
 
 

   جغر 405 :رقم المقرر ورمزه تلوث الغالف الجوي :اسم المقرر

 العربيه :لغة تدريس المقرر جغر 404 :المتطلب السابق للمقرر

 (عملي 2، نظري2) 3 :الساعات المعتمدة  السادس :مستوى المقرر

           Module Description      : المقرروصف 

 ه، وأسبابيتلوث الغالف اجلو ادلقرر يتناول  
الطبيعية والبشرية، ويركز على تلوث اذلواء بواسطة 

 ،SO2الكبريت وثاين أكسيد   O3األوزون 
 MP10 ، واجلسيمات اخلشنة  Pbوالرصاص 

وأكاسيد  ،MP0.1وفوق الناعمة  ،MP2.5والناعمة 
وأول أكسيد الكربون  ،NO2و  NOالنرتوجني

CO،  وثاين أكسيد الكربونCO2  ، الناتجة
وزيادة النمو  زيادة عدد سكان العامل، بفعل

. توضيح طرق قياسهاو  ،والصناعي احلضري
دراسة ادلعايري العادلية للتلوث وادلقارنة  ويتناول ادلقرر

كما يوضح بعض الطرق الرياضية العملية يف ،  بينها
 حساب نسب تركيز ادللوثات يف الغالف اجلوي،

واآلثار راسة بعض مناذج التلوث يف العامل ود
على مستوى  ها، وسبل احلد منهاالناجتة عن السلبية

 .العامل واالقليم والدولة واجملتمع والفرد

 GEO 405: Atmospheric Pollution 
Credit: 3 (2, 2) 
  
Addresse  the atmosphiric pollution, 
and causes of   

                                  Module Aims     :هداف المقرر أ

   .الغالف اجلويتلوث مفهوم توضيح  
 

حتديد أنواع ادللوثات الرئيسة يف الغالف اجلوي  
 .ومصادرها

  

دراسة أساليب قياس نسب تركيز ادللوثات وطرق 
 .حساهبا

  

  حتليل بعض ادلعايري العادلية ادلستخدمة يف حتديد 

 (  هـ ) منوذج  
 توصيف املقرر خمتصر 



 .خطورة التلوث
تبة على التلوث الغالف اجلوي   بيئية ادلرت اآلثار ال

  .وسبل احلد منها
  

 تلوث الغالف اجلوي حاالتدراسة وحتليل بعض 
  .العامل  يف

  

الغالف هود ادلملكة دلواجهة تلوث التعريف جب
  .اجلوي

  

 
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية: )مخرجات التعليم
 

 :بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على يفترض بالطالب
 

إدراك مفهوم التلوث اذلوائي وخطورته على البيئة 
  الطبيعية واحلياة االنسانية

  

   التعرف على ادللوثات األساسية للغالف اجلوي

البيانات ادلتعلقة بتلوث الغالف اجلوي  حتليل
 واستخالص النتائج

  

الرياضية حلساب استخدام العالقات والقوانني 
 نسب تركيز ادللوثات اذلوائية 

 

استخدام ادلعايري العادلية يف تقدير مستويات 
 التلوث اذلوائي  

  

دراسة بعض حاالت التلوث اذلوائي يف البيئة احمللية 
 وتقدمي تقارير عنها

 

 
 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر
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مشاكلها  –البيئة  
وقضاياها ومحايتها 
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 من التلوث
 


