
 
 

 جغر 323 :رقم المقرر ورمزه البيئة والصحة :اسم المقرر

 العربية :لغة تدريس المقرر ال يوجد :المتطلب السابق للمقرر

 نظري 2:الساعات المعتمدة سابعاملستوي ال :مستوى المقرر

           Module Description      : المقرروصف 

الطبيعيتتتتة البيئتتتتة  ظتتتتواىربعتتتت   د استتتتةب املقتتتتر  يهتتتتت 
 كعوامتتتتتي بيئيتتتتتة متتتتتعارة   الصتتتتتحة العامتتتتتة  لعمرانيتتتتتةوا

تتجلتتتتتتت  العوامتتتتتتتي  ذهىتتتتتتت  ىتتتتتتت  ، مبينتتتتتتتا   لإلنستتتتتتتا 
ستتتتتتتتررة التح تتتتتتتتر و  ،املنتتتتتتتتا   التطرف والتقلتتتتتتتت بتتتتتتتت

، تلتتتتتتتتتون اعتلتتتتتتتت   نوارتتتتتتتتتوالو  ،والتمتتتتتتتتدن العمتتتتتتتتراي
يستتع  و  .  املنتتا ا العمرانيتتة جتت   ارا يتتةتشتت ي و 

املرتبطتتتتتتة  تتتتتتذه   إىل التعتتتتتترف رلتتتتتت  ا متتتتتترا  املقتتتتتتر 
ومنتتتتتتا انتشتتتتتتا ىا نمانيتتتتتتا  وم انيتتتتتتا  وستتتتتتبي الظتتتتتتواىر، 

كمتتتتا . متتتتت انتشتتتتا ىا و تتتتر ىااحلتتتتد و  ،الوقايتتتتة منهتتتتا
حمليتتتتة ورامليتتتتة حيتتتتتوق املقتتتتر  رلتتتت   م لتتتتة تو تتتتيحية 
بعتت  اوهتتون النتشتتا  ا وبئتتة املر تتية البيئيتتة، مبينتتا 

ستت التشتريعا  اتا ييهتا     التصدي هلتا، الناجحة
 .والقوانني ال رو ية

 

 

 
 

                                  Module Aims     :هداف المقرر أ

  .التعرف رل  مفهوم العالقة بني البيئة والصحة

تو يح تأاري التطرف والتقل  املنا   رل  انتشا  
 .ا مرا  وتو نها   البيئة الطبيعية

 

اي رل  انتشا  ا مرا  تو يح تأاري التوسع العمر 
 وتو نها   البيئة الطبيعية

 

 تو يح تأاري التلون البيئ  رل  انتشا  ا مرا  

 (  هـ ) منوذج  
 توصيف املقرر خمتصر 



 وتو نها   البيئة الطبيعية
التعرف رل   طا إنا ة ا مرا  البيئية 

 .وم ايحتها
 

  العامل البيئية ن اسة مناذج مت انتشا  ا مرا  
 .. وسبي م ايحتها

 

 
 
 
 
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية: )مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

  .تفسري العالقة بني الصحة والبيئة

إن اك تأاري التطرف والتقل  املنا   رل  انتشا  
 .ا مرا  وتو نها   البيئة الطبيعية

 

العمراي رل  انتشا  ا مرا  إن اك تأاري التوسع 
 وتو نها   البيئة الطبيعية

 

ان اك تأاري التلون البيئ  رل  انتشا  ا مرا  
 .وتو نها   البيئة الطبيعية

 

ن اسة بع  ااال  ا مرا  النامجة رت ال وا ن 
 .الطبيعية وحتليلها

 

 
 
 
 

 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 سس  اوغراييا الطبية
 وتطبيقا 

ربدالفتاح صديا و 
 ربداحلميد است

للتنمية  نا  املعرية
 البشرية، الريا 
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