
 
 

 جغر 103:رقم المقرر ورمزه االنسان والبيئة :اسم المقرر

 العربية :لغة تدريس المقرر اليوجد :المتطلب السابق للمقرر

 نظري 1   :الساعات المعتمدة اخلامس :مستوى المقرر

           Module Description      : المقرروصف 

رر بالبيئة ومكوناهتا الفيزيائية واحليوية، يعرف ادلق
نتج من ما يو ، اإليكولوجي والنظام البيئي وتوازنه

الستغالل بسبب اتدهورها، ل نتيجةأضرار جسيمة 
ويركز . الظروف ادلناخية القاسيةو اإلنساين ادلفرط 

البيئات االنسانية االقتصادية دراسة على ادلقرر 
راضي الرعوية األو ية األراضي الزراع بيئاتادلتمثلة ب

 تدهورهاية وكيف بشكل خاص الغابيةراضي األو 
ذلك  ويبني ما ينتج عن. بفعل اإلنسان وتصحرها

 واجتماعية وسياسية اقتصاديةمن أضرار وكوارث 
ادلقرر ويقدم  .على مستوى األفراد والبلدان والعامل

للتدهور ادلناسبة  العلمية احللولاألساليب و بعض 
بعض النماذج  يعرض، و ئات ادلذكورةالبيئي يف البي

العادلية واحمللية لتدهور البيئة، وبعض النماذج 
 الناجحة يف احلفاظ على البيئة ومعاجلة تدهورها

    . وتنميتها
 

The course introduces  the environment 

and its physical and biological 

components, the ecosystem and its 

ecological balance, and the resulting 

serious damage as a result of degradation 

due to over exploitation and the harsh 

climatic conditions. The course focuses 

on the study of human economic 

environments such as environments of 

agricultural land , pastoral land and in 

particular forest land, and its degradation 

and desertification by human miss use. 

And shows what the resulting damage 

and the disaster of economic, social and 

political on local and international 

communities. 

The course  presents some methods and 

appropriate scientific solutions to 

environmental degradation in these 

environments, and reviews some models 

of local and global environmental 

degradation, and some successful models 

in the preservation of the environment 

and address the degradation and 

development. 

                                  Module Aims     :هداف المقرر أ

 Illustrate the importance of ecological ياإليكولوج البيئي التوازن أمهية توضيح

balance ecological 

  توضيح أصناف البيئات االقتصادية وخصائصها

 Clarify the role of human in the توضيح دور اإلنسان يف تدهور البيئة 

degradation of the environment 

 االقتصادية والكوارث باألضرار التعريف
  البيئي التدهور عن النامجة والسياسية واالجتماعية

Definition of damage and economic 

disasters, social and political effects of 

environmental degradation 

 (  هـ ) منوذج  
 توصيف املقرر خمتصر 



تبيان بعض الطرق ادلستخدمة يف معاجلة التدهور 
 البيئي

Describe some of the methods used to 

address environmental degradation 

 
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية: )مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

تدهور النظام البيئي  عن   النامجةائج ادراك النت -3
 .اإليكولوجي وأمهية احملافظة عليه

Realize the dire consequences of 

environmental degradation of the 

ecosystem and the importance of 

maintaining 

 

التمييز بني أصناف البيئات االقتصادية 
 .وخصائصها

Discrimination between categories of 

economic environments and properties. 

تبني مظاهر التدهور البيئي واقرتاح احللول  -2
 وادلعاجلة ادلناسبة للحد منها

Show signs of environmental degradation 

and to propose solutions and appropriate 

treatment to reduce them 

 

 Study and analysis of cases of .البيئي هوردراسة وحتليل حاالت للتد -1

deterioration 

 

إجراء مقارنة  بني بعض النماذج العادلية  -4
 .واحمللية للتدهور البيئي واالستفادة منها

A comparison between some models of 

global and local environmental 

degradation and its utilization. 

 

  

 :والمراجع المساندة مقررالكتاب ال
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People and Nature: 

An Introduction to 

Human Ecological 

Relations 

Emilio F. Moran Wiley-Blackwell 8002م 

Sustaining the 

Earth: An 

Integrated 

Approach 

G. Tyler Miller Brooks Cole; 8002م 

 


