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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

  ٛخانًؤعغخ انزؼهًٛ .1

  / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9
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 انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظد انيخشعب  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 ٔانمًٛٛخ .انٕعذاَٛخ  األْذاف -ط

  -1ط         

 -2ط

 -3ط

 -4ط   
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    
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 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشؽهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      
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 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ األَظًخ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر ررهز الوقر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كلية علوم البيئة  –امعة القاسم اخلضراء ج انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انجٛئخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 رهٕس ثٛئٙ سيض انًمشساعى /  .3

 ؽغت عذٔل انذسٔط االعجٕػٙ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .4

 فظهٙ انفظم / انغُخ .5

 عبػخ  61 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2116-6-22 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

انٕٓاء ٔانًبء ٔ انزشثخ ٔ انزهٕس  رؼشٚف انطهجخ ثًفٕٓو انزهٕس ٔانًهٕصبد ٔػُبطشْب ٔإَاػٓب ٔدسعبرٓب صى انزؼشٚف ثزهٕس

بَٕاع اخشٖ يٍ انزهٕس كبنؼغٛظ ٔانزهٕس ٔانزؼشٚف ث ٔثٛبٌ يظبدسْب ٔإَاػٓب ٔربصٛشارٓب ػهٗ االؽٛبء ٔانجٛئخ انجبٕٚنٕعٙ

فٛخ انؾشاس٘ ٔاالشؼبػٙ ٔانُفطٙ ٔاالخطبس انجٛئٛخ انُبعًخ ػُٓب ٔؽشق انغٛطشح ػهٛٓب ٔانًغؤٔنٛخ انًششٔؽخ ثٕعٕد انزهٕس ٔكٛ

. كًب  ٔيؼشفخ إَاع اخشٖ يٍ االخطبس انجٛئٛخ انطجٛؼٛخ ٔكٛفٛخ رمٛٛى اصبسْب ػهٗ االَغبٌ ٔانجٛئخ رمٛٛى االصبس انجٛئٛخ انُبعًخ ػُٓب

انزٙ ًٚكٍ اٌ رغشٖ ػهٛٓب نهكشف ػٍ يخزهف انفؾٕطبد انفٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ ٔانؾٕٛٚخ  ٔٚؼذدعًغ انؼُٛخ ؽشق انطبنت  ٛجٍٛٚ

 ٔعٕد انزهٕس

 
 
 
 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المق

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

 (ثؼذ رذسٚظ يفشداد انًمشس ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ)  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 ٚؼشف انزهٕس ٔانًهٕصبد ٔإَاػٓب -1أ

 ٚؼذد اْى يظبدس انزهٕس -2أ

 اٌ ٚغش٘ فؾٕطبد فٛضٚبئٛخ ٔكًٛٛبئٛخ نهًبء -3أ
 يٍ انزهٕسلبدسا ػهٗ ؽًبٚخ انًٛبِ  -4أ
 ٚزكش اشكبل ٔيظبدس انزهٕس انجبٕٚنٕعٙ ٔدالالرّ -5أ
 ٕٚػؼ االخطبس انجٛئٛخ ٔكٛفٛخ رمًٛٛٓب  -6أ

 لبدسا ػم اٌ ٚؾذد انًخبؽش ٔاالشٛبء انًهٕس ثطجٛؼزٓب -7أ

 (ثؼذ رذسٚظ يفشداد انًمشس ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ)  ًمشسانخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٚفؾض ٔٚؾهم ػُٛخ يٍ انًبء – 1ة

 ٚغش٘ فؾٕطبد فٛضٚبئٛخ نهزؼشف ػهٗ دسعخ نٌٕ انؼُٛخ – 2ة

  ٚغش٘ فؾٕطبد نًؼشفخ االط انٓٛذسٔعُٛٙ نؼُٛخ يبء – 3ة

 ٚزًكٍ يٍ لٛبط انًزطهت انؾٕٛ٘ ٔانكًٛٛبئٙ نالٔكغغٍٛ فٙ انؼُٛخ  -4ة

 ٚزًكٍ يٍ رؾذٚذ كًٛخ انًبدح انؼؼٕٚخ فٙ انزشثخ -5ة

 ؼذد انكهٙ نهجكزشٚب فٙ ػُٛبد انًبء ٔانٕٓاء ٔانزشثخ اٚغبد ان -6ة

    انمٕنٌٕ انذانخ ػهٗ انزهٕساٚغبد ػذد ثكزشٚب  -7ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االنمبء  -1
 انًُبلشخ  -2
 انؼشع  رغبسة  -3
 انزغبسة انفشدٚخ  -4

 انجؾٕس ٔانزمبسٚش -5

 ؽشائك انزمٛٛى      

 
 اعئهخ يٕػٕػٛخ ٔيمبنٛخ ٔػًهٛخ 

 
 (ثؼذ رذسٚظ يفشداد انًمشس ٚكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ) األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انؾفبظ ػهٗ ثٛئزّ يٍ انزهٕس -1ط

 ؽش افشاد يغزًؼّ ػهٗ انًؾبفظخ ػهٗ ثٛئٓى -2ط

 ٚزُجب ثٕعٕد انًخبؽش ٔاالشٛبء انًهٕصخ فٙ ثٛئزخ -3ط

  ٚزفمذ يظجبد انًظبَغ انٕالؼخ ػهٗ االَٓبس ثبعزًشاس -4ط

  
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 فٙ انكهٛخ ٔيُبلشخ َزبئظ انغفشح انؼهًٛخ انمٛبو ثغفشاد رؼهًٛٛخ نجؼغ انًُبؽك راد انؼاللخ كبنًظبَغ ٔانًؼبيم ٔغٛشْب

 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 

  اصش رذسٚظ انزهٕس انجٛئٙ ػهٗ ارغبْبرٓى َؾٕ انجٛئخ  ػًم اعزجٛبٌ نهطهجخ نجٛبٌ
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

يٕنٕد, ثٓشاو خؼش ٔ انغؼذ٘ , ؽغٍٛ ػهٙ ٔ االػظًٙ, ؽغٍٛ اؽًذ  -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 خ , عبيؼخ ثغذاد. ثٛذ انؾكً(. انجٛئخ ٔانزهٕس انؼًهٙ . 1991ششٚف .)

يٕنٕد, ثٓشاو خؼش ٔ ػضًبٌ, ؽهًٙ طبثش ٔ عٛهًبٌ, َؼبل ادسٚظ ٔ  -2

(. يهضيخ انجٛئخ ٔانزهٕس . كهٛخ انزشثٛخ , 1991انٕائهٙ , ػهٕاٌ عبعى . )

   عبيؼخ ثغذاد.

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ ؼبيخ ٔان انًٓبساد -د 
 دٔسح رؼهًٛٛخ ػهٗ ثؼغ االعٓضح انًخزجشٚخ -1د

 دٔسح رٕػٛخ ثٛئٛخ  -2د

 دٔسح انغاليخ ٔااليٍ انكًٛٛبئٙ -3د

   عفشح يٛذاَٛخ نهزٕػٛخ انجٛئٛخ -4د

 ثُٛخ انًمشس .11

اعى انٕؽذح / أٔ  د انزؼهى انًطهٕثخيخشعب انغبػبد األعجٕع

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

االعجٕع 

 االٔل ٔانضبَٙ
رًكٍٛ انطهجخ يٍ: رؼشٚف انزهٕس  عبػبد 8

ٔانًهٕصبد ٔرؼذاد إَاػٓب ٔثٛبٌ 

 يظبدسْب

 يفٕٓو انزهٕس ٔانًهٕصبد

 (اطُبفخ ٔدسعبرخ ٔيشبكهخ)

 االنمبء ٔانًُبلشخ

ٔانزغبسة 

 انًخزجشٚخ

عئهخ يمبنٛخ ا

ٔيٕػٕػٛخ 

 ٔػًهٛخ

االعجٕع 

انضبنش 

 ٔانشاثغ

 عبػبد 8

 عبػخ 2
رًكٍٛ انطهجخ يٍ: رؼشٚف رهٕس انٕٓاء  -

ٔرؼذاد اثشص يهٕصبد انٕٓاء ٔيؼشفخ 

 انًظبدس انشئٛغٛخ نٓزِ انًهٕصبد

 اخزجبس -

اعجبثخ  ) رهٕس انٕٓاء

 (ٔيظبدسح ٔإَاػخ

االنمبء ٔانًُبلشخ 

ٔانزغبسة 

 انًخزجشٚخ

خ يمبنٛخ اعئه

ٔيٕػٕػٛخ 

 ٔػًهٛخ

االعجٕع 

انخبيظ 

 ٔانغبدط

رًكٍٛ انطهجخ يٍ: رؼشٚف رهٕس انًٛبِ  عبػبد 8

 ٔرؼذاد اْى إَاػّ ٔيظبدسح
انفؾٕطبد  ) رهٕس انًبء

انفٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ ٔ 

يظبدسح ٔكٛفٛخ ؽًبٚخ انًٛبِ 

 (يٍ اخطبسِ

 االنمبء ٔانًُبلشخ
ٔانزغبسة 

انًخزجشٚخ 

 َٛخٔانضٚبساد انًٛذا

اعئهخ يمبنٛخ 

ٔيٕػٕػٛخ 

 ٔػًهٛخ

االعجٕع 

انغبثغ 

 ٔانضبيٍ

رًكٍٛ انطهجخ يٍ: رؼشٚف رهٕس انزشثخ  عبػبد 8

 ٔرؼذاد اْى إَاػٓب ٔششػ اْى يظبدسْب
إَاع رهٕس  رهٕس انزشثخ ٔ

 اخشٖ  كبنزهٕس ثبالشؼبع

االنمبء ٔانًُبلشخ 

ٔانزغبسة 

 انًخزجشٚخ

اعئهخ يمبنٛخ 

ٔيٕػٕػٛخ 

 ٔػًهٛخ

ٕع االعج

انزبعغ 

 ٔانؼبشش

 عبػبد 8

 عبػخ 2
رًكٍٛ انطهجخ يٍ: رؼشٚف انزهٕس -

انؾشاس٘ ٔانزهٕس ثبنُفؾ ٔرؼذاد إَاع 

اخشٖ نهزهٕس ٔثٛبٌ اْى يظبدسْب ٔثٛبٌ 

 ربصٛشْب ػهٗ االؽٛبء ٔانجٛئخ

 اخزجبس-

إَاع رهٕس اخشٖ:  انزهٕس 

 انؾشاس٘ ٔثبنُفؾ

االنمبء ٔانًُبلشخ 

ٔانزغبسة 

 انًخزجشٚخ

يمبنٛخ اعئهخ 

ٔيٕػٕػٛخ 

 ٔػًهٛخ

االعجٕع 

االؽذٖ ػشش 

 ٔاالصُٗ ػشش

رًكٍٛ انطهجخ يٍ: رؼشٚف انزهٕس  عبػبد 8

ثبنؼغٛظ ٔانزهٕس انجبٕٚنٕعٙ ٔرؼذاد 

إَاػٓب ٔثٛبٌ اْى يظبدسْب ٔرٕػٛؼ 

 ربصٛشارٓب ػهٗ االؽٛبء ٔانجٛئخ

إَاع رهٕس اخشٖ : انزهٕس 

 ثبنؼغٛظ ٔانزهٕس انجبٕٚنٕعٙ

لشخ االنمبء ٔانًُب

ٔانزغبسة 

 انًخزجشٚخ

اعئهخ يمبنٛخ 

ٔيٕػٕػٛخ 

 ٔػًهٛخ

االعجٕع 

انضبنش ػشش 

 ٔانشاثغ ػشش

رًكٍٛ انطهجخ يٍ: رؼشٚف يظطهؼ  عبػبد 8

االخطبس انجٛئٛخ ٔرؼذاد اْى إَاػٓب 

 ٔيؼشفخ اْى انًفبْٛى انخبؽئخ نزهك االصبس

االخطبس انجٛئٛخ ٔرمٛٛى االصبس 

انًغؤٔنٛخ انًششٔؽخ  ٔ انجٛئٛخ

ٕعٕد انًخبؽش ٔاالشٛبء ث

 انًهٕصخ ثطجٛؼزٓب

االنمبء ٔانًُبلشخ 

ٔانزغبسة 

 انًخزجشٚخ

اعئهخ يمبنٛخ 

ٔيٕػٕػٛخ 

 ٔػًهٛخ
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 (. االداسح انجٛئٛخ. داس انٛبصٔس٘ انؼهًٛخ2119يخهف, ػبسف طبنؼ. ) -1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 نهُشش ٔانزٕصٚغ. ػًبٌ , االسدٌ. 

نٕسَذ ْٕعض . انزهٕس انجٛئٙ. رشعًخ انشأ٘ , دمحم ػًبس ٔ ػشٛش, ػجذ  -2

(. داس انكزت نهطجبػخ ٔانُشش. عبيؼخ انًٕطم, 1989انشؽٛى دمحم. )

 . 656ص:

(. يشكالد انجٛئخ . انطجؼخ االٔنٗ , يكزجخ 2111انؾغٍ, فزؾٛخ دمحم .) -3

 .  342زٕصٚغ . ػًبٌ. االسدٌ. ص: انًغزًغ انؼشثٙ نهُشش ٔان

(. انًذخم انٗ انؼهٕو 2113انغشاثٛخ, عبيؼ ٔ انفشؽبٌ, ٚؾٛٗ. ) -4

انجٛئٛخ . انطجؼخ انؼشثٛخ انشاثؼخ , االطذاس االٔل, داس انششٔق 

 . 443نهُشش ٔانزٕصٚغ , ػًبٌ. االسدٌ. ص: 

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( خ , انزمبسٚش ,.... انًغالد انؼهًٛ) 
 اليوجد

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ 

 االَزشَٛذ ....
 اليوجد

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13
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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهح األكادَوٍ          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 صاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . وي

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 / و١ٍخ ػٍَٛ اٌج١ئخ اٌج١ئٟ لغُ اٌزٍٛس / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 خضشاءى١ّ١بء اٌاٌ

 ػٍَٛ ث١ئخ فٟ جىبٌٛس٠ٛطاٌ اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :اٌذساعٟ  إٌظبَ .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فصٍٟ

  اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ، رذس٠ت ص١فّٟخزجشاد اٌؼ١ٍّخاٌغفشاد اٌؼ١ٍّخ، اٌاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ،  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 23/3/2017 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 ِٓ خالي ِجبدئٗ االصٕٝ ػشش اٌشئ١غ١خ خضشاء وؼٍُ عذ٠ذى١ّ١بء اٌِٚفب١ُ٘ اٌِٚجبدئ  أعبع١بدٚصف  -ا

 م١بعبد ٚػٛاًِ اٌىفبءح اٌج١ئ١خ اٌزٟ رطجك ػٍٝ اٌّشبس٠غ اٌصٕبػ١خ اٌى١ّ١بئ١خ ٌّؼشفزٙبِؼشفخ رطج١ك اٌ -ة

 بٚخطٛارٙ اٌؼ١ٍّخ اٌخضشاء إٌظ١فخ خاٌى١ّ١بئ١فُٙ اٌزغبسة  -ط

ِجبدئ اٌى١ّ١بء اٌخضشاء ٚا١ٌخ اؽزغبة اٌمٛا١ٔٓ اٌش٠بض١خ  ُٙ اٌطٍجخ ٚص٠بدح ٚػ١ُٙ ؽٛي اِىب١ٔخ رطج١كف -د

 .ٌم١بعبرٙب ٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ً٘ ٟ٘ خضشاء صذ٠مخ ٌالٔغبْ ٚاٌج١ئخ ِٓ ػذِٙب
فٟ اٌّخزجش اٚ اٌصٕبػخ  اٌالصِخ اٌزفبػالدٚخطٛاد  ،إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٍى١ّ١بء اٌخضشاء شفخ األعظِؼ -ٖ

  اٚ ٔٛارظ عبٔج١خ غ١ش ِشغٛة ف١ٙب.رفبػٍٗ ٌزى٠ٛٓ إٌبرظ ثذْٚ ٍِٛصبد ٚ
ِؼشفخ اْ اٌى١ّ١بء اٌخضشاء ٟ٘ اؽذٜ اٌطشق اٌشئ١غ١خ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ِٓ خالي اٌؾفبظ ػٍٝ  -ٚ

اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٌالع١بي اٌمبدِخ ثبرجبع أعب١ٌت ٚطشق فٟ رطج١ك اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ وّب فٟ اٌّضط ِغ ػٍُ 

 ش ٚاعزخذاَ اٌطبلبد اٌّزغذدح اٌخ.إٌبٔٛرىٌٕٛٛعٟ ٚإػبدح اٌزذ٠ٚ
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 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .10

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
       خضشاء ٚ خصبئصٙب ِٚجبدئٙب االصٕٝ ػششى١ّ١بء اٌاٌرؼش٠ف اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ  -1أ

 ١ُ ٚاٌزفبػً ٚاٌزطج١كصف اٌى١ّ١بء اٌخضشاء فٟ ػ١ٍّبد اٌزصِّٓ ٚاْ ٠زّىٓ اٌطبٌت  -2أ

 ظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌؼٍُ اٌى١ّ١بء اٌخضشاءإٌ فُٙ األعظ اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ -3أ
ػبًِ ِغبػذ صٍت وبالط١بْ ٚاٌض٠ٛال٠ذ اْ ٠زّىٓ ِٓ رطج١ك ظشٚف اٌزفبػً اٌى١ّ١بئ١خ ِٓ  -4أ

 ثبػزجبسٖ ِز٠ت ِؼزذي ث١ئ١ب. ٠شزشن ف١ٙب اٌّبءٚغ١ش٘ب ٠فضً اْ 
اٌصذالخ ٌالٔغبْ ٚاٌج١ئخ ٚدساعزٗ ِٓ ٚعٙخ ٔظش  ً اٌف١ض٠بئٟ ٚاٌى١ّ١بئٟصف خطٛاد اٌزفبػٚ -5أ

 ٚرؾم١مٗ اٌششٚط اٌٛاعت ارجبػٙب ٌزؾم١ك عٛدح اال٠ضٚ ٚرغٕت ؽذٚس اٌزٍٛس ِٓ اٌجذا٠خ اٌٝ إٌٙب٠خ.
 لبث١ٍخ اػبدٖ رٕش١طٗ العزخذاِٗ ِشاد ػذ٠ذح ٚػذَ اعزٙالوٗ.رفغ١ش ٚعٛد اٌؼبًِ اٌّغبػذ ٚو١ف١خ  -6أ
 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ِؼشفخ اؽزغبة اٌمٛا١ٔٓ اٌش٠بض١خ ٚآ١ٌخ رطج١مٙب – 1ة 

 ِمبسٔخ ربص١شارٙب.ٚ ز ١ِىب١ٔى١بد ٌزفبػالد و١ّ١بئ١خ خضشاء اٌّّىٓ ؽذٚصٙبرٕف١ – 2ة 

ِٚؼشفخ و١ف١خ  اٌش٠بض١خ ِٚؼشفخ دسعخ االخضشاس ٚاعشاء اٌؾغبثبد رٕف١ز اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ  - 3ة 

      وزبثخ اٌزمبس٠ش
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚفك اٌّجبدئ. ٚششػ ١ِىب١ٔى١خ اٌزفبػً رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالعبع١بد إٌظش٠خ ٌٍّبدح ثطش٠مخ اٌّؾبضشح -1
 رطج١ك اٌّٛاض١غ اٌّذسٚعخ ٔظش٠ب ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ِٓ خالي رطج١ك ٚسػ اٌؼًّ اٌّخزجش٠خ  -2
 اٌؼ١ٍّخ ٚثبششاف اعبرزرُٙ اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ثبعشاء اٌزغبسة  -3
 ص٠بسح ِخزجشاد ػ١ٍّخ اخشٜ راد ػاللخ ِٓ لجً اٌىبدس االوبد٠ّٟ ٚاٌطٍجخ -4
 وزبثخ اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد ٌٍّٛاض١غ اٌّذسٚعخ ٚرمذ٠ّٙب وٕشبط ٌٍطبٌت -5

 طشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ٚشٙش٠خ  -1
 اِزؾبٔبد فص١ٍخ ٚٔٙبئ١خ -2
 ٌالصفٟط اٌطبٌت اٌصفٟ ٚادسعبد ػٍٝ ٔشب -3
 خشٜدسعبد ٌٍٛاعجبد اال -4
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 سثظ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌى١ّ١بء اٌخضشاء ٚاٌمضبء اٚ ِؼبٌغخ اٌزٍٛس اٌج١ئٟرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  -1ط         

 اٌّخزٍفخ ٚا٠ٙب ٠ّزٍه ربص١شا ِؼزذي ث١ئ١برذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ  -2ط

 رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاَ االعٙضح اٌّخزجش٠خ -3ط

  ثٛعبئً ٚرم١ٕبد خضشاء ِغزذاِخ رى٠ٕٛٙب ٚاٌزخٍص ِٕٙب فُٙ اٌٍّٛصبد اٌى١ّ١بئ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ -4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ا٠صبي اٌّٛاض١غ إٌظش٠خ ٌٍطٍجخ ثطش٠مخ اٌّؾبضشح اٌّج١ٕخ ػٍٝ إٌّبلشخ -1
 ئً اٌؼ١ٍّخ ػٕذِب رىْٛ ضشٚس٠خ فٟ ا٠صبي اٌّبدح ٌٍطٍجخاعزخذاَ اٌٛعب -2
 طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ -3
 طشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1
 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -2
 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3
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 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ٙبساد رؾ١ٍ١ٍخ ػبِخِ -1د

 ِٙبساد رشخ١ص ث١ئ١خ -2د

 ش اٌزخصص١خِٙبساد وزبثخ اٌزمبس٠ -3د

  ٍٛصبد اٌى١ّ١بئ١خ فٟ اٌّشاؽً االعبع١خ: اٌزص١ُّ ٚاٌزفبػً ٚاٌزطج١كد اٌزؼبًِ ِغ اٌِّٙبسا -4د   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ -1
 طش٠مخ رؾض١ش إٌّٛرط -2
 طش٠مخ اٌّؾبضشح -3
 ٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟطش -4

 طشائك اٌزم١١ُ          

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1
 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -2
 اٌذساعبد ٚاٌزمبس٠ش -3

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 2 2 شاءخضى١ّ١بء اٌاٌ --- بٌضخضاٌ

     

     

     

     
     
 
 

 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 اٌزٟ رخص اٌّٛاض١غ ثشىً اٚعغ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ وزبثخ اٌذساعبد -1

 رشغ١غ اٌغبٔت اٌّٙبسٞ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي و١ف١خ اعزخذاَ االعٙضح اٌؼ١ٍّخ -2

 رشغ١غ ِجذا إٌّبفغخ ِٓ لجً اٌطٍجخ االرو١بء -3



  
 4الصفحت 

 
  

  ٚاٌمضبء اٚ ِؼبٌغخ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٍجخ ِٓ خالي ؽً اٌّشبوً اٌؼ١ٍّخخٍك سٚػ االثذاع ٌذٜ اٌط -4

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 %100لجٛي ِشوضٞ 

 
 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 1. Mike Lancaster ‘Green Chemistry: An Introductory Text’, RSC  Paperbacks, University of 

York, 2002.  

2. P. T. Anastas and J. C. Warner, ‘Green Chemistry: Theory and Practice’, Oxford University 

Press, Oxford 1998. 
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (طىر الشخصٍوالت

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

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ خضراءلكُوُاء اال  لثثاال 
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .10

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
       ِٚجبدئٙب االصٕٝ ػشش ػٍُ اٌى١ّ١بء اٌخضشاءاْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رؼش٠ف  -1أ

 ِٓ ٚصف رفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ اٌصذ٠مخ ٌالٔغبْ ٚاٌج١ئخ ِٓ ػذِٙب اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت -2أ

  عظ إٌظش٠خ ٌىً أٛاع اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خٚاال َٛ ٚآ١ٌٗ اٌزفبػًفّٙىٓ اٌطبٌت ِاْ ٠ز -3أ
 ٚاٌى١ّ١بئ١خ ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ض٠بئ١خ ١ِٚىب١ٔى١ز١ٗك ظشٚف اٌزفبػً ٌطبٌت ِٓ رطجاْ ٠زّىٓ ا -4أ
 اد اٌّخزٍفخ ثٛعٛد اٌؼٛاًِ اٌّغبػذح اٌصٍجخ اٌمبثٍخ ٌالعزخذاَزفبػً ِغ اٌّٛاٌٚصف خطٛاد  -5أ
 ر١١ّض٘بٚطشق  اعزضٕبءاد اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ اٌصذ٠مخ اٚ غ١ش اٌصذ٠مخ ِٕٙبرفغ١ش اٌمٛاػذ ٚو١ف١خ  -6أ

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ِغ ِشاػبح الزصبد اٌزسح ٚاٌؼبًِ اٌج١ئٟ ؽغت ٔٛع ٚصٕف وً ِٕٙب مبْ و١ف١خ رفبػً اٌّٛادار – 1ة 

 ٙب ٚاِىب١ٔخ ِؼبٌغزٙبِشبوٌٍصٕبػبد إٌفط١خ ٍٚك ثبِؼشفخ اٌخصبئص ف١ّب ٠زؼ – 2ة 

      اٌج١ئخ االٔغبْ ٚ ػٍٝ وىً ِغ ثؼضٙب اٌجؼض ٚربص١ش٘ب بششح ث١ٓ رفبػً اٌّٛادجِؼشفخ اٌؼاللخ اٌّ  - 3ة 

 ِجذئ ٚلبْٔٛ اٚ ػبًِ ِٓ ػٛاًِ اٌىفبءح اٌج١ئ١خم١١ُ ٚاٌفشٚلبد ِبث١ٓ وً اعشاء اٌز   -4ة

 زؼٍُ طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌ     

 د إٌظش٠خ ٌٍّبدح إٌظش٠خرض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالعبع١ب -1
 رطج١ك اٌّٛاض١غ اٌّذسٚعخ ٔظش٠ب ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ِٓ خالي رطج١ك ٚسػ اٌؼًّ اٌّخزجش٠خ  -2
 اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ثبعشاء اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ ٚثبششاف اعبرزرُٙ  -3
 ٌطٍجخص٠بسح ِخزجشاد ػ١ٍّخ اخشٜ راد ػاللخ ِٓ لجً اٌىبدس االوبد٠ّٟ ٚا -4
 وزبثخ اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد ٌٍّٛاض١غ اٌّذسٚعخ ٚرمذ٠ّٙب وٕشبط ٌٍطبٌت -5

 طشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ٚشٙش٠خ  -1
 اِزؾبٔبد فص١ٍخ ٚٔٙبئ١خ -2
 دسعبد ػٍٝ ٔشبط اٌطبٌت خالي اٌّؾبضشاد اٌذساع١خ -3
 دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ -4
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌٍّٛصبد اٌج١ئ١خاٌمضبء اٚ ِؼبٌغخ ٚ ٌخضشاءى١ّ١بء اآٌ ِٓ سثظ اٌؼاللخ ث١ رّى١ٓ اٌطبٌت -1ط

 ِٓ خالي ِؼشفخ ربص١ش٘ب ع١ذا رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ -2ط

 رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاَ االعٙضح اٌّخزجش٠خ -3ط

 ِٓ خالي رطج١ك اٌّجبدئ ٚاالعظ ب ٚاٌزخٍص ِٕٙبرى٠ٕٛٙفُٙ اٌٍّٛصبد اٌج١ئ١خ ٚ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ -4ط
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ -1
 إٌّٛرطٚاٌىشف ػٓ طش٠مخ رؾض١ش  -2
 طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ -4. طش٠مخ اٌّؾبضشح -3

 طشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1
 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -2
 اٌذساعبد ٚاٌزمبس٠ش -3
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ ٚاٌؼبِخ  اٌّٙبساد -د 

 ػبِخ ػٓ اٌزص١ُّ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفبػً ٚاٌزطج١ك ٚاالٔزبط اٌخ ِٙبساد -1د

 / خضشاء صذ٠ك ٌالٔغبْ ٚاٌج١ئخث١ئِٟٙبساد رشخ١ص  -2د

 ِٙبساد وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌزخصص١خ -3د

 ٚاٌمضبء اٚ ِؼبٌغزٙب ٚفك اٌّجبدئ االصٕٝ ػشش اٌى١ّ١بئ١خ ؼبًِ ِغ اٌٍّٛصبدِٙبساد اٌز -4د         

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلممبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 عبِؼخ اٌمبعُ اٌخضشاء اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   / و١ٍخ ػٍَٛ اٌج١ئخ اٌج١ئٟ لغُ اٌزٍٛس  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 خضشاءى١ّ١بء اٌاٌ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 فصٍٟ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 60 )اٌىٍٟ(ذساع١خ ػذد اٌغبػبد اٌ .6

 23/3/2017 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

  رؼش٠ف اٌزشخ١ص ثزم١ٕبد ػٍُ اٌى١ّ١بء اٌخضشاء ِٚجبدئٙب االصٕٝ ػشش ٚػٛاًِ اٌىفبءح اٌج١ئ١خ -1
 اٌالصَ اعزخذاِٙب ثبٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خٚثبٌزٍٛس اٌج١ئٟ  ٚصف وً ِجذئ ٚسثطٗ -2
 ٚاٌى١ّ١بئ١خ ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ض٠بئ١خ ِٚزطٍجبرٙب زفبػًٚصف ِجبدٜء ١ِٚىب١ٔى١بد اٌ -3
 ػٛاًِ اٌىفبءح اٌج١ئ١خ ٚصف االعظ إٌظش٠خ ٌىً  -4
 اٌّجبدئ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌش٠بض١خِٓ خالي  اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خٚرفغ١ش اٌمٛاػذ اٌّزؼٍمخ ثغ١ش رطج١ك  -5
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 ػبًِ ِٓ ػٛاًِ اٌىفبءح اٌج١ئ١خ ِٚؼشفخ ل١ّٙبرؼش٠ف االدٌخ اٌخبصخ ٌىً  -6

 ٠ٛٓ إٌّزغبد اٌصٕبػ١خ ثبعٍٛة صذ٠ك ٌٍج١ئخىفبػالد اٌّزؼٍمخ ثزٚصف خطٛاد اٌز -7
مٛا١ٔٓ اٌش٠بض١خ ٌٍّجبدئ وّب فٟ الزصبد اٌزسح ٚاٌؼبًِ اٌج١ئٟ ِٕٚزٛط اٌىزٍخ اٌفؼبٌخ اٌ بدؽغبثرطج١ك  -8

 ٚوفبءح اٌزفبػً ٚوفبءح اٌىبسثْٛ اٌخ
 اٌخضشاء اٌصذ٠مخ ٌالٔغبْ ٚاٌج١ئخ ١خر١ّٕخ اٌغبٔت اٌّٙبسٞ ِٓ خالي اعشاء اٌزغبسة اٌؼٍّ -9

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
طش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ

ى١ّ١بء اٌخضشاء اٌ /اعجٛع2 ٚاٌضبٟٔ االٚي

وبعٍٛة ِؼبٌغخ 

 اٌزٍٛس اٌج١ئٟ

ى١ّ١بء اٌرؼش٠ف 

 خضشاءاٌ
 االِزؾبْ اٌّؾبضشح

خ ٚاألعئٍ

 اٌشف١ٙخ
اٌى١ّ١بء اٌخضشاء  /اعجٛع2 ٌش ٚاٌشاثغاٌضب

وطش٠ك ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ 

 اٌّغزذاِخ

 االِزؾبْ اٌّؾبضشح اٌّجبدئ االصٕٝ ػشش

ٚاألعئٍخ 

 اٌشف١ٙخ
خبِظ اٌ

 ٚاٌغبدط
ّشبوً اٌصٕبػ١خ اٌ /اعجٛع2

 ٚاٌؾٍٛي اٌخضشاء
ا١ٌخ اؽزغبة اٌّمب١٠ظ 

 ٚػٛاًِ اٌىفبءح اٌج١ئ١خ

 االِزؾبْ اٌّؾبضشح

األعئٍخ ٚ

 اٌشف١ٙخ
ِؼشفخ ِغزٜٛ اٌزٍٛس  /اعجٛع2 غبثغ ٚاٌضبِٓاٌ

ٚخطٛاد ِٕغ اٚ 

 ِؼبٌغزٗ

االٔزبط: اٌّشبوً  

 ٚاٌؾٍٛي
 االِزؾبْ اٌّؾبضشح

ٚاألعئٍخ 

 اٌشف١ٙخ
زبعغ اٌ

 ٚاٌؼبشش
 ّخططبداٌسعُ  /اعجٛع2

 ٌزٛع١ٗ ثشاِظ اٌز١ّٕخ
 ِصبدس اٌزٍٛسِؼشفخ -

 ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌصٕبػ١خ

 غبػذدٚس اٌؼبًِ اٌّ-

ْ االِزؾب اٌّؾبضشح

ٚاألعئٍخ 

  اٌشف١ٙخ
ؾبدٞ ػشش اٌ

 ٚاٌضب١ٔخ ػشش
رطج١ك ا٢صٚ ٚعٛدح  /اعجٛع2

 اٌؼ١ٍّخ اٌصٕبػ١خ
اعزج١بْ اٌىفبءح اٌج١ئ١خ 

 ٌٍّؼبًِ ٚإٌّشبد.
 االِزؾبْ اٌّؾبضشح

ٚاألعئٍخ 

  اٌشف١ٙخ
ضبٌش ػشش اٌ

 ٚاٌشاثغ ػشش
  شٞرؾش٠ ع١ّغ اٌّٛاد اٌّذسٚعخ اِزؾبْ فصٍٟ /اعجٛع2

      

 

 
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13
 رزضّٓ خطخ اٌزط٠ٛش

 اعزخذاَ ٚعبئً ػ١ٍّخ ؽذ٠ضخ -ا        

 اٌم١بَ ثغفشاد ػ١ٍّخ ٌّٛالغ ثؾض١خ ٚصٕبػ١خ - ة
 اعزخذاَ ِصبدس ػ١ٍّخ ؽذ٠ضخ أى١ٍض٠خ ٚػشث١خ - د
 رغ١١ش فٟ اٌّفشداد اٌؼ١ٍّخ ثّب ٠زٕبعت ِٚخشعبد اٌزؼٍُ - س
 اعزخذاَ طشق رم١١ُ ؽذ٠ضخ -ٖ 

 

 رٛعذ وزت ِٕٙغ١خ ِمشسح ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 Mike Lancaster ‘Green Chemistry: An Introductory .1 )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

Text’, RSC  Paperbacks, University of York, 2002.  

2. P. T. Anastas and J. C. Warner, ‘Green Chemistry: 

Theory and Practice’, Oxford University Press, Oxford 

1998. 

 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

 اٌّٛعٛدح فٟ ِىزجخ اٌى١ٍخ  اٌى١ّ١بء اٌخضشاءوزت 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
وزت اٌى١ّ١بء , ٌغبِؼبد سص١ٕخ ِؾبضشاد اٌى١ّ١بء اٌخضشاء

 اٌّٛعٛدح ػٍٝ االٔزش١ٔذ اٌخضشاء
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 وصف البرناهح األكادَوٍ          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 صوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 

 ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانجضج انؼهًٙ  انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 لغى انتهٕث / كهٛخ ػهٕو انجٛئخ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيذ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 زٕكًٛٛبء انلغى انتهٕث انجٛئٙ/ 

 جٛئخانػهٕو فٙ جكبنٕسٕٚط ان اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فصهٙ

  انًؼتًذ   ثشَبيذ االػتًبد .6

 تذسٚت صٛفٙػهًٛخ، يٛذاَٛخ عفشاد صٚبساد ٔانذٔساد انتذسٚجٛخ،  انًؤحشاد انخبسرٛخ األخشٖ  .7

 23/3/2017 تبسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيذ األكبدًٚٙ .9

تشكهٓب  ٔأعبطانكًٛٛبئٛخ  ٔانغبصاد انٕٓاء َٔغجّ انطجٛؼٛخ ٔيكَٕبد َٕٔػّٛ كًٛٛبء انزٕ يفبْٛىٔصف  -أ

 ٔتشكٛجٓب
 انغبص٘ فٙ انزٕ انتفبػم انكًٛٛبئٙ ثبالػتًبد ػهٗ طجٛؼخ يؼشفخ انؼاللخ ثٍٛ كًٛٛبء انزٕ ٔتهٕث انٕٓاء -ة

شح ػهٛٓب كبنضشاسح ٔانًغبفخ ٔاإلشؼبع طجمبد انزٕ انؼهٛب األسثؼخ ٔيكَٕبتٓب انغبصٚخ ٔانؼبيم انًؤحفٓى  -د

 انشًغٙ ٔلشثٓب يٍ انشًظ.

ع انًهٕحبد انغبصٚخ انًُجؼخخ ٔتؤحشْب يغ غبصاد ، إَٔاإَٔاػٓب ٔ أصُبفٓب، ٓى تكٍٕٚ انغبصاد انكًٛٛبئٛخف -د

 . انكًٛٛبئٙ ْبتآصشانزغى انخبنج األٔكغزٍٛ أ انُٛتشٔرٍٛ ٔ
انغبصٚخ فٙ انزٕ ٔتكٍٕٚ انززٔس انضشح ٔتؤحٛشْب انًجبشش ػهٗ الد انتفبػٔخطٕاد  شفخ األعظ انُظشٚخيؼ -ِ

ٔيضصهتٓب انُٓبئٛخ يٍ رٓخ ٔيٍ رٓخ  األسثؼخٔخطٕاتٓب  يٍ خالل فٓى ٔتضهٛم لبػذح شبثًبٌ األٔصٌٔحمت 

 ٔانجٛئخ. اإلَغبٌانًجبشش ػهٗ  ٔتؤحٛشْبفٓى ظبْشح االصتجبط انضشاس٘ ٔيغججبتٓب 
 لذساد يًٛضح فٙ يؼبنزخ تهٕث انزٕ /انٕٓاء كزضء يٍ انتهٕث انجٛئٙ فٙ انؼشاق ٔ. اػذاد ٔتذسٚت كٕادس راد
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى جشَبيذيخشربد ان  .10

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
       اٌ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ يكَٕبد انزٕ انغبصٚخ ٔطشق تفبػالتٓب ٔانؼٕايم انًؤحشح ػهٛٓب -1أ

 يٍ ٔصف طجمبد انزٕ انؼهٛب ٔأصُبف انغبصاد انكًٛٛبئٛخٍ انطبنت اٌ ٚتًك -2أ

  ظشٚخ نكم َٕع يٍ انغبصاد ٔصٕاضُٓبفٓى يجبدٖء ٔإَاع ٔاالعظ انُ اٌ ٚتًكٍ انطبنت يٍ -3أ
 تفبػم انكًٛٛبئٛخ يٍ صشاسح ٔطبلخ انشًظ نتضضٛش انززٔس انضشحاٌ ٚتًكٍ يٍ تطجٛك ظشٔف ان -4أ
 ظش فٛضٚبئٛخ ٔتبحٛشاتٓب انخبسرٛخٔدساعتّ يٍ ٔرٓخ َ غبص٘ انشًغٙٔصف خطٕاد انتفبػم ان -5أ
 د طبلخ االشؼبع انشًغٙتفغٛش ٔرٕد انؼبيم انًغبػذ ٔتبحٛش ٔرٕكٛفٛخ  -6أ

لذسح انطبنت ػهٗ تمٛٛى يذٖ انتهٕث انكًٛٛبئٙ انضبصم ثبنزٕ أ انٕٓاء ٔتبحٛش رنك ػهٗ طجمخ  -7أ

 االٔصٌٔ ٔظبْشح االصتجبط انضشاس٘.
 جشَبيذ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسات األْذاف –ة 

 يؼشفخ انطبنت نًفٕٓو انتهٕث انكًٛٛبئٙ فٙ انزٕ يٍ خالل دساعخ انتشكٛت انكًٛٛبئٙ نهغبصاد  – 1ة 

 ٔتبحٛشاتٓب انزبَجٛخ انزٕ طجٛؼخز انًٛكبَٛكٛبد نهتفبػالد انغبصٚخ انًًكٍ صذٔحٓب فٙ تُفٛ – 2ة 

      ٔارشاء انضغبثبد ٔيؼشفخ كٛفٛخ كتبثخ انتمبسٚش خ لذس االيكبٌتُفٛز انتزبسة انؼًهٛخ انغبصٚ  - 3ة 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 انغبص٘ ٔششس يٛكبَٛكٛخ انتفبػم تضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد انُظشٚخ نهًبدح ثطشٚمخ انًضبضشح -1
 جشٚخ تطجٛك انًٕاضٛغ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغتٕٖ انؼًهٙ يٍ خالل تطجٛك ٔسػ انؼًم انًخت -2
 انطهت يٍ انطهجخ ثبرشاء انتزبسة انؼًهٛخ ٔثبششاف اعبتزتٓى  -3
 صٚبسح يختجشاد ػهًٛخ اخشٖ راد ػاللخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ ٔانطهجخ -4
 كتبثخ انتمبسٚش ٔانذساعبد نهًٕاضٛغ انًذسٔعخ ٔتمذًٚٓب كُشبط نهطبنت -5

 طشائك انتمٛٛى      

 ايتضبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -1
 َٓبئٛخايتضبَبد فصهٛخ ٔ -2
 ط انطبنت انصفٙ ٔانالصفٙدسربد ػهٗ َشب -3
 خشٖدسربد نهٕارجبد اال -4
 انٕرذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -د

 انجٛئٙكزضء يٍ انتهٕث  سثظ انؼاللخ ثٍٛ كًٛٛبء انزٕ ٔتهٕث انٕٓاءتًكٍٛ انطبنت يٍ  -1د         

 يُٓب انًٕاد انخطشحٔ انغبصٚختذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ انتؼبيم يغ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ  -2د

 تذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اعتخذاو االرٓضح انًختجشٚخ -3د

 ٔطشق تكُٕٚٓب ٔانتخهص يُٓب  فٓى انًهٕحبد انجٛئٛخ انغبصٚخ تًكٍٛ انطهجخ يٍ -4د   
 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 اٚصبل انًٕاضٛغ انُظشٚخ نهطهجخ ثطشٚمخ انًضبضشح انًجُٛخ ػهٗ انًُبلشخ -1
 نٕعبئم انؼهًٛخ ػُذيب تكٌٕ ضشٔسٚخ فٙ اٚصبل انًبدح نهطهجخاعتخذاو ا -2
 طشٚمخ انتؼهٛى انزاتٙ -3
 طشائك انتمٛٛى    

 االختجبساد انُظشٚخ -1
 االختجبساد انؼًهٛخ -2
 انتمبسٚش ٔانذساعبد -3
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 .انشخصٙ(األخشٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انتؤْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 ػبيخ يٓبساد تضهٛهٛخ -1د

 /يشكجبد غبصٚخيٓبساد تشخٛص ثٛئٛخ -2د

 ش انتخصصٛخيٓبساد كتبثخ انتمبسٚ -3د

  انغبصٚخ يٓبساد انتؼبيم يغ انًهٕحبد انكًٛٛبئٛخ -4د   

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى          

 انششس ٔانتٕضٛش -1
 طشٚمخ تضضٛش انًُٕرد -2
 طشٚمخ انًضبضشح -3
 طشٚمخ انتؼهٛى انزاتٙ -4

 طشائك انتمٛٛى          

 االختجبساد انُظشٚخ -1
 االختجبساد انؼًهٛخ -2
 انذساعبد ٔانتمبسٚش -3

 
 

 ثُٛخ انجشَبيذ  .11

 انغبػبد انًؼتًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشصهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 زٕكًٛٛبء ان --- خبَٛخان
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 انتخطٛظ نهتطٕس انشخصٙ .12

 انتٙ تخص انًٕاضٛغ ثشكم أعغ تشزٛغ انطهجخ ػهٗ كتبثخ انذساعبد -1

 انتخصصٛخ تشزٛغ انزبَت انًٓبس٘ نهطهجخ يٍ خالل كٛفٛخ اعتخذاو االرٓضح انؼهًٛخ -2

 تشزٛغ يجذا انًُبفغخ يٍ لجم انطهجخ االركٛبء -3

 خهك سٔس االثذاع نذٖ انطهجخ يٍ خالل صم انًشبكم انؼهًٛخ -4

  
 انًؼٓذ(األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتضبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 %100لجٕل يشكض٘ 

 
 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيذ .14

2012 انكًٛٛبء انجٛئٛخ، تبنٛف ٔضضخ ٔصفٙ اثٕ ارْٛجخ، يكتجخ انًزتًغ انؼشثٙ نهُشش ٔانتٕصٚغ،  -1  
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ دىلكُوُاء ا  ثانُتالورحلت ال
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 ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى ًمشسبد انيخشر .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
       ألغبيٓب ٔاصُبفٓبخالل يؼشفخ طجمبد انزٕ ٔ يٍ اٌ ٚتًكٍ انطبنت يٍ تؼشٚف كًٛٛبء انزٕ -1أ

 يٍ ٔصف انتفبػالد انكًٛٛبئٛخ انغبصٚخ فٙ انزٕ اٌ ٚتًكٍ انطبنت -2أ

 عظ انُظشٚخ نكم إَاع انتفبػالد انكًٛٛبئٛخٔاال ٕو ٔآنّٛ انتفبػم انغبص٘فٓاٌ ٚتًكٍ انطبنت ي -3أ
 ًغبػذ ٔيٛكبَٛكٛتّنطبنت يٍ تطجٛك ظشٔف انتفبػم ٔانؼبيم اناٌ ٚتًكٍ ا -4أ
 غبصاد االخشٖ َٕٔػّٛ االصُبف انشئٛغٛخٔصف خطٕاد انتفبػالد نهتضضٛش ٔانتفبػم يغ ان -5أ
  ٔطشق انتًٛٛض فًٛب ثًُٛٓب االعتخُبءاد فٙ انتفبػالد انغبصٚختفغٛش انمٕاػذ ٔكٛفٛخ  -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساتاألْذاف   -ة 

 صغت َٕع ٔصُف كم يُٓب جبد انغبصٚخيؼشفخ كٛفٛخ تضضٛش انًشك – 1ة 

 نًهٕحبد انغبصٚخ ٔانًشبكم انًؤحشح ػهٗ طجمخ االٔصٌٔيؼشفخ انخصبئص فًٛب ٚتؼهك ثب – 2ة 

      ثؼضٓب انجؼض ٔتبحٛشْب ثبالصتجبط انضشاس٘ يغ جبششح ثٍٛ تفبػم انغبصاديؼشفخ انؼاللخ انً  - 3ة 

 ٔدٔستّ فٙ انزٕ ٔطشق انكشف ػُٓب ص٘مٛٛى ٔانفشٔلبد يبثٍٛ كم صُف غبارشاء انت   -4ة

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 د انُظشٚخ نهًبدح انُظشٚختضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛب -1
 تطجٛك انًٕاضٛغ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغتٕٖ انؼًهٙ يٍ خالل تطجٛك ٔسػ انؼًم انًختجشٚخ  -2
 انطهت يٍ انطهجخ ثبرشاء انتزبسة انؼًهٛخ ٔثبششاف اعبتزتٓى  -3
 ح يختجشاد ػهًٛخ اخشٖ راد ػاللخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ ٔانطهجخصٚبس -4
 كتبثخ انتمبسٚش ٔانذساعبد نهًٕاضٛغ انًذسٔعخ ٔتمذًٚٓب كُشبط نهطبنت -5

 طشائك انتمٛٛى      

 ايتضبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -1
 ايتضبَبد فصهٛخ َٔٓبئٛخ -2
 دسربد ػهٗ َشبط انطبنت خالل انًضبضشاد انذساعٛخ -3
 انجٛتٛخ دسربد نهٕارجبد -4
 األْذاف انٕرذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -د

 انغبصٚخ ٔانًهٕحبد انجٛئٛخ نزٕكًٛٛبء اٍ تًكٍٛ انطبنت يٍ سثظ انؼاللخ ثٛ -1د

 انكًٛٛبئٛخ ٔانًٕاد انخطشح طهجخ ػهٗ كٛفٛخ انتؼبيم يغ انغبصادتذسٚت ان -2د

 تذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اعتخذاو االرٓضح انًختجشٚخ -3د

 ٔطشق تكُٕٚٓب ٔانتخهص يُٓب فٓى انًهٕحبد انجٛئٛخ انغبصٚخ يٍ تًكٍٛ انطهجخ -4د
 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 انششس ٔانتٕضٛش -1
 انًُٕردٔانكشف ػٍ طشٚمخ تضضٛش  -2
 طشٚمخ انًضبضشح -3
 طشٚمخ انتؼهٛى انزاتٙ -4

 طشائك انتمٛٛى    

 االختجبساد انُظشٚخ -1
 االختجبساد انؼًهٛخ -2
 انذساعبد ٔانتمبسٚش -3
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخصٙ (.انتؤْٛهٛخ انؼبيخ ٔ ٓبسادانً -د 

 انغبص٘يٓبساد ػبيخ ػٍ انتضهٛم  -1د

 جٛئٙانغبص٘ ان يٓبساد انتشخٛص -2د

 يٓبساد كتبثخ انتمبسٚش انتخصصٛخ -3د

 يؼبنزتٓبانغبصٚخ ٔ انكًٛٛبئٛخ يٓبساد انتؼبيم يغ انًهٕحبد -4د         

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ربيؼخ انمبعى انخضشاء نتؼهًٛٛخانًؤعغخ ا .1

   / كهٛخ ػهٕو انجٛئخ انجٛئٙ لغى انتهٕث  / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 زٕكًٛٛبء ان اعى / سيض انًمشس .3

 اعجٕػٙ  أشكبل انضضٕس انًتبصخ .4

 فصهٙ انفصم / انغُخ .5

 عبػخ ػًهٙ 30عبػخ َظش٘ +  30 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 23/3/2017 تبسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 يٍ خالل طجمبد انزٕ األسثؼخ ٔيكَٕبتٓب انغبصٚخ انًختهفخ تؼشٚف خصبئص كًٛٛبء انزٕ -1
 فٙ انزٕ غبصٚخ ٔصف كم طجمخ -2
 ٔيتطهجبتٓب ٔيٛكبَٛكٛبد انتفبػم يجبدئٔصف  -3
 ٕزٔدٔستٓب فٙ ان انغبصاد انًٕرٕدح ٔأصُبف انًشكجبد ٔانضٕاضٍ إَٔاعٔصف االعظ انُظشٚخ نكم  -4
 غبصٚخٔتفغٛش انمٕاػذ انًتؼهمخ ثغٛش انتفبػالد انتطجٛك  -5
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 غبصٚخًشكجبد انان إَٔاعتؼشٚف االدنخ انخبصخ نكم  -6

 َٕػّ د انًتؼهمخ ثتضضٛش انًشكت انغبص٘ كم صغتفبػالٔصف خطٕاد انت -7
 ٔتبحٛشْب ػهٗ حمت االٔصٌٔ ٔظبْشح االصتجبط انضشاس٘ انًصبصجخ نزنكانغبصٚخ انًشبكم ٔصف  -8
 ٛخ انزبَت انًٓبس٘ يٍ خالل ارشاء انتزبسة انؼًهٛختًُ -9

 

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشربد انتؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕصذح / أٔ 

 انًٕضٕع
طشٚمخ 

 انتؼهٛى
 طشٚمخ انتمٛٛى

 االيتضبٌ انًضبضشح طجمبد انزٕ االسثؼخ زٕكًٛٛبء انيفٕٓو  /اعجٕع2 ٔانخبَٙ االٔل

ٔاألعئهخ 

 انشفٓٛخ
يكَٕبد َٔغت  / اعجٕع2 ٔانشاثغبنج انخ

انغبصاد انًٕرٕدح 

 فٙ انٕٓاء

إَاع انتفبػالد انغبصٚخ 

  انًٕرٕدح فٙ كم طجمخ
 االيتضبٌ انًضبضشح

ٔاألعئهخ 

 انشفٓٛخ
انخبيظ 

 ٔانغبدط
صُبف انًشكجبد ا /اعجٕع2

 غبصٚخ ٔصٕاضُٓبان
 االيتضبٌ انًضبضشح طشٚمخ شبثًبٌ

ٔاألعئهخ 

 انشفٓٛخ
تبحٛش انًكَٕبد  /اعجٕع2 غبثغ ٔانخبيٍان

 انغبصٚخ
 االيتضبٌ انًضبضشح طجمخ االٔصٌٔ 

ٔاألعئهخ 

 انشفٓٛخ
تبعغ ان

 ٔانؼبشش
االصُبف انغبصٚخ  /اعجٕع2

 انشئٛغٛخ انًٕرٕدح
يٛكبَٛكٛخ تفبػالد 

 انغبصاد انشئٛغٛخ

 االيتضبٌ انًضبضشح

ٔاألعئهخ 

 انشفٓٛخ
ضبد٘ ػشش ان

 ٔانخبَٙ ػشش
صٕاضٍ انغبصاد  ًهٕحبد انغبصٚخان /اعجٕع2

ٔانًهٕحبد انغبصٚخ 

 ٔدٔستٓب فٙ انزٕ

 االيتضبٌ انًضبضشح

ٔاألعئهخ 

 انشفٓٛخ
خبنج ػشش ان

 ٔانشاثغ ػشش
  تضشٚش٘ رًٛغ انًٕاد انًذسٔعخ ايتضبٌ فصهٙ /اعجٕع2

      
      

      

      

      

      

      

      

 



  
 9الصفحت 

 
  

 :انتطٕٚشتتضًٍ خطخ  :خطخ تطٕٚش انًمشس انذساعٙ .12

 اعتخذاو ٔعبئم ػهًٛخ صذٚخخ -ا        

 انمٛبو ثغفشاد ػهًٛخ نًٕالغ ثضخٛخ ٔصُبػٛخ - ة
 اعتخذاو يصبدس ػهًٛخ صذٚخخ اَكهٛضٚخ ٔػشثٛخ - د
 تغٛٛش فٙ انًفشداد انؼهًٛخ ثًب ٚتُبعت ٔيخشربد انتؼهى - ث
 اعتخذاو طشق تمٛٛى صذٚخخ -ِ 
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 وصف البرناهح األكادَوٍ          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 صوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 / و١ٍخ ػٍَٛ اٌج١ئخ اٌج١ئٟ لغُ اٌزٍٛس / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ١ّبٖو١ّ١بء اٌ

 ػٍَٛ ث١ئخ فٟ طجىبٌٛس٠ٛاٌ اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فظٍٟ

  اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ، رذس٠ت ط١فّٟخزجشاد اٌؼ١ٍّخاٌغفشاد اٌؼ١ٍّخ، اٌاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ،  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 23/3/2017 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 اٌّبء و١ّ١بئ١ب ٚرشو١ت ١ّبٖ ٚأعبط رشىًو١ّ١بء اٌدئ ِٚجب أعبع١بدٚطف  -ا

 بو١ّ١بئ١ِؼشفخ رطج١ك اٌخظبئض اٌف١ض٠بئ١خ ٌٍّبء اػزّبدا ػٍٝ طج١ؼخ ٚطفبد اٌّبء اٌفش٠ذح  -ة

 بٚخطٛارٙاٌؼ١ٍّخ ٌٍّبء  خاٌى١ّ١بئ١فُٙ اٌزغبسة  -ط

، ع اٌؾٛاِض ٚاٌمٛاػذ، أٔٛاف اٌّزؤ٠ٕخأٔٛاع األطٕب، ُٙ رى٠ٛٓ اٌٛؽذاد األ١ٔٛ٠خ ٌٍّبء ٚاٌزؤ٠ٓ اٌزارٟ ٌٗف -د

 ٌٍّبء، اٌزؾًٍ اٌىٙشثبئٟ ٌٍّبء، ِؾب١ًٌ ثفش. اٌزآطش اٌى١ّ١بئٟ
رفبػٍٗ ٌزى٠ٛٓ االِطبس فٟ اٌّخزجش اٚ اٌظٕبػخ ٚاٌزفبػالد ٚخطٛاد  ،إٌظش٠خ ٌى١ّ١بء ا١ٌّبٖ شفخ األعظِؼ -ٖ

 ٚوغ١ذ اٌىبسثْٛ ٚاٌخبِبد اٌٍّؾ١خ االخشٜاٌؾبِض١خ ٚػاللزٗ ثظٛس اٌىبسثْٛ وغزس اٌىبسثٛٔبد ٚغبص صبٟٔ ا
 

 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .10
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  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
       رؼش٠ف و١ّ١بء ا١ٌّبٖ ٚ خظبئض اٌّبء اٌفش٠ذحاْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ  -1أ

 ٠ذح ف١ض٠بئ١ب ٚو١ّ١بئ١بطف و١ّ١بء اٌّبء ِٓ خالي خظبئض اٌّبء اٌفشِٓ ٚاْ ٠زّىٓ اٌطبٌت  -2أ

 ظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌخظبئض اٌّبءإٌ فُٙ األعظ اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ -3أ
 شاسح اٚ ضغظ ٠شزشن ف١ٙب اٌّبءاْ ٠زّىٓ ِٓ رطج١ك ظشٚف اٌزفبػً اٌى١ّ١بئ١خ ِٓ ؽ -4أ
 ٚدساعزٗ ِٓ ٚعٙخ ٔظش رٍمبئ١خ اٚ ػذَ رٍمبئ١خ اٌؾذٚس ٚطف خطٛاد اٌزفبػً اٌف١ض٠بئٟ ٌٍّبء -5أ
 رفغ١ش ٚعٛد اٌؼبًِ اٌّغبػذ ٚربص١ش ٚعٛد اٌّغب١ِغ اٌفؼبٌخو١ف١خ  -6أ

 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ِؼشفخ رى٠ٛٓ اٌّبء ٚرؾٍٍٗ ؽغت اٌظشٚف اٌف١ض٠بئ١خ – 1ة 

 اٌّّىٓ ؽذٚصٙب فٟ اٌطج١ؼخ ٚربص١شارٙب اٌغبٔج١خ ز ا١ٌّىب١ٔى١بد ٌزفبػالد اٌّبءرٕف١ – 2ة 

      ِٚؼشفخ و١ف١خ وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌف١ض٠بئ١خ ٚاعشاء اٌؾغبثبد ٌزغبسة اٌؼ١ٍّخرٕف١ز ا  - 3ة 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚششػ ١ِىب١ٔى١خ اٌزفبػً رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالعبع١بد إٌظش٠خ ٌٍّبدح ثطش٠مخ اٌّؾبضشح -1
 اٌّخزجش٠خ رطج١ك اٌّٛاض١غ اٌّذسٚعخ ٔظش٠ب ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ِٓ خالي رطج١ك ٚسػ اٌؼًّ  -2
 اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ثبعشاء اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ ٚثبششاف اعبرزرُٙ  -3
 ص٠بسح ِخزجشاد ػ١ٍّخ اخشٜ راد ػاللخ ِٓ لجً اٌىبدس االوبد٠ّٟ ٚاٌطٍجخ -4
 وزبثخ اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد ٌٍّٛاض١غ اٌّذسٚعخ ٚرمذ٠ّٙب وٕشبط ٌٍطبٌت -5

 طشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ٚشٙش٠خ  -1
 ١ٍخ ٚٔٙبئ١خاِزؾبٔبد فظ -2
 ط اٌطبٌت اٌظفٟ ٚاٌالطفٟدسعبد ػٍٝ ٔشب -3
 خشٜدسعبد ٌٍٛاعجبد اال -4
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 سثظ اٌؼاللخ ث١ٓ و١ّ١بء ا١ٌّبٖ ٚرٍٛس ا١ٌّبٖرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  -1ط         

 اٌّبءفٟ  اٌزائجخ ٚغ١ش اٌزائجخرذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ  -2ط

 رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاَ االعٙضح اٌّخزجش٠خ -3ط

 ٚطشق رى٠ٕٛٙب ٚاٌزخٍض ِٕٙب  فُٙ اٌٍّٛصبد اٌّبئ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ -4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ا٠ظبي اٌّٛاض١غ إٌظش٠خ ٌٍطٍجخ ثطش٠مخ اٌّؾبضشح اٌّج١ٕخ ػٍٝ إٌّبلشخ -1
 رىْٛ ضشٚس٠خ فٟ ا٠ظبي اٌّبدح ٌٍطٍجخاعزخذاَ اٌٛعبئً اٌؼ١ٍّخ ػٕذِب  -2
 طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ -3
 طشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1
 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -2
 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -3
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 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزؤ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 خِٙبساد رؾ١ٍ١ٍخ ػبِ -1د

 ِٙبساد رشخ١ض ث١ئ١خ -2د

 ش اٌزخظظ١خِٙبساد وزبثخ اٌزمبس٠ -3د

  د اٌزؼبًِ ِغ اٌٍّٛصبد اٌى١ّ١بئ١خ فٟ اٌطٛس اٌّبئِٟٙبسا -4د   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ -1
 طش٠مخ رؾض١ش إٌّٛرط -2
 طش٠مخ اٌّؾبضشح -3
 طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ -4

 طشائك اٌزم١١ُ          

 خزجبساد إٌظش٠خاال -1
 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -2
 اٌذساعبد ٚاٌزمبس٠ش -3

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 2 2 ١ّبٖو١ّ١بء اٌ --- ضب١ٔخاٌ

     

     

     

     

     
 
 

 زطٛس اٌشخظٟاٌزخط١ظ ٌٍ .12

 اٌزٟ رخض اٌّٛاض١غ ثشىً اٚعغ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ وزبثخ اٌذساعبد -1

 رشغ١غ اٌغبٔت اٌّٙبسٞ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي و١ف١خ اعزخذاَ االعٙضح اٌؼ١ٍّخ -2

 رشغ١غ ِجذا إٌّبفغخ ِٓ لجً اٌطٍجخ االرو١بء -3

  خٍك سٚػ االثذاع ٌذٜ اٌطٍجخ ِٓ خالي ؽً اٌّشبوً اٌؼ١ٍّخ -4
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 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 %100لجٛي ِشوضٞ 

 
 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

1-  Dojlido, J.R. & Best, G.A. (1993) Chemistry of Water and Water Pollution, Ellis Harwood 

for isotopic distribution of water. 

2- Soil and Water Chemistry, Michael E. Essington, CRC Press, Taylor & Francis e-Library, 

2005. 
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ وُاهلاء اكُوُ  ثانُتال 
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .10

  ٌّؼشف١خ ٘ذاف ااأل -أ
       ٚخظبئض اٌّبء اٌفش٠ذح اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رؼش٠ف و١ّ١بء ا١ٌّبٖ -1أ

 ِٓ ٚطف رفبػالد اٌّبء اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت -2أ

 ٌٗ عظ إٌظش٠خ ٌىً أٛاع اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خٚاال َٛ ٚآ١ٌٗ رفبػً اٌّبءفٙاْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِ -3أ
 ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ض٠بئ١خ ١ِٚىب١ٔى١ز١ٗك ظشٚف اٌزفبػً ٌطبٌت ِٓ رطجاْ ٠زّىٓ ا -4أ
 اد االخشٜ ٚٔٛػ١زٙبِغ اٌّٛ اٌّبء رفبػًٚطف خطٛاد  -5أ
  ٚطشق اٌز١١ّض ف١ّب ث١ّٕٙب االعزضٕبءاد فٟ رفبػالد ا١ٌّبٖرفغ١ش اٌمٛاػذ ٚو١ف١خ  -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ف وً ِٕٙبؽغت ٔٛع ٚطٕ مبْ و١ف١خ رفبػً ٚرؾًٍ اٌّبءار – 1ة 

 ثب١ٌّبٖ اٌّٛعٛدح ٌظٕبػبد إٌفط١خ ٚاٌّشبوًِؼشفخ اٌخظبئض ف١ّب ٠زؼٍك ثب – 2ة 

      ِغ ثؼضٙب اٌجؼض ٚربص١ش٘ب ػٍٝ اٌج١ئخ جبششح ث١ٓ رفبػً رؤ٠ٓ ٚرفىه ا١ٌّبِٖؼشفخ اٌؼاللخ اٌّ  - 3ة 

 م١١ُ ٚاٌفشٚلبد ِبث١ٓ وً طٕف اٚ ٔظ١ش اٌّبء ِٚىٛٔبرٗاعشاء اٌز   -4ة

 شائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ط     

 د إٌظش٠خ ٌٍّبدح إٌظش٠خرض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالعبع١ب -1
 رطج١ك اٌّٛاض١غ اٌّذسٚعخ ٔظش٠ب ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ِٓ خالي رطج١ك ٚسػ اٌؼًّ اٌّخزجش٠خ  -2
 اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ ثبعشاء اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ ٚثبششاف اعبرزرُٙ  -3
 بدس االوبد٠ّٟ ٚاٌطٍجخص٠بسح ِخزجشاد ػ١ٍّخ اخشٜ راد ػاللخ ِٓ لجً اٌى -4
 وزبثخ اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد ٌٍّٛاض١غ اٌّذسٚعخ ٚرمذ٠ّٙب وٕشبط ٌٍطبٌت -5

 طشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ٚشٙش٠خ  -1
 اِزؾبٔبد فظ١ٍخ ٚٔٙبئ١خ -2
 دسعبد ػٍٝ ٔشبط اٌطبٌت خالي اٌّؾبضشاد اٌذساع١خ -3
 دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ -4
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٚاٌٍّٛصبد اٌج١ئ١خ ١ٌّبٖو١ّ١بء آ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ سثظ اٌؼاللخ ث١ -1ط

 اٌزائجخ ٚغ١ش اٌزاثخ فٟ اٌّبء رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ -2ط

 رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاَ االعٙضح اٌّخزجش٠خ -3ط

 ٚطشق رى٠ٕٛٙب ٚاٌزخٍض ِٕٙب اٌّبئٟفُٙ اٌٍّٛصبد اٌج١ئ١خ فٟ اٌطٛس  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ -4ط
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ -1
 إٌّٛرطٚاٌىشف ػٓ طش٠مخ رؾض١ش  -2
 طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ -4. طش٠مخ اٌّؾبضشح -3

 طشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1
 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ -2
 اٌذساعبد ٚاٌزمبس٠ش -3
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِٙبساد ػبِخ ػٓ اٌزؾ١ًٍ فٟ اٌطٛس اٌّبئٟ -1د

 / ِبئٟث١ئِٟٙبساد رشخ١ض  -2د

 ِٙبساد وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌزخظظ١خ -3د

 فٟ اٌّبء اٌى١ّ١بئ١خ ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ اٌٍّٛصبد -4د         

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 عبِؼخ اٌمبعُ اٌخضشاء اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   / و١ٍخ ػٍَٛ اٌج١ئخ اٌج١ئٟ لغُ اٌزٍٛس  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 ١ّبٖو١ّ١بء اٌ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 فظٍٟ اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 60 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 23/3/2017 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

  فٟ اٌطٛس اٌّبئٟ رؼش٠ف اٌزشخ١ض اٌّشوجبد -1
 ٚسثطٙب ثبٌزٍٛس اٌج١ئٟ ثبٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌى١ّ١بئٟ ٚطف وً خطٖٛ ِٓ خطٛاد اٌزشخ١ض -2
 ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ض٠بئ١خ ِٚزطٍجبرٙب ٚطف ِجبدٜء ١ِٚىب١ٔى١بد اٌزفبػً -3
 ّشؼخ ٌٍّبءطٕبف اٌٚطف االعظ إٌظش٠خ ٌىً األ -4
 بٖ ف١ض٠بئ١ب ِٓ خالي ػاللخ وجظ ٚطبلبد االٚاطش١ّرفبػالد اٌٚرفغ١ش اٌمٛاػذ اٌّزؼٍمخ ثغ١ش رطج١ك  -5
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 خبط١خ ِٓ خٛاص اٌّبء وزشى١ً اٌغ١ٍذ ٚأطٛاسٖ اٌف١ض٠بئ١خرؼش٠ف االدٌخ اٌخبطخ ٌىً  -6

 ى٠ٛٓ ٚرفىه اٌّبء ٚاٌطبلخ اٌّظبؽجخ ٌٗفبػالد اٌّزؼٍمخ ثزٚطف خطٛاد اٌز -7
 اٌّبء وزٛاصْ ف١ض٠بئٟ فٟ اٌطج١ؼخضشِٛد٠ٕب١ِه اٌؾشاسٞ ٚاٌذ٠ٕب١ِى١ب اٌؾشو١خ ٌزفبػً اٌ بدؽغبثرطج١ك  -8
 ٌٍّبء ر١ّٕخ اٌغبٔت اٌّٙبسٞ ِٓ خالي اعشاء اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ -9

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
طش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ

 االِزؾبْ اٌّؾبضشح ١ّٖبو١ّ١بء اٌرؼش٠ف  اٌّبء وّشوت و١ّ١بئٟ /اعجٛع2 ٚاٌضبٟٔ االٚي

ٚاألعئٍخ 

 اٌشف١ٙخ
اٌزآطش ِفَٙٛ  خظبئض اٌّبء اٌفش٠ذح /اعجٛع2 ٌش ٚاٌشاثغاٌضب

 ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ
 االِزؾبْ اٌّؾبضشح

ٚاألعئٍخ 

 اٌشف١ٙخ
خبِظ اٌ

 ٚاٌغبدط
صبثذ اٌزؤ٠ٓ اٌزارٟ ٌٍّبء  اٌزؤ٠ٓ اٌزارٟ ٌٍّبء /اعجٛع2

ٚو١ف١خ ؽغبثٗ فٟ اٌّبء 

 اٌّمطش

 االِزؾبْ اٌّؾبضشح

ٚاألعئٍخ 

 اٌشف١ٙخ
صبثذ رفىه االٌىزش١ٌٚذ   ظفخ األِفٛر١ش٠خاٌ /اعجٛع2 غبثغ ٚاٌضبِٓاٌ

 اٌضؼ١ف
 االِزؾبْ اٌّؾبضشح

ٚاألعئٍخ 

 اٌشف١ٙخ
زبعغ اٌ

 ٚاٌؼبشش
رطج١ك ػاللخ وجظ  زؾًٍ اٌىٙشثبئٟ ٌٍّبءاٌ /اعجٛع2

 ٚؽغبثبرٙب

ْ االِزؾب اٌّؾبضشح

ٚاألعئٍخ 

  اٌشف١ٙخ
ؾبدٞ ػشش اٌ

 ششٚاٌضب١ٔخ ػ
رّزٚة ؽبِض صبٟٔ  /اعجٛع2

اٚوغ١ذ اٌىبسثْٛ 

 ثبٌّبء

ؽغبثبد اٌضشِٛد٠ٕب١ِه 

ٚاٌؾغبثبد اٌف١ض٠بئ١خ 

 االخشٜ

 االِزؾبْ اٌّؾبضشح

ٚاألعئٍخ 

  اٌشف١ٙخ
ضبٌش ػشش اٌ

 ٚاٌشاثغ ػشش
  رؾش٠شٞ ع١ّغ اٌّٛاد اٌّذسٚعخ اِزؾبْ فظٍٟ 2

      

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 رزضّٓ خطخ اٌزط٠ٛش

 اعزخذاَ ٚعبئً ػ١ٍّخ ؽذ٠ضخ -ا        

 اٌم١بَ ثغفشاد ػ١ٍّخ ٌّٛالغ ثؾض١خ ٚطٕبػ١خ - ة
 اعزخذاَ ِظبدس ػ١ٍّخ ؽذ٠ضخ أى١ٍض٠خ ٚػشث١خ - د
 رغ١١ش فٟ اٌّفشداد اٌؼ١ٍّخ ثّب ٠زٕبعت ِٚخشعبد اٌزؼٍُ - س
 اَ طشق رم١١ُ ؽذ٠ضخاعزخذ -ٖ 

 

 رٛعذ وزت ِٕٙغ١خ ِمشسح  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ1

 Dojlido, J.R. & Best, G.A. (1993) Chemistry of  -1 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

Water and Water Pollution, Ellis Harwood for isotopic 

distribution of water. 

2. Soil and Water Chemistry, Michael E. Essington, 

CRC Press, Taylor & Francis e-Library, 2005. 
 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

 اٌّٛعٛدح فٟ ِىزجخ اٌى١ٍخ  وزت و١ّ١بء ا١ٌّبٖ

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 بٖوزت و١ّ١بء ا١ٌّ, ٌغبِؼبد سط١ٕخ ِؾبضشاد و١ّ١بء ا١ٌّبٖ

 اٌّٛعٛدح ػٍٝ االٔزش١ٔذ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرناهج األكادَوٍ          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 صوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انزهٕس / كهٛخ ػهٕو انجٛئخ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 ؼضٕٚخانكًٛٛبء ان

 ثٛئخ ثكبنٕسٕٚط ػهٕو اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فصهٙ

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

ًخزجشاد انؼهًٛخ، ان ٔانضٚبساد انًٛذاَٛخ انغفشادانذٔساد انزذسٚجٛخ،  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 ، انزذسٚت انصٛفٙانؼًهٛخ
 23/3/2017 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 ؼضٕٚخ َٕٔػّٛ انًشكجبد انكًٛٛبئٛخ ٔاعبط رشكهٓب ٔرشكٛجٓبانكًٛٛبء انٔيجبدئ  أعبعٛبدصف ٔ -ا

اػزًبدا ػهٗ طجٛؼخ ٔظشٔف انزفبػم  انكًٛٛبئٙانؼضٕ٘  نهزؾضٛشيؼشفخ ٔرطجٛك انطشق انزمهٛذٚخ  -ة

 انكًٛٛبئٙ
 بٔخطٕارٓ خانكًٛٛبئٛ فٓى انزغبسة انؼضٕٚخ -ط

إَٔاع األصُبف انؼضٕٚخ، إَٔاع انًغبيٛغ انفؼبنخ انؼضٕٚخ، انزآصش ، ٔكبسثَٕٛخفٓى ركٍٕٚ انغالعم انٓٛذس -د

 انكًٛٛبئٙ
انزفبػالد ٔانزؾضٛش فٙ انًخزجش أ ٔخطٕاد  شفخ األعظ انُظشٚخ أللغبو انكًٛٛبء انؼضٕٚخ ٔفشٔػٓب،يؼ -ِ

 زّانصُبػخ ٔطشق انزفبػالد انًزٕفشح نصُبػخ انًشكجبد انؼضٕٚخ ٔانؼبيم انًغبػذ ٔآنٛ
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .10

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
       اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رؼشٚف انكًٛٛبء انؼضٕٚخ ٔ ألغبيٓب -1أ

 يٍ ٔصف ألغبو ٔأصُبف انكًٛٛبء انؼضٕٚخاٌ ٚزًكٍ انطبنت  -2أ

  انُظشٚخ نكم َٕع يٍ انًشكجبد انؼضٕٚخفٓى يجبدٖء ٔإَاع ٔاالعظ  اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ -3أ
 اٌ ٚزًكٍ يٍ رطجٛك ظشٔف انزفبػم انكًٛٛبئٛخ يٍ ؽشاسح أ ضغظ نزؾضٛش انًشكت انؼضٕ٘ -4أ
 ٔصف خطٕاد انزفبػم انؼضٕ٘ ٔدساعزّ يٍ ٔعٓخ َظش رهمبئٛخ أ ػذو رهمبئٛخ انؾذٔس -5أ
 انفؼبنخ نكم صُف ػضٕ٘رفغٛش ٔعٕد انؼبيم انًغبػذ ٔربصٛش ٔعٕد انًغبيٛغ كٛفٛخ  -6أ

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 يؼشفخ ركٍٕٚ انًشكجبد انؼضٕٚخ ؽغت رشكٛجٓب ٔانظشٔف انًؾٛطخ ثٓب – 1ة 

 رُفٛز انًٛكبَٛكٛبد نهزفبػالد انؼضٕٚخ انًًكٍ ؽذٔصٓب فٙ انطجٛؼخ ٔربصٛشارٓب انغبَجٛخ – 2ة 

      اعشاء انؾغبثبد ٔيؼشفخ كٛفٛخ كزبثخ انزمبسٚشٔ رُفٛز انزغبسة انؼًهٛخ انؼضٕٚخ  - 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ٔششػ يٛكبَٛكٛخ انزفبػم رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد انُظشٚخ نهًبدح ثطشٚمخ انًؾبضشح -1
 رطجٛك انًٕاضٛغ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ يٍ خالل رطجٛك ٔسػ انؼًم انًخزجشٚخ  -2
 ثبعشاء انزغبسة انؼًهٛخ ٔثبششاف اعبرزرٓى انطهت يٍ انطهجخ  -3
 صٚبسح يخزجشاد ػهًٛخ اخشٖ راد ػاللخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ ٔانطهجخ -4
 كزبثخ انزمبسٚش ٔانذساعبد نهًٕاضٛغ انًذسٔعخ ٔرمذًٚٓب كُشبط نهطبنت -5

 طشائك انزمٛٛى      

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -1
 ايزؾبَبد فصهٛخ َٔٓبئٛخ -2
 انطبنت انصفٙ ٔانالصفٙط دسعبد ػهٗ َشب -3
 خشٖدسعبد نهٕاعجبد اال -4
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 سثظ انؼاللخ ثٍٛ انكًٛٛبء انؼضٕٚخ ٔانزهٕس انؼضٕ٘ انجٛئٙرًكٍٛ انطبنت يٍ  -1ط         

 ٔانًٕاد انخطشحانؼضٕٚخ رذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ  -2ط

 ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو االعٓضح انًخزجشٚخ رذسٚت انطهجخ -3ط

 ٔطشق ركُٕٚٓب ٔانزخهص يُٓب  فٓى انًهٕصبد انجٛئٛخ انؼضٕٚخ رًكٍٛ انطهجخ يٍ -4ط   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اٚصبل انًٕاضٛغ انُظشٚخ نهطهجخ ثطشٚمخ انًؾبضشح انًجُٛخ ػهٗ انًُبلشخ -1
 اٚصبل انًبدح نهطهجخ اعزخذاو انٕعبئم انؼهًٛخ ػُذيب ركٌٕ ضشٔسٚخ فٙ -2
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -3
 طشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 االخزجبساد انؼًهٛخ -2
 انزمبسٚش ٔانذساعبد -3
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 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزؤْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 يٓبساد رؾهٛهٛخ ػبيخ -1د

 د رشخٛص ثٛئٛخيٓبسا -2د

 يٓبساد كزبثخ انزمبسٚش انؼضٕٚخ -3د

 يٓبساد انزؼبيم يغ انًهٕصبد انكًٛٛبئٛخ  -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 انششػ ٔانزٕضٛؼ -1
 طشٚمخ رؾضٛش انًُٕرط -2
 طشٚمخ انًؾبضشح -3
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -4

 طشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 نؼًهٛخاالخزجبساد ا -2
 انذساعبد ٔانزمبسٚش -3

 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشؽهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 ؼضٕٚخانكًٛٛبء ان --- االٔنٗ
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 انزٙ رخص انًٕاضٛغ ثشكم أعغ انطهجخ ػهٗ كزبثخ انذساعبدرشغٛغ  -1

 رشغٛغ انغبَت انًٓبس٘ نهطهجخ يٍ خالل كٛفٛخ اعزخذاو االعٓضح انؼهًٛخ -2

 رشغٛغ يجذا انًُبفغخ يٍ لجم انطهجخ االركٛبء -3

 خهك سٔػ االثذاع نذٖ انطهجخ يٍ خالل ؽم انًشبكم انؼهًٛخ -4

  
 انًؼٓذ(بالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ األَظًخ انًزؼهمخ ث غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 %100لجٕل يشكض٘ 

 
 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

1- Organic Chemistry, 2th edition, Oxford University, 2009. 

2006أساسيات الكيمياء العضوية، اتليف د. جاسم دمحم جندل، قسم علوم االغذية، كلية الزراعة، جامعة تكريت، العراق،  -2  
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

ألهذاف الىجذانُت ا

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

الكُوُاء   األولً

 لعضىَتا
  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
       صُبفٓبٔألغبيٓب ٔا اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رؼشٚف انكًٛٛبء انؼضٕٚخ -1أ

 يٍ ٔصف انزفبػالد انؼضٕٚخ اٌ ٚزًكٍ انطبنت -2أ

 عظ انُظشٚخ نكم إَاع انزفبػالد انكًٛٛبئٛخٔاال ٕو ٔآنّٛ انزفبػم انؼضٕ٘فٓاٌ ٚزًكٍ انطبنت ي -3أ
 نطبنت يٍ رطجٛك ظشٔف انزفبػم ٔانؼبيم انًغبػذ ٔيٛكبَٛكٛزّاٌ ٚزًكٍ ا -4أ
 زفبػم يغ انًٕاد االخشٖ َٕٔػّٛ انكٕاشف انؼضٕٚخٔصف خطٕاد انزفبػالد نهزؾضٛش ٔان -5أ
  رفغٛش انمٕاػذ ٔاالعزضُبءاد فٙ انزفبػالد انؼضٕٚخ ٔطشق انزًٛٛض فًٛب ثًُٛٓبكٛفٛخ  -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ارمبٌ كٛفٛخ رؾضٛش انًشكجبد انؼضٕٚخ ؽغت َٕع ٔصُف كم يُٓب – 1ة 

 ًب ٚزؼهك ثبنصُبػبد انُفطٛخ ٔانًشبكم انؼضٕٚخ انًٕعٕدحيؼشفخ انخصبئص فٛ – 2ة 

      يؼشفخ انؼاللخ انًجبششح ثٍٛ رفبػم انًشكجبد انؼضٕٚخ يغ ثؼضٓب انجؼض ٔربصٛشْب ػهٗ انجٛئخ  - 3ة 

 اعشاء انزمٛٛى ٔانفشٔلبد يبثٍٛ كم صُف ػضٕ٘ ٔطشق انكشف ػُٓب   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 د انُظشٚخ نهًبدح انُظشٚخثبالعبعٛب رضٔٚذ انطهجخ -1
 رطجٛك انًٕاضٛغ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ يٍ خالل رطجٛك ٔسػ انؼًم انًخزجشٚخ  -2
 انطهت يٍ انطهجخ ثبعشاء انزغبسة انؼًهٛخ ٔثبششاف اعبرزرٓى  -3
 صٚبسح يخزجشاد ػهًٛخ اخشٖ راد ػاللخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ ٔانطهجخ -4
 ش ٔانذساعبد نهًٕاضٛغ انًذسٔعخ ٔرمذًٚٓب كُشبط نهطبنتكزبثخ انزمبسٚ -5

 طشائك انزمٛٛى      

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -1
 ايزؾبَبد فصهٛخ َٔٓبئٛخ -2
 دسعبد ػهٗ َشبط انطبنت خالل انًؾبضشاد انذساعٛخ -3
 دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ -4
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ٔانًهٕصبد انجٛئٛخ انكًٛٛبء انؼضٕٚخ ٍرًكٍٛ انطبنت يٍ سثظ انؼاللخ ثٛ -1ط

 ٔانًٕاد انخطشح انؼضٕٚخ رذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ -2ط

 رذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو االعٓضح انًخزجشٚخ -3ط

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ فٓى انًهٕصبد انجٛئٛخ انكًٛٛبئٛخ ٔطشق ركُٕٚٓب ٔانزخهص يُٓب -4ط
 انزؼهٛى ٔانزؼهى  طشائك    

 انششػ ٔانزٕضٛؼ -1
 انًُٕرطٔانكشف ػٍ طشٚمخ رؾضٛش  -2
 طشٚمخ انًؾبضشح -3
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -4

 طشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 االخزجبساد انؼًهٛخ -2
 انذساعبد ٔانزمبسٚش -3
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 وىرج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 نزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ اانزؤْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد ػبيخ ػٍ انزؾهٛم انؼضٕ٘ -1د

 ػضٕ٘ ثٛئٙيٓبساد رشخٛص  -2د

 يٓبساد كزبثخ انزمبسٚش انؼضٕٚخ -3د

 انكًٛٛبئٛخانؼضٕٚخ يٓبساد انزؼبيم يغ انًهٕصبد  -4د         

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 عبيؼخ انمبعى انخضشاء انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

   ٛئخ/ كهٛخ ػهٕو انج انجٛئٙ لغى انزهٕس  / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 ؼضٕٚخانكًٛٛبء ان اعى / سيض انًمشس .3

 اعجٕػٙ  أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 فصهٙ انفصم / انغُخ .5

 60 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 23/3/2017 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 انكًٛٛبئٙ ٔرمغًّٛ انٗ إَاػّرؼشٚف انزشخٛص انؼضٕ٘  -1
 ًٛٛبئٙانك ٔصف كم خطِٕ يٍ خطٕاد انزشخٛص -2
 ٔيزطهجبرٓب ٔصف يجبدٖء ٔيٛكبَٛكٛبد انزفبػم -3
 ٔاألصُبف انؼضٕٚخٔصف االعظ انُظشٚخ نكم إَاع  -4
 ٔرفغٛش انمٕاػذ انًزؼهمخ ثغٛش انزفبػالد انؼضٕٚخرطجٛك  -5
 ًشكجبد انؼضٕٚخرؼشٚف االدنخ انخبصخ نكم إَاع ان -6

 َٕػّفبػالد انًزؼهمخ ثزؾضٛش انًشكت انؼضٕ٘ كم ػهٗ ٔصف خطٕاد انز -7
 ُغجخ انًئٕٚخ نالَزبط انؼضٕ٘ ٔانًشبكم انًصبؽجخ نزنكؽغبة ان -8
 رًُٛخ انغبَت انًٓبس٘ يٍ خالل اعشاء انزغبسة انؼًهٛخ -9
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 ٕٚشرزضًٍ خطخ انزط :خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ .12

 اعزخذاو ٔعبئم ػهًٛخ ؽذٚضخ -ا        

 انمٛبو ثغفشاد ػهًٛخ نًٕالغ ثؾضٛخ ٔصُبػٛخ - ة
 اعزخذاو يصبدس ػهًٛخ ؽذٚضخ اَكهٛضٚخ ٔػشثٛخ - د
 رغٛٛش فٙ انًفشداد انؼهًٛخ ثًب ٚزُبعت ٔيخشعبد انزؼهى - س
 اعزخذاو طشق رمٛٛى ؽذٚضخ -ِ 

 

 

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد  انغبػبد األعجٕع

 انزؼهى 
طشٚمخ  اعى انٕؽذح / أٔ انًٕضٕع

 انزؼهٛى
طشٚمخ 

 انزمٛٛى
 االيزؾبٌ انًؾبضشح ٚخؼضٕالغبو انكًٛٛبء ان ًفٕٓوان 2 /انضبَٙاالٔل

 االيزؾبٌ انًؾبضشح غ انفؼبنخانًغبيٛٔ انزبصش انزؾضٛش 2 ضبنش/انشاثغان
، االنكبَبد، األنكُٛبد، انكبُٚبد صُبفألا 2 خبيظ/انغبدطان

 انجُضٍٚ

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

طشق انزؾضٛش ٔانزفبػالد   االنكبَبد 2 غبثغ/انضبيٍان

 ٔانكشف 
 االيزؾبٌ انًؾبضشح

 االيزؾبٌ انًؾبضشح طشق انزؾضٛش ٔانكٕاشف  االنكُٛبد 2 /انؼبششزبعغان
ؾبد٘ ػشش/انضبَٙ ان

 ػشش
 نكبٍٚاال 2

 ٔانجُضٍٚ
 االيزؾبٌ انًؾبضشح انكٕاشف فبػالد ٔإَاع انز

ايزؾبٌ  2 ضبنش ٔانشاثغ ػششان

 فصهٙ
  رؾشٚش٘ عًٛغ انًٕاد انًذسٔعخ

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .13

 زت يُٓغٛخ يمشسحرٕعذ ك ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

أعبعٛبد انكًٛٛبء انؼضٕٚخ، ربنٛف د. عبعى دمحم عُذل، لغى .1 )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

   2006ػهٕو االغزٚخ، كهٛخ انضساػخ، عبيؼخ ركشٚذ، انؼشاق، 

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 
 انًٕعٕدح فٙ يكزجخ انكهٛخ  ٛبء انؼضٕٚخكزت كًٛ

كزت انكًٛٛبء ، نغبيؼبد سصُٛخ يؾبضشاد انكًٛٛبء انؼضٕٚخ ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ 

 انًٕعٕدح ػهٗ االَزشَٛذ انؼضٕٚخ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

  ٛخانًؤعغخ انزؼهًٛ .1

  / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيج األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

  اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 

  انًؼزًذ   ثشَبيج االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسجٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيج األكبدًٚٙ .9
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيجد انيخشجب  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيج نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 ٔانمًٛٛخ .انٕجذاَٛخ  األْذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    
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 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيج  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشحهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ األَظًخ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيج .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر ررهز الوقر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهّٛ ػهٕو انجٛئخ  -جبيؼخ انمبعى انخضشاء  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انجٛئخ    / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 أحٛبء ػبو ى / سيض انًمشساع .3

 ٔفك جذٔل انذسٔط أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 فصهٙ  انفصم / انغُخ .5

 عبػخ 271 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 15/6/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

الوسط الذي تعيش فيو و اثرىا يف تعريف الطالب ابلكائنات احليو اليت تعيش على سطح الكره االرضيو وعالقتها مع بعضها ومع  
النظام البيئي كوحده تنظيميو مكونو من مكوانت حيو ومكوانت غري حيو بعضها طبيعي مثل احلراره وشده الضوء والرايح واالمطار 

.اوغري يضاانت واتثريىا السليب على الكائنات احليو وابلتايل اتثريىا على النظام البيئي والتوازن البيئيوالزالزل والرباكني واحلرائق والف
طبيعيو من صنع االنسان مثل انشاء ادلصانع وقطع الغاابت ووسائل النقل واستخدام االمسده وادلبيدات وفضالت االنسان وماينتج 

العديد من الكائنات احليو ممايؤثر على السالسل الغذائيو وابلتايل النظام البيئي مما عنها من خملفات تؤدي اىل تلوث البيئة وقتل 
 يودي اىل حدوث خلل يف التوازن الطبيعي .

 
 
 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المق

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشج .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 انًؼشفّ -1أ

 االعزٛؼبة-انفٓى-2أ

 انزطجٛك -3أ
 حهٛمانز-4أ
 انزشكٛت -5أ
 انزمٛٛى  -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 اٌ ٚغزخذو انطبنت انًجٓش فٙ فحص ششائح يجٓشّٚ ثًٓبسِ – 1ة

 اٌ ٚجًغ انطبنت ػُٛبد نًُبرج يٍ انُجبربد انمشٚجّ يٍ انكهّٛ – 2ة

 اٌ ٚصُغ انطبنت جٓبصا ٚجٍٛ فّٛ دٔسِ انًبء فٙ انطجٛؼّ – 3ة

 ٚمٛظ انطبنت ثذلخ يغبحخ انٕسلخ انُجبرٛخ اٌ   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االثذاع-االرمبٌ-انًًبسعّ-انزجشٚت-انًحبكبِ–انًالحظّ -1

 انزمٛٛى-انزًٓٛذ-انزٓٛئّ-االثذاع -االداء انطجٛؼٙ -االداء انًزًٛض -االداء ثذلّ-انًٓبسِ انٛذّٔٚ-انزمهٛذ-2

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

انغهٕن -5اخزجبساد ػًهّٛ - 4اخزجبساد رحشٚشّٚ-3ايزحبَبد رمًّٕٚٛ ٕٚيّٛ -2خزجبساد انشفّٕٚ اال-1

 اثزكبساد ػهًّٛ-8اػذاد رمبسٚش -7انًٕاظجّ ػهٗ انذٔاو  -6ٔاالخالق 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 رًُّٛ انمٛى نذٖ انطبنت -1ج

 رًُّٛ االرجبْبد نذٖ انطبنت-2ج

 )االْزًبيبد(نذٖ انطبنترًُّٛ انًٕٛل-3ج

  نذٖ انطبنت رًُّٛ انززٔق -4ج
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انزُظٛى انمًٛٙ -4انزمٛٛى  -3االعزجبثّ  -2االعزمجبل  -1

 

 
 طشائك انزمٛٛى    
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 الكتب ادلنهجيو ادلقرره  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ادلصادر السائده لكل مقرر )انًصبدس(  ـ انًشاجغ انشئٛغٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 اجملالت العلميو يف االختصاصات الرئيسيو يف علوم احلياه والبيئ

ٚزى رمٕٚى االْذاف انٕجذاَّٛ ػٍ طشٚك انًالحظّ ٔانًمبثهّ ٔانغجم انزشاكًٙ نهطبنت كًب ٚجت االػزًبد 

 زذسٚغٍٛٛ ٔانًششذ االجزًبػٙ ٔسئٛظ انمغى فٙ اصذاس رمٕٚى ٔجذاَٙ نهطبنت ػهٗ ان

 

 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 ط انكهٕسٔفٛم ٔيغبحّ انٕسلّ  انخرًكٍٛ انطهجّ يٍ اعزخذاو انًجٓش ٔاجٓضِ لٛبط االط انٓٛذسٔجُٛٙ ٔيهٕحّ انزشثّ ٔلٛب-1د

 رًكٍٛ انطهجّ يٍ اجزٛبص يمبثالد انؼًم  -2د

 رًكٍٛ انطهجّ يٍ اجزٛبص اخزجبساد يُّٓٛ رُظى يٍ لجم جٓبد يحهّٛ /الهًّٛٛ/دٔنّٛ-3د

 رًكٍٛ انطبنت يٍ رطٕٚش رارٙ يغزًش نًب ثؼذ انزخشج    -4د

 احٛبء ػبو /ثٛئّ ػبيّ/ثٛئّ َجبد – ثُٛخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

ش٘ َظ3 1        

 ػًه3ٙ+
 ايزحبَبد ٕٚيّٛ انحٕاس ٔانًُبلشّ رصُٛف انكبئُبد انحّٛ اضبفّ يخشجبد انزؼهى

 ايزحبَبد شفّٕٚ

 ايزحبَبد رحشٚشّٚ

َظش٘ 3 2        

 ػًه3ٙ+
احٛبء ػبو/ػبنى  انزؼهى اضبفّ يخشجبد

 انجذائٛبد

 ايزحبَبد ٕٚيّٛ انحٕاس ٔانًُبلشّ

 ايزحبَبد شفّٕٚ

 ايزحبَبد رحشٚشّٚ
َظش٘ 3 3        

 ػًه3ٙ+
احٛبء ػبو/ ػبنى  اضبفّ يخشجبد انزؼهى

 انطهٛؼٛبد

 ايزحبَبد ٕٚيّٛ انحٕاس ٔانًُبلشّ

 ايزحبَبد شفّٕٚ

 ايزحبَبد رحشٚشّٚ
َظش٘ 3 4        

 ػًه3ٙ+
احٛبء ػبو/ػبنى  ضبفّ يخشجبد انزؼهىا

 انفطشٚبد

 ايزحبَبد ٕٚيّٛ انحٕاس ٔانًُبلشّ

 ايزحبَبد شفّٕٚ

 ايزحبَبد رحشٚشّٚ
َظش٘ 3 5        

 ػًه3ٙ+
احٛبء ػبو /ػبنى  اضبفّ يخشجبد انزؼهى

 انُجبربد

 ايزحبَبد ٕٚيّٛ انحٕاس ٔانًُبلشّ

 ايزحبَبد شفّٕٚ

 ايزحبَبد رحشٚشّٚ
 َظش3٘ 6        

 ػًه3ٙ+
احٛبء ػبو /ػبنى  اضبفّ يخشجبد انزؼهى

 انحٕٛاَبد

 ايزحبَبد ٕٚيّٛ انحٕاس ٔانًُبلشّ

 ايزحبَبد شفّٕٚ

 ايزحبَبد رحشٚشّٚ
َظش٘ 3 7        

 ػًه3ٙ+
 ايزحبَبد ٕٚيّٛ انحٕاس ٔانًُبلشّ انفبٚشٔعبد اضبفّ يخشجبد انزؼهى

 ايزحبَبد شفّٕٚ

 ايزحبَبد رحشٚشّٚ
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ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 موقع التعليم االلكرتوين يف جامعو القاسم اخلظراء واببل

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

ثًب ٚزالئى يغ خصٕصّٛ انًحبفظّ  يٍ حٛش انجٛئّ ٔيضبْش انزهٕس انجٛئٙ ٔانزشكٛض ػهٗ َظبفّ رطٕٚش انًمشساد انذساعّٛ   

ل َشش انٕػٙ انجٛئٙ ٔانصحٙ ٔانضٚبساد انًٛذاَّٛ نالحٛبء انغكُّٛ ٔيزبثؼّ شظ انحهّ ٔانًُبطك انصُبػّٛ انًحبفظّ يٍ خال

 ٔانزُغٛك يغ انًحبفظّ ٔانجهذٚبد ٔانصحّ ٔدٔائش انجٛئّ فٙ رخهٛص شظ انحهّ يٍ انُفبٚبد.
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 وصف البرنبهج األكبدَوٍ 
 

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان .1

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 رهٕس ثٛئٙاٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رؼشٚف  -1أ

 يؼشفخ إَاع انزهٕس اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ -2أ

 يؼشفخ إَاع انزشثخبنت يٍ اٌ ٚزًكٍ انط -3أ
 يؼشفخ رأصٛشاد انزشثخ ػهٗ انُجبربداٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ  -4أ

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبساراألْذاف  –ة 

 فٙ انزغبسة انًخزجشٚخارمبٌ انؾغبثبد انضشٔسٚخ  – 1ة 

 طشق انؼًم انضشٔسٚخ نًؼشفخ ثؼض انزؾبنٛم انجئٛخ نهًبء ٔانزشثخرُفٛز  – 2ة 

      ٔاعشاء انؾغبثبد ٔيؼشفخ كٛفٛخ كزبثخ انزمبسٚش ُفٛز رغبسة ر  - 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد انُظشٚخ نهًبدح ثطشٚمخ انًؾبضشح -1
 رطجٛك انًٕاضٛغ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ يٍ خالل رطجٛك ٔسػ انؼًم انًخزجشٚخ  -2
 غبسة انؼًهٛخ ٔثبششاف اعبرزرٓى انطهت يٍ انطهجخ ثبعشاء انز -3
 صٚبسح يخزجشاد ػهًٛخ اخشٖ راد ػاللخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ ٔانطهجخ -4
 كزبثخ انزمبسٚش ٔانذساعبد نهًٕاضٛغ انًذسٔعخ ٔرمذًٚٓب كُشبط نهطبنت -5

 طشائك انزمٛٛى      

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -1
 ايزؾبَبد فصهٛخ َٔٓبئٛخ -2
 ل انًؾبضشاد انذساعٛخدسعبد ػهٗ َشبط انطبنت خال -3
 دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ -4
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . -ط

 انجٛئٛخانُجبد ٔانؼٕايم رًكٍٛ انطبنت يٍ سثظ انؼاللخ ثٍٛ  -1ط         

 انزؾبنٛم انجٛئٛخ انزٙ رخص انزشثخ ٔانُجبد إعشاءرذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ  -2ط

  انًخزجشّٚ ألعٓضحارذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو  -3ط
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اٚصبل انًٕاضٛغ انُظشٚخ نهطهجخ ثطشٚمخ انًؾبضشح انًجُٛخ ػهٗ انًُبلشخ -1
 اعزخذاو انٕعبئم انؼهًٛخ ػُذيب ركٌٕ ضشٔسٚخ فٙ اٚصبل انًبدح نهطهجخ -2
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -3
 طشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 خاالخزجبساد انؼًهٛ -2
 انزمبسٚش ٔانذساعبد -3
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يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ٔصاسح  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .2

 / كهٛخ ػهٕو انجٛئخ لغى انجٛئخ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .3

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .4

 انًُٓٙ 
 رهٕس ثٛئٙ

 ثكبنٕسٕٚط ػهٕو ثٛئخ اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .5

  :انُظبو انذساعٙ  .6
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فصهٙ

 ٚخ ٔانؼًهٛخانذساعخ انُظش انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .7

 انًكزجخ, االَزشَٛذ, انغفشاد انؼهًٛخ, انًشبسٚغ انجؾضٛخ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .8

 19/6/2019 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .9

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .10

 انجٛئخ انُجبرٛخٔصف اعبعٛبد  -ا

 انجٛئخ انُجبرٛخنهزؾهٛم يؼشفخ ٔرطجٛك انطشق انزمهٛذٚخ  -ة

 ٔخطٕارّانجٛئخ انُجبرٛخ ؾهٛم فٓى ػًهٛبد انز -ط
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 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 خ ػبيخيٓبساد ثٛئٛ -1د

 يٓبساد رشخٛص ثٛئٛخ -2د

  ػٍ انجٛئخ انُجبرٛخيٓبساد كزبثخ انزمبسٚش  -3د

 زؼهٛى ٔانزؼهى طشائك ان         

 انششػ ٔانزٕضٛؼ -1
 طشٚمخ رؾضٛش انًُٕرط -2
 طشٚمخ انًؾبضشح -3
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -4

 طشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 االخزجبساد انؼًهٛخ -2
 انذساعبد ٔانزمبسٚش -3

 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشؽهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 رهٕس ثٛئٙ --- انضبَٛخ
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 انزٙ رخص انًٕاضٛغ ثشكم أعغ رشغٛغ انطهجخ ػهٗ كزبثخ انذساعبد -1

 ٛخرشغٛغ انغبَت انًٓبس٘ نهطهجخ يٍ خالل كٛفٛخ اعزخذاو االعٓضح انؼهً -2

 رشغٛغ يجذا انًُبفغخ يٍ لجم انطهجخ االركٛبء -3

 خهك سٔػ االثذاع نذٖ انطهجخ يٍ خالل ؽم انًشبكم انؼهًٛخ -4

  
 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 %100لجٕل يشكض٘ 

 
 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 الرتبةأساسيات التحليل العملي لنبات واملاء و  -1

 بيئة نبات -2
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 هخطط ههبراث الونهج

 َرجً وضع اشبرة فٍ الوربعبث الوقببلت لوخرجبث التعلن الفردَت هن البرنبهج الخبضعت للتقُُن

 هخرجبث التعلن الوطلىبت هن البرنبهج 

 أسبسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُبرٌ
 ُتالوهبراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برنبهج الخبصت ببل

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت براث العبهت الوه

الوهبراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقببلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اسبسٍ بُئت نببث  الورحلت االولً

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
       انكًٛٛبئٙ ٔالغبيخ اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رؼشٚف انزؾهٛم -1أ

 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ ٔصف ػًهٛبد انزؾهٛم انكًٛٛبئٙ -2أ

 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يُفٓى يجبدٖء انًؼبٚشح ٔإَاػٓب ٔاالعظ انُظشٚخ نكم إَاع انًؼبٚشاد  -3أ
 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رطجٛك ؽغبثبد انًؼبٚشِ ثبنطشق انصؾٛؾخ نؾغبة رشكٛض انًبدح -4أ
 انزؾهٛم انٕصَٙ ٔانؼٕايم انزٙ رؤد٘ انٗ رٔثبَٛخ انشٔاعت ٔصف خطٕاد -5أ
  كٛفٛخ ؽغبة انًؼبيم انٕصَٙ ٔٔصٌ انًبدح انًشاد رمذٚشْب ٔانُغجخ انًئٕٚخ نهؼُٛخ انًؾههخ -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 زشكٛض انًخزهفخارمبٌ انؾغبثبد انضشٔسٚخ ٔكٛفٛخ رؾضٛش انًؾبنٛم انمٛبعٛخ ثبَٕاع ان – 1ة 

 رُفٛز انًؼبٚشاد انؾغًٛخ ٔرؼٍٛٛ رشكٛض انًبدح انًغٕٓنخ ٔكٛفٛخ اعزخذاو انغؾبؽخ – 2ة 

      رُفٛز رغبسة انزؾهٛم انٕصَٙ ٔاعشاء انؾغبثبد ٔيؼشفخ كٛفٛخ كزبثخ انزمبسٚش  - 3ة 

  اعشاء ؽغبثبد انزؾهٛم انٕصَٙ كبيهخ   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انطهجخ ثبالعبعٛبد انُظشٚخ نهًبدح ثطشٚمخ انًؾبضشح رضٔٚذ -1
 رطجٛك انًٕاضٛغ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ يٍ خالل رطجٛك ٔسػ انؼًم انًخزجشٚخ  -2
 انطهت يٍ انطهجخ ثبعشاء انزغبسة انؼًهٛخ ٔثبششاف اعبرزرٓى  -3
 خصٚبسح يخزجشاد ػهًٛخ اخشٖ راد ػاللخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ ٔانطهج -4
 كزبثخ انزمبسٚش ٔانذساعبد نهًٕاضٛغ انًذسٔعخ ٔرمذًٚٓب كُشبط نهطبنت -5

 طشائك انزمٛٛى      

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -1
 ايزؾبَبد فصهٛخ َٔٓبئٛخ -2
 دسعبد ػهٗ َشبط انطبنت خالل انًؾبضشاد انذساعٛخ -3
 دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ -4
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 سثظ انؼاللخ ثٍٛ انكًٛٛبء انزؾهٛخ ٔانًهٕصبد انجٛئٛخرًكٍٛ انطبنت يٍ  -1ط

 رذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ٔانًٕاد انخطشح -2ط

 رذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو االعٓضح انًخزجشٚخ -3ط

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ فٓى انًهٕصبد انجٛئٛخ انكًٛٛبئٛخ ٔطشق ركُٕٚٓب ٔانزخهص يُٓب -4ط
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انششػ ٔانزٕضٛؼ -1
 طشٚمخ رؾضٛش انًُٕرط -2
 طشٚمخ انًؾبضشح -3
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -4

 طشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 االخزجبساد انؼًهٛخ -2
 انذساعبد ٔانزمبسٚش -3
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 ظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رؾهٛهٛخ ػبيخ -1د

 يٓبساد رشخٛص ثٛئٛخ -2د

 يٓبساد كزبثخ انزمبسٚش انزؾهٛهٛخ -3د

 يٓبساد انزؼبيم يغ انًهٕصبد انكًٛٛبئٛخ -4د         



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
  

 القاسم اخلضراء:   اجلامعة 
 علوم البيئةكلية  :/املعهدةالكلي

 القسم العلمي: التلوث البيئي
 اتريخ ملء امللف :  

 
 

                                             :التوقيع                                                                              :التوقيع  
 اسم املعاون العلمي:                                                                اسم رئيس القسم:

                                               التاريخ:                  التاريخ:
                                           
           

 
 دقـق امللف من قبل 

 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 

 التاريخ 
                                                                                                       التوقيع

 مصادقة السيد العميد
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 األكاديمي البشوامجومىرج وصف 

 (األكاديمي()مشاجعت البشوامج العالي )مشاجعت أداء مؤسساث التعليم 

 وصف البشوامج األكاديمي 

 انمبسى انخضشاءجبيؼخ  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  ػهٕو انجٛئخكهٛخ  كض انمسى انجبيؼٙ / انًش .2

 يبٚكشٔثٙرهٕس  اسى انجشَبيج األكبدًٚٙ  .3

  طثكبنٕسٕٚ اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 فصهٙ انُظبو انذساسٙ   .5

 ال ٕٚجذ   انًؼزًذ   ثشَبيج االػزًبد .6

   افالو رؼهًٛٛخ انًؤثشاد انخبسجٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيج األكبدًٚٙ .9

 ٔيبْٙ يسججبرّ انًبٚكشٔثٙزهٕس انْٕ نت يبرؼهٛى انطب -1

 انًهٕثبد انًبٚكشٔثٛخصٚبدح االدسان ثبًْٛخ يؼشفخ  -2

 خطٕسح انزهٕس انًبٚكشٔثٙ ػهٗ انجٛئخ ٔانصذخرٕضٛخ  -3

 انؼهًٛخ نجُبء شخصٛخ انطبنتاػزًبد اسهٕة انًشبسكخ  -4

 ٔيشبكهٓب سفٛشا ثبنزٕػٛخ ثبنًهٕثبد ٔاسجبثٓبرطٕٚش ادسان انطبنت ثبنًٕضٕع نٛكٌٕ  -5

 

 

 يخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى  .11
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  االْذاف انًؼشفٛخ-أ

         انًبٚكشٔثٙ يبْٕ انزهٕس -1أ

  انًبٚكشٔثٙ طشق انكشف ػٍ انزهٕس -2أ

 ٔيصبدسِ انًبٚكشٔثٙ اسجبة انزهٕس -3أ

  انًذبفظخ ػهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس انًبٚكشٔثٙ -4أ

 ٕسح ْزا ارهٕسيؼشفخ خط -5أ

 انًذذداد انؼبنًٛخ نهزهٕس -6أ

  االْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيج–ة 

 يٓبساد ػهًٛخ فٙ رمجم انًؼهٕيخ ٔاػبدح صٛبغزٓب – 1ة 

 انزذش٘ ػٍ انزهٕسيٓبساد ػًهٛخ فٙ  – 2ة 

       يٓبساد فشدٚخ ٔخهك سٔح انًجبدسح – 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 زٕضٛخ انششح ٔان -1

 طشٚمخ ػشض انًُٕرج -2

 طشٚمخ انًذبضشح  -3

 طشٚمخ انزؼهى انزارٙ -4

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -1

 االخزجبساد انُظشٚخ -2

 انزمبسٚش  -3

 

 االْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ج

 

 انًالدظخ ٔاالدسان -1ج

 انزذهٛم ٔانزفسٛش -2ج

 االسزُزبج ٔانزمٛٛى -3ج

 االػذاد ٔانزمٕٚى -4ج     

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انششح ٔانزٕضٛخ  -1

 طشٚمخ ػشض انًُٕرج -2

 طشٚمخ انًذبضشح  -3

 طشٚمخ انزؼهى انزارٙ -4
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 طشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -1

 االخزجبساد انُظشٚخ -2

 انزمبسٚش ٔانذساسبد -3

 

 
 

 

 انشخصٙهزطٕس انزخطٛظ ن  -12

 يٓبساد انمٛبدح  -1

 انهغخ كٌٕ انًبدح ثبنهغخ االَكهٛضٚخرطٕٚش  -2

 ارجبع اسهٕة انمبء يذبضشح اخزٛبسٚخ يٍ لجم انطبنت -3

 رطٕٚش لبثهٛخ سثظ انًٕاضٛغ ٔاالسزُزبجبد -4      

 يؼبٚٛش انمجٕل)ٔضغ االَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزذبق ثبنكهٛخ أ انًؼٓذ( -13

 انًؼذل ٔاالَسٛبثٛخ انًؼذح يٍ لجم انٕصاسح

 اْى يصبدس انجشَبيج -14

1- WASTEWATER MICROBIOLOGY Third Edition by GABRIEL BITTON, Florida,A 
JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION,2005 

2- Emerging Pollutants in the Environment"Current and Further Implications" by Marcelo L. 

Larramendy and Sonia Soloneski, Published by AvE4EvA,2015 
3- Water Pollution Biology, Second Edition by P.D.ABEL, Taylor & Francis is an imprint 

of the Taylor & Francis Group,2002 
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 مىرج وصف المقشسو

 وصف المقشس

 

 انمبسى انخضشاءجبيؼخ  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 ػهٕو انجٛئخكهٛخ  انمسى انجبيؼٙ / انًشكض .2

 بٚكشٔثٙرهٕس ي اسى / سيض انًمشس .3

 هٕسٕٚط ثك انجشايج انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 اسجٕػٙ أشكبل انذضٕس انًزبدخ .5

 فصهٙ انفصم / انسُخ .6

 سبػخ ػًهٙ 31َظش٘+سبػخ  31 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .7

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 رؼهٛى انطبنت يبْٕ انزهٕس انًبٚكشٔثٙ ٔيبْٙ يسججبرّ -1

 صٚبدح االدسان ثبًْٛخ يؼشفخ انًهٕثبد انًبٚكشٔثٛخ -2

 رٕضٛخ خطٕسح انزهٕس انًبٚكشٔثٙ ػهٗ انجٛئخ ٔانصذخ -3

 اػزًبد اسهٕة انًشبسكخ انؼهًٛخ نجُبء شخصٛخ انطبنت -4

 رطٕٚش ادسان انطبنت ثبنًٕضٕع نٛكٌٕ سفٛشا ثبنزٕػٛخ ثبنًهٕثبد ٔاسجبثٓب ٔيشبكهٓب -5

 

  االْذاف انًؼشفٛخ-أ

        يبْٕ انزهٕس انًبٚكشٔثٙ  -1أ

  س انًبٚكشٔثٙطشق انكشف ػٍ انزهٕ -2أ

 اسجبة انزهٕس انًبٚكشٔثٙ ٔيصبدسِ -3أ

  انًذبفظخ ػهٗ انجٛئخ يٍ انزهٕس انًبٚكشٔثٙ -4أ

 يؼشفخ خطٕسح ْزا ارهٕس -5أ

ً ألهم خصائص المقشس ومخشجاث التعلم المتىقعت مه  يىفش وصف المقشس هزا إيجاصاً مقتضيا

المتاحت. والبذ التعلم تحقيقها مبشهىاً عما إرا كان قذ حقق االستفادة القصىي مه فشص  الطالب

 مه الشبط بيىها وبيه وصف البشوامج.
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 انًذذداد انؼبنًٛخ نهزهٕس -6أ

  االْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيج–ة 

 يٓبساد ػهًٛخ فٙ رمجم انًؼهٕيخ ٔاػبدح صٛبغزٓب – 1ة 

 ػًهٛخ فٙ انزذش٘ ػٍ انزهٕسيٓبساد  – 2ة 

       يٓبساد فشدٚخ ٔخهك سٔح انًجبدسح – 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انششح ٔانزٕضٛخ  -5

 طشٚمخ ػشض انًُٕرج -6

 طشٚمخ انًذبضشح  -7

 طشٚمخ انزؼهى انزارٙ -8

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -5

 االخزجبساد انُظشٚخ -6

 انزمبسٚش  -7

 

 ذاَٛخ ٔانمًٛٛخاالْذاف انٕج-ج

 

 انًالدظخ ٔاالدسان -1ج

 انزذهٛم ٔانزفسٛش -2ج

 االسزُزبج ٔانزمٛٛى -3ج

 االػذاد ٔانزمٕٚى -4ج     

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انششح ٔانزٕضٛخ  -1

 طشٚمخ ػشض انًُٕرج -2

 طشٚمخ انًذبضشح  -3

 طشٚمخ انزؼهى انزارٙ -8

 

 

 

 

 

 طشائك انزمٛٛى    
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 انؼًهٛخ  االخزجبساد -1

 االخزجبساد انُظشٚخ -2

 انزمبسٚش ٔانذساسبد -3

 

 
 

 

 انشخصٙهزطٕس انزخطٛظ ن  -12

 يٓبساد انمٛبدح  -1

 انهغخ كٌٕ انًبدح ثبنهغخ االَكهٛضٚخرطٕٚش  -2

 ارجبع اسهٕة انمبء يذبضشح اخزٛبسٚخ يٍ لجم انطبنت -3

 رطٕٚش لبثهٛخ سثظ انًٕاضٛغ ٔاالسزُزبجبد -4      
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 خ انًمشسثُٛ .11

 يخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ انسبػبد األسجٕع
اسى انٕدذح / انًسبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

يمذيخ ػٍ انزهٕس  -1

 انًبٚكشٔثٙ
 بٚكشٔثٙرهٕس ي  2

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

يبْٙ إَاع  -2

انًهٕثبد 

 انًبٚكشٔثٛخ
 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

 يصبدس انزهٕس -3
 طجٛؼٛخ - أ

 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

 يصبدس انزهٕس -4
 صُبػٛخ - أ

 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 نًُبلشخا

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2 انجكزشٚب -5

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2 انجكزشٚب -6

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2 انفطشٚبد -7

 ًذبضشحششح ان

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2 انفطشٚبد -8

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2 انطفٛهٛبد -9

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2 هٛبدانطفٛ -11

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2 انطذبنت -11
 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 
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 انجُٛخ انزذزٛخ  .11

 اليوجد انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

 انًشاجغ انشئٛسٛخ)انًصبدس( -2

1- WASTEWATER MICROBIOLOGY Third 
Edition by GABRIEL BITTON, Florida,A 
JOHN WILEY & SONS, INC., 
PUBLICATION,2005 

2- Emerging Pollutants in the Environment"Current 

and Further Implications" by Marcelo L. 

Larramendy and Sonia Soloneski, Published by 

AvE4EvA,2015 
3- Water Pollution Biology, Second Edition by 

P.D.ABEL, Taylor & Francis is an imprint of 

the Taylor & Francis Group,2002 
 

انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ  - أ

ثٓب)انًجالد 

 انؼهًٛخ،انزمبسٚش،..(

 كتب عن تلوث املياه تستخدم يف اعداد البحوث املطلوبة

انًشاجغ االنكزشَٔٛخ،يٕالغ  - ة

 اَزشَذ

 US-EPAموقع وكالة محاية البيئة االمريكية

 WHOالعاملية موقع منظمة الصحة

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ.12
 

 انطبنت فكشح ػٍ انًٕضٕعنٛبخز  انزهٕس انًبٚكشٔثٙػًم جٕالد يٛذاَٛخ نًؼشفخ يصبدس 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ
 أ شفٕ٘(

 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2 انطذبنت -12

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

فبجئ)ٔسلٙ ي

 أ شفٕ٘(

انؼٕايم  -13

انًؤثشح ػهٗ ًَٕ 

 االدٛبء
 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

انؼٕايم انًؤثشح  -41

 ػهٗ ًَٕ االدٛبء
 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(

ؼٕايم انًؤثشح ػهٗ ان -15

 ًَٕ االدٛبء
 رهٕس يبٚكشٔثٙ  2

 ششح انًذبضشح

ػشض افالو 

 رٕضٛذٛخ

 انًُبلشخ

ايزذبٌ 

يفبجئ)ٔسلٙ 

 أ شفٕ٘(
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 األكاديمي البشوامجومىرج وصف 

 (األكاديمي()مشاجعت البشوامج العالي )مشاجعت أداء مؤسساث التعليم 

 وصف البشوامج األكاديمي 

 اٌمبسُ اٌخضشاءجبِؼخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  ػٍَٛ اٌج١ئخو١ٍخ  وض اٌمسُ اٌجبِؼٟ / اٌّش .2

 رٍٛس ١ِبٖ اسُ اٌجشٔبِج األوبد٠ّٟ  .3

  طثىبٌٛس٠ٛ اسُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 فصٍٟ إٌظبَ اٌذساسٟ   .5

 ال ٠ٛجذ   اٌّؼزّذ   ثشٔبِج االػزّبد .6

   افالَ رؼ١ّ١ٍخ اٌّؤثشاد اٌخبسج١خ األخشٜ  .7

  ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِج األوبد٠ّٟ .9

 ٘ٛ رٍٛس ا١ٌّبٖ ِٚبٟ٘ ِسججبرٗبرؼ١ٍُ اٌطبٌت ِ -1

 ص٠بدح االدسان ثب١ّ٘خ ِؼشفخ ِصبدس ا١ٌّبٖ -2

 رٛض١خ اػ١ّخ اٌّذبفظخ ػٍٝ ِصبدس ا١ٌّبٖ ِٓ اٌزٍٛس -3

 اٌؼ١ٍّخ ٌجٕبء شخص١خ اٌطبٌتاػزّبد اسٍٛة اٌّشبسوخ  -4

 

 

 

 ِخشجبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .11
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  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ-أ

        ِب٘ٛ اٌزٍٛس  -1أ

  طشق اٌىشف ػٓ اٌزٍٛس -2أ

 اسجبة اٌزٍٛس ِٚصبدسٖ -3أ

  ص١بٔخ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ -4أ

  طشق اٌذفبظ ػٍٝ ا١ٌّبٖ ِٓ اٌزٍٛس -5أ

 اٌّذذداد اٌؼب١ٌّخ ٌٍزٍٛس -6أ

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِج–ة 

 ِٙبساد ػ١ٍّخ فٟ رمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبدح ص١بغزٙب – 1ة 

 اٌزذشٞ ػٓ اٌزٍٛسِٙبساد ػ١ٍّخ فٟ  – 2ة 

       ِٙبساد فشد٠خ ٚخٍك سٚح اٌّجبدسح – 3ة 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌششح ٚاٌزٛض١خ  -1

 طش٠مخ ػشض إٌّٛرج -2

 طش٠مخ اٌّذبضشح  -3

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -4

 طشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ  -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش  -3

 

 اال٘ذاف اٌٛجذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ج

 

 اٌّالدظخ ٚاالدسان -1ج

 اٌزذ١ًٍ ٚاٌزفس١ش -2ج

 االسزٕزبج ٚاٌزم١١ُ -3ج

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ -4ج     

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌششح ٚاٌزٛض١خ  -1

 طش٠مخ ػشض إٌّٛرج -2

 طش٠مخ اٌّذبضشح  -3

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -4
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 طشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ  -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساسبد -3

 

 
 

 

 اٌشخصٍٟزطٛس اٌزخط١ظ ٌ  -12

 ِٙبساد اٌم١بدح  -1

 اٌٍغخ وْٛ اٌّبدح ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خرط٠ٛش  -2

 ارجبع اسٍٛة اٌمبء ِذبضشح اخز١بس٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت -3

 بجبدرط٠ٛش لبث١ٍخ سثظ اٌّٛاض١غ ٚاالسزٕز -4      

 ِؼب١٠ش اٌمجٛي)ٚضغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزذبق ثبٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙذ( -13

 اٌّؼذي ٚاالٔس١بث١خ اٌّؼذح ِٓ لجً اٌٛصاسح

 اُ٘ ِصبدس اٌجشٔبِج -14

1- Clean Water"An Introduction to Water Quality and Water Pollution Control"Second 

Editionby Kenneth M. Vigil, P.E. Environmental Engineer,2003 USA. 

2- Emerging Pollutants in the Environment"Current and Further Implications" by Marcelo L. 

Larramendy and Sonia Soloneski, Published by AvE4EvA,2015 
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 مىرج وصف المقشسو

 وصف المقشس

 

 اٌمبسُ اٌخضشاءجبِؼخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ػٍَٛ اٌج١ئخو١ٍخ  اٌمسُ اٌجبِؼٟ / اٌّشوض .2

 ٍٛس ١ِبٖر اسُ / سِض اٌّمشس .3

 ثىٍٛس٠ٛط  اٌجشاِج اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 اسجٛػٟ أشىبي اٌذضٛس اٌّزبدخ .5

 فصٍٟ اٌفصً / اٌسٕخ .6

 سبػخ ػٍّٟ 31ٔظشٞ+سبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .7

  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِب٘ٛ رٍٛس ا١ٌّبٖ ِٚبٟ٘ ِسججبرٗ -1

 شفخ ِصبدس ا١ٌّبٖص٠بدح االدسان ثب١ّ٘خ ِؼ -2

 رٛض١خ اػ١ّخ اٌّذبفظخ ػٍٝ ِصبدس ا١ٌّبٖ ِٓ اٌزٍٛس -3

 اػزّبد اسٍٛة اٌّشبسوخ اٌؼ١ٍّخ ٌجٕبء شخص١خ اٌطبٌت -4

 

 

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ-أ

        ِب٘ٛ اٌزٍٛس  -1أ

  طشق اٌىشف ػٓ اٌزٍٛس -2أ

 اسجبة اٌزٍٛس ِٚصبدسٖ -3أ

 ِخشجبد اٌزؼٍُ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ.11

ً ألهم خصائص ا لمقشس ومخشجاث التعلم المتىقعت مه يىفش وصف المقشس هزا إيجاصاً مقتضيا

المتاحت. والبذ التعلم الطالب تحقيقها مبشهىاً عما إرا كان قذ حقق االستفادة القصىي مه فشص 

 مه الشبط بيىها وبيه وصف البشوامج.
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  ص١بٔخ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ -4أ

  طشق اٌذفبظ ػٍٝ ا١ٌّبٖ ِٓ اٌزٍٛس -5أ

 اٌّذذداد اٌؼب١ٌّخ ٌٍزٍٛس -6أ

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِج–ة 

 ِٙبساد ػ١ٍّخ فٟ رمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبدح ص١بغزٙب – 1ة 

 ِٙبساد ػ١ٍّخ فٟ اٌزذشٞ ػٓ اٌزٍٛس – 2ة 

       د فشد٠خ ٚخٍك سٚح اٌّجبدسحِٙبسا – 3ة 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌششح ٚاٌزٛض١خ  -5

 طش٠مخ ػشض إٌّٛرج -6

 طش٠مخ اٌّذبضشح  -7

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -8

 طشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ  -5

 االخزجبساد إٌظش٠خ -6

 اٌزمبس٠ش  -7

 

 اال٘ذاف اٌٛجذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ج

 

 اٌّالدظخ ٚاالدسان -1ج

 اٌزذ١ًٍ ٚاٌزفس١ش -2ج

 االسزٕزبج ٚاٌزم١١ُ -3ج

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ -4ج     

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌششح ٚاٌزٛض١خ  -1

 طش٠مخ ػشض إٌّٛرج -2

 طش٠مخ اٌّذبضشح  -3

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -8

 

 

 

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ  -1

 االخزجبساد إٌظش٠خ -2

 زمبس٠ش ٚاٌذساسبداٌ -3
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 اٌشخصٍٟزطٛس اٌزخط١ظ ٌ  -12

 ِٙبساد اٌم١بدح  -1

 اٌٍغخ وْٛ اٌّبدح ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خرط٠ٛش  -2

 ارجبع اسٍٛة اٌمبء ِذبضشح اخز١بس٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت -3

 رط٠ٛش لبث١ٍخ سثظ اٌّٛاض١غ ٚاالسزٕزبجبد -4      
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 ٍُ اٌّطٍٛثخِخشجبد اٌزؼ اٌسبػبد األسجٛع
اسُ اٌٛدذح / اٌّسبق 

 أٚ اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِمذِخ ػٓ  -1

 اٌزٍٛس 
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

ِب٘ٛ رٍٛس  -2

ا١ٌّبٖ 

 ٚا١ّ٘زٗ
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

فبجئ)ٚسلٟ ِ

 اٚ شفٛٞ(

ِصبدس  -3

 اٌزٍٛس
 طج١ؼ١خ - أ

 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

ِصبدس  -4

 اٌزٍٛس
 طج١ؼ١خ - أ

 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

ِصبدس  -5

 اٌزٍٛس
 صٕبػ١خ - ة

 رٍٛس ١ِبٖ  2

 شح اٌّذبضشحش

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

أٛاع  -6

 اٌٍّٛثبد
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

أٛاع  -7

 اٌٍّٛثبد
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 (اٚ شفٛٞ

أٛاع  -8

 اٌٍّٛثبد
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

أٛاع  -9

 اٌٍّٛثبد
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

أٛاع  -11

 اٌٍّٛثبد
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 ّٕبلشخاٌ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

أٛاع  -11

 اٌٍّٛثبد
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 
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 اٌج١ٕخ اٌزذز١خ  .12

 اليوجد اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

 اٌّشاجغ اٌشئ١س١خ)اٌّصبدس( -2

3- Clean Water"An Introduction to Water Quality 

and Water Pollution Control"Second Editionby 

Kenneth M. Vigil, P.E. Environmental 

Engineer,2003 USA. 

4- Emerging Pollutants in the Environment"Current 

and Further Implications" by Marcelo L. 

Larramendy and Sonia Soloneski, Published by 

AvE4EvA,2015 

اٌىزت ٚاٌّشاجغ اٌزٟ ٠ٛصٝ  - أ

ثٙب)اٌّجالد 

 اٌؼ١ٍّخ،اٌزمبس٠ش،..(

 لطلوة كتب عن تلوث املياه تستخدم يف اعداد التحوث امل

اٌّشاجغ االٌىزش١ٔٚخ،ِٛالغ  - ة

 أزشٔذ

 US-EPAموقع وكال  محاي  التيئ  االمريكي 

 WHOموقع منظم  الصح  العاملي 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ.13
 

ػًّ جٛالد ١ِذا١ٔخ ٌّؼشفخ ِصبدس ا١ٌّبٖ ػٍٝ ِسزٜٛ اٌجٍذ ٚوزٌه ِصبدس اٌزٍٛس الػطبء اٌطبٌت فىشح 

 ػٓ اٌّٛضٛع
  

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ
 اٚ شفٛٞ(

ربث١ش  -12

اٌزٍٛس ػٍٝ 

 االد١بء
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

ربث١ش  -13

اٌزٍٛس ػٍٝ 

 د١بءاال
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

ربث١ش  -14

اٌزٍٛس ػٍٝ 

 االد١بء
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 رٛض١ذ١خ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(

ربث١ش  -15

اٌزٍٛس ػٍٝ 

 االد١بء
 رٍٛس ١ِبٖ  2

 ششح اٌّذبضشح

ػشض افالَ 

 ض١ذ١خرٛ

 إٌّبلشخ

اِزذبْ 

ِفبجئ)ٚسلٟ 

 اٚ شفٛٞ(
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 جامعة القاسم الخضراء التعميميةالمؤسسة  .1

 ةالبيئ / المركز  القسم العممي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 الميني 

 البكموريوس

 البكموريوس اسم الشيادة النيائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصمي )كورسات(

 NCATE المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وممارسات بيئية مختمفة دورات تدريبية لمطمبة لتطوير الميارات المينية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 02/6/0206 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أىداف البرنامج األكاديمي .9

 .اعداد طمبة في تخصص التموث البيئي0
 .خدمة المجتمع من خالل تشخيص الحاالت السمبية في البيئة العامة0
 عديدة من المجتمع.نشر التوعية البيئية لشرائح 3
 .حماية وتحسين البيئة العراقية4
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 المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم مخرجات البرنامج  .11

  االىداف المعرفية  - أ
  .ان يتعرف عمى مفيوم طرائق التدريس -0أ
 ان يتعرف عمى مفيوم اساليب واستراتيجيات التدريس -0أ
 التدريسان يعدد احدث طرائق  -3أ
  .ان يتعرف عمى الخطة اليومية -4أ
 .ان يبين اساليب التقويم -5أ
 أن يبين اىمية االسئمة في التدريس -6أ

 
 لخاصة بالبرنامج ا يةالميارات األىداف –ب 
 ميا رات ادائية عن طريق اشراك الطالب بالدرس – 0ب 
 .ميارات اجتماعية عن طريق فتح حوار جماعي بين الطمبة – 0ب 
 .تطبيق الدرس من قبل الطمبة – 3 ب
 عمميات تقييم ذاتي لمطمبة – 4ب 

 
 طرائق التعميم والتعمم      

 
 

 . طريقة القاء المحاضرات -1
 ( المناقشة الصفية ) االسموب الثنائي , اسموب الندوة , حمقة السمبزيوم -2
 الوحدات التعميمية -3

4- ( Work shop ورش العمل) 
 الجماعيالتحري  -5
 العصف الذىني -6
 االستقصاء الموجو , االستقصاء العادل  -7
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 قبعات التفكير الست -8
 
 

 طزائك انزمُُى      

 
 

1- Which Face( طريقة التعبير بالوجوه) 
2- CAT ( التغذية الراجعة من الطالب) 

3- Learning Triangle(مثمث التعمم ) 
 االختبار الشفوي  -4
 التحريري االختبار  -5
 (االختبار المفاجئ ) كوز -6
 التقويم التتبعي -7
 التقويم الختامي -8

 

 
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

  \المناقشة الصفية-
 التضارب المعرفي -2
 التفكير في ماوراء التفكير -3
 التجسير-4
 الذىنيالعصف - 5

 

 

 
 طزائك انزمُُى    
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1- Exams 
2- Learning Matrix 

3- Which Face 
4- CAT 

5- Learning Triangle 
 
 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 .(ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات العامة وادلنقولة )ادلهارات األخرى -د -1د

1- VERBAL COMMUNICATION 

Student able to express his ideas clearly and confidently in speech 

 التواصل اللفظي 

 . قادرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم

2- TEAMWORK  

Work confidently within a group  

 ماعي العمل اجل

 العمل بثقة ضمن جمموعة 

 

3- ANALYSING & INVESTIGATING  

Gather information systematically to establish facts & principles. Problem solving 

 حتليل والتحقيق 

  .مجع ادلعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حل ادلشكلة

 

4- INITIATIVE/SELF MOTIVATION  

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

 مبادرة 

 الدافعية على العمل والقدرة على ادلبادرة، وحتديد الفرص و وضع األفكار واحللول ادلطروحة 

 

5- WRITTEN COMMUNICATION 

Student able to express himself clearly in writing 

 االتصال الكتايب

 قادرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة 

PLANNING & ORGANISING  

Student able to plan activities & carry them through effectively 

 التخطيط والتنظيم 

 قادرة على التخطيط لألنشطة وتنفيذها على حنو فعال 

 

FLEXIBILITY 

9 Adapt successfully to changing situations & environments 

 ادلرونة 

 التكيف بنجاح مع األوضاع ادلتغرية وبيئات 

TIME MANAGEMENT  

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

 لى العمل ابدلواعيدإدارة الوقت بفعالية ، وحتديد أولوايت ادلهام وقادرة ع

 -2د

 -3د

 -4د   

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 
 

 العصف الذهين -1

 القبعات الست للتفكري -2

 االستقصاء -3

 التعلم الفعال -4

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى          

 

 التقومي التمهيدي -1

 ( التقومي التتبعي ) اختبارات حتريرية -2

 التقومي اخلتامي -3

 الشهادات والساعات ادلعتمدة .12بنية الربانمج  .11

 
 ثُُخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أو انًسبق ريش انًمزر أو انًسبق انًزحهخ انذراسُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      
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 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .12

 

 للتطور الشخصيالتخطيط  .13

GLOBAL SKILLS  

Student able to speak and understand other languages 

 ادلهارات العادلية

 .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 

  .الطالب قادرة على التأثري وإقناع اآلخرين، للمناقشة والتوصل إىل اتفاق

Leadership  

Student able to motivate and direct others. 

 القيادة

 .قادرة على حتفيز وتوجيه اآلخرين

INDEPENDENCE  

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

 االستقاللية ابلعمل 

 تالعب االدوار
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .13

 
 القبول ادلركزي )اعتمادا على معدل الطالب(

 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيح .14
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 االلكرتوين للكلية واجلامعةادلوقع 

 مكتبة اجلامعة 

 أهم الكتب وادلصادر اخلاصة ابلقسم 

 مكتبة الكلية

 ادلكتبة االفرتاضية
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 هخطط ههاراث الونهج

 الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث 

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 : الكيمياء البيئية وصف الوقرر

 

 

 خبيؼخ انمبسى انخضزاء انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 انجُئخ    / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .2

 انكًُُبء انجُئُخ اسى / ريش انًمزر .3

 اسجىػٍ أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 2116انفصم انزثُؼٍ  انفصم / انسُخ .5

 45 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 21/6/2116 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 التعرف عمى اصل تكوين الترب وتطورىا
 تكوين المياهالتعرف عمى اصل 

 التعرف عمى صفات المياه
 التعرف عمى مكونات اليواء

 التعرف عمى صفات مكونات المياه
 والمياه واليواء التعرف عمى اىم التفاعالت التي تتم في التربة

 التعرف عمى الدورات في البيئة

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 التعرف عمى التداخالت الحاصمة بين مكونات البيئة التربة والماء واليواء
 

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .11

  هذاف انًؼزيُخ األ -أ
 

  . العممية الحديثةأن يعرف مفاىيم الفروق  -0أ
  .أن يتعرف عمى التطور الحديث لعمم كيمياء البيئة -0أ
 الكائن الحي أن يفيم كيف تؤثر عوامل البيئة عمى -3أ
  .أن يفيم كيف تؤثر البيئة -4أ
  يتعرف عمى اليات الدورات في الطبيعة أن -5أ
 أن يميز بين القياس العقمي والقياس الفعمي -6أ
  
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 انمُبو ثبخزاء انزدبرة انؼًهُخ– 1ة

 انمُبو ثبنمبء انًحبضزح – 2ة

 انمُبو ثُشبطبد ثُئُخ – 3ة

 انمُبو ثُشز انزىػُخ انجُئُخ    -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 . طريقة القاء المحاضرات -1
2- Student Center  

3- Team Project المجاميع الطالبية 
4- Work Shop ورش العمل 

 الرحالت العممية لمتابعة التموث البيئي -5
6- Learning Technologies on Campus التعمم االلكتروني داخل الحرم الجامعي. 

7- Experiential Learning التعمم التجريبي. 
8- Application Learning ) تطبيق التعميم  

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 التقويم التمييدي -1
 ( التقويم التتبعي ) اختبارات تحريرية -2
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 التقويم الختامي -3
 
 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 لمواضيع الكيماء البيئية.تمكين الطالب من التفكيروالتحميل 0
 .تمكين الطالب من التمييز بين التفسيرات العممية المختمفة لموضوع عممي واحد0
 .تمكين الطالب من االلمام بمادة الدرس الجل االستخالص والمقارنة3

 
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 
 

 . طريقة القاء المحاضرات -1
2- Student Center  

3- Team Project المجاميع الطالبية 
4- Work Shop ورش العمل 

 الرحالت العممية لمتابعة التموث البيئي -5
6- Learning Technologies on Campus التعمم االلكتروني داخل الحرم الجامعي. 

7- Experiential Learning التعمم التجريبي. 
8- Application Learning ) تطبيق التعميم 

 
 طزائك انزمُُى    

 

 التقويم التمييدي -1
  اختبارات تحريرية والتقويم التتبعي  -2
 التقويم الختامي -3

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 اريبق انُشبطبد انفزدَخ انًزؼهمخ ثًىضىع انذرص-1د

 سًُُبر خبص ثًىضىع انذرصرًكٍُ انطبنت يٍ ػزض -2د

 رًكٍُ يدًىػخ يٍ انطهجخ يٍ ػزض يىضىع واحذ ثبسهىة انحىار-3د

   ًدزًغكست انطبنت يهبراد انًًبرسبد انجُئُخ نه    -4د



  
 12الصفحت 

 
  

 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1
 كيمياء البيئة )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2

 كيمياء التربة البيئية
 كيمياء المياه
 كيمياء اليواء

               ـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 كتب ومراجع اساسية وكتب ساندة في مكتبة الكمية

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 اعتماد مواقع رصينة لجامعات ومراكز بحثية

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

   

 انًمزر انذراسٍ طجمب نهجحىس انؼهًُخ وانًؼزيُخ انحذَثخ يٍ يدبل كًُُبء انجُئخرطىَز 

 

 

 
 

 ثُُخ انًمزر .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

انمبء  كًُُبء انجُئخ يكىَبد انجُئخيهى  ع2ٌ 3 1

 انًحبضزح
كىس ايزحبٌ 

 سزَغ
      
      
      
      
      
      



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
 كلية علوم البيئة:  / املعهدةالكلي   
 التلوث البيئي:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   خضري هاشم م.د عالء : املعاون العلمي سما                   ا.م.د اثري سايب انجي    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 م.د.كاظم خلف هاشمواألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 خبيؼخ انمبسى انخضزاء انزؼهًُُخانًؤسسخ  .1

 انزهىس انجُئٍ / انًزكش  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انجزَبيح األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 انجكهىرَىص

 انجكهىرَىص اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراسٍ  .5
 سُىٌ /يمزراد /أخزي 

 فظهٍ )كىرسبد(

 NCATE انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

 وممارسات بيئية مختمفة دورات تدريبية لمطمبة لتطوير المهارات المهنية انًؤثزاد انخبرخُخ األخزي  .7
 22/6/2216 ربرَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجزَبيح األكبدًٍَ .9

 .اػذاد طهجخ فٍ رخظض انزهىس انجُئ1ٍ

 .خذيخ انًدزًغ يٍ خالل رشخُض انحبالد انسهجُخ فٍ انجُئخ انؼبيخ2

 انزىػُخ انجُئُخ نشزائح ػذَذح يٍ انًدزًغ.َشز 3

 .حًبَخ ورحسٍُ انجُئخ انؼزالُخ4
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 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيحيخزخبد ان  .12

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ
  .ان يتعرف على مفهوم طرائق التدريس -1أ

 ان يتعرف على مفهوم اساليب واسرتاتيجيات التدريس -2أ

 يعدد احدث طرائق التدريس ان -3أ

  .ان يتعرف على اخلطة اليومية -4أ

 .ان يبني اساليب التقومي -5أ

 أن يبني امهية االسئلة يف التدريس -6أ

 
 جزَبيح نخبطخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 
 مها رات ادائية عن طريق اشراك الطالب ابلدرس – 1ب 

 .مجاعي بني الطلبةمهارات اجتماعية عن طريق فتح حوار  – 2ب 

 .تطبيق الدرس من قبل الطلبة – 3ب 

 عمليات تقييم ذايت للطلبة – 4ب 

 
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 
 

 . طريقة القاء احملاضرات -1

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

 الوحدات التعليمية -3

4- ( Work shop  العملورش) 

 التحري اجلماعي -5

 العصف الذىين -6

 االستقصاء ادلوجو , االستقصاء العادل  -7

 قبعات التفكري الست -8

 

 
 طزائك انزمُُى      

 
 

1- Which Face( طريقة التعبري ابلوجوه) 

2- CAT ( التغذية الراجعة من الطالب) 

3- Learning Triangle(مثلث التعلم ) 

 االختبار الشفوي -4

 االختبار التحريري -5

 (االختبار ادلفاجئ ) كوز -6

 التقومي التتبعي -7

 التقومي اخلتامي -8
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 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

  \ادلناقشة الصفية-

 التضارب ادلعريف -2

 التفكري يف ماوراء التفكري -3

 التجسري-4

 العصف الذىين- 5

 

 

 
 طزائك انزمُُى    

 
 

1- Exams 

2- Learning Matrix 

3- Which Face 

4- CAT 

5- Learning Triangle 

 

 

 
 

 

 .انشخظٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 .()ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات العامة وادلنقولة -د -1د

1- VERBAL COMMUNICATION 

Student able to express his ideas clearly and confidently in speech 

 التواصل اللفظي 

 . قادرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم

2- TEAMWORK  

Work confidently within a group  

 العمل اجلماعي 

 العمل بثقة ضمن جمموعة 

 

3- ANALYSING & INVESTIGATING  

Gather information systematically to establish facts & principles. Problem solving 

 حتليل والتحقيق 

  .مجع ادلعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حل ادلشكلة

 

4- INITIATIVE/SELF MOTIVATION  

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

 مبادرة 
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 الدافعية على العمل والقدرة على ادلبادرة, وحتديد الفرص و وضع األفكار واحللول ادلطروحة 

 

5- WRITTEN COMMUNICATION 

Student able to express himself clearly in writing 

 االتصال الكتايب

 قادرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة 

PLANNING & ORGANISING  

Student able to plan activities & carry them through effectively 

 التخطيط والتنظيم 

 قادرة على التخطيط لألنشطة وتنفيذىا على حنو فعال 

 

FLEXIBILITY 

9 Adapt successfully to changing situations & environments 

 ادلرونة 

 التكيف بنجاح مع األوضاع ادلتغرية وبيئات 

TIME MANAGEMENT  

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

 إدارة الوقت

 ادلهام وقادرة على العمل ابدلواعيد إدارة الوقت بفعالية , وحتديد أولوايت

 -2د

 -3د

 -4د   
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 
 

 العصف الذىين -1

 القبعات الست للتفكري -2

 االستقصاء -3

 التعلم الفعال -4

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى          

 

 التقومي التمهيدي -1

 ( التقومي التتبعي ) اختبارات حتريرية -2

 التقومي اخلتامي -3

 الشهادات والساعات ادلعتمدة .12بنية الربانمج  .11

 
 ثُُخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أو انًسبق ريش انًمزر أو انًسبق انًزحهخ انذراسُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      



  
 5الصفحت 

 
  

     

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 انشخظٍانزخطُظ نهزطىر  .12

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

GLOBAL SKILLS  

Student able to speak and understand other languages 

 ادلهارات العادلية

 .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 

  .الطالب قادرة على التأثري وإقناع اآلخرين, للمناقشة والتوصل إىل اتفاق

Leadership  

Student able to motivate and direct others. 

 القيادة

 .قادرة على حتفيز وتوجيو اآلخرين

INDEPENDENCE  

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

 االستقاللية ابلعمل 

 تالعب االدوار
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .13

 
 القبول ادلركزي )اعتمادا على معدل الطالب(
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 ػٍ انجزَبيحأهى يظبدر انًؼهىيبد  .14

 ادلوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة

 مكتبة اجلامعة 

 أىم الكتب وادلصادر اخلاصة ابلقسم 

 مكتبة الكلية

 ادلكتبة االفرتاضية
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 هخطط ههاراث الونهج

 اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع 

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 : الكيمياء البيئية وصف الوقرر

 

 

 خبيؼخ انمبسى انخضزاء انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 انزهىس انجُئٍ    / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .2

 انكًُُبء انجُئُخ اسى / ريش انًمزر .3

 اسجىػٍ أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 2216انفظم انزثُؼٍ  انفظم / انسُخ .5

 45 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 22/6/2216 ربرَخ إػذاد هذا انىطف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 التعرف عمى اصل تكوين الترب وتطورها
 عمى اصل تكوين المياهالتعرف 

 التعرف عمى صفات المياه
 التعرف عمى مكونات الهواء

 التعرف عمى صفات مكونات المياه
 والمياه والهواء التعرف عمى اهم التفاعالت التي تتم في التربة

 التعرف عمى الدورات في البيئة

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 والهواءالتعرف عمى التداخالت الحاصمة بين مكونات البيئة التربة والماء 
 

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .12

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 

  . العممية الحديثةأن يعرف مفاهيم الفروق  -1أ
  .أن يتعرف عمى التطور الحديث لعمم كيمياء البيئة -2أ
 الكائن الحي أن يفهم كيف تؤثر عوامل البيئة عمى -3أ
  .أن يفهم كيف تؤثر البيئة -4أ
  أن يتعرف عمى اليات الدورات في الطبيعة -5أ
 أن يميز بين القياس العقمي والقياس الفعمي -6أ
  
  ًمزر.انخبطخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 انمُبو ثبخزاء انزدبرة انؼًهُخ– 1ة

 انمُبو ثبنمبء انًحبضزح – 2ة

 انمُبو ثُشبطبد ثُئُخ – 3ة

 انجُئُخانمُبو ثُشز انزىػُخ     -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 . طريقة القاء المحاضرات -1
2- Student Center  

3- Team Project المجاميع الطالبية 
4- Work Shop ورش العمل 

 الرحالت العممية لمتابعة التموث البيئي -5
6- Learning Technologies on Campus التعمم االلكتروني داخل الحرم الجامعي. 

7- Experiential Learning التعمم التجريبي. 
8- Application Learning ) تطبيق التعميم  

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 التقويم التمهيدي -1
 ( التقويم التتبعي ) اختبارات تحريرية -2
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 التقويم الختامي -3
 
 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 لمواضيع الكيماء البيئية.تمكين الطالب من التفكيروالتحميل 1
 .تمكين الطالب من التمييز بين التفسيرات العممية المختمفة لموضوع عممي واحد2
 .تمكين الطالب من االلمام بمادة الدرس الجل االستخالص والمقارنة3

 
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 
 

 . طريقة القاء المحاضرات -1
2- Student Center  

3- Team Project المجاميع الطالبية 
4- Work Shop ورش العمل 

 الرحالت العممية لمتابعة التموث البيئي -5
6- Learning Technologies on Campus التعمم االلكتروني داخل الحرم الجامعي. 

7- Experiential Learning التعمم التجريبي. 
8- Application Learning ) تطبيق التعميم 

 
 طزائك انزمُُى    

 

 التقويم التمهيدي -1
  اختبارات تحريرية والتقويم التتبعي  -2
 التقويم الختامي -3

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 ارفبق انُشبطبد انفزدَخ انًزؼهمخ ثًىضىع انذرص-1د

 سًُُبر خبص ثًىضىع انذرصرًكٍُ انطبنت يٍ ػزع -2د

 رًكٍُ يدًىػخ يٍ انطهجخ يٍ ػزع يىضىع واحذ ثبسهىة انحىار-3د

   ًدزًغكست انطبنت يهبراد انًًبرسبد انجُئُخ نه    -4د
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1
 كيمياء البيئة )انًظبدر(  ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2

 كيمياء التربة البيئية
 كيمياء المياه
 كيمياء الهواء

               ـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىطً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 كتب ومراجع اساسية وكتب ساندة في مكتبة الكمية

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 اعتماد مواقع رصينة لجامعات ومراكز بحثية

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

   

 انًمزر انذراسٍ طجمب نهجحىس انؼهًُخ وانًؼزفُخ انحذَثخ فٍ يدبل كًُُبء انجُئخرطىَز 

 

 

 
 

 ثُُخ انًمزر .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

انمبء  كًُُبء انجُئخ يكىَبد انجُئخفهى  ع2ٌ 3 1

 انًحبضزح
كىس ايزحبٌ 

 سزَغ
      
      
      
      
      
      



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة القاسم اخلضراء:  اجلامعة    
 كلية علوم البيئة :  / املعهدةالكلي   
 قسم البيئة:    القسم العلمي    
 28/6/2016ف :  اتريخ ملء املل   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرنبهح األكبدَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 حة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتا

 

 وٍُخ ػٍىَ اٌجُئخ /خبِؼخ اٌمبطُ اٌخضزاء  اٌّؤطظخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لظُ اٌجُئخ / اٌّزوش  ؼٍٍّاٌمظُ اٌ .2

او اطُ اٌجزٔبِح األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
  اٌزخطُظ اٌجُئٍ

  َىصثىبٌىر اطُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذراطٍ  .5
  طٕىٌ /ِمزراد /أخزي

 ِمزراد

  اٌّؼزّذ   ثزٔبِح االػزّبد .6

  اٌّؤثزاد اٌخبرخُخ األخزي  .7

 28/6/2016 ربرَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجزٔبِح األوبدٍَّ .9

 ِفهىَ اٌزخطُظ اٌجُئٍ ؤظزَبرهاٌزؼزف ػًٍ  -

 رؼٍُ ِهبراد اٌزخطُظ اٌجُئٍ ِٓ خالي رطجُك اطظض وِجبدٌء اٌخطُظ اٌجُئٍ  -

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 اٌّطٍىثخ وطزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جزٔبِحبد اٌِخزخ  .11

  االهذاف اٌّؼزفُخ  - أ
      زٍف ػٓ ِب ػزض ػٍُه اثٕبء اٌّمزررؼجُزا ِخ اٌزخطُظ اٌجُئٍَظزطُغ اٌطبٌت اْ َؼجز ػٓ ِفبهُُ   -1أ

 اْ َصف اٌطبٌت ثٍغزه اٌخبصخ اٌؼاللخ ثُٓ ٔظزَبد واطض اٌزخطُظ ورطجُمهب فٍ اٌىالغ -2أ

 اْ َؼًٍ اٌطبٌت اطجبة رغبَز اٌزخطُظ اٌجُئٍ ػًٍ ِظزىي اٌؼبٌُ واٌّظزىي اٌّحٍٍ -3أ
  -4أ

  -5أ
 -6أ

 جزٔبِح ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبرار األهذاف –ة 

 اْ َظزخذَ اٌطبٌت اٌّفبهُُ إٌظزَخ فٍ اٌىالغ اٌزطجُمٍ - 1ة 

 اٌزخطُظ اٌجُئٍرؼٍُ ِهبراد وضغ خطخ ػًّ ٌذراطخ ِشىٍخ ِب فٍ  - 2ة 

رؼٍُ ِهبراد وزبثخ اٌجحث اٌؼٍٍّ ِٓ خالي رزرُت اٌّفبهُُ ورحًٍُ إٌزبئح اٌّظزحصٍخ وِٕبلشزهب  - 3 ة

    ُ إٌظزَخ اٌزٍ درطهب خالي اٌّمزرطجمب ٌٍّفبهُ

    
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 الطئٍخ واالِثٍخ االوثبر ِٓ ااٌّحبضزح ٌزغطُخ اٌدشء إٌظزٌ ِٓ اٌّبدح ِٓ خالي االٌمبء, إٌّبلشخ,  -

 اػزّبد اوثز ِٓ ِصذر ألغٕبء اٌّبدح اٌزؼٍُُّخ  -

 ورىٍُف اٌطبٌت ثبالٔشطخ  ُمٍ )اٌؼٍٍّ( ِٓ خالي اٌشَبراد اٌُّذأُخاٌدبٔت اٌزطج -
 طزائك اٌزمُُُ      

 

 االِزحبْ إٌهبئٍ االٔشطخ واٌىاخجبد اٌفصً اٌذراطٍ 

31% 15% 51% 

 

 

 
 ٌمُُّخ .اٌىخذأُخ وا األهذاف -ج

  اٌزخطُظ اٌجُئٍ فٍ اٌزغٍت ػًٍ اٌّشبوً اٌجُئُخ اْ َزؼزف اٌطبٌت ػًٍ اهُّخ  -1ج         

 اْ َهزُ اٌطبٌت فٍ اٌظجً اٌىفٍُخ فٍ رطجُك اطض وِفبهُُ اٌزخطُظ اٌجُئٍ  -2ج

 اْ َذرن اٌطبٌت اهُّخ اٌؼًّ اٌدّبػٍ وروذ اٌفزَك -3ج

  -4ج 
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌىاخجبد اٌُىُِخ اٌزٍ رشَذ ِٓ ادران اٌطبٌت ورؼذ دافؼب ٌّزاخؼخ اٌّصبدر واٌجحث ػٓ اٌّؼٍىِخ -

 اٌّشبرَغ اٌدّبػُخ اٌزٍ َزُ اٌؼًّ فُهب ثشىً فزق -
 طزائك اٌزمُُُ    

 

 اٌّشبرَغ اٌىاخجبد اٌُىُِخ

5% 11% 
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 .اٌشخصٍ(اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىر األخزي  )اٌّهبرادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبراد اٌؼبِخ-د 

رىاخهه فٍ  ىِبد اٌّالئّخ ٌّشىٍخ ِب لذِهبراد رحذَذ اثؼبد اٌّشىٍخ واٌجحث ػٓ اٌجُبٔبد واٌّؼٍ -1د

 ػٍّه.

 اْ َزؼٍُ ِهبراد اٌىزبثخ واٌزخبطت  -2د

دذح اٌزٍ رىاخه ِهبراد اطزخذاَ اٌّؼٍىِبد إٌظزَخ اٌزٍ درطهب فٍ حً اٌّشبوً واٌزحذَبد اٌّظز -3د

 ِٓ خالي رطىَز لذرح اٌطبٌت ػًٍ طزذ االطئٍخ اٌصحُحخ. اٌزخطُظ اٌجُئٍ

 ِهبراد طزذ اٌحٍىي إٌّطمُخ وأخزُبر األلً رىٍفخ  -4د   

 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 

 ثّب ٍٍَ:االٔشطخ اٌّزؼٍمخ 

 اٌجُئُخ فٍ اٌؼزاقّشبوً اٌخّغ اٌّؼٍىِبد ػٓ أحذ  -

  طُظ اٌجُئٍ فٍ حً رٍه اٌّشىٍخدور اٌزخ -

 طزذ اٌحٍىي ٌّؼبٌدخ اٌّشىٍخ -

 رمذَُ رمزَز ػٓ اٌّشىٍخ ِغ اٌؼزض -
 طزائك اٌزمُُُ          

 
 اٌؼزض  اٌزمزَز 

3% 2% 

 
 

 ثُٕخ اٌجزٔبِح  .11

 اٌظبػبد اٌّؼزّذح           اطُ اٌّمزر أو اٌّظبق رِش اٌّمزر أو اٌّظبق اٌّزحٍخ اٌذراطُخ 

 ػٍٍّ     ٔظزٌ      

  2 اٌزخطُظ اٌجُئٍ   ٌثبُٔخا
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 اٌزخطُظ ٌٍزطىر اٌشخصٍ .12

 
 
 
 
 
 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبر اٌمجىي  .13

 قبول مركزي وفق جماميع مقررة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهُ ِصبدر اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجزٔبِح .14
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 هخطط ههبراث الونهح

 َرخً وضع اشبرة فٍ الوربعبث الوقببلت لوخرخبث التعلن الفردَت هن البرنبهح الخبضعت للتقُُن

 هخرخبث التعلن الوطلىبت هن البرنبهح 

 أسبسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُبرٌ
 ُتالوهبراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برنبهح الخبصت ببل

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت براث العبهت الوه

الوهبراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقببلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 X X X  X X X  X X X  X X X X اسبسٍ  التخطُط البُئٍ   الثبنُت الورحلت 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 خبِؼخ اٌمبطُ اٌخضزاء  اٌّؤطظخ اٌزؼٍُُّخ .1

 وٍُخ ػٍىَ اٌجُئخ     / اٌّزوش ؼٍٍّ اٌمظُ اٌ .2

  اٌزخطُظ اٌجُئٍ  اطُ / رِش اٌّمزر .3

  أشىبي اٌحضىر اٌّزبحخ .4

 اٌزثُؼٍ  اٌفصً / اٌظٕخ .5

  2 )اٌىٍٍ(ػذد اٌظبػبد اٌذراطُخ  .6

 28/6/2016 ربرَخ إػذاد هذا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمزر .8

 ِفهىَ اٌزخطُظ اٌجُئٍ ؤظزَبرهاٌزؼزف ػًٍ  -
 د اٌزخطُظ اٌجُئٍ ِٓ خالي رطجُك اطظض وِجبدٌء اٌخطُظ اٌجُئٍ رؼٍُ ِهبرا -

 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمزربد اٌِخزخ .11

   هذاف اٌّؼزفُخ األ -أ - أ
      َظزطُغ اٌطبٌت اْ َؼجز ػٓ ِفبهُُ اٌزخطُظ اٌجُئٍ رؼجُزا ِخزٍف ػٓ ِب ػزض ػٍُه اثٕبء اٌّمزر  -1أ

 طبٌت ثٍغزه اٌخبصخ اٌؼاللخ ثُٓ ٔظزَبد واطض اٌزخطُظ ورطجُمهب فٍ اٌىالغاْ َصف اٌ -2أ

 اْ َؼًٍ اٌطبٌت اطجبة رغبَز اٌزخطُظ اٌجُئٍ ػًٍ ِظزىي اٌؼبٌُ واٌّظزىي اٌّحٍٍ -3أ
  -4أ

   ّمزر.اٌخبصخ ثبٌ ُخاٌّهبراراألهذاف   -ة 

 اْ َظزخذَ اٌطبٌت اٌّفبهُُ إٌظزَخ فٍ اٌىالغ اٌزطجُمٍ - 1ة 

 رؼٍُ ِهبراد وضغ خطخ ػًّ ٌذراطخ ِشىٍخ ِب فٍ اٌزخطُظ اٌجُئٍ - 2 ة

رؼٍُ ِهبراد وزبثخ اٌجحث اٌؼٍٍّ ِٓ خالي رزرُت اٌّفبهُُ ورحًٍُ إٌزبئح اٌّظزحصٍخ وِٕبلشزهب  - 3ة 

    طجمب ٌٍّفبهُُ إٌظزَخ اٌزٍ درطهب خالي اٌّمزر

    
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 خ اٌدشء إٌظزٌ ِٓ اٌّبدح ِٓ خالي االٌمبء, إٌّبلشخ, االوثبر ِٓ االطئٍخ واالِثٍخ اٌّحبضزح ٌزغطُ -

 اػزّبد اوثز ِٓ ِصذر ألغٕبء اٌّبدح اٌزؼٍُُّخ  -

  ُمٍ )اٌؼٍٍّ( ِٓ خالي اٌشَبراد اٌُّذأُخاٌدبٔت اٌزطج -
 طزائك اٌزمُُُ      

 االِزحبْ إٌهبئٍ  االٔشطخ واٌىاخجبد اٌفصً اٌذراطٍ 

31% 15% 51% 
 

 األهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ  -ج

 اْ َزؼزف اٌطبٌت ػًٍ اهُّخ اٌزخطُظ اٌجُئٍ فٍ اٌزغٍت ػًٍ اٌّشبوً اٌجُئُخ   -1ج         

 اْ َهزُ اٌطبٌت فٍ اٌظجً اٌىفٍُخ فٍ رطجُك اطض وِفبهُُ اٌزخطُظ اٌجُئٍ  -2ج

 اْ َذرن اٌطبٌت اهُّخ اٌؼًّ اٌدّبػٍ وروذ اٌفزَك -3ج
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌىاخجبد اٌُىُِخ اٌزٍ رشَذ ِٓ ادران اٌطبٌت ورؼذ دافؼب ٌّزاخؼخ اٌّصبدر واٌجحث ػٓ اٌّؼٍىِخ -

 اٌّشبرَغ اٌدّبػُخ اٌزٍ َزُ اٌؼًّ فُهب ثشىً فزق -
 طزائك اٌزمُُُ    

 اٌّشبرَغ اٌىاخجبد اٌُىُِخ

5% 11% 
 

إٌّمىٌخ ) اٌّهبراد األخزي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىر اٌشخصٍ خ اٌزأهٍُُاٌؼبِخ و اٌّهبراد -د 

.)  

ِهبراد رحذَذ اثؼبد اٌّشىٍخ واٌجحث ػٓ اٌجُبٔبد واٌّؼٍىِبد اٌّالئّخ ٌّشىٍخ ِب لذ رىاخهه فٍ  -1د

 ػٍّه.

 اْ َزؼٍُ ِهبراد اٌىزبثخ واٌزخبطت  -2د

ب فٍ حً اٌّشبوً واٌزحذَبد اٌّظزدذح اٌزٍ رىاخه ِهبراد اطزخذاَ اٌّؼٍىِبد إٌظزَخ اٌزٍ درطه -3د

 اٌزخطُظ اٌجُئٍ ِٓ خالي رطىَز لذرح اٌطبٌت ػًٍ طزذ االطئٍخ اٌصحُحخ.
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 ِهبراد طزذ اٌحٍىي إٌّطمُخ وأخزُبر األلً رىٍفخ -4د   
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 ثُٕخ اٌّمزر .11

ِخزخبد اٌزؼٍُ  اٌظبػبد األطجىع

 اٌّطٍىثخ
اطُ اٌىحذح / أو 

 اٌّىضىع
طزَمخ  ُطزَمخ اٌزؼٍُ

 اٌزمُُُ

االطجىع 

 األوي 
اٌزؼزف ػًٍ  -  2

 اٌزخطُظ اٌجُئٍ

اٌزؼزف ػًٍ فىائذ  -

واهذاف اٌزخطُظ 

 اٌجُئٍ

ِمذِخ اًٌ ِفهىَ 

 اٌزخطُظ اٌجُئٍ 

رؼزَف اٌزخطُظ 

 اٌجُئٍ 

  األٌمبء 

االطجىع 

 اٌثبٍٔ
2  
 

 اٌزؼزف ػًٍ: -

اطض وِمىِبد   -

 اٌزخطُظ اٌجُئٍ 

 أىاع اٌخطظ اٌجُئُخ -

جبدٌء واشىبي ِ

  اٌزخطُظ اٌجُئٍ 
 االٌمبء -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاخجبد -

 

األطجىع 

 اٌثبٌث 
2  
 

اٌزؼزف ػًٍ اهُ  -

إٌظزَبد اٌزٍ َمىَ 

 ػٍُهب اٌزخطُظ اٌجُئٍ

اٌّمبرٔخ ثُٓ  -

 إٌظزَبد 

ٔظزَبد اٌزخطُظ 

 اٌجُئٍ 
 االٌمبء -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاخجبد -

 

األطجىع 

 اٌزاثغ
2  
 

اٌزؼزف ػًٍ ادواد  -

 اٌزخطُظ اٌجُئٍ 

ِفبهُُ رمُُُ االثز  -

 اٌجُئٍ 

 االٌمبء - ادواد اٌزخطُظ اٌجُئٍ 

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاخجبد -

 

األطجىع 

 اٌخبِض
 األِزحبْ األوي

األطجىع 

 اٌظبدص
اٌزؼزف ػًٍ ٔظبَ  - 2

 االدارح اٌجُئُخ 

ٔظبَ اٌّؼٍىِبد  -

 اٌدغزافُخ

 االٌمبء - ٍ ادواد اٌزخطُظ اٌجُئ

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاخجبد -

 

األطجىع 

 اٌظبثغ
اٌزؼزف ػًٍ  - 2

اٌؼىثبد اٌزٍ رىاخه 

 اٌزخطُظ اٌجُئٍ 

دور اٌزخطُظ اٌجُئٍ 

فٍ ِؼبٌدخ اٌّشبوً 

 اٌجُئُخ 

اٌزخطُظ اٌجُئٍ 

  واٌّىارد اٌطجُؼُخ 
 االٌمبء -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاخجبد -

 

األطجىع 

 اٌثبِٓ
خطُظ اٌجُئٍ دور اٌز - 

 فٍ ِؼبٌدخ إٌفبَبد 

 اٌطبلخ إٌظُفخ -

اطبٌُت اٌظُطزح  -

 ػًٍ اٌٍّىثبد

اٌزخطُظ اٌجُئٍ 

 واٌّىارد اٌطجُؼُخ  
 االٌمبء -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاخجبد -

 

األطجىع 

 اٌزبطغ
اٌزؼزف ػًٍ آٌُبد  - 

رطىر ِٕبهح اٌزخطُظ 

  اٌجُئٍ فٍ اٌؼبٌُ 

رطىر ِٕهبج اٌزخطُظ 

  اٌؼبٌُ  اٌجُئٍ فٍ

 االٌمبء -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاخجبد -

 

 األِزحبْ اٌثبٍٔاألطجىع 
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .12

  ـ اٌىزت اٌّمزرح اٌّطٍىثخ 1

 ,.Living in the Environment, 12 ed. by G. Tyler Miller Jr - )اٌّصبدر(  ـ اٌّزاخغ اٌزئُظُخ 2

Brooks/Cole  Cengage Learning, 2000. 

Turk, Jonathon, and Turk, Amos. Environmental Science. 

Philadelphia: Saunders  College Publishing, 1988. 

               ـ اٌىزت واٌّزاخغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( اٌّدالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبرَز ,.... ) 
ُّٕخ وآفبق اٌّظزمجً اٌؼزثٍ اٌجُبْ اٌؼزثٍ ػٓ اٌجُئخ واٌز -

  1992اٌصبدر ػٓ اٌّؤرّز اٌؼزثٍ ٌٍجُئخ واٌزُّٕخ, ػّبْ, 

 وسارح اٌجُئخ اٌؼزالُخ  /اٌمىأُٓ واٌزشزَؼبد اٌجُئُخ  -

  , طٍطٕخ ػّب1995ْاالطززارُدُخ اٌىطُٕخ ٌحّبَخ اٌجُئخ  -
ة ـ اٌّزاخغ االٌىززؤُخ, ِىالغ االٔززُٔذ 

.... 
 

 

 ر اٌذراطٍ خطخ رطىَز اٌّمز .13

   

 رىفُز اٌىزت إٌّهدُخ واٌّصبدر اٌحذَثخ وخبصخ ثبٌٍغخ اٌؼزثُخ -

 

 

 
 

 اٌؼبشز
األطجىع 

اٌحبدٌ 

 ػشز 

اٌزؼزف ػًٍ ِٕبهح  - 

رطىر اٌزخطُظ اٌجُئٍ 

  فٍ اٌؼزاق 

ِٕهبج اٌزخطُظ اٌجُئٍ 

 فٍ اٌؼزاق

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاخجبد -
 

األطجىع 

 اٌثبٍٔ ػشز

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ - طخ اٌّىٍف ثهب اٌطبٌتاٌؼزوض اٌخبصخ ثبألٔش

 اٌىاخجبد -
 

األطجىع 

 اٌزاثغ ػشز

 اٌؼزوض اٌخبصخ ثبألٔشطخ اٌّىٍف ثهب اٌطبٌت 
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 حة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتا

 

 وٍُخ ػٍىَ اٌجُئخ /عبِؼخ اٌمبطُ اٌخضزاء  اٌّؤطظخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لظُ اٌجُئخ / اٌّزوش  ؼٍٍّاٌمظُ اٌ .2

او اطُ اٌجزٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 اٌززثخ ػٍُ ِجبدٌء 

  َىصثىبٌىر اطُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذراطٍ  .5
 خزي طٕىٌ /ِمزراد /أ

 ِمزراد

  اٌّؼزّذ   ثزٔبِظ االػزّبد .6

  اٌّؤصزاد اٌخبرعُخ األخزي  .7

 28/6/2016 ربرَخ إػذاد اٌىطف  .8

 أهذاف اٌجزٔبِظ األوبدٍَّ .9

 اٌزؼزف ػًٍ ِجبدئ واطض اٌززثخ اٌؼبِخ وطفبرهب
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 اٌّطٍىثخ وطزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جزٔبِظِخزعبد اٌ  .11

  زفُخ االهذاف اٌّؼ - أ
َظزطُغ اٌطبٌت اْ َؼجز ػٓ ِفبهُُ اٌززثخ االطبطُخ رؼجُزا ِخزٍف ػٓ ِب ػزع ػٍُه اصٕبء   -1أ

      اٌىىرص 

 َظزطُغ اٌطبٌت اْ ٍَخض خىاص اٌززثخ ثٍغزه اٌخبطخ -2أ

 اْ َظف اٌطبٌت ثٍغزه اٌخبطخ اٌؼاللخ ثُٓ خىاص اٌززثخ وػىاًِ وػٍُّبد رىىَٕهب -3أ
طجبة رغبَز خىاص اٌززثخ ثُٓ رزثخ واخزي وثُٓ اٌززثخ ٔفظهب فٍ ِىالغ ِخزٍفخ اْ َؼًٍ اٌطبٌت ا -4أ

 ورؾذ ظزوف ِخزٍفخ
  -5أ
 -6أ
 جزٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ُخاٌّهبرار األهذاف –ة 

 اْ َظزخذَ اٌطبٌت اٌّفبهُُ إٌظزَخ فٍ اٌىالغ اٌزطجُمٍ - 1ة 

 رظُُّ رغزثخ(رؼٍُ ِهبراد وضغ خطخ ػًّ ٌذراطخ ِشىٍخ ِب فٍ اٌززثخ ) - 2ة 

رؼٍُ ِهبراد وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍٍّ ِٓ خالي رزرُت اٌّفبهُُ ورؾًٍُ إٌزبئظ اٌّظزؾظٍخ وِٕبلشزهب  - 3ة 

    طجمب ٌٍّفبهُُ إٌظزَخ اٌزٍ درطهب خالي اٌىىرص

    
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 االوضبر ِٓ االطئٍخ واالِضٍخ , اٌّؾبضزح ٌزغطُخ اٌغشء إٌظزٌ ِٓ اٌّبدح ِٓ خالي االٌمبء, إٌّبلشخ -

 اػزّبد اوضز ِٓ ِظذر ألغٕبء اٌّبدح اٌزؼٍُُّخ  -

 إٌشبطبد ورىٍُف اٌطبٌت ثبالٔشطخ اٌغبٔت اٌزطجُمٍ )اٌؼٍٍّ( ِٓ خالي اٌّخزجزاد واٌشَبراد اٌؾمٍُخ  -
 طزائك اٌزمُُُ      

 

 االِزؾبْ إٌهبئٍ اٌّخزجز  اٌفظً اٌذراطٍ 

31% 15% 51% 

 

 

 
 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ط

 اْ َزؼزف اٌطبٌت ػًٍ اهُّخ اٌززثخ وأؽذ اهُ اٌّىارد اٌطجُؼُخ  -1ط         

 اْ َؾض اٌطبٌت ثأهُّخ ؽّبَخ اٌززثخ ِٓ اٌزٍىس واٌزذهىر -2ط

 اْ َهزُ اٌطبٌت فٍ اٌظجً اٌىفٍُخ فٍ اٌؾفبظ ػًٍ اٌززثخ  -3ط

 غّبػٍ وروػ اٌفزَك اْ َذرن اٌطبٌت اهُّخ اٌؼًّ اٌ -4ط   
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌىاعجبد اٌُىُِخ اٌزٍ رشَذ ِٓ ادران اٌطبٌت ورؼذ دافؼب ٌّزاعؼخ اٌّظبدر واٌجؾش ػٓ اٌّؼٍىِخ -

 اٌّشبرَغ اٌغّبػُخ اٌزٍ َزُ اٌؼًّ فُهب ثشىً فزق -

 

 

 
 طزائك اٌزمُُُ    
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 اٌّشبرَغ اٌىاعجبد اٌُىُِخ

5% 11% 

 

 

 
 

 

 .اٌشخظٍ(األخزي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىر  )اٌّهبرادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبراد اٌؼبِخ-د 

ِهبراد رؾذَذ اثؼبد اٌّشىٍخ واٌجؾش ػٓ اٌجُبٔبد واٌّؼٍىِبد اٌّالئّخ ٌّشىٍخ اٌززثخ اٌزٍ رىاعهه  -1د

 فٍ ػٍّه.

 اْ َزؼٍُ ِهبراد اٌىزبثخ واٌزخبطت  -2د

اٌّؼٍىِبد إٌظزَخ اٌزٍ درطهب فٍ ؽً اٌّشبوً واٌزؾذَبد اٌّظزغذح اٌزٍ رىاعه  ِهبراد اطزخذاَ -3د

 اٌززثخ ِٓ خالي رطىَز لذرح اٌطبٌت ػًٍ طزػ االطئٍخ اٌظؾُؾخ.

 ِهبراد طزػ اٌؾٍىي إٌّطمُخ وأخزُبر األلً رىٍفخ  -4د   

 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 

 ثّب ٍٍَ:االٔشطخ اٌّزؼٍمخ 

 ّؼٍىِبد ػٓ أؽذ ِشبوً اٌززة اٌؼزالُخ عّغ اٌ -

 ٔمذ آٌُبد ِؼبٌغخ رٍه اٌّشىٍخ فٍ اٌىالغ  -

 طزػ اٌؾٍىي ٌّؼبٌغخ اٌّشىٍخ -

 رمذَُ رمزَز ػٓ اٌّشىٍخ ِغ اٌؼزع -

 

 
 طزائك اٌزمُُُ          

 
 اٌؼزع  اٌزمزَز 

3% 2% 

 
 

 ثُٕخ اٌجزٔبِظ  .11

 اٌظبػبد اٌّؼزّذح           اٌّمزر أو اٌّظبق اطُ رِش اٌّمزر أو اٌّظبق اٌّزؽٍخ اٌذراطُخ 

 ػٍٍّ     ٔظزٌ      

 3 2 ِجبدٌء ػٍُ اٌززثخ  األوًٌ 
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 اٌزخطُظ ٌٍزطىر اٌشخظٍ .12

 
 
 
 
 
 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبر اٌمجىي  .13

 قررة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلميقبول مركزي وفق جماميع م
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهُ ِظبدر اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجزٔبِظ .14

 



  
 5الصفحت 
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر ز الوقررره السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

هبادٌء علن   الورحلت األولً 

 التربت
 X X X X X X X  X X X X X X X X اساسٍ 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 ف الوقرروص

 

 

 عبِؼخ اٌمبطُ اٌخضزاء  اٌّؤطظخ اٌزؼٍُُّخ .1

 وٍُخ ػٍىَ اٌجُئخ     / اٌّزوش ؼٍٍّ اٌمظُ اٌ .2

 ِجبدٌء ػٍُ اٌززثخ  اطُ / رِش اٌّمزر .3

  أشىبي اٌؾضىر اٌّزبؽخ .4

 اٌزثُؼٍ  اٌفظً / اٌظٕخ .5

  5 )اٌىٍٍ(ػذد اٌظبػبد اٌذراطُخ  .6

 28/6/2016 ربرَخ إػذاد هذا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌّمزر .8

 اٌزؼزف ػًٍ ِجبدئ واطض اٌززثخ اٌؼبِخ وطفبرهب
 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمزربد اٌِخزع .11

  هذاف اٌّؼزفُخ األ -أ
َظزطُغ اٌطبٌت اْ َؼجز ػٓ ِفبهُُ اٌززثخ االطبطُخ رؼجُزا ِخزٍف ػٓ ِب ػزع ػٍُه اصٕبء  -1أ

      اٌىىرص 

 َظزطُغ اٌطبٌت اْ ٍَخض خىاص اٌززثخ ثٍغزه اٌخبطخ -2أ

 غزه اٌخبطخ اٌؼاللخ ثُٓ خىاص اٌززثخ وػىاًِ وػٍُّبد رىىَٕهباْ َظف اٌطبٌت ثٍ -3أ
اْ َؼًٍ اٌطبٌت اطجبة رغبَز خىاص اٌززثخ ثُٓ رزثخ واخزي وثُٓ اٌززثخ ٔفظهب فٍ ِىالغ ِخزٍفخ  -4أ

  ورؾذ ظزوف ِخزٍفخ

  ّمزر.اٌخبطخ ثبٌ ُخاٌّهبراراألهذاف   -ة 

 غ اٌزطجُمٍاْ َظزخذَ اٌطبٌت اٌّفبهُُ إٌظزَخ فٍ اٌىال -1ة

 رؼٍُ ِهبراد وضغ خطخ ػًّ ٌذراطخ ِشىٍخ ِب فٍ اٌززثخ )رظُُّ رغزثخ( - 2ة 

رؼٍُ ِهبراد وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍٍّ ِٓ خالي رزرُت اٌّفبهُُ ورؾًٍُ إٌزبئظ اٌّظزؾظٍخ وِٕبلشزهب  - 3ة 

     طجمب ٌٍّفبهُُ إٌظزَخ اٌزٍ درطهب خالي اٌىىرص
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌّؾبضزح ٌزغطُخ اٌغشء إٌظزٌ ِٓ اٌّبدح ِٓ خالي االٌمبء, إٌّبلشخ, االوضبر ِٓ االطئٍخ واالِضٍخ  -

 اػزّبد اوضز ِٓ ِظذر ألغٕبء اٌّبدح اٌزؼٍُُّخ  -

 اٌغبٔت اٌزطجُمٍ )اٌؼٍٍّ( ِٓ خالي اٌّخزجزاد واٌشَبراد اٌؾمٍُخ  -
 طزائك اٌزمُُُ      

 ِزؾبْ إٌهبئٍاال اٌّخزجز  اٌفظً اٌذراطٍ 

31% 15% 51% 
 

 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 اْ َزؼزف اٌطبٌت ػًٍ اهُّخ اٌززثخ وأؽذ اهُ اٌّىارد اٌطجُؼُخ  -1ط         

 اْ َؾض اٌطبٌت ثأهُّخ ؽّبَخ اٌززثخ ِٓ اٌزٍىس واٌزذهىر -2ط

 اْ َهزُ اٌطبٌت فٍ اٌظجً اٌىفٍُخ فٍ اٌؾفبظ ػًٍ اٌززثخ  -3ط

 اْ َذرن اٌطبٌت اهُّخ اٌؼًّ اٌغّبػٍ وروػ اٌفزَك -4ط   
 طزائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌىاعجبد اٌُىُِخ اٌزٍ رشَذ ِٓ ادران اٌطبٌت ورؼذ دافؼب ٌّزاعؼخ اٌّظبدر واٌجؾش ػٓ اٌّؼٍىِخ -

 اٌّشبرَغ اٌغّبػُخ اٌزٍ َزُ اٌؼًّ فُهب ثشىً فزق -
 طزائك اٌزمُُُ    

 شبرَغاٌّ اٌىاعجبد اٌُىُِخ

5% 11% 
 

 إٌّمىٌخ ) اٌّهبراد األخزي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىر اٌشخظٍ (.اٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبراد -د 

ِهبراد رؾذَذ اثؼبد اٌّشىٍخ واٌجؾش ػٓ اٌجُبٔبد واٌّؼٍىِبد اٌّالئّخ ٌّشىٍخ اٌززثخ اٌزٍ رىاعهه  -1د

 فٍ ػٍّه.

 بطت اْ َزؼٍُ ِهبراد اٌىزبثخ واٌزخ -2د

ِهبراد اطزخذاَ اٌّؼٍىِبد إٌظزَخ اٌزٍ درطهب فٍ ؽً اٌّشبوً واٌزؾذَبد اٌّظزغذح اٌزٍ رىاعه  -3د

 اٌززثخ ِٓ خالي رطىَز لذرح اٌطبٌت ػًٍ طزػ االطئٍخ اٌظؾُؾخ.

 ِهبراد طزػ اٌؾٍىي إٌّطمُخ وأخزُبر األلً رىٍفخ -4د
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 ثُٕخ اٌّمزر .11

ِخزعبد اٌزؼٍُ  اٌظبػبد األطجىع

 ىثخاٌّطٍ
اطُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىضىع
طزَمخ  طزَمخ اٌزؼٍُُ

 اٌزمُُُ

االطجىع 

 األوي 
 ٔظزٌ 2

 ػٍٍّ 3
اٌزؼزف ػًٍ اٌززثخ  -

 وغظُ طجُؼٍ

طزق اخذ ػُٕبد  -

 اٌززثخ

ِمذِخ فٍ ػٍُ اٌززثخ, 

 رؼزَف اٌززثخ
  األٌمبء + اٌّخزجز

االطجىع 

 اٌضبٍٔ
 ٔظزٌ 2

 ػٍٍّ 3
 اٌزؼزف ػًٍ: -

 رغىَخ اٌززثخ  -

 ىىَٓ اٌززثخر -

اٌزؼزف ػٍخ ِفبهُُ  -

 ِمذ, آفبق اٌززثخ

 االٌمبء - ٔشىء ورطىر اٌززثخ 

 اٌّخزجز -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاعجبد -

 

األطجىع 

 اٌضبٌش 
 ٔظزٌ 2

 ػٍٍّ 3
 ٌىْ اٌززثخ -

 ٔظغخ اٌززثخ -

 وضبفخ اٌززثخ -

 االٌمبء - اٌخىاص اٌفُشَبئُخ

 اٌّخزجز -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 داٌىاعجب -

 

األطجىع 

 اٌزاثغ
 ٔظزٌ 2

 ػٍٍّ 3
 ثٕبء )رزوُت( اٌززثخ -

 ؽزارح اٌززثخ -

 رهىَخ اٌززثخ -

 االٌمبء - اٌخىاص اٌفُشَبئُخ

 اٌّخزجز -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاعجبد -

 

األطجىع 

 اٌخبِض
 األِزؾبْ األوي

األطجىع 

 اٌظبدص
 غزوَبد اٌززثخ  - 

ِؼبدْ اٌطُٓ  -

أىاػههب واهُّزهب فٍ 

 ص اٌززثخخىا

 االٌمبء - اٌخىاص اٌىُُّبئُخ

 اٌّخزجز -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاعجبد -

 

األطجىع 

 اٌظبثغ
اٌظؼخ اٌزجبدٌُخ  - 

 اٌىبرُىُٔخ 

 درعخ رفبػً اٌززثخ -

 اٌزىطًُ اٌىهزثبئٍ -

 اٌّبدح اٌؼضىَخ -

 االٌمبء - اٌخىاص اٌىُُّبئُخ 

 اٌّخزجز -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاعجبد -

 

ىع األطج

 اٌضبِٓ
اطجبة رٍّؼ اٌززة  - 

 اٌؼزالُخ

 ِشبوً رٍّؼ اٌززثخ  -

اطبٌُت ِؼبٌغخ  -

 ِشىٍخ اٌزٍّؼ

 االٌمبء - ٍِىؽخ اٌززثخ 

 اٌّخزجز -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاعجبد -

 

األطجىع 

 اٌزبطغ
اٌزؼزف ػًٍ اؽُبء  - 

 اٌززثخ 

 أىاع اؽُبء اٌززثخ -

 اهُّخ اؽُبء اٌززثخ  -

 االٌمبء - خ اٌخىاص اٌجُىٌىعُ

 اٌّخزجز -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاعجبد -

 

األطجىع 

 اٌؼبشز
 األِزؾبْ اٌضبٍٔ
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .12

مباديء علم التربة   . 1891 . هللا عبد ,العاني ـ اٌىزت اٌّمزرح اٌّطٍىثخ 1 - 

 
 . اطبطُبد اٌززثخ اٌؼبِخ 2114اٌّىطٍٍ ِظفز اؽّذ.  - )اٌّظبدر(  ـ اٌّزاعغ اٌزئُظُخ 2

 التربة علم اساسيات . 1891 . الفتاح عبد ,العاني  -

               ـ اٌىزت واٌّزاعغ اٌزٍ َىطً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبرَز ,.... ) 

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

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

ة ـ اٌّزاعغ االٌىززؤُخ, ِىالغ االٔززُٔذ 

.... 

Illinois Agronomy Handbook http://www.ag.uiuc.eduliahi 
Soil Science of Society of America web page http://www.soils.org/ 

 

 

 خطخ رطىَز اٌّمزر اٌذراطٍ  .13

   

 األهزّبَ اوضز ثبٌغبٔت اٌؼٍٍّ ورىفُز اهُ ِزطٍجبره ِٓ اعهشح وِىاد ِخزجزَخ -

 رىفُز اٌىزت إٌّهغُخ واٌّظبدر اٌؾذَضخ وخبطخ ثبٌٍغخ اٌؼزثُخ -

 

 

 
 

األطجىع 

اٌؾبدٌ 

 ػشز 

أىاع اٌززة  - 

 اٌؼزالُخ

طجُؼخ رىسَغ اٌززة  -

 اٌؼزالُخ 

 االٌمبء - أىاع اٌززة اٌؼزالُخ

 اٌّخزجز -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاعجبد -

 

األطجىع 

 اٌضبٍٔ ػشز
 جبة رذهىر اٌززثخاط - 

اطبٌُت ِؼبٌغخ  -

 رذهىر اٌززة اٌؼزالُخ

 االٌمبء - ِشبوً اٌززة اٌؼزالُخ

 اٌّخزجز -

 االٔشطخ اٌؼٍُّخ -

 اٌىاعجبد -

 

األطجىع 

 اٌزاثغ ػشز

 اٌؼزوع اٌخبطخ ثبألٔشطخ اٌّىٍف ثهب اٌطبٌت 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 وصف البرناهح األكادَوٍ          
 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ن الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م

 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انزهٕس / كهٛخ ػهٕو انجٛئخ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ اٞكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 زؾهٛم انٝنٙان

 ثكبنٕسٕٚط ػهٕو ثٛئخ اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 يمشساد

 انذساعخ انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 انًكزجخ, االَزشَٛذ, انغفشاد انؼهًٛخ, انًشبسٚغ انجؾضٛخ انًؤصشاد انخبسعٛخ اٞخشٖ  .7

 19/6/2116 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ اٞكبدًٚٙ .9

 م االنٙزؾهٛٔطف اعبعٛبد ان -ا

 نزمذٚش انًبدح كًٛب يؼشفخ ٔرطجٛك انطشق اٜنٛخ -ة

 ٔخطٕارّ فٓى ػًهٛبد انزؾهٛم اٜنٙ -ط

 ٓب فٙ انغبَت انؼًهٙبرٔرطجٛم فٓى انزؾهٛم اٜنٙ,  فٓى االعظ انُظشٚخ نزمُٛبد انزؾهٛم اٜنٙ -د

 ٔانؾغبثبد انخبطخ ثّ انًخزجشٚخ  فٓى ٔيؼشفخ انظشٔف انًضهٗ نزمُٛبد انزؾهٛم ٔكٛفٛخ يؼبٚشرٓب نهزؾهٛالد -ِ
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
       رؼشٚف انزؾهٛم اٜنٙ ٔإَاػّ اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ -1أ

 يٍ ٔطف اعضاء االعٓضح انؼهًٛخ انزٙ ٚؼًم ػهٛٓباٌ ٚزًكٍ انطبنت  -2أ

انزٙ رؼًم ػهٛٓب االعٓضح انؼهًٛخ ٔكٛفٛخ  ًجبدٖءٔان االعظ انُظشٚخ فٓى طبنت يٍاٌ ٚزًكٍ ان -3أ

  يؼبٚشرٓب 
ثبنطشق انظؾٛؾخ  انطبنت يٍ رطجٛك انمشاءاد انزٙ ٚؾظم ػهٛٓب يٍ خالل انغٓبص اٌ ٚزًكٍ -4أ

 نؾغبة رشكٛض انًبدح
 ٔطف خطٕاد انزٙ ٚغت انمٛبو ثٓب لجم انجذء ثؼًهٛخ انزؾهٛم اٜنٙ -5أ
 انزؼبيم يغ االعٓضح انًخزجشٚخ لجم ٔثؼذ اعشاء ػًهٛخ انزؾهٛمكٛفٛخ  -6أ
 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار اْٞذاف –ة 

 اٌ ركٌٕ نذّٚ انمذسح ػهٗ انٕطٕل انٗ انظشٔف انًضهٗ نؼًم انغٓبص – 1ة 

 انزًكٍ يٍ ؽهٓباٌ ركٌٕ نذّٚ انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ انًشبكم االَٛخ انزٙ رظٓش اصُبء انزؾهٛم ٔ – 2ة 

ٔاعشاء  اٌ ركٌٕ نذّٚ انمذسح ػهٗ اعشاء انزغبسة ػهٗ اعٓضح يخزجشٚخ راد رمُٛبد يخزهفخ  - 3ة 

      انؾغبثبد ٔيؼشفخ كٛفٛخ كزبثخ انزمبسٚش
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد انُظشٚخ نهًبدح ثطشٚمخ انًؾبضشح -1
 شٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ يٍ خالل رطجٛك ٔسػ انؼًم انًخزجشٚخ رطجٛك انًٕاضٛغ انًذسٔعخ َظ -2
 ٔثبششاف اعبرزرٓى  ػهٗ اعٓضح انزؾهٛم االنٙ ثشكم يُفشد انطهت يٍ انطهجخ ثبعشاء انزغبسة انؼًهٛخ -3
 صٚبسح يخزجشاد ػهًٛخ اخشٖ راد ػاللخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ ٔانطهجخ -4
 ٔعخ ٔرمذًٚٓب كُشبط نهطبنتكزبثخ انزمبسٚش ٔانذساعبد نهًٕاضٛغ انًذس -5

 طشائك انزمٛٛى      

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -1
 ايزؾبَبد فظهٛخ َٔٓبئٛخ -2
 دسعبد ػهٗ َشبط انطبنت خالل انًؾبضشاد انذساعٛخ -3
 دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ -4
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . اْٞذاف -ط

 ٔكٛفٛخ لٛبعٓب يٍ خالل انزمُٛبد انًخزجشٚخ ئٛخانًهٕصبد انجٛظ انؼاللخ ثٍٛ رمذٚشرًكٍٛ انطبنت يٍ سث -1ط      

 االعٓضح انًخزجشٚخ ٔانؾفبظ ػهٛٓبرذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ انزؼبيم يغ  -2ط      

 كٛفٛخ اعزخذاو انظٛبَخ االٔنٛخ نالعٓضح انًخزجشٚخ رذسٚت انطهجخ ػهٗ -3ط      

  خ ثؾٛش ركٌٕ يؼذح نهزؾهٛم اٜنٙهجخ يٍ فٓى كٛفٛخ رؾضٛش انًُبرط نهًهٕصبد انجٛئٛرًكٍٛ انط -4ط 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اٚظبل انًٕاضٛغ انُظشٚخ نهطهجخ ثطشٚمخ انًؾبضشح انًجُٛخ ػهٗ انًُبلشخ -1
 اعزخذاو انٕعبئم انؼهًٛخ ػُذيب ركٌٕ ضشٔسٚخ فٙ اٚظبل انًبدح نهطهجخ -2
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -3
 طشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 خزجبساد انؼًهٛخاال -2
 انزمبسٚش ٔانذساعبد -3
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 .انشخظٙ(اٞخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 يٓبساد اعزخذاو االعٓضح انًخزجشٚخ -1د

 يٓبساد رشخٛض ثٛئٛخ -2د

 يٓبساد كزبثخ انزمبسٚش انزؾهٛهٛخ -3د

 ح انزؾهٛم اٜنٛخطٛبَخ اعٓضيٓبساد  -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 انششػ ٔانزٕضٛؼ -1
 طشٚمخ رؾضٛش انًُٕرط -2
 طشٚمخ انًؾبضشح -3
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -4

 طشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 االخزجبساد انؼًهٛخ -2
 انذساعبد ٔانزمبسٚش -3

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق ًغبقسيض انًمشس أٔ ان انًشؽهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 زؾهٛم اٜنٙان --- نضبنضخا

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12



  
 4الصفحت 

 
  

 انزٙ رخض انًٕاضٛغ ثشكم أعغ رشغٛغ انطهجخ ػهٗ كزبثخ انذساعبد -1

 يٍ خالل كٛفٛخ اعزخذاو االعٓضح انؼهًٛخرشغٛغ انغبَت انًٓبس٘ نهطهجخ  -2

 رشغٛغ يجذا انًُبفغخ يٍ لجم انطهجخ االركٛبء -3

 خهك سٔػ االثذاع نذٖ انطهجخ يٍ خالل ؽم انًشبكم انؼهًٛخ -4

  
 انًؼٓذ(اَٞظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 %111لجٕل يشكض٘ 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

1- David Harvey, Modern Analytical Chemistry, 2000. 

2- Skooge, Fundamentals of Analytical Chemistry, 2010 
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر وستىيالسنت / ال

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ تحلُل اِلٍال  لثالثتالورحلت ا
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 عبيؼخ انمبعى انخضشاء انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

   لغى انزهٕس / كهٛخ ػهٕو انجٛئخ  / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 انزؾهٛم االنٙ اعى / سيض انًمشس .3

 اعجٕػٙ  أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 فظهٙ انفظم / انغُخ .5

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 19/6/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 ٛبرّ ٔإَاػٓبيؼشفخ رمُٔ رؼشٚف انزؾهٛم اٜنٙ -1
 انكًٙ خطِٕ يٍ خطٕاد انزؾهٛم اٞنٙ ٔطف كم -2
 ؼبيخ انزٙ رؼًم ػهٛٓب االعٓضح انًخزجشٚخٔطف يجبدٖء ان -3
 َٕع يٍ إَاع انزمُٛبدٔطف االعظ انُظشٚخ نكم  -4
 انجشايظ االؽظبئٛخ نزؾهٛم انمشاءاد انزٙ ٚزى انؾظٕل ػهٛٓب يٍ االعٓضحرطجٛك  -5
  ٓب انغٓبص انًخزجش٘ ٔيجذأ ػًهٓبيؼشفخ االعضاء انزٙ ٚزكٌٕ يُ -6

 نٙٔطف خطٕاد انزؾهٛم اٜ -7
 اعشاء انؾغبثبد االؽظبئٛخ -8
 انًخزهفخ رًُٛخ انغبَت انًٓبس٘ يٍ خالل اعشاء انزغبسة انؼًهٛخ -9
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ اٞ -أ
       ٔالغبيخ اٞنٙ نطبنت يٍ رؼشٚف انزؾهٛماٌ ٚزًكٍ ا -1أ

 يٍ ٔطف ػًهٛبد انزؾهٛم اٞنٙ اٌ ٚزًكٍ انطبنت -2أ

  العظ انُظشٚخ نكم إَاع اٞعٓضح انًغزخذيخٔا ًكٍ انطبنت يٍ فٓى طشٚمخ ػًم انغٓبصاٌ ٚز -3أ
ثبنطشق انظؾٛؾخ نؾغبة  ًكٍ انطبنت يٍ رطجٛك ؽغبثبد انمشاءاد انًبخٕرِ يٍ االعٓضحاٌ ٚز -4أ

 رشكٛض انًبدح
 يم انزٙ رؤد٘ انٗ رؤصش ػهٗ ؽغبعٛخ االعٓضحٔانؼٕا ٔطف خطٕاد انزؾهٛم اٜنٙ -5أ
  انًبدح انًشاد رمذٚشْب ٔانُغجخ انًئٕٚخ نهؼُٛخ انًؾههخ كٛفٛخ ؽغبة كًٛخ -6أ
  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراْٞذاف   -ة 

 اع انزشكٛض انًخزهفخارمبٌ انؾغبثبد انضشٔسٚخ ٔكٛفٛخ رؾضٛش انًؾبنٛم انمٛبعٛخ ثبَٕ – 1ة 

 ثبعزخذاو رمُٛبد رؾهٛهٛخ ٔكٛفٛخ اعزخذاو ْزِ انزمُٛبدرؼٍٛٛ رشكٛض انًبدح انًغٕٓنخ  – 2ة 

      بثبد ٔاعشاء انؾغ ثبعزؼًبل االعٓضح انكٓشثبئٛخ رُفٛز رغبسة انزؾهٛم اٜنٙ  - 3ة 

  م اٜنٙؽغبثبد انزؾهٛ رطجٛك انجشايظ االؽظبئٛخ ػهٗ   -4ة

 انزؼهٛى ٔانزؼهى  طشائك     

 رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد انُظشٚخ نهًبدح ثطشٚمخ انًؾبضشح -1
 رطجٛك انًٕاضٛغ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ يٍ خالل رطجٛك ٔسػ انؼًم انًخزجشٚخ  -2
 انطهت يٍ انطهجخ ثبعشاء انزغبسة انؼًهٛخ ٔثبششاف اعبرزرٓى  -3
 انكبدس االكبدًٚٙ ٔانطهجخ صٚبسح يخزجشاد ػهًٛخ اخشٖ راد ػاللخ يٍ لجم -4
 كزبثخ انزمبسٚش ٔانذساعبد نهًٕاضٛغ انًذسٔعخ ٔرمذًٚٓب كُشبط نهطبنت -5

 طشائك انزمٛٛى      

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -1
 ايزؾبَبد فظهٛخ َٔٓبئٛخ -2
 دسعبد ػهٗ َشبط انطبنت خالل انًؾبضشاد انذساعٛخ -3
 دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ -4
 ٛخ اْٞذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛ -ط

 ٔانًهٕصبد انجٛئٛخ سثظ انؼاللخ ثٍٛ انزمُٛبد انجٛئٛخرًكٍٛ انطبنت يٍ  -1ط

 سٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ طٛبَخ االعٓضح انًخزجشٚخرذ -2ط

 رذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو االعٓضح انًخزجشٚخ -3ط

 طشق رمذٚشْبرًكٍٛ انطهجخ يٍ فٓى انًهٕصبد انجٛئٛخ انكًٛٛبئٛخ ٔطشق ركُٕٚٓب ٔ -4ط
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انششػ ٔانزٕضٛؼ -1
 طشٚمخ رؾضٛش انًُٕرط -2
 طشٚمخ انًؾبضشح -3
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -4

 طشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 االخزجبساد انؼًهٛخ -2
 انذساعبد ٔانزمبسٚش -3
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 زٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد اٞخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبساد رؾهٛهٛخ ػبيخ -1د

 يٓبساد رشخٛض ثٛئٛخ -2د

 يٓبساد كزبثخ انزمبسٚش انزؾهٛهٛخ -3د

 يٓبساد انزؼبيم يغ انًهٕصبد انكًٛٛبئٛخ -4د

 ثُٛخ انًمشس .11

انغبػب اٞعجٕع

 د
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
طشٚمخ  اعى انٕؽذح / أٔ انًٕضٕع

 انزؼهٛى
طشٚمخ 

 انزمٛٛى

طشق انزؾهٛم  2 ٔلاال

 انطٛفٙ
خظبئض االشؼبع انكٓشٔيغُبطٛغٙ, 

 انزذاخم ثٍٛ انًبدح ٔاالشؼبع
 االيزؾبٌ انًؾبضشح

طشق انزؾهٛهٙ  2 انضبَٙ

 انطٛفٙ
ػاللخ انطٕل انًٕعٙ ثهٌٕ انًؾهٕل, 

 اَجؼبس االشؼّ انكٓشٔيغُبطٛغٛخ  
 االيزؾبٌ انًؾبضشح

طشق انزؾهٛهٙ  2 انضبنش

 انطٛفٙ
ٓشٔيغُبطٛغٛخ, انُظشٚبد انك

االيزظبص انغضٚئٙ, االطُبف 

 انًًزظّ, ايزظبص انًشكجبد انؼضٕٚخ

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

طشق انزؾهٛهٙ  2 انشاثغ

 انطٛفٙ
ايزظبص انًشكجبد انالػضٕٚخ, اَزمبل 

 انشؾُخ, انزطجٛمبد انُٕػٛخ  
 االيزؾبٌ انًؾبضشح

طشق انزؾهٛهٙ  2 انخبيظ

 انطٛفٙ
ُبطش, انطشق انطٛفٛخ ٔاكزشبف انؼ

ايزظبص االشؼبع, اشزمبق لبٌَٕ ثٛٛش 

اليجشد, يخطظ يكَٕبد عٓبص طٛفٙ 

اؽبد٘ انًٕعخ, يخطظ يكَٕبد عٓبص 

 صبئٙ انًٕعخ

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

االيزظبص  2 انغبدط

 انطٛفٙ انغضٚئٙ
انزطجٛمبد انكًٛخ, رطجٛمبد االطُبف 

انًًزظخ, رطجٛمبد االطُبف انغٛش 

 يًزظخ

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

  رؾشٚش٘ عًٛغ انًٕاد انًذسٔعخ ايزؾبٌ فظهٙ 2 نغبثغا
اخزٛبس انطٕل انًٕعٙ, ػاللخ  طشق رؾهٛم طٛفٛخ 2 انضبيٍ

االيزظبطٛخ ثبنزشكٛضيغ ؽم انًغبئم 

 انًزؼهمّ ثزنك

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

طشق انزؾهٛم االنٙ, طشٚمخ االضبفبد  طشق رؾهٛم طٛفٛخ 2 انزبعغ

 انمٛبعٛخ, طشٚمخ انُغت انًٕنٛخ

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

طشٚمخ انزغٛٛشاد انًغزًشح, طشق رؾهٛم  طشق رؾهٛم طٛفٛخ 2 انؼبشش

ايزظبص االشؼبع ٔاَجؼبس االشؼبع 

 ثزمُٛخ أرٕيبرٛكٛخ

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

انؾبد٘ 

 ػشش

رؾهٛم انزفهٕس  2

 ٔانزفغفش

رمُٛخ انفهٕسح ٔانفغفشح, انزطجٛمبد انجٛئٛخ 

 ػهٗ رمُٛخ انفهٕسح ٔانفغفشح

 االيزؾبٌ نًؾبضشحا

انضبَٙ 

 ػشش

االيزظبص انزس٘  2

 ٔاالَجؼبس انزس٘

 االيزؾبٌ انًؾبضشح االيزظبص انزس٘ ٔاالَجؼبس انزس٘ 

انضبنش 

 ػشش

انطشق انكٓشثبئٛخ, انخهٛخ انكهفبَٛخ ,  رؾهٛم كٓشثبئٙ 2

االلطبة انكٓشثبئٛخ, انزٕطٛهٛخ 

 انكٓشثبئٛخ

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

 االيزؾبٌ انًؾبضشحطشق فظم كشٔيبرٕغشافٙ, ػًٕد  مطشق فظ 2انشاثغ 
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انفظم , رمُٛخ االداء انؼبنٙ  ػشش

 انكشٔيبرٕغشافٙ

انخبيظ 

 ػشش

  رؾشٚش٘ عًٛغ انًٕاضٛغ انًذسٔعخ االيزؾبٌ انفظهٙ  2

      
 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .12
 رزضًٍ خطخ انزطٕٚش

 اعزخذاو ٔعبئم ػهًٛخ ؽذٚضخ -ا        

 د ػهًٛخ نًٕالغ ثؾضٛخ ٔطُبػٛخانمٛبو ثغفشا - ة
 اعزخذاو يظبدس ػهًٛخ ؽذٚضخ اَكهٛضٚخ ٔػشثٛخ - د
 رغٛٛش فٙ انًفشداد انؼهًٛخ ثًب ٚزُبعت ٔيخشعبد انزؼهى - س
 اعزخذاو طشق رمٛٛى ؽذٚضخ -ِ 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .13

 الرٕعذ كزت يُٓغٛخ يمشسح ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 David Harvey, Modern Analytical -1            )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
Chemistry, 2000. 

2- Skooge, Fundamentals of Analytical 
Chemistry, 2010 

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 نكهٛخ انًٕعٕدح فٙ يكزجخ ا ٔانزؾهٛم االنٙ كزت انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
كزت انزؾهٛم اٜنٙ , نغبيؼبد سطُٛخ يؾبضشاد انزؾهٛم اٜنٙ

 انًٕعٕدح ػهٗ االَزشَٛذ ٔطشق انزؾهٛم اٜنٙ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 1صفحت ال

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ          
 

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان .1

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
       بيخاٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رؼشٚف انزؾهٛم انكًٛٛبئٙ ٔالغ -1أ

 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ ٔصف ػًهٛبد انزؾهٛم انكًٛٛبئٙ -2أ

 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ فٓى يجبدٖء انًؼبٚشح ٔإَاػٓب ٔاالعظ انُظشٚخ نكم إَاع انًؼبٚشاد  -3أ
 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رطجٛك ؽغبثبد انًؼبٚشِ ثبنطشق انصؾٛؾخ نؾغبة رشكٛض انًبدح -4أ
 ٙ ٔانؼٕايم انزٙ رؤد٘ انٗ رٔثبَٛخ انشٔاعتٔصف خطٕاد انزؾهٛم انٕصَ -5أ
 كٛفٛخ ؽغبة انًؼبيم انٕصَٙ ٔٔصٌ انًبدح انًشاد رمذٚشْب ٔانُغجخ انًئٕٚخ نهؼُٛخ انًؾههخ -6أ

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبساراألْذاف  –ة 

 ارمبٌ انؾغبثبد انضشٔسٚخ ٔكٛفٛخ رؾضٛش انًؾبنٛم انمٛبعٛخ ثبَٕاع انزشكٛض انًخزهفخ – 1ة 

 رُفٛز انًؼبٚشاد انؾغًٛخ ٔرؼٍٛٛ رشكٛض انًبدح انًغٕٓنخ ٔكٛفٛخ اعزخذاو انغؾبؽخ – 2ة 

      رُفٛز رغبسة انزؾهٛم انٕصَٙ ٔاعشاء انؾغبثبد ٔيؼشفخ كٛفٛخ كزبثخ انزمبسٚش  - 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد انُظشٚخ نهًبدح ثطشٚمخ انًؾبضشح -1
 انًٕاضٛغ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ يٍ خالل رطجٛك ٔسػ انؼًم انًخزجشٚخ رطجٛك  -2
 انطهت يٍ انطهجخ ثبعشاء انزغبسة انؼًهٛخ ٔثبششاف اعبرزرٓى  -3
 صٚبسح يخزجشاد ػهًٛخ اخشٖ راد ػاللخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ ٔانطهجخ -4
 شبط نهطبنتكزبثخ انزمبسٚش ٔانذساعبد نهًٕاضٛغ انًذسٔعخ ٔرمذًٚٓب كُ -5

 طشائك انزمٛٛى      

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -1
 ايزؾبَبد فصهٛخ َٔٓبئٛخ -2
 دسعبد ػهٗ َشبط انطبنت خالل انًؾبضشاد انذساعٛخ -3
 دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ -4
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . -ط

 ٛئٛخرًكٍٛ انطبنت يٍ سثظ انؼاللخ ثٍٛ انكًٛٛبء انزؾهٛخ ٔانًهٕصبد انج -1ط         

 رذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ٔانًٕاد انخطشح -2ط

 رذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو االعٓضح انًخزجشٚخ -3ط

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ فٓى انًهٕصبد انجٛئٛخ انكًٛٛبئٛخ ٔطشق ركُٕٚٓب ٔانزخهص يُٓب  -4ط   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 نُظشٚخ نهطهجخ ثطشٚمخ انًؾبضشح انًجُٛخ ػهٗ انًُبلشخاٚصبل انًٕاضٛغ ا -1
 اعزخذاو انٕعبئم انؼهًٛخ ػُذيب ركٌٕ ضشٔسٚخ فٙ اٚصبل انًبدح نهطهجخ -2
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -3
 طشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 االخزجبساد انؼًهٛخ -2
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مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 انزمبسٚش ٔانذساعبد -3

 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .2

 / كهٛخ ػهٕو انجٛئخ خلغى انجٛئ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .3

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .4

 انًُٓٙ 
 انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ

 ثكبنٕسٕٚط ػهٕو ثٛئخ اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .5

  :انُظبو انذساعٙ  .6
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 يمشساد

 انذساعخ انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .7

 زشَٛذ, انغفشاد انؼهًٛخ, انًشبسٚغ انجؾضٛخانًكزجخ, االَ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .8

 19/6/2116 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .9

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .11

 ٔصف اعبعٛبد انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ -ا

 نهزؾهٛم انكًٛٛبئٙ نزمذٚش انًبدح كًٛبيؼشفخ ٔرطجٛك انطشق انزمهٛذٚخ  -ة

 فٓى ػًهٛبد انزؾهٛم انكًٛٛبئٙ ٔخطٕارّ -ط

 ٛم انؾغًٙ, يجبد٘ء انًؼبٚشح ٔاالعظ انُظشٚخ الَٕاع انًؼبٚشاد ٔرطجٛمٓب فٙ انغبَت انؼًهٙفٓى انزؾه -د

 يؼشفخ االعظ انُظشٚخ نهزؾهٛم انٕصَٙ ٔخطٕاد انزؾهٛم انٕصَٙ ٔانؾغبثبد انخبصخ ثّ -ِ
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 .انشخصٙ(ٔانزطٕس  األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 يٓبساد رؾهٛهٛخ ػبيخ -1د

 يٓبساد رشخٛص ثٛئٛخ -2د

 يٓبساد كزبثخ انزمبسٚش انزؾهٛهٛخ -3د

 يٓبساد انزؼبيم يغ انًهٕصبد انكًٛٛبئٛخ  -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 انششػ ٔانزٕضٛؼ -1
 طشٚمخ رؾضٛش انًُٕرط -2
 طشٚمخ انًؾبضشح -3
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -4

 طشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 االخزجبساد انؼًهٛخ -2
 انذساعبد ٔانزمبسٚش -3

 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشؽهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ --- االٔنٗ
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 انزٙ رخص انًٕاضٛغ ثشكم أعغ رشغٛغ انطهجخ ػهٗ كزبثخ انذساعبد -1

 رشغٛغ انغبَت انًٓبس٘ نهطهجخ يٍ خالل كٛفٛخ اعزخذاو االعٓضح انؼهًٛخ -2

 رشغٛغ يجذا انًُبفغخ يٍ لجم انطهجخ االركٛبء -3

 انًشبكم انؼهًٛخ خهك سٔػ االثذاع نذٖ انطهجخ يٍ خالل ؽم -4

  
 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 %111لجٕل يشكض٘ 

 
 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

1- David Harvey, Modern Analytical Chemistry, 2000. 

2- Skooge, Fundamentals of Analytical Chemistry, 2010 
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 جهخطط ههاراث الونه

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

الكُوُاء   الورحلت االولً

 التحلُلُت
  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
       اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رؼشٚف انزؾهٛم انكًٛٛبئٙ ٔالغبيخ -1أ

 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ ٔصف ػًهٛبد انزؾهٛم انكًٛٛبئٙ -2أ

 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يُفٓى يجبدٖء انًؼبٚشح ٔإَاػٓب ٔاالعظ انُظشٚخ نكم إَاع انًؼبٚشاد  -3أ
 اٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رطجٛك ؽغبثبد انًؼبٚشِ ثبنطشق انصؾٛؾخ نؾغبة رشكٛض انًبدح -4أ
 ٙ رؤد٘ انٗ رٔثبَٛخ انشٔاعتٔصف خطٕاد انزؾهٛم انٕصَٙ ٔانؼٕايم انز -5أ
  كٛفٛخ ؽغبة انًؼبيم انٕصَٙ ٔٔصٌ انًبدح انًشاد رمذٚشْب ٔانُغجخ انًئٕٚخ نهؼُٛخ انًؾههخ -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ارمبٌ انؾغبثبد انضشٔسٚخ ٔكٛفٛخ رؾضٛش انًؾبنٛم انمٛبعٛخ ثبَٕاع انزشكٛض انًخزهفخ – 1ة 

 نًؼبٚشاد انؾغًٛخ ٔرؼٍٛٛ رشكٛض انًبدح انًغٕٓنخ ٔكٛفٛخ اعزخذاو انغؾبؽخرُفٛز ا – 2ة 

      رُفٛز رغبسة انزؾهٛم انٕصَٙ ٔاعشاء انؾغبثبد ٔيؼشفخ كٛفٛخ كزبثخ انزمبسٚش  - 3ة 

  اعشاء ؽغبثبد انزؾهٛم انٕصَٙ كبيهخ   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 هًبدح ثطشٚمخ انًؾبضشحرضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد انُظشٚخ ن -1
 رطجٛك انًٕاضٛغ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ يٍ خالل رطجٛك ٔسػ انؼًم انًخزجشٚخ  -2
 انطهت يٍ انطهجخ ثبعشاء انزغبسة انؼًهٛخ ٔثبششاف اعبرزرٓى  -3
 صٚبسح يخزجشاد ػهًٛخ اخشٖ راد ػاللخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ ٔانطهجخ -4
 هًٕاضٛغ انًذسٔعخ ٔرمذًٚٓب كُشبط نهطبنتكزبثخ انزمبسٚش ٔانذساعبد ن -5

 طشائك انزمٛٛى      

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ٔشٓشٚخ  -1
 ايزؾبَبد فصهٛخ َٔٓبئٛخ -2
 دسعبد ػهٗ َشبط انطبنت خالل انًؾبضشاد انذساعٛخ -3
 دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ -4
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ؾهٛخ ٔانًهٕصبد انجٛئٛخرًكٍٛ انطبنت يٍ سثظ انؼاللخ ثٍٛ انكًٛٛبء انز -1ط

 رذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ٔانًٕاد انخطشح -2ط

 رذسٚت انطهجخ ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو االعٓضح انًخزجشٚخ -3ط

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ فٓى انًهٕصبد انجٛئٛخ انكًٛٛبئٛخ ٔطشق ركُٕٚٓب ٔانزخهص يُٓب -4ط
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ششػ ٔانزٕضٛؼان -1
 طشٚمخ رؾضٛش انًُٕرط -2
 طشٚمخ انًؾبضشح -3
 طشٚمخ انزؼهٛى انزارٙ -4

 طشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انُظشٚخ -1
 االخزجبساد انؼًهٛخ -2
 انذساعبد ٔانزمبسٚش -3

 

 



  
 7صفحت ال

 
  

 

 

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 بساد رؾهٛهٛخ ػبيخيٓ -1د

 يٓبساد رشخٛص ثٛئٛخ -2د

 يٓبساد كزبثخ انزمبسٚش انزؾهٛهٛخ -3د

 يٓبساد انزؼبيم يغ انًهٕصبد انكًٛٛبئٛخ -4د         

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 عبيؼخ انمبعى انخضشاء انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

   / كهٛخ ػهٕو انجٛئخ لغى انجٛئخ  / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ اعى / سيض انًمشس .3

 اعجٕػٙ  انًزبؽخ أشكبل انؾضٕس .4

 فصهٙ انفصم / انغُخ .5

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 19/6/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 رؼشٚف انزؾهٛم انكًٛٛبئٙ ٔرمغًّٛ انٗ إَاػّ -1
 ٔصف كم خطِٕ يٍ خطٕاد انزؾهٛم انكًٛٛبئٙ انكًٙ -2
 ٔصف يجبدٖء انًؼبٚشح ٔيزطهجبرٓب -3
 انُظشٚخ نكم إَاع انًؼبٚشادٔصف االعظ  -4
 رطجٛك ؽغبثبد انًؼبٚشح ػهٗ انطشق انصؾٛؾخ -5
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 رؼشٚف االدنخ انخبصخ نكم إَاع انًؼبٚشاد  -6

 ٔصف خطٕاد انزؾهٛم انٕصَٙ -7
 ؽغبة انًؼبيم انٕصَٙ -8
 رًُٛخ انغبَت انًٓبس٘ يٍ خالل اعشاء انزغبسة انؼًهٛخ -9

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 طهٕثخانً
طشٚمخ  اعى انٕؽذح / أٔ انًٕضٕع

 انزؼهٛى
طشٚمخ 

 انزمٛٛى

يفٕٓو انكًٛٛبء  2 االٔل

 انزؾهٛهٛخ
 االيزؾبٌ انًؾبضشح الغبو انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ

كٛفٛخ رؾضٛش  2 انضبَٙ

 انًؾبنٛم انمٛبعٛخ
 االيزؾبٌ انًؾبضشح يفٕٓو انزشكٛض, إَاع انزشاكٛض. 

 ,ppmٕالسٚخ, انؼٛبسٚخ, انًٕالنٛخ انً انًؾبنٛم انمٛبعٛخ 2 انضبنش
ppb, w/w%, w/v% 

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

انؾغبثبد  2 انشاثغ

 االؽصبئٛخ
Range, Average, SD, RSD%, 

CV 
 االيزؾبٌ انًؾبضشح

يؾبنٛم ثفش ؽبيضٛخ, يزؼبدنخ, لبػذٚخ,  انًؾبنٛم انًُظًخ  2 انخبيظ

 انًؾهٕل pHاٚغبد 

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

إَاع انزؾبنٛم انؾغًٛخ, انًبدح انمٛبعٛخ,  هٛم انؾغًٙانزؾ 2 انغبدط

 انًؾهٕل انمٛبعٙ
 االيزؾبٌ انًؾبضشح

  رؾشٚش٘ عًٛغ انًٕاد انًذسٔعخ ايزؾبٌ فصهٙ 2 انغبثغ
لبػذح, ادنخ  –رغؾٛؾبد ؽبيض  يؼبٚشاد انزؼبدل 2 انضبيٍ

انزؼبدل, َمطخ َٓبٚخ انزفبػم , َمطخ 

 انزكبفؤ, انًههٙ يكبفئبد

 االيزؾبٌ حانًؾبضش

يؼبٚشاد االكغذح  2 انزبعغ

 ٔاالخزضال

رغؾٛؾبد اكغذح ٔاخزضال, ادنخ االكغذح 

ٔاالخزضال, ؽغبة ػٛبسٚخ يٕاد االكغذح 

 ٔاالخزضال

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

رغؾٛؾبد انزشعٛت, ادنخ انزشعٛت,  يؼبٚشاد انزشعٛت 2 انؼبشش

 انًٕاد شؾٛؾخ انزٔثبٌ, االٌٕٚ انًشزشن

 بٌااليزؾ انًؾبضشح

انؾبد٘ 

 ػشش

رغؾٛؾبد االٌٕٚ انًؼمذ, ادنخ االٌٕٚ  يؼبٚشاد انًؼمذاد 2

انًؼمذ, اٚغبد رشكٛض إٌٚ يؼمذ يغ 

EDTA , 

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

انضبَٙ 

 ػشش

يفٕٓو ٔاًْٛخ انزؾهٛم انٕصَٙ,  انزؾهٛم انٕصَٙ 2

 انخطٕاد انًزجؼخ فٙ انزؾهٛم انٕصَٙ

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

انضبنش 

 ػشش

يم انًؤصشح انؼٕا 2

 ػهٗ انزؾهٛم انٕصَٙ
 االيزؾبٌ انًؾبضشح ksp, Rssااليالػ شؾٛؾخ انزٔثبٌ, 

انشاثغ 

 ػشش

ؽغبثبد انزؾهٛم  2

 انٕصَٙ

انًؼبيم انٕصَٙ, انُغجخ انًئٕٚخ, انشكم 

 انًٕصٌٔ نهشاعت, اعئهخ ٔصَٛخ

 االيزؾبٌ انًؾبضشح

انخبيظ 

 ػشش

  شٚش٘رؾ عًٛغ انًٕاضٛغ انًذسٔعخ االيزؾبٌ انفصهٙ  2
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 نًمشس انذساعٙ خطخ رطٕٚش ا .13

 رزضًٍ خطخ انزطٕٚش

 اعزخذاو ٔعبئم ػهًٛخ ؽذٚضخ -ا        

 انمٛبو ثغفشاد ػهًٛخ نًٕالغ ثؾضٛخ ٔصُبػٛخ - ة
 اعزخذاو يصبدس ػهًٛخ ؽذٚضخ اَكهٛضٚخ ٔػشثٛخ - د
 رغٛٛش فٙ انًفشداد انؼهًٛخ ثًب ٚزُبعت ٔيخشعبد انزؼهى - س

 اعزخذاو طشق رمٛٛى ؽذٚضخ -ِ       
 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 الرٕعذ كزت يُٓغٛخ يمشسح ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 David Harvey, Modern Analytical -1            )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
Chemistry, 2000. 

2- Skooge, Fundamentals of Analytical 
Chemistry, 2010 

 ثٓب                اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ 

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

 كزت انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ انًٕعٕدح فٙ يكزجخ انكهٛخ 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
كزت انكًٛٛبء , يؾبضشاد انكًٛٛبء انزؾهٛهٛخ نغبيؼبد سصُٛخ

 انزؾهٛهٛخ انًٕعٕدح ػهٗ االَزشَٛذ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

  ١خاٌّؤٍَخ اٌزؼ١ٍّ .1

  / اٌّووي  ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .2

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 

  اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .5
 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 

 

  اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .6

  اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

  ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9
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 اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظد اٌِقوعب  .11

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جؤبِظ ٌقبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبهار األ٘لاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 

 

 
 ٚاٌم١ّ١خ .اٌٛعلا١ٔخ  األ٘لاف -ط

  -1ط         

 -2ط

 -3ط

 -4ط   
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    
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 .اٌشقظٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 -1ك

 -2ك

 -3ك

 -4ك   

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ          

 
 
 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .11

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      
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 اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .12

 
 
 
 
 
 

 اٌّؼٙل(اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ األٔظّخ  غ)ٚػِؼ١به اٌمجٛي  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر ررهز الوقر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كلٌة علوم البٌئة/قسم البٌئة –جامعة القاسم الخضراء  المؤسسة التعلٌمٌة .1

 ٌئةقسم الب القسم العلمً  / المركز .2

 فسٌولوجٌا بٌئة حٌوان اسم / رمز المقرر .3

 حسب جدول الدرس االسبوعً   أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلً الفصل / السنة .5

ساعات  1+401=ساعات عملً 6ساعات نظري+ 2كل أسبوع  عدد الساعات الدراسٌة )الكلً( .6
 امتحانٌة

 41/6/2046 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اساسٌات ومفاهٌم علم فسٌولوجٌا بٌئة حٌوان. التعرف على

 أن ٌناقش الطالب مجاالت علم فسٌولوجٌا بٌئة حٌوان.

 ٌهدف علم فسٌولوجٌا بٌئة حٌوان أساسا إلى محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتٌة:
دماج هذه هً العوامل البٌئٌة ؟ , كٌفٌة تؤثر هذه العوامل على أداء أجهزة الجسم المختلفة, كٌفٌة ان ما

 الوظٌفة مع الوظائف األخرى .

التعرف على تكٌف الكائنات الحٌة والتأثٌرات المتبادلة بٌن الكائن الحً وبٌئته سواء الفٌزٌاوٌة أو 

 الكٌمٌاوٌة أو الحٌاتٌة.

 التعرف على مرادفات التكٌف وكٌفٌة التمٌز بٌنها.

 األتزان الداخلً.معرفة معنى االتزان الداخلً للكائنات الحٌة, ومضامٌن 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المق

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ بد اٌّموهِقوع .11
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  األ٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ

 ٠ؼوف أٔٛاع اٌزى١ف ٌٍظوٚف اٌج١ئ١خ. -1أ

 ١ّ٠ي أٔٛاع ث١ئخ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ. -2أ

 روو١ت إٌظبَ اٌج١ئٟ. ِؼوفخ  -3أ

 أٔٛاع اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ؽَت كهعخ اٌؾواهح ٠نوو-4أ

 اٌظفبد اٌشو٠ؾ١خ اٌّالئّخ ٌٍّٕبؿ. األؽالع ػٍٝ  -5أ

  أعواء رغبهة ػ١ٍّخ ِقزٍفخ ِزٕٛػخ فٟ ِقزجو ف١ٌَٛٛع١ب ث١ئخ ؽ١ٛاْ. -6أ

) ثؼل رله٠ٌ ِفوكاد اٌّموه ٌّبكح اٌؼ١ٍّخ) اٌٍّيِخ( ٠ىْٛ اٌقبطخ ثبٌّموه ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

  -اٌطبٌت لبكها ػٍٝ(:

 .ثّؾزٜٛ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ّؼوفخ اٌ– 1ة

اٌّّبهٍبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌغ١لح ِضً ِّبهٍخ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ, ٚاألٔشطخ, ٚاالٍزمظبء, ٚاٌؼًّ   - 2ة

 اٌزؼبٟٚٔ, ٚاٌزم٠ُٛ ثىً أشىبٌٗ

 كهاٍخ رواو١ت اٌّغٙو ٚأ١ّ٘زٗ ٚو١ف١خ اٍزقلاِٗ ٚاٌؼٕب٠خ ثٗ ٚرؾؼ١و ثؼغ اٌشوائؼ اٌوؽجخ.  - 3ة

 فؾض أٔٛاع ِٓ اٌقال٠ب اٌّقزٍفخ.  -4ة

 ُ األطجبؽ ٚاٌىٛاشف اٌَّزقلِخ فٟ اٌّقزجو.و١ف١خ رؾؼ١و أ٘ -5

      أٍزقلاَ أُ٘ األعٙيح ٚاالكٚاد اٌزٟ رُ رلاٌٚٙب فٟ اٌّقزجو.  -6

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 أٌمبء األٍئٍخ. -1

 إٌّبلشخ.  -2

 رغبهة اٌؼوع.   -3

 اٌزغبهة اٌفوك٠خ.  -4

 اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ.-5

 رظ١ُّ رغبهة عّبػ١خ.-6

 ٙبه٠خعّبػ١خ ٚفوك٠خ.أعوء أفزجبهاد ِ-7

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

٠زُ اٌزم١١ُ ِٓ فالي االفزجبهاد اٌلٚه٠خ ٚإٌٙبئ١خ أػبفخ اٌٝ ثؼغ اٌزىب١ٌف ِٓ لجً أٍزبم اٌّبكح ِٕٚبلشخ 

 أٍزبم اٌّبكح ٌٍطالة.

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رمجً اٌطبٌت ثف١ٌَٛٛع١خ ث١ئخ ؽ١ٛاْ. -1ط

 ثف١ٌَٛٛع١خ أعٙيح عَُ اٌىبئٓ اٌؾٟ اٌّقزٍفخ. ّقزٍفخو اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ا٠ٌٕبلش و١ف١خ رأص١-2ط

اٌّشبهوخ اال٠غبث١خ ٚاٌؾ١َخ ٚاٌزفبػً ِغ اٌّبكح رفبػال ً رزؼّٓ ِٓ فالٌٗ ا١ٌّٛي ٚاال٘زّبِبد  -3ط

 ٚاٌجؾش ػٓ األٔشطخ اٌّقزٍفخ اٌّزؼٍمخ ثٙب.

 ِٓ ٔشبؽبد ِقزٍفخ ٔظو٠ب ٚػ١ٍّب. أْ ٠غـل اٌطبٌت ِزؼخ فٟ لواءح اٌّبكح ِٚب ٠زؼٍك ثٙب-4ط

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌم١بَ ثي٠بهاد ػ١ٍّخ ٌّقزجواد ف١ٌَٛٛع١ب ث١ئخ ؽ١ٛاْ. -1

 اٌم١بَ ثي٠بهاد ١ِلا١ٔخ ِقزٍفخ. -2

 ِٕبلشخ األعٙيح اٌّزؼٍمخ ثي٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌّقزٍفخ. -3
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 اٌم١بَ ثزظب١ُِ رغبهة ػ١ٍّخ ِقزٍفخ. -4

 اٌّظّّخ ِٓ لجً اٌطٍجخ.  أعواء ؽٛاه شبًِ ؽٛي اٌزظب١ُِ -5

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 أعواء أفزجبهاد كٚه٠خ ٚٔٙبئ١خ. -1

 رى١ٍف ثؼغ اٌّٙبَ ِٕٚبلشزٙب. -2

 أعواء ؽٛهاد ٔمبش١خ ػ١ٍّخ ث١ٓ اٌطٍجخ. -3

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ١خ ػٍٝ ثؼغ االعٙيح اٌّقزجو٠خ.كٚهح رؼ١ٍّ -1ك

 كٚهح رٛػ١خ ف١ٌَٛٛع١خ ث١ئخ ؽ١ٛاْ.  -2ك

 ى٠بهح ػ١ٍّخ ٌّقزجواد ف١ٌَٛٛع١خ ث١ئخ ؽ١ٛاْ. -3ك

 أعواء رغبهة ػ١ٍّخ ِقزٍفخ فٟ اٌّقزجو.-4

 رظ١ُّ رغبهة عل٠لح أعزٙبك٠خ ِٓ لجً اٌطٍجخ.-5
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 ث١ٕخ اٌّموه .11

اٌٛؽلح / أٚ اٍُ  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّٛػٛع

 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

األٍجٛع 

 االٚي

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

اٌزؼوف ػٍٝ اٌزغ١واد 

اٌٛهاص١خ ٚاٌف١ٌَٛٛع١خ 

اٌزٟ رؾلس ٌٍؾ١ٛاْ ٔز١غخ 

ٌزٕج١ٗ كافٍٟ أٚ 

ِواكفبد  ِٚؼوفخفبهعٟ.

 ٌىٍّخ اٌزى١ف.

 ٌزؼوف ػٍٝ أعياءا

 اٌّغٙو اٌّقزٍفخ

و١ف١خ اٍزقلاَ , ٚٚٚظبئفٗ

ػًّ ٚ و ٚاٌؼٕب٠خ ثٗاٌّغٙ

شوائؼ هؽجٗ ٌؼ١ٕبد 

 ِقزٍفخ.

 

اٌزى١ف ٌٍظوٚف 

 روو١ت اٌج١ئ١خ

 ٚاٍزقلاِبرٗ اٌّغٙو

اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف 

 ِقزٍفخ.

األٍجٛع 

 اٌضبٟٔ

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

اٌزؼوف اٌٝ ِؼب١ِٓ 

االرياْ اٌلافٍٟ, و١ف١خ 

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ ث١ئخ كاف١ٍخ

 ِزٛاىٔخ.  

 فال٠ب فؾض فؾض 

 ٚؽ١ٛا١ٔخ ِقزٍفخ. ٔجبر١خ

 االرياْ اٌؾ١ٛٞ

كهاٍخ أٔٛاع ِقزٍفخ 

 ِٓ اٌقال٠ب

اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف 

 ِقزٍفخ.

األٍجٛع 

 اٌضبٌش

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

اٌزطوق اٌٝ اٌّىٛٔبد 

 ٚاٌؾ١خ غ١و اٌؾ١خ

 .ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌؾ١ٛا١ٔخٚ

 أ١ّ٘خ اٌّبء ػٍٝ ؼوفاٌز

 فٟ روو١ت اعَبَ

 .اٌىبئٕبد اٌؾ١خ

 

 

 روو١ت إٌظبَ اٌج١ئٟ

 فٟ اٌّبء َٔجخ رؾل٠ل

 اٌؾ١خ اٌّبكح

 

اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ 

ٚاٌزغبهة 

اٌّقزجو٠خ, 

اٌي٠بهاد 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف 

 ِزٕٛػخ.

األٍجٛع 

 اٌواثغ

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

ِؼوفخ لٛاػل االرياْ 

رٕظ١ُ  ٍٚٚبئًاٌلافٍٟ, 

 اٌؾواهح.

 اٌّٛاك أزمبي آ١ٌخ ِؼوفخ

 .اٌقٍٛٞ اٌغشبء ػجو

 االرياْ اٌلافٍٟ

 إٌمً ػجو األغش١خ

اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف 

 ِزٕٛػخ.

أفزجبهاد اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ أٔٛاع اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ؽ١ٛأبد مٚاد اٌلَ  ر١ّي  ٔظوٞ 2األٍجٛع 
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اٌجبهك ػٓ ؽ١ٛأبد مٚاد  ػٍّٟ 6 اٌقبٌِ

آ١ٌخ  اٌلَ اٌؾبه, ِٚؼوفخ 

 اٌزٕظ١ُ اٌؾواهٞ.

اٌزؼوف ػٍٝ أ١ّ٘خ 

كهعبد اٌؾواهح اٌّقزٍفخ 

فؼب١ٌبد اٌىبئٕبد ػٍٝ 

 .اٌؾ١خ

 

ؽَت كهعخ 

 اٌؾواهح.

األصو اٌف١ٌَٛٛعٟ 

 ٌلهعبد اٌؾواهح

 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف 

 ِزٕٛػخ.

األٍجٛع 

 اٌَبكً

 ٔظوٞ 2

 ٍّٟػ 6

شوػ ِؼبكٌخ اٌزٛاىْ 

 اٌؾواهٞ.

 للهح ػٍٝ اٌطبٌت ٠زؼوف

 اٌؾفبظ ػٍٝ اٌؾٟ اٌىبئٓ

 عَّٗ ؽواهح كهعخ ػٍٝ

 ؽزٝ ِؼ١ٕخ, ؽلٚك ػّٓ

 ؽواهح كهعخ رىْٛ ػٕلِب

 .  ِقزٍفخ اٌّؾ١طخ اٌج١ئخ

 اٌزٛاىْ اٌؾواهٞ.

 اٌزٕظ١ُ اٌؾواهٞ   

اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

ف رىب١ٌ

 ِزٕٛػخ.

األٍجٛع 

 اٌَبثغ

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

 أُ٘ ٠لهً اٌطبٌت 

 ػٍٝ رؤصو اٌزٟ اٌؼٛاًِ

 اٌزّض١ً اٌغنائٟ. ِؼلي

اٌزغ١واد  اٌزؼوف ػٍٝ 

اٌف١ٌَٛٛع١خ ٌٍزألٍُ ٌؼبًِ 

ٚاؽل )ِٓ اٌظوٚف 

اٌغ٠ٛخ( غوف اٌزؾىُ 

 اٌغٛٞ.

ِؼلي اٌزّض١ً 

 .اٌغنائٟ اٌمبػلٞ

 اٌّؤلٍُ اٌؾواهٞ  

اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ 

ٌزغبهة ٚا

اٌّقزجو٠خ, 

اٌي٠بهاد 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف 

 ِزٕٛػخ.

األٍجٛع 

 اٌَبثغ

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

أفزجبه شٙوٞ ف١ّب موو 

 أػال٘ب

 - - أِزؾبْ شٙو أٚي

 األٍجٛع

 اٌضبِٓ

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

ٍٚبئً فمل  شوػ 

أٔٛاع اٌىبئٕبد ٚ اٌؾواهح.

 ثبٌَٕجخ ٌٍفملاٌؾ١خ 

اٌؾواهٞ ػٓ ؽو٠ك 

. ٚاٌّلٜ اٌزجق١و

 اٌؾواهٞ.

ِؼوفخ رأص١و ثؼغ 

اٌٍّٛصبد اٌؾواه٠خ ػٍٝ 

 ٍٍٛن اٌىبئٓ اٌؾٟ.

 اٌؾواهح اٌّفمٛكح.

 اٌزٍٛس اٌؾواهٞ  

اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف 

 ِزٕٛػخ.

األٍجٛع 

 اٌزبٍغ

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

 روو١ت اٌغٍل.ِؼوفخ 

ِؼلّي اٌطبلخ اٌزٟ كهاٍخ 

اٌغَُ ٌٍؾفبظ ٠ؾزبعٙب 

ػٍٝ ػًّ األػؼبء 

ٚإثمبئه ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح 

اٌظفبد اٌشو٠ؾ١خ 

 اٌّالئّخ ٌٍّٕبؿ.

ِؼلّي األ٠غ 

   األٍبٍٟ 

اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف ػ١ٍّخ 

 ِزٕٛػخ.
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 ثلْٚ أٞ ِغٙٛك إػبفٟ.

األٍجٛع 

 اٌؼبشو

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

أٔٛاع اٌزطوق اٌٝ 

اٌؾبهح. ٚكهعخ إٌّبؽك 

 اٌؾواهح اٌؾوعخ اٌؼ١ٍب 

 ٚ اٌَفٍٝ.

اٌطبلخ اٌؼوٚه٠خ فُٙ 

ٌز١١َو اٌفؼب١ٌبد اٌؾ٠ٛ١خ 

اٌّقزٍفخ ِٓ ػ١ٍّخ اٌزٕفٌ 

 Cellاٌقٍٛٞ     

Respiration  ِٓ ٞاٌن

ِظب٘وٖ اٌقبهع١خ 

أٍزٙالن االٚوَغ١ٓ 

ٚؽوػ صبٟٔ أٚو١َل 

 اٌىبهثْٛ.

االٍزغبثخ ٌٍغٛ 

 اٌؾبه.

ِؼلي اٍزٙالن 

 ١ٓ.االٚوَغ

اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف ػ١ٍّخ 

 ِزٕٛػخ.

األٍجٛع 

اٌؾبكٞ 

 ػشو

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

شوػ ِفظً ػٓ اٌزٕظ١ُ 

اٌؾواهٞ فٟ اٌجوِبئ١بد 

 ٚاٌيٚاؽف.

اٌزجبكي اٌغبىٞ ث١ٓ فُٙ 

اٌىبئٓ اٌؾٟ ٚاٌّؾ١ؾ 

اٌقبهعٟ ٚمٌه ثأفن 

األٚوَغ١ٓ ٚؽوػ صبٟٔ 

 ْٛ,اٚو١َل اٌىبهث

 اٌزٕظ١ُ اٌؾواهٞ.

اٌىشف ػٓ 

اٌزجبكالد اٌغبى٠خ 

 اٌزٕف١َخ.

 

اٌؾٛاهٚإٌّبلشخ 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف ػ١ٍّخ 

 ِزٕٛػخ.

األٍجٛع 

اٌضبٟٔ 

 ػشو

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

اٌزطوق اٌٝ ؽوق فملاْ 

ٚأوزَبة اٌّبء ِٓ 

أِضٍخ ٚثؼغ   اٌغَُ.

اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزٛاىْ 

 .اٌّبئٟ

ٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ِؼوفخ ا

ػٍٝ  ِملهح اٌيف١و 

اٌمظٛٞ ٚاٌّورجطخ 

ثبٌزغ١واد اٌّوػ١خ اٌزٟ 

رؾلس ثبٌشؼت اٌٙٛائ١خ 

فزمً و١ّخ ٘نا اٌٙٛاء 

اٌقبهط وٍّب ٍبءد 

األىِخ ٚري٠ل وٍّب 

رؾَٕذ ؽبٌخ اٌّو٠غ 

 اٌظؾ١خ.

 .اٌزٛاىْ اٌّبئٟ

   ل١بً مهٚح اٌزلفك. 

اٌؾٍمبد إٌمبش١خ 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

د أفزجبها

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف ػ١ٍّخ 

 ِزٕٛػخ.

أفزجبهاد اٌؾٍمبد إٌمبش١خ  اٌزٕظ١ُ األٚىِٛىٞ.أٔٛاع اٌزطوق اٌٝ  ٔظوٞ 2األٍجٛع 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 وزت ف١ٌَٛٛع١ب ث١ئخ ؽ١ٛاْ ٔظو٠خ ِزوعّخ ٚػوث١خ. ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

( 1ٚ2(. ف١ٌَٛٛع١ب ؽ١ٛاْ )2116دمحم ػجلاٌٌٟٛ. ) اٌٙغبِٟ,-1 )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 عبِؼخ طٕؼبء. ك١ًٌ اٌزغبهة اٌؼ١ٍّخ. -

ك١ًٌ  -(1(. أؽ١بءػبَ )2116دمحم ػجلاٌٌٟٛ. ) اٌٙغبِٟ, -2

 عبِؼخ طٕؼبء. اٌزغبهة اٌؼ١ٍّخ.

(. 2119اٌطواهٖٚ, ؽٕبْ ؽّل؛ اٌّم١ّٟ, طبٌؼ ثٓ أؽّل. ) -3

بْ, كاه إٌّب٘ظ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ. ّّ  ك١ًٌ ِقزجو األؽ١بء. ػ

ٍٍٍَخ  -(. ِقزجو األؽ١بء2118شب١٘ٓ, ع١ًّ ٔؼّبْ. ) -4

بْ, كاه ١3خ فٟ اٌّقزجواد اٌزؼ١ّ١ٍخ )ؽ اٌطوائك اٌؼٍّ ّّ (, ػ

 إٌّب٘ظ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ.

(. ػٍُ ٚؽبئف األػؼبء. 2117اٌؼٍٛعٟ, طجبػ ٔبطو. ) -5

كاه اٌفىوٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ, اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ. ػّبْ, 

 األهكْ.

(. ػٍُ ٚؽبئف األػؼبء. 2114اٌؼٍٛعٟ, طجبػ ٔبطو. ) -6

إٌشو ٚاٌزٛى٠غ, اٌطجؼخ اٌضبٌضخ. ػّبْ, كاه اٌفىو اٌفىوٌٍطجبػخ ٚ

اٌضبٌش 

 ػشو

اٌىبئٕبد ؽ١ش اٌزٕظ١ُ  ػٍّٟ 6

 األٚىِٛىٞ.

ػ١ٍّخ اٌزٕظ١ُ ثطو٠مٗ فُٙ 

اٌزٕبفن ثقظٛص اٌّبء 

ٚإٌمً اٌفؼبي ٚاالٔزشبه 

ف١ّب ٠زؼٍك ثأِالػ. رطٍك 

وٍّٗ اٌزٕظ١ُ االٚىِٛىٞ 

ػٍٝ ػ١ٍّٗ رٕظ١ُ 

 ٍؾٟ.اٌّؾزٜٛ اٌّ

اٌزٛاىْ اٌّبئٟ 

 ٚاٌٍّؾٟ.  

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف ػ١ٍّخ 

 ِزٕٛػخ.

األٍجٛع 

اٌواثغ 

 ػشو

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

أ١ّ٘خ اإلفواط. كهاٍخ 

ٚاٌفؼالد األ٠ؼ١خ , 

ٚاٌّٛاك اإلفواع١خ. 

ٚاألفواط فٟ اٌىبئٕبد 

 اٌؾ١خ.

األِطبه  كهاٍـخ رأص١و

اٌؾبِؼ١ٗ ػٍٝ ػ١ٍّـخ 

رىٌٍ األطلاف ٌٍىبئٕبد 

اٌوف٠ٛـٗ. كهاٍخ رأص١ــــو 

ٍِٛصـبد ِقزٍفخ ػٍٝ 

 . اٌزوثـــٗ

 اإلفواط.

ثؼغ اٌّؤصواد 

 اٌؼبهح.

اٌؾٍمبد إٌمبش١خ 

ٚاٌزغبهة 

 اٌّقزجو٠خ

أفزجبهاد 

كٚه٠خ, 

رىب١ٌف ػ١ٍّخ 

 ِزٕٛػخ.

األٍجٛع 

اٌقبٌِ 

 ػشو

 ٔظوٞ 2

 ػٍّٟ 6

ف١ّب موو  أفزجبه شٙوٞ

 أػال٘ب

 - - أِزؾبْ شٙو صبٟٔ
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 األهكْ.

(. أٍب١ٍبد اٌفٍَغخ 1982ػش١و , ػجل اٌوؽ١ُ دمحم ) -7

 اٌؾ١ٛا١ٔخ . ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ,ثغلاك.

اٌطبئٟ, ٔلٜ ٍؼل ٔبعٟ؛ اٌَؼ١لٞ, دمحم ف١ًٍ  -8

ف١ٌَٛٛع١ب ث١ئخ -(. ك١ًٌ اٌزغبهة اٌّقزجو٠خ2116أثوا١ُ٘.)

عبِؼخ اٌمبٍُ ىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ, ٚؽ١ٛاْ. 

 اٌقؼواء, اٌؼواق.

اثوا١ُ٘ ف١ٌَٛٛع١ب ث١ئخ ؽ١ٛاْ/ األلٍّخ ٌٍظوٚف اٌج١ئ١خ .   -9

و١ٍخ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٚاٌلهاٍبد  -ثشبهح دمحم, عبِؼخ ووكفبْ

 اٌج١ئ١خ.

11- Knut Schmidt-Nielsen. Animal Physiology: 

Adaptation and Environment. (5th edition). 

, 1997Cambridge University Press 

 

 

               ـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 

وزبة ف١ٌَٛٛع١ب ث١ئخ ؽ١ٛاْ/ األلٍّخ ٌٍظوٚف اٌج١ئ١خ ِٓ لجً -1

و١ٍخ اٌّٛاهك  —اثوا١ُ٘ ثشبهح دمحم, عبِؼخ ووكفبْاٌّؤٌف  

 اٌطج١ؼ١خ ٚاٌلهاٍبد اٌج١ئ١خ.

2- Animal Physiology: Adaptation and 

Environment by Knut Schmidt-Nielsen 

3- Environmental Physiology of Animals 1st 

Edition  

 Pat Willmerby ٚGraham Stone  

4- Adaptations. by David Randall, et al 
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ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, 

.... 

 ال ٠ٛعل

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13

 اعواء ِٕبلشبد ؽٛاه٠خ ؽٛي اٌّبكح ١ِلا١ٔب. -1
أكفبي االَٔبْ وّٕٛمط رغو٠جٟ فٟ فُٙ ِؼٕٝ ف١ٌَٛٛع١خ ث١ئخ ؽ١ٛاْ, ٚمٌه ِٓ فالي اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ  -2

 اٌّزىوهح فٟ ػلح اِبوٓ ػ١ٍّخ ِقزٍفخ.
اٌّبكح ثأٍزقلاَ ٍٚبئً ِزطٛهح ِقزٍفخ, وبٌَجٛهح االٌىزو١ٔٚخ,  أظٙبه ِٛا٘ت اٌطٍجخ فٟ رغ١َُ -3

 ٚاٌّقزجو األفزواػٟ.

http://www.marefa.org/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://www.amazon.com/Pat-Willmer/e/B001HMK9R4/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Graham+Stone&search-alias=books&field-author=Graham+Stone&sort=relevancerank
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أعواء رغبهة ِقزٍفخ ثؼلح أعٙيح ث١َطخ ِٓ لجً اٌطٍجخ ثؼل أٍزقلاَ اٌؾ١ٛأبد اٌّقزجو٠خ, ِٕٚبلشخ  -4

  األٍزٕزبعبد.
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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

 انمبسى انخضشاءخبيؼخ  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  ػهٕو انجٛئخكهٛخ  ًشكض انمسى اندبيؼٙ / ان .2

 ثٛئخ َجبد اسى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 ثكهٕسٕٚط  اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 فظهٙ انُظبو انذساسٙ   .5

  انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 ًخزجشاد انؼًهٛخ، رذسٚت طٛفٙانسفشاد انؼهًٛخ، انانذٔساد انزذسٚجٛخ،  انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 3/2/2017 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 رؼهٛى انطبنت يبرا َمظذ ثؼهى ثٛئخ َجبد -1

 ًْٛخ يؼشفخ يظبدس انزهٕس ثٛئخ َجبد أدسان ثصٚبدح األ -2

 ًْٛخ انًسبفظخ ػهٗ ثٛئخ َجبد أرٕضٛر  -3

 سهٕة انًشبسكخ انؼهًٛخ نجُبء شخظٛخ انطبنتأاػزًبد  -4

 ٛٛىيخشخبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزم .10
  األْذاف انًؼشفٛخ - أ

 يبْٕ ػهى انجٛئخ انُجبرٛخ -1أ

 طشق انكشف ػٍ ثٛئبد انُجبرٛخ انًخزهفخ -2أ

 أسجبة انزهٕس ثٛئخ انُجبد ٔيظبدسِ -3أ

 انزٙ رؤثش ػهٗ انجٛئخ انُجبرٛخ طٛبَخ انًٕاسد انًبئٛخ -4أ

  طشق انسفبظ ػهٗ ثٛئخ انُجبد يٍ انزهٕس -5أ

 انًسذداد انؼبنًٛخ نهزهٕس -6أ
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  األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيح - ة

 يٓبساد ػهًٛخ فٙ رمجم انًؼهٕيخ ٔ أػبدح طٛبغزٓب – 1ة 

 يٓبساد ػًهٛخ فٙ انزسش٘ ػٍ انزهٕس – 2ة 

 يٓبساد فشدٚخ ٔخهك سٔذ انًجبدسح – 3ة 

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًّٛٛ -ج

 دسانانًالزظخ ٔاأل -1ج

 انزسهٛم ٔانزفسٛش -2ج

 زمٛٛىاالسزُزبج ٔان -3ج

 ػذاد ٔانزمٕٚىألا -4ج

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى .11

 انششذ ٔانزٕضٛر  -1

 طشٚمخ ػشع انًُٕرج -2

 طشٚمخ انًسبضشح  -3

 طشٚمخ انزؼهى انزارٙ -4

 طشائك انزمٛٛى .12

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -1

 االخزجبساد انُظشٚخ -2

 انزمبسٚش -3

 انشخظٙهزطٕس انزخطٛظ ن .13

 كهٛخ أ انًؼٓذ(يؼبٚٛش انمجٕل )ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبن .14

 أْى يظبدس انجشَبيح .15

 اسس التحميل العممي لمتربة والماء والنبات
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 انمبسى انخضشاءخبيؼخ  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 ػهٕو انجٛئخكهٛخ  ؼٙ / انًشكضانمسى اندبي .2

 ثٛئخ َجبد اسى / سيض انًمشس .3

 ثكهٕسٕٚط  انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 اسجٕػٙ أشكبل انسضٕس انًزبزخ .5

 فظهٙ انفظم / انسُخ .6

 سبػخ ػًهٙ 30َظش٘+سبػخ  30 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .7

 3/2/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 انجٛئخ انُجبرٛخيبْٕ ػهى  -1

 طشق انكشف ػٍ ثٛئبد انُجبرٛخ انًخزهفخ -2

 أسجبة انزهٕس ثٛئخ انُجبد ٔيظبدسِ -3

 انزٙ رؤثش ػهٗ انجٛئخ انُجبرٛخ طٛبَخ انًٕاسد انًبئٛخ -4

  طشق انسفبظ ػهٗ ثٛئخ انُجبد يٍ انزهٕس -5

 

 يخشخبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .10

  األْذاف انًؼشفٛخ -أ

        يبْٕ انزهٕس  -1أ

  طشق انكشف ػٍ انزهٕس -2أ

 أسجبة انزهٕس ٔيظبدسِ -3أ

  طٛبَخ انًٕاسد انًبئٛخ -4أ

 طشق انسفبظ ػهٗ انًٛبِ يٍ انزهٕس -5أ

 انًسذداد انؼبنًٛخ نهزهٕس -6أ

 

ً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رسمٛمٓب يجشُْبً  ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚدبصاً يمزضٛب

 انًزبزخ. ٔالثذ يٍ انشثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف انجشَبيح.انزؼهى ػًب إرا كبٌ لذ زمك االسزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 
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  األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيح –ة 

 زٓبيٓبساد ػهًٛخ فٙ رمجم انًؼهٕيخ ٔ أػبدح طٛبغ -1ة 

 يٓبساد ػًهٛخ فٙ انزسش٘ ػٍ انزهٕس -2ة 

    يٓبساد فشدٚخ ٔخهك سٔذ انًجبدسح -3ة 

 

 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 انًالزظخ ٔاالدسان -1ج

 انزسهٛم ٔانزفسٛش -2ج

 االسزُزبج ٔانزمٛٛى -3ج

 االػذاد ٔانزمٕٚى -4ج

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى .11

 انششذ ٔانزٕضٛر  -1

 طشٚمخ ػشع انًُٕرج -2

 طشٚمخ انًسبضشح  -3

 طشٚمخ انزؼهى انزارٙ -4

 

 طشائك انزمٛٛى .12

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -1

 االخزجبساد انُظشٚخ -2

 انزمبسٚش -3

 

  طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى .13

 انششذ ٔانزٕضٛر  -1

 طشٚمخ ػشع انًُٕرج -2

 طشٚمخ انًسبضشح  -3

 طشٚمخ انزؼهى انزارٙ -4

 

 طشائك انزمٛٛى .14

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -1

 االخزجبساد انُظشٚخ -2

 ٔانذساسبدانزمبسٚش  -3

 

 انشخظٙهزطٕس انزخطٛظ ن .15

 يٓبساد انمٛبدح  -1

 انهغخ كٌٕ انًبدح ثبنهغخ االَكهٛضٚخرطٕٚش  -2

 نمبء يسبضشح اخزٛبسٚخ يٍ لجم انطبنتأسهٕة أرجبع أ -3

 رطٕٚش لبثهٛخ سثظ انًٕاضٛغ ٔاالسزُزبخبد -4
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .17

 اسس التحميل العممي لمتربة والماء والنبات انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1
  ( ظبدسانً ) انًشاخغ انشئٛسٛخ -2

  انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب - أ
 ( ،.. ،انزمبسٚش انًدالد انؼهًٛخ )

 

  ، انًشاخغ االنكزشَٔٛخ - ة
 يٕالغ اَزشَذ

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ .18
 رزضًٍ خطخ انزطٕٚش

 اسزخذاو ٔسبئم ػهًٛخ زذٚثخ - أ

 انمٛبو ثسفشاد ػهًٛخ نًٕالغ ثسثٛخ ٔطُبػٛخ - ة
 ٚخ ٔػشثٛخاسزخذاو يظبدس ػهًٛخ زذٚثخ اَكهٛض - د
 رغٛٛش فٙ انًفشداد انؼهًٛخ ثًب ٚزُبست ٔيخشخبد انزؼهى - س
 اسزخذاو طشق رمٛٛى زذٚثخ - ج
 

 ثُٛخ انًمشس .16

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ انسبػبد األسجٕع
سبق اسى انٕزذح / انً

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

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

10-       
11-       
12-       
13-       
14-       
15-       
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

  ُخانًؤعغخ انزؼهًُ .1

  / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 

  اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساعٍ  .5
 عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9
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 انًطهىثخ وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيظد انيخشعب  .11

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 - 1ة 

  - 2ة 

        - 3ة 

 
 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 

 

 
 غشائك انزمُُى      

 

 

 

 
 وانمًُُخ .انىعذاَُخ  األهذاف -ط

  -1ط         

 -2ط

 -3ط

 -4ط   
 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 

 

 
 غشائك انزمُُى    

 

 

 

 



  
 3 الصفحت

 
  

 
 

 .انشخصٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 

 

 

 

 
 غشائك انزمُُى          

 
 
 

 ثُُخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أو انًغبق سيض انًمشس أو انًغبق انًشؽهخ انذساعُخ 

 ػًهٍ     َظشٌ      
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 انزخطُػ نهزطىس انشخصٍ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو األَظًخ  غ)وظيؼُبس انمجىل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .14
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر ررهز الوقر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهُخ ػهىو انجُئخ -عبيؼخ انمبعى انخعشاء انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 ُئُخلغى انزمبَبد انج    / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 ثُئخ ؽششاد اعى / سيض انًمشس .3

 ؽغت عذول انًؾبظشاد االعجىػٍ أشكبل انؾعىس انًزبؽخ .4

 فصهٍ انفصم / انغُخ .5

 عبػخ 61 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 2116-6-27 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8
بصخ و يؼشفخ انؼىايم انجُئُخ رؼشَف انطهجخ ثًفهىو انجُئخ ثصىسح ػبيخ و يفهىو ثُئخ انؾششاد ثصىسح خ

انًؤصشح ػهً انؾششاد و انًزًضهخ ثبنؼىايم انؾُخ و غُش انؾُخ و رأصُشهب ػهً عهىن و ركىٍَ انؾششح و 

دساعخ انؼىايم انزٍ  انزكُفبد انزٍ ؽصهذ نًخزهف اَىاع انؾششاد نًمبويخ انزغُشاد انجُئُخ. ثبإلظبفخ انً

 ادد انً اَزشبس انؾششاد و َغبؽهب فٍ انجُئبد انًخزهفخ ودوس انجُئخ فٍ انؾذ يٍ اػذادهب. 

يؼشفخ دوس انجُئخ فٍ اخزالف شكم اعضاء انفى و االسعم و انهىايظ و االعُؾخ ثؼذ يؼشفخ ووصف شكم و 

 رشكُت انؾششح انًُىرعُخ.

 لزههب و ؽفظهب و رضجُزهب.كًب َزؼهى انطبنت غشق عًغ انؾششاد و 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المق

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع 11

  : ثؼذ رذسَظ يفشداد انًبدح َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً اٌ:هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 َؼشف يصطهؼ ثُئخ انؾششاد -1أ

 َؼذد انؼىايم انجُئُخ انؾُخ و غُش انؾُخ انًؤصشح ػهً انؾششاد -2أ

 ع يخزهفخ يٍ انؾششاد و َؾفظهبَغًغ اَىا  -3أ
 َؼذد اعجبة اَزشبس انؾششاد ثُغبػ و رىصَؼهب -4أ
 َىظؼ اشكبل اعضاء انفى و االسعم و انهىايظ و االعُؾخ -5أ
  َششػ شكم و رشكُت انؾششح انًُىرعُخ -6أ

 اٌ:ًمشس: ثؼذ رذسَظ يفشداد انًبدح َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 َغًغ يخزهف اَىاع انؾششاد ثبخزالف ثُئبرهب – 1ة

 َؾفظى َضجذ انؾششاد ثًخزهف اَىاػهب و اشكبنهب  - 2ة

 َؼذ ششائؼ يغهشَخ نفؾص انؾششح و دساعزهب – 3ة

   َغزخذو يخزهف انشجبن و انًصبئذ ؽغت َىع و ثُئخ انؾششح  -4ة

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 غشَمخ انؼشض -1
 لشخغشَمخ انًُب -2
 غشَك االنمبء -3
 انجؾىس و انزمبسَش -4

 
 غشائك انزمُُى      

 

 اعئهخ يىظىػُخ و ػًهُخ

 
  : ثؼذ رذسَظ يفشداد انًبدح َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً اٌ:األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ -ط

 َؾبفع ػهً انؾششاد االلزصبدَخ يٍ خالل يؼشفخ انؼىايم انجُئُخ انًالئًخ نهب -1ط

 انؾششاد انعبسح يٍ خالل يؼشفخ انؼىايم انًؤصشح ػهُهبانمعبء ػهً  -2ط

 َزُجأ ثىعىد انًخبغش و انًهىصبد ثؼذ يالؽظخ عُبدح َىع يؼٍُ يٍ انؾششاد -3ط

 يشالجخ انؾششاد انًخزهفخ ثبعزًشاس نًؼشفخ يمبويزهب نهًجُذاد  -4ط

  
 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

انجُئبد انًخزهفخ نهزؼشف ػهً اَىاع يخزهفخ يٍ انؾششاد و  انمُبو ثغفشاد ػهًُخ نًخزهف االيبكٍ راد

 يُبلشخ َزبئظ انغفشح فٍ انكهُخ

 
 غشائك انزمُُى    

 

ػًم اعزجُبٌ نهطهجخ نجُبٌ اصش رذسَظ يبدح ثُئخ ؽششاد ػهً ارغبهبرهى َؾى انؾفبظ ػهً انؾششاد 

 انؾششاد انعبسح االلزصبدَخ يٍ خالل رىفُش انجُئخ انًالئًخ نهب و انؾذ يٍ اَزشبس
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 انجُُخ انزؾزُخ  12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1
 

 دمحم طاهر مهدي –علم احلشرات العامة العملي  )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2
 ؽغٍُ ػجبط ػهٍ ػجذ انؼظُى انؼهٍ –ػهى انؾششاد انؼبو 

 دمحم انشبرنٍ و ػهٍ انًشعٍ –بعُبد ػهى انؾششاد اع

 
 

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 دوسح انغاليخ و االيٍ انجُئٍ -1د

 دوسح رؼهًُُخ ػهً ثؼط االعهضح و االدواد انًخزجشَخ -2د

 دوسح رىػُخ ثُئُخ -3د

   ئُخعفشح يُذاَُخ نهزىػُخ انجُ  -4د

 ثُُخ انًمشس 11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىؽذح / أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى

االول + 

 انضبٍَ
 عبػبد 8

 عبػخ 2
رًكٍُ انطهجخ يٍ رؼشَف 

يفهىو انجُئخ ثصىسح ػبيخ 

و يفهىو ثُئخ انؾششاد 

 ثصىسح خبصخ

يفهىو انجُئخ و يفهىو ثُئخ 

 انؾششاد
النمبء و ا

انًُبلشخ و 

 انؼشض

اعئهخ يىظىػُخ 

 و ػًهُخ

انضبنش + 

 انشاثغ
 عبػبد 8

 عبػخ 2
رًكٍُ انطهجخ يٍ يؼشفخ 

اعجبة َغبػ و اَزشبس 

 انؾششاد فٍ انجُئخ

اعجبة اَزشبس انؾششاد 

 انىاعغ فٍ انجُئخ

االنمبء و 

انًُبلشخ و 

 انؼشض

اعئهخ يىظىػُخ 

 و ػًهُخ

انخبيظ + 

 انغبدط
ٍ انطهجخ يٍ يؼشفخ رًكُ عبػبد 8

انؼىايم انًؤصشح ػهً 

انؾششاد )انؾُخ و غُش 

 انؾُخ(

انؼىايم انجُئُخ )انؾُخ و 

 غُش انؾُخ(

االنمبء و 

انًُبلشخ و 

 انؼشض

اعئهخ يىظىػُخ 

 و ػًهُخ

انغبثغ + 

 انضبيٍ
رًكٍُ انطهجخ يٍ يؼشفخ  عبػبد 8

 انجُئخ ػهً اشكبلرأصُش 

اعضاء انفى و انغهبص 

 انهعًٍ

نهعًٍ و اعضاء انغهبص ا

 انفى فٍ انؾششاد

االنمبء و 

انًُبلشخ و 

 انؼشض

اعئهخ يىظىػُخ 

 و ػًهُخ

انزبعغ + 

 انؼبشش
رًكٍُ انطهجخ يٍ يؼشفخ  عبػبد 8

رأصُش انجُئخ ػهً شكم 

 انهىايظ

اَىاع انهىايظ فٍ 

 انؾششاد

االنمبء و 

انًُبلشخ و 

 انؼشض

اعئهخ يىظىػُخ 

 و ػًهُخ

انؾبدٌ ػشش 

 + انضبٍَ ػشش
رًكٍُ انطبنت يٍ يؼشفخ  عبػبد 8

رأصُش انجُئخ ػهً شكم 

 االسعم و االعُؾخ

اَىاع االسعم و االعُؾخ 

 فٍ انؾششاد

االنمبء و 

انًُبلشخ و 

 انؼشض

اعئهخ يىظىػُخ 

 و ػًهُخ

انضبنش ػشش 

+ انشاثغ 

 ػشش

رًكٍُ انطبنت يٍ يؼشفخ  عبػبد 8

رأصُش انجُئخ ػهً ركىٍَ 

 انغهبص انؼصجٍ و انزُفغٍ

ص انؼصجٍ و انزُفغٍ انغهب

 فٍ انؾششاد
االنمبء و 

انًُبلشخ و 

 انؼشض

اعئهخ يىظىػُخ 

 و ػًهُخ
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               ـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 ال َىعذ

 

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 ال َىعذ

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  13
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