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 وصف المادة .81

فهم طبٌعة وتوزٌع ومدى تأثٌر االخطار البٌئٌة والكوارث الطبٌعٌة ، والتعرف على تاثٌر التغٌرات  ٌهدف هذا المساق الى
ر الطبٌعٌة الناتجة عن نشاط العالمٌة فً هذا المجال على حسلسٌة االنسان والبٌئة المحٌطة لهذه التغٌرات، ودراسة االخطا

الزالزل والبراكٌن، والتعرف على اهم االخطار الطبٌعٌة المناخٌة والهٌدرولوجٌة مثل الفٌضانات والجفاف،باالضافة الى 
تحري االخطار البٌئٌة الناتجة عن النشاط البشري وتأثٌرها على صحة االنسان مثل ثلوث المٌاه والهواء والتربة ، التطرق الى 

رق المستخدمة فً تقٌٌم وتحلٌل االخطار البٌئٌة واالستجابة لها والسٌاسات الوطنٌة للتصدي لالخطار البٌئٌة، والتعاون الط
 الدولً فً هذا المجال. 

 
 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
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 أوالً: األهداف

  المعرفت والفهم :

األخطبس ٚاٌىٛاسس اٌجٍئٍخ اٌٙذف األٚي )أ(: رضٌٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼبسف اٌؾذٌضخ فً ِغبي . 

 .اٌٙذف اٌضبًٔ )ة(: رٍّٕخ ِٙبساد اٌجؾش اٌؼًٍّ ٌٍطبٌت فً ِغبي األخطبس ٚاٌىٛاسس اٌجٍئٍخ

 اٌٙذف اٌضبٌش: رٍّٕخ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٌٍطبٌت وّٙبساد االرصبي، ٚاٌزفىٍش إٌبلذ، ٚغٍش٘ب.             

 .االخطبس اٌجٍئٍخ ٚاداسح اٌىٛاسسٌؼًٍّ ٌٍطبٌت فً ِغبي اٌٙذف اٌشاثغ: رٍّٕخ ِٙبساد اٌجؾش ا            

   اٌٙذف اٌخبِظ: رٍّٕخ  ِٙبسح  اداسح اٌجٍئخ ِٓ اعً اٌّؾبفظخ ػٍى اٌّٛاسد اٌطجٍؼٍخ ِٓ اٌزذ٘ٛس ٚاالعزٕضاف ظّٓ             

 اٌزٍّٕخ االِغزذاِخ .

 قادراً على... وتاجاث التعلّم: يتىقع مه الطالب عىذ إوهاء المادة أن يكىنثاويا: 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ: ٌزٛلغ أْ ٌىزغت اٌطبٌت ِٓ دساعخ اٌّغبق اٌّفبٍُ٘ ٚاٌّؼبسف اٌزبٌٍخ:-ا

االخطار البيئية والمفاهيم المتعمقة بها مثل )البيئة, التركيز الحيوي, االنتاج االنظف, التدوير, مصادر الطاقة المتجددة, وغير أن يعرف  - 1
 المتجددة.....الخ(.

 .   يقارن بين االخطار البيئية الطبيعية والبشرية  أن  -2
 .  أسباب كل نوع من انواع المشاكل واالخطار البيئيةأن يحدد   -3

 يستوعب الية الحد من حدوث االخطار والمشكالت البيئيةأن  - 4     

 ٚاٌزؾٍٍٍٍخػٍى اوزغبة ٚرٍّٕخ اٌّٙبساد اٌزٍٕ٘خ ٌزٛلغ أْ ٌغبػذ اٌّغبق اٌطبٌت  :ٚاٌمذسح ػٍى اٌزفىٍش ٚاٌزؾٍٍٍٍخ اٌّٙبساد اٌزٍٕ٘خ -2

  اٌزبٌٍخ:

نسان في حدوش المشكالت واالخطار البئيةيتبين دور اال (1  

.  االجراءات المتخذة لمحد من الحد من المشكالت واالخطارالبيئية  وميقّ  (2  

 .اسباب واثار الكوراث واالخطار والمشكالت البيئيةيتممس العالقة بين  (3

 ت الخاصت بالمساق: يتىقع أن يؤدي المساق الى :مهاراث األكاديميت والعمليال -ج  
 .  اٌزٛصٌغ اٌغغشافً ٌٍّٕبغك اٌّؼشظخ ٌٍىٛاسس ٚاالخطبس ٚاٌّشىالد اٌجٍئٍخ( ٌزذسة اٌطبٌت ػٍى 1  

 .  ٌشثػ ثٍٓ اعجبة ٚٔزبئظ اٌىٛاسس اٌجٍئٍخ( 2  

 .خطبس اٌجٍئٍخبلزشاػ ؽٍٛي ٌٍؾذ ِٓ ؽذٚس اال( ٌصجؼ اٌطبٌت لبدسا ػٍى3  
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 ٔزبعبد اٌٍَٛ ِٚٙبَ اٌٛؽذح أعبٌٍت اٌزمٍٍُغشق اٌزؼٍٍُ ٚ

اٌزؼٍُّ 

 اٌّزؾممخ

 ٛظٛعاٌّ األعجٛع اٌغبػبد

 ٚٚاعجبد اٌىزشٍٚٔخ ِؾبظشاد ِٕٚبلشبد 

 ٚاٌزشؽٍت ثُٙ، ٚرؼشٌفُٙ ثبٌّبدحٌمبء اٌطٍجخ، 
 ( خ اٌّبدحرذسٌت اٌطٍجخ ػٍى اعٍٛة اٌزؼٍٍُ اٌّذِظ ٚاالغالع ػٍى خط)  

غبصاد ،  إٌظُ اٌّفزٛؽخ ٚاٌشئٍغٍخ ٚإٌّؼضٌخ، إٌظُ اٌجٍئٍخ، ِفَٙٛ ػٍُ اٌجٍئخِفَٙٛ 

 .اٌغٍغٍخ اٌغزائٍخ، ٚا اٌزغٍش إٌّبخً، اػبدح اٌزذٌٚش، ٚاٌذفٍئخ
 ) ٚاعجبد اٌطٍجخ(:*

 ثٍٓ ِىٛٔبد إٌظبَ اٌجٍئً
فً ِٛلغ اٌزؼٍٍُ  اٌجٍئًٕظبَ ساثػ فٍذٌٛ ػٓ اٌ اٌّفبٍُ٘ اٌجٍئٍخ ٚفً  ِالؽظخ : ِشعغ

  ؟االٌىزشًٚٔ 
ٌمبء اٌطٍجخ،ِٕٚبلشزُٙ ثؾً اٌٛاعت ٚاٌزؼٍٍك ػٍٍٙب ثّب ٌغًٕ اٌّبدح ٚرصٌٛت   

 األخطبء إْ ٚعذد.
 * اٌضالصبء: ) ِؾبظشح أعزبر اٌّبدح (

 ،رٛظٍؼ ٚششػ ٍِّضاد اعزخذاَ اٌطبلخ اٌّزغذدح ــ   
 *اٌخٍّظ ) ٚاعجبد اٌطٍجخ(: 

 اٌزجبٌٓ االلًٍٍّ ٌالخطبس اٌجٍئٍخ ـ ِب ً٘ أعجبة ــ 

 
 

 

 

 

 

 

 االؽذ

 اٌضالصبء

 

 

 اٌخٍّظ

 

 

 

 االؽذ

 

 اٌضالصبء

 

 اٌخٍّظ

ٌٍّض ثٍٓ 

اٌّفبٍُ٘ 

اٌجٍئٍخ 

 اٌّخزٍفخ

 -األٚي 6

 ٚاٌضبًٔ 

 

ٌمبء رشؽٍجً 

ثبٌطٍجخ 

ٚاٌزؼشٌف 

 ٌّبدحا ثّفشداد

 ٚخطزٙب.

 رٍّٙذ ٚػشض

ٌالخطبس اٌجٍئٍخ 

ٚرٛظٍؼ 

 اٌّفبٍُ٘ اٌجٍئٍخ
 

اد ِٕٚبلشبد  ٚٚاعجبد اٌىزشٍٚٔخِؾبظش  

 .األؽذ: ٌمبء اٌطٍجخ، ِٕٚبلشزُٙ ثؾٍٛي اٌٛاعجبد ٚاٌشد ػٍى اعزفغبسارُٙ

 ( اٌضالصبء: ) ِؾبظشح أعزبر اٌّبدح

 .غجٍؼخ االخطبس ٚاٌىٛاسس اٌجٍئٍخ ٚأٛاع االخطبس اٌجٍئٍخ

 *:(اٌخٍّظ ) ٚاعجبد اٌطٍجخ

ّىٓ اٌزؼبًِ ِؼٙبِب ً٘ اعجبة ؽذٚس اٌضالصي ٚاٌجشاوٍٓ ٚغٍف ٌ  - 

ِالؽظخ : ِشعغ فً االخطبس ٚاٌىٛاسس اٌجٍئٍخ ٚ ساثػ فٍذٌٛ ػٓ ثؼط االخطبس 

   اٌجٍئٍخ فً ِٛلغ اٌزؼٍٍُ االٌىزشًٚٔ
 

 

 االؽذ

 اٌضالصبء

 

 اٌخٍّظ

 

 

 

 

 

 

 

 ا

ٌغزٕزظ 

غجٍؼخ 

االخطبس 

اٌجٍئٍخ 

 اٌّخزٍفخ

اٌفصً اٌضبًٔ:  اٌضبٌش 3

األخطبس 

ٚاٌىٛاسس 

 .اٌجٍئٍّخ

 خطبساأل غجٍؼخ

ٚاٌىٛاسس 

اٌجٍئٍّخ، أٔٛاع 

 األخطبس اٌجٍئٍّخ

اٌزجبٌٓ  ،

اإللًٍٍّ ٌآلصبس 

اٌزذٍِشٌّخ 

ٌٍىٛاسس 

اٌجٍئٍّخ، اٌزضاٌذ 

اٌّزٛلغ فً 

األخطبس 

ٚاٌىٛاسس 

   اٌجٍئٍّخ
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 ِؾبظشاد ِٕٚبلشبد  ٚٚاعجبد اٌىزشٍٚٔخ

 .األؽذ: ٌمبء اٌطٍجخ، ِٕٚبلشزُٙ ثؾٍٛي اٌٛاعجبد ٚاٌشد ػٍى اعزفغبسارُٙ

ٌضالصبء: ) ِؾبظشح أعزبر اٌّبدحا  ) 

اٌٙبسٌىٍٓ ٚاألػبصٍش اٌّذاسٌخ، أػبصٍش اٌزٛسٔبدٚ، اٌؼٛاصف اٌضٍغٍخ. 

                                ػٛاصف اٌجشد، ػٛاصف اٌغجبس، اٌصٛاػك

 *:(اٌخٍّظ ) ٚاعجبد اٌطٍجخ

   ٔبلش اعجبة ٚٔزبئظ االخطبس ٚاٌىٛاسس اٌّشرجطخ ثبٌزطشف إٌّبخً؟

اٌىٛاسس اٌغٌٛخ ٚ ساثػ فٍذٌٛ ػٓ ؽظخ : ِشعغ فً االخطبس ِٚال

 فً ِٛلغ اٌزؼٍٍُ االٌىزشًٚٔ   اٌزطشف إٌّبخً

 

 االؽذ

 اٌضالصبء

 

 

 اٌخٍّظ

ٌذسن اعجبة 

ٚٔزبئظ  

 اٌىٛاسس اٌغٌٛخ

ٌمبسْ ثٍٓ اصبس 

وً ٔٛع ْ 

أٛاع االخطبس 

ٚاٌىٛاسس 

  اٌغٌٛخ

3 
 

اٌفصً اٌضبٌش:  اٌشاثغ 

األخطبسٚاٌىٛاسس 

  ٌٛخاٌغ

اٌٙبسٌىٍٓ 

ٚاألػبصٍش 

أػبصٍش ، اٌّذاسٌخ

، اٌزٛسٔبدٚ

 اٌؼٛاصف اٌضٍغٍخ.

، ػٛاصف اٌجشد

ػٛاصف اٌغجبس                                 

 اٌصٛاػك، 

 ِؾبظشاد ِٕٚبلشبد  ٚٚاعجبد اٌىزشٍٚٔخ

 .األؽذ: ٌمبء اٌطٍجخ، ِٕٚبلشزُٙ ثؾٍٛي اٌٛاعجبد ٚاٌشد ػٍى اعزفغبسارُٙ

ػٓ غجٍؼخ االخطبس ٚاٌىٛاسس اٌّشرجطخ  ؾبظشح أعزبر اٌّبدحاٌضالصبء: ) ِ

ِٛعبد اٌؾش، اٌصمٍغ، اٌغفبف ثبٌزطشف إٌّبخً،   ) 

 *:(اٌخٍّظ ) ٚاعجبد اٌطٍجخ

 

 فغش اعجبة  ؽذٚس وً ٔٛع ِٓ أٛاع االخطبس ٚاٌىٛاسس اٌزىزٍٛٔخ؟
ِالؽظخ : ِشعغ فً االخطبس ٚاٌىٛاسس اٌزىزٍٛٔخ ٚ ساثػ فٍذٌٛ ػٓ 

 ٚاٌجشاوٍٓ  فً ِٛلغ اٌزؼٍٍُ االٌىزشًٚٔ اٌضالصي 

 

 

 

 االؽذ

 اٌضالصبء

 

 اٌخٍّظ

ٌغزٕزظ االصبس 

االٌغبثٍخ 

ٚاٌغٍجٍخ 

ٌالخطبس 

اٌّشرجطخ 

ثبٌزطشف 

 إٌّبخً

اٌخبِ 3

 ط 

اٌفصً اٌشاثغ: 

األخطبس ٚاٌىٛاسس 

اٌّشرجطخ ثبٌزطشف  

 ًّ  إٌّبخ

، ِٛعبد اٌؾش

  اٌغفبف ،اٌصمٍغ

 

اٌىزشٍٚٔخِؾبظشاد ِٕٚبلشبد  ٚٚاعجبد   

 .األؽذ: ٌمبء اٌطٍجخ، ِٕٚبلشزُٙ ثؾٍٛي اٌٛاعجبد ٚاٌشد ػٍى اعزفغبسارُٙ

 ( اٌضالصبء: ) ِؾبظشح أعزبر اٌّبدح

 األخطبس ٚاٌىٛاسس اٌزىزٍٛٔخ

 اٌضالصي، ٚاٌجشاوٍٓ

 *:(اٌخٍّظ ) ٚاعجبد اٌطٍجخ

 ِب ً٘ أوضش اٌذٚي رؤصشا ثبالخطبس اٌٍٙذسٌٚٛعٍخ ،؟ ٌّٚبرا؟

االخطبس ٚاٌىٛاسس اٌٍٙذسٌٚٛعٍخ ٚ ساثػ فٍذٌٛ ػٓ  ِالؽظخ : ِشعغ فً

    رغٛٔبًِ  فً ِٛلغ اٌزؼٍٍُ االٌىزشًٚٔ

 

 االؽذ

 اٌضالصبء

 

 

 اٌخٍّظ

ٌؾذد ػٍى 

اٌخشٌطخ 

إٌّبغك اٌّٙذدح 

ثبالخطبس 

 اٌزىزٍٛٔخ

اٌغبد 3

 ط

اٌفصً اٌخبِظ: 

األخطبس ٚاٌىٛاسس 

 :اٌزىزٍٛٔخ
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 ِؾبظشاد ِٕٚبلشبد  ٚٚاعجبد اٌىزشٍٚٔخ

ذ: ٌمبء اٌطٍجخ، ِٕٚبلشزُٙ ثؾٍٛي اٌٛاعجبد ٚاٌشد ػٍى األؽ

 .اعزفغبسارُٙ

 ( اٌضالصبء: ) ِؾبظشح أعزبر اٌّبدح

 :األخطبس ٚاٌىٛاسس اٌٍٙذسٌٚٛعٍخ

 اٌغٍٛي ٚاٌفٍعبٔبد ، اٌزغٛٔبًِ، االٍٔٙبساد اٌضٍغٍخ

 *:(اٌخٍّظ ) ٚاعجبد اٌطٍجخ

 ٌّبرا؟ِب ً٘ أوضش اٌذٚي رؤصشا ثبالخطبس اٌٍٙذسٌٚٛعٍخ ،؟ ٚ  
ِالؽظخ : ِشعغ فً االخطبس ٚاٌىٛاسس اٌٍٙذسٌٚٛعٍخ ٚ ساثػ 

 فٍذٌٛ ػٓ رغٛٔبًِ  فً ِٛلغ اٌزؼٍٍُ االٌىزشًٚٔ  

 

 االؽذ

 

 اٌضالصبء

 

 

 اٌخٍّظ

ٌمبسْ ثٍٓ 

االخطبس 

ٚاٌىٛاسس 

 اٌٍٙذسٌٚٛعٍخ

 اٌفصً اٌغبدط: اٌغبثغ 3

األخطبس ٚاٌىٛاسس 

 اٌٍٙذسٌٚٛعٍخ

، ٌغٍٛي ٚاٌفٍعبٔبد ا

االٍٔٙبساد ، اٌزغٛٔبًِ

 اٌضٍغٍخ
 

 ِؾبظشاد ِٕٚبلشبد  ٚٚاعجبد اٌىزشٍٚٔخ

األؽذ: ٌمبء اٌطٍجخ، ِٕٚبلشزُٙ ثؾٍٛي اٌٛاعجبد ٚاٌشد ػٍى 

 .اعزفغبسارُٙ

 ( اٌضالصبء: ) ِؾبظشح أعزبر اٌّبدح

 األخطبس ٚاٌىٛاسس اٌٍٙذسٌٚٛعٍخ

 اٌغٍٛي ٚاٌفٍعبٔبد ، اٌزغٛٔبًِ، االٍٔٙبساد اٌضٍغٍخ

 

د اٌطٍجخاٌخٍّظ ) ٚاعجب ):* 

ِب ً٘ اعجبة ؽذٚس  رآوً غجمخ األٚصْٚ، األِطبس   

اٌؾّعٍخ، رٍٛس اٌٍّبٖ؟ ِب ً٘ اوضش اٌذٚي ػشظخ ٌٙزا اٌخطش 

 اٌجٍئً؟
ِالؽظخ : ِشعغ فً اٌضٍٛس اٌجٍئً ٚ ساثػ فٍذٌٛ ػٓ  اٌزٍٛس 

 اٌجٍئً فً ِٛلغ اٌزؼٍٍُ االٌىزشًٚٔ  

 

 االؽذ

 

 اٌضالصبء

 

 

 

 

 اٌخٍّظ

ٌٕبلش اعجبة 

بس اٌىٛاسس ٚاص

 االظٍخ اٌّخزٍفخ

اٌفصً  اٌضبِٓ  3

.األخطبس اٌغبثغ:

 ٚاٌىٛاسس األسظٍخ

، اٌزصؾش، رٍّؼ اٌزشثخ

 اإلٔضاللبد األسظٍخ

 غشاف اٌزشثخأ

 ِؾبظشاد ِٕٚبلشبد  ٚٚاعجبد اٌىزشٍٚٔخ

األؽذ: ٌمبء اٌطٍجخ، ِٕٚبلشزُٙ ثؾٍٛي اٌٛاعجبد ٚاٌشد ػٍى 

 .اعزفغبسارُٙ

زبر اٌّبدحاٌضالصبء: ) ِؾبظشح أع  ) 

 .رٍٛس اٌٙٛاء، اٌعٛظبء، اٌزٍٛس اإلشؼبػً

 *:(اٌخٍّظ ) ٚاعجبد اٌطٍجخ

 ِب ً٘ أوضش اٌذٚي رؤصشا ثبٌزٍٛس اٌجٍئً ،؟ ٌّٚبرا؟

األؽذ: ٌمبء اٌطٍجخ، ِٕٚبلشزُٙ ثؾٍٛي اٌٛاعجبد ٚاٌشد ػٍى   

 .اعزفغبسارُٙ

 ( اٌضالصبء: ) ِؾبظشح أعزبر اٌّبدح

س اٌؾّعٍخ، رٍٛس اٌٍّبٖرآوً غجمخ األٚصْٚ، األِطب  

 *:(اٌخٍّظ ) ٚاعجبد اٌطٍجخ

تدهور ، الرعي الجائر ، اجتثاث الغابات ما هي نتائج كل من:
 ؟ التنوع الحيوي

  

 

 االؽذ

 

 اٌضالصبء

 

 اٌخٍّظ

 

 االؽذ

 

 اٌضالصبء

 

 اٌخٍّظ

ٌصٕف أٛاع 

اٌضٍٛس اٌجٍئً 

ٌٚغزٕزظ اعجبثٙب 

 ٚاصبس٘ب

اٌزبعغ  6

ٚاٌؼب

 شش

ٍٛس اٌزاٌفصً اٌضبِٓ: 

 ًّ  :اٌجٍئ

، رٍٛس اٌٙٛاء

اٌزٍٛس ، اٌعٛظبء

رآوً غجمخ ، اإلشؼبػً

 األٚصْٚ
، األِطبس اٌؾّعٍخ

 رٍٛس اٌٍّبٖ
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الفصل 
التاسع: 
األخطار 
والكوارث 
  البشرّية

اجتثاث 
الغابات،  

الرعي 
الجائر، 

تدهور التنوع 
الحيوي، 
الحروب 

والنزاعات 
 المسمحة

اٌؾبدي 

ػشش 

ٚاٌضبًٔ 

 ػشش 

بس ٌزٛلغ االص 6

إٌبعّخ ػٓ 

االخطبس ٚاٌىٛاسس 

اٌجششٌخ ٌٚمزشػ 

عجً اٌؾذ ِٓ 

 ؽذٚصٙب ٚاصبس٘ب

 

 االحد

 

 الثالثاء

 

 الخميس

 

 

 

 االحد

 

 الثالثاء

 

 الخميس

 الكترونية وواجبات  ومناقشات محاضرات

 والرد الواجبات بحمول ومناقشتهم الطمبة، لقاء: األحد
 .استفساراتهم عمى

 ( مادةال أستاذ محاضرة: ) الثالثاء

 تدهور التنوع الحيوي، الرعي الجائر ، اجتثاث الغابات

 (:الطمبة واجبات)  الخميس

عمى البيئية؟  الحروب والنزاعات المسمحةما هي اثار 
 اعطي امثمة من المنطقة العربية؟

 و األخطار والكوارث البشرّية   في  مرجع:  مالحظة
   رونيااللكت التعميم موقع في الحروب   عن فيديو رابط

 الواجبات بحمول ومناقشتهم الطمبة، لقاء: األحد  
 .استفساراتهم عمى والرد

 ( المادة أستاذ محاضرة: ) الثالثاء

 الحروب والنزاعات المسمحة

 (:الطمبة واجبات)  الخميس

كيف تصدت دول العالم لالخطار والكوارث البيئية،  
قارن بين الدول المتقدمة والنامية من حيث قدرتها 

 مى التصدي لهذه االخطار ؟ع

 

الفصل 
العاشر: إدارة 

األخطار 
والكوارث 

 البيئّية

الخسائر 

الثالث 
عشر 

والرابع 
 عشر

يقييم دور الدول في  6
ادارة االخطار 

والكوراث البيئية، 
ويثيم دور االردن 

في الحد من 
االخطار البئيئة 

 

 االحد

 الثالثاء

 محاضرات ومناقشات  وواجبات الكترونية

حد: لقاء الطمبة، ومناقشتهم بحمول الواجبات والرد األ
 .عمى استفساراتهم

 ( الثالثاء: ) محاضرة أستاذ المادة
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الناجمة عن 
الكوارث 
البيئّية ، 

تزايد 
احتماالت 
األخطار 

والكوارث في 
العالم، إدارة 

األخطار 
والكوارث 
البيئّية، 

منهاج النظم 
في إدارة 
األخطار 
والكوارث 
البيئّية، 

الحماية من 
 الكوارث في

القانون 
الدولي 

واإلنساني، 
مؤشر األداء 

 البيئيّ 

 واثارها
 

 الخميس

 

 

 

 

 االحد

 الثالثاء

الخسائر الناجمة عن الكوارث البيئّية ، تزايد احتماالت 
 األخطار والكوارث في العالم

 *:(الخميس ) واجبات الطمبة

هل ساهم القانون الدولي بحماية النظام البيئي 
 ي من التموث؟العالم

مالحظة : مرجع في   إدارة األخطار والكوارث البيئّية 
 و رابط فيديو في موقع التعميم االلكتروني  

األحد: لقاء الطمبة، ومناقشتهم بحمول الواجبات   
 .والرد عمى استفساراتهم

 (الثالثاء: ) محاضرة أستاذ المادة

إدارة  إدارة األخطار والكوارث البيئّية، منهاج النظم في
األخطار والكوارث البيئّية، الحماية من الكوارث في 

 القانون الدولي واإلنساني، مؤشر األداء البيئيّ 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية-12

 التالٌة: النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌةتطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  ٌتم

 العالمية. شبكة المعلومات  . التعليم التعاوني/مجموعات           ناقشة           المحاضرة والحوار والم

 . إجراء البحوث وإعداد التقارير . مهمات وواجبات قصيرة               

 .التعليم االلكتروني

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقٌٌم والمتطلبات التالٌة: ٌبأسالخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  ٌتم

 وواجبات الكترونٌة، امتحان نهائً ،وانشطة صفٌة ،امتحان المنتصف، تقارٌر

 % مشاركة داخل القاعة ) المشاركة والتفاعل داخل القاعة التدرٌسٌة(01

 % واجبات الكترونٌة20

 الغرفة الصٌفٌة حسب التارٌخ المعلن على الموقع االلكترونً وفً  % امتحان منتصف الفصل 30

 .حسب البرنامج  الرسمً % امتحان نهائ04ً

 فً حال التغٌٌر فً توزٌع العالمات سٌتم االعالن للطلبة

 

 السياساث المتبعت بالمادة .23

 عبػبد ، ٚإرا رغبٚص رٌه ٌؾشَ ٚفمبً ألٔظّخ اٌغبِؼخ. 6ٌغّؼ ثبٌزغٍت ػٓ ؽعٛس اٌّؾبظشاد ثٛالغ  -

، ٚرٌه ِٓ اٌّشاعغ األعبعٍخ أٚ اٌٛاعجبد ثؼٍُ اٌغغشافٍباٌّزؼٍمخ  لشخ وبفخ اٌمعبٌب اٌطجٍؼٍخ ٚاٌجششٌخاٌزؾعٍش : ػٍى اٌطٍجخ ِٕب -

  اٌٍٍِٛخ

: رطجك رؼٍٍّبد ٚلٛأٍٓ اٌغبِؼخ إٌبفزح ثٙزا اٌشؤْ ِٚضبي رٌه فً ؽبٌخ ظجػ اٌطبٌت ِزٍجغبً  اٌغش ٚاٌخشٚط ػٓ إٌظبَ اٌصفً -

 ٌفصً اٌطبٌت ٌّذح فصالً دساعٍبً ٚاؽذاً . ثؾبٌخ ِٓ اٌغش ٚٚعٛد دٌٍالً ِبدٌبً 

  اٌّؾبظشح ِٕٚبلشزٙب فً لبػخE-learning   ػٍى صفؾخ اٌزؼٍٍُ االٌىزشًٚٔ  ٌٍّشبسوخ ِٕٚزصف اٌفصً  إػطبء اٌذسعبد -

اٌغغشافٍب ) لغُ  دِخزجشاِىزجخ اٌغبِؼخ ٚرؾذٌذاً اٌذٚسٌبد ، ٚ : رغُٙ فً دساعخ اٌّبدحاٌزً ٚٚاٌمغُ  بٌغبِؼخ ث اٌّزٛفشح اٌخذِبد -

 اٌخشائػ اٌطجٛغشافٍخ، االعزشؼبس ػٓ ثؼذ،  ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشافٍخ(.

 المعدات واألجهزة المطموبة .12

  اٌّزصفؼ االٌىزشًٚٔعٙبص ػشض، 
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 المراجع .22

 
 :اٌّشاعغ األعبعٍخ 

 ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛصٌغ، اٌطجؼخ االٌٚى، ػّبْداس صفبء  ، االخطبس ٚاٌىٛاسس اٌجٍئٍخ،2112ٔؼّبْ شؾبدح، دالي صسٌمبد، -

، اٌزٍٛس ِشىٍخ اٌؼصش، ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌىٌٛذ0771أؽّذ إعالَ،  -  
، اٌضالصي، ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌىٌٛذ0111شب٘ش آغب،  -   

اٌطٛػٍخ فً ِٛاعٙخ  ، ِفَٙٛ اٌىبسصخ ٚأثؼبد٘ب ٚآصبس٘ب، اٌٍّزمى اٌؼشثً اٌخبِظ ٌذٚس إٌّظّبد ٚاٌغّؼٍبد0116دفغ هللا وبْٔٛ،  -

 اٌىٛاسس اإلٔغبٍٔخ، ِصش

، اٌجٍئخ ِٚشىالرٙب، ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌىٌٛذ0756سشٍذ اٌؾّذ، ِٚؾّذ صجبسًٌٕ،  -  
0114، 03سٌبض اٌٍؾبَ : اٌؾشائك ٚآصبس٘ب ػٍى اٌّغزّؼبد اٌّؾٍٍخ ، اٌّغٍخ اٌغغشافٍخ اٌغٛسٌخ، اٌؼذد  -  

0114، 03ٛسٌخ، اٌؼذد ِؾّذ عّبسح، رغٛٔبًِ، اٌّغٍخ اٌغغشافٍخ اٌغ -  

51 -41، ص ص. 0114، 03غٗ اٌضٚصٚ، رٍٛس ثٍئخ اٌجؾش اٌّزٛعػ، اٌّغٍخ اٌغغشافٍخ اٌغٛسٌخ اٌؼذد  -  

0771، 42 -36ػجذاٌؾٍّذ إٌّغذ، اٌغىبْ ٚاٌجٍئخ، اٌّغٍخ اٌغغشافٍخ اٌغٛسٌخ، ص ص  -  
ٚاصبس٘ب ٚوٍفٍخ ِٛاعٙزٙب، داس اٌىزبة اٌؾذٌش، اٌمب٘شح،  اٌغؼذًٔ، ػجذ اٌشؽّٓ، ػٛدٖ، صٕبء، ِشىالد ثٍئٍخ، غجٍؼزٙب ٚاعجبثٙب -

0115 
 

EM-DAT, The International Disaster Database, 2009, Disasters Profile, 
http://www.emdat.be/disaster-profiles 
 
EM-DAT, The International Disaster Database, 2009, Natural Disasters Trends, 
http://www.emdat.be/natural-disasters-trends http://www.emdat.be/natural-disasters-
trends 
 

Natural Hazards.org: Atmospheric Hazards,http://www.naturalhazards.org 
___________________: Earthquakes, http://www.naturalhazards.org   
 

  
 
 

 معمومات إضافية 26.
 

 ِزبثؼخ ِٛلغ اٌزؼٍٍُ اإلٌىزشًٚٔ 

 

 
 

 
 

 2016/ 8/11اريخ: الت            التوقيع:       د.دالل زريقات             المادة:  مدرساسم 
            :                      التوقيع                        / القسم: مقرر لجنة الخطة

 :         التوقيع                                     رئيس القسم: 
  :التوقيع                         الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 : التوقيع                                           العميد: 

http://www.emdat.be/disaster-profiles
http://www.naturalhazards.org/
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 : الدراسية المادةممف                                                                                           


