
 
 

 جغر 703 :رقم المقرر ورمزه اجلغرافيا احليوية :اسم المقرر

 العربية :لغة تدريس المقرر ال يوجد :المتطلب السابق للمقرر

 نظري 7 :الساعات المعتمدة الخامس :مستوى المقرر

           Module Description      : المقرروصف 

رقرررررررا باجلغرافيررررررا احليويررررررة  يرررررردا   رررررر   ا يعررررررر  ادل
برررررالع ور اوجمررررررل  بااليرررررا ال   يرقيرررررة   ي  ررررر    

ك ررا . اوسرراليو  الرظريررال  الر ررا ا  ال الع  ررة
ي ررررا مل ادلرقررررا اااسرررة اليا ررررال احليرررة   بي   رررا  ررر  
حيررر  ال و يرررح  ال   يررر   ال رقررروال  ت يعرررة الع  رررال 

ادلرقررررررا  ك رررررا ي ررررر  . برررررا اليا ررررررال احليرررررة  بي   رررررا
بييفية اس جابة هذه اليا ررال ل عوا ر  ال ي يرة    رر 
هررذه العوا رر    عو يع ررا   كصررا ا جمنررا    عيرررة 

  ك رررا ي ررر   ادلرقررررا.  رررح  بررررا  ا ا ايفنصرررا     لررر 
ادلررر ريف   عيروي  ال بررة  كررذل    الع  يررالبالعوا ر  

اااسررررة جمررررواا ال بررررة الفيميا يررررة  اليي يا يررررة    رهررررا 
 ر  عو يررررررح الر اعررررررال فررررررو  سرررررر   ع ررررررت اررررررو  عيررررررا

 .اواض

The curriculum introduces biogeography 

and studies its relationship with other 

sciences and its scope of application, 

along with search methodology, theories 

and models. It also addresses the study of 

living creatures in their natural habitats in 

terms of distribution, analysis and 

assessment together with the nature of 

relationship between living creatures and 

their habitats. The course also emphasizes 

the way these creatures respond to 

environmental factors and the effect of 

such factors on their distribution and the 

way these creatures acquire certain 

characteristics with a special emphasis on 

the role of man in such acquisition. 

 

 

                                  Module Aims     :هداف المقرر أ

  نشأعه      مهي ه   احليوي الغ   ع ت ال عر 
 .       فيه حتدث اليت الد اال  ه  ع ت  كذل 

Knowledge of biosphere and its 

important 

   يوناعه ايفييولوجي الرظار ع ت ال عر 
    عوا نه  ىل عراي اليت العوا    ع ت اوساسية 

 .فيه اخل  

Knowledge of biosphere cycles 

 Knowledge of ecosystem, and its .احلية اليا رال  نواع ع ت ال عر 

components 

 الر اعية الغ اءال ع ت ادلر ريف العوا   ع ت ال عر 
 اواض س   فو  عو يع ا  ع ت

Knowledge of living organism, and plants 

classification 

 (  هـ ) منوذج  
 توصيف املقرر خمتصر 



 Knowledge of A biotic Factors 

  

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية: )مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 The ability to know the role of biosphere .احليوي الغ   ا ا  عرفة

 The ability to distinguish between احلية  غري احلية ا رالالي با ال فريق

different types of living organism 

 The ability to determine the ecosystems ال  يعة ع ت ايفييولوجية اونظ ة حتديد

in the nature 

 The ability to evaluate ecosystems and  يونايا   عرفة ايفييولوجية  اونظ ة عرقيي 

knowing its components 

 The ability to classify natural vegetation الر اعية الغ اءال عنريف

 الفع ية الرقي ة) ال جري ية ادلعااالل بعض ع  يق
  صا ية ادل ج عة  احلراايف ال  خرن    ل  صا ط 
 ادلعااالل     غريها ال بة  اتوبة ال بة   نفا ية
 (اوجمرل

Training on how to apply empirical 

equations (rainfall effectiveness, 

evapotranspiration, growing degree days, 

soil water). 

 he ability to determine physical and  اليي يا ية الفيميا ية ال بة جمنا   بعض حتديد

chemical soil characteristics 

 :اجع المساندةوالمر الكتاب المقرر
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 احليوية اجلغرافيا
 

  محد ع داهلل ال اهر 
 سعد

 هر4141 ال اهر  محد ع داهلل

احليوية   اجلغرافيا  سس
  ييولوجية اااسة

 الع  ية  ال  وث ااا الدي   ي  ع دادلرقنوا 
 .اليويت جا عة

 

 ر4891

 حص   ع ي  ش الش احلياعية اجلغرافيا
 ع ي ع د  اخل ف 

 العايل ال ع ي    اايف
 الع  ي   ال   
 ال نريف ال نريف  جا عة

 ر4894

   ال بة احليوية اجلغرافيا
 

 ل رشريف ادلصرييف ااا حص  مسوا   بو
  ال  اعة   ال و يح
 .اواا  ع ا 

 

 ر4001



ع داهلل   محد بابير  الر اعال جغرافية
  محد

 ال الدااس الو ا ق  ركم
   ر  جا عة ايفنصانية 
 .الد حة

 ر4898

 


