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البيئة تناديك
ومرض  النقالة  الهواتف  بني اشعاعات  العالقة  ما 

الرسطان؟ 
هل من املمكن انتاج الطاقة من النفايات ؟

ملاذا تنقرض األنواع؟
االمطار  وهطول  املنطلقة  الغازات  بني  العالقة  ما 

الحمضية؟
أيهام افضل، طاحونة الهواء ام الغاز الطبيعي؟

 ما هو البناء األخرض؟
كيف تتم تحلية املاء؟

كيف ميكن تحقيق العدالة البيئيّة؟

قال الطالب:
بكافة  مرتبط  املوضوع  أن  اذ  تعلمها  املهم  من  بذاته،  قائم  عامل  هي  املحيطة  البيئة   "علوم 

مجاالت حياتنا ولكافة األفراد دون األخذ بعني اإلعتبار الجيل، الدين، مكان السكن هذه العلوم  

مرتبطة بكافة الكائنات الحية وليس باإلنسان فقط"

"هي املوضوع الرائد يف العامل اليوم،  ولها أهمية كبرية جًدا، تعلّمنا عن املحيط الذي نعيش به، 

عن ماضينا وكذلك عن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا"

"انها ممتعة، شيقة، رائعة وتغري طريقة حياتنا ونظرتنا اىل العامل"

طالب وخريجي تخصص البيئة 

اإلستدامة او أن ال نكون
فقط بعد قطع الشجرة األخرية،

فقط بعد تسّمم النهر األخري،

فقط بعد اصطياد السمكة األخرية،

عندئذ سيعي االنسان 

بأن املال ال ميكن أكله                   )مقولة المرأة هندية(

نقص املوارد، انقراض الحيوانات، التغريات املناخية املتطرفة، 

االقتصاد  عىل  تؤثر  البيئيّة  املشاكل  واملرض.  الجوع  الفقر، 

واملجتمع ، هذه ليست تأثريات بعيدة األمد – وامنا تأثريات 

محليّة حالية.

هناك حاجة لتغيري فكري واإلنتقال إىل  النظرة الجديدة 
اإلستدامة:

األجيال  بقدرة  املساس  دون  املوارد  يستغل  معيشة  منط 
القادمة عىل تلبية حاجاتها.

 تعلم البيئة –
ممتع وهام! 

العلوم  ويتصدر  محتلًنا  مجااًل  املحيطة   البيئة  علوم  مجال  يعترب 
والتكنولوجيا، هو مجال آخذ بالتطور مام يزيد الطلب ملختصني يف 

املجال .
علينا كمواطنني التعرف عىل قضايا بيئية والبت يف معضالت بيئية 

نواجهها يف حياتنا.



ما هي املضامني التعليمية?
جوالت   - اخر  بشكل  البيئة  تخصص  يف  نتعلم 
تعليمية في الطبيعة، تطوع من أجل البيئة،  انجاز 
وعمل  نقاشات  محوسب،  تعليم  وابحاث،  تجارب 

جامعي، مسابقات وغري ذلك..... 

ثالثة اربعة واىل العمل......
ميكن للمختصني يف مجال العلوم البيئيّة العمل يف مجال اإلرشاف  والتخطيط، املراقبة 

والتطوير،  اإلدراة وبلورة السياسة:

يف القطاع العام:  وزارات حكومية، األقسام البيئيّة يف السلطات املحلية واملنظامت   *
العامة.

يف القطاع التجاري: رشكات لالستشارة البيئيّة، تطوير تكنولوجيا ودية للبيئة، رصد   *
العمليات يف املصانع.

يف املنظامت الخرضاء مثل: سلطة الطبيعة والحدائق، جمعية حامية الطبيعة، االنسان   *
الطبيعة والقانون.

* يف املؤسسات  االكادميية: االندماج يف أبحاث رائدة .
   

التطور الذايت والتداخل االجتامعي 
يف البيئة املحيطة

سلطة  الطبيعة،  حامية  جمعية  يف  التطّوع  بيئيون:  متطوعون 
)קק"ל(  االرسائييل  القومي  الصندوق  والحدائق،  الطبيعة 
ووزارة حامية البيئة يف  مجال الرتبية لالستدامة، االرشاد 

والقيادة البيئيّة.

نظرة إىل األمام  
طلب عايل ملختصني يف املجال.

خيارات متنوعة للتعليم والتأهيل - تقرتح معظم الجامعات 
والكليات مسارات تعليم لعلوم البيئة ومسارات تخصص 

متميزة.
رشوط التعليم مريحة، والتعليم ممتع ومتنوع.

هناك امكانية للتعليم أللقاب أعىل وإنجاز أبحاث مختلفة يف 
مجال البيئة.

 مصطلحات ومبادئ يف علوم البيئة املحيطة
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