
 

 5002:       /       /      /رقم الخطة

 

 األراضي والمياه والبيئة :البرنامج 

 الماجستير  :الدرجة الممنوحة

 

 الخطة الدراسية

 :أحكام وشروط عامة :أولا 

 الدراسات العليا النافذة برامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات .1

 : التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج .5

 راضي ومياه وبيئةبكالوريوس أ 

  أو ري/ بكالوريوس تربة و 

  أو ااارة مااوارا ( أراضااي)أو ( ري)بكااالوريوس مااوارا يرا يااة

 يرا ية وبيئية

 بكالوريوس ااارة مياه او ااارة اراضي 

  (مياه)بكالوريوس هناسة يرا ية 

 بكالوريوس هناسة مياه وبيئة 

 
 ل يوجد :  شروط خاصة  :ثانياا 

 
 : برنامج من قائمتين كما يليتتكون مواد ال :ثالثاا 
 

 (81: )قائمة المواد الجباريه 

 
 رقم المااة

 
 اسم المااة

  السا ات المعتماة
 المتطلب السابق

 - 3 ( 1)تصميم وتحليل التجارب  101101

  3 تحليل تربة ومياه ونبات  107101

  3 إاارة العناصر الغذائية 107105

  3 ة فييياء التربة البيئي 107103

  3 نظريات  لم الري 107107

  3 كيمياء التربة البيئية 107102

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : قائمة المواد االختيارية

 
 رقم المااة

 
 اسم المااة

  السا ات المعتماة
 المتطلب السابق

 - 3 تقييم اآلثار البيئية 107101

 - 3 نظم المعلومات الجغرافية 107101

 - 3 اه السطحيههيارولوجيا المي 101111

 - 3 هيارولوجيا المياه الجوفية 101113

 - 3 إستشعار البيئة  ن بعا 107106

 - 3 الطرق العااية 101131

 - 3 هناسة مصاار المياه 101112

 - 3 إقتصاايات البيئة 102173

 - 3 تصميم أنظمة الري 107101

 - 3 األحياء الاقيقة والبيئة 107110

 - 3 النباتفسيولوجيا  101102

 - 3 تصميم المنشاءات المائية 101115

 - 3 (1)تصنيف التربة  107111

 - 3 المعاان الطينية 302155

 
 :ساعة معتمدة وفق اآلتي  33دراسة : متطلبات الحصول على درجة الماجستير :رابعاا 

 
 :مسارالرسالة.  1
 

 .سا ة معتماة من قائمة المواا اإلجبارية( 16)اراسة  - أ

 .سا ات معتماة من قائمة المواا االختيارية( 1) اراسة - ب

 (.107111)ورقمها ( 1)رسالة جامعية  - ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وصف مساقات مواد الماجستير

 

 

 (3)الساعات المعتمدة     108108تصميم وتحليل التجارب  

وتفسااير التباااين أو وتشاامل كااذلا حساااب   0تشاامل هااذه المااااة مواضاايط اإلرتباااط والمعااااالت الخطيااة والمتعااااة 

كمااا يااتم مناقشااة المباااايء األساسااية فااي تصااميم التجااارب وتحليلهااا      0( 1،5،3،7)المتغياارات وطرقهااا المختلفااة 

 (DuncanوMultiple Range Test )وطرق التفريق بين معاالت المعامالت ومنها اختبار انا 

وطاارق أخااري    وكااذلا  (Orthogonal Contrast)وكااذلا  (LSD)و  (.Tukey’s W. Proc)وطريقاة تكااي 

 0تعريف الطالب بكيفية استخاام الحاسوب في التحليل اإلحصائي 

 

 (3)الساعات المعتمدة     107406تحليل تربة ومياه ونبات 

تعالج المااة أسس وطرق أخذ  ينات ممثلة والتأكيا  لى المفاهيم العامة للتباين المكاني  نا أخذ  ينات تربة أو ميااه 

بااات    وتحضااير العينااات وطاارق االسااتخال  والتنظيااف    واجااراء التحالياال الفيييائيااة والكيميائيااة والمعانيااة أو ن

الحرارياة واالليكتروكيميائياة )المختارة للتربة والنبات والماء    وكذلا األسس العلمية لعمل أجهية التحاليل المختلفة 

  ماط تطبيقاات ( بي واالمتصا  الذري الطيفي والطياف اللاوتيوالكروماتوجرافية وطيف الكتلة ومقياس الطيف الله

 0 ملية للتحاليل المختلفة 

 

 (3)الساعات المعتمدة    107106إدارة العناصر الغذائية 

النيتاااروجين  الفوسااافور   البوتاسااايوم   )أساااس تصااانيف العناصااار الغذائياااة   العناصااار الغذائياااة الرئيساااية الكباااري 

الحاياا   اليناا   المنغنياي   الموليبااينوم   النحااس  الكوبلات  )العناصر الغذائية الصغري (. المغنيسيوم   الكالسيوم

اور ومهماة العناصار الغذائياة األساساية فاي (.  الصوايوم   الكلور   السالينيوم)العناصر الغذائية النافعة (.  الكبريت

األسماة وكفااءة .  الاورات اليرا ية. ة وخصوبة التربةالنظم اليرا ي.  إاارة التسميا.  تقييم خصوبة التربة.  النبات

 .اورة العناصر الغذائية وتواينها في الطبيعة. إستخاام المياه

 (3)الساعات المعتمدة      107403فيزياء التربة البيئية 

لتركياي  لاى الجهاا حركة الماء في التربة المشبعة وغير المشبعة ماط ا:  تهاف هذه المااة الى تعميق المفاهيم التالية 

المائي ومكوناته    نماذج حركاة المااء بوجاوا النباات وحركاة االماالا والمااء فاي الترباة بوجاوا تفاا الت الترسايب 

وتحوالت حركة مركبات النيتروجين إضافة الى حرارة التربة وانتشار الغايات وحسااب االساتهالا الماائي باالطرق 

 0المباشرة وغير المباشرة 



 

 

 (3)الساعات المعتمدة      107407الري  نظريات علم

أهمية الري    مكونات نظام الري   تخطيط وتصميم مشاريط الري النفاذية :  تشمل هذه المااة المواضيط التالية 

وتحليل القياسات المياانية    تقاير البخر نتح بطرق  لمية مختلفة    التساقط واألمطار    االحتياجات المائية في 

 0الحرجة    برمجة الري الفترات

 (3)الساعات المعتمدة      107106كيمياء التربة البيئية 

هيكال  معامال نشااط األياون الحار   –تتناول مثل هذه المااة مواضيط في التربة مثل النظام الحراري   قانون ايبااي 

تربة  نظرية التباال اإليوني  اإلمتياي الجها الكيميائي لمكونات نظام التربة  اإلتيان الكيميائي والكهروكيميائي في ال

النو ي لأليونات  لى معقا التربة  نمط التباال غير المتجانس  لاى مجمو اة معااان اليميكتايات  ينااء المااء الساائل 

 .في الجيء المجاور لسطوا معاان الطين

 (3)الساعات المعتمدة      107401تقييم اآلثار البيئية 

يئياة لتلاو  تقييم اآلثاار الب المعالجة    المراجعة والتاقيق   التنخيل    الحصر    التقييم  :  ية  ملية تقييم اآلثار البيئ

تقيايم   0مصااار التلاو     النمااذج المساتعملة وتقييمهاا :  تقييم اآلثار البيئياة لتلاو  الميااه   التربة وطرق المعالجة 

والنماذج الرياضاية لتقيايم :  تقييم اآلثار البيئية للضجيج    التنبوءمصاار التلو  ونماذج   اآلثار البيئية لتلو  الهواء

 .المواصفات والمقاييس واورها في  ملية التقييم   مستوي الضجيج

 

 (3)الساعات المعتمدة     107101نظم المعلومات الجغرافية 

قوا ا .  نظام المتجهات والنظام التربيعي لفهم وتخيين المعلومات الجغرافية  0لمعلومات الجغرافية تعريف ا

القياس    :اآلسس العلمية للقيام بالتحليل المعتما  لى الموقط   0اختيار األجهية واآلنظمة   0البيانات المختلفة 

استيفاء المعلومات    نماذج األرتفا ات الرقمية     االشبكات وتحليلها    تحليل األهااف المتجاورة    السطو

تطبيقات أنظمة المعلومات   0اقة المعلومات الجغرافية ومصاار الخطأ   0تصنيف الخرائط    مطابقة الخرائط 

 0الجغرافية في ااارة  ناصر البيئة

 (3)الساعات المعتمدة     106416هيدرولوجيا المياه السطحية 

ولوجية   قياس الجريان في المجاري المائية السطحية   اإلحصاء واإلحتماالت في تحليل  ناصر الاورة الهيار

األرصاا الهيارولوجية  تحليل المنحنى اليمني للتصرف لمجري مائي سطحي   هيارولوجيا المناطق الحضرية 



بإستخاام الحاسوب   التصريف والريفية والغابات والمناطق الجافة  النماذج الهيارولوجيه للمياه السطحية   تطبيقات 

 .الهيارولوجي

 

 

 

 (3)الساعات المعتمدة     308113هيدرولوجيا المياه الجوفية 

وأنواع الطبقات الحاملة للمياه الجوفياة   قاانون اراساي ومعامال التوصايل الهيااروليكي وتطبيقاات  ليهاا   خصائ  

ورة والراشاحة الحاملاة للميااه الجوفياة   التاافق فاي السريان الثابت والمتغير في الطبقاات المحصاورة وغيار المحصا

اآلبار القريبة من األنهار والطبقاات الصاماء   أنظماة حقاول أباار الميااه   األباار ذات اإلختاراق الجيئاي وإختباارات 

األبااار    المياااه الجوفيااة وهبااوط سااطح األر    أساااليب النماااذج والمياااه الجوفيااة   الحقاان اإلصااطنا ي للطبقااات 

 .حاملة للمياه الجوفيةال

 

 (3)الساعات المعتمدة     107101إستشعار البيئة عن بعد 

قوانين اإلشعاع   اإلنعكاس واإلنبعا   التفا الت الجوية والنوافاذ  األقماار :  المباايء الفيييائية لإلستشعار  ن بعا 

: طرق المعالجاة الرقمياة.  م التفاصيلتركيب صوره القمر الصنا ي ومفهو  0الصنا ية وتكنولوجيا األنظمة المرئية

التصانيف المراقاب والغيار مراقاب   الخواريمياات  فصال : تصنيف الصور. التصحيح الهناسي   التوضيح والفلترة

 .المكون الرئيسي  مؤشرات النبات  تحويالت اللون: التحويالت الخاصة للصور. األنواع  تقييم الاقه

 

 (3)ت المعتمدة الساعا     101131الطرق العددية 

تمهياات رياضية    اقة الحاسوب    ضياع األهمية    تفاقم الخطأ    نظم المعااالت الجبرية الخطياة وغيار الخطياة 

   استكماالت متعااة الحاوا    التكامل والتفاضل العااي    الحل العااي لمعااالت تفاضلية إ تيااية   القايم األولياة 

  الحل ( آيجن)غير الخطية     النظرية التقريبية   الطرق المباشرة    التكنيكات الكرارية والحاية    النظم الخطية و

العااااي لمعااااالت تفاضاالية جيئيااة   بيضااوي    قطااط مكااافيء    ياياااي المقطااط    طاارق الفروقااات المحااااة    

عاااة الحااوا    تقرياب فاوريير    الخصائصية ومعاالة التكامال الحااي    تمثيال المنحنياات    التربيعاات األقال    مت

 0تحويالت فوريير    الخواريمية العااية للمسائل الهناسية المتقامة 

 

 (3)الساعات المعتمدة     308116هندسة مصادر المياه 

مقامة للهيارولوجيا المقاسة    مباايء االحتمالية في التخطيط    الخيانات والساوا   االقتصاا الهناسي في مصاار 

 0مياه    منظومات تجهيي المياه    تخطيط تطوير مصاار المياه وااارتها    القوانين والنظم واالتفاقيات المائيةال

 



 

 

 

 

 

 

 (3)الساعات المعتمدة      106173إقتصاديات البيئة 

را الطبيعياة تهاف هذه المااة الى تطاوير إطاار لفهام وتحليال المشااكل والمواضايط البيئياة والسياساات المتعلقاة باالموا

وايمومتها في األران  كما ويتم في هذه المااة التعرف  لى المباايء اإلقتصااية واألساليب لتحاياا اإلساتخاام المثال 

 .للموارا  لى الماي البعيا

 

 (3)الساعات المعتمدة      107101تصميم أنظمة الري 

والري بالرشاشاات   ( النقيط)ضمة الري الموضعي أسس التصميم االقتصااية  الن:تشمل هذه المااة المواضيط التالية

التخطيط العام للري   تصميم شبكة الري والمضخات وكافة االجياء الملحقاة  حسااب الكمياات   وضاط المواصافات 

 .واسس تنفيذ هذه االنظمة 

 

 (3)الساعات المعتمدة     107180األحياء الدقيقه والبيئة

حركاة العناصار الساامة واألمارا  فاي الترباة والميااه . تأثير العوامال البيئياة. يقهالكائنات الحيه الاق.  تركيب الخليه

السااماا . تحلاال المركبااات العضااويه. قااارة العمليااات الحيويااة لضاايط التلااو  البيئااي  االستصااالا الحيااوي.  والجوفيااه

 .الميكروبات واور التفا الت الحيوية. الحيوي ومقارة الميكروبات  لى ضبط أمرا  النبات

 

 (3)الساعات المعتمدة     108106 فسيولوجيا  المحاصيل

يهتم هذا المساق بعالقة النبات بالماء مط التركيي  لى  مليات التأقلم مط الشا الرخوي  استجابة النبات لالضااءة مان 

  0ة  ملهااا الهرومونااات النباتيااة   بناءهااا ونقلهااا وآلياا 0خااالل  مليااات التمثياال الضااوئي والتااأوا الضااوئي وااليهااار 

 0 مليات تثبيت بناء النيتروجين ااخل النبات    مليات النمو والتطور خالل المااخل المختلفة للنبات 

 

 (3)الساعات المعتمدة     308116تصميم المنشاءات المائية 

ااية      الطرق العيلخط اليحف المويون   الرشح الجانب" لين"الرشح وضغط األصعاا   شبكات الجريان   نظرية 

   (الصاارية)   المسااقط   الهااارات   البواباات (القاطعاة)منشاتت الاري   المأخاذ للقنااة الرئيساية   الناواظم الفر ياة 

تت الكهرومائيااة ومكوناتهااا    شااحااارات   المخااارج   منشااتت الصاارف   التقاطعااات   العبااارات   المناهاال   المنلا

 .ائيةالتناظر والنمذجة الهياروليكية للمنشأت الم



 

 

 

 

 

 (3)الساعات المعتمدة     107188(    8)تصنيف التربة 

يشمل المساق المبااايء المعتمااة فاي التصانيف الطبيعاي لألترباة  الفارق ماا باين تصانيف الترباة وتقسايم األراضاي   

رتااب   المعلومااات الواجااب توفرهااا لعمليااة تصاانيف التربااة   أهااااف التصاانيف   الهيكاال العااام للتصاانيف           

ومجاااميط التصاانيف  اآلفاااق التشخيصااية المسااتخامة فااي التصاانيف   تصاانيف األراضااي االرانيااة حسااب األنظمااة 

 .العالمية

 

 306166المعادن الطبينية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


