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 :توصيف المساق

، والدورات البيولوجية الكيميائية، وتدفق الطاقة، البيئيالنظام وفهم دراسة العالقات املتبادلة بني النباتات واحليوانات مع البيئة احمليطة هبم، 
من اجليولوجي، والعوامل البيئية، والسكان واجملتمعات احمللية واملناطق اإلحيائية الرئيسة )النظم البيئية(، والتغيري املستمر يف األرض على مر الز 

وتعريف التلوث البيئي بكافة . احليوياحليوية اجلديدة ، والتنوع  الطبيعي، والتطور، وتعريف أنواع من املخلوقات واالصطفاءومفاهيم التكيف، 
 أشكاله مدى تأثريه يف البيئة ويف الصحة البشرية، وطرق احلد منه.

 أهداف المساق:

 عوامل البيئية اليت تؤثر على الكائن احلي ومدى تأثر الكائن احلي بالوسط احمليط بهالتعرف على أهم ال -0
 تعريف التنوع احليوي ومدى أمهيته وتأثره باملناخ وتأثري البشر فيه -8
 أمهية العناصر األساسية يف النظم البيئية املختلفة ودراسة دورات هذه العناصر  -3
 دراسة أهم ملوثات البيئة وأضرارها يف كل من النظم البيئة وصحة البشر  -1
 غيريات يف األنظمة البيئية توزع الكائنات احلية فيهاتعريف الكوارث الطبيعية ودورها يف إحداث ت -5

 

 العربية واالنكليزية  :ةالعربية واألجنبي لغة الكتب والمراجع             العربية لغة التدريس:

 

 

 الكتب والمواد التعليمية المقررة

Principles of Ecology and Management, Alan Sitkin, Goodfellow Publisher, 2010. 

Ecology and the Environment: Step-By-Step, Michel Francois, Gecko press, 2009. 

 منشورات جامة دمشق 8002البيئة التطبيقية والتلوث،  
 . منشورات جامعة دمشق8002أساسيات البيئة النباتية، اجلزء العملي، 

 برنامج المحاضرات

 

 التدريبات القراءة الموضوع األسبوع 

  8إىل  1 صفحة  مقدمة يف علم البيئة  22/9 -/22/9 1

  21إىل  9صفحة  العلم واملادة والطاقة  4/11 -/29/9 2

  28إىل  21صفحة  األنظمة البيئية  11/11 -/6/11 3

العناصر عرب مشاهدة أفالم وثائقية عن انتقال  34إىل  29صفحة  دورات العناصر )دورة املاء، الكربون، النرتوجني( 18/11 -/13/11 4
 األحياء املختلفة

كتابة تقرير عن انتقال العناصر يف الكائنات  36إىل  35صفحة  دورات العناصر )دورة الفوسفور والكربيت( 25/11 -/21/11 5
 احلية من خالل مشاهدة أفالم وثائقية 

التنوع احليوي يف مشاهدة أفالم وثائقية عن  42إىل  32صفحة  التنوع احليوي والتطور 31/11 -/22/11 6
 جزر مدغشقر وغاالباغوس
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 التدريبات القراءة الموضوع األسبوع 

التنوع احليوي ودوره يف التفاعل بني األنواع  8/11 -/3/11 2
 وضبط تعدادها 

مشاهدة أفالم وثائقية عن العالقات احليوية  42إىل  43صفحة 
 بني أنواع الكائنات احلية 

  49إىل  48صفحة  التعاقب البيئي والتعداد السكاين البشري 15/11 -/11/11 8

 رسم خمططات مطرية حرارية ملناطق خمتلفة 53إىل  51صفحة  التنوع احليوي واملناخ 22/11 -/12/11 9

  61إىل  54صفحة  الكوارث وأنواعها 29/11 -/24/11 11

مشاهدة أفالم وثائقية حول تشكل ثقب  22إىل  62صفحة  تلوث اهلواء  –مقدمة حول التلوث  2/12 -/1/12 11
 ظاهرة االحتباس احلراري األوزون

  81إىل  23صفحة  تلوث بالضجيج 13/12 -/8/12 12

  96إىل  81صفحة  تلوث املاء والرتبة 21/12 -/15/12 13

  113إىل  92صفحة  التلوث اإلشعاعي والسرطان البيئي 22/12 -/22/12 14

   االمتحان النهائي 31/12/2118 15

 
 

 االختبارات واالمتحان النهائي

 
 من مئة الدرجة اللغة النوع املواضيع  التاريخ االختبار
البيئة واألنظمة البيئية ودورات  72/01/7102 (1مذاكرة )

 العناصر
MCQ15 العربية /كتايب% 

التنوع احليوي واملناخ والتطور  710207//0 (2مذاكرة )
 لدى األحياء والكوارث  

MCQ15 العربية /كتايب% 

 %07 العربية MCQ مجيع مواضيع املقرر 01/07/7102 االمتحان النهائي
 


