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الثالثة

التكنولوجيا الموضوع األول

الحيوية
الزراعية

الموضوعات البحثية
التلوث بمبيدات االفات ودور الكائنات الحية الدقيقة فى معالجتها .
المعالجة البيولوجية ودور الهندسه الوراثيه فيها ــ أنواع المبيدات
وتأثيرها الضار على االنسان والبيئة ــ مصادر التلوث بالمبيدات ــ
مدى ثبات المبيدات فى البيئات المختلفة ــ طرق تحلل المبيدات
ميكروبيا وأهم الميكروبات المحللة ــ التمثيل الحيوى للمبيدات

الموضوع الثانى
أضرار التلوث بالهيدروكاربون البترولية على البيئة ومعالجتها
حيويا بالكائنات الحية الدقيقة
التركيب الكميائى للبترول ـ أهم مكونات النفط ــ العوامل المؤثرة
على تحلل النفط الخام ـ مصادر التلوث بالمشتقات البترولية ـ
مخاطر التلوث البترولى على االنسان والبيئة ـ األضرار المترتبة
على تسرب النفط فى البيئات المختلفة ــ طرق معالجة التلوث
البترولى ( كيميائيا وفيزيائيا وبيولوجيا )

الموضوع الثالث

سمية المعادن الثقيلة واثرها الضار فى البيئات المختلفة ومعالجة
التلوث بها ميكروبيا .
المعادن الثقيلة وأهميتها الحيوية ــ سمية المعادن الثقيلة ــ العوامل
المؤثرة على سمية المعادن الثقيلة ــ مقاومة الكائنات الحية الدقيقة
للتسمم بالمعادن الثقيلة ــ دور الطحالب فى المعالجة الحيوية
للمعادن الثقيلة ــ استخدام الكائنات الحية الدقيقى فى تنقية المعادن
ــ المعالجة البيولوجية للتلوث بالزئبق

الموضوع الرابع

دور الكائنات الحية الدقيقة فى معالجة الصرف الصحى والصناعى
مياه الصرف ــ أهم مكونات مياة الصرف الصحى والصناعى ــ
مخاطر مياة الصرف الغير معالجة ــ طرق معالجه مياة الصرف

الموضوع الخامس
مشكلة تراكم البالستيك فى البيئات المختلفة ومدى قابليته للتحلل
ومخاطره على الكائنات الحية فى توفير حلول امنة مثل البالستيك
الحيوى .
البالستيك ــ المواد المضافة للبالستيك ــ التلوث البالستيكى للمياه
واليابسة ــ أضرار التلوث بالبالستيك على االنسان والبيئة ــ معدالت
تحلل البالستيك ــ سبل منع التلوث بالبالستيك ــ التحلل الحيوى
للبالستيك ــ البالستيل الحيوى بديل أمن للبالستيل المصنع من
المشتقات النفطية

الموضوع السادس
تلوث الهواء ومعالجته ميكروبيا .
الهواء ــ تلوث الهواء ــ مصادر تلوث الهواء ــ األضرار الناجمة
عن تلوث الهواء ــ طرق معالجة تلوث الهواء ــ المعالجة الحيوية
لتلوث الهواء
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