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 جغر الجغرافيا الحيوية  307 :المقرر                             معة الملك سعودجا  

 الثاني الفصل الدراسي:                                                                                                    كلية اآلداب   

 هـ1442 :  السنة الدراسية                                                                                         

 معلومات المحاضر: 

 

 اسم المحاضر   نجالء علي الغنيمي .أ

 الساعات المكتبية   (  10 – 8األثنين )   

 رقم المكتب   (  32( ، الدور الثاني مكتب )  1كلية اآلداب مبنى )  

nalghonaimi@ksu.edu.sa  

 

 اإللكتروني  عنوان البريدي 

 

 معلومات المقرر: 

 اسم المقرر  (   29645( شعبة )  10  – 8األحد )   الجغرافيا الحيوية 

 رقم المقرر   جغر   307    

 . هفي تحدث التي الدورات مهأ على  وكذلك ،هونشأت ،هوأهميت  ، الحيوي الغالف تعريف
 .ه في  الخلل أو هتوازن إلى تؤدي التي والعوامل األساسية، هومكونات اإليكولوجي النظام على تعريف

 .الحية الكائنات أنواع تبيان

 توصيف المقرر  

    مهارة المعرفة :     -1

  الغالف الحيوي ماهية التعرف على 

 .  أهم العوامل التي تؤدي إلى توازن النظام األيكولوجيمعرفة 
 تقييم األنظمة األيكولوجية القدرة على 

 ير المطلوبة والقدرة على االلقاء والمناقشة عداد التكاليف والتقارا-

   المهارة اإلدراكية :  -2

   مكونات الغالف الحيويعلى معرفة أنواع القدرة  -

 .   ربط األنظمة األيكولوجية بعضها ببعض -

والمالحظة  القدرة على المناقشة والحوار داخل المحاضرة.، والنقد البناء مهارة العالقات الشخصية والمسئولية : -3

 واالبداع في استشفاف المعلومة . 

 مهارة  التواصل والتعاون بين الطالبات في البحث عن المعلومة وكيفية طرحها وعرضها. -

 القدرة على اعداد التقارير والتكاليف و العروض التقديمية   -

 التعلم الذاتي من خالل القراءات المطلوبة والبحث عن المعلومة -

: االتصال الشفهي من خالل المشاركة والقدرة   االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية )العددية(مهارات  -4 

 على االلقاء  والحوار والنقاش .واستخدام التقنية واألجهزة الموجود في القاعات في عملية عرض المعلومات 

 البيانات وشبكات المعلومات. استخدام الحاسب في البحث عن المعلومة وعرضها واستخدام قواعد 

، الرطوبة النسبية والنوعية حساب تعلم بعض أساليب االحصاء والتحليل الكمي وتطبيق بعض التمارين الحسابية  ) 

 .(القيمة الفعلية للتساقط ,.......... ،متوسط كمية األمطار 

نواتج التعلم   

)المنصوص عليها في  

 ( توصيف المقرر

 هـ. 1431عبداللطيف ، أسس جغرافية األحياء النباتات والحيوانات  النافع : 1

 

 الكتب الرئيسية  

هـ 1424الطاهر  : عبدهللا احمد  .الجغرافيا الحيوية .  -  

 ـ

)إن  التكميليةالمراجع  

 وجد( 

 

 طرق التقييم: 

 تاريخ التغذية الراجعة  

  )تزويد الطالبات

 * بالنتيجة(

 النوع م الدرجات يتقس  تاريخ التقييم   

(   20) تمارين التطبيق للجانب العملي                                            في محاضرة الجانب العملي      جميلة العنزي  .أ

 درجة 

 جبات  االو

mailto:nalghonaimi@ksu.edu.sa


 تقارير  اليوجد    

 

 (20  /7  ) 

 

 

 

 حضوري  ( 7/  16األسبوع السابع ) 
 درجة18االختبار الفصلي األول : 

 اختبارات فصلية

 

 

 

 (26  /8  ) 
 ( 8/  22عشر )  الثانياألسبوع 

 ري حضو
 درجة18االختبار الفصلي الثاني : 

 درجات  4المشاركة :    في جميع المحاضرات 

 درجة (  40الجانب النظري ) 

 درجة (   20+ الجانب العملي ) 

 درجة (  60= ) 

مجموع الدرجات  

 الفصلية  

 اختبار نهائي       درجة    40اإلختبار النهائي :

 مذكرة إضافية  

الدرجة   من نقاصاالتسليم الواجبات وفي حالة عدم تسليمها في وقتها المحدد سيتم  االختبارات حضورياً و االلتزام بمواعيد -

 الرئيسية

   طبي مصدق بسبب ظروف الجائحة . لن يتم إعادة أي اختبار اال بعذر - 

وذلك في األسبوع الرابع عشرفي نهاية الفصل الدراسي  البديلة االختبارات كون موعدسي   -   

 

 من درجات األعمال الفصلية قبل تاريخ االعتذار. %80على  التأكيد على ضرورة حصول الطالبات*

 الخطة األسبوعية:

 األسبوع العـنـوان                                                      

 1 مقدمة  

 2   تعريفها وتطورها ومجاالتها ووظيفتها (  ،  الجغرافيا الحيوية )  تاريخية نبذة

 3 ( وخصائصه ، دورات الغالف الحيوي   الغالف الحيوي ) طبيعته وحدود تكوينه  

 4 (  تعريفها ومكوناتها وأنواعها)  النظم البيئية   

 5 . نشأة الكائنات الحية ) الخلق المباشروثبات النوع ، فرضيات التطور الحديثة ونظرياته ( 

 6 تبع التوزيع الجغرافي ، أنواع االنتشار ن طرق االنتشار(  انتشار الكائنات الحية ) تصنيفها 

 7 (  7/ 61االختبار الفصلي األول ) 

 8 النباتات الطبيعية ) تعريفها وأهميتها وتصنيفها وأنماط توزيعها والعوامل المؤثرة في توزيعها( 

 9 (  وخصائصها وتوزيعها الجغرافي والعوامل المؤثرة في ذلك التوزيع الحيوانات ) تصنيفها

 10  نطاقات األحياء على اليابسة ) الغابات ، أراضي الحشائش ، الصحارى(  

 11 الجغرافية الحيوية في المملكة العربية السعودية. 

 12 ( 8/  23 االختبار الفصلي الثاني ) 

 13 للمقرر. التغذية الراجعة       

 14 مراجعة عامة .    

 أسبوع المراجعة  

 

 : القـوانـيـن

 . تزام بحضور المحاضرات في وقتها ولن يتم تحضير أي طالبة بعد مرور ربع ساعة من وقت المحاضرةلاال -
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 وفي نفس موعدها ولن يتم إعادة االختبار بسبب الظروف الراهنةاالختبارات تقام حضوريا في الجامعة بحسب وقت المحاضرة   -

 االلتزام بوقت ومكان موعد االختبار.  معجائحة الكورونا بسبب 


