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جغرافية بيئةاسم المادة
مقرر الفصل
البيئةتلوثوتاثيراتىاالخربالعلوموعالقتهالبيئةبعلمالتعريفاهداف المادة

-مبادؤه–اهدافه-فروعه–االخرىبالعلوموعالقتهالبيئةبعلمالتعريفالتفاصيل االساسية للمادة
معالجالته-تاثيراته–مصادره–انواعه–البيئيالتلوث–انظمته

الكتب المنهجية
التوجد 

المصادر الخارجية
معة بغدادجا.1985–فضيلخليلعبد-البيئةعلم*
قطرجامعة.1995-الرزاقعبدالدينسعدمحمد-البيئةعلماساسيات*
.الدوحة–
العلومكلية/بابلجامعة.1992-مولودخضربهرام-البيئةعلم*
دار اليازوردي-٢٠١٠-عمان-عايد راضي خنفر- التلوث البيئي*

.للنشر والتوزيعالعلمية
ر اليازورديالعلمية دا-٢٠٠٨-عمان–حسين السعدي -علم البيئة*

.للنشر والتوزيع
.١٩٨١-الكويت-محمد عبد الرحمن الشرنوبي-االنسان والبيئة*

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الجغرافیة:القســم 
مسائي/ الرابعة صباحي :المرحلة 

جنان عبد االمیر عباس.د:محاضر الثالثي اسم ال
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد/ كلیةالتربیة للبنات :مكان العمل  



االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%40مثالً-%10مثالً%15مثال%35مثالً

معلومات اضافية



جدول الدروس
ياالسبوع

وع
سب

المالحظاتالعملیةالمادة المادة النظریةالتاریخاال

بعض المواد استوجب تاریخیةنبذةالبیئةعلمتعریف2011- 13-10
اكمالھا باكثر مناالخرىبالعلومالبیئةعلمعالقة2011- 210-10
محاضرة لمزامنتھاالفردبیئةعلم-البیئةعلمفروع2011- 317-10
لبعض العطل الرسمیةالمائیةالبیئة–الجماعيالبیئةعلم2011- 424-10
والمناسبات الدینیةبیئة الیابسة وفروعھا 2011- 531-10
النظام البیئي وتعریفاتھ2011- 67-11
بسة الیا/انواع النظم البیئیة2011- 714-11
النظم البیئیة المائیة2011- 821-11
الحیةغیر/ البیئيالنظاممكونات2011- 928-11
الحیة/ مكونات النظام البیئي 2011- 105-12
العالقات بین المكونات الحیة 12- 1112-2012
السلبیة/ العالقات االیجابیة 2011- 1219-12
یة في العراقالنظم البیئ2011- 1326-12
التدھور البیئي2012- 142-1
مصادره/تعریفاتھ/التلوث2012- 159-1
انواع التلوث2012- 1616-1

النظم البیئیة في العراق عطلة نصف السنة
انواعھا /مصادرھا / الملوثات2012- 1730-1
طبیعة المواد الملوثة2012- 186-2
وث الماديالتل2012- 1913-2
تلوث الھواء2012- 2020-2
تلوث الماء2012- 2127-2
تلوث التربة2012- 225-3
التلوث غیر المادي2012- 2312-3
التلوث الضوضائي2012- 2419-3
التلوث االشعاعي2012- 2526-3
تلوثات اخرى2012- 262-4
تاثیرات التلوثات2012- 279-4
مشكلة تاكل طبقة االوزون2012- 2816-4
مشكلة االحتباس الحراري2012- 2923-4
مشكلة التصحر2012- 3030-4
دور االنسان في التلوث٢٠١٢-٥-31٧
بعض المعالجات2012- 3214-5

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
لبناتكلیة التربیة ل:الكلیة 

الجغرافیة:اسم القســم 
مسائي/ الرابعة صباحي :المرحلة 

جنان عبد االمیر عباس. د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
الجغرافیة/ كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  



Course Weekly
Outline

Course Instructor Asst.prof.Dr.Jinan Abdil-Ameer Abbas
E_mail Dr_jinan_aa_2003@co.uk
Title
Course Coordinator Geography of Ecology

Course Objective
Importanse of Ecology-Its branches /effect of its pollution

Course Description
Identification of ecology its branches –objectives-principles-
systems-pollution-its kinds-resourses-effectness-treatments.

Textbook ---------

References
*Ecology-Abed khleel Eadeel -1985-University of baghdad
*Principles of ecology –mohamhd saad aldeen abdil razak-
1995-university of Qater-Aldoha.
*Ecology-Bahram kheder mawlood-1992-University of
BABYLON .College of sciences.
*Ecological pollution-aid radee khanfar-amman-2010.
*Ecology-hsun alsaady-amman-2008.
*Human and ecology-mahammad abdil rahman al-shrnooby-
kuwait-1981.
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes

University: Baghdad
College:college of education of
women
Department:geography
Stage:  forth
Lecturer name:jinan abdil-ameer
abbas
Academic Status:Asst prof dr.
Qualification:ph.d
Place of work: education of
women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research

University:Baghdad
College:education of womans
Department:geography
Stage: forth
Lecturer name:jinan abdil ameer
abbas
Academic Status:Asst prof dr.
Qualification:ph .d
Place of work:  education of
women



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 3-10 -2011 Identifications
2 10-10 -2011 Relation with sciences
3 17-10 -2011 Autoecology
4 24-10 -2011 Synecology-aquaticecolo
5 31-10 -2011 Terrestrail ecology
6 7-11 -2011 Ecosystem
7 14-11 -2011 Ecosystem types-terrestr
8 21-11 -2011 Aquatic  ecosystem
9 28-11 -2011 Abiotic components

10 5-12 -2011 Biotic components
11 12-2012 -12 relationships
12 19-12 -2011 Posative –negative relash
13 26-12 -2011 Iraqi ecosystems
14 2-1 -2012 Ecological degradation
15 9-1 -2012 pollution
16 16-1 -2012 Pollution kinds

Half-year Break
17 30-1 -2012 polluants
18 6-2 -2012  Nature of polluants
19 13-2 -2012 Chemical pollution
20 20-2 -2012 Air pollution
21 27-2 -2012 Water pollution
22 5-3 -2012 Soil pollution
23 12-3 -2012 Physical pollution
24 19-3 -2012 Noise pollution
25 26-3 -2012 Radiant pollution
26 2-4 -2012 Other pollution
27 9-4 -2012 Pollution effectness
28 16-4 -2012 Ozon layer
29 23-4 -2012 Green house effect
30 30-4 -2012 desertification
31 2012-5-7 Human effecte
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