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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة-علوم البيئةكلية  لمركزالقسم الجامعي / ا .2

 بيئة إنسان اسم / رمز المقرر .3

 علوم البيئةبكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4
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 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 9/6/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

، والتغير البشري طورالت المقررالنوع البشري كعنصر بيولوجي في نظام إيكولوجي معقد. وتشمل  الى معاملة يهدف هدا المقرر -1

 التكنولوجي، وتوافر الموارد، والتلوث.

يا حول القضا مستنيرة تعلم كيفية إصدار أحكاميئة التي يعتمد عليها البشر وسوف بتطوير معرفة واسعة وفهم للبي بةسيقوم الطل -2

 لبيئية.ا

 .لحرارية األساسية للبيئة البشريةفهم كيفية تطبيق الديناميكا ا -3

ي لبيولوجسوف يصبح الطالب على دراية بخصائص العديد من النظم اإليكولوجية وتفاعل الكائنات الحية مع محيطها او -4

 والفيزيائي والكيميائي.
اسة السي ظ، ودعموك الحفالبيئة )مثل سل ت والخبرات والسلوكيات والصحة(, وما يفعله الناس معما تفعله البيئة للناس )على سبيل المثال، التفضيال -5

 واإلدارة، والمشاركة في صناعة المواد الغذائية.

 

  االهداف المعرفية-أ

 .بيئة االنسانيعرف  - -1أ

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

ن عة مقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقصف الميوفر و

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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 .لحراريةالديناميكية ايميز أنواع  -2أ

 .تطبيق القوانين الديناميكية الحرارية في بيئة االنسان معرفة  -3أ

  .القوانين المستخدمةأنواع  ذكري -4أ

 تكيف األنسان للبيئات المختلفة.األطالع على  -5أ

 األنسان.بيئة مادة مختلفة متنوعة في  حوارات نقاشية نظريةأجراء  -6أ

  رنامجاالهداف المهاراتية الخاصة بالب–ب 

 المعرفة  بمحتوى المادة العلمية. - 1ب

لتعاوني, االعمل ول ممارسة عملية التعلم, واألنشطة, واالستقصاء, الممارسات التعليمية الجيدة مث - 2ب

 والتقويم بكل أشكاله.

 .قوانين الديناميكية الحرارية وتطبيقاتها في بيئة األنساندراسة  - 3ب

 .يائي وفي الكائنات الحيةالقوانين في النظام الفيزمعرفة الفرق بين تطبيقات  -4ب

       . اعةالقالتي تم تداولها في والوسائل التوضيحية واالدوات  معرفة أستخدام أهم األجهزة -5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ألقاء األسئلة. -1

 المناقشة.  -2

 تجارب العرض.   -3

 التجارب الفردية.  -4

 التقارير العملية. -5

 ية.ارب جماعتصميم تج -6

 أجرء أختبارات مهارية جماعية وفردية. -7

 .عصف ذهني -8

 

  طرائق التقييم     

شة أستاذ دة ومناقالما يتم التقييم من خالل االختبارات الدورية والنهائية أضافة الى بعض التكاليف من قبل أستاذ

  المادة للطالب.

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 

 .األنسانبيئة مادة تقبل الطالب  -1ج

 .األنسان في بيئة مختلفةال القوانين الفيزيائية دوريناقش  -2ج

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

 والبحث عن األنشطة المختلفة المتعلقة بها.

 ق بها من نشاطات مختلفة نظريا.أن يجـد الطالب متعة في قراءة المادة وما يتعل -4ج

 ة البشرية على البيئة.ح حلول في معالجة ألتأثيرات السلبية لألنشطيقتر-5ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 .األنسانبيئة لمادة علمية ال مناقشة القوانين -1

 .بمناقشات نظرية مختلفةالقيام  -2

 .أشراك الطلبة بحوارات نقاشية متنوعة حول المادة -3

 .بتطبيق القوانين المختلفة في بيئة األنسانالقيام  -4

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

 طرائق التقييم    
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 أجراء أختبارات دورية ونهائية. -1

 تكليف بعض المهام ومناقشتها. -2

 اشية علمية بين الطلبة.أجراء حورات نق -3

 

 
 

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل 

 .دور الفيزياء في البيئةعلى دورة تعليمية على  -1

 دورة توعية بالمنهج.  -2

 .األحيائية الفيزياءزيارة علمية لمختبرات  -3

 .جديدة أجتهادية من قبل الطلبة مقترحاتتصميم  -4       
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة اعاتالس األسبوع
اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 والمناقشة الحوار بيئة إنسان .,أقسامها بيئة إنسانمة عن مقد 2 األول -1
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثاني -2
 قوانين الديناميكية الحرارية, مفهوم كل

 ثالثة.قانون, ويشمل القوانين ال
قوانين الديناميكية 

 الحرارية
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثالث -3
ن الثالثة وتطبيقتها في بيئة القواني

 إنسان
قوانين الديناميكية 

 الحرارية وتطبيقاتها
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 جسم اإلنسانالقوانين الثالثة وعالقتها ب 2 الرابع -4
قوانين الديناميكية 

الحرارية وجسم 

 اإلنسان

 والمناقشة الحوار
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 القوانين الثالثة واأليض والطاقة 2 الخامس -5
قوانين الديناميكية 

الحرارية والتمثيل 

 الغذائي

 والمناقشة الحوار
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 السادس -6
ن طريقي التوصيل نقل الطاقة ع

 والحمل.
 والمناقشة الحوار نقل الطاقة

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 السابع -7
اقة عن طريقي األشعاع نقل الط

 والتبخير.
 والمناقشة الحوار نقل الطاقة

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

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

 2 التاسع -9

, في المناخ البارد الحياة على قيد البقاء

 ومراحل أنخفاض درجة الحرارة الجسم.
, الحارفي المناخ  على قيد الحياة البقاء

 ومراحل األجهاد الحراري.

 

 

على  ةتأثير البيئي

 األنسان
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 العاشر-10
 (يةنتائج التفاعل بين البيئة المادية )الفيزيائ

 .والبشرية
البيئة الفيزيائية 

 واألحيائية
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 شرالحادي ع-11

 تأثير النشاطات البشرية على البيئة. 
تأثير األنسان على 

 البيئة
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثاني عشر-12

 .سوء استخدام اإلنسان للبيئة
تأثير األنسان الضار 

 على البيئة
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الثالث عشر-13

 .ر العالقة بين اإلنسان والبيئةتطو

 والمناقشة الحوار األنسان والبيئة
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 2 الرابع عشر-14
 تارالعوامل المؤثرة في البيئة, العوامل والمؤث

 لبشرية. ا
العوامل البيئية 

 واألنسان
 والمناقشة الحوار

أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة

 - تخليق البروتين    ختبار شهري فيما ذكر أعالهاأ 2 الخامس عشر-15
أختبارات 

دورية/ تكاليف 

 متنوعة
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 بية.نظرية مترجمة وعر أنسانكتب بيئة  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية)المصادر( -2

Adams, Simon; David Lambert (2006). Earth 
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York NY 10001: Chelsea House. pp. 20. ISBN 

0-8160-6164-5. earth science . 

Golledge, R.G. (1993). Geographical 

perspectives on spatial cognition. In: T. Gärling 

and R.G. Golledge (Eds.), Behavior and 

environment: Psychological and geographical 

approaches (pp. 16-46). Amsterdam: Elsevier 

Science Publishers. 

Meehl G A, Stocker T F, Collins W D, 

Friedlingstein P, Gaye A T, Gregory J M, Kitoh 

A, Knutti R, Murphy J M, Noda A, Raper S C B, 

Watterson I G, Weaver A J and Zhao Z-C. 2007. 

Global Climate Projections. In: Climate Change 

2007: The Physical Science Basis. Contribution 

of Working Group I to the Fourth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change [Solomon S, Qin D, Manning 

M, Chen Z, Marquis M, Averyt K B, Tignor M 

and Miller H L (eds)]. Cambridge University 

Press. Cambridge, United Kingdom and New 

York, NY, USA. 

Odum EP (1971) Fundamentals of ecology, third 

edition, Saunders New York 

Nigel Mason and Peter Hughes: Introduction to 
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Environmental Physics: Planet Earth, Life and 

Climate, Taylor and Francis, 2001. 

الكتب والمراجع التي يوصى  -أ

بها)المجالت 

 العلمية،التقارير،..(

 كتب بيئة أنسان عربية. -1

 كتب بيئة أنسان أجنبية مترجمة. -2

 

مواقع  المراجع االلكترونية، -ب

 انترنت
  ال يوجد

 

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

 حلقات نقاشية مستمرة بين الطلبة.-2

ية, كترونأظهار مواهب الطلبة في تجسيم المادة بأستخدام وسائل متطورة مختلفة, كالسبورة االل-3

 والمختبر األفتراضي.

لمتكررة اانية أدخال االنسان كنموذج تجريبي في فهم معنى بيئة أنسان, وذلك من خالل الزيارات الميد-4

 .اماكن علمية مختلفة. في عدة
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               ظم هاديد. محمد عبدالكا  : المعاون العلمي سما              د. عالء خضير هاشم  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 واألداء الجامعي:ة ضمان الجود شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة السيد                                                                                                       

         العميد 

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
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
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 كلية علوم البيئة-جامعة القاسم الخضراء يةالمؤسسة التعليم .1

 البيئة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بيئة طحالب

 بكالوريوس علوم البيئة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 معايير اعتماد وطنية المعتمد   العتمادمج ابرنا .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  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
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 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات افاألهد –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 امةالمهارات الع-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   
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 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 

 

 

 
 المعهد(المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة  ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييماشارة في يرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر ررمز المقر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة مهال

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

 بيئةقسم ال    / المركز علمي القسم ال .2

 بيئة طحالب رمز المقرر /اسم  .3

 حسب جدول المحاضرات االسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية .6

 2019-12-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
لبيئية اامل وفة العبصورة خاصة و معر طحالبتعريف الطلبة بمفهوم البيئة بصورة عامة و مفهوم بيئة ال

 ولمختلفة الب اانواع الطحو المتمثلة بالعوامل الحية و غير الحية و تأثيرها على  المؤثرة على الطحالب

ي امل التعواسة اللمقاومة التغيرات البيئية. باإلضافة الى درالتي حصلت لمختلف انواع الطحالب  التكيفات

 ا. و نجاحها في البيئات المختلفة ودور البيئة في الحد من اعدادهادت الى انتشار الطحالب 

 ها.اماكن وجود اختالف لشكال و احجام الطحالب و اختالف طرق تكاثرها و معرفة دور البيئة في

 .يتعلم الطالب طرق جمع الطحالب وحفظها و وطرق عزلها و تنميتها كما

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

وصف  ها وبينبينبد من الربط المتاحة. والالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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  : بعد تدريس مفردات المادة يكون الطالب قادرا على ان:هداف المعرفية األ -أ
 يعرف مصطلح بيئة الطحالب -1أ

 و غير الحية المؤثرة على الطحالب ة الحيةيعدد العوامل البيئي -2أ

 ع مختلفة من الطحالب و يحفظهايجمع انوا  -3أ
 يعدد طرق عزل الطحالب و يطبقها  -4أ
 وضح اشكال الطحالب و انواعها و الصبغات الموجودة فيهاي -5أ
 طرق التكاثر المختلفة للطحالبيشرح  -6أ

 على ان: د تدريس مفردات المادة يكون الطالب قادرامقرر: بعالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 باختالف بيئاتها يجمع مختلف انواع الطحالب – 1ب

 تلف انواعها و اشكالهابمخو يعزل الطحالب  يحفظ  - 2ب

 ينمي الطحالب و يدرس اطوار النمو فيها – 3ب

   يستخدم مختلف طرق الجمع حسب نوع و بيئة الطحلب  -4ب
 يم والتعلم طرائق التعل     

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

 
 طرائق التقييم      

 

 اسئلة موضوعية و عملية

 
  : بعد تدريس مفردات المادة يكون الطالب قادرا على ان:ألهداف الوجدانية والقيميةا -ج

 البيئية المالئمة لها من خالل معرفة العواملاكثار االنواع المفيدة لإلنسان  -1ج

 السيطرة على انواع الطحالب المختلفة لمنع ظاهرة االثراء الغذائي -2ج

 مالحظة سيادة نوع معين من الطحالببعد يتنبأ بوجود المخاطر و الملوثات  -3ج

 استمرار لمعرفة العوامل البيئية المؤثرة عليهاالمختلفة بمراقبة الطحالب   -4ج

  
 والتعلم طرائق التعليم     

 

و  حالبن الطتعرف على انواع مختلفة مالقيام بسفرات علمية لمختلف االماكن ذات البيئات المختلفة لل

 في الكلية مناقشة نتائج السفرة

 
 طرائق التقييم    

 

من  مةب المهاتجاهاتهم نحو تنمية الطحالعلى  لبيان اثر تدريس مادة بيئة طحالب عمل استبيان للطلبة

 ئة المالئمة لها.فير البيخالل تو
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 البنية التحتية  12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 
 Algae Anatomy, Biochemistry and Biotechnology )المصادر(  الرئيسية ـ المراجع 2

(Laura Barsanti and Paolo Gualtieri) 

 

  

 

  

   

 

 صي (.لشخاالتطور المنقولة ) 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

   وعية البيئيةسفرة ميدانية للت  -4د

 بنية المقرر 11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الول + ا

 الثاني
 ساعات 8

 ساعة 2
تمكين الطلبة من تعريف 

بصورة عامة  مفهوم البيئة

 و مفهوم بيئة الطحالب 

 بصورة خاصة

 مفهوم البيئة و مفهوم بيئة

 طحالبال
االلقاء و 

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

الثالث + 

 الرابع
 ساعات 8

 ساعة 2
تمكين الطلبة من معرفة 

المختلفة في  طرق التغذية

 الطحالب

االلقاء و  التغذية في الطحالب

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

الخامس + 

 السادس
فة تمكين الطلبة من معر ساعات 8

تأثير درجة الحرارة و 

على  pHشدة االضاءة و 

 الطحالب

االلقاء و  تأثير العوامل البيئية

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

السابع + 

 الثامن
تمكين الطلبة من معرفة  ساعات 8

ملوحة و كمية التأثير 

 المغذيات على الطحالب

االلقاء و  تأثير العوامل البيئية

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

التاسع + 

 العاشر
تمكين الطلبة من معرفة  ساعات 8

دور الطحالب في دورة 

 الفسفور في الطبيعة

لب في دور الطحا

 الدورات البايوجيوكيميائية

االلقاء و 

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية

الحادي عشر 

 + الثاني عشر
فة تمكين الطالب من معر ساعات 8

دور الطحالب في دورة 

 النيتروجين في الطبيعة

دور الطحالب في 

 الدورات البايوجيوكيميائية

االلقاء و 

المناقشة و 

 العرض

عية اسئلة موضو

 و عملية

الثالث عشر 

+ الرابع 

 عشر

تمكين الطالب من معرفة  ساعات 8

دور الطحالب في دورة 

 الكربون في الطبيعة

دور الطحالب في 

 يوجيوكيميائيةالدورات البا
االلقاء و 

المناقشة و 

 العرض

اسئلة موضوعية 

 و عملية
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               التي يوصى بها   ـ الكتب والمراجعا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ال يوجد

 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 ال يوجد
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 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي
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 التاريخ 
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 وصف البرنامج األكاديمي 

 جامعة القاسم الخضراء التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم البيئة –كلية علوم البيئة  القسم الجامعي / المركز  .2

 تقييم االثر البيئي اسم البرنامج األكاديمي  .3

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 معايير اعتماد وطنية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 صور وفيديوهات علمية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 15/09/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ماهو تقييم االثر البيئيتعليم الطالب  -1

 تبيان اهم طرق تقييم االثر البيئي -2

 البيئة واالنسان من انشاء المشاريع المختلفةتوضيح المشاكل التي تواجه  -3

 المعالجات التي يمكن ان تقلل من االثار السلبية للمشاريعتوضيح اهم  -4

 هيكلية عملية تقييم االثسر البيئيتبيان  -5

 توضيح الطريقة الفنية لكتابة تقرير تقييم االثر البيئي -6

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



  االهداف المعرفية-أ

 برنامج تقييم االثر البيئي   ماهي -1أ

 اهم القوانين والتشريعات التي تحد من االثار السلبية للمشاريع  -2أ

 تعلم الطريقة الفنية لكتاية تقرير تقييم االثر البيئي -3أ

 تحديد االولويات في الحد من االثار السلبية على البيئة  -4أ

 البيئية للمشاريع المختلفة اهم الطرق التكنولوجية الحديثة لتقليل االضرار -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 تحديد االضرار البيئية الناتجة من انشاء وتشغيل المشاريع الصناعية المختلفةمهارات علمية في  – 1ب 

 ايجاد الحلول للمشاكل البيئية واالجتماعية الناتجة من المشاريع مهارات فنية في  – 2ب 

 مهرات فردية لزرع روح التعلم واالستفادة من المادة العلمية – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة -1

 صور وفيديوهاتطريقة عرض  -2

 طريقة الشرح والتوضيح -3

 علم الذاتيطريقة الت -4

 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -1

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 المالحظة واالدراك الذاتيتعزيز دقة  -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتفسير  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

الشرح والتوضيح -1   

 طريقة عرض النموذج -2

  طريقة المحاضرة -3

 طريقة التعلم الذاتي -4

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1  

 المحاضرة من خالل التفاعل من المادة العلميةالمشاركة االيجابية في  -2
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 تطوير اللغة كون المادة باللغة االنكليزية -2

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب -3

 تطوير قابلية ربط المواضيع واالستنتاجات -4

 

 االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد( معايير القبول)وضع -12

 حسب المجموع درجات االمتحان النهائي للصفوف المنهية في المرحلة االعدادية

 اهم مصادر البرنامج -13
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 1حة الصف

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 البيئةقسم  – علوم البيئةكلية  جامعي / المركز القسم ال .2

 . محميات بيئية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس علوم بيئية. اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 معايير اعتماد وطنية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 افالم تعليمية . المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2019/ 10/  3 الوصف  تاريخ إعداد .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 . المحميات البيئية يتعليم الطالب ما ه -1

 زيادة االدراك لدى الطالب بأهمية هذا العلم. -2

 اعتماد اسلوب المشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب . -3

 تطوير ادراك الطالب بهذا العلم وعالقته بباقي العلوم . -4

 

 

 

 ئق التعليم والتعلم والتقييمرام المطلوبة وطمخرجات التعل  .10

  االهداف المعرفية-أ

 القدرة على تكوين فكرة . 1أ

 القدرة على االتصال باألخرين. -2أ

 والتعاوني .القدرة على العمل الجماعي  -3أ

  -4أ

  -5أ

  -6أ



  
 2حة الصف

 
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 . واعادة صياغتها مهارات علمية في تقبل المعلومة – 1ب 

 مهارات عملية في التحري عن هذا العلم.  – 2ب 

 . المختلفة المحميات البيئيةدية وخلق روح المبادرة لمعرفة مهارات فر – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح . -1

 طريقة عرض النموذج . -2

 .المحاضرةطريقة  -3

 طريقة التعلم الذاتي.  -4

 يم طرائق التقي     

 النظرية.  االختبارات -1

 االختبارات العملية . -2

 التقارير. -3

 

 : االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 المالحظة واالدراك . -1

 التحليل والتفسير. -2

 االستنتاج والتقييم. -3

 األعداد والتقييم . -4

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح. -1

 طريقة عر ض النموذج. -2

 طريقة المحاضرة . -3

 الذاتي.  التعلمطريقة  -4

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية. -1

 االختبارات النظرية . -2

 التقارير والدراسات. -3

 

 
 



  
 3حة الصف

 
  

 

 الشخصيلتطور التخطيط ل  -12

 مهارات القيادة. -1

 اتباع اسلوب القاء محاضرة اختيارية من قبل الطالب. -2

 تطوير قابلية ربط المواضيع واالستنتاجات . -3

 

 

 المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد( ةبول)وضع االنظممعايير الق -13

 المعدل واالنسيابية المعدة من قبل الوزارة .

 اهم مصادر البرنامج -14

 حميد مجيد البياتي.تأليف   مقدمة في ادارة الحيوانات البرية -1

.االنترنيتمحاضرات متفرقة مسحوبة من -2  

 



  
 4حة الصف

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 القاسم الخضراءجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم البيئة-لوم البيئةعكلية  المركز /القسم الجامعي  .2

 محميات بيئية 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

 2019/  10/  3 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .بداياتهوماهي  العلم هذاهو  تعليم الطالب ما -1

 زيادة االدراك لدى الطالب بأهمية هذا العلم. -2

 اعتماد اسلوب المشاركة العلمية لبناء شخصية الطالب . -3

 تطوير ادراك الطالب بهذا العلم وعالقته بباقي العلوم . -4

 تكوين فكرة معرفية حول طبيعة المادة . -5

 

  االهداف المعرفية-أ

 القدرة على تكوين فكرة . 1أ

 القدرة على االتصال باألخرين. -2أ

  القدرة على العمل الجماعي والتعاوني . -3أ

 يمم وطرائق التعليم والتعلم والتقيالتعل مخرجات .10

ن عة ما إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقصف المقرر هذر ويوف

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 

 .مهارات علمية في تقبل المعلومة واعادة صياغتها  – 1ب 

 العلم.  مهارات عملية في التحري عن هذا – 2ب 

 .المحميات البيئيةانواع مهارات 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

 االختبارات النظرية -5

 التقارير  -6

 

 داف الوجدانية والقيميةااله-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

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة المحاضرة  -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

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

 ال يوجد. الكتب المقررة المطلوبة -1

 تي.لبرية تأليف حميد مجيد البيامقدمة في ادارة الحيوانات ا المراجع الرئيسية)المصادر( -2
. 

 ية المقرربن .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 محميات بيئية  2 المحمية الطبيعية -1
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

كيب محمية المحيط تر -2

 يةمحميات بيئ  2 الحيوي
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

وظائف محميات المحيط  -3

 محميات بيئية  2 الحيوي
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

اهمية واهداف المحميات  -4

 محميات بيئية  2 بيعيةالط
رض ع -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

المعايير المعتمدة في اختيار  -5

 محميات بيئية  2 المحمية
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 بيئيةمحميات   2 تأسيس المحميات الطبيعية -6
عرض  -شرح المحاضرة
 المناقشة – افالم توضيحية

متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 محميات بيئية  2 ادارة المحميات الطبيعية -7
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 محميات بيئية  2 انواع المحميات الطبيعية -8
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –م توضيحية افال
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

المحميات الطبيعية في العالم  -9

 محميات بيئية  2 .والوطن العربي
عرض  -شرح المحاضرة
 المناقشة –افالم توضيحية 

متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 محميات بيئية  2 ادارة الحيوانات البرية – 10
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –يحية افالم توض
متحان  مفاجئ  ا

 او شفوي(ورقي )

عالقة علم الحياة البرية ـ  11

 محميات بيئية  2  بالعلوم االخرى
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

االهمية الحيوية واالقتصادية   -12

 محميات بيئية  2 لالحياء البرية
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
مفاجئ   متحان ا

 ورقي او شفوي()

 محميات بيئية  2 بيولوجيا الحيوان البري  -13
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 محميات بيئية  2 اعادة التوطين -14
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()

 محميات بيئية  2 جعة ألهم المواضيع.مرا-15
عرض  -شرح المحاضرة

 المناقشة –افالم توضيحية 
متحان  مفاجئ  ا

 ورقي او شفوي()
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تب والمراجع التي يوصى الك -أ

بها)المجالت 

 العلمية،التقارير،..(

 لعلوموعالقته بباقي اكل مادة علمية تتطلع الى ذكر هذا العلم 

  او موجزة . وان كانت مادة بسيطة

المراجع االلكترونية،مواقع  -ب

 انترنت

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

hro.com/index.php-www.alahwaz 
/ironment/Ecologywww.feedo.net/Env 

 
 

 

 رر الدراسيخطة تطوير المق .13
 لتطوير المقرر الدراسي البد من اتخاذ االجراءات التالية قدر االمكان :

عن  لكي يأخذ الطالب فكرة المحميات الطبيعيةعمل جوالت ميدانية ولمواقع مختلفة وخاصة  -1

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

 االكاديمي لدى الطالب الى جانب تطبيقي .
 تاذ. االس بحضورقيام الطالب بإعداد بعض المحاضرات من خالل االنترنيت والقائها امام الطالب و -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/

