
حني480الروابط و املقاطع اخلاصة مبقرر 



سجل  شاهد الفيديو على الرابط أدناه و•
 A4حتني مالحظاتك مبا ال يزيد عن صف

 دقيقة 50مدة الفيديو •

https://youtu.be/tZcy2hi3FDc
(منصور إبراهيم المنصور د.اإشراف 2015/ الماجستير ترجمة طالب ) 
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https://youtu.be/tZcy2hi3FDc


:مناذج لدور بعض احليوانات يف التوازن البيئي

 ..!لزراعيةدور األفاعي يف احلفاظ على احملاصيل ا•

 دور التماسيح يف احملافظة على البيئة؟•

 يئي؟الباحلفاظ على التوازن الطيور يف دور •

دور الفيل يف التوازن البيئي؟•
https://www.youtube.com/watch?v=d4VNTHQnwt0 

 !لتوازن البيئيدور املفرتسات من األسود و النمور يف ا•

 ..دور احلشرات يف التوازن البيئي•

 !!لبيئةدور الطيور يف احلفاظ على درجة حرارة ا•

 اذكر بعض النماذج األخرى؟•

https://www.youtube.com/watch?v=d4VNTHQnwt0


متواجدالطبيعياريخالتمتحفمبساعدةللجيناتبنكوتطويرحتديث-1
اآلالفختزينفيهمت،(اجملمدةنوحسفينة)عليهأطلقاملتحدةباململكة

تلكحياةعلىللحفاظباالنقراضمهددةحليواناتالوراثيةاملوادمن
عيناتخذأومت،أخرىمرةتوليدهاوإعادةإنقراضهاحبالةاحليوانات

وعيةأيفاألنسجةيفاملتواجدDNAالوحفظأنسجةأخذطريقعنمنها
،بياناتقاعدةيفالعيناتمجيعإدخاليتمثم،للتجميدجاهزةخاصة

الكبريةفاحليواناتحجمهاحسباحليوانمعالتعاملطريقةوختتلف
كاحلشراتغريةالصاحليواناتأما،اجللدمنجزءأخذأوملخدرحتتاج
احليواناتمأه،احلاالتبعضيفكاملبشكلاجلسمألخذحتتاج

القرننيملدببةااملهاهياملشروعيفإدخاهلامتاليتباإلنقراضاملهددة
 .األصفرالبحروحصانالربوتليةواحللزونيات

https://www.youtube.com/watch?v=YkTey9vkFB4

 

مدارعلىائلووسطرقعدةإتباعمتاالنقراضمناحليواناتحلماية
الرسيمةريوغالرمسيةواملؤسساتاحلكوماتمبشاركةطويلةأعوام

احلديثةلالوسائهذهومناألرضبقاعشتىمنعلماءومبشاركة
 :والقدمية

https://www.youtube.com/watch?v=YkTey9vkFB4


:احليويأهمية التنوع 
https://www.youtube.com/watch?v=7tgNamjTRkk

منعديداليفكبريةأهمّيةاحليويللتنّوعإّن
 :أهمّيتهمنونذكراجلوانب،

دورًالعبياحليويالتنّوعإّن:االقتصادياجلانب•
فرصًةامينحنفالتنّوعالعامل؛اقتصاديفمهّمًا

مّمافةاملختلالوراثيةالرتكيباتعلىللتعّرف
تقّويجديدةاتونباتأفضلنباتاتإنتاجيفيساعد

إمداديفاحليويالتنّوعيساهمكمااالقتصاد،
تلفةاملخكاألخشابحيتاجونهمابكّلالبشر

 .واألغذية

ملهابأكاألدويةصناعةإّن:الصحياجلانب•
وحتافظوالنباتات،الدقيقةالكائناتعلىتعتمد

ىعلبالقضاءباملساهمةالعامةالصّحةعلى
 .الضارةواحلشراتالكائنات

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tgNamjTRkk


:السعوديةالدولية التي صادقت عليها االتفاقيات 

ة يف احملافظة على وافقت اململكة العربية السعودية على أربعة اتفاقيات دولي
 :الفطرية احلياة 

 

عية يف دول جملس  احملافظة على احلياة الفطرية ومواطنها الطبياتفاقية -1
، انضمت 2001صدرت يف مسقط عام : التعاون لدول اخلليج العربية 

هـ، وتستهدف االتفاقية 1424اململكة العربية السعودية إىل االتفاقية عام 
ليمة ومتنامية خاصة احملافظة على النظم البيئية واحلياة الفطرية يف حالة س

نات الفطرية األنواع املهددة باالنقراض ورفع مستوى احملافظة على الكائ
شجيع التعاون بني  احليوانية والنباتية ومواطنها الطبيعية، وتهدف أيضا إىل ت

 .دول اجمللس

 :أنظر كامل االتفاقية

http://sites.gcc-
sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=355

http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=355


:احملاضرتني السابعة و الثامنة
 :شاهد الروابط الثالثة أدناه و دون ملخصا هلذه املشاهدات•

•https://www.youtube.com/watch?v=zdXV8QxlQ44
الحياة البرية في المملكة العربية السعودية-وثائقي •

•https://www.youtube.com/watch?v=UyEJpmRUS8Q
Animals Arabian Peninsulaحيوانات الجزيرة العربية 

https://www.youtube.com/watch?v=yX1sx80L-b0
حيوانات مهدده في االنقراض واالختفاء من جزيرة العرب 

https://www.youtube.com/watch?v=zdXV8QxlQ44
https://www.youtube.com/watch?v=UyEJpmRUS8Q
https://www.youtube.com/watch?v=UyEJpmRUS8Q
https://www.youtube.com/watch?v=yX1sx80L-b0


احملاضرتني التاسعة و العاشرة

 :شاهد الروابط الثالثة أدناه و دون ملخصا هلذه املشاهدات•

https://www.youtube.com/watch?v=EOXQJwrv_Uo
1الحياة البرية في المملكة العربية السعودية الجزء •

•https://www.youtube.com/watch?v=6v1v8nCRors
2الحياة البرية في المملكة العربية السعودية الجزء •

•https://www.youtube.com/watch?v=cgfMAUbemxE
نداء الصحراء الجزء األول•

•https://www.youtube.com/watch?v=ZAP0Tmngv8k
.نداء الصحراء الجزء الثاني•

https://www.youtube.com/watch?v=EOXQJwrv_Uo
https://www.youtube.com/watch?v=6v1v8nCRors
https://www.youtube.com/watch?v=cgfMAUbemxE
https://www.youtube.com/watch?v=ZAP0Tmngv8k


احلادية عشرة و الثانية عشرةاحملاضرتني 

 :و دون ملخصا هلذه املشاهداتأدناه شاهد الروابط •

https://youtu.be/a7bOtQ3lSr8
العربيةالجزيرةبشبهالخاليالربعصحراءفيالحياة

https://youtu.be/siV02N3_QkE

الصحراويالريم العربي غزال 

https://youtu.be/2AuF9ipS-MY

الخاليالربع

https://youtu.be/a7bOtQ3lSr8
https://youtu.be/siV02N3_QkE
https://youtu.be/2AuF9ipS-MY


:الثالثة عشرة و الرابعة عشراحملاضرتني 

 :و دون ملخصا هلذه املشاهداتأدناه شاهد الروابط •

https://youtu.be/a7bOtQ3lSr8
وثائقي رائع عن الحياة في صحراء الربع الخالي بشبه الجزيرة العربية

https://youtu.be/siV02N3_QkE
غزال الريم العربي الصحراوي 

https://youtu.be/a7bOtQ3lSr8
https://youtu.be/siV02N3_QkE


:اخلامسة عشر ة و السادسة عشرةاحملاضرتني 

 :و دون ملخصا هلذه املشاهداتأدناه شاهد الروابط •

https://youtu.be/2AuF9ipS-MY
الربع الخالي

https://youtu.be/57Huq3QXF7Y

عين على الجمل

https://youtu.be/2AuF9ipS-MY
https://youtu.be/57Huq3QXF7Y

