
                                                                                          

 ربيؼت انكىفت 

 انؼهىوكهيت 

 بشَبيذ يبرغتيش 

خضغ انطبنب نهذساعت في قغى انبيئت نهقىاَيٍ و األَظًت انًؼتًذة يٍ قبم وصاسة انتؼهيى انؼبني و انبضج :يَبزة ػٍ انبشَبيذ  -1

 . انؼهًي

 انهذف يٍ انبشَبيذ 

 أالهًيت االقتصبديت 

 يؼهىيبث ػٍ انبشَبيذ -1

 انؼهىو انكهيت 

 انبيئت وانتهىث انقغى

اعى 

 انبشَبيذ
 بشَبيذ يبرغتيش

انذسرت 

 انؼهًيت

 يبرغتيش بيئت

أهذاف 

 انبشَبيذ

 االنظمة البيئية وذلك من خالل تعريف الطالب على مفهوم  البيئية نظمة االفي تحسين  بةيركز هذا البرنامج على تعزيز مهارات الطل
 .وعملية تحسين

ػذد 

انغبػبث 

انًؼتًذة 

في 

 انبشَبيذ

 عبػت في االعبىع في انكىسط االول  11

 عبػت في االعبىع في انكىسط انخبَي 11

 ػذد عبػبث االطشوصت  11

 

 ششوط انقبىل -1

 يٍ َبصيت انؼًش و انخهفيبث انؼهًيت  اػتًبد ششوط انقبىل نهطهبت وفق نىائش وصاسة انتؼهيى انؼبني و انبضج انؼهًي 

 انًتطهببث االكبديًيت :

.  انخهفيت انؼهًيت ار يزب اٌ يكىٌ انًتقذييٍ يٍ خيشرىا اقغبو و فشوع ػهىو انبيئت في كهيبث انؼهىو و خشيزىا اقغبو ػهىو 1

% وخشيزىا اقغبو انصضت انبيئيت في كهيبث انؼهىو انطبيت 12انًقبصت نهًشصهت انخبنخت و انشابؼت و بُغبت ال تضيذ ػٍ  انضيبة يغ

 وانتطبيقيت.

 بُزبس االختببس انتبفغياٌ يزتبص انطبنب  . 1

 

 



 خطت انذساعيت ان -3

Table core courses 

Credit hours Pre-requite 

course 

Course title Course code 

1 No Reqi. Advance Environment    ECOM1 

1 No Reqi. Analytical chemistry  ECOM2 

1 No Reqi. Advanced  Microbial Diagnosis   ECOM3 

1 No Reqi. Advanced Remote Sensing and GIS ECOM4 

1 No Reqi. Advance biology   ECOM5 

2 No Reqi. English Language    I ECOM6 

1 No Reqi. Statistical analysis    ECOM7 

Pass No Reqi. Research methodology  ECOM8 

2 No Reqi. Advanced Environmental Pollution 

and control  
ECOM9 

2 No Reqi. Environmental Impact Assessment 

(EIA) And Management Systems 

(EME): 

ECOM10 

2 No Reqi. English Language    II ECOM11 

2 No Reqi. Advanced  Animal  Ecology  ECOM12 

2 No Reqi. Elective   

 1  No Reqi. Seminar  ECOM13 

12 THESIS  

36 Total Units 

 

Table elective courses 

Credit hourse Pre- Requisite course Course title Course code 

2  Wastewater 

Treatment 

Technology 

ECOM14 

2  Advance  Molecular 

Biology    
ECOM15 

2  Plant Ecology ECOM16 

2  Advanced Phycology ECOM17 



2  Oxidative Stress and 

Antioxidants 
ECOM18 

2  Environmental 

Radioactivity 
ECOM19 

2  Advanced Fresh 

Water Ecology 
ECOM20 

2  Bio-fertilizer and 

Organic Farming 
ECOM21 

2  Advanced Alga 

environment 
ECOM22 

 

 :انخطت انذساعيت 

 يقشساث انًغتىي االول 

 ػذد انىصذاث  انًتطهببث انغببقت  ارببسي او اختيبسي سيض انًقشس اعى انًقشس 

 2 ال يضتبد ارببسي ECOM1 بيئت يتقذو
 2 ال يضتبد ارببسي ECOM2  كيًيبء تضهيهيت

 2 ال يضتبد ارببسي ECOM3 تشخيص يبيكشوبي يتقذو
 2 ال يضتبد ارببسي ECOM4 ري اي اط و تضغظ َبئي يتقذو

 2 ال يضتبد ارببسي ECOM5   ببيىنىري يتقذو
 2 ال يضتبد ارببسي ECOM6 1اَكهيضي 

 1 ال يضتبد ارببسي ECOM7 تضهيم اصصبئي
 )مستوفي( ال يضتبد ارببسي ECOM8 طشائق بضج

 انًزًىع

 

 يقشساث انًغتىي انخبَي

سيض  اعى انًقشس 

 انًقشس

 ػذد انىصذاث  انًتطهببث انغببقت  ارببسي او اختيبسي

 2 ال يضتبد ارببسي ECOM9  تهىث بيئي و عيطشة يتقذو

 2 ال يضتبد ارببسي ECOM10 تقييى احش بيئي و اداسة بيئيت 

 2 ال يضتبد ارببسي ECOM11 1اَكهيضي 

 2 ال يضتبد ارببسي ECOM12  بيئت صيىاٌ يتقذو
 2 ال يضتبد اختيبسي  دسط اختيبسي
  1  ال يضتبد ارببسي ECOM13 صهقبث َقبشيت
 انًزًىع

 

 

 



 :انًقشساث االختيبسيت 

 

 انغبػبث انًؼتًذة انًتطهببث انغببقت  سيض انًقشس اعى انًقشس

 1 ال يضتبد ECOM14 انفضالثتقُيبث يؼبنزت ييبِ 

Advance  Molecular 

Biology    

ECOM15 1 ال يضتبد 

Plant Ecology ECOM16 1 ال يضتبد 

Advanced Phycology ECOM17 1 ال يضتبد 

Oxidative Stress and 

Antioxidants 

ECOM18 1 ال يضتبد 

Environmental 

Radioactivity 

ECOM19 1 ال يضتبد 

Advanced Fresh Water 

Ecology 

ECOM20 1 ال يضتبد 

Bio-fertilizer and 

Organic Farming 

ECOM21 1 ال يضتبد 

Advanced Alga 

environment 

ECOM22 1 ال يضتبد 

 

 : طشوصت / انشعبنتاال

 انشعبنت

 THESIS عدد الوحدات
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