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 ورقي او شفوي()

 انواءجوية  2 الموازنة المائية -8
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

العوامل الموثرة على عملية  -9

 انواءجوية  2 الكسب
عرض  -المحاضرة شرح

 المناقشة –افالم توضيحية 
ان  مفاجئ  متحا

 ورقي او شفوي()

 انواءجوية  2 الضغط الجوي – 10
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

العوامل الموثرة على الضغط  11

 انواءجوية  2 الجوي
عرض  -شرح المحاضرة

 مناقشةال –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انواءجوية  2 هزة قياس الضغط الجوياج -12
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انواءجوية  2 الكتل الهوائية -13
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انواءجوية  2 الجبهات الهوائية.-14
عرض  -اضرةشرح المح

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 انواءجوية  2 .مراجعة ألهم المواضيع-15
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()



  
 8الصفحة 

 
  

الكتب والمراجع التي يوصى  -أ

بها)المجالت 

 العلمية،التقارير،..(

 لعلوموعالقته بباقي اكل مادة علمية تتطلع الى ذكر هذا العلم 

  او موجزة . وان كانت مادة بسيطة

لكترونية،مواقع المراجع اال -ب

 انترنت

www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.a
.spx?fid=10&lcid 

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

 
 

 

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

وع الموض نلكي يأخذ الطالب فكرة ع الملوثةعمل جوالت ميدانية ولمواقع مختلفة وخاصة المناطق  -1

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

 االكاديمي لدى الطالب الى جانب تطبيقي .
 تاذ. ر االسها امام الطالب وبحضوإعداد بعض المحاضرات من خالل االنترنيت والقائقيام الطالب ب -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/


 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    

 28/6/2019ف :  تاريخ ملء المل   

 

 :   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:ضمان الجودة  ةشعب يراسم مد    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة السيد                                                                                                       

         العميد 

 
 

      

 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

 



  
 1الصفحة 

 
  

 كلية علوم البيئة /جامعة القاسم الخضراء  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  التخطيط البيئي

 علوم البيئة يوسبكالور اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
  وي /مقررات /أخرىنس

 فصلي

 معايير اعتماد وطنية المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 28/6/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 مفهوم التخطيط البيئي ونظرياتهالتعرف على  -

 الخطيط البيئي تعلم مهارات التخطيط البيئي من خالل تطبيق اسسس ومباديء  -

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجات المخرج  .10

  االهداف المعرفية  -أ
      مقرراثناء ال تلف عن ما عرض عليهتعبيرا مخ التخطيط البيئييستطيع الطالب ان يعبر عن مفاهيم   -1أ

 قعاسس التخطيط وتطبيقها في الواان يصف الطالب بلغته الخاصة العالقة بين نظريات و -2أ

 ان يعلل الطالب اسباب تغاير التخطيط البيئي على مستوى العالم والمستوى المحلي -3أ
  -4أ

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

 ان يستخدم الطالب المفاهيم النظرية في الواقع التطبيقي - 1ب 

 التخطيط البيئيدراسة مشكلة ما في تعلم مهارات وضع خطة عمل ل - 2ب 

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

    م النظرية التي درسها خالل المقررطبقا للمفاهي

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 االمثلة سئلة والاالكثار من ال االلقاء, المناقشة, المحاضرة لتغطية الجزء النظري من المادة من خال -

 اعتماد اكثر من مصدر ألغناء المادة التعليمية  -

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

 

 االمتحان النهائي االنشطة والواجبات الفصل الدراسي 

30% 15% 50% 

 

 

 
 لقيمية .الوجدانية وا األهداف -ج

  التخطيط البيئي في التغلب على المشاكل البيئية ان يتعرف الطالب على اهمية  -1ج         

 ان يهتم الطالب في السبل الكفيلة في تطبيق اسس ومفاهيم التخطيط البيئي  -2ج

 ان يدرك الطالب اهمية العمل الجماعي وروح الفريق -3ج

  -4ج 
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 المشاريع الجماعية التي يتم العمل فيها بشكل فرق -
 طرائق التقييم    

 

 المشاريع الواجبات اليومية

5% 10% 
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 .شخصي(الالتطور والمتعلقة بقابلية التوظيف األخرى  )المهاراتالمنقولة هيلية تأالو المهارات العامة-د 

جهه في توا دقومات المالئمة لمشكلة ما مهارات تحديد ابعاد المشكلة والبحث عن البيانات والمعل -1د

 عمله.

 ان يتعلم مهارات الكتابة والتخاطب  -2د

واجه تلتي اجدة رسها في حل المشاكل والتحديات المستمهارات استخدام المعلومات النظرية التي د -3د

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

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

 

 بما يلي:االنشطة المتعلقة 

 البيئية في العراقمشاكل الجمع المعلومات عن أحد  -

  طيط البيئي في حل تلك المشكلةدور التخ -

 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      

  2 التخطيط البيئي   لثانيةا
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 

 

 

 

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

 تعليم العالي والبحث العلميقبول مركزي وفق مجاميع مقررة من قبل وزارة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 (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  التخطيط البيئي   الثانية المرحلة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة القاسم الخضراء  المؤسسة التعليمية .1

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

  التخطيط البيئي  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 ولاال الفصل / السنة .5

  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 28/6/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 مفهوم التخطيط البيئي ونظرياتهالتعرف على  -
 ت التخطيط البيئي من خالل تطبيق اسسس ومباديء الخطيط البيئي علم مهارات -

 
 
 
 
 

 

 

قيقها الب تحمقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً 

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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   هداف المعرفية األ -أ -أ
      لمقرراثناء ا يستطيع الطالب ان يعبر عن مفاهيم التخطيط البيئي تعبيرا مختلف عن ما عرض عليه  -1أ

 قعطالب بلغته الخاصة العالقة بين نظريات واسس التخطيط وتطبيقها في الواان يصف ال -2أ

 ان يعلل الطالب اسباب تغاير التخطيط البيئي على مستوى العالم والمستوى المحلي -3أ
  -4أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لتطبيقيان يستخدم الطالب المفاهيم النظرية في الواقع ا - 1ب 

 تعلم مهارات وضع خطة عمل لدراسة مشكلة ما في التخطيط البيئي - 2 ب

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 االضرة لتغطيالمحا -

 اعتماد اكثر من مصدر ألغناء المادة التعليمية  -

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

 النهائي االمتحان  االنشطة والواجبات الفصل الدراسي 

30% 15% 50% 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  ان يتعرف الطالب على اهمية التخطيط البيئي في التغلب على المشاكل البيئية  -1ج         

 ان يهتم الطالب في السبل الكفيلة في تطبيق اسس ومفاهيم التخطيط البيئي  -2ج

 وح الفريقان يدرك الطالب اهمية العمل الجماعي ور -3ج
 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    

 المشاريع الواجبات اليومية

5% 10% 
 

 ر الشخصيف والتطوالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظية التأهيليوالعامة  المهارات -د 

.)  

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

 عمله.

 ان يتعلم مهارات الكتابة والتخاطب  -2د

واجه تة التي ا في حل المشاكل والتحديات المستجدالتي درسهمهارات استخدام المعلومات النظرية  -3د

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

 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  مقة التعليطري

 التقييم

االسبوع 

 األول 
التعرف على  -  2

 التخطيط البيئي

التعرف على فوائد  -

واهداف التخطيط 

 البيئي

مقدمة الى مفهوم 

 التخطيط البيئي 

تعريف التخطيط 

 البيئي 

  األلقاء 

االسبوع 

 الثاني
2  
 

 التعرف على: -

اسس ومقومات   -

 التخطيط البيئي 

 البيئيةانواع الخطط  -

باديء واشكال م

  التخطيط البيئي 
 االلقاء -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الثالث 
2  
 

التعرف على اهم  -

النظريات التي يقوم 

 عليها التخطيط البيئي

المقارنة بين  -

 النظريات 

نظريات التخطيط 

 البيئي 
 االلقاء -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 رابعال
2  
 

التعرف على ادوات  -

 التخطيط البيئي 

مفاهيم تقييم االثر  -

 البيئي 

 االلقاء - ادوات التخطيط البيئي 

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الخامس
 األمتحان األول

األسبوع 

 السادس
التعرف على نظام  - 2

 االدارة البيئية 

نظام المعلومات  -

 الجغرافية

 االلقاء - ي طيط البيئادوات التخ

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 السابع
التعرف على  - 2

العوبات التي تواجه 

 التخطيط البيئي 

دور التخطيط البيئي 

في معالجة المشاكل 

 البيئية 

التخطيط البيئي 

  والموارد الطبيعية 
 االلقاء -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 الثامن
خطيط البيئي دور الت - 

 في معالجة النفايات 

 الطاقة النظيفة -

اساليب السيطرة  -

 على الملوثات

التخطيط البيئي 

 والموارد الطبيعية  
 االلقاء -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

األسبوع 

 التاسع
التعرف على آليات  - 

تطور مناهج التخطيط 

  البيئي في العالم 

تطور منهاج التخطيط 

  العالم  البيئي في

 االلقاء -

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -

 

 األمتحان الثانياألسبوع 



  
 9الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ,.Living in the Environment, 12 ed. by G. Tyler Miller Jr - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Brooks/Cole  Cengage Learning, 2000. 

Turk, Jonathon, and Turk, Amos. Environmental 
Science. Philadelphia: Saunders  College Publishing, 
1988. 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
ربي نمية وآفاق المستقبل العبيئة والتالبيان العربي عن ال -

  1992الصادر عن المؤتمر العربي للبيئة والتنمية, عمان, 

  وزارة البيئة العراقية /القوانين والتشريعات البيئية  -

  , سلطنة عمان1995االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة  -

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 

 ر الدراسي وير المقرخطة تط .13

   

 توفير الكتب المنهجية والمصادر الحديثة وخاصة باللغة العربية -

 

 

 
 

 العاشر
األسبوع 

الحادي 

 عشر 

التعرف على مناهج  - 

تطور التخطيط البيئي 

  في العراق 

منهاج التخطيط البيئي 

 في العراق

 االنشطة العلمية -

 الواجبات -
 

األسبوع 

 الثاني عشر

 االنشطة العلمية - طة المكلف بها الطالبصة باألنشالعروض الخا

 الواجبات -
 

األسبوع 

 الرابع عشر

 العروض الخاصة باألنشطة المكلف بها الطالب 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 كلية علوم البيئة:  المعهد /ةالكلي   
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 التوقيع  :     

 حمود م. قاسم عمار.ماسم التدريسي :      

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

 يدهااظم الكعبدد. محمد  : المعاون العلمي سما                       ا.م.د عالء هاشم خلف : رئيس القسم سما   
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                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

                                                                     

    

 قبل  لملف منق ادقـ    

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                         

مصادقة السيد                                                                                                       

                 العميد 
 

 وصف البرنامج األكاديمي 

 
 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال .1



  
 1الصفحة 

 
  

متوقعة علم اليوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات الت

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

  االهداف المعرفية  -أ
 تلوث بيئيان يتمكن الطالب من تعريف  -1أ

 معرفة انواع التلوث ان يتمكن الطالب من -2أ

 معرفة انواع التربةالب من ن الطان يتمك -3أ
 معرفة تأثيرات التربة على النباتاتان يتمكن الطالب من  -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 في التجارب المختبريةاتقان الحسابات الضرورية  – 1ب 

 التربةطرق العمل الضرورية لمعرفة بعض التحاليل البئية للماء وتنفيذ  – 2ب 

      واجراء الحسابات ومعرفة كيفية كتابة التقارير نفيذ تجارب ت  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باالساسيات النظرية للمادة بطريقة المحاضرة -1
 برية تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المخت -2
 جارب العملية وباشراف اساتذتهم ء التطلبة باجراالطلب من ال -3
 زيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالقة من قبل الكادر االكاديمي والطلبة -4
 كتابة التقارير والدراسات للمواضيع المدروسة وتقديمها كنشاط للطالب -5

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -1
 امتحانات فصلية ونهائية -2
 ل المحاضرات الدراسيةب خالنشاط الطالدرجات على  -3
 درجات للواجبات البيتية -4
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 البيئيةالنبات والعوامل تمكين الطالب من ربط العالقة بين  -1ج         

 التحاليل البيئية التي تخص التربة والنبات إجراءتدريب الطلبة على كيفية  -2ج

  المختبريه ألجهزةادام كيفية استختدريب الطلبة على  -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 ايصال المواضيع النظرية للطلبة بطريقة المحاضرة المبنية على المناقشة -1
 استخدام الوسائل العلمية عندما تكون ضرورية في ايصال المادة للطلبة -2
 طريقة التعليم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1
 ةلعمليتبارات اخاال -2
 التقارير والدراسات -3

 



  
 2الصفحة 

 
  

 التعليم العالي والبحث العلمي ارة زو لتعليميةالمؤسسة ا .2

 / كلية علوم البيئة قسم البيئة / المركز  علميالقسم ال .3

او اسم البرنامج األكاديمي  .4

 المهني 
 بيئيالتلوث ال

 بكالوريوس علوم بيئة اسم الشهادة النهائية  .5

  :النظام الدراسي  .6
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 ية والعمليةالنظراسة الدر تمد  المع برنامج االعتماد .7

 المكتبة, االنترنيت, السفرات العلمية, المشاريع البحثية المؤثرات الخارجية األخرى  .8

 19/6/2019 تاريخ إعداد الوصف  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .10

 البيئة النباتيةوصف اساسيات  -ا

 البيئة النباتيةللتحليل معرفة وتطبيق الطرق التقليدية  -ب

 وخطواتهالبيئة النباتية حليل تمليات الفهم ع -ج

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 ة عامةمهارات بيئي -1د

 مهارات تشخيص بيئية -2د

  عن البيئة النباتيةمهارات كتابة التقارير  -3د

 تعليم والتعلم ال طرائق         



  
 3الصفحة 

 
  

 الشرح والتوضيح -1
 طريقة تحضير النموذج -2
 طريقة المحاضرة -3
 طريقة التعليم الذاتي -4

 طرائق التقييم          

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية -2
 الدراسات والتقارير -3

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 2 2 تلوث بيئي --- الثانية

     

     

     

     

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التي تخص المواضيع بشكل اوسع تشجيع الطلبة على كتابة الدراسات -1

 يةعلماالجهزة التشجيع الجانب المهاري للطلبة من خالل كيفية استخدام  -2

 تشجيع مبدا المنافسة من قبل الطلبة االذكياء -3

 خلق روح االبداع لدى الطلبة من خالل حل المشاكل العلمية -4

  

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

 %100قبول مركزي 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 التربةء ونبات والماأساسيات التحليل العملي ل -1
 بيئة نبات -2

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 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
 يةتالمهارااف األهد ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 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

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي بيئة نبات  المرحلة االولى

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
       الكيميائي واقسامة ان يتمكن الطالب من تعريف التحليل -1أ

 ان يتمكن الطالب من وصف عمليات التحليل الكيميائي -2أ

 عايرات ان يتمكن الطالب منفهم مبادىء المعايرة وانواعها واالسس النظرية لكل انواع الم -3أ
 لحساب تركيز المادةان يتمكن الطالب من تطبيق حسابات المعايره بالطرق الصحيحة  -4أ
 التحليل الوزني والعوامل التي تؤدي الى ذوبانية الرواسب وصف خطوات -5أ
  لةالمحل كيفية حساب المعامل الوزني ووزن المادة المراد تقديرها والنسبة المئوية للعينة -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تلفةتركيز المخحضير المحاليل القياسية بانواع الاتقان الحسابات الضرورية وكيفية ت – 1ب 

 حةتنفيذ المعايرات الحجمية وتعيين تركيز المادة المجهولة وكيفية استخدام السحا – 2ب 

      تنفيذ تجارب التحليل الوزني واجراء الحسابات ومعرفة كيفية كتابة التقارير  - 3ب 

  اجراء حسابات التحليل الوزني كاملة   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطلبة باالساسيات النظرية للمادة بطريقة المحاضرة تزويد -1
 برية تطبيق المواضيع المدروسة نظريا على المستوى العملي من خالل تطبيق ورش العمل المخت -2
 الطلب من الطلبة باجراء التجارب العملية وباشراف اساتذتهم  -3
 ةة من قبل الكادر االكاديمي والطلبزيارة مختبرات علمية اخرى ذات عالق -4
 كتابة التقارير والدراسات للمواضيع المدروسة وتقديمها كنشاط للطالب -5

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية  -1
 امتحانات فصلية ونهائية -2
 درجات على نشاط الطالب خالل المحاضرات الدراسية -3
 درجات للواجبات البيتية -4
 ة والقيمية األهداف الوجداني -ج

 ربط العالقة بين الكيمياء التحلية والملوثات البيئيةتمكين الطالب من  -1ج

 تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع المواد الكيميائية والمواد الخطرة -2ج

 تدريب الطلبة على كيفية استخدام االجهزة المختبرية -3ج

 ية وطرق تكوينها والتخلص منهاتمكين الطلبة من فهم الملوثات البيئية الكيميائ -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1
 طريقة تحضير النموذج -2
 طريقة المحاضرة -3
 طريقة التعليم الذاتي -4

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية -2
 الدراسات والتقارير -3
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 لشخصي (.التطور ظيف وارات األخرى المتعلقة بقابلية التوالمنقولة ) المهاالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات تحليلية عامة -1د

 مهارات تشخيص بيئية -2د

 مهارات كتابة التقارير التحليلية -3د

 مهارات التعامل مع الملوثات الكيميائية -4د         

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة / أو  طلوبةت التعلم الممخرجا الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .11

مولود, بهرام خضر و السعدي , حسين علي و االعظمي, حسين احمد  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 داد. ة , جامعة بغبيت الحكم(. البيئة والتلوث العملي . 1990شريف .)

مولود, بهرام خضر و عثمان, حلمي صابر و سيلمان, نضال ادريس و  -2

لتربية , ا(. ملزمة البيئة والتلوث . كلية 1990الوائلي , علوان جاسم . )

   جامعة بغداد.

 مية(. االدارة البيئية. دار اليازوري العل2009مخلف, عارف صالح. ) -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 زيع. عمان , االردن. للنشر والتو

, لورنت هوجز . التلوث البيئي. ترجمة الراوي , محمد عمار و عشير -2

(. دار الكتب للطباعة والنشر. جامعة 1989عبد الرحيم محمد. )

 . 656الموصل, ص:

كتبة م(. مشكالت البيئة . الطبعة االولى , 2010الحسن, فتحية محمد .) -3

 .  342. االردن. ص: توزيع . عمانالمجتمع العربي للنشر وال

م (. المدخل الى العلو2003الغرابية, سامح و الفرحان, يحيى. ) -4

للنشر  شروقالبيئية . الطبعة العربية الرابعة , االصدار االول, دار ال

 . 443والتوزيع , عمان. االردن. ص: 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ,....  ة , التقاريرالمجالت العلمي) 
 اليوجد

االسبوع 
 االول والثاني

تمكين الطلبة من: تعريف التلوث  ساعات 8
والملوثات وتعداد انواعها وبيان 

 مصادرها

 مفهوم التلوث والملوثات
 (اصنافة ودرجاتة ومشاكلة)

 االلقاء والمناقشة
والتجارب 

 المختبرية

سئلة مقالية ا
وموضوعية 

 وعملية

االسبوع 
الثالث 

 والرابع

 ساعات 8

 ساعة 2
تمكين الطلبة من: تعريف تلوث الهواء  -

وتعداد ابرز ملوثات الهواء ومعرفة 

 المصادر الرئيسية لهذه الملوثات

 اختبار -

اسبابة  ) تلوث الهواء
 (ومصادرة وانواعة

االلقاء والمناقشة 
والتجارب 

 المختبرية

ة مقالية اسئل
ضوعية ومو

 وعملية

االسبوع 

الخامس 

 والسادس

تمكين الطلبة من: تعريف تلوث المياه  ساعات 8

 وتعداد اهم انواعه ومصادرة
الفحوصات  ) تلوث الماء

الفيزيائية والكيميائية و 

مصادرة وكيفية حماية المياه 

 (من اخطاره

 االلقاء والمناقشة

والتجارب 

المختبرية 

 نيةوالزيارات الميدا

الية اسئلة مق

وموضوعية 

 وعملية

االسبوع 

السابع 

 والثامن

تمكين الطلبة من: تعريف تلوث التربة  ساعات 8

 وتعداد اهم انواعها وشرح اهم مصادرها
انواع تلوث  تلوث التربة و

 اخرى  كالتلوث باالشعاع

االلقاء والمناقشة 

والتجارب 

 المختبرية

اسئلة مقالية 

وموضوعية 

 وعملية

وع االسب
التاسع 

 لعاشروا

 ساعات 8

 ساعة 2
تمكين الطلبة من: تعريف التلوث -

الحراري والتلوث بالنفط وتعداد انواع 

اخرى للتلوث وبيان اهم مصادرها وبيان 

 تاثيرها على االحياء والبيئة
 اختبار-

انواع تلوث اخرى:  التلوث 
 الحراري وبالنفط

االلقاء والمناقشة 
والتجارب 

 المختبرية

مقالية اسئلة 
عية وموضو

 وعملية

االسبوع 
االحدى عشر 

 واالثنى عشر

تمكين الطلبة من: تعريف التلوث  ساعات 8
بالضجيج والتلوث البايولوجي وتعداد 

انواعها وبيان اهم مصادرها وتوضيح 

 تاثيراتها على االحياء والبيئة

انواع تلوث اخرى : التلوث 
 بالضجيج والتلوث البايولوجي

قشة االلقاء والمنا
 والتجارب

 المختبرية

اسئلة مقالية 
وموضوعية 

 وعملية

االسبوع 
الثالث عشر 

 والرابع عشر

تمكين الطلبة من: تعريف مصطلح  ساعات 8
االخطار البيئية وتعداد اهم انواعها 

 رومعرفة اهم المفاهيم الخاطئة لتلك االثا

االخطار البيئية وتقييم االثار 
المسؤولية المشروطة  و البيئية

واالشياء  وجود المخاطرب

 الملوثة بطبيعتها

االلقاء والمناقشة 
والتجارب 

 المختبرية

اسئلة مقالية 
وموضوعية 

 وعملية



  
 9الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 اليوجد

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 
 

 القاسم الخضراء:  الجامعة    

 كلية علوم البيئة:  المعهد /ةالكلي   

 ةالبيئ:    القسم العلمي    

 20/6/2019تاريخ ملء الملف :     

 

 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 م.د.كاظم خلف هاشمواألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة السيد                                                                                                       

         العميد 

 
 

      

 كاديمي وصف البرنامج األ       

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

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج



  
 1الصفحة 

 
  

 

 الخضراءجامعة القاسم  المؤسسة التعليمية .1

 ةالبيئ / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 

 البكلوريوس

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

 معايير اعتماد وطنية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 فةمختل وممارسات بيئية للطلبة لتطوير المهارات المهنيةدورات تدريبية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 20/6/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .اعداد طلبة في تخصص التلوث البيئي1

 .خدمة المجتمع من خالل تشخيص الحاالت السلبية في البيئة العامة2

 .نشر التوعية البيئية لشرائح عديدة من المجتمع3

 .حماية وتحسين البيئة العراقية4

 

 

 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .10



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  -أ

  .ان يتعرف على مفهوم طرائق التدريس -1أ

 ان يتعرف على مفهوم اساليب واستراتيجيات التدريس -2أ

 ان يعدد احدث طرائق التدريس -3أ

  .الخطة اليومية ان يتعرف على -4أ

 .ان يبين اساليب التقويم -5أ

 أن يبين اهمية االسئلة في التدريس -6أ

 

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 مها رات ادائية عن طريق اشراك الطالب بالدرس – 1ب 

 .مهارات اجتماعية عن طريق فتح حوار جماعي بين الطلبة – 2ب 

 .الطلبةتطبيق الدرس من قبل  – 3ب 

 عمليات تقييم ذاتي للطلبة – 4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 . طريقة القاء المحاضرات -1

 ( المناقشة الصفية ) االسلوب الثنائي , اسلوب الندوة , حلقة السمبزيوم -2

 الوحدات التعليمية -3

4- ( Work shop ورش العمل) 

 التحري الجماعي -5

 العصف الذهني -6

 االستقصاء الموجه , االستقصاء العادل  -7

 قبعات التفكير الست -8

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

1- Which Face( طريقة التعبير بالوجوه) 

2- CAT ( التغذية الراجعة من الطالب) 

3- Learning Triangle(مثلث التعلم ) 

 االختبار الشفوي -4

 االختبار التحريري -5

 (كوزاالختبار المفاجئ )  -6

 التقويم التتبعي -7

 التقويم الختامي -8

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

  \المناقشة الصفية-

 التضارب المعرفي -2

 التفكير في ماوراء التفكير -3

 التجسير-4

 العصف الذهني- 5

 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 

1- Exams 

2- Learning Matrix 

3- Which Face 

4- CAT 

5- Learning Triangle 

 

 

 
 

 

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

 .(الشخصيالمهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د -1د

1- VERBAL COMMUNICATION 

Student able to express his ideas clearly and confidently in speech 
 التواصل اللفظي 

 . قادرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم

2- TEAMWORK  

Work confidently within a group  

 العمل الجماعي 

 العمل بثقة ضمن مجموعة 

 

3- ANALYSING & INVESTIGATING  

Gather information systematically to establish facts & principles. Problem solving 

 تحليل والتحقيق 

  .جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ حل المشكلة
 

4- INITIATIVE/SELF MOTIVATION  

Able to act on initiative, identify opportunities & proactive in putting forward ideas & solutions 

 مبادرة 



  
 4الصفحة 

 
  

 الدافعية على العمل والقدرة على المبادرة، وتحديد الفرص و وضع األفكار والحلول المطروحة 

 

5- WRITTEN COMMUNICATION 

Student able to express himself clearly in writing 
 االتصال الكتابي

 قادرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة 

PLANNING & ORGANISING  

Student able to plan activities & carry them through effectively 

 التخطيط والتنظيم 

 قادرة على التخطيط لألنشطة وتنفيذها على نحو فعال 

 

FLEXIBILITY 

9 Adapt successfully to changing situations & environments 

 المرونة 

 التكيف بنجاح مع األوضاع المتغيرة وبيئات 
TIME MANAGEMENT  

Manage time effectively, prioritizing tasks and able to work to deadlines. 

 إدارة الوقت

 إدارة الوقت بفعالية ، وتحديد أولويات المهام وقادرة على العمل بالمواعيد
 -2د

 -3د

 -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 
 

 العصف الذهني -1

 القبعات الست للتفكير -2

 االستقصاء -3

 التعلم الفعال -4

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 التقويم التمهيدي -1

 ( التقويم التتبعي ) اختبارات تحريرية -2

 التقويم الختامي -3

 المعتمدةالشهادات والساعات  .12بنية البرنامج  .11
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     



  
 5الصفحة 

 
  

     

     

     

     

     
 

 
 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

GLOBAL SKILLS  

Student able to speak and understand other languages 

 المهارات العالمية

 .الطالب قادرة على التحدث وفهم اللغات األخرى،و تقدير الثقافات األخرى

NEGOTIATING & PERSUADING  

Student able to influence and convince others, to discuss and reach agreement 

 التفاوض واإلقناع 

  .الب قادرة على التأثير وإقناع اآلخرين، للمناقشة والتوصل إلى اتفاقالط
Leadership  

Student able to motivate and direct others. 

 القيادة

 .قادرة على تحفيز وتوجيه اآلخرين

INDEPENDENCE  

Accepts responsibility for views & actions and able to work under their own direction & initiative 

 االستقاللية بالعمل 

 تالعب االدوار
 

 

 

 

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

 

 القبول المركزي )اعتمادا على معدل الطالب(

 

 

 

 

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة

 مكتبة الجامعة 

 أهم الكتب والمصادر الخاصة بالقسم 

 مكتبة الكلية

 المكتبة االفتراضية

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج 

 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 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 : الكيمياء البيئية وصف المقرر

 

 

 جامعة القاسم الخضراء المؤسسة التعليمية .1

 البيئة    / المركز علمي القسم ال .2

 الكيمياء البيئية اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2019 ولاالالدراسي الفصل  الفصل / السنة .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 20/6/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعرف على اصل تكوين الترب وتطورها

 على اصل تكوين المياهالتعرف 

 التعرف على صفات المياه

 التعرف على مكونات الهواء

 التعرف على صفات مكونات المياه

 والمياه والهواء التعرف على اهم التفاعالت التي تتم في التربة

 التعرف على الدورات في البيئة

 والهواءالتعرف على التداخالت الحاصلة بين مكونات البيئة التربة والماء 

 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10



  
 9الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 

  . العلمية الحديثةأن يعرف مفاهيم الفروق  -1أ

  .أن يتعرف على التطور الحديث لعلم كيمياء البيئة -2أ

 الكائن الحي أن يفهم كيف تؤثر عوامل البيئة على -3أ

  .أن يفهم كيف تؤثر البيئة -4أ

  أن يتعرف على اليات الدورات في الطبيعة -5أ

 أن يميز بين القياس العقلي والقياس الفعلي -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 القيام باجراء التجارب العملية– 1ب

 القيام بالقاء المحاضرة – 2ب

 القيام بنشاطات بيئية – 3ب

 البيئيةالقيام بنشر التوعية     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . طريقة القاء المحاضرات -1

2- Student Center  

3- Team Project المجاميع الطالبية 

4- Work Shop ورش العمل 

 الرحالت العلمية لمتابعة التلوث البيئي -5

6- Learning Technologies on Campus التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي. 

7- Experiential Learning التعلم التجريبي. 

8- Application Learning ) تطبيق التعليم  

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التقويم التمهيدي -1

 ( التقويم التتبعي ) اختبارات تحريرية -2

 التقويم الختامي -3

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لمواضيع الكيماء البيئية.تمكين الطالب من التفكيروالتحليل 1

 .تمكين الطالب من التمييز بين التفسيرات العلمية المختلفة لموضوع علمي واحد2

 .تمكين الطالب من االلمام بمادة الدرس الجل االستخالص والمقارنة3

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 . طريقة القاء المحاضرات -1



  
 10الصفحة 

 
  

 

2- Student Center  

3- Team Project المجاميع الطالبية 

4- Work Shop ورش العمل 

 الرحالت العلمية لمتابعة التلوث البيئي -5

6- Learning Technologies on Campus التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي. 

7- Experiential Learning التعلم التجريبي. 

8- Application Learning ) تطبيق التعليم 

 
 طرائق التقييم    

 

 التقويم التمهيدي -1

  اختبارات تحريرية والتقويم التتبعي  -2

 التقويم الختامي -3

 

 
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 ارفاق النشاطات الفردية المتعلقة بموضوع الدرس-1د

 سيمنار خاص بموضوع الدرستمكين الطالب من عرض -2د

 تمكين مجموعة من الطلبة من عرض موضوع واحد باسلوب الحوار-3د

   مجتمعكسب الطالب مهارات الممارسات البيئية لل    -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كيمياء البيئة )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 كيمياء التربة البيئية

 كيمياء المياه

 كيمياء الهواء

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كتب ومراجع اساسية وكتب ساندة في مكتبة الكلية

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 اعتماد مواقع رصينة لجامعات ومراكز بحثية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 المقرر الدراسي طبقا للبحوث العلمية والمعرفية الحديثة في مجال كيمياء البيئةتطوير 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القاء  كيمياء البيئة مكونات البيئةفهم  ع2ن 3 1

 المحاضرة
كوز امتحان 

 سريع
      
      
      
      

      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
  

 القاسم الخضراء:   الجامعة 

 علوم البيئةكلية  :المعهد/ةالكلي

 ةالبيئالقسم العلمي: 

 29/9/2019تاريخ ملء الملف :  
 

 

                                :التوقيع                                                                              :التوقيع  

             

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

 كاظم هاديعبدال

                                               خ:اريالت                  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 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 2020 - 2019للعام 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 البيئةقسم  – علوم البيئةكلية  ركز الم /امعي القسم الج .2

 بيولوجي جزيئي اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس في علوم البيئة اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 وطنيةمعايير اعتماد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 كاديميرنامج األبف الأهدا .9

1-  

2-  

3-  

4-  

 

 

 

 والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم   .10

  االهداف المعرفية-أ

  1أ

  -2أ

  -3أ

  -4أ

  -5أ

  -6أ



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

  – 1ب 

  – 2ب 

  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

1-  

2-  

3-  

4-  

  طرائق التقييم     

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

 وصف المقرر

 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة-علوم البيئةكلية  المركز معي /القسم الجا .2

 يجزيئ بيولوجي اسم / رمز المقرر .3

 في علوم البيئةبكلوريوس  هاالبرامج التي يدخل في .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ساعات عملي 6ساعات نظري+ 2 :كل أسبوع )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 29/9/2019 صف تاريخ إعداد هذا الو .8

 أهداف المقرر .9

 ت والعضياتلمكوناا مع بعضها لتكوين ايهدف هدا المقرر إلى دراسة الجزيئات الكبيرة في الخلية من حيت تركيبها وانتظامه -1

 الخاصة بالخلية. 

ان دائما ية المتطورلوراثاندسة تنمية مدارك الطالبة بإعطائها فكرة جيدة عن االتجاهات الحديثة في علم البيولوجيا الجزيئية واله -2

 وخاصة في مجال األسس الجزيئية والبيوكيميائية.

 ربوهيدرات والدهون ودور كل منهم في بناء و نشاط الخلية.تعريف الطلبة بالبروتينات والك -3

 ية تضاعفهاك كيفلة وكذتمكين الطالبة من معرفة ماهية األحماض النووية وانتظامها مع الجزيئات الكبيرة األخرى في الخلي -4

 ودورها في بناء البروتين.  
 

 

  اف المعرفيةاالهد-أ

 يعرف أنواع  تطبيقات المادة. -1أ

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

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

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

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



  
 5الصفحة 

 
  

 يميز أساسيات البيولوجيا الجزيئية. -2أ

 ة.البيولوجي وارهامعرفة  المكونات األساسية للبروتينات والكربوهيدارت والشحوم وأد -3أ

  فهم المحفزات البيولوجية )اإلنزيمات( وطبيعة عملها. -4أ

  نامجاالهداف المهاراتية الخاصة بالبر–ب 

 المعرفة  بمحتوى المادة العلمية. - 1ب

لتعاوني, االعمل والممارسات التعليمية الجيدة مثل ممارسة عملية التعلم, واألنشطة, واالستقصاء,  - 2ب

 شكاله.بكل أوالتقويم 

 لمادة.ادراسة تراكيب المجهر وأهميته وكيفية استخدامه والعناية به وأستخدامه في عملي  - 3ب

 تحضير أهم المواد وأألدوات المستخدمة في المختبر. كيفية -4ب

       معرفة أستخدام أهم األجهزة واالدوات التي تم تداولها في المختبر.  -5ب

 لم طرائق التعليم والتع     

 ألقاء األسئلة. -1

 المناقشة.  -2

 تجارب العرض.   -3

 التجارب الفردية.  -4

 التقارير العملية. -5

 تصميم تجارب جماعية. -6

 ختبارات مهارية جماعية وفردية.أجرء أ -7

 عصف ذهني ميداني ومختبري. -8

 

 طرائق التقييم      

أستاذ  ومناقشة لمادةاقبل أستاذ ف من يتم التقييم من خالل االختبارات الدورية والنهائية أضافة الى بعض التكالي

  المادة للطالب.

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 تقبل الطالب المادة. -1ج

 يناقش دور المادة وتطبيقاتها العمليه. -2ج

مامات االهتوالمشاركة االيجابية والحسية والتفاعل مع المادة تفاعال ً تتضمن من خالله الميول  -3ج

 لمختلفة المتعلقة بها.شطة اوالبحث عن األن

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

 ة.مختلفيقترح حلول وراثية للمشاكل المتعلقة بإالصابة باالفات واالمراض وتدهور األصناف ال-5ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 مناقشة األجهزة العلمية للمادة. -1

 القيام بزيارات مختبرية مختلفة. -2

 مناقشة األجهزة المتعلقة بزيات العلمية المختلفة. -3

 القيام بتصاميم تجارب علمية مختلفة. -4

 أجراء حوار شامل حول التصاميم المصممة من قبل الطلبة.  -5

 طرائق التقييم    



  
 6الصفحة 

 
  

 ونهائية. أجراء أختبارات دورية -1

 تكليف بعض المهام ومناقشتها. -2

 أجراء حورات نقاشية علمية بين الطلبة. -3

 

 
 

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل 

 ليمية على بعض االجهزة المختبرية.دورة تع -1

 دورة توعية بالمنهج.  -2

 زيارة علمية لمختبرات البيولوجي الجزيئ. -3

 لمختبر.أجراء تجارب عملية مختلفة في ا-4       

 تصميم تجارب جديدة أجتهادية من قبل الطلبة. - 5       

 

 

 

 

 
 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 لوبةمخرجات التعلم المط الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول -1
مقدمة عن علم البيولوجيا الجزيئية, 

 المكونات الجزيئية للخاليا.
البيولوجيا  علم

 الجزيئية
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 والمناقشة الحوار لجزيئيةالمكونات ا الكاربوهيدرات, أنواع السكريات. 2 الثاني -2
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 البروتينات, أصنافها, أقسامها. 2 الثالث -3
المكونات الجزيئية 

 للخاليا  
 شةوالمناق الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الرابع -4
التركيب األولي, الثانوي, الثالثي 

 للبروتينات.
مستويات التركيب 

 في البروتينات
 والمناقشة لحوارا

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الخامس -5
مقدمة عن تاريخ الجينوم ومفهومه.  

 الفائدة التطبيقية للخريطة الجينية.
 والمناقشة وارالح الجينوم  

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 تنظيم التعبير الجيني في البكتريا. 2 السادس -6
تنظيم التعبير 

 الجيني.
 لمناقشةوا الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 السابع -7
مفهوم االوبرون, العناصر الرئيسية 

 لالوبرون , ودوره في التعبير.
 والمناقشة الحوار األوبرون

ختبارات أ

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

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

 2 التاسع -9
 التعبير الجيني  في حقيقية النواة,

في  mRNAظيم عملية استنساخ تن

 حقيقية النواة.
 والمناقشة الحوار التعبير الجيني  

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 العاشر-10
أنواع  مفهوم الكروموسومات،

 الكروموسومات.
 والمناقشة الحوار الكروموسومات

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الحادي عشر-11

الدائرية في  تناسخ المادة الوراثية

بعض الكائنات غير مميزة النواة مثل 

E. Coli تناسخ الكروموسومات في ,

 الخاليا مميزة النواة.

تناسخ المادة 

 الوراثية الدائرية
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثاني عشر-12
هو المادة   D N Aاألدلة على أن 

الوراثيه,  الوظائف األيضية 

 يوكليوتيدات.للن

كيمياء األحماض 

 النووية
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثالث عشر-13
من القواعد  DNAتحليل مكونات الـ 

 روجينية.النيت
طبيعة األحماض 

 النووية
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الرابع عشر-14
ى اختالف أهم العوامل التي تؤدي إل

 البروتينات عن بعضها.

 خطوات تخليق البروتين.
 والمناقشة الحوار التلوث

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 - تخليق البروتين    ما ذكر أعالهاأختبار شهري في 2 الخامس عشر-15
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 نظرية مترجمة وعربية. جزيئي ولوجيبيكتب  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية)المصادر( -2

 

 ي عبدالبيولوجيا الجزيئية )مدخل الهندسة الوراثية( تأليف د. فتح - 1

 التواب

 دنانترجمة د.ع -الجزء األول -البيولوجيا تأليف ريتشارد ا. جولدزي -2

 عالوي, د. حميد الحاج, أحمد الديسي و د. سامي عبد الحافظ. 

ريد فأ.  بيولوجيا الخلية: التركيب و الوظيفة  تأليف د. علي الرباعي و-3

 أبو زينة

 عيدتركيب ووظائف الخاليا  تأليف هوبكنز لوليدر  ترجمة أحمد س -4

 المرسى

مبادئ علم الوراثة تأليف ا.ج جاردنر و د. ب سنستاد ترجمة: أ.د  -4

 مدوحلعابدين و أ.د مأحمد شوقي, أ.د فتحي عبد التواب, أ.د علي زين ا

 إسماعيل. 

5- Albert et al., (1994). The Molecular Biology of 

the Cell. Garland Publishing , Inc. New York. 

6- -Frefelder, (1994). Molcular Biology. Jone and 

Bartlett. London, U.K. 

7- -Sheales, Birchi, 1983. Cell & Molcular Biology. 

John Wiley and Sons, Inc . New York. USA. 

8- -Price, F. W. (1979). Basic Molecular Biology. 

John Wiley and Sons, Inc., NewYork. USA. 

المراجع التي يوصى الكتب و -أ

بها)المجالت 

 العلمية،التقارير،..(

 ة.عربية ومترجمة وأنكليزي الجزئي البايولوجيكتب حديثة عن 

 

مواقع  لكترونية،المراجع اال -ب

 انترنت
  ال يوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 اجراء مناقشات حوارية حول المادة نظريا. -1

 حلقات نقاشية مستمرة بين الطلبة. -2

 أظهار مواهب الطلبة في تجسيم المادة بأستخدام وسائل متطورة مختلفة, كالسبورة االلكترونية, -3

 والمختبر األفتراضي.

 رب مختلفة بعدة أجهزة بسيطة من قبل الطلبة, ومناقشة األستنتاجات.أجراء تجا
  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
  

 القاسم الخضراء:   الجامعة 

 علوم البيئةكلية  :المعهد/ةالكلي

 البيئةالقسم العلمي: 

 2019 -6 -3تاريخ ملء الملف :  
 

 

                                :التوقيع                                                                              :التوقيع  

             

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

 هادي عبدالكاظم

                                               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 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 2020 - 2019للعام 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة- علوم البيئةية كل المركز جامعي / القسم ال .2

 بيئة االحياء المجهرية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 في علوم البيئة سالبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
ير طريقة المناقشة والحوار العلمي بين االستاذ والطلبة / التحض

 ية بق لمدة المحاضرة باالعتماد على المصادر العلمالسا

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
القاء متبادل بين عرض المحاضرة على شاشة العرض ومن ثم عمل 

 ةاالستاذ والطلبة لها من اجل مشاركة الجميع في المادة العلمي

 2019 -6 -3 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ومبادئ علم بيئة االحياء المجهرية بأسسطلبة تعريف ال -1

 0ربط هذه المادة مع باقي المقررات االخرى التي يدرسها الطالب بأسلوب علمي -2

 0تكوين مهارة علمية لدى الطالب ومن ثم تطبيقها في الجانب العملي  -3

 0معرفة بيئة االحياء المجهرية بشكل خاص ودقيق في العراق وعالقتها بالبيئة عامة  -4

 0خاص ية بشكلعامة وبيئة االحياء المجهرة العراقية التركيز على العوامل المؤثرة والمحددة للبيئ -5

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية-أ

 0ماهي بيئة االحياء المجهرية – 1أ

 0طرق الكشف عن االحياء المجهرية في بيئتها  -2أ

 0قارنة بأنواع اخرى اسباب كثرة وانتشار بعض االحياء المجهرية م -3أ

 المحافظة على االحياء المجهرية المفيدة للبيئة عامة -4أ

 عامة وبيئة االحياء المجهرية خاصة  طرق الحفاظ على البيئة -5أ

 0المحددات العالمية لتلوث بيئة االحياء المجهرية -6ا

  



  
 2الصفحة 

 
  

  اصة بالبرنامجاالهداف المهاراتية الخ–ب 

 0لمعلومة واعادة صياغتها مهارات علمية في تقبل ا – 1ب 

 0مهارات عملية في التحري عن التلوث  – 2ب 

 0مهارات فردية وخلق روح المبادرة – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 0الشرح والتوضيح  -1

 0طريقة عرض النموذج  -2

 0طريقة المحاضرة  -3

 0طريقة التعلم الذاتي  -4

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية  -1

 تبارات العملية االخ -2

 التقارير والدراسات -3

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 المالحظة واالدراك  -1

 التحليل والتفسير  -2

 االستنتاج والتقييم -3

 االعداد والتقويم -4

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 ضرةطريقة المحا -3

 طريقة التعلم الذاتي -4

 

 

 

 

 

 ييم طرائق التق   

 االختبارات العملية-1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات-3

 

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 مهارات  القيادة  -1

 تطوير اللغة المتبعة في التدريس  -2

 قبل الطالب ناتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية م -3

 واالستنتاجاتتطوير قابلية ربط المواضيع  -4

 

 

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

ادية االعد الية القبول المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي معدل الطالب للمرحلةوجود 

 0والرغبة حسب تعليمات خاصة ضمن دليل الطالب 

  م مصادر البرنامجاه -14

 الكتب المقررة المطلوبة  -1

 -:  يوتشمل ما يل المراجع الرئيسية او المصادر -2

 الكتب والمراجع التي يوصى بها  -3

 مثل المجالت العلمية والتقارير العلمية -4

 المراجع االلكترونية مثل مواقع االنترنيت -5

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة-علوم البيئةكلية  القسم الجامعي / المركز .2

 بيئة احياء مجهرية اسم / رمز المقرر .3

 علوم البيئةبكلوريوس  يدخل فيها البرامج التي .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ساعة عملي 30نظري+ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 وماهي مسبباته المايكروبيتلوث التعليم الطالب ماهو  -1

 التلوثزيادة االدراك باهمية معرفة مصادر  -2

 المايكروبي توضيح اعمية المحافظة على مصادر المياه من التلوث -3

 اعتماد اسلوب المشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب -4

 

 

  االهداف المعرفية-أ

        ماهو التلوث  -1أ

  طرق الكشف عن التلوث -2أ

 اسباب التلوث ومصادره -3أ

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ايوفر وصف المقرر هذا إيجازاً   ة منلمتوقعمقتضيا

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

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



  
 5الصفحة 

 
  

  صيانة الموارد المائية -4أ

  طرق الحفاظ على المياه من التلوث -5أ

 المحددات العالمية للتلوث -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 امهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغته – 1ب 

 مهارات عملية في التحري عن التلوث – 2ب 

       بادرةمهارات فردية وخلق روح الم – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -5

 طريقة عرض النموذج -6

 طريقة المحاضرة  -7

 طريقة التعلم الذاتي -8

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -4

 االختبارات النظرية -5

 التقارير  -6

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 المالحظة واالدراك -1ج

 رالتحليل والتفسي -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم -4ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -7

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 مهارات القيادة  -1

 اللغة كون المادة باللغة االنكليزيةتطوير  -2

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -3

 نتاجاتتطوير قابلية ربط المواضيع واالست -4      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة البنية التحتي .12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
م الوحدة / المساق اس

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-       
2-       
3-       
4-       
5-       
6-       
7-       
8-       
9-       

10-       
11-       
12-       
13-       
14-       
15-       



  
 7الصفحة 

 
  

  المراجع الرئيسية)المصادر( -2

التي يوصى الكتب والمراجع  -أ

بها)المجالت 

 العلمية،التقارير،..(
 

المراجع االلكترونية،مواقع  -ب

 انترنت
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13
 

 
  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 2020 - 2019للعام 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 البيئةقسم  – علوم البيئةكلية  مركز الجامعي / السم الق .2

 بيئة نبات اسم البرنامج األكاديمي  .3

 علوم البيئةبكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 نيةمعايير اعتماد وط المعتمد   برنامج االعتماد .6

 صيفي مختبرات العملية، تدريبعلمية, الالسفرات الالدورات التدريبية،  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 3/6/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعليم الطالب ماذا نقصد بعلم بيئة نبات -1

 همية معرفة مصادر التلوث بيئة نبات أدراك بزيادة األ -2

 همية المحافظة على بيئة نبات أتوضيح  -3

 شخصية الطالب سلوب المشاركة العلمية لبناءأاعتماد  -4

 ييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتق .10
  األهداف المعرفية -أ

 ماهو علم البيئة النباتية -1أ

 طرق الكشف عن بيئات النباتية المختلفة -2أ

 أسباب التلوث بيئة النبات ومصادره -3أ

 التي تؤثر على البيئة النباتية صيانة الموارد المائية -4أ

  النبات من التلوثعلى بيئة  طرق الحفاظ -5أ

 المحددات العالمية للتلوث -6أ

  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج -ب

 مهارات علمية في تقبل المعلومة و أعادة صياغتها – 1ب 

 مهارات عملية في التحري عن التلوث – 2ب 

 مهارات فردية وخلق روح المبادرة – 3ب 

 األهداف الوجدانية والقيميه -ج

 دراكالمالحظة واأل -1ج

 التحليل والتفسير -2ج



  
 2الصفحة 

 
  

 تقييماالستنتاج وال -3ج

 عداد والتقويمألا -4ج

 طرائق التعليم والتعلم .11

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -4

 طرائق التقييم .12

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير -3

 الشخصيلتطور التخطيط ل .13

 كلية او المعهد(معايير القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بال .14

 أهم مصادر البرنامج .15

 اسس التحليل العلمي للتربة والماء والنبات
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة-علوم البيئةكلية  عي / المركزالقسم الجام .2

 بيئة نبات اسم / رمز المقرر .3

 علوم البيئةبكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ساعة عملي 30نظري+ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 3/6/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 ف المقررأهدا .9

 البيئة النباتيةماهو علم  -1

 طرق الكشف عن بيئات النباتية المختلفة -2

 أسباب التلوث بيئة النبات ومصادره -3

 التي تؤثر على البيئة النباتية صيانة الموارد المائية -4

  طرق الحفاظ على بيئة النبات من التلوث -5

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

  األهداف المعرفية -أ

        ماهو التلوث  -1أ

  طرق الكشف عن التلوث -2أ

 أسباب التلوث ومصادره -3أ

  صيانة الموارد المائية -4أ

 طرق الحفاظ على المياه من التلوث -5أ

 المحددات العالمية للتلوث -6أ

 

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ت مبرهناً  حقيقهايوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

 لبرنامج.االمتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 

 تهاالمعلومة و أعادة صياغ مهارات علمية في تقبل -1ب 

 مهارات عملية في التحري عن التلوث -2ب 

    مهارات فردية وخلق روح المبادرة -3ب 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 المالحظة واالدراك -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم .11

 يح الشرح والتوض -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -4

 

 طرائق التقييم .12

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير -3

 

  طرائق التعليم والتعلم .13

 الشرح والتوضيح  -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة المحاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاتي -4

 

 طرائق التقييم .14

 االختبارات العملية  -1

 ارات النظريةاالختب -2

 والدراساتالتقارير  -3

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل .15

 مهارات القيادة  -1

 اللغة كون المادة باللغة االنكليزيةتطوير  -2

 لقاء محاضرة اختيارية من قبل الطالبأسلوب أتباع أ -3

 تطوير قابلية ربط المواضيع واالستنتاجات -4
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 البنية التحتية  .17

 اسس التحليل العلمي للتربة والماء والنبات الكتب المقررة المطلوبة -1

  ( صادرالم ) المراجع الرئيسية -2

  الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ
 ( ،.. ،التقارير المجالت العلمية )

 

  ، المراجع االلكترونية -ب
 مواقع انترنت
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 تتضمن خطة التطوير

 استخدام وسائل علمية حديثة -أ

 القيام بسفرات علمية لمواقع بحثية وصناعية -ب
 ية وعربيةادر علمية حديثة انكليزاستخدام مص -ت
 تغيير في المفردات العلمية بما يتناسب ومخرجات التعلم -ث
 استخدام طرق تقييم حديثة -ج

 

 بنية المقرر .16

 طلوبةمخرجات التعلم الم الساعات األسبوع
ساق اسم الوحدة / الم

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-       
2-       

3-       
4-       

5-       

6-       
7-       

8-       
9-       

10-       
11-       

12-       
13-       

14-       

15-       


