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.االنترنيتمحاضرات متفرقة مسحوبة من -2  

 



  
 4الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر
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 قسم البيئة-علوم البيئةية كل كزمعي / المرالقسم الجا .2

 بيئيةالنظمة  الا اسم / رمز المقرر .3

 علوم البيئةبكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4
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 2019/  10/  3 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .بداياتهوماهي  هذا العلم هو تعليم الطالب ما -1

 زيادة االدراك لدى الطالب بأهمية هذا العلم. -2

 اعتماد اسلوب المشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب . -3
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 القدرة على تكوين فكرة . 1أ

 القدرة على االتصال باألخرين. -2أ
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ن عة مر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقيوفر وصف المقر

والبد  تاحة.المالتعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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  لمقرر:االهداف المهاراتية الخاصة با–ب 

 صياغتها .مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة  – 1ب 

 مهارات عملية في التحري عن هذا العلم.  – 2ب 

 .انواع االنظمة البيئيةمهارات فردية وخلق روح المبادرة لمعرفة  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -5

 طريقة عرض النموذج -6

 طريقة المحاضرة  -7

 طريقة التعلم الذاتي -8

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -4

 ت النظريةاالختبارا -5

 التقارير  -6

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 المعرفة العلمية للطالب. -1ج

 المهارات في التقنيات الحديثة . -2ج

 القدرة في التفكير . -3ج

 القدرة على اتخاذ القرار. -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح  -1

 ريقة عرض النموذجط -2

 حاضرة طريقة الم -3

 طريقة التعلم الذاتي -7

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3
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 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 مهارات القيادة  -1

 .اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -2

 .واالستنتاجات تطوير قابلية ربط المواضيع -3      
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 البنية التحتية  .12

 ال يوجد. الكتب المقررة المطلوبة -1

 . كاظم عبداالمير الزيدي االنظمة البيئية  تأليف  المراجع الرئيسية)المصادر( -2
. 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 انظمة بيئية  2 مفهوم النظام البيئي -1
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
جئ  متحان  مفاا

 ورقي او شفوي()

 انظمة بيئية  2 ظام البيئيتركيب الن -2
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انظمة بيئية  2 المكونات االحيائية -3
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انظمة بيئية  2 ئيةالمكونات غير االحيا -4
عرض  -رةشرح المحاض

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انظمة بيئية  2 .نشوء النظام البيئي وتطوره -5
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انظمة بيئية  2 . وظائف االنظمة البيئية -6
عرض  -اضرةشرح المح

 ناقشةالم –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

قانون العوامل غير الحية  -7

المحددة في النظم البيئية 

 .. الطبيعية
 انظمة بيئية  2

عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انظمة بيئية  2 التعاقب البيئي -8
عرض  -رةشرح المحاض

 قشةالمنا –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انظمة بيئية  2 . التعاقب البيئي االولي -9
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انظمة بيئية  2 التعاقب البيئي الثانوي – 10
عرض  -شرح المحاضرة

 مناقشةال –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 و شفوي(ورقي ا)

 انظمة بيئية  2 .ـاالنتاجية 11
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انظمة بيئية  2 طرق قياس االنتاجية االولية -12
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 (ورقي او شفوي)

 انظمة بيئية  2 ئيةالسالسل والشبكات الغذا -13
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انظمة بيئية  2 .النظم البيئية الطبيعية الرئيسية.-14
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 يةانظمة بيئ  2 ة ألهم المواضيع.مراجع-15
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()
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التي يوصى الكتب والمراجع  -أ

بها)المجالت 

 ،التقارير،..(العلمية

 لعلوموعالقته بباقي اكل مادة علمية تتطلع الى ذكر هذا العلم 

  او موجزة . وان كانت مادة بسيطة

المراجع االلكترونية،مواقع  -ب

 انترنت

e.aylon.edu.iq/uobcoleges/lecturwww.uobab
.spx?fid=10&lcid 

hro.com/index.php-www.alahwaz 
/www.feedo.net/Environment/Ecology 

 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 اتخاذ االجراءات التالية قدر االمكان :تطوير المقرر الدراسي البد من ل

ن عب فكرة لكي يأخذ الطال االنظمة البيئية المائيةعمل جوالت ميدانية ولمواقع مختلفة وخاصة  -1

 الموضوع .
 المتابعة الحثيثة من قبل الطالب مع التدريسي . -2
 الحديثة .البحث عن كل ما هو جديد للمادة ومن خالل المصادر  -3
لجانب اتحويل للمشاريع البسيطة او ورش العمل التي لها عالقة بالمادة  وذلك تكليف الطالب ببعض ا -4

 االكاديمي لدى الطالب الى جانب تطبيقي .
 تاذ. ر االسقيام الطالب بإعداد بعض المحاضرات من خالل االنترنيت والقائها امام الطالب وبحضو -5

 
  

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=10&lcid
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=10&lcid
http://www.alahwaz-hro.com/index.php
http://www.feedo.net/Environment/Ecology/
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

حة . ويصاحبه المتا من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 كلية علوم البيئة /جامعة القاسم الخضراء  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  التحسس النائي

 علوم البيئة يوسبكالور اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /مقررات /أخرى  ويسن

 فصلي

 يير اعتماد وطنيةمعا المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 30/9/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ونظرياته مفهوم التحسس النائيالتعرف على  -

 لطبيعيةفي مجال ادارة الموارد اتدريب الطالب على تقنيات االستشعار عن بعد واهم تطبيقاتها  -

 . علمستفادة منها في الجوانب التطبيقية للالتدريب الطالب على تفسير الصور والمرئيات بهدف ا -

 GISا تدريب الطالب على المفاهيم االساسية لبرامجيات التي تستخدم بيانات التحسس النائي ومنه -

 

 

 

 

 
 

 التقييمالتعليم والتعلم والمطلوبة وطرائق  برنامجمخرجات ال  .10

  المعرفية االهداف  -أ
      ررثناء المقاتلف عن ما عرض عليه تعبيرا مخ التحسس النائييستطيع الطالب ان يعبر عن مفاهيم   -1أ

 عالواق وتطبيقها في العالقة بين نظريات واسس التحسس النائي ان يصف الطالب بلغته الخاصة -2أ

 حليالعالم والمستوى المعلى مستوى  حسس النائيلتغاير في التلطالب اسباب اان يعلل ا -3أ
  -4أ

  -5أ
 -6أ
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 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ان يستخدم الطالب المفاهيم النظرية في الواقع التطبيقي - 1ب 

 التحسس النائيتعلم مهارات وضع خطة عمل لدراسة مشكلة ما في  - 2ب 

ناقشتها تحصلة وماهيم وتحليل النتائج المسمن خالل ترتيب المف بة البحث العلميتعلم مهارات كتا - 3ب 

    م النظرية التي درسها خالل المقررطبقا للمفاهي

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 االمثلة سئلة واالكثار من االالمحاضرة لتغطية الجزء النظري من المادة من خالل االلقاء, المناقشة,  -

 لتعليمية اد اكثر من مصدر ألغناء المادة اعتما -

 وتكليف الطالب باالنشطة  يقي )العملي( من خالل الزيارات الميدانيةالجانب التطب -
 طرائق التقييم      

 

 االمتحان النهائي االنشطة والواجبات الفصل الدراسي 

30% 15% 50% 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  في التغلب على المشاكل البيئية  النائي التحسسان يتعرف الطالب على اهمية  -1ج         

  تطبيق اسس ومفاهيم التحسس النائيان يهتم الطالب في السبل الكفيلة في  -2ج

 ان يدرك الطالب اهمية العمل الجماعي وروح الفريق -3ج

  -4ج 
 طرائق التعليم والتعلم     

 ومةالمعل راجعة المصادر والبحث عند دافعا لمتزيد من ادراك الطالب وتعالواجبات اليومية التي  -

 المشاريع الجماعية التي يتم العمل فيها بشكل فرق -
 طرائق التقييم    

 

 المشاريع الواجبات اليومية

5% 10% 
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 .لشخصي(االتطور يف واألخرى المتعلقة بقابلية التوظ )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

جهه في توا دقومات المالئمة لمشكلة ما يد ابعاد المشكلة والبحث عن البيانات والمعلمهارات تحد -1د

 عمله.

 ان يتعلم مهارات الكتابة والتخاطب  -2د

تواجه  التي مهارات استخدام المعلومات النظرية التي درسها في حل المشاكل والتحديات المستجدة -3د

 على طرح االسئلة الصحيحة.من خالل تطوير قدرة الطالب  البيئي التخطيط

 مهارات طرح الحلول المنطقية وأختيار األقل تكلفة  -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 بما يلي:االنشطة المتعلقة 

 البيئية في العراقمشاكل الجمع المعلومات عن أحد  -

  مشكلةفي حل تلك ال دور التحسس النائي -

 ةطرح الحلول لمعالجة المشكل -

 تقديم تقرير عن المشكلة مع العرض -
 طرائق التقييم          

 
 العرض  التقرير 

3% 2% 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 3 2  التحسس النائي  لثةلثاا

     

     

     

     

     
 

 
 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 قبول مركزي وفق مجاميع مقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن البرنامجأهم مصادر المعلومات ع .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج بالاصة الخ

األهداف الوجدانية 

 القيمية و
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 X X X  X X X  X X X  X X X X اساسي  حسس النائيالت  لثةثاالمرحلة ال
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة القاسم الخضراء  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة-كلية علوم البيئة     / المركز علمي القسم ال .2

  نائيالتحسس ال اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 ولالا الفصل / السنة .5

  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 30/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 مفهوم التحسس النائي ونظرياتهالتعرف على  -
 ةلطبيعيتدريب الطالب على تقنيات االستشعار عن بعد واهم تطبيقاتها في مجال ادارة الموارد ا -
 . قية للعلمستفادة منها في الجوانب التطبيالصور والمرئيات بهدف اتدريب الطالب على تفسير ال -      

 

 
 
 

 

 

حقيقها لب تقعة من الطايوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتو

وصف  نها وبينالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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   هداف المعرفية األ -أ -أ
      رثناء المقراما عرض عليه تعبيرا مختلف عن  التحسس النائييستطيع الطالب ان يعبر عن مفاهيم   -1أ

 قعلطالب بلغته الخاصة العالقة بين نظريات واسس التخطيط وتطبيقها في الواان يصف ا -2أ

 لمحلياعلى مستوى العالم والمستوى  لطالب اسباب تغاير تطبيقات التحسس النائيان يعلل ا -3أ
  -4أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطبيقيستخدم الطالب المفاهيم النظرية في الواقع الان ي - 1ب 

 دراسة مشكلة ما في البيئةتعلم مهارات وضع خطة عمل ل - 2ب 

ناقشتها تحصلة ومتعلم مهارات كتابة البحث العلمي من خالل ترتيب المفاهيم وتحليل النتائج المس - 3ب 

    طبقا للمفاهيم النظرية التي درسها خالل المقرر

    
 طرائق التعليم والتعلم      

  واالمثلة سئلةة الجزء النظري من المادة من خالل االلقاء, المناقشة, االكثار من االالمحاضرة لتغطي -

 اعتماد اكثر من مصدر ألغناء المادة التعليمية  -

ج نظم برنامعملي( التدريب على المفاهيم النظرية في تفسير الصور الفضائية ويقي )الالجانب التطب -

  GISالمعلومات الجغرافية 
 التقييم  طرائق     

 االمتحان النهائي  االنشطة والواجبات الفصل الدراسي 

30% 15% 50% 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 في التغلب على المشاكل البيئية   التحسس النائيان يتعرف الطالب على اهمية  -1ج         

 سس النائي التح ي السبل الكفيلة في تطبيق اسس ومفاهيم ان يهتم الطالب ف -2ج

 ان يدرك الطالب اهمية العمل الجماعي وروح الفريق -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 لومةالمع الواجبات اليومية التي تزيد من ادراك الطالب وتعد دافعا لمراجعة المصادر والبحث عن -

 مل فيها بشكل فرقالمشاريع الجماعية التي يتم الع -
 طرائق التقييم    

 المشاريع بات اليوميةالواج

5% 10% 
 

ي ور الشخصف والتطالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيالتأهيلية العامة و المهارات -د 

.)  

اجهه في قد تو مهارات تحديد ابعاد المشكلة والبحث عن البيانات والمعلومات المالئمة لمشكلة ما -1د

 عمله.

 تابة والتخاطب ان يتعلم مهارات الك -2د

 تواجه  ة التيمهارات استخدام المعلومات النظرية التي درسها في حل المشاكل والتحديات المستجد -3د

 من خالل تطوير قدرة الطالب على طرح االسئلة الصحيحة.التحسس النائي 

 األقل تكلفة مهارات طرح الحلول المنطقية وأختيار -4د   
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  تالساعا األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

االسبوع 

 األول 
مفهوم التحسس النائي   -  2

 ومراحل تطوره
مقدمة الى مفهوم 

  التحسس النائي

 حسس النائيتعريف الت

  األلقاء 

االسبوع 

 الثاني
2  
 

ألسس الفيزيائية ا

 لألستشعار عن بعد
 ءااللقا - 

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الثالث 
2  
 

تفاعل الطاقة مع مكونات 

 البيئة

 االلقاء - 

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الرابع
2  
 

نظرية االلوان ومباديء 

 التصوير الملون

 االلقاء - 

 االنشطة العلمية -

 واجباتال -

 

األسبوع 

 الخامس
 األمتحان األول

سبوع األ

 السادس
انواع البيانات )فضائي,  2

 جوي, ارضي(
 االلقاء - 

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 السابع
التصوير الجوي ومراحل  2

 تطوره
 االلقاء - 

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الثامن
انواع الصور الجوية  

 صائصهاوخ
 االلقاء - 

 االنشطة العلمية -

 جباتالوا -

 

األسبوع 

 التاسع
التصوير الفضائي  

وصفات المنصات 

 الفضائية

 االلقاء - 

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 العاشر
 األمتحان الثاني

األسبوع 

الحادي 

 عشر 

انواع االقمار  

   الصناعية 

 االنشطة العلمية - 

 الواجبات -
 

األسبوع 

 الثاني عشر
انواع صفات  

 المتحسسات

   

االسبوع 

 الثالث عشر 
    الردار  

االسبوع 

 الرابع عشر 
تطبيقات التحسس  

 النائي 
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. سيلكبياعلم التحسس النائي: أ.د. أحمد صالح المشهداني, د.أحمد مدلول  - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

حث والب زارة التعليم العاليوالدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة, 

 العلمي, بغداد, العراق. 

- Demers, M.N. 2005. Fundamentals of Geographic 

Information System. Wiley & Sons. 
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... المجالت العلمية , التقارير ,) 

- Richards, J. A. & Jia, X. 1999. Remote Sensing and 

Digital Image Processing. Springer. 

- Sabins, F. F. 1996. Remote Sensing: Principles an 

Interpretation. W. H. Freeman. 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
USGS 

 Thomas Lillesand, Ralph W. Kiefer - Remote 

Sensing and Image Interpretation. 

 Klaus Tempfli - Principles of Remote Sensing 

 Fundamentals of Remote Sensing - Canada 

Centre for Remote Sensing 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 توفير الكتب المنهجية والمصادر الحديثة وخاصة باللغة العربية -

 

  ت الجغرافيةاتوفير مختبر التحسس النائي ونظم المعلوم -

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 
 

 جامعة القاسم الخضراء:  الجامعة    

 كلية علوم البيئة :  المعهد /ةالكلي   

 قسم البيئة:    القسم العلمي    

 30/9/2019ف :  تاريخ ملء المل   

 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                    عبدالكاظم هاديد. محمد  : المعاون العلمي سما               د. عالء خضير هاشم : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  ةشعب ديراسم م    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة السيد                                                                                                       

         العميد 

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

حة . ويصاحبه ص المتامن الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفر

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 



  
 1الصفحة 

 
  

 كلية علوم البيئة /جامعة القاسم الخضراء  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  بيئة تربة

 علوم البيئة يوسبكالور اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ات /أخرى مقرر/سنوي 

 فصلي

 نيةمعايير اعتماد وط المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 30/9/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  .وصف الطرق التي تكون فيها التربة جزًءا ال يتجزأ من النظام البيئي األرضي 

  مع / المجتمو النبات و، ونخدام األراضي ، والجودة البيئية تحديد خصائص التربة المهمة الست

 الثقافة.

 ة لبيئياستخدام األراضي وقرارات اإلدارة على اإلنتاجية الزراعية واالستدامة ، والصحة ا

 واإليكولوجية ، وتدهور األراضي.

  فهم كيف يمكن أن تؤثر التربة على القرارات اليومية 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتع نامجربمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
 يستطيع الطالب ان يعبر عن تنوع وتعقيد التربة.  -1أ

 استخدم المصطلحات التقنية المرتبطة بوصف التربة واستخدامها. -2أ

ي راضاسترجاع واستخدام المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر لتخطيط استخدام األ -3أ

 وقرارات إدارة التربة.
ختلفة واقع ممعلل الطالب اسباب تغاير خواص التربة بين تربة واخرى وبين التربة نفسها في ان ي -4أ

 وتحت ظروف مختلفة
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ان يستخدم الطالب المفاهيم النظرية في الواقع التطبيقي - 1ب 

 لفة.ات المختوتفسيرات التربة لالستخدام بة لجعل المالحظات الميدانيةت المطلوالمهارا تعلم - 2ب 

ناقشتها تحصلة ومتعلم مهارات كتابة البحث العلمي من خالل ترتيب المفاهيم وتحليل النتائج المس - 3ب 

    طبقا للمفاهيم النظرية التي درسها خالل الكورس

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 االمثلة سئلة واالكثار من االمن خالل االلقاء, المناقشة,  رة لتغطية الجزء النظري من المادةحاضالم -

 اعتماد اكثر من مصدر ألغناء المادة التعليمية  -

 النشطة طالب باالنشاطات وتكليف الالجانب التطبيقي )العملي( من خالل المختبرات والزيارات الحقلية  -
 طرائق التقييم      

 

 النهائياالمتحان  المختبر  الفصل الدراسي 

30% 15% 50% 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ان يتعرف الطالب على اهمية التربة كأحد اهم الموارد الطبيعية  -1ج         

 ان يحس الطالب بأهمية حماية التربة من التلوث والتدهور -2ج

 لة في الحفاظ على التربة ان يهتم الطالب في السبل الكفي -3ج

 يدرك الطالب اهمية العمل الجماعي وروح الفريق ان  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 لومةالمع الواجبات اليومية التي تزيد من ادراك الطالب وتعد دافعا لمراجعة المصادر والبحث عن -

 المشاريع الجماعية التي يتم العمل فيها بشكل فرق -

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 لمشاريعا الواجبات اليومية
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5% 10% 

 

 

 
 

 

 .لشخصي(االتطور واألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

ه لتي تواجهربة امهارات تحديد ابعاد المشكلة والبحث عن البيانات والمعلومات المالئمة لمشكلة الت -1د

 مله.في ع

 لتخاطب ان يتعلم مهارات الكتابة وا -2د

تواجه  التي مهارات استخدام المعلومات النظرية التي درسها في حل المشاكل والتحديات المستجدة -3د

 التربة من خالل تطوير قدرة الطالب على طرح االسئلة الصحيحة.

 مهارات طرح الحلول المنطقية وأختيار األقل تكلفة  -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 بما يلي:المتعلقة االنشطة 

 جمع المعلومات عن أحد مشاكل الترب العراقية  -

 نقد آليات معالجة تلك المشكلة في الواقع  -

 طرح الحلول لمعالجة المشكلة -

 تقديم تقرير عن المشكلة مع العرض -

 

 
 طرائق التقييم          

 
 العرض  التقرير 

3% 2% 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق  المرحلة الدراسية

 عملي     نظري      

 3 2 بيئة تربة   الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 

 

 

 
 المعهد(ة أو بااللتحاق بالكلي األنظمة المتعلقة ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي وفق مجاميع مقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول

 

 

 

 

 

 

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (طور الشخصيوالت

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

مباديء علم   المرحلة األولى 

 التربة
 X X X X X X X  X X X X X X X X اساسي 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 القاسم الخضراء جامعة  المؤسسة التعليمية .1

 البيئةقسم  –كلية علوم البيئة     / المركز علمي القسم ال .2

  بيئة تربة اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 ولاال الفصل / السنة .5

  5 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 30/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  جزًءا ال يتجزأ من النظام البيئي األرضي. وصف الطرق التي تكون فيها التربة 

   مع / المجتوتحديد خصائص التربة المهمة الستخدام األراضي ، والجودة البيئية ، ونمو النبات

 الثقافة.

  لبيئيةاإلنتاجية الزراعية واالستدامة ، والصحة ااستخدام األراضي وقرارات اإلدارة على 

 واإليكولوجية ، وتدهور األراضي.

 م كيف يمكن أن تؤثر التربة على القرارات اليومية فه

  .وصف الطرق التي تكون فيها التربة جزًءا ال يتجزأ من النظام البيئي األرضي 

  مع / المجتوة البيئية ، ونمو النبات تحديد خصائص التربة المهمة الستخدام األراضي ، والجود

 الثقافة.

  لبيئيةاإلنتاجية الزراعية واالستدامة ، والصحة ااستخدام األراضي وقرارات اإلدارة على 

 واإليكولوجية ، وتدهور األراضي.

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 فهم كيف يمكن أن تؤثر التربة على القرارات اليومية 

 

 ييموطرائق التعليم والتعلم والتق مقررات المخرج .10

  هداف األ -أ
 يستطيع الطالب ان يعبر عن تنوع وتعقيد التربة.  -1أ

 مصطلحات التقنية المرتبطة بوصف التربة واستخدامها.استخدم ال -2أ

ضي استرجاع واستخدام المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر لتخطيط استخدام األرا -3أ

 وقرارات إدارة التربة.
ختلفة واقع مماب تغاير خواص التربة بين تربة واخرى وبين التربة نفسها في ان يعلل الطالب اسب -4أ

 ختلفةوتحت ظروف م
 
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يستخدم الطالب المفاهيم النظرية في الواقع التطبيقي - 1ب 

 لفة.ات المختربة لالستخدامالمهارات المطلوبة لجعل المالحظات الميدانية وتفسيرات الت تعلم - 2ب 

ناقشتها تحصلة وماهيم وتحليل النتائج المستعلم مهارات كتابة البحث العلمي من خالل ترتيب المف - 3ب 

    طبقا للمفاهيم النظرية التي درسها خالل الكورس
 طرائق التعليم والتعلم      

  واالمثلة سئلةالمناقشة, االكثار من اال المحاضرة لتغطية الجزء النظري من المادة من خالل االلقاء, -

 يمية اعتماد اكثر من مصدر ألغناء المادة التعل -

 الجانب التطبيقي )العملي( من خالل المختبرات والزيارات الحقلية  -
 طرائق التقييم      

 االمتحان النهائي المختبر  الفصل الدراسي 

30% 15% 50% 
 

 مية األهداف الوجدانية والقي -ج

 ان يتعرف الطالب على اهمية التربة كأحد اهم الموارد الطبيعية  -1ج         

 ان يحس الطالب بأهمية حماية التربة من التلوث والتدهور -2ج

 ان يهتم الطالب في السبل الكفيلة في الحفاظ على التربة  -3ج

 ان يدرك الطالب اهمية العمل الجماعي وروح الفريق -4ج   
 ق التعليم والتعلم طرائ    

 لومةالمع عة المصادر والبحث عنالواجبات اليومية التي تزيد من ادراك الطالب وتعد دافعا لمراج -

 المشاريع الجماعية التي يتم العمل فيها بشكل فرق -
 طرائق التقييم    

 المشاريع الواجبات اليومية

5% 10% 
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 لشخصي (.االتطور ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف و المنقولةالتأهيلية العامة و المهارات -د 

هه لتي تواجتربة اعاد المشكلة والبحث عن البيانات والمعلومات المالئمة لمشكلة المهارات تحديد اب -1د

 في عمله.

 ان يتعلم مهارات الكتابة والتخاطب  -2د

واجه تة التي حل المشاكل والتحديات المستجدمهارات استخدام المعلومات النظرية التي درسها في  -3د

 االسئلة الصحيحة. التربة من خالل تطوير قدرة الطالب على طرح

 مهارات طرح الحلول المنطقية وأختيار األقل تكلفة -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

االسبوع 

 األول 
 نظري 2

 عملي 3
التعرف على التربة  -

التعرف على مراحل  -

 لتربةتطور مفهوم ا

التعرف على كيفية  -

التعبير عن التربة من 

 وجهات نظر مختلفة

مراحل تطور مفاهيم 

 علم التربة 

تعاريف التربة من 

 وجهات نظر مختلفة

  األلقاء + المختبر

االسبوع 

 الثاني
 نظري 2

 عملي 3
التعرف على اهمية  -

 التربة كمورد طبيعي
 

اسباب االهتمام بالتربة 

 ودراستها 
 ءااللقا -

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الثالث 
 نظري 2

 عملي 3
التعرف على اهمية  -

التربة كبيئة لنمو 

وتكاثر االحياء 

 المجهرية.

 االلقاء - التربة كبيئة لألحياء 

 رالمختب -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الرابع
 األمتحان األول

األسبوع 

 الخامس
التعرف على اهم  - 

ذات خواص التربة 

 العالقة بنمو النبات

 االلقاء - التربة كبيئة للنبات

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 السادس
 خواص ماء للتربة - 

 حركة ماء التربة  -
 االلقاء - النظام المائي للتربة 

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

 األسبوع

 السابع
اسباب تملح الترب  - 

 العراقية

 مشاكل تملح التربة  -

اساليب معالجة  -

 مشكلة التملح

 االلقاء - ملوحة التربة  

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الثامن
ألهم التقنيات شرح  - 

المستخدمة في معالجة 

 وتحسين التربة

 االلقاء - تقنيات تحسين التربة 

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 التاسع
لماذا ندرس التربة  - 

 قبل البناء عليها 

الخواص الهندسية  -

 للتربة

 اهمية ميكانيكا التربة -

 االلقاء -  التربة كبيئة انشائية 

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

 األمتحان الثانياألسبوع 
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 البنية التحتية  .12

 -مباديء علم التربة   . 1981 . هللا عبد ,العاني ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 
 . اساسيات التربة العامة 2014. الموصلي مظفر احمد - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

بد د هللا سليمان و شاكر, ععلي, نور الدين شوقي و راهي, حم

 خصوبة التربة . 2014 .الوهاب عبد الرزاق

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

WEIL (2009). A Laboratory Manual for Introductory Soils. 8th Ed. 

Kendall/Hunt. (Both bookstores). 
Fundamentals of Soil Science, Foth, H.D., Wiley Books 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 

Illinois Agronomy Handbook http://www.ag.uiuc.eduliahi 

Soil Science of Society of America web page http://www.soils.org/ 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 مام اكثر بالجانب العملي وتوفير اهم متطلباته من اجهزة ومواد مختبريةاألهت -

 توفير الكتب المنهجية والمصادر الحديثة وخاصة باللغة العربية -

 

 

 
 

 العاشر
األسبوع 

الحادي 

 عشر 

 االلقاء - التربة كبيئة انشائية    اسباب هبوط التربة  - 

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الثاني عشر
اتجاهات النمو في  - 

 المناطق الحضرية

 المدن  انواع ترب -

 االلقاء - ترب المدن 

 المختبر -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 ابع عشرالر

 العروض الخاصة باألنشطة المكلف بها الطالب



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 
 

 قاسم الخضراءال:  الجامعة    

 علوم البيئة:  المعهد /ةالكلي   

 البيئة:    القسم العلمي    

  2019-6-27تاريخ ملء الملف :    

 

 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    

                 د. محمد عبدالكاظم هادي   : المعاون العلمي سما               د. عالء خضير هاشم : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 واألداء الجامعي:ودة ضمان الج شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة السيد                                                                                                       

         العميد 

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

به من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاح

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 



  
 1 الصفحة

 
  

 جامعة القاسم الخضراء يةالمؤسسة التعليم .1

 ةقسم البيئ-كلية علوم البيئة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بيئة حشرات

 بكالوريوس علوم البيئة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 معايير اعتماد وطنية المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2019-6-27 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجت المخرجا  .10

  االهداف المعرفية  -أ
        -1أ

 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ



  
 2 الصفحة

 
  

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 والقيمية .الوجدانية  األهداف -ج

  -1ج         
 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

 .لشخصي(االتطور واألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   
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 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           لمساقاسم المقرر أو ا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 

 

 

 
 المعهد(المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة  ع)وضمعيار القبول  .13



  
 4 الصفحة

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5 الصفحة

 
  

 

 

 منهجمخطط مهارات ال

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر ررمز المقر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ية األهداف الوجدان

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية علوم البيئة -جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .1

 ةيئالبقسم     / المركز علمي القسم ال .2

 بيئة حشرات اسم / رمز المقرر .3

 حسب جدول المحاضرات االسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي(ت الدراسية لساعاعدد ا .6

 2019-6-27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
لبيئية اوامل اصة و معرفة العتعريف الطلبة بمفهوم البيئة بصورة عامة و مفهوم بيئة الحشرات بصورة خ

لحشرة و ين اوالمؤثرة على الحشرات و المتمثلة بالعوامل الحية و غير الحية و تأثيرها على سلوك و تك

تي لعوامل السة ادرا التكيفات التي حصلت لمختلف انواع الحشرات لمقاومة التغيرات البيئية. باإلضافة الى

 ا. ادت الى انتشار الحشرات و نجاحها في البيئات المختلفة ودور البيئة في الحد من اعداده

كل و وصف شومعرفة دور البيئة في اختالف شكل اجزاء الفم و االرجل و اللوامس و االجنحة بعد معرفة 

 تركيب الحشرة النموذجية.

 قتلها و حفظها و تثبيتها.كما يتعلم الطالب طرق جمع الحشرات و 

حقيقها الب ترر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المق

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيلم التعمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج 10

  دريس مفردات المادة يكون الطالب قادرا على ان:: بعد تهداف المعرفية األ -أ
 يعرف مصطلح بيئة الحشرات -1أ

 يعدد العوامل البيئية الحية و غير الحية المؤثرة على الحشرات -2أ

 ع مختلفة من الحشرات و يحفظهايجمع انوا  -3أ
 يعدد اسباب انتشار الحشرات بنجاح و توزيعها -4أ
 رجل و اللوامس و االجنحةيوضح اشكال اجزاء الفم و اال -5أ
  يشرح شكل و تركيب الحشرة النموذجية -6أ

 ان:على  مقرر: بعد تدريس مفردات المادة يكون الطالب قادراالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يجمع مختلف انواع الحشرات باختالف بيئاتها – 1ب

 يحفظو يثبت الحشرات بمختلف انواعها و اشكالها  - 2ب

 يعد شرائح مجهرية لفحص الحشرة و دراستها – 3ب

   يستخدم مختلف الشباك و المصائد حسب نوع و بيئة الحشرة  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة العرض -1
 قشةطريقة المنا -2
 طريق االلقاء -3
 البحوث و التقارير -4

 
 طرائق التقييم      

 

 اسئلة موضوعية و عملية

 
  : بعد تدريس مفردات المادة يكون الطالب قادرا على ان:القيميةاألهداف الوجدانية و -ج

 يحافظ على الحشرات االقتصادية من خالل معرفة العوامل البيئية المالئمة لها -1ج

 الحشرات الضارة من خالل معرفة العوامل المؤثرة عليهاالقضاء على  -2ج

 ع معين من الحشراتيتنبأ بوجود المخاطر و الملوثات بعد مالحظة سيادة نو -3ج

 مراقبة الحشرات المختلفة باستمرار لمعرفة مقاومتها للمبيدات  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

شرات و ن الحالبيئات المختلفة للتعرف على انواع مختلفة م القيام بسفرات علمية لمختلف االماكن ذات

 مناقشة نتائج السفرة في الكلية

 
 طرائق التقييم    

 

ت لحشراعمل استبيان للطلبة لبيان اثر تدريس مادة بيئة حشرات على اتجاهاتهم نحو الحفاظ على ا

 الحشرات الضارة االقتصادية من خالل توفير البيئة المالئمة لها و الحد من انتشار
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 البنية التحتية  12

  ب المقررة المطلوبة ـ الكت1

 
 محمد طاهر مهدي –علم الحشرات العامة العملي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 حسين عباس علي عبد العظيم العلي –علم الحشرات العام 

 محمد الشاذلي و علي المرسي –اسيات علم الحشرات اس

 

 

 لشخصي (.اتطور الالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 دورة السالمة و االمن البيئي -1د

 دورة تعليمية على بعض االجهزة و االدوات المختبرية -2د

 دورة توعية بيئية -3د

   ئيةسفرة ميدانية للتوعية البي  -4د

 بنية المقرر 11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم

االول + 

 الثاني
 ساعات 8

 ساعة 2
تمكين الطلبة من تعريف 

مفهوم البيئة بصورة عامة 

و مفهوم بيئة الحشرات 

 بصورة خاصة

مفهوم البيئة و مفهوم بيئة 

 الحشرات
اللقاء و ا

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

الثالث + 

 الرابع
 ساعات 8

 ساعة 2
تمكين الطلبة من معرفة 

اب نجاح و انتشار اسب

 الحشرات في البيئة

اسباب انتشار الحشرات 

 الواسع في البيئة

االلقاء و 

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

الخامس + 

 السادس
ن الطلبة من معرفة تمكي ساعات 8

العوامل المؤثرة على 

الحشرات )الحية و غير 

 الحية(

العوامل البيئية )الحية و 

 غير الحية(

لقاء و اال

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

السابع + 

 الثامن
تمكين الطلبة من معرفة  ساعات 8

 البيئة على اشكالتأثير 

اجزاء الفم و الجهاز 

 الهضمي

لهضمي و اجزاء الجهاز ا

 الفم في الحشرات

االلقاء و 

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

التاسع + 

 العاشر
مكين الطلبة من معرفة ت ساعات 8

تأثير البيئة على شكل 

 اللوامس

انواع اللوامس في 

 الحشرات

االلقاء و 

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

الحادي عشر 

 + الثاني عشر
تمكين الطالب من معرفة  ساعات 8

تأثير البيئة على شكل 

 االرجل و االجنحة

انواع االرجل و االجنحة 

 في الحشرات

اء و االلق

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

الثالث عشر 

+ الرابع 

 عشر

تمكين الطالب من معرفة  ساعات 8

تأثير البيئة على تكوين 

 الجهاز العصبي و التنفسي

ز العصبي و التنفسي الجها

 في الحشرات
االلقاء و 

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ت العلمية , التقارير ,.... المجال) 
 ال يوجد

 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 ال يوجد
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
  

 القاسم الخضراء:   الجامعة 

 علوم البيئةكلية  :المعهد/ةالكلي

 ةالبيئالقسم العلمي: 

 تاريخ ملء الملف :  
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د. محمد  اسم المعاون العلمي:                               د. عالء خضير هاشم اسم رئيس القسم:

 عبدالكاظم هادي

                                               :التاريخ                  التاريخ:

                                           

           
 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

 التاريخ 

                                                                                                       التوقيع

 مصادقة السيد العميد

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 
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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

  علوم البيئةكلية  ركز مالقسم الجامعي / ال .2

 بيئة حيوان اسم البرنامج األكاديمي  .3

 وريوس علوم البيئةبكال اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 معايير اعتماد وطنية المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

1-  

2-  

3-  

4-  

 

 

 

 والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم   .10

  االهداف المعرفية-أ

  1أ

  -2أ

  -3أ

  -4أ

  -5أ

  -6أ
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  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

  – 1ب 

  – 2ب 

  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

1-  

2-  

3-  

4-  

 طرائق التقييم      

1-  

2-  

3-  
 

 والقيمية االهداف الوجدانية-ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 

 

 ق التقييم طرائ   

 

 

 
 

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 

 

 معايير القبول)وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد( -13
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 اهم مصادر البرنامج -14

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة-ئةعلوم البيكلية  القسم الجامعي / المركز .2

 بيئة حيوان اسم / رمز المقرر .3

 علوم البيئةبكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ساعات عملي 4ساعات نظري+ 2 :كل أسبوع )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 29/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 المقرر إلى دراسة علم البيئة الحيوانية ومجاالت العلم. هدا يهدف -1

 األخرى. بالعلوم وعالقته البيئة وعلم الحيوانية البيئة مفهوم دراسة -2

 المختلفة. البيئة تنمية مدارك الطالب بإعطائه فكرة جيدة عن عوامل -3

 تمكين الطالب من معرفة ماهية السالسل الغذائية والشبكات الغذائية. -4

 لم الطالب بالظروف البيئية المؤثرة في البيئة الحيوانية.ي أن -5

 المجتمعات الحيوانية وأنواع األقاليم الحياتية. أن يتطرق الطالب الى -6

  االهداف المعرفية-أ

         .الحيوانية لصفات األساسية لعلم البيئةبا يلم أن -1أ

 على العوامل الحياتية وغيرالحياتية.يتعرف  نأ -2أ

 .تية المختلفةاألقاليم الحيا الطالب يتعلم أن -3أ

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

ن عة مر ومخرجات التعلم المتوق مقتضيا  ألهم خصائص المقريوفر وصف المقرر هذا إيجازا  

والبد  تاحة.المالتعلم الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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  .التنوع الحياتي والتلوثأن يطلع على  -4أ

  .بالمجتمعات الحيوانية والعالقات المتبادلة بين الكائنات أن يلم الطالب -5أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 بمحتوى المادة العلمية. ة عرفالم - 1ب 

, ونياوالعمل التع ة التعلم, واألنشطة, واالستقصاء,الممارسات التعليمية الجيدة مثل ممارسة عملي - 2ب 

 والتقويم بكل أشكاله.

 . بالبيئة الحيوانية والحيواناتللمشاكل المتعلقة  بيئيةيقترح حلول  - 3ب 

 .الحيوان لوث وأثاره السلبية على بيئةالوسائل الحديثة لمعالجة التيختار  -4ب 

       . نقراض الكائنات الحيةلمنع أ البيئية الحيوانيةيقيم الطرق  -5ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات النظرية. -1

  ألقاء األسئلة. -2

 التقارير النظرية. -3

 تصميم مقترحات جماعية. -4

 .(ةفردية او جماعي) مادة بحث مرتبطة وتخدم المقرر -5

 

 طرائق التقييم      

شة أستاذ دة ومناقالما ضافة الى بعض التكاليف من قبل أستاذيتم التقييم من خالل االختبارات الدورية والنهائية أ

  المادة للطالب.

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 تقبل الطالب باليئة الحيوانية. -1 ج

 ى البيئة الحيوانية.يناقش كيفية تأثير العوامل البيئية عل -2ج

امات االهتمو تتضمن من خالله الميول المشاركة االيجابية والحسية والتفاعل مع المادة تفاعال ً -3ج

 والبحث عن األنشطة المختلفة المتعلقة بها.

 يا.أن يجـد الطالب متعة في قراءة المادة وما يتعلق بها من نشاطات مختلفة نظريا وعمل -4ج

 م والتعلم طرائق التعلي    

 القيام بزيارات علمية لمختبرات والبيئية الحيوانية. -1

 جهزة المتعلقة بزيات العلمية المختلفة.مناقشة األ -2

 يستخدم الحاسب اآللى فى البحث عن المعلومات. -3

 أجراء حوار شامل حول المادة. -4

 أن يتواصل بفاعلية مع اآلخرين.  -5

 

 طرائق التقييم    

 ارات دورية ونهائية.أختب أجراء -1

 تكليف بعض المهام ومناقشتها. -2

 علمية بين الطلبة. أجراء حورات نقاشية -3
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 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 دورة تعليمية على بعض االجهزة المختبرية. -1

 دورة توعية عن البيئة الحيوانية.  -2

 زيارة علمية لمختبرات البيئة والبيئة الحيوانية. -3

 يعمل فى فريق أو يعمل بأقل قدر من اإلشراف. -4

 التحليل العلمي المنطقي للمشكالت البيئية الحيوانية. -5

 مقارنة بين المجتمعات الحيوانية المختلفة. -6

 حيوانية والحيوانات.التفرقة بين التأثيرات المناخية في تأثيرها على البيئة ال -7      
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 اسم الوحدة /

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول -1
التعرف على علم االبيئة  الحيوانية, 

 األخرى. وتداخله وأندماجه مع العلوم
 شةوالمناق الحوار علم البيئة الحيوانية

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثاني -2
التعرف الى   المصطلحات 

ال والتقسيمات المهمة في هذا المج

 ومجال البيئة.

البيئة والبيئة 

 الحيوانية
 الحوار والمناقشة

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثالث -3
التطرق الى  المستويات البيئية 

 األساسية, وأهداف المجال.
 الحوار والمناقشة التنظيم. مستويات

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الرابع -4
لتعاقب التطرق الى التعاقب األولي وا

 الثانوي, نقطة نهاية التعاقب.
 الحوار والمناقشة التعاقب  

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الخامس -5
التطرق الى السالسل الغذائية في 

وانسياب   البيئات الحيوانية المختلفة,

 الطاقة خالل المحيط الحيوي

السلسلة والشبكة 

 الغذائية
 الحوار والمناقشة

أختبارات 

كاليف دورية/ ت

 متنوعة

 2 السادس -6
التعرف على المكونات البيئية 

 الحيوانية الحية وغير الحية, وتأثير كل

 مكون على الحيوانات.  
 الحوار والمناقشة المكونات البيئية   

أختبارات 

ة/ تكاليف دوري

 متنوعة

 2 السابع -7
يدرس الطالب  العوامل المحددة . 

 والقوانين التي تمثل العوامل المحددة.
التركيب الحيوي 

 للبيئة
 الحوار والمناقشة

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 - - - أختبار شهري فيما ذكر أعالها 2 الثامن -8

 2 التاسع -9
 لدراسة   العوامل البيئية, ومنها العوام

 األولية والثانيوية, وعوامل أخرى.

الظروف البيئية 

المؤثرة في البيئة 

 الحيوانية.

 الحوار والمناقشة
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 العاشر-10
التطرق الى المجتمعات الحيوانية 

 واألقاليم الحياتية المائية والبرية أو

 القارية.

المجتمعات 

 الحيوانية .
 الحوار والمناقشة

ختبارات أ

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الحادي عشر-11
دراسة التنوع الحيوي غير الثابت, 

هديدات التي تواجه وبعض األمثلة والت

 التنوع, والعوامل المؤثرة في التنوع.
 الحوار والمناقشة التنوع الحيوي .

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثاني عشر-12
حوادث التطرق الى طرق األنتشار, ال

 العادية التي تسبب توسعة المجال.
االنتشار والتوسع 

 في المجال.
 الحوار والمناقشة

أختبارات 

ية/ تكاليف دور

 متنوعة

 2 الثالث عشر-13
دراسة العالقات الموجبة والعالقات 

السالبة , وتأثير كل منها في البيئة 

 الحيوانية.

العالقات بين أفراد 

 من أنواع مختلفة .   
 والمناقشةالحوار 

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الرابع عشر-14
دراسة الملوثات, ودراسة أنواع 

 وتأثيراتها على الحيوانات. الملوثات,
 الحوار والمناقشة التلوث

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 -  أختبار شهري فيما ذكر أعالها 2 الخامس عشر-15
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة
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 البنية التحتية  .12

 كتب بيئة حيوان نظرية مترجمة وعربية. الكتب المقررة المطلوبة -1

 ئيسية)المصادر(المراجع الر -2

 .محاضرات نظرية في علم البيئة الحيوانية-1

ية. دار (. المدخل الى العلوم البيئ2000غرابيه, سامح؛ الفرحان,يحي. )-2

 .األردن الشروق للنشر والطباعة والتوزيع, عمان،

ق للنشر (. علم البيئة. دار الشرو1994حانتوغ, علياء؛ أبوديه, محمد.) -3

 .عمان، األردن والطباعة والتوزيع,

ئة. (. أساسيات علم البي2004عابد, عبد القادر؛ سفاريني, غازي. ) -4

  .الطبعة الثانية. دار وائل للطباعة والنشر, األردن

: (. تلوث البيئة1992فى محمد. )صالح, فؤاد حسن؛ أبو قرين, مصط -6

 .يغازبن -أسبابه، أخطاره ، مكافحته الطبعة األولى، دار الكتب الوطنية

7- Elton, C. (1927). Animal Ecology, Ch. V: The Animal 

Community. Page 1 of 15.  

 9-Elton, C. (1927). Animal Ecology. The Macmillan 

Company, New York.  

10- Kendeigh, S. C. (1965). Animal Ecology. Prentice - 

Hall, INC. 

11- Orians, C.(2009) .Organisms and Populations. 

Customized Laboratory Manual, The McGraw-Hill 

Companies.  

12- Boitani, L. and Fuller, T.K.(). Research Techniques 

in Animal Ecology. Columbia University Press, New 

Yorkusa. 

الكتب والمراجع التي يوصى  -أ

بها)المجالت 

 العلمية،التقارير،..(

 .ن البيئة الحيوانية عربية ومترجمة وأنكليزيةكتب حديثة ع

 

مواقع  المراجع االلكترونية، -ب

 انترنت
  ال يوجد
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 المختبر.
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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 البيئةقسم  – علوم البيئةكلية  ركز مامعي / الالقسم الج .2

 يةفسلجة بيئية حيوان اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس علوم البيئة اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 معايير اعتماد وطنية المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 داف البرنامج األكاديميهأ .9

1-  

2-  

3-  

4-  

 

 

 

 والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم   .10

  االهداف المعرفية-أ

  1أ

  -2أ

  -3أ

  -4أ

  -5أ

  -6أ
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  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

  – 1ب 

  – 2ب 

  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

1-  

2-  

3-  

4-  

 ييم طرائق التق     

1-  

2-  

3-  

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 

 

 ق التقييم طرائ   

 

 

 
 

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 

 

 معايير القبول)وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد( -13



  
 3الصفحة 

 
  

 

 اهم مصادر البرنامج -14

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 قرروصف الم

 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 علوم البيئةكلية  المركز /لجامعي القسم ا .2

 يةة حيوانيبيئ ةفسيولوجي اسم / رمز المقرر .3

 علوم البيئةبكلوريوس  يدخل فيها البرامج التي .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ساعات عملي 4ساعات نظري+ 2 :كل أسبوع )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 10/6/2019 ف تاريخ إعداد هذا الوص .8

 أهداف المقرر .9

 التعرف على اساسيات ومفاهيم علم فسيولوجيا بيئة حيوان.

 جاالت علم فسيولوجيا بيئة حيوان.أن يناقش الطالب م

 يهدف علم فسيولوجيا بيئة حيوان أساسا إلى محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ألخرى .اع الوظائف ملوظيفة على أداء أجهزة الجسم المختلفة, كيفية اندماج هذه اما هي العوامل البيئية ؟ , كيفية تؤثر هذه العوامل 

 ية.أو الحيات مياويةات الحية والتأثيرات المتبادلة بين الكائن الحي وبيئته سواء الفيزياوية أو الكيالتعرف على تكيف الكائن

 التعرف على مرادفات التكيف وكيفية التميز بينها.

  االهداف المعرفية-أ

 يعرف أنواع التكيف للظروف البيئية. -1أ

 يز أنواع بيئة الكائنات الحية.يم -2أ

 تركيب النظام البيئي. معرفة  -3أ

 أنواع الكائنات الحية حسب درجة الحرارة يذكر-4أ

 عليم والتعلم والتقييمم وطرائق التمخرجات التعل .10

ن عة ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

والبد  تاحة.المالتعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 األطالع على الصفات الشريحية المالئمة للمناخ.  -5أ

 أجراء تجارب علمية مختلفة متنوعة في مختبر فسيولوجيا بيئة حيوان. -6أ

  .حيوانية والعالقات المتبادلة بين الكائناتبالمجتمعات ال أن يلم الطالب -5أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 بمحتوى المادة العلمية. المعرفة  - 1ب 

, ونياوالعمل التع طة, واالستقصاء,ل ممارسة عملية التعلم, واألنشالممارسات التعليمية الجيدة مث - 2ب 

 والتقويم بكل أشكاله.

 ة.الرطب ب المجهر وأهميته وكيفية استخدامه والعناية به وتحضير بعض الشرائحدراسة تراكي - 3ب

 فحص أنواع من الخاليا المختلفة.  -4ب

 المختبر. كيفية تحضير أهم األصباغ والكواشف المستخدمة في -5ب

      أستخدام أهم األجهزة واالدوات التي تم تداولها في المختبر. -6ب

 تعلم طرائق التعليم وال     

  المحاضرات النظرية. -1

  ألقاء األسئلة. -2

 التقارير النظرية. -3

 تصميم مقترحات جماعية. -4

 .(فردية او جماعية) مادة بحث مرتبطة وتخدم المقرر -5

 وفردية. عيةجما أجرء أختبارات مهارية-6

 عصف ذهني مختبري وميداني. -7

 

 طرائق التقييم      

شة أستاذ دة ومناقالما ية والنهائية أضافة الى بعض التكاليف من قبل أستاذيتم التقييم من خالل االختبارات الدور

  المادة للطالب.

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 تقبل الطالب بفسيولوجية بيئة حيوان. -1ج

 لفة.المخت بفسيولوجية أجهزة جسم الكائن الحي مختلفةيناقش كيفية تأثير العوامل البيئية ال -2ج

هتمامات ل واالركة االيجابية والحسية والتفاعل مع المادة تفاعال ً تتضمن من خالله الميوالمشا -3ج

 والبحث عن األنشطة المختلفة المتعلقة بها.

 مليا.طات مختلفة نظريا وعالمادة وما يتعلق بها من نشا أن يجـد الطالب متعة في قراءة -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 البيئية الحيوانية.فسيولوجيا ت علمية لمختبرات القيام بزيارا -1

 مناقشة األجهزة المتعلقة بزيات العلمية المختلفة. -2

 يستخدم الحاسب اآللى فى البحث عن المعلومات. -3

 ة.شامل حول المادأجراء حوار  -4

 أن يتواصل بفاعلية مع اآلخرين.  -5

 

 طرائق التقييم    
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 ائية.أجراء أختبارات دورية ونه -1

 تكليف بعض المهام ومناقشتها. -2

 أجراء حورات نقاشية علمية بين الطلبة. -3

 

 
 

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -1د

 دورة تعليمية على بعض االجهزة المختبرية. -1د

 توعية فسيولوجية بيئة حيوان.  دورة -2د

 زيارة علمية لمختبرات فسيولوجية بيئة حيوان. -3د

 أجراء تجارب عملية مختلفة في المختبر.-4د       

 تصميم تجارب جديدة أجتهادية من قبل الطلبة. -5د       
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
دة / اسم الوح

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول -1

التعرف على التغيرات الوراثية 

لفسيولوجية التي تحدث للحيوان وا

نتيجة لتنبيه داخلي أو خارجي.ومعرفة 

 مرادفات لكلمة التكيف.

البيئة فسيولوجيا علم 

 الحيوانية
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثاني -2
التعرف الى مضامين االتزان الداخلي, 

كيفية المحافظة على بيئة داخلية 

 متوازنة.  
 الحوار والمناقشة ان الداخلياالتز

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثالث -3
التطرق الى المكونات غير الحية 

 والحية ومكونات البيئة الحيوانية
 ةالحوار والمناقش تركيب النظام البيئي

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الرابع -4
معرفة قواعد االتزان الداخلي, ووسائل 

 .تنظيم الحرارة
 الحوار والمناقشة االتزان الداخلي

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الخامس -5
تميز  حيوانات ذوات الدم البارد عن 

حيوانات ذوات الدم الحار, ومعرفة  

 آلية التنظيم الحراري.

نواع الكائنات الحية أ

حسب درجة 

 الحرارة.

 الحوار والمناقشة
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 الحوار والمناقشة التوازن الحراري. شرح معادلة التوازن الحراري. 2 سالساد -6
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 السابع -7
أهم العوامل التي تؤثر على معدل 

 الغذائي. ليالتمث
ل معدل التمثي

 الغذائي القاعدي.
 الحوار والمناقشة

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 - - - ا ذكر أعالهاأختبار شهري فيم 2 الثامن -8

 2 التاسع -9
شرح  وسائل فقد الحرارة. وأنواع 

الكائنات الحية بالنسبة للفقد الحراري 

 عن طريق التبخير.
 الحوار والمناقشة الحرارة المفقودة.

أختبارات 

تكاليف دورية/ 

 متنوعة

 2 العاشر-10

أنواع المناطق الحارة. التطرق الى 

 ودرجة الحرارة الحرجة العليا 

 السفلى.و 

 

االستجابة للجو 

 الحار.
 الحوار والمناقشة

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الحادي عشر-11
شرح مفصل عن التنظيم الحراري في 

 البرمائيات والزواحف.
 التنظيم الحراري.

 لكشف عنا
 الحوار والمناقشة

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 معرفة تركيب الجلد. 2 الثاني عشر-12
الصفات الشريحية 

 المالئمة للمناخ.
 الحوار والمناقشة

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثالث عشر-13
التطرق الى طرق فقدان وأكتساب 

الماء من الجسم. وبعض  أمثلة الحفاظ 

 التوازن المائي.على 
 الحوار والمناقشة التوازن المائي.

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 شرالرابع ع-14
التطرق الى أنواع الكائنات حيث 

 التنظيم األوزموزي.
 الحوار والمناقشة التنظيم األوزموزي.

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 -  أختبار شهري فيما ذكر أعالها 2 الخامس عشر-15
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة
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 البنية التحتية  .12

 بيئة حيوان نظرية مترجمة وعربية.وجيا فسيولكتب  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية)المصادر( -2

(. فسيولوجيا حيوان 2016محمد عبدالولي. ) الهجامي,-1

 جامعة صنعاء. دليل التجارب العملية. -( 2و1)

دليل  -(1(. أحياءعام )2016محمد عبدالولي. ) مي,الهجا -2

 جامعة صنعاء. التجارب العملية.

 (.2009ان حمد؛ المقيمي, صالح بن أحمد. )الطراروه, حن -3

 .دليل مختبر األحياء. عّمان، دار المناهج للنشر والتوزيع

سلسلة  -(. مختبر األحياء2008شاهين, جميل نعمان. ) -4

ار د(, عّمان، 3لمختبرات التعليمية )ط الطرائق العلمية في ا

 المناهج للنشر والتوزيع.

علم وطائف األعضاء.  (.2007العلوجي, صباح ناصر. ) -5

ن، دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية. عما

 األردن.

(. علم وطائف األعضاء. 2014العلوجي, صباح ناصر. ) -6

مان، ة. عالتوزيع، الطبعة الثالثدار الفكر الفكرللطباعة والنشر و

 األردن.

(. أساسيات الفسلجة 1982عشير , عبد الرحيم محمد ) -7

 حيوانية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,بغداد.ال

الطائي, ندى سعد ناجي؛ السعيدي, محمد خليل  -8

 فسيولوجيا بيئة-(. دليل التجارب المختبرية2016أبراهيم.)

سم تعليم العالي والبحث العلمي, جامعة القاحيوان. وزارة ال

 الخضراء, العراق.

اهيم ابرللظروف البيئية .  فسيولوجيا بيئة حيوان/ األقلمة  -9

 اساتكلية الموارد الطبيعية والدر -بشارة محمد, جامعة كردفان

 البيئية.

10- Knut Schmidt-Nielsen. Animal Physiology: 

(5th edition).  .Adaptation and Environment

, 1997Cambridge University Press 

 
 

الكتب والمراجع التي يوصى  -أ

بها)المجالت 

 ارير،..(العلمية،التق

 البيئة الحيوانية عربية ومترجمة فسيولوجيا كتب حديثة عن

 وأنكليزية.

 

مواقع  ونية،المراجع االلكتر -ب

 انترنت
  ال يوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

http://www.marefa.org/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1


  
 9الصفحة 

 
  

 اجراء مناقشات حوارية حول المادة ميدانيا. -1

 , كالسبورة االلكترونية,أظهار مواهب الطلبة في تجسيم المادة بأستخدام وسائل متطورة مختلفة -2

 والمختبر األفتراضي.

 الل العمل في مجموعات في المختبر.من خ المادةتطوير فهم واسع وعميق على المستوى  -3

 العمل الفردي والجماعي في التقارير العملية. -4

 استخدام االنترنيت والمكتبة في عمل بحث. -5

 تعزيز المكتبة بالمراجع األساسية. -6

 القاعات الدراسية بشبكة االنترنت. توصيل -7

 .البيئية الحيوانيةالفسيولوجية تجهيز المختبرات باألجهزة  -8

 
  


