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 التدرٌـــس

الدراسً المبادئ األساسٌة لعلم البٌئة ، بما فً علم البٌئة هو دراسة التفاعالت بٌن الكائنات الحٌة وبٌئتها. ٌقدم هذا المقرر مقرر البٌئة:  .1

 ذلك مفاهٌم االنتقاء الطبٌعً ، وبٌئة السكان والمجتمع ، والتنوع البٌولوجً ، واالستدامة وغٌرها من المواضٌع ذات الصلة.

ومبٌدات اآلفات، والمواد المسرطنة  ٌدرس فً هذا المقرر الملوثات األكثر شٌوًعا فً البٌئة ، بما فً ذلك المعادن الثقٌلة ،مقرر التلوث:  .2

وغٌرها من المنتجات الصناعٌة فً الكائنات الحٌة )االنسان والنباتات والحٌوانات( وآثارها على مستوى السكان والنظام البٌئً. ٌتضمن 

 المقرر المختبري تجارب للكشف عن المركبات الكٌمٌائٌة المسببة للتلوث.

 

 االهتمام البحثــً

  وٌشمل مجال الصحة البٌئٌة خمسة  البٌئٌة: ٌركز على العالقات بٌن الناس وبٌئتهم؛ وٌعزز وجود مجتمعات صحٌة وآمنة.الصحة
 تخصصات رئٌسٌة وهً:

 ،علم االوبئة البٌئٌة 
 ،علم السموم 
 ،علم التعرض 
 ،التشرٌعات والقوانٌن البٌئٌة 
 .والهندسة البٌئٌة 
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