
 
 

 جغر 802 :رقم المقرر ورمزه علم البيئة :اسم المقرر

 :لغة تدريس المقرر :المتطلب السابق للمقرر

 نظري 8:الساعات المعتمدة الرابع :مستوى المقرر

           Module Description      : المقرروصف 

ه املتنوعة وعالقته وجماالت البيئة،علم املقرر ف يعر 
البيئة  ويدرس ،األخرىاملتداخلة مع العلوم 

يكولوجية ونظمها اإل الفيزيائيةاحليوية و  امكوناهتو 
كما يدرس   .اجلغرايف وتوزعها ،وتوازهنا وتنوعها

أنواع البيئات العمرانية وخصائصها والعوامل املؤثرة 
النشاطات اإلنسانية يف تأثري  ويبني املقرر .فيها
 ، ويعرضواملشاكل النامجة عنها ات املختلفةالبيئ

العاملية وأهم مشكالهتا و  احمللية مناذج من البيئات
 .معاجلتهاوسبل 

  
 
 
 

Definition of the environment, and the 

environmental field, and the components 

of the environment, ecosystems, and 

distribution on the surface of the earth, 

And environmental degradation and its 

causes, 

And ways to preserve the environment, 

and environmental development, and 

sustainable environmental development 

                                  Module Aims     :هداف المقرر أ

مكوناهتا الفيزيائية واحليوية مفهوم البيئة و ف  يتعر   
 .وعالقته بالعلوم األخرى

Identifying the scientific concept of 

environment 

 

 Identify the components of natural and  .توضيح مفهوم  التوازن البيئي وأمهيته

human environment 

 Assess the geographical distribution of .توزيع البيئات الطبيعية والعوامل املؤثرة فيها

the environmental systems 

 

 Assess the spatial and temporal variations .توزيع البيئات العمرانية والعوامل املؤثرة فيها

of environmental regulations 

التدهور البيئي وأسبابه وطرق احملافظة  تبيان أشكال
 .على البيئة

Recognition of environmental 

degradation and its causes and methods 

of preservation of the environment 

 Identified on development plans and .العمرانيةو  اذج خمتارة من البيئة الطبيعية دراسة من

global environmental future 
 (لعمليةالفهم والمعرفة والمهارات الذهنية وا) :خمرجات التعليم

 (  هـ ) منوذج  
 توصيف املقرر خمتصر 



 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

  Acquisition of knowledge and .إدراك مفهوم البيئة والتوازن البيئي

 

 

 

متييز أنواع البيئات الطبيعية والعمرانية والعوامل 
 .املؤثرة فيها

Application skills of geographical 

distribution 

 

ألضرار اليت تتعرض هلا البيئة ونتائجها اإدراك 
 .السلبية

Understanding spatial relationships 

 Response to preserve the environment .واملقارنة بينهادراسة مناذج من البيئات العاملية 

 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 م8008 دار املعرفة اجلامعية حممد مخيس  ،الزوكة البيئة جغرافية
مشاكلها  -البيئة

وقضاياها ومحايتها من 
 التلوث

حممد عبد  ،الفقي
 القادر 
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