منوذج ( هـ )
خمتصر توصيف املقرر

اسم المقرر :البيئة والصحة

رقم المقرر ورمزه 323 :جغر

المتطلب السابق للمقرر :ال يوجد

لغة تدريس المقرر :العربية

مستوى المقرر :املستوي السابع

الساعات المعتمدة 2:نظري

وصف المقرر :

Module Description

يه تتت املق تتر بد اس تتة بعت ت ظت تواىر البيئ تتة الطبيعي تتة
والعمرانيت تتة كعوامت تتي بيئيت تتة مت تتعارة الصت تتحة العامت تتة
لإلنست ت تتا  ،مبينت ت تتا ى ت ت ت ى ت ت تذه العوامت ت تتي تتجل ت ت ت
بت ت ت تالتطرف والتقل ت ت ت ت املن ت ت تتا  ،وس ت ت تتررة التح ت ت تتر
والتمت ت ت تتدن العم ت ت ت تراي ،والتلت ت ت تتون اعتل ت ت ت ت نوارت ت ت تتو،
وتش ت ي ج ت ارا يتتة املنتتا ا العمرانيتتة .ويستتع
املق ت تتر إىل التع ت تترف رلت ت ت ا مت ت ترا املرتبط ت تتة ت تتذه
الظت ت تواىر ،ومن ت تتا انتش ت تتا ىا نماني ت تتا وم اني ت تتا وس ت تتبي
الوقاي تتة منه تتا ،واحل تتد م تتت انتش تتا ىا و تتر ىا .كم تتا
حيت تتوق املق تتر رل ت ت م ل تتة تو تتيحية حملي تتة وراملي تتة
النتشتتا ا وبئتتة املر تتية البيئيتتة ،مبينتتا بعت اوهتتون
الناجحة التصدي هلتا ،اتا ييهتا ستت التشتريعا
والقوانني ال رو ية.

أهداف المقرر :

Module Aims

التعرف رل مفهوم العالقة بني البيئة والصحة.
تو يح تأاري التطرف والتقل املنا
ا مرا وتو نها البيئة الطبيعية.

رل انتشا

تو يح تأاري التوسع العمراي رل انتشا ا مرا
وتو نها البيئة الطبيعية
تو يح تأاري التلون البيئ رل انتشا ا مرا

وتو نها

البيئة الطبيعية

التعرف رل
وم ايحتها.

طا إنا ة ا مرا
البيئية

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

البيئية
العامل

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:

تفسري العالقة بني الصحة والبيئة.
إن اك تأاري التطرف والتقل املنا
ا مرا وتو نها البيئة الطبيعية.

رل انتشا

إن اك تأاري التوسع العمراي رل انتشا ا مرا
وتو نها

البيئة الطبيعية

ان اك تأاري التلون البيئ رل انتشا ا مرا
وتو نها البيئة الطبيعية.
ن اسة بع ااال ا مرا
الطبيعية وحتليلها.

النامجة رت ال وا ن

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
اسم الكتاب

اوغراييا الطبية سس
وتطبيقا
Medical Geography,
Third Edition

اسم المؤلف

ربدالفتاح صديا و
ربداحلميد است
Melinda S. Meade
and Michael Emch

اسم الناشر

سنة النشر

نا املعرية للتنمية
البشرية ،الريا

2227م

The Guilford
Press

2010

