلرارية، �صدة ومقيا�س الإ�صرابات )الدوامات( 

نظريات  امللوثات،  انت�صار  يف  املوؤثرة  الأر�صاد  عوامل  احلدية،  الطبقة  يف 

النت�صار والنماذج العددية حل�صاب انت�صار امللوثات يف الغلف اجلوي.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 332 ، ر�صد 352

ر�صد 465 االأر�صاد اجلوية االإح�صائية

اأ�ص�س الطرق الإح�صائية، نظرية العينات، حتليل متغريين اأو اأكرث، املت�صل�صلت 

الزمنية.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 322

ر�صد 480 بحث تخرج

اختيار املو�صوع حتت اإ�صراف احد اأع�صاء هيئة التدري�س، تدريب الطالب على 

اأ�صلوب البحث العلمي وجتميع البيانات ومراجعتها وحتليلها، تدريب الطالب 

على كتابة البحث، تدريب و اإعداد واإلقاء حما�صرة يف البحث الذي قام به.

متطلبات �صابقة،  ر�صد  400

ر�صد 466 توقع الطق�ض االإح�صائي

اأكرث،  اأو  متغريين  بني  العلقة  حتليل  تت�صمن  للإح�صاء  عامة  مراجعة 

وغري  املنتظمة  الدورات  حتليل  الزمنية،  الدوال  العينات،  نظرية  اأ�صا�صيات 

التوقع  طرق  التوقع،  عنا�صر  اختيار  والطيفي،  التوافقي  التحليل  املنتظمة، 

الإح�صائي املحلي ق�صري املدى، طرق التوقع الإح�صائي املحلي طويل املدى، 

تقييم دقة التوقع.

متطلبات �صابقة،  ر�صد 465

قسم

األرصــــاد
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم    

االأ�صاتذه  

  

حسني  محمد حسانين 
اأر�صاد �صينوبتيكية

1996القاهرةم�صر

hhasanean@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hhasanean

حشمت عبدالباسط أحمد 
اأر�صاد ديناميكية

1997 القاهرة م�صر

hamahmad@kau.edu.sa  
www.kau.edu.sa/hamahmad  

عبدالرحمن  خلف  الخلف
  اأر�صاد فيزيائية 

املتحدة  الوليات  اإم  اآند  اإيه  تك�صا�س   1995

الأمريكية

akhalaf@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/akhalaf

االأ�صاتذه امل�صاركون 

أحمد عثمان  العمودي 
اأر�صاد زراعية

1996 تك�صا�س اإيه اآند اإم هولندا

aamoudi@kau.edu.sa  
   www.kau.edu.sa/aamoudi  

عمر  محمد يعقوب  عنبر 
  ار�صاد جوية دقيقة

  2002 اإي�صت اإجنليا اململكة املتحدة

oanbar@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/oanbar

عبد الوهاب  سليمان مشاط 
ال�صت�صعار عن بعد   

1992 تك�صا�س اإيه اآند اإم الوليات املتحدة 

الأمريكية

amashat@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amashat

االأ�صاتذه امل�صاعدون 

أحمد  احمد  أزهري
طاقة �صم�صية

1993 ردينج اململكة املتحدة 

aazhari@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/aazhari

عادل  محمود عوض 
مناذج عددية وتوقعات جوية

2004 القاهرة م�صر

amawad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amawad

محمد عبداهلل  بن عفيف 
ار�صاد ا�صعاع

1985 ردينج  اململكة املتحدة

mafeef@kau.edu.sa  
www.kau.edu.sa/mafeef   

قسم

األرصــــاد
منصور عطية المزروعي

تغري مناخي

2006 اإي�صت اإجنليا اململكة املتحدة

mansour@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mmazroui

املحا�صرون 

عيسى أحمد السوينى
اأر�صاد ديناميكية وتنبوؤات عددية 

1991امللك عبد العزيز ال�صعودية

esowaini@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/esowaini
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قسم

العلوم البيئية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال : رئي�س الق�صم 

 رئي�س ق�صم العلوم البيئية

ت:  6952000 حتويلة: 68658

ف: 6952364

mghamdi2@kau.edu.sa
    www.meteorology.kau.edu.sa

         

النشأة
اأن�صئ ق�صم العلوم البيئية عام 1380 م.

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات ق�صم العلوم البيئية

يدر�س الطالب )128( �صاعة من املواد الدرا�صية ح�صب التخ�ص�س

متطلبات اخلطة الدرا�صية لق�صم )العلوم البيئية(  -  )امل�صار العام (

مقررات الق�صم : )الإجبارية(    

ال�صاعات املعتمدة: يدر�س الطالب 58 �صاعة معتمدة

  

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر

 رمز و رقم

املقرر
م

�صريري عملي نظري

ك 110 - 3 3 4 كيمياء عامة ك 202 1

ل يوجد - - 3 3 مبادئ الإح�صاء وت�صميم التجارب زرع 306 2

ل يوجد - - 2 2 الإدارة البيئية درع 377 3

ل يوجد - 3 3 4 التلوث ال�صو�صائي بيئة 296 4

ك202 - 3 2 3 التحاليل الكيميائية البيئية بيئة 301 5

ل يوجد - - 2 2 التلوث الزراعي بيئة 306 6

ل يوجد - 3 3 4 الأحياء البيئية الدقيقة بيئة 307 7

ل يوجد - 3 3 4 تلوث الهواء بيئة 311 8

بيئة 311 - - 3 3 التحكم يف تلوث الهواء بيئة 314 9

ل يوجد - 3 2 3 تلوث املياه بيئة 326 10

بيئة301 - بيئة307 - 3 3 4 اإدارة املخلفات ال�صلبة )1( بيئة 362 11

بيئة 307 - 3 2 3 �صحية البيئة بيئة 370 12

بيئة326 6 - - 2 تدريب وظيفي بيئة 400 13

بيئة311 - بيئة326 - بيئة362 - - 2 2 تقومي املوؤثرات البيئية )1( بيئة 401 14

بيئة326 - 3 2 3 جودة ومعاجلة املياه بيئة 423 15

بيئة423 - - 3 3 املخلفات ال�صناعية ال�صائلة بيئة 424 16

بيئة326 - 3 2 3 معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي بيئة 427 17

بيئة326 - - 2 2 التلوث البحري بيئة 429 18

بيئة326 - 6 - 2 بحث التخرج بيئة 480 19

بيئة326 - - 2 2 مو�صوعات خا�صة بيئة 484 20

58 املجموع
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العلوم البيئية
متطلبات اخلطة الدرا�صية لق�صم ) العلوم البيئية (  -  )م�صار �صحية البيئة (

مقررات اختيارية بق�صم العلوم البيئية ) امل�صار العام (

ال�صاعات املعتمدة : 13

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة

 رمز و رقم

املقرر
ا�صم املقرر م

�صريري عملي نظري

ل يوجد - - 2 2 بيئة 202 الطاقة والبيئة 1

ل يوجد - - 2 2 بيئة 204 البيئة والتنمية 2

ل يوجد - - 2 2 بيئة 230 الغذاء والبيئة 3

ل يوجد - - 2 2 بيئة 290 التلوث الإ�صعاعي 4

ل يوجد - - 2 2 بيئة 308 اإدارة الكوارث البيئية 5

بيئة 311 - - 2 2 بيئة 312 تلوث الهواء ال�صناعي 6

بيئة 311 - - 2 2 بيئة 316 تلوث الهواء الداخلي 7

بيئة 311 - - 2 2 بيئة 318 الكيمياء اجلوية 8

بيئة 401 - - 3 3 بيئة 402 تقومي املوؤثرات البيئية )2( 9

درع 377 - - 2 2 بيئة 406 املراجعة البيئية 10

بيئة 326 - - 3 3 بيئة 422 تلوث املياه اجلوفية 11

بيئة 326 - - 2 2 بيئة 443 ال�صموم املائية 12

بيئة 362 - - 3 3 بيئة 464 اإدارة املخلفات اخلطرة 13

بيئة 362 - - 3 3 بيئة 466 اإدارة املخلفات ال�صلبة )2( 14

ر�صد 200 - 3 2 3 ر�صد 411 ال�صت�صعار عن بعد لكوكب الأر�س 15

ح 100 - 3 2 3 مياه 304 مدخل يف تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية 16

ل يوجد - 3 2 3 زرع 452 الت�صحر وتثبيت الكثبان الرملية 17

13 املجموع

مقررات الق�صم  )الإجبارية(    

ال�صاعات املعتمدة54

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة

 رمز و رقم

املقرر
ا�صم املقرر م

�صريري عملي نظري

ك 110 - 3 3 4 ك 202 كيمياء عامة )2( 1

اأ ح 201 - 3 2 3 اأح 222 بيولوجيا اخللية 2

ل يوجد - - 3 3 زرع 306 مبادئ الإح�صاء وت�صميم التجارب 3

ل يوجد - 3 3 4 بيئة 270 الكيمياء احليوية البيئية 4

ك 202 - 3 2 3 بيئة 301 التحاليل الكيميائية البيئية 5

ل يوجد - 3 3 4 بيئة 307 الأحياء البيئية الدقيقة 6

ك202 - 3 3 4 بيئة 311 تلوث الهواء 7

ك202 - 3 2 3 بيئة 326 تلوث املياه 8

بيئة 307 - - 3 3 بيئة 334 ال�صئون ال�صحية للأغذية 9

اأح 201 - بيئة 270 - 3 2 3 بيئة 340 مدخل اإىل ال�صموم البيئية 10

بيئة 311 - 3 3 4 بيئة 350 البيئة املهنية 11

ل يوجد - - 3 3 بيئة 371 الوبائيات البيئية 12

بيئة326 6 - - 2 بيئة 400 تدريب وظيفي 13

بيئة 307 - بيئة 334 - 3 3 4 بيئة 431 مراقبة وجودة الأغذية 14

بيئة 350 - - 3 3 بيئة 451 ال�صلمة املهنية 15

بيئة326 - 6 - 2 بيئة 480 بحث التخرج 16

بيئة326 - - 2 2 بيئة 484 مو�صوعات خا�صة 17

54 املجموع
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متطلبات اخلطة الدرا�صية لق�صم العلوم البيئية )م�صار �صحية البيئة(  

مقررات الق�صم  الختيارية    

ال�صاعات املعتمدة       17 

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة

 رمز و رقم

املقرر
ا�صم املقرر م

�صريري عملي نظري

ل يوجد - 3 3 4 بيئة 296 تلوث �صو�صائي 1

بيئة 311 - - 2 2 بيئة 312 تلوث الهواء ال�صناعي 2

بيئة 311 - - 2 2 بيئة 316 تلوث الهواء الداخلي 3

ل يوجد - - 2 2 بيئة 332 امل�صافات الغذائية 4

بيئة 307 - - 2 2 بيئة 344 ال�صموم الغذائية 5

بيئة 307 - - 2 2 بيئة 346 الغذاء من املخلفات 6

ل يوجد - - 2 2 بيئة 352 علم النف�س املهني 7

ل يوجد - 3 1 2 بيئة 374 التثقيف ال�صحي 8

بيئة 307 - 3 2 3 بيئة 430 ميكروبيولوجيا الأغذية 9

بيئة 334 - 3 1 2 بيئة 432 التموين واخلدمات الغذائية 10

بيئة 307 - 3 2 3 بيئة 433 حفظ الأغذية 11

ل يوجد - - 2 2 بيئة 434 التفتي�س الغذائي 12

بيئة 334 - - 3 3 بيئة 437 �صلمة الغذاء 13

بيئة 431 - - 2 2 بيئة 438 املوا�صفات الغذائية 14

بيئة301 - 3 2 3 بيئة 439 كيمياء وحتليل الأغذية 15

بيئة 340 - 3 2 3 بيئة 441 ال�صموم املهنية 16

بيئة 350 - - 2 2 بيئة 453 الأمرا�س املهنية 17

بيئة 350 - - 2 2 بيئة455 التحكم يف البيئة املهنية 18

بيئة 441 - 3 2 3 بيئة 456 الر�صد احليوي املهني 19

بيئة 350 - - 2 2 بيئة 457 القوانني املهنية 20

ل يوجد - - 2 2 بيئة 472 �صحية البيئة يف الكوارث 21

ل يوجد - 3 1 2 بيئة 477 مقاومة ناقلت الأمرا�س 22

ل يوجد - 3 2 3 ر�صد 411 ال�صت�صعار عن بعد لكوكب الأر�س 23

قسم

العلوم البيئية
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توصيف المقررات

بيئة 200 مدخل اإىل علم البيئة

مبادئ وم�صطلحات علم البيئة - الإن�صان والبيئة - الدورات الطبيعية لأهم 

مكونات البيئة - اأنظمة الغلف اجلوي- تعريفات التلوث - ت�صنيف امللوثات 

ح�صب تق�صيماتها املختلفة -  تلوث الهواء - تلوث املياه - تلوث الرتبة - التلوث 

الغذائي - التلوث الإ�صعاعي - التلوث ال�صو�صائي - كيفية احلد من التلوث. 

بيئة 202 الطاقة والبيئة   

اأ�صا�صيات توليد الكهرباء- املخزون  الأمناط العاملية لإنتاج وا�صتهلك الطاقة- 

احلايل للوقود الأحفوري- امللوثات الأ�صا�صية والتقانة احلالية امل�صتخدمة يف تقليل 

وتاأثرياتها  النووية  الطاقة  حمطات  وال�صيارات-  القوى  حمطات  من  النبعاث 

البيئية- تدفق الطاقة على الكرة الأر�صية- امل�صادر البديلة للطاقة- اأ�صا�صيات 

الت�صغيل والو�صع احلايل للتقانة والتاأثريات البيئية مل�صادر الطاقة البديلة.

بيئة 204 البيئة والتنمية  

ال�صكاين  النمو  والتنمية-  القت�صادي  النمو  وعنا�صرها-  التنمية  مفهوم 

والتنمية- النمو ال�صكاين والتدهور البيئي- الفقر والتدهور البيئي- التوازن 

املجالت  درا�صة  والتنمية-  والبيئة  الإ�صلمي  العامل  والتنمية-  البيئة  بني 

املختلفة للتنمية وعلقتها بالبيئة- دور املجتمع والأفراد يف حماية البيئة من 

اآثار امل�صاريع التنموية- املعوقات القت�صادية والقانونية يف التغلب على الآثار 

البيئية للم�صروعات التنموية- التفاقيات العاملية وتاأثريها على البيئة.

بيئة 270 كيمياء حيوية بيئية  

علم  اأ�صا�صيات  الربوتني(-  الدهون،  )ال�صكريات،  احليوية  اجلزيئات 

امللوثات  وحتلل  للآفات  احليوية  املقاومة  يف  الإنزميات  ا�صتخدام  الإنزميات 

البيئية واإزالة �صمية املواد الع�صوية البيئية.

بيئة 230 الغذاء و البيئة

العامل-  يف  الغذاء  نق�س  م�صكلة  الغذائية-  الإن�صان  واحتياجات  متطلبات 

اإنتاج الغذاء و حتقيق الأمن الغذائي- تقليل الفاقد من الغذاء.

بيئة 290 التلوث االإ�صعاعي

تلوث البيئة باجل�صيمات والإ�صعاع الكهرومغناطي�صي الناجت من م�صادر طبيعية 

اأو من الأن�صطة الب�صرية- م�صادر واأنواع الإ�صعاع- الت�صعع، العمر الن�صفي، 

�صل�صل التحلل والتوازن الإ�صعاعي- ج�صيمات األفا وبيتا واأ�صعة جاما- طرق 

تقدير  والجتماعية-  والقت�صادية  والبيئية  البيولوجية  التاأثريات  التعر�س- 

املخاطر- احلماية من الإ�صعاع- طرق الوقاية.

بيئة 296 التلوث ال�صو�صائي

املوجات  وحتليل  خ�صائ�س  بالهواء-  املنقول  ال�صوت  يف  املوجة  معادلت 

الرتدد  حتليل  ال�صوت-  م�صتوى  قيا�س  وجهاز  ال�صوت،  قيا�س  ال�صوتية- 

لل�صو�صاء-  الإح�صائي  التحليل  ال�صو�صاء-  وانتقال  جرعة  ال�صو�صائي- 

ال�صو�صاء  الإن�صان-  على  ال�صو�صاء  تاأثري  ال�صمع-  وقيا�س  وال�صمع  الكلم 

اخلارجية وال�صناعية- اأ�صا�صيات التحكم يف ال�صو�صاء- املعاجلة ال�صوتية- 

حماية ال�صمع ال�صخ�صي.

بيئة 301 التحاليل الكيميائية  البيئية  

التحاليل  طرق  نظريات  وامل�صداقية-  الدقة  واأهدافها-  البيئية  التحاليل 

 ، اللوين  الطيفي  التحليل  مثل  الآيل  والتحليل  الكيميائي  التحليل  املختلفة 

المت�صا�س الذري ، مطياف الكتلة ، اأجهزة الف�صل الكروماتوجرايف املختلفة 

،.. اإجراء حتليل بع�س امللوثات البيئية با�صتخدام الأجهزة واملعدات املعملية

متطلبات �صابقة،  ك 202

بيئة 306 التلوث الزراعي

العمليات  تاأثري  احلديثة-  الزراعة  البيئي-  والنظام  الزراعية  النظم 

الزراعية  املخلفات  معاجلة  طرق  بعنا�صرها-  البيئة  الزراعية  واملمار�صات 

ملنع  املختلفة  وال�صبل  التلوث  املياه اجلوفية من  واحليوانية- حماية  النباتية 

و�صول امللوثات لل�صل�صلة الغذائية- الزراعة الع�صوية والزراعة ال�صوبية.

بيئة 308 اإدارة الكوارث البيئية

الكوارث واأنواعها- التاأثر بالكوارث وردود اأفعال العامة - الأن�صطة التمهيدية 

لإدارة الكوارث البيئية - اأن�صطة ما قبل حدوث الكوارث وما بعدها والعنا�صر 

الكوارث  يف  اخلا�صة  العتبارات   - الكوارث  اإدارة  عند  اللزمة  الأ�صا�صية 

الكيميائية- والكوارث الإ�صعاعية - العنا�صر املعنوية )احلماية من الذعر، 

توزيع العمل وامل�صئوليات، التثقيف ال�صحي وم�صاركة العامة(.

بيئة 307 االأحياء البيئية الدقيقة

موقع و تاأثري الكائنات احلية الدقيقة مبجاميعها املختلفة يف النظام البيئي 

اأ�ص�س عد و تق�صيم الكائنات احلية الدقيقة- التغذية والنمو وموت الكائنات 

احلية البيئية الدقيقة والعوامل املوؤثرة عليها، املجاميع امليكروبية وعلقتها 

بعنا�صر البيئة-علقة الكائنات احلية الدقيقة بالعنا�صر البيئية و باملخلفات 

البيئية ودورها يف تنقيتها وال�صتفادة منها.

بيئة 311 تلوث الهواء

وال�صناعية-  الطبيعية  امللوثات  م�صادر   - امللوثات  ت�صنيف  الهواء-  تلوث 

تقدير النبعاثات- العوامل الكيميائية والفيزيائية التي توؤثر على امللوثات- 

العاملية  التاأثريات  للملوثات-  البيئية   الآثار  الهواء-  الأر�صاد اجلوية وتلوث 

جمع   : معملي  جزء   - الهواء  تلوث  حتكم  التي  الت�صريعات  الهواء-  لتلوث 

وجمع  املت�صاقطة،  والأتربة  الغبار  عينات  وقيا�س  وحتليلها،  الهواء  عينات 

وحتليل عينات الدخان يف الهواء املحيط والغازات امللوثة.

بيئة 312 تلوث الهواء ال�صناعي

الغازية  املخلفات  اإدارة  الهوائي-  التلوث  لنوعية  ال�صناعات طبقا  ت�صنيف 

باجل�صيمات  التلوث  يف  التحكم  تقانات  امل�صانع-  هواء  يف  واجل�صيمات 

وطرق  وخ�صائ�س  م�صادر  حالة:  درا�صة  امل�صانع-  من  املنبعثة  والغازات 

التحكم يف الهواء املنبعث من ال�صناعات املختلفة.

متطلبات �صابقة،  بيئة 311

بيئة 314 التحكم يف تلوث الهواء

مفهوم اآليات التحكم- و�صائل  التحكم: الختيار والتقومي- التحكم امل�صدري 

باجلاذبية وقوة الطرد املركزي والرت�صيح- الرت�صيب الكهربي والمت�صا�س- 

الإدم�صا�س والرتميد.

متطلبات �صابقة،  بيئة 311

قسم
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بيئة 316 تلوث الهواء الداخلي

الداخلي  الهواء  جودة  ال�صامت(-  )القاتل  الداخلي  الهواء  عن  مقدمة 

وعلقته بال�صحة العامة- املعايري القيا�صية جلودة الهواء الداخلي- اأنظمة 

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء- الأجهزة الأ�صا�صية امل�صتخدمة يف درا�صات 

الهواء  وجودة  الدقيقة  احلية  بالكائنات  التلوث  الداخلي-  الهواء  جودة 

الداخلي- الرادون والأ�صب�صتو�س وخطورتهما.

متطلبات �صابقة،  بيئة 311

بيئة 318 الكيمياء اجلوية

لطبقتي  ال�صوئية  الكيمياء  الكيميائية-  والعمليات  النماذج  اجلو-  تركيب 

ال�صرتاتو�صفري والرتوبو�صفري- اخللل يف الرتكيب الكيميائي للجو- الأوزون 

يف طبقة ال�صرتاتو�صفري وا�صتنفاده- طبقة الأيونو�صفري- كيمياء الإيرو�صول- 

الكيمياء ال�صوئية لل�صبخان- تغري اجلو العاملي.

متطلبات �صابقة،  بيئة 311

بيئة 326 تلوث املياه

دورة املياه يف الطبيعة- م�صادر وخ�صائ�س وا�صتعمالت املياه- تلوث املياه- 

م�صادره - واأنواع امللوثات - م�صري هذه امللوثات يف البيئة املائية- التحلل 

البيولوجي للملوثات وخا�صة امللوثات الع�صوية- امللوثات املائية غري املتحللة 

قيا�س  وطرق  املخترب  يف  ال�صلمة  اأ�ص�س  والإن�صان-  البيئة  على  وخماطرها 

امللوثات ومعايري التلوث الفيزيائية والكيميائية.

بيئة 332 امل�صافات الغذائية

منها  بها  امل�صموح  احلدود   - ا�صتخدامها  من  الغر�س  الغذائية-  امل�صافات 

�صوء  الناجمة عن  املخاطر  الغذائية-  امل�صافات  �صلمة  اإجراءات حتديد   -

للقوام-  املح�صنة  املواد  واللون-  واملذاق  للنكهة  املك�صبة  املواد  ا�صتخدامها - 

املواد امل�صاعدة لعمليات الت�صنيع- املواد احلافظة وم�صادات الأك�صدة.

بيئة 334 ال�صئون ال�صحية لالأغذية

ال�صحية  الت�صنيعية  املمار�صات  وتطبيقاته-  الغذاء  اإ�صحاح  علم  قواعد 

التنظيف-  الغذاء- مركبات  تداول  واإ�صحاح  ال�صخ�صية  النظافة  ال�صليمة- 

مواد التطهري- دور امللوثات احليوية والكيميائية والفيزيائية يف اأماكن اإعداد 

الغذاء لل�صتهلك وعلقتها ب�صحة امل�صتهلكني- التطهري وطرقه - اأدوات 

الألبان  منتجات  �صناعة  يف  ال�صليمة  ال�صحية  املمار�صات  تطبيق  التطهري- 

وال�صحي  الآمن  التخل�س  واملطاعم-  الأ�صماك  ومنتجات  اللحوم  ومنتجات 

للنفايات واملخلفات الناجتة من العمليات الغذائية املختلفة.

متطلبات �صابقة،  بيئة 307

بيئة 340 مدخل اإىل ال�صموم البيئية

بع�س  احليوي-  التحول  عمليات  ال�صامة-  املواد  واإطراح  وتوزيع  امت�صا�س 

)الدم،  املختلفة  اجل�صم  اأجهزة  على  البيئية  للتعر�صات  ال�صامة  التاأثريات 

حيوانات  مع  التعامل  الع�صبي(-  اجلهاز  الكلى،  الكبد،  التنف�صي،  اجلهاز 

التجارب من حيث تعري�صهم للمواد ال�صامة وح�صاب اجلرعة واإيجاد العلقة 

وقيا�س  الفئران  ت�صريح  وكذلك  والتاأثري  واجلرعة  وال�صتجابة  اجلرعة  بني 

املواد ال�صامة يف الأع�صاء الداخلية. 

متطلبات �صابقة،  اأح 201  بيئة 270

بيئة 344 ال�صموم الغذائية

العوامل التي ت�صاعد   – ال�صموم الفطرية والبكتريية  والكيميائية )اأنواعها 

على اإنتاجها– املخاطر ال�صحية والقت�صادية(- املبيدات احل�صرية والأدوية 

البيطرية - املعادن الثقيلة - الديوك�صني - �صموم تنتج اأثناء الطهي- الأغذية 

النباتية ال�صامة - �صموم اأخرى.

متطلبات �صابقة،  بيئة 307

بيئة 346 الغذاء من املخلفات

اإنتاج غذاء احليوان و الإن�صان لزيادة الإنتاج -  ال�صتفادة من املخلفات يف 

اإنتاج الربوتني وحيد اخللية من املخلفات - حتويل الفطريات والطحالب اإىل 

غذاء للإن�صان و للحيوان- اإنتاج الربوتينات من خملفات املجازر والأ�صماك 

من  املنتجة  للأغذية  والقت�صادية  والدينية  الجتماعية  النظرة  والألبان- 

املخلفات- �صبل ال�صلمة.

متطلبات �صابقة،  بيئة 307

بيئة 350 البيئة املهنية

املخاطر  تقديرها-  وطرق  الكيميائية    املخاطر  املهنية-  البيئة  خ�صائ�س 

الفيزيائية وطرق تقييمها- املخاطر البيولوجية  وطرق تقوميها- اجلزء العملي 

درا�صة حالة لبع�س امل�صانع والتدرب على القيام بامل�صح املروري املهني.

متطلبات �صابقة،  بيئة 311

بيئة 352 علم النف�ض املهني

بال�صلوك- ال�صغوط املهنية - العلقات  النف�س املهني وعلقته  مبادئ علم 

ال�صخ�صية يف البيئة املهنية - تاأثري ال�صغوط النف�صية على الأداء املهني وعلى 

�صحة العامل- تقومي احلالة النف�صية للعمال.

بيئة 362 اإدارة املخلفات ال�صلبة )1( 

اأنظمة وقوانني اإدارة املخلفات ال�صلبة- قيا�س وحتديد اخلوا�س الفيزيائية 

لها - طرق جمعها ونقلها- طرق املعاجلة - طرق  والبيولوجية  والكيميائية 

التخل�س منها عن طريق الطمر ال�صحي- تدوير النفايات البلدية ل�صرتجاع 

املواد اأو ا�صرتجاع الطاقة. 

متطلبات �صابقة،  بيئة 301  بيئة 307

بيئة 370 �صحية البيئة

التلوث الكيميائي والفيزيائي والبيولوجي لعنا�صر البيئة - التاأثريات ال�صلبية 

للتلوث على �صحة الإن�صان- الأ�صرار الناجتة عن التعر�صات املختلفة- �صبل 

وخمترب  الأولية  ال�صحية  الرعاية  ملركز  علمية  زيارات  والتحكم-  الوقاية  

جدة الإقليمي وخمترب اجلودة النوعية.

متطلبات �صابقة،  بيئة 307

بيئة 371 الوبائيات البيئية

اأنواع الدرا�صات الوبائية البيئية: عوامل اللتبا�س يف  الوبائيات وجمالتها- 

الدرا�صات الوبائية البيئية- حتليل نتائجها - تف�صري النتائج واإي�صاح العلقة 

ال�صببية بني التعر�س وال�صرر- درا�صات حالة.

بيئة 374 التثقيف ال�صحي

مبادئ التثقيف ال�صحي- جمالت التثقيف ال�صحي- طرق اإدارة و تخطيط 

برامج التثقيف ال�صحي و تقوميها.
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بيئة 400 تدريب وظيفي

يلتزم الطالب بق�صاء فرتة التدريب ويقوم مبلحظة وتدوين ودرا�صة كل ما 

يدور حوله فيها.

متطلبات �صابقة،  بيئة326

بيئة 401 تقومي املوؤثرات البيئية )1( 

امل�صروعات - خطوات اأ�صلوب قوائم ت�صنيف  واأهدافه-  البيئية  الآثار   تقومي 

 تقومي الآثار البيئية- متطلبات اإجراء التقومي- اإجراء درا�صات التقومي بالدول

التقومي درا�صات  اأهمية   - التقومي  درا�صات  خطوات  بني  الربط   النامية- 

 وحلولها- اإدراج حتليل القيمة القت�صادية كاأداة يف اتخاذ القرار- اخلطوات

التي تلي درا�صات تقومي الآثار البيئية.

متطلبات �صابقة،  بيئة 311  بيئة 326  بيئة 362

بيئة 402 تقومي املوؤثرات البيئية )2( 

 مراجعة لقوائم ت�صنيف امل�صروعات وخلطوات تقومي الآثار البيئية-

 الت�صريعات والقوانني اخلا�صة بدرا�صات التقومي- تطبيق درا�صات تقومي

الأثر البيئي على عدد من امل�صروعات.

متطلبات �صابقة،  بيئة 401

بيئة 406 املراجعة البيئية

برنامج  اإن�صاء  يف  اأهميتها   الأ�صا�صية-  وانواعها  واأهدافها  البيئية  املراجعة 

تقرير  جتهيز   ، املن�صات  داخل  التقييم  خطوات   ، املراجعة  خطة  البيئة- 

الت�صحيحية-  والإجراءات  املراجعة  بعد  ما  مرحلة  العمل-  وخطة  املراجعة 

موجز خيارات اإدارة الفاقد- درا�صة حالت للمراجعة البيئية، ت�صريعاتها..

متطلبات �صابقة،  درع  377

بيئة  422 تلوث املياه اجلوفية

امل�صامية والنفاذية- الرتاكيب اجليولوجية  الت�صبع وعدم الت�صبع- املكامن املائية 

- النحدار املائي- تدفق املياه اجلوفية- تاأثري ال�صحب بامل�صخات-  املياه اجلوفية 

الطبيعية- الآبار- م�صادر تلوث املياه اجلوفية املياه اجلوفية يف اململكة.

متطلبات �صابقة،  بيئة 326

بيئة 423 جودة ومعاجلة املياه

الذائبة،  الغازات  :اإزالة  وت�صمل  معاجلته  طرق  املياه-  تلوث  املياه-  جودة 

احلديد واملنجنيز، ع�صر املياه، والأملح الذائبة، اإزالة عكارة املياه، الرت�صيب 

والتطهري  التطهري  واللون،  والرائحة  الطعم  اإزالة  الرت�صيح،  الكيميائي،طرق 

بالكلور- جزء عملي ي�صمل الرت�صيب و الرتويب- حتديد اجلرعات- الرت�صيح- 

اإزالة الطعم والرائحة والغازات الذائبة يف املياه- تطهري واإزالة ع�صر املياه.

متطلبات �صابقة،  بيئة 326

بيئة 424 املخلفات ال�صناعية ال�صائلة

لل�صرف  القيا�صية  املعايري  تقومي   - ال�صائلة  ال�صناعية  املخلفات  اإدارة 

ال�صناعي- معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعي- املعاجلة البيولوجية- درا�صات 

حالة عن م�صادر وخ�صائ�س وطرق التحكم يف املخلفات ال�صناعية ال�صائلة.

متطلبات �صابقة،  بيئة 423

بيئة 427 معاجلة مياه ال�صرف

 ال�صرف ال�صحي وم�صادره وخ�صائ�صه وتاأثرياته- دورات التحلل - معاجلة

 ال�صرف ال�صحي: الأولية والبتدائية واحليوية واملتقدمة باأنواعها- التخل�س

 من ال�صائل املعالج واحلماأة- ت�صريعات التخل�س من نواجت معاجلة ال�صرف

التلوث درجة  حتدد  التي  املوؤ�صرات  حتليل  يت�صمن  معملي  جزء   ال�صحي- 

بال�صرف وتقومي كفاءة وحدات املعاجلة.

متطلبات �صابقة،  بيئة 326

بيئة 429 التلوث البحري

البيئة البحرية- ت�صنيف امللوثات - خماطر امللوثات تفاديها- �صلوك الكائنات 

للم�صاريع-  البيئية  الآثار  تقومي  البحرية-  البيئة  يف  امللوثات  �صلوك  احلية- 

اأمثلة على حالة بع�س البحار.

متطلبات �صابقة،  بيئة 326

بيئة 430 ميكروبيولوجيا االأغذية

امليكروبات و ف�صاد الغذاء- الت�صممات الغذائية امليكروبية - العوامل املوؤثرة على منو 

وبقاء امليكروبات يف الغذاء وطرق التحكم فيها- النقاط احلرجة للنمو امليكروبي 

املهارات  الغذاء-  حفظ  يف  احلية  الكائنات  وا�صتخدام  التخمرات   - الأغذية  يف 

املعملية اخلا�صة بالتعرف على امليكروبات يف الأغذية وطرق التحكم فيها.

متطلبات �صابقة،  بيئة 307

بيئة 431 مراقبة جودة االأغذية  

�صمانها   ، مراقبة  اجلودة،  للأغذية-  القيا�صية  اجلودةواملوا�صفات  مراقبة 

وتوكيدها - تق�صيم �صفاتها - اختبارات التذوق- الطرق احلديثة يف مراقبة 

الطرق  الغذاء-  بجودة  املعنية  والهيئات  والقوانني  اللوائح   - الأغذية  جودة 

والو�صائل للمحافظة على اجلودة- دور نظام حتليل املخاطر لنقاط التحكم 

احلرجة يف املحافظة على جودة الأغذية.

متطلبات �صابقة،  بيئة 307  بيئة 334

بيئة 432 التموين واخلدمات الغذائية

التموين واخلدمات الغذائية واأهميته- الأ�ص�س العلمية والتقنية لإعداد الغذاء 

لركاب الطائرات والطلب - التعبئة والتغليف يف جمال اخلدمات الغذائية- 

�صحية الأغذية يف املطاعم - ال�صرتاطات ال�صحية باأماكن اإعداد الأغذية 

اأماكن  لبع�س  حقلية  زيارات  الغذائية-  واخلدمات  التموين  يف  والعاملني 

التموين واخلدمات الغذائية.

متطلبات �صابقة،  بيئة 334

بيئة 433 حفظ االأغذية

التخمرات  الغذاء-  حفظ  يف  وخلفه  والتمليح  والتدخني  والتجفيف  التربيد 

حفظ  يف  والفيزيائي  والبيولوجي  الكيميائي  العلمي  الأ�صا�س  الغذاء-  حلفظ 

احلفظ   - الدقيقة  والأحياء  الإنزميات  ودور  الغذاء  ف�صاد  م�صببات  الغذاء- 

 - الأغذية  وحفظ  ت�صنيع  وم�صانع  ملعامل  علمية  زيارات  والدائم-  املوؤقت 

املحافظة عمليا على  ال�صوق  لعينات من  درا�صة معملية ملقارنة طرق احلفظ 

الغذاء من التلوث والف�صاد.

متطلبات �صابقة،  بيئة 307

بيئة 434 التفتي�ض الغذائي

تاريخ  العينات-  جمع  الأغذية-  مفت�س  واجبات   - الأغذية  مراقبة  اأجهزة 

الأغذية-  ت�صنيع  و  تداول  باأماكن  اخلا�صة  ال�صرتاطات  ال�صلحية- 

الأ�صاليب العامة واإجراءات التفتي�س على اأماكن تداول الأغذية - اإجراءات 

اإعدام واإتلف املواد الغذائية.

قسم

العلوم البيئية

���� ��������.indd   133 1/11/11   9:42:17 AM



134

معة
لجا

ق ا
ناط

الم
عة 

وزرا
ئة 

لبي
د وا

رصا
  األ

لية
ك

بيئة 437 �صالمة الغذاء

�صلمة الغذاء و�صلحيته لل�صتهلك الآدمي- ف�صاد الأطعمة- امل�صاكل امليكروبية 

تنتقل عن طريق  التي  الأمرا�س  الكيميائي للأغذية-  التلوث  الغذاء-  يف �صلمة 

الغذاء وكيفية التحكم فيها- النقاط اخلطرة يف �صلمة الغذاء.

متطلبات �صابقة،  بيئة 334

بيئة 438 املوا�صفات الغذائية

اأهمية  وبنود  اأنواع   - اجلودة  �صمان  وفوائده(  وم�صتويات  )اأهدافه  التقيي�س: 

ا�صتخدام  وقواعد  اأهداف   - الدويل  الت�صنيف  للأغذية-  املوا�صفات   ومميزات 

وهيئات  اإ�صدار املوا�صفات- دور الهيئات يف تنظيم وزيادة التجارة العاملية وحماية 

امل�صتهلك لبع�س املوا�صفات القيا�صية- قوانني تداول الأغذية و�صلمة الغذاء.

متطلبات �صابقة،  بيئة 431

بيئة 439 كيمياء و حتليل االأغذية

الغذاء- جمع وحت�صري العينات- تقنيات حتليل الأغذية- الطرق الآلية للتحليل 

الذري  المت�صا�س  البنف�صجي-  وفوق  املرئي  املجال  الطيفي يف  التحليل  �صاملة 

وال�صائل  الغاز  كروماتوجرافيا   الكروماتوجرايف:  التحليل   - الذري  النبعاث   -

عايل الأداء- كروماتوجرافيا الغاز- مطياف الكتلة - الهجرة الكهربية يف حتليل 

الأغذية- تطبيقات يف حتليل الأغذية- تاأكيد اجلودة يف املختربات.

متطلبات �صابقة،  بيئة301

بيئة 441 ال�صموم املهنية

ال�صناعات   - الزراعية  البيئة  ويف  البرتولية  ال�صناعات  يف  ال�صامة  التعر�صات 

الكيميائية وتاأثرياتها- التعر�س للمعادن الثقيلة وتاأثرياتها- جزء عملي ) تعر�س 

حيوانات التجارب لبع�س املواد ال�صامة يف البيئة املهنية و تاأثرياتها على الوظائف 

احليوية(.

متطلبات �صابقة،  بيئة 340

بيئة 443 ال�صموم املائية

املواد الكيميائية الدخيلة على البيئة املائية الثابتة وتفاعلتها- املواد الكيميائية 

بني  التفاعلت  اأ�صا�صيات  وتفاعلتها-  املتحركة  املائية  البيئة  على  الدخيلة 

الروا�صب وكائنات القاع وكائنات ال�صطح.

متطلبات �صابقة،  بيئة 326

بيئة 451 ال�صالمة املهنية

تعريف ال�صلمة املهنية- ال�صيا�صات املتبعة لتحقيقها - اأنواع احلوادث والإ�صابات 

الإ�صعافات  معه-  التعامل  وطرق  اأنواعه  احلريق:  معدلتها-  وح�صاب  املهنية 

الأولية.

متطلبات �صابقة،  بيئة 350

بيئة 453 االأمرا�ض املهنية

الك�صف املبكر عن الأمرا�س املهنية- مداخله - تغريات الرئة الناجمة عن الأغربة 

العنا�صر  بع�س  عن  الناجمة  الأمرا�س  املهني-  الربو  للت�صلب-  املوؤدية  املعدنية 

واملركبات ال�صامة و عن الغازات اخلانقة- ا�صطراب ال�صمع الناجت عن ال�صجيج 

املهنية-  اجللد  اأمرا�س  املوؤين-  الإ�صعاع   - امل�صغوط  الهواء  وعن  الهتزاز  وعن 

ال�صرطان الظهارومي الأويل للجلد- الأمرا�س اخلمجية والطفيلية.

متطلبات �صابقة،  بيئة 350

بيئة 455 التحكم يف البيئة املهنية

نوع  التحكم بكل  للتعر�س- طرق  الآمنة  القيا�صات واحلدود  املهنية-    املخاطر 

الوقاية  اتخاذها- طرق  اللزم  التهوية  م�صتقِبل (- طرق  م�صار–  )م�صدر– 

ال�صخ�صية تبعا لنوع اخلطر املهني.

متطلبات �صابقة،  بيئة 350

بيئة 456 الر�صد احليوي املهني

الر�صد احليوي للتعر�صات املهنية املختلفة - احلدود العتبية احليوية- اجلزء العملي 

حتاليل الر�صد احليوي يف ال�صوائل احليوية للإن�صان اأهمها البول والدم واللعاب.

متطلبات �صابقة،  بيئة 441

بيئة 457 القوانني املهنية

اأنظمة العمل العاملية ب�صكل خمت�صر- القوانني اخلا�صة بحقوق العمال- القوانني 

اخلا�صة باأ�صحاب الأعمال- التاأمني اخلا�س بالعجز املهني .

متطلبات �صابقة،  بيئة 350

بيئة 464 اإدارة املخلفات اخلطرة

قيا�س   - عليها  والتعرف  الك�صف  طرق  اخلطرة-  املخلفات  اإدارة  قوانني  اأنظمة 

اآليات  وحتديد اخلوا�س الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمخلفات اخلطرة- 

عملية  يف  ال�صائعة  الأ�صاليب  نقلها-  و�صروط  وطرق  اخلطرة  املخلفات  جمعها 

املخلفات  من  التخل�س  طرق  والبيولوجية-  والكيميائية  الفيزيائية  معاجلتها 

اخلطرة وتدويرها ل�صرتجاع املواد اأو الطاقة.

متطلبات �صابقة،  بيئة 362

بيئة 472 �صحية البيئة يف الكوارث

الكوارث البيئية- الكوارث الطبيعية - الكوارث الناجتة عن الأن�صطة الب�صرية - 

التعامل مع امل�صكلت املتوقعة اأثناء الكوارث وبعدها مبا�صرة- تاأمني املاء والغذاء 

واملاأوى ومقاومة انت�صار الأمرا�س والأوبئة اأثناء الكوارث- اتخاذ القرارات اأثناء 

الكوارث وبعدها بهدف املحافظة على �صحة البيئة.

بيئة 480 بحث التخرج

خطوات  املختلفة-  البيئية  امل�صكلت  البيئة-  جمالت  يف  العلمي  البحث  اأهمية 

البحث العلمي واإجراء التجارب - كتابة البحث يف �صورته النهائية.

متطلبات �صابقة،  بيئة326

بيئة 466 اإدارة املخلفات ال�صلبة )2( 

خوا�س املخلفات البلدية ال�صلبة- درا�صة مف�صلة لعملية التخمري الهوائي واله�صم 

اللهوائي- الرتميد- طرق اختيار مواقع الردم ال�صحي- اأ�صاليب اإن�صاء املردم 

ال�صحي- مقدمة لتقومي دورة املادة وا�صتخدامها يف اإدارة املخلفات البلدية.

متطلبات �صابقة،  بيئة 362

بيئة 477 مقاومة ناقالت االأمرا�ض   

   احل�صرات ذات العلقة بال�صحة العامة- تق�صيم ناقلت الأمرا�س- فاعليتها - 

طرق نقل املر�س- الطرق العامة ملكافحة الآفات- اأدوات واأجهزة تطبيق املبيدات- 

ح�صاب تركيز املبيد اأو معدل ال�صتخدام- مكافحة النواقل ذات العلقة بال�صحة 

العامة  )ال�صرا�صري –احللم –القوار�س- الرخويات(.

بيئة 484 مو�صوعات خا�صة

تختلف حمتويات املقرر ح�صب املو�صوع حتت الدرا�صة.

متطلبات �صابقة،  بيئة 326

قسم

العلوم البيئية
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االأ�صاتذه امل�صاركون 

أسعد سراج أبو رزيزة
خملفات �صلبة وتلوث مياه جوفية     

1994 جامعة كولورادو اأمريكا  

محمد مهنا المهنا
تلوث مياه     

 1988 جامعة  ويلز بريطانيا    

malmuhanna@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malmuhanna

هشام عيداهلل الجيالني
تلوث هواء

1996 جامعة اي�صت اأجنليا بريطانيا    

  hjeelani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hjeelani

االأ�صاتذه امل�صاعدون 

السر عبدالقادر الخاتم
كيمياء حيوية بيئية

2005 جامعة اجلزيرة ال�صودان

عبداللطيف عبدالقادر نعمة اهلل
�صحية اأغذية

2005 جامعة مريوت - وات ا�صكتلندا

anematallah@kau.edu.sa
عوض سلمان الردادي

تلوث هواء

1992 جامعة برادفورد بريطانيا

raddady@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/raddady

محمد حمد شيبوب
حتليل بيئي

2002 جامعة ال�صكندرية م�صر

mshiboob@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mshiboob

محمد مسعد الحربي
تلوث مياه

1992 جامعة ا�صرتلنج بريطانيا  

mmalharbi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mmalharbi

االأ�صاتذه  

 

ماجد حسين هاشم
تلوث مياه

1985 جامعة دندي ا�صتكلندا  

  mhashim@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mhashim

مجدي يوسف شامي
�صموم و�صحة مهنية  

1987 جامعة الأ�صكندرية م�صر    

  mshamy@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mshamy

محمد أبو الفتوح بركات
اإدارة املخلفات ال�صناعية

1995 جامعة القاهرة م�صر

mbaraka@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mbaraka

محمد حسن رمضان
كيمياء بيئية

1995 جامعة الأ�صكندريه م�صر    

  mramadhan@ kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mramadhan

محمد حسين فهمي مدكور
ميكروبيوجليا اغذية وكيمياء خلوية مناعية   

1992 جامعة جورج اوج�صت املانيا 

  mmadkour@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mmadkour

محمد خالد جوكنيل
تلوث �صناعي  

1972 جامعة ا�صطنبول تركيا   

  mhgoknil@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mhgoknil

محمود محمد الطويلة
حتليل و�صلمة الغذاء

1988 جامعة ال�صكندرية م�صر

   meltawila@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/meltawila

ممدوح حنفي عبده
 �صحة بيئية    

1995 جامعة الأ�صكندريه م�صر

   mabdu@ kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mabdu

قسم

العلوم البيئية
منصور أحمد الغامديأعضاء هيئة التدريس بالقسم

وبائيات بيئية    

2007 جامعة اإي�صت اأجنليا بريطانيا  

mghamdi2@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mghamdi2

منصور أحمد بالخيور
�صلمة و�صحة مهنية    

2004 جامعة اريزونا امريكا

mbalkhyour@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mbalkhyour

املحا�صرون 

ابراهيم اسماعيل شياج
تلوث زراعي

2009  جامعة امللك عبدالعزيز ال�صعودية

ishabbaj@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ishabbaj

بندر أحمد المر
تلوث بحري

2007  جامعة ال�صكندرية م�صر

  balmyr@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/balmyr

فهد مسلم المحمادي
علوم بيئية

1988 جامعة امللك عبدالعزيز ال�صعودية 

falmehmadi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/falmehmadi

نايف حمود المكيشة
اأحياء دقيقة

2008 جامعة امللك عبدالعزيز ال�صعودية

nalmakishah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nalmakishah

وليد الصيعري
اإدارة بيئية

2004 كلية الأر�صاد اململكة العربية ال�صعودية

عبدالرزاق سعيد عمار
تلوث �صو�صائي

2002 كلية الأر�صاد اململكة العربية ال�صعودية

يونس أحمد جبريل
اأحياء دقيقة

2007 جامعة القاهرة م�صر

ygibriel@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ygibriel
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قسم

علوم وإدارة موارد المياه
اتصاالت القسم

جهة االت�صال: رئي�س الق�صم 

ت: 6952367 حتويلة: 52367 ف:  5236769

nalemari@kau.edu.sa
www.meteorology.kau.edu.sa

النشأة
اأن�صئ عام )1977م(. 

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الق�صم

يدر�س الطالب )128( �صاعة من املواد الدرا�صية ح�صب التخ�ص�س

متطلبات اخلطة الدرا�صية لق�صم )علوم واإدارة موارد املياه(

مقررات الق�صم  )الإجبارية(

ال�صاعات املعتمدة )59( 

وحدة درا�صية، متطلبات الق�صم منها )52( وحدة درا�صية من داخل داخل الق�صم، و)7( وحدات درا�صية من خارج الق�صم.

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
رمز ورقم املقرر ا�صم املقرر م

تدريب عملي نظري

ر 110 - ف 110 - - 3 3 مياه 222 مبادئ علوم املياه ال�صطحية 1

ر 110 - ف 110 - 2 2 3 مياه 232 علقة املاء بالرتبة 2

ل يوجد - - 1 1 مياه 282 مو�صوعات خا�صة 3

ر 110 - ف 110 - 2 2 3 مياه 301 ميكانيكا املوائع 4

مياه 222 - مياه 311 2 - 1 2 مياه 302 موارد املياه يف اململكة 5

ر 110 - ف 110 - - 3 3 مياه 311 مبادئ علوم املياه اجلوفية 6

مياه 301 - 2 2 3 مياه 322 �صريان املياه يف القنوات املفتوحة 7

مياه 222 - 2 2 3 مياه 323 هيدرولوجيا الأودية 8

مياه 200 - 2 2 3 مياه 333 مبادئ الري وال�صرف 9

مياه 301 - - 3 3 مياه 342 علم مياه املدن 10

ر 110 - مياه 222 2 - 2 3 مياه 352 هيدرولوجيا اإح�صائية 11

مياه 302 6 - - 2 مياه 400 تدريب وظيفي 12

مياه 222 - مياه 311 - 2 2 3 مياه 401 الطرق العددية يف علوم املياه 13

مياه 222 - مياه 311 - - 3 3 مياه 402 الإدارة املتكاملة ملوارد املياه 14

مياه 311 - - 2 2 مياه 412 علم املياه اجلوفية التطبيقي 15

ح 100 - مياه 222 - 2 2 3 مياه 421 تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف علوم املياه 16

مياه 322 - - 2 2 مياه 422 من�صاآت هيدروليكية 17

مياه 333 2 - 2 3 مياه 434 ت�صميم نظم الري وال�صرف 18

مياه 342 - 2 1 2 مياه 443 ت�صميم �صبكات مياه املدن 19

مياه 302 - 6 - 2 مياه 480 بحث تخرج 20

ر 110 - - 4 4 ر202 تفا�صل وتكامل ) 2 ( 21

بيئة 200 - 2 2 3 بيئة 326 تلوث مياه 22

12 24 43 59 املجموع
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متطلبات اخلطة الدرا�صية لق�صم )علوم واإدارة موارد املياه(

مقررات الق�صم )الختيارية(

ال�صاعات املعتمدة )62( 

وحدة درا�صية للمقررات الختيارية على الطالب اختيار عدد )12( وحدة  درا�صية منها فقط. 

كما يقوم الطالب بدرا�صة )5( وحدات درا�صية حرة  من خارج الق�صم.

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة

رمز ورقم 

املقرر
ا�صم املقرر م

تدريب عملي نظري

مياه 342 - 2 2 3 مياه 442 �صبكات ال�صرف باملدن 1

مياه 352 - 2 2 3 مياه 451 الإح�صاء الفراغي الهيدرولوجي 2

ر�صد 200 - - 3 3 ر�صد 214 اأجهزة الأر�صاد وطرق الر�صد 3

ر�صد 200 - - 3 3 ر�صد 411 ال�صت�صعار عن بعد لكوكب الأر�س 4

ل يوجد - 3 2 3 زرع 202 نبات زراعي 5

ل يوجد - - 3 3 زرع 306 مبادئ الإح�صاء وت�صميم التجارب 6

ك 110 - 3 2 3 زرع 311 اأ�صا�صيات الرتبة 7

زرع 202 - 3 2 3 زرع 312 اأ�صا�صيات واإنتاج حما�صيل  احلقل 8

زرع 202 - 3 2 3 زرع 313 الزراعة اجلافة 9

زرع 311 - 3 2 3 زرع 412 كيمياء تربة 10

بيئة 326 - - 3 3 بيئة 422 تلوث مياه جوفية 11

بيئة 326 - 3 2 3 بيئة 423 جودة ومعاجلة املياه 12

بيئة 326 - 3 2 3 بيئة 427 معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي 13

ل يوجد - 3 3 4 �س ثر 101 جيولوجيا عامة 14

ل يوجد - - 2 2 �س جم 414 مقدمة يف منذجة الأحوا�س املائية 15

ح 100 - - 4 4 ح 102 املدخل للربجمة الهيكلية 16

ر 202 - - 4 4 ر 203 تفا�صل وتكامل ) 3 ( 17

ل يوجد - 2 2 3 جغر 231 اأ�ص�س علم اخلرائط 18

ل يوجد - 2 2 3 جغر 233 مبادئ امل�صاحة والدرا�صات احلقلية 19

ل يوجد - 2 2 3 جغر 471 قراءة وحتليل اخلرائط 20

قسم

علوم وإدارة موارد المياه
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مياه 333 مبادئ الري وال�صرف

خوا�س الرتبة ذات العلقة بالري وال�صرف، الحتياجات املائية للمحا�صيل 

الري  �صبكات  ال�صرف،  الري، نظم  للمحا�صيل، نظم  الري  باململكة، جدولة 

وال�صرف واأعمال ال�صيانة لها.

متطلبات �صابقة،  مياه 200

مياه 352 هيدرولوجيا اإح�صائية

التحليل  املائية،  الظواهر  الحتمالية،  التوزيعات  الإح�صائية،  املعاير  ح�صاب 

التكراري،النحدار اخلطي وارتباط املتغريات املائية، مقدمة للهيدرولوجيا التفاقية.

متطلبات �صابقة،  ر 110  مياه 222

مياه 401 الطرق العددية يف علوم املياه

التفا�صلية،  املعادلت  حل  يف  املحدودة  الفروق  طرق  العددية،  التكاملت 

ح�صابات جربية وعددية يف علوم املياه

متطلبات �صابقة،  مياه 222  مياه 311

مياه 323 هيدرولوجيا االأودية

الطبوغرافية،  اخلوا�س   ،  ) الأودية   ( الأمطار  م�صاقط  معاملت  تقومي 

تكنولوجيا اخلرائط، ح�صاب الإمطار وال�صيول على الوادي.

متطلبات �صابقة،  مياه 222

املدن 342 علم مياه

ومياه  الأمطار  مياه  كميات  املدن،  مياه  احتياجات  املدن،  اإمدادات  تطوير 

املجاري، نقل وتخزين وتوزيع املياه، جتميع وت�صريف مياه الأمطار واملجاري.

متطلبات �صابقة،  مياه 301

مياه  400 تدريب وظيفي

اإحدى املوؤ�ص�صات  يتم توجيه الطالب عن طريق الق�صم للتدريب الوظيفي يف 

الوطنية احلكومية والأهلية املوائمة لتخ�ص�صه العام.

متطلبات �صابقة،  مياه 302

مياه 402 االإدارة املتكاملة ملوارد املياه  

 م�صكله املياه، الحتياجات لعمل اإدارة متكاملة، اأبعاد التكامل، دور احلكومات 

واملجتمع، دور التخطيط والإدارة، اأمثله وحالت للدرا�صة

متطلبات �صابقة،  مياه 222  مياه 311

مياه 412 علم املياه اجلوفية التطبيقي

املياه اجلوفية،  تلوث  الرتكيز، م�صادر  قيا�س  املياه اجلوفية، وحدات  كيمياء 

اأ�صا�صيات  الآبار،  هيدروليكا  اجلوفية،  املياه  يف  امللوثات  نقل  امللوثات،  اأنواع 

منذجة املياه اجلوفية.

متطلبات �صابقة،  مياه 311

مياه  422 من�صاآت هيدروليكية

الت�صميم الهيدروليكي خلزانات ال�صدود، املن�صاآت اللزمة لنقل املياه و تنظيم 

و قيا�س ت�صرفات املياه، من�صاآت ت�صتيت الطاقة، موا�صري املياه.

متطلبات �صابقة،  مياه 322

قسم

علوم وإدارة موارد المياه
توصيف المقررات

مياه  200 مدخل اإيل علم املياه

، تواجد يف الكون، دورته يف الطبيعة، املياه ال�صطحية،  اأهمية املاء، خوا�صه 

املياه اجلوفية، مقدمة عن تخطيط واإدارة موارد املياه، الري وال�صرف.

مياه 232 عالقة املاء بالرتبة

حركة  للرتبة،  املائية  الطاقة  املاء،  خوا�س  لها،  الطبيعية  اخلوا�س  الرتبة، 

املياه للرتبة، علقات الرطوبة الأر�صية بالطاقة املائية بها، معامل التو�صيل 

الهيدروليكي بالرتبة.

متطلبات �صابقة،  ر110  ف 110

مياه 301 ميكانيكا املوائع

املوائع واملعادلت  ال�صاكنة، مفاهيم �صريان  املوائع  املوائع، ميكانيكا  خ�صائ�س 

اأمناط  الأبعاد،  حتليل  املوا�صري،  خلل  الزمن  مع  الثابت  ال�صريان  الأ�صا�صية، 

ال�صريان، حركة املوائع يف الأنابيب املغلقة، حركة املوائع يف القنوات املفتوحة.

متطلبات �صابقة،  ر110  ف 110

مياه 222 مبادئ علوم املياه ال�صطحية  

ال�صريان  البخر،  الت�صرب،  بالعرتا�س،  املياه  الهطول، فواقد  املائية،  الدورة 

ال�صطحي، ال�صريان والعوامل املوؤثرة ، حتليل املنحني املائي.

متطلبات �صابقة،  ر110  ف 110

مياه  282 مو�صوعات خا�صة

مو�صوعات تختار بوا�صطة الق�صم على اأن ت�صمل طرق كتابة البحوث والتقارير.

مياه 302 موارد املياه يف اململكة

الأودية، الأمطار، ال�صدود ،متكونات املياه اجلوفية، اإعذاب املياه، ا�صتخدامات 

املياه، تر�صيد ا�صتخدامات املياه.

متطلبات �صابقة،  مياه 222  مياه 311

مياه 304 مدخل يف تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية  

يف  وتطبيقاتها  بها  اخلا�صة  والربامج  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنيات 

جمالت الأر�صاد والبيئة وامل�صادر الطبيعية.

متطلبات �صابقة،  ح 100

مياه 311 مبادئ علوم املياه اجلوفية

وغري  امل�صتقرة  الظروف  حتت  حركة املياه  توزيعها،  اجلوفية،  املياه  وجود 

امل�صتقرة، هيدروليكيا الآبار، ا�صتعا�صة املياه اجلوفية.

متطلبات �صابقة،  ر110  ف 110

مياه 322 �صريان املياه يف القنوات املفتوحة

يف  املتجان�س  وغري  املتجان�س  امل�صتقر  ال�صريان  احلر،  ال�صطحي  ال�صريان  اأ�ص�س 

القنوات املفتوحة، مقاطع التحكم، ال�صريان الغري متجان�س و درا�صة تتبع الفي�صان.

متطلبات �صابقة،  مياه 301
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مياه 451 �صبكات ال�صرف باملدن  

اأ�صا�صيات الهيدروليكا، �صبكات القنوات املفتوحة، منذجة ال�صبكات با�صتخدام 

الربامج، تقومي خمططات الت�صميم.

متطلبات �صابقة،  مياه 342

مياه 421 تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف علوم املياه  

التطبيقات  اجلغرافية،  املعلومات  نظم  الرقمية،  واخلرائط  املكانية،   املعلومات 

للأودية،  املائية  واملجاري  ا�صتخل�س احلدود  الرقمية،  الرتفاعات  املبا�صرة، مناذج 

دمج نظم املعلومات اجلغرافية مع النماذج الهيدرولوجية للمياه ال�صطحية واجلوفية.

متطلبات �صابقة،  ح 100  مياه  222

مياه 434 ت�صميم نظم الري وال�صرف

الري  نظم  ت�صميم  ال�صطحي،  الري  نظم  ت�صميم  وال�صرف،  الري  نظم 

بالر�س، ت�صميم نظم الري بالتنقيط، ت�صميم نظم ال�صرف املغطى، ت�صميم 

�صبكات القنوات وامل�صارف.

متطلبات �صابقة،  مياه 333  مياه 301

مياه 480 ت�صميم �صبكات مياه املدن

مناذج على احلا�صب الآيل لتوزيعات مياه ال�صرب، نظم جتميع مياه الأمطار 

واملجارى ا�صتخدام احلا�صب الآيل لت�صميم وت�صغيل �صبكات املياه يف املناطق 

ال�صكنية، درا�صات تطبيقية.

متطلبات �صابقة،  مياه 342

قسم

علوم وإدارة موارد المياه

أعضاء  هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذه 

 أحمد سامي  أحمد الزاهر  قميص

 اإدارة وتر�صيد م�صادر املياه

 1985 ماكجيل جيل  كندا

akamis@kau.edu.sa 
 www.kau.edu.sa/akamis

 جالل محمد البدري باصهي

 هند�صة ري واإدارة موارد املياه يف الزراعة

 1998  تك�صا�س ايه اأند اإم اأمريكا

jbasahi@kau.edu.sa 
www.kau.edu.sa/jbasahi 

عبداهلل  سعد   الوقداني

 علوم مياه �صطحية 

 1993  بوردو  اأمريكا

awagdani@kau.edu.sa 
  www.kau.edu.sa/awagdani

عمرو  محمد الفقي 

 هند�صة موارد مائية بيئية

 1996 دلفت هولندا

aelfeki@kau.edu.sa 
 www.kau.edu.sa/aelfeki

االأ�صاتذه امل�صاركون  

حاتم  عبدالرحمن   عويعة 

 الإدارة املتكاملة ملوارد املياه 

 1996  القاهرة  م�صر

 hewea@kau.edu.sa 
 www.kau.edu.sa/hewea

خالد سعيد  بالخير 

 علوم مياه جوفية 

 1999  اأريزونا   اأمريكا

 kbalkhair@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/kbalkhair

االأ�صاتذه امل�صاعدون

برهان عبدالكبير نيازي 

 هند�صة اأنظمة الري 

 2006 كلم�صون  اأمريكا

 bniazi@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/bniazi

جربوع عبداهلل بحراوي

علم املياه الإح�صائية

2009 ولية كولورادو احلكومية اأمريكا

jbahrawi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/jbahrawi

ناصر  سليمان   العمري

 هيدرولوجيا مياه جوفية 

 2006  برمنجهام   بريطانيا

 nalemari@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/nalemari

املحا�صرون 

سمير  محمد  با مفلح 

 علوم وادارة موارد املياه 

 2003  امللك عبد العزيز  ال�صعودية

 sbamufleh@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/sbamufleh
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زراعة المناطق الجافة

اتصاالت القسم

جهة االت�صال:  رئي�س الق�صم

ت: 26952000            ف:  6952364

aalqurashi@kau.edu.sa  
 www.kau.edu.sa/aalqurashi 

النشأة

اأن�صئ ق�صم زراعة املناطق اجلافة عام 1976/1975م 

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الق�صم

يدر�س الطالب )128( �صاعة من املواد الدرا�صية ح�صب التخ�ص�س

   متطلبات اخلطة الدرا�صية لق�صم  زراعة املناطق اجلافة  -

   م�صار : اأ-  امل�صار العام

مقررات الق�صم  )الجبارية(    59     

ال�صاعات املعتمدة 128                                                                    

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر

 رمز و رقم

املقرر
م

تدريب عملي نظري

ل يوجد - - 2 2 مقدمة يف علم الزراعة زرع 200 1

ل يوجد - 3 2 3 نبات زراعي زرع 202 2

ل يوجد - 3 2 3 وراثة زراعية زرع 204 3

زرع 200 - 3 2 3 اأ�صا�صيات الب�صاتني زرع 222 4

ل يوجد - - 3 3 اقت�صاد واإر�صاد زراعي زرع 232 5

ل يوجد - - 3 3 اأ�ص�س رعاية حيوانات املزرعة زرع 262 6

زرع 202 - 3 1 2 ف�صيولوجيا نبات زراعي زرع 304 7

ل يوجد - - - 3 مبادئ الإح�صاء وت�صميم التجارب زرع 306 8

ك 201 - 3 2 3 اأ�صا�صيات الرتبة زرع 311 9

زرع 202 - 3 2 3 اأ�صا�صيات واإنتاج حما�صيل احلقل زرع 312 10

زرع 202 - زرع 222 - 3 1 2 اإنتاج خ�صر زرع 322 11

زرع 202 زرع 222 - 3 1 2 نباتات الزينة وتن�صيق احلدائق زرع 324 12

زرع 202 - 3 2 3 اأ�صا�صيات اأمرا�س النبات زرع 341 13

زرع 202 - 3 2 3 ح�صرات زراعية زرع 343 14

زرع 202 - - 2 2 املوارد الطبيعية املتجددة زرع 351 15

ل يوجد - 3 2 3 اأ�ص�س تغذية حيوانات املزرعة زرع 364 16

زرع 306 6 - - 2 تدريب وظيفي زرع 400 17

زرع 204 - - 2 2 اأ�ص�س تربية النبات زرع 407 18

زرع 311 - 3 1 2 خ�صوبة الرتبة والت�صميد زرع 413 19

زرع 311 - 3 2 3 الري الزراعي يف املناطق اجلافة زرع 416 20

زرع 222 - - 2 2 مبادئ الزراعة غري التقليدية زرع 425 21

زرع 202 زرع 222 - 3 1 2 اإنتاج فاكهة زرع 426 22

ل يوجد - 3 2 3 اأ�صا�صيات ف�صيولوجيا حيوانات املزرعة زرع 465 23

زرع 306 - 6 - 2 بحث تخرج زرع 480 24

                                                            59 املجموع
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زراعة المناطق الجافة

 قسم زراعة المناطق الجافة شعبة الموارد الطبيعية
متطلبات اخلطة الدرا�صية للق�صم  -  )م�صار - ب ( 

  ال�صاعات االجبارية )59(

 ال�صاعات املعتمدة   128   

م
 رمز و رقم

املقرر
ا�صم املقرر

ال�صاعات 

املعتمدة 

ال�صاعات 
متطلبات �صابقة 

�صريريعملينظري

ل يوجد--22مقدمة يف علم الزراعة زرع 1200

ل يوجد-323ال�صت�صعار عن بعد لكوكب الأر�سر�صد 2411

ل يوجد-323نبات زراعيزرع 3202

ل يوجد-323اأ�صا�صيات الب�صاتنيزرع 4222

ل يوجد--33اقت�صاد واإر�صاد زراعيزرع 5232

ل يوجد-323اأ�ص�س رعاية حيوانات املزرعةزرع 6262

زرع 202-213ف�صيولوجيا نبات زراعيزرع 7304

ل يوجد--33مبادئ الإح�صاء وت�صميم التجارب زرع 8306

ك 201-323اأ�صا�صيات الرتبةزرع 9311

زرع 202-213نباتات الزينة وتن�صيق احلدائقزرع 10324

زرع 202-323اأ�صا�صيات اأمرا�س نباتزرع 11341

زرع 202-323ح�صرات زراعيةزرع 12343

زرع 202--22املوارد الطبيعية املتجددةزرع 13351

زرع 351-213اأ�ص�س الغاباتزرع 14352

زرع 351--22اأ�ص�س املراعي الطبيعيةزرع 15354

زرع 6306--2تدريب وظيفيزرع 16400

زرع 202-323بيئة واإدارة مراعيزرع 17451

ل يوجد-323الت�صحر وتثبيت الكثبان الرمليةزرع 18452

زرع 352-213قيا�صات الغاباتزرع 19453

زرع 213351ح�صر وت�صنيف املراعيزرع 20454

زرع 352-213تقانة اأخ�صابزرع 21455

زرع 455-213ا�صتغلل منتجات الغاباتزرع 22456

زرع 352-213الت�صجري يف املناطق اجلافةزرع 23458

زرع 352--22املنتزهات الوطنية والأحياء الربيةزرع 24459

زرع 306-6-2بحث تخرجزرع 25480

59املجموع 
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زراعة المناطق الجافة

قسم زراعة المناطق الجافة )مسار أ المسار العام( 
مقررات اختيارية 

ال�صاعات املعتمدة : 12                          

م
 رمز و رقم

املقرر
ا�صم املقرر

 ال�صاعات

املعتمدة

ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
متطلبات �صابقة

تدريبعملينظري

ل يوجد--33كيمياء حيوية زراعية                زرع 1302 -

ل يوجد--33ميكنة زراعيةزرع 2303 -

زرع 202-323اختبارات البذورزرع 3310 -

زرع 202-323الزراعة اجلافةزرع 4313 -

زرع 202-323اإنتاج حما�صيل الأعلفزرع 5314 -

زرع 202-323اإنتاج وتقنية املحا�صيل الطبيةزرع 6315

زرع 222-323م�صاتل اإكثار النباتات الب�صتانيةزرع 7326

زرع 222--33زراعة اخل�صر يف ال�صوبزرع 8328

ل يوجد--33اإدارة الأعمال املزرعيةزرع 9333

زرع   343-323تربية النحلزرع 10344

ل يوجد--33�صحة احليوانات املزرعيةزرع 11362

زرع   204--33وراثة جزيئيةزرع 12402

زرع   304--33بيئة املحا�صيلزرع 13404

زرع   204 زرع   407-323تربية وحت�صني حما�صيل احلبوب والأعلفزرع 14410

زرع   202 زرع   312-323تقنية حما�صيل احلبوبزرع 15411

زرع   311-323كيمياء تربةزرع 16412

زرع 311-323ا�صت�صلح اأرا�صيزرع 17414

زرع   222 زرع   322-323تكنولوجيا اإنتاج اخل�صرزرع 18421

زرع   222--33ا�صتجابة املحا�صيل الب�صتانية للبيئةزرع 19424

ل يوجد--33ف�صيولوجيا ما بعد احل�صادزرع 20427

ل يوجد--33مقدمة لتكنولوجيا البذورزرع 21428

ل يوجد323الت�صحر وتثبيت الكثبان الرمليةزرع 22452

ل يوجد--33اإدارة م�صروعات الإنتاج احليواينزرع 23462

ل يوجد--33اأ�ص�س تربية حيوانات املزرعةزرع 24466

زرع 306--33مو�صوعات خا�صةزرع 25482

ر�صد 200-323ال�صت�صعار عن بعد لكوكب الأر�سر�صد 26411

زرع 200 ر�صد 200--33اأر�صاد زراعيةر�صد 27462

بيئة 200--33تلوث زراعيبيئة 28306

مياه 200--33مبادئ الري وال�صرفمياه 29333
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زراعة المناطق الجافة
مقررات اختيارية : م�صار ب: املوارد الطبيعية املتجددة

ال�صاعات املعتمدة: 12

م
 رمز و رقم

املقرر
ا�صم املقرر

 ال�صاعات

املعتمدة

ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
متطلبات �صابقة

تدريبعملينظري

زرع351-323تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف علوم املياهمياه 1326 -

ل يوجد-323وراثة زراعيةزرع 2204 -

زرع 202-323اختبارات البذورزرع 3310 -

زرع 222-323م�صاتل اإكثار النباتات الب�صتانيةزرع 4326 -

ل يوجد-323ف�صيولوجيا اأ�صجار وتكوين اأخ�صابزرع 5353 -

زرع 306--33املنهجية العلمية لتخطيط البحوثزرع 6355 -

زرع 351-323اأ�صجار و�صجريات اململكةزرع 7356 -

ل يوجد--33اأ�ص�س التفتي�س على م�صتوردات الأخ�صاب باململكةزرع 8357 -

زرع 351-323اإدارة وتنمية واإكثار الغاباتزرع 9358 -

زرع 10450

املندجمات ال�صجرية وتوزيعات ديناميكية 

حركة الكربون
زرع 3351--3

زرع 3354--3اإدارة مراعيزرع 11457

زرع 3306--3مو�صوعات خا�صةزرع 12482

زرع 200 - ر�صد 3200--3اأر�صاد زراعيةر�صد 13462

توصيف المقررات

زرع 200 مدخل اإىل علم الزراعة

املجال الزراعى ونبذة تاريخية عن الزراعة واأهميتها فى حياة الإن�صان. اأهمية علم 

املحا�صيل احلقلية وفروعة وفروع علم الب�صاتني وعلوم الرتبة ووقاية النبات   والإر�صاد 

الزراعى والإقت�صاد الزراعى والإنتاج احليوانى والداجنى واملوارد الطبيعية.

زرع 204 وراثة زراعية

تف�صري القواعد الأ�صا�صية ملفهوم الوراثة، درا�صة مكونات اخللية وانق�صامها، الوراثة 

املندلية، الكرومو�صوم، الرتباط والعبور، ال�صفرة الوراثية، املادة الوراثية والتغريات 

الوراثية ونتائجها. علم الوراثة وحقائقه ال�صطلحات الوراثية وا�صتعمالها.

زرع 202 نبات زراعي  

ال�صكل الظاهري للنبات )املورفولوجي( والتحورات وت�صريح النبات من ذوات الفلقة 

الواحدة والفلقتني

زرع 222 اأ�صا�صيات الب�صاتني

علم الب�صاتني وعلقته بعلوم الزراعة الأخرى . تاأثري املناخ على احلا�صلت الزراعية 

وت�صميد وجمع  وري  تقليم  الزراعية من  وعمليات اخلدمة  التكاثر  الب�صتانية وطرق 

وتداول احلا�صلت الب�صتانية.

متطلبات �صابقة،  زرع  200

زرع 232 اإقت�صاد واإر�صاد زراعي   

وامل�صكلت  العاملة  اليد  واأ�صواق  املال  وراأ�س  والت�صويق  والطلب  والعر�س  الإنتاج 

اأ�صا�صيات   . وال�صناعية  للزراعة يف املجتمعات احل�صرية  القت�صادية والجتماعية 

ومفهوم الإر�صاد الزراعي ودوره يف التنمية الزراعية وعلقة املر�صد الزراعي بالعلوم 

الزراعية الأخرى وو�صائل وطرق الت�صال وتدريب القيادات الريفية وو�صع الربامج 

الإر�صادية وتقومي العمل الإر�صادي الزراعي.

زرع 302 كيماء حيوية زراعية  

املركبات والكربوهيدرات وال�صكريات والن�صا وال�صيللوز والربوتينات والزيوت والدهون 

واحليوانية  النباتية  الكائنات  يف  واإنتاجها  وتركيبها  وتفاعلتها  الدهنية  الأحما�س 

–الإنزميات ووظائفها والفيتامينات وال�صبغات النباتية ووجودها يف النباتات.

زرع 262 ا�ص�ض رعاية حيوانات املزرعة   

احليوانات املزرعية  وتوزيعها يف العامل واململكة ب�صفة خا�صة.

الأنواع املختلفة للدواجن .

- تطور النتاج احليواين والداجنات يف اململكة .

- التقييم العام للحيوانات املزرعية والدواجن.

- النظم املختلفة للإنتاج احليواين والداجني.

- العمليات اليومية املزرعية للحيوانات والدواجن. 

زرع 303 ميكنة زراعية  

اأ�صا�صي ملتطلبات نظم  واإدارتها بطريقة اقت�صادية. كعن�صر  الزراعية  اأنواع الآلت 

البيئة الزراعية احلديثة و التقليدية.

زرع 304 في�صولوجيا نبات زراعي  

الزراعية  املحا�صيل  باإنتاج  ذلك  وعلقة  الزراعي  النبات  ف�صيولوجيا  اأ�صا�صيات 

والعمليات الفلحية.

متطلبات �صابقة، زرع  202

زرع 310 اختبارات البذور

وكيفية  البذور  اختبار  حمطات  يف  جترى  التي  الختبارات  ونوعية  البذور  اختيار 

احلكم على البذور وحتديد درجة نقاوتها وكفايتها ل�صتعمالها كتقاوي يف الزراعة 

اأو كفاية عملية التخزين لها لتحديد كمية البذور اللزمة للزراعة بطريقة علمية مع 

حتديد ال�صعر املنا�صب ل�صراء اأو بيع البذور املبني على نتائج اختبارات البذور.

متطلبات �صابقة، زرع  202
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زراعة المناطق الجافة
امل�صتخدمة  احلديقة.بالنباتات  لن�صاء  لإعدادها  الأر�س  وجتهيز  التن�صيق  عند 

وغريها  الع�صارية  والنباتات  و�صجريات  واأ�صجار  ومعمرة  حوليات  من  التن�صيق  يف 

.اأ�صاليب خدمة النباتات و�صيانتها.

متطلبات �صابقة،  زرع 202 ،  زرع 222

زرع 328 زراعة اخل�صر يف ال�صوب

 ال�صوب املحمية واأ�صكالها واأنواعها ، واأحجامها والأغطية امل�صتخدمة .اأهم النباتات 

والتجهيزات  ال�صوب  داخل  الزراعية  العمليات  املحمية.  ال�صوب  داخل  تزرع  التي 

اللزمة.

متطلبات �صابقة،  زرع  222

زرع 343  ح�صرات زراعية  

واأ�صرارها  وتكاثرها  انت�صارها  وا�صباب  واحليوان  بالإن�صان  وعلقتها  احل�صرات 

ومنافعها. احل�صرات وعوائلها وال�صرر الذي حتدثه باملكافحة املتكاملة.

متطلبات �صابقة،  زرع  202

زرع 341  اأ�صا�صيات اأمرا�ض النبات  

املر�صي  والت�صريحية..امل�صبب  الظاهرية  التغريات  و  .الأعرا�س  النباتية  الأمرا�س 

النباتات  يف  الف�صيولوجية  النبات.التغريات  و  الرتبة  من  عزله  طريقة  و  اأنواعه  و 

امل�صابة. مكافحة الأمرا�س النباتية و املكافحة املتكاملة للآفات..الأمرا�س النباتية 

الفطرية و البكتريية و النيماتودية و الفريو�صية  الأكرث انت�صارا.

متطلبات �صابقة،  زرع  202

زرع 344  تربية النحل   

تربية النحل علم وفن يهم اجلميع معرفة املعلومات ال�صليمة طبقًا ملا ورد ذكره يف 

القراآن الكرمي. دور النحل عند زيادة الإنتاج الزراعي من حيث التلقيح اخللطي مما 

يوؤدي اإىل زيادة النتاج وجودة الثمار.

متطلبات �صابقة،  زرع 343

زرع 351  املوارد الطبيعية املتجددة  

اإدارتها واحلفاظ على  النباتي املوجودة باململكة . كيفية  الغابات واملراعي والغطاء 

املوارد والرثوات الطبيعية الت�صحر ومكافحته . املتنزهات يف العامل واأهم املتنزهات 

باململكة . 

متطلبات �صابقة،  زرع 202

زرع 353 ف�صيولوجيا اال�صجار واالخ�صاب

الغذائية  والحتياجات  الأ�صجار  منو  الأخ�صاب  وتكوين  الأ�صجار  ف�صيولوجيا  علوم 

واملائية لنموها . منو الأ�صجار داخل الغابة وانق�صامات الكمبيدم الوعائي . وكذلك 

التغليظ الثانوي واملناطق النموية القمية واملر�صتيمات الولية . بالإ�صافة اإىل تعريف 

منو الأ�صجار و تعريفه ف�صيولوجيا . وف�صيولوجيا تكوين الأخ�صاب . 

زرع 355 املنهجية العلمية لتخطيط البحوث

اإطار  �صمن  ال�صليم  العلمي  القرار  اتخاذ  م�صارات  حتدد  التي  الأ�صا�صية  املفاهيم 

منهجية عملية يف كيفية تخطيط البحوث . معرفة خطوات العمل البحثي ومنظومة 

العلمي  للمنهج  طبقًا  علمي  بحث  م�صروع  كتابة  كيفية  على  التدريب  العلمي  البحث 

ال�صليم. 

متطلبات �صابقة،  زرع 306

زرع 352 اأ�ص�ض الغابات

الفرق  الغابات  بعلوم  املرتبطة  العلوم   . وتنظيمها  ورعايتها  واإدارتها  الغابات  علوم 

بني الغابة وعلم الغابات والأ�صجار اخل�صبية تاريخ ون�صاأة الغابات وتوزيعها يف العامل 

وفوائدها وا�صتخداماتها املبا�صرة وغري املبا�صرة 

متطلبات �صابقة،  زرع 351

زرع 354 اأ�ص�ض املراعي الطبيعية  

يف  وال�صناعية  الطبيعية  – املراعي  ونباتاتها  وال�صناعية  الطبيعية  املراعي  اإدارة 

الرعوية  –التجمعات  اململكة  يف  املراعي  – و�صع  ونوعيته  الرعي  –مناطق  اململكة 

زرع 306 مباديء االح�صاء وت�صميم التجارب

البيانات  مع  التعامل   . العلمية  التجارب  وت�صميم  للإح�صاء   الأ�صا�صية  املفاهيم 

وعر�صها وو�صفها وتف�صري نتائجها بطريقة علمية كيفية عمل الت�صميمات الإح�صائية 

لدرا�صة ظاهرة اأو اأكرث من خلل التجارب العلمية وكيفية حتليل نتائج تلك التجارب 

اإح�صائيا بهدف ا�صتنتاج احلقائق منها.

زرع 311 اأ�صا�صيات الرتبة  

الرتبة  و�صفات  ودورتها  الغذائية  والعنا�صر  للرتبة  والكيميائية  الطبيعية  اخلوا�س 

الفيزيائية والكيميائية تق�صيم الأرا�صي .

متطلبات �صابقة،  ك  101

زرع 312 اأ�صا�صيات وانتاج حما�صيل احلقل

لإنتاج  اللزمة  الزراعية  العمليات  احلقلية  املحا�صيل  باإنتاج  اخلا�صة  الأ�ص�س 

الرتاكيب  ن�صبة  واختيار  اجلافة  املناطق  ظروف  حتت  خا�صة  احلقلية  املحا�صيل 

املح�صولية امللئمة لتلك الظروف .

متطلبات �صابقة،  زرع  202

زرع 314 اإنتاج حما�صيل االعالف  

حما�صيل الأعلف وانت�صارها يف دول العامل ويف اململكة – تق�صيم حما�صيل الأعلف 

ودرا�صة الحتياجات البيئية لإنتاجها العمليات الزراعية لإنتاج تلك املحا�صيل اأهم 

مياه  من  املتاحة  الظروف  حتت  اململكة  يف  تنتج  اأن  ميكن  التي  الأعلف  حما�صيل 

وتربة وظروف بيئية تقنية واإنتاج وحفظ حما�صيل العلف. 

متطلبات �صابقة،  زرع  202

زرع 313لزراعة اجلافة

البيئات وعلقتها بالعمليات الزراعية ونوع الغطاء النباتي يف املناطق اجلافة ونظم 

الزراعية  والعمليات  اجلافة  الزراعة  ظروف  حتت  الزراعية  والدورات  الزراعة 

للمحا�صيل امللئمة للنتاج حتت ظروف اجلفاف.

متطلبات �صابقة،  زرع  202

زرع 315 اإنتاج وتقنية املحا�صيل الطيبة

املحا�صيل الطبية ومعرفة املكونات الكيميائية لها واأق�صامها وتكوينها داخل النباتات. 

درا�صة تكوين الزيوت العطرية الطيارة من الناحية الكيميائية داخل النبات ودرا�صة 

الطبية  وتاأثرياتها  الكيميائية  املركبات  ودرا�صة  الزيوت  تلك  ا�صتخل�س  كيفية 

والعلجية –اإنتاج اأهم املحا�صيل الطبية حتت ظروف البيئة ال�صعودية.

متطلبات �صابقة،  زرع  202

زرع 322 اإنتاج خ�صر

اخل�صر وطرق زراعتها واأهم العوائل امللئمة لزراعتها يف ظروف املناطق اجلافة.

متطلبات �صابقة،  زرع 202 ،  زرع 222

زرع 326  م�صاتل اإكثار النباتات الب�صتانية

ما يجب مراعاته عند اإن�صاء امل�صتل وحمتويات امل�صتل  من �صوب ومراقد حممية اأو 

غري حممية والدوات امل�صتخدمة وم�صتلزمات النتاج. اإجراء التكاثر و التغلب على 

م�صكلت انباتها. اإجراء الإكثار اخل�صري )عقل – ترقيد هوائي واأر�صي – تطعيم 

– خلفيات – ريزومات – اأن�صجة نباتية( اأهمية امل�صاتل وبعائدها القت�صادي.
متطلبات �صابقة،  زرع  222

زرع 333 اإدارة االعمال املزرعية  

التخطيط املزرعي معتمدا على تطبيق  و  القرارات  .اتخاذ  الإدارة املزرعية  مفهوم 

الأعمال  على  الرقابة  الزراعي  املجال  يف  ال�صتثمار  القت�صادية،  والأ�ص�س  املبادئ 

امل�صاريع  من  ربحية  اأعلى  على  للح�صول  املزرعية  املوارد  اإدارة  ونظم  املزرعية 

الزراعية.

زرع 324  نباتات الزينة وتن�صيق احلدائق

نبذة تاريخية عن طرز التن�صيق ر�صم اخلطوط العري�صة لتن�صيق احلدائق واملحاذير 
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زراعة المناطق الجافة
واأهمية املراعي والرثوة احليوانية وال�صتعمالت الثانوية للمراعي . 

متطلبات �صابقة،  زرع 351

زرع 357 اأ�ص�ض التفتي�ض على م�صتوردات االخ�صاب باململكة  

املفاهيم الأ�صا�صية عن ال�صفات العامة للأخ�صاب واأ�صا�صيات التفتي�س وطرق التقييم 

ال�صفات  الأخ�صاب  بتعاقدات  التجارية  والعمليات  اخل�صبية  الر�صائل  �صحنات  على 

الظاهرية والت�صريحية للأخ�صاب . الرتكيب امليكرو�صكوبي للأخ�صاب مغطاة البذور 

ومعراة البذور الرتكيب الكيميائي واخلوا�س الطبيعية وامليكانيكية للأخ�صاب .اأهم 

العيوب الطبيعية يف الأخ�صاب ومظاهر الإ�صابة احل�صرية والفطرية واأنواعها .  

زرع 356 اأ�صجار و�صجريات اململكة  

املفاهيم الأ�صا�صية عن الو�صف النباتي لأ�صجار و�صجريات اململكة درا�صة للأ�صجار 

الأ�صجار  اإكثار  اأ�صا�صيات   . القت�صادية  والقيمة  مورفولوجيًا  النامية  وال�صجريات 

الكمون  لك�صر  واملعاملت  البذور  واختبار  وفح�س  جمع   . اخل�صبية  وال�صجريات 

حتت  تنمو  التي  الأنواع  لبع�س  اخل�صرية  النماذج   . والداخلي  اخلارجي  وال�صكون 

الظروف املحلية باململكة . 

متطلبات �صابقة،  زرع 351

زرع 362 �صحة احليوانات املزرعية

–جمموعة  وم�صبباته  – الأمرا�س  والدواجن  للحيوانات  واملر�س  ال�صحة  علمات 

الأمرا�س الناجتة عن �صوء التغذية. طرق الوقاية من هذه الأمرا�س.

زرع 358 اإدارة وتقنية واإكثار اأ�صجار الغابات  

املفاهيم الأ�صا�صية لعلوم اإدارة الغابات وتنمية واإكثار اأ�صجار الغابات . كيفية تنظيم 

واإدارة املجموعات ال�صجرية عمليات اإنتاج املح�صول اخل�صبي من املجاميع ال�صجرية 

ورعايتها حتت اإدارة �صليمة. 

متطلبات �صابقة،  زرع 351

زرع 364 ا�ص�ض تغذية حيوانات املزرعة

املكونات الأ�صا�صية ملواد العلف )التحليل الغذائي ملواد العلف(

التق�صيم العام ملواد العلف املركزة واملالئة

طرق تغذية احليوانات املزرعية )املجرتات( والداجنة

طرق تقومي مواد العلف املالئة واملركزة

زرع 400 تدريب وظيفي  

احليواين  والنتاج  الب�صاتني  وحما�صيل  احلقلية  املحا�صيل  على  العملية  التدريبات 

والداجني والعمليات الزراعية التطبيقية للنتاج احلقلي لتلك املجالت مع تدريبات 

عملية مبزرعة الكلية بهدى ال�صام على تلك العمليات الزراعية اليومية باحلقل.

متطلبات �صابقة،  زرع 306

زرع 404 بيئة املحا�صيل  

الجتماعية  البيئة  وعلم  الذاتية  البيئة  وتعريف  النبات  فيها  يعي�س  التي  البيئة 

م�صطلحات البيئة اأو النظام البيئي ، مكونات البيئة مثل ال�صوء ، احلرارة ، املاء ، 

الرتبة ، الرياح ... الخ ، تغريات الطاقة والإنتاج النباتي

متطلبات �صابقة،  زرع 304

زرع 410 تربية وحت�صني حما�صيل احلبوب واالعالف  

اأهداف الرتبية يف املحا�صيل احلقلية ودرا�صة طرق الرتبية ملح�صويل القمح وال�صعري 

وتربية حم�صول الذرة ال�صامية وانتاج الهجن بانواعها املختلفة .طرق الرتبية لتح�صني 

حما�صيل العلف اخل�صراء مثل الرب�صيم احلجازي والرتبية لتحمل ظروف الجهاد 

املائي وامللحي واحلراري والرتبية لتح�صني �صفات اجلودة يف املحا�صيل ال�صابقة.

متطلبات �صابقة،  زرع 202 ،  زرع 7 40

زرع 412 كمياء تربة  

الأ�ص�س العامة لكيمياء الرتبة وكذلك الرتكيب املعدين للرتبة، خوا�س حملول الرتبة 

، تاأثري تفاعل الرتبة على اخلوا�س الكيميائية ملحاليل الرتبة ومعادن الطني، املادة 

الع�صوية يف الرتبة

متطلبات �صابقة،  زرع 311

وراثة جزيئية   

–ال�صفرة  وتركيبتها  النووية  –الأحما�س  للوراثة  الكيميائي  الأ�صا�س   402 زرع 

الوراثية والتمثيل احليوي للربوتني – الهند�صة الوراثية والأ�صا�س الوراثي للمقاومة 

والأمرا�س – تنظيم تعليق اجلني.

متطلبات �صابقة،  زرع 204

زرع 407 ا�ص�ض تربية النبات

طرق وحت�صني �صلوك النبات وزيادة املح�صول وجودته من خلل عمليات التح�صني 

الوراثي. م�صادر الختلف الوراثية وكيفية جتمع اجلينات يف تركيب وراثية جديدة. 

والهند�صة  احليوية  التقنية  و�صائل  وا�صتعمال  الأ�صناف  واإنتاج  النبات  تربية  طرق 

وحت�صني  واحلرارة  والرطوبة  الإجهاد  ظروف  ومقاومة  النباتات  تربية  يف  الوراثية 

�صفات مقاومة الآفات.

متطلبات �صابقة،  زرع 204

زرع 414 ا�صت�صالح ارا�صي  

الهدف من ا�صت�صلح األأرا�صي وكذلك الأرا�صي املتاأثرة بالأملح وطرق ا�صت�صلحها 

وكذلك ا�صت�صلح الأرا�صي اجلب�صية والكل�صية والرملية

متطلبات �صابقة،  زرع 311

زرع 421 تكنولوجيا اإنتاج خ�صر  

التكنولوجيا املتبعة يف اإنتاج اخل�صر وعمليات اخلدمة الزراعية واحل�صاد وعمليات 

التداول والتخزين 

متطلبات �صابقة،  زرع  222، زرع  322

زرع 411 تقنية حما�صيل احلبوب  

والكيميائي  الت�صريحي  الرتكيب  ودرا�صة  واململكة  العامل  يف  احلبوب  حما�صيل  اأهم 

طحن  عمليات  ودرا�صة  ال�صامية  والذرة  وال�صعري  والأرز  القمح  حما�صيل  يف  للحبة 

العجن  عمليات  من  اخلبيز  منتجات  �صناعة  وكيفية  الدقيق  وانتاج  القمح  احلبوب 

والت�صكيل واخلبز ودرا�صة �صفات اخلبز ومنتجاته املختلفة

متطلبات �صابقة،  زرع 202،  زرع 213

زرع 413 خ�صوبة الرتبة والت�صميد  

الرتكيب الكيميائي للنباتات والعنا�صر الغذائية ودورتها للنبات واأهم العنا�صر التي 

يحتاجها النبات وكيفية التعرف عليها والعلقة بني النبات وتلك العنا�صر وكميتها 

واأهم هذه العنا�صر واملواد املقيدة لها.

متطلبات �صابقة،  زرع 311

زرع 425 مباديء الزراعة غري التلقليدية  

املحمية  البيوت  داخل  الزراعة  مثل  الزراعة  و�صناعة  احلديثة  الزراعات  تقنية 

والتعرف  الأن�صجة  وزراعة  النمو  غرف  داخل  والزراعة  واإدارتها  املائية  والزراعات 

على التقنية احليوية.

متطلبات �صابقة،  زرع 222

زرع 416 الري الزراعي يف املناطق اجلافة   

الحتياجات املائية للمحا�صيل والنباتات املختلفة ونظم الرى امل�صتعملة فى املناطق 

اجلافة.

متطلبات �صابقة،  زرع 311

زرع 424 ا�صتجابة املحا�صيل الب�صتانية للبيئة  

�صلوك النباتات اأو املحا�صيل الب�صتانية عندما تتعر�س للجهادات البيئية من حرارة 

وجفاف و�صدة اإ�صاءة ورياح ورطوبة ونق�س العنا�صر الغذائية وملوحة الرتبة واملاء.

متطلبات �صابقة،  زرع 222

زرع 426 اإنتاج فاكهة  

حما�صيل  اأهمية  الب�صاتني.  وعلوم  الزراعة  بعلوم  وعلقته  الفاكهة  حما�صيل  علم 

الفاكهة  حما�صيل  ت�صنيف  اأمثلة–  ذكر  مع  املختلفة  ال�صتخدامات   – الفاكهة 
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والحتياجات املناخية وتاأثرياتها  اليجابية وال�صلبية على حما�صيل الفاكهة والدرا�صة 

بعمق لكل حم�صول فاكهة اأهمية اإن�صاء ب�صاتني الفاكهة وامل�صاتل الجتاهات احلديثة 

يف الزراعة وتداول احلا�صلت  الب�صتانية وطرق حفظها وت�صنيفها.

متطلبات �صابقة،  زرع 202 ،  زرع  222

زرع 427 ف�صيولوجيا ما بعد احل�صاد  

اخل�صر  ثمار  على  واملورفوجلية  الف�صيولوجية  والتغريات  الف�صيولوجية  العمليات 

والفاكهة من وقت احل�صاد حتى و�صولها اىل امل�صتهلك

زرع 450 املندجمات ال�صجرية وتوزيعات ديناميكية حركة الكربون  

املندجمات ال�صجرية ونوعية التداخل النباتي املتعاقب مع املحا�صيل الزراعية ومفهوم 

املندجمات ال�صجرية بزراعة اأ�صجار الغابات مع الإنتاج الزراعي املح�صويل . اأهمية 

تركيزات  تقليل  يف  ال�صجرية  املندجمات  دور  البيئية  للحماية  ال�صجرية  املندجمات 

اأك�صيد الكربون يف اجلو ودور الأ�صجار كم�صتنقع كربوين وتوزيعات ديناميكية  ثاين 

حركة الكربون داخل الأ�صجار ونوعها وتقديرات الكربون بالطن كوحدة الوزن لكل 

هكتار كوحدة م�صاحة

متطلبات �صابقة،  زرع 351

زرع 428 مقدمة يف تكنولوجيا البذور

تعريف الطالب بالبذرة واإنتاجها والظروف املحيطة بعمليات الإنتاج بجودة البذور 

ونقاوة البذور وخلوها من احل�صائ�س ، اإنتاج البذور، القوة ، نظافة و�صحة البذرة، 

وتطور البذرة.

زرع 451 بيئة واإدارة املراعي

اأمناط الرعي الطبيعي – نظم الرعي الطبيعية – قانون الغابات واملراعى يف اململكة 

احلماية البيئية للموارد الطبيعية الرعوية – جتديد املراعي – الغطاء النباتي   –
للمراعي ونوعيته - التبادل البيئي لتكوينات املراعي . 

متطلبات �صابقة،  زرع 202

زرع 452 الت�صحر وتثبيت الكثبان الرملية  

الأرا�صي  وتردي  وال�صحراء  الت�صحر  مكافحته(.  اأ�صبابه،  )ماهيته،  الت�صحر: 

ومكافحة الت�صحر. وكذلك اإىل معرفة الأ�صباب البيئية والب�صرية للت�صحر. الكثبان 

الرملية وكيفية حترك الرمال واأنواع واأ�صكال الكثبان الرملية وطرق التثبيت. 

زرع 454 ح�صر وت�صنيف املراعي  

النباتية  اخلرائط   – باململكة  وح�صرها  املراعي  تقومي   – املراعي  ح�صر  درا�صة 

للمراعي – كيفية ت�صميم اخلرائط النباتية وتخطيط احل�صر الت�صنيفي للمراعي 

با�صتخدام ال�صت�صعار عن بعد. 

متطلبات �صابقة،  زرع  351

زرع 453 قيا�صات الغابات

علم قيا�صات الغابات ومعاينة اأ�صجار الغابات. كيفية وطرق قيا�صات اأ�صجار الغابات 

واأخ�صابها. تقدير اأحجام الأ�صجار والكتل ال�صجرية جلذوع اأ�صجار الغابات . واأي�صًا 

اإىل قيا�س وح�صاب معدل منو الأ�صجار واأعمارها وكيفية ح�صر اأ�صجار الغابات. 

متطلبات �صابقة،  زرع  352

زرع 455 تقانة اأخ�صاب

الغابات  لأ�صجار  ال�صجري  بالنمو  وعلقتها  الأخ�صاب  تقنية   . الأخ�صاب  تقنية  علم 

الأخ�صاب،  . جتفيف  ملادة اخل�صب  وامليكانيكية  الفيزيائية  . اخلوا�س  وا�صتعمالتها 

وحافظات الأخ�صاب. 

متطلبات �صابقة،  زرع  351

زرع 456 ا�صتغالل منتجات الغابات  

علم ا�صتغلل منتجات الغابات اأق�صام منتجات الغابات وا�صتغللها لل�صناعة املختلفة 

اإنتاج  طرق  الثانوية،  واملنتجات  املحولة،  اخل�صبية  واملنتجات  اخل�صبية،  املنتجات   .

الكتل ال�صجرية والأخ�صاب امل�صتديرة، والأخ�صاب ن�صف امل�صنعة وامل�صنعة . طرق 

اإنتاج عجائن الورق و�صناعة الورق وامل�صتقات ال�صليلوزية والفحم والع�صري ال�صكري 

وال�صموع  وال�صموغ  والتاتينات  والراتنجات  واملطاط  كالفلني  الثانوية  واملنتجات 

وامل�صتخل�صات اخل�صبية .

متطلبات �صابقة،  زرع 455

زرع 458 الت�صجري يف املناطق اجلافة  

الت�صجري  عمليات   . فيها  البيئي  الت�صجري  واأهمية  ت�صجريها  وطرق  اجلافة  املناطق 

وت�صميم  اإن�صاء  الت�صجري.  مل�صاريع  اللزمة  ال�صتلت  واإنتاج  الأ�صجار  وا�صتخدام 

ت�صميم   . املنتجة  ال�صتلت  وعدد  حل�صاب  الريا�صية  والتمارين  الغابات  م�صاتل 

م�صدات الرياح واأحزمة الوقاية للحماية البيئية . 

متطلبات �صابقة،  زرع 352

زرع 457 اإدارة مراعي  

––حمولة  للحيوان  وال�صت�صاغة  النت�صار  على  وقدرتها  املراعي  نباتات  موا�صفات 

املرعى . – الرعي وتوزيع احليوانات باملراعي الطبيعية –النباتات الرعوية ال�صامة 

ومقاومتها – و�صع اأنظمة الرعي غري اجلائر . 

متطلبات �صابقة،  زرع 354

زرع 459 املنتزهات الوطنية واالحياء الربية  

واملحميات يف احلياة  الوطنية  املتنزهات  دور   . الربية  والأحياء  الوطنية  املتنزهات 

باملوارد  وعلقتها  املجتمع  يف  الوطنية  املتنزهات  دور   . عليها  واملحافظة  الفطرية 

 . اململكة  يف  وتوزيعها  واأنواعها  الوطنية  املتنزهات  مكونات   . املتجددة  الطبيعية 

مناطق احلياة الفطرية من الأحياء اوالطيور الربية والكائنات احلية الأخرى . 

متطلبات �صابقة،  زرع 352

زرع 462 اإعادة م�صروعات االنتاج احليواين

اإنتاج  م�صروع  مثل  احليواين  الإنتاج  م�صروعات  لإدارة  اللزمة  واملتطلبات  الأ�ص�س 

الألبان – م�صروع اإنتاج حلم – م�صروع اإنتاج دجاج اللحم – م�صروع اإنتاج الأغنام 

– كيفية اإعداد درا�صات اجلدوى لهذه امل�صروعات.
زرع 466 ا�ص�ض تربية حيوانات املزرعة  

املزرعية   للحيوانات  النتاج  بزيادة  وعلقتها  الوراثي  التح�صني  يف  احلديثة  الطرق 

احليوان  برتبية  وعلقتها  احليوية  والتقنية  املزرعية  احليوانات  يف  والنتخاب 

وا�صتخداماتها يف جمال تربية احليوان.

زرع 465 ا�صا�صيات ف�صيولوجيا حيوانات املزرعة  

كيفية   . املزرعية  احليوانات  ج�صم  داخل  املختلفة  الأجهزة  الأع�صاء.  وظائف  علم 

)جمرتات(  احليواين  النتاج  حت�صني  يف  الأع�صاء  وظائف  علم  من  ال�صتفادة 

والدواجن

زرع 480 بحث تخرج  

اأهمية البحث العلمي وخطوات اإجراء البحوث العلمية وكيفية حتديد م�صكلة البحث 

النتائج  وحتليل  البحث  لإجراء  املختلفة  اخلطوات  اإجراء  وكيفية  املراجع  حتديد  و 

واحلكم عليها.

متطلبات �صابقة،  زرع 306

زرع 482 مو�صوعات خا�صة  

درا�صة مو�صوع غري مدرج باخلطة الدرا�صية ويرى الق�صم تدري�صه ملدة حمدودة.

متطلبات �صابقة،  زرع 306

قسم

زراعة المناطق الجافة

���� ��������.indd   146 1/11/11   9:42:22 AM



147

معة
لجا

ق ا
ناط

الم
عة 

وزرا
ئة 

لبي
د وا

رصا
  األ

لية
ك

قسم

زراعة المناطق الجافة
أعضاء  هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذه   

أحمد أحمد الديك
تغذية دواجن   

1980 جامعة ال�صكندرية م�صر  

    aeldeek@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aeldeek

أحمد علي زيتون
ح�صرات   

1990  طوكيو اليابان 

    azaitoun@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/azaitoun

حسين الجزولي يوسف
اإنتاج حما�صيل   

1980 كاليفورنيا اأمريكا   

                     www.kau.edu.sa/hosman
سمير جميل السليماني

كيمياء ارا�صي   

1986 اوكلهوما اأمريكا  

   salsulaimani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/salsulaimani

صالح حسين بياري
ف�صيولوجيا وتربية النبات   

1984  نربا�صكا اأمريكا   

  Sbyan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sbyari

فتحي سعد النخالوي
اإح�صاء زراعي وتربية وتقنية حما�صيل    

1981 ال�صكندرية م�صر    

   falnakhlawi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/falnakhlawi

محمد عبدالرحيم شاهين
وراثة وتربية فاكهة     

1981  ولية كن�صا�س اأمريكا    

 mshaheen@kaau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mshaheen1

محمد عبد العزيز الحارثي
 تغذية دواجن

1998 ادنربه اململكة املتحدة    

 malharthi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malharthi

علي محمد عالم
تغذية حيوان   

 1989 ال�صكندرية م�صر    

www.kau.edu.sa/aalaam
 

االأ�صاتذه امل�صاركون 

أحمد ابراهيم القيعي
  نباتات الزينةو احلدائق    

1992 تك�صا�س اأمريكا      

   aqubai@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aqubaie

سمير عطية نقادي
تغذية حيوان   

1999 تك�صا�س اأمريكا    

   snagadi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/snagadi

محمد حسين المرشدي
اإدارة و�صون الرتبة واملياه   

2001 اريزونا اأمريكا   

 malmarshadi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malmarshadi

عادل صيف اهلل القرشي
اإنتاج فاكهة   

2002 جامعة مي�صي�صيبي اأمريكا     

 aalqurashi@kau.edu.sa
WWW.kau.edu.sa/aalqurashi

عوض عثمان أبوسوار
غابات   

الوليات املتحدة المريكية    

صالح محمود اسماعيل  ابراهيم
ري   

2004 فاخنجن هولندا    

 smibrahim@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/smibrahim

محمد عبد الغني سالم
فاكهة وب�صاتني   

2001 فاخنجن هولندا   

 mawad@mans.edu.eg
www.kau.edu.sa/mawad1

عبداهلل أحمد الفيل
علوم غابات   

2004 جامعة ال�صودان للعلوم والتكنوجليا ال�صودان

   aidris@kau.edu.sa

االأ�صاتذه امل�صاعدين 

أحمد عبداهلل باخشوين
مراعي   

 2006  جامعة امللك �صعود اململكة العربية ال�صعودية  

   bakhashwain@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aabakhashwain

زهير محمود مراد
خ�صر   

2003 اأبريدين اململكة املتحدة   

    zmirdad@kaau.edu.sa
www.kau.edu.sa/zmirdad

شريف شوقي هندي
موارد طبيعية   

2001 ال�صكندرية م�صر    

 dr.hindi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/shindi
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