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البيئة والتلوث البيئي

اهداف المادة

البيئة والتلوث البيئي
إعطاء نبذة مختصرة عن أهمية تدريس مادة البيئة والتلوث البيئي
معرفة الطالبات لمكونات البيئة الحية والغير حية .ومعرفتهم للتلوث البيئي واسبابه من خالل القيام

التفاصيل االساسية للمادة

أساسيات علم البيئة  ,ما معنى البيئة وماهو مفهومها  ,دورة العناصر في الطبيعة (الدورات

بتجارب عملية تخص هذة المواضيع.

البيوجيوكيميائية )  ,الطاقة وعالقتها بالنظام البيئي  ,اإلنتاج وعالقته بالنظام البيئي  ,مستوى
التحمل والعوامل المحددة  ,العوامل المؤثرة على الكائنات الحية  ,العوامل الحياتية

Biotic

 , factorsالتعاقب البيئي  ,بيئة الجماعات  ,مدخل إلى تلوث البيئي  ,تلوث الهواء  ,ملوثات
البيئة األخرى  ,تلوث المياه  ,تلوث التربة .
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المادة النظرية

المادة العلمية

مفهوم علم البيئة

لمحة تاريخية لنشات علم البيئة
The History of Ecology
تعريف علم البيئة
فروع علم البيئة والقسامة
عالقة بالعلوم األخرى
مستقبل علم البيئة
العوامل البيئية الطبيعية
مكونات البيئة وأنواعها
مفهوم النظام البيئي Concept
of the ecosystem
االجهزة واالدوات
مكونات النظام البيئي ( المكونات
الخاصة بقياس العوامل
الحية والمكونات الغير حية )
الطبيعية
ما هو النظام البيئي المفتوح
والمقلق والنظام الدقيق
التوازن البيئي
قياس درجة الحرارة
دورة العناصر في الطبيعة (الدورات
البيوجيوكيميائية )
الدورات الغازية (دورة الكربون
– دورة النتروجين الدورات
الرسوبية (دورة الفسفور )
تجربة نسجة التربة
الطاقة وعالقتها بالنظام البيئي
Soil Texture
Energy and Relation in
Ecological systems
تجربة حساب حجم
اإلنتاج وعالقته بالنظام البيئي
الفراغات في التربة
Productivity and
Relation in ecological
 systemsويشتمل على
طرق قياس اإلنتاج
تجربة مسامية التربة
السالسل الغذائية
Soil Porosity
األهرام البيئية ( هرم العددي –
الحجمى – الطاقة )
تجربة رطوبة التربة
مستوى التحمل والعوامل المحددة
Soil Moisture
Tolerance levels and
limiting factors
العوامل المؤثرة على الكائنات الحية تجربة لون التربة Soil
Coloure
Factors controlling the
Biotic communities
تجربة الغطاء النباتي
امتحــــــــان الشهر االول
تجربة تحليل النظام
العوامل الحيوية Biotic factors
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11

1112 / 11 / 7

13

1112 / 11 / 12

12

1112 /11 / 11

15

1112 / 11 / 12

16

1115 / 1 / 2

17

1115 / 1 / 15

12

1115 / 1 / 1

العوامل الطبيعية (الغير حية )
Physical factors
الحرارة  ,والمناطق او الحدود
الحرارية
منطقة الحرارة الفعالة
منطقة السكون أو عدم النشاط
منطقة الحرارة المميتة
منطقتا النهايتين العظمى والصغرى
للحرارة المميتة
اثر الحرارة المرتفعة والمنخفضة
اثر الحرارة على العمليات الحيوية
اثر الحرارة على النمو والتكاثر
اثر الحرارة على العوامل الوراثية
اثر الحرارة على تحركات والتوزيع
الجغرافي للكائنات الحية
الضوء – ويشتمل على
اثر الضوء على سلوك الحيوانات
والنيات
اثر الضوء على النمو والتكاثر
اثر الضوء على العوامل الوراثية
اثر الضوء على توزيع وانتشار
الكائنات الحية
الرطوبة – وتشمل على أثرها على
الكائنات الحية – على تركيب
واللون الكائن )
وعلى توزيع الجغرافي للكائنات
الحية
العوامل الحياتية Biotic
 factorsوتشمل على –
(مكونات الجهد الحيوي – والجهد
التناسلي – والجهد البقائى )
امتحان الشهر الثاني

عطلة نصف السنة
التعاقب البيئي – ويشمل
التعاقب األولى
التعاقب الثانوي
التعاقب فى البيئات اليابسة
التعاقب فى البيئات المائية
بيئة الجماعات – ويشتمل على -:
علم بيئة الجماعات
Population Ecology
نمو الجماعات population
growth
طرق قياس الجماعات
العوامل المؤثرة على نمو الجماعات
Factors affecting
population growth
( المواليد – الوفيات – الهجرة )
منحنيات نمو الجماعات
Populatiom grouth
 curvesكثافة السكان

البيئي Ecosystem
analysis
تجربة الهرم البيئي
Ecological
Pyramide

تجربة السلسلة
الغذائيةFood chain

التعاقب البيئي
Ecological
Succession
البيئة المائية

تجربة حساب
االوكسجين المذاب في
الماء Dissolved
Oxygen
تجربة حساب ثاني
اوكسيد الكربون المذاب
في الماء
مفهوم التلوث البيئي

Population density
المجتمع Communities
مدخل إلى تلوث البيئي – ويشمل
على المقدمة
تعريف التلوث البيئي
أقسام التلوث البيئي
أنواع الملوثات البيئية
ما هو الهدف من دراسة التلوث
البيئي
تلوث الهواء –ويشتمل على
المقدمة حول تلوث الهواء
الغالف الجوى ويشمل ( مكونات
الغالف الجوى – وطبقات
الغالف الجوى وأهميتهما البيئية
المكونات التقليدية للهواء الطبيعي
مصادر تلوث الهواء وأنواعها 1
الرقائقية – والغازية )
أصناف ملوثات الهواء حسب
تأثيرها الفسيولوجي
المخاطر الصحية للملوثات الهواء
طرق الحد أو السيطرة على تلوث
الهواء – والتراكيز المسموح
بها في الهواء
ملوثات البيئة األخرى – وتشمل
 -1تلوث الدقائقيات
تلوث االشعاعى

19

1115 / 1 / 2

11

1115 / 1 / 15

11

1115 / 1 / 11

11

1115 / 3 / 1

13

1115 / 3 / 2

12

1115 / 3 / 15

15
16

1115 / 3 / 11
1115 / 3 / 19

17
12

1115 / 2 / 5
1115 / 2 / 11

تلوث بالعناصر الثقيلة ( الرصاص
– الزئبقي – الكادميوم –
والبريليوم )
امتحان الشهر االول
التلوث الحراري
تلوث الضوضائي
تلوث الضوئي
تلوث بالمبيدات الحشرية بأنواعها
تلوث المياه – ويشمل
خواص الماء الفيزياوية والكيماوية
المحتوى المائي من األوكسجين
المذاب والمتطلب الحيوي
لألوكسجين ( ) BOD --COD
مواصفات المياه الصالحة للشرب
حسب ال( )WHO
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مصادر تلوث المياه وأنواعها
طرق معالجة المياه لالستعماالت
البشرية
تلوث التربة 1مصادرها – أنواعها
طرق الحد من تلوث التربة
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توقيع االستاذ :

امتحان الشهر الثاني

تجربة التلوث
بالغبار Pollution by
Dust

التلوث بالمبيدات

تجربة المتطلب الحيوي
لالوكسجينBOD

تجربة حامضية المياه
تجربة الطحالب كدليل
للتلوث العضوي
اهم االساليب لمستخدمة
في معالجة ملوثات
المياه
معالجة مياه المجاري
المعالجة الفيزيائية
المعالجة الكيميائية
المعالجة االحيائية

تجربة ملوحة المياه

تجربة قاعدية المياه
قياس االوكسجين
المذاب بطريقة ونكلر
السفرات الحقلية
توقيع العميد :

