
raedjafar@yahoo.fr
Https://manara.edu.sy/ 1Dr. Raed JAFAR



علم البيئة
Ecology

ئة علم :املقرر  اسم UNRE105  :املقرر  رمز الب

ادي الذي يدرس بھ املقرر  ات املس :املستوى األ تو

تلفة امعية ا ا

ان ية- العرية :املقرر   املستخدمة اللغاتالدرسية القاعات :املقرر  تدرس م ل اإلن

ذا السابقة املتطلبات يوجد ال  :)املعتمدة الساعات نظام( املقرر  ل

امنة املتطلبات يوجد ال  :)املعتمدة الساعات نظام( املقرر  ذا مع امل
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Course :املقرر  وصف - description

يم باملبادئ الطالب بتعرف املقرر  تم ئة، لعلم األساسية واملفا  تطوره ومراحل تھشأ الب

عرفھ .األخرى  بالعلوم وعالقتھ ية، بالنظم و ا، البي ا أنواع ونا ا، م ية ارداملو  وتواز  البي
تلفة   .الطبيعية املصادر واستدامة ا

  املقرر  تم كما
ً
ات حول  معلومات الطالب بإعطاء أيضا ولوجية املستو  نظيميةالت اإلي

املة، ية العوامل املت ا البي ائنات ع وأثر ية ال   .ا

ن
ّ
ئة تلوث قضايا دراسة من الطالب املقرر  يمك تلفة، بالنفايات الب  املياه، مصادر ثتلو  ا
واء تلوث بة ال د املقرر  تمو  .وال و م عن عامة بمعلومات الطالب ب ية التاملشك أ  البي

نة بية الديموغرافيا وكذلك والبدائل، الرا ية وال   .البي

ناول    املقرر  ي
ً
يوي  التنوع أيضا ميتھ، ا رة املناخية العوامل وأ  العاملي، ناامل التغ وظا

ية، البصمة ية واألخطار األثر البي ثقيف املقرر  تم كما .البي  أجل من توعيتھو  الطالب ب

ئة حماية افظة وضرورة الب ا ا .عل
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ا املقرر # غط سة ال  املوضوعات الرئ
ئة 1 Introduction to ecologyمدخل إ علم الب

ميتھ، ما يدرسھ، عالقتھ بالعلوم األخ ومھ، أ ئة ومراحل تطوره، مف رى، شأة علم الب

ا يفا ية وتص .العوامل البي

Ecosystemأساسيات النظام البي 2 basics

ية الدائمة، املتجددة وغ املتجددة، ، املوارد البي استدامة  مكونات وتوازن النظام البي

.Sustainability الطبيعيةاملصادر 

املة3 ات االيكولوجية التنظيمية املت Integrated. املستو organizational ecological

levels

ية4 ائنات ا ية وتوزع ال  Ecological factors and distribution of living. العوامل البي

organisms

ئة 5 Environmental pollutionتلوث الب

ا  لية، خطرة صناعية، طبية، الزراعية، املياه العادمة(النفايات وأنواع ).صلبة م

Pollution of water sources. تلوث املصادر املائية6

د م حة ل لول املق م ملوثات املياه، أسباب تلوث املياه، األضرار الناجمة، ا ن تلوث أ

.املياه
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ا املقرر # غط سة ال  املوضوعات الرئ
بة7 واء وال Air and soil. تلوث ال pollution

ية والبدائل8 Environmental. املشكالت البي problems and alternatives

ية9 بية البي افيا وال Demography. الديموغر and Environmental Education

يوي 10 Biodiversity. التنوع ا

رة التغ املنا العاملي11 Climatic. العوامل املناخية وظا factors and the phenomenon

of global climate change

ية12 ية، األثر واألخطار البي Ecological. البصمة البي footprint, impact and 

environmental hazards

ئة13 Environment. حماية الب protection

ا؟  افظة عل ئة وضرورة ا تمام بالب )الو البي(ملاذا اال



داف General :للمقرر  العامة األ objectives of the course

عرفھ طالبال قدرات لتنمية املقرر  دف يم املبادئب و ئة، ملعل األساسية واملفا  الب

ات االستدامة، ولوجية املستو املة التنظيمية االي  املشكالت ،عددةاملت التلوث قضايا ،املت

ية يوي، التنوع ،والبدائل البي ، التغ ا ئ وحماية األثر تقييم املنا يص يمكن ة،الب  ت

داف ذه :التالية النقاط  األ

يم باملبادئ الطالب عرف -1 ئة لعلم األساسية واملفا .الب

وناتھ، ،البي بالنظام التعرف -2 .الطبيعية املصادر واستدامة توازنھ، م

ات الطالب عرف -3 ولوجية باملستو املة التنظيمية االي  الكرة ئةب صعيد ع املت

، النظام األرضية، ولو ية األي ائنات ب ية ال .ا
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ئة العوامل دراسة -4 ا الب ائنات ع وأثر ية ال .ا

ئة تلوث قضايا عن فكرة الطالب إعطاء -5 تلفة، بالنفايات الب  املائية، ادراملص تلوث ا

واء تلوث بة، ال لول  واالضرار األسباب وال حة وا د املق .التلوث من ل

ئة باملشكالت الطالب عرف -6 ي ال الب ا عا ن الوقت  العالم م  والعاملية، ليةا الرا

م ية البدائل وأ .البي

صائص الديموغرافيا، عن فكرة الطالب إعطاء -7 ال والتنظيم ا  أيض النمو، وأش
ً
وم ا  مف

بية ية ال ا البي داف ا أ .ومجاال
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وم عن فكرة الطالب إعطاء -8 يوي  التنوع مف ميتھ ا .وأ

رة املناخية بالعوامل الطالب عرف -9 .العاملي املنا التغ وظا

ية، البصمة بدراسات الطالب عرف -10 ية واألخطار األثر البي .البي

مية الطالب عرف -11 فاظ بأ ئة ع ا افظة  فاعل كعضو ودوره الب  سالمة ع ا

ئة .)البي الو( الب
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ة ال اصدرتھ ( املصدرلغة املرجعاسم املرجععطبيعة املرج# )ا

مرجع عاملي1
Ecology and the 

Environment
ية ل اإلن

Russell K. Monson

Springer-Verlag New York, 2014.

ISBN: 978-1-4614-7500-2

مرجع عاملي2

Ecology

concepts & applicationsية ل اإلن

Jr. Manuel C. Molles; Anna Sher

McGraw-Hill, 2022

ISBN: 9781260722208

مرجع عاملي3
Ecology 5th edition

ية ل اإلن
Bowman & Hacker 

ISBN: 9781605359236

مرجع عاملي4

One earth, one future -

Our changing Global 

Environment

ية ل اإلن

Cheryl Simon Silver & Ruth S. Defries

National Academy Press, 1990.

ISBN: 978-0309046329
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