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 منوذج وصف املقرر

 وصف املقرر

تستااةة القصو  يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق اال
 من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.

 

 العلوم كلية جامعة ةايىل / ادلؤتسسة التعليمية .1
 قسم علوم احلياة   / ادلركز  العلميالقسم  .2
 العملي /تلوث بيئي  / رمز ادلقرراتسم  .3
  كورتسات النظام الدراتسي   .4
 حضوري   اشكال احلضور ادلتاحة .5
 تساعة 30  عدة الساعات الدراتسية )الكلي(. .6
 2/10/2022 اتريخ إعداة الوصف  .7
 :اىل ادلقرر يهدف:    ادلقرر أىداف .8

  نظراي وعملياالبيئة اعداة سلتصني ملمني ابتساتسيات علم 
  تلوث البيئةمعرفة الطالب ابمهية . 
   تلوث البيئة التعرف على ادلااىيم االتساتسية يف 
 .حث الطالب على اإلبداع والتاكري يف مشاريع التخصص ومواكبة التطور احلاصل يف ىذا اجملال 

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق  ادلطلوبة ادلقرر رجاتسل .9
  ادلعرفية االىداف-أ
  .التلوث البيئي على التعرف من الطالب متكني  -1أ
 .حدوث التلوث البيئيكياية  الطالب افهام  -2أ
 .انواع ادللواثت البيئيةمعرفة اىم   -3أ
 .اذليدروجيين، قياس ادللوحةتلوث ادلياه، تقدير االس متكني الطالب التعرف على   -4أ
  .طرائق الشائعة لقياسهاالو ،تلىث الهىاءالتعرف على  من الطالب متكني  -5أ

 .تقدير األوكسجني ادلذاب يف الطالب مهارة تنمية  -6أ
 

  ابلربانمج اخلاصة ادلهاراتية األىداف– ب
 . التعرف على كياية حدوث التلوث البيئيتطوير مهارة  – 1 ب
 .ادلناقشة (–ادلقارنة -اعداة التقارير –تطوير مهارات )االلقاء   – 2 ب
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 .والتحليل التذكري مهارات – 3 ب
 

 طرائق التعليم والتعلم 
 اتستخدام احملاضرة -
 االتستعانة ابدلخططات والصور واالفالم التعليمية(،والعروض التوضيحية  data show) اتستخدام التعليم االلكرتوين من خالل اتستخدام -
 ادلناقشة التااعلية -
 التعليم الذايت -

 طرائق التقييم
فة  تقييم عن طريق توجيو االتسئلة ادلباشرة للطلبة للوقوف على مد  اتستيعاهبم واجراء امتحان حتريري ابالضافة اىل اجراء امتحان عملي دلعر  -

 كااءة الطلبة ابجلانب العلمي 
 متعدةة اخليارات للمواة الدراتسية  اختبارات يومية ابتسئلة -
 و التقاريرالواجبات البيتية  -
  والقيمية الوجدانية االىداف-ج
 .بث روح التنافس بني الطلبة  -1ج
 . التلوث البيئي واثره على الكائنات مضارزايةة معلوماهتم حول   -2ج
 بث روح التعاون بني الطلبة من خالل تقسيمهم اىل رلموعات وقيام كل رلموعة مبهمة معينة .  -3ج
 .ان يشعر الطالب ابلاخر مبا تعلمو من معلومات ومهارات -4ج
 ادلهارات العامة و التاىيلية ادلنقولة  -ة
 القياس والاحص. مهارة اتستخدام اةوات 1ة
  التحليل. مهارة 2ة
 . القدرة على العمل ادلشرتك او اجلماعي 3ة
 . القدرة على التخطيط4ة
 (ادلعهد أو ابلكلية اباللتحاق ادلتعلقة األنظمة وضع) القبول معيار .10
 .العلمي والبحث العايل التعليم وزارة من مركزي قبول
 أىم مصاةر ادلعلومات عن الربانمج .11
 . موقع الكلية 
  االلكرتوين للقسم.ادلوقع االلكرتوين والربيد 
 توجهات علمية عادلية وزللية 
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 خمطط مهارات املنهج
 الربانمج اخلاضعة للتقييميرجى وضع اشارة يف املربعات املقابلة ملخرجات التعلم الفردية من 

 الربانمج من املطلوبة التعلم خمرجات
/  السنة

 املستوى
 رمز

 املقرر
 أساسي املقرر اسم

 أم
 اختياري

 والتأهيلية العامة املهارات االهداف الوجدانية والقيمية املهاراتية اخلاصة ابملوضعاالهداف  االهداف املعرفية
 املنقولة

 املتعلقة األخرى املهارات) 
 والتطور التوظيف بقابلية

 (الشخصي

2أ 1أ 3أ  4أ  5أ  6أ  7أ   4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 

 التلوث البيئي  الثالثة
 /العملي

                                      اساسي
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 بنية املقرر .12
اسم الوحدة/ املساق او  خمرجات التعلم الساعات االتسبوع

 املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  2 االول
 التلوث البيئيتعريف الطالب بـ 

Ecological 

Pollution 
 تسبورة و

زلاضرات معروضة بشكل 
PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

طبيعة ادلواة  ،انواع ادللواثت البيئيةتعريف الطالب بـ  2 الثاين
   ادللوثة

Ecological 

Pollution 

sources of 

environmental 

pollution 

 تسبورة و
زلاضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

طبيعة ادلواة ادللوثة، انواع ادللواثت البيئيةتعريف الطالب بـ  2 الثالث    
Nature of 

pollutants  
 تسبورة و

زلاضرات معروضة بشكل 
PDF 

 يوميةامتحاانت 
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

طبيعة ادلواة ادللوثة، انواع ادللواثت البيئيةتعريف الطالب بـ  2 الرابع    
Nature of 

pollutants  

Types of 

environmental 

pollutants: 

 تسبورة و
زلاضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

تلوث ادلياه، تقدير االس تعريف الطالب بـ  2 اخلامس
 اذليدروجيين، قياس ادللوحة

Types of 

Ecological 

pollution 
Water Pollution 

  

    امتحان 2 الساةس

 Water Pollution  تقدير األوكسجني ادلذابتلوث ادلياه، تعريف الطالب بـ  2 السابع

Dissolved Oxygen 
 تسبورة و

زلاضرات معروضة بشكل 
PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

طرق التعبري عن تركيز احمللول،  احملاليل،تعريف الطالب بـ  2 الثامن
 ، النسبة ادلئوية الوزنية Molalityادلوالرية ،  
 

 

Water Pollution 

Solutions. weight 

percentage 

 تسبورة و
زلاضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
  شهري

 ادللواثت الغازية، تلوث اذلواء تعريف الطالب بـ  2 التاتسع

 ملواثت غازية ال عضوية و عضوية،

 

Air  Pollution تسبورة و 
زلاضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري
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اىم ادللواثت اذلواء وطرائق الشائعة تعريف الطالب بـ  2 العاشر
 ملواثت بيئة اذلواء احمليط ،لقياتسها 

Air  Pollution 

The most 

important tests and 

devices used to 

measure air 

pollution 

 تسبورة و
زلاضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

اىم ادللواثت اذلواء وطرائق الشائعة تعريف الطالب بـ  2 احلاةي عشر
 ملواثت بيئة اذلواء احمليط ،لقياتسها 

Air  Pollution 

Standard dust fall 

jar 

 تسبورة و
زلاضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

وطرائق الشائعة  الرتبةاىم ادللواثت تعريف الطالب بـ  2 الثاين عشر
  ،لقياتسها 

Soil Pollution تسبورة و 
زلاضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

وطرائق الشائعة  الرتبةاىم ادللواثت تعريف الطالب بـ  2 الثالث عشر
 ،لقياتسها 

Soil Pollution 

sources of Soil 

Pollution 

 

 تسبورة و
زلاضرات معروضة بشكل 

PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

وطرائق الشائعة  الرتبةاىم ادللواثت تعريف الطالب بـ  2 الرابع عشر
 لقياتسها

Soil Pollution 

pH-meter 
 تسبورة و

زلاضرات معروضة بشكل 
PDF 

 امتحاانت يومية
 جتارب عملية+

 امتحاانت+
 شهري

اخلامس 
 عشر

    امتحان 2

 البنية التحتية  .13
  الكتب املقررة املطلوبة -1
 .الدراتسية للمناىج االضافية ادلصاةر على للحصول الكلية مكتبة  املراجع الرئيسية )املصادر( -2

 ادلاةة يف احلديثة ادلستجدات على لالطالع العلمية االلكرتونية ادلواقع على االطالع 
. 

  )اجملالت العلمية, التقارير, ...(الكتب واملراجع اليت يوصى هبا  -3
  املراجع االلكرتونية ومواقع االنرتنت -4

.خطة تطوير املقرر الدراسي 14  
تطوير مارةات ادلنهج حبيث تواكب التطورات يف ىذا اجملال . -  
اعتماة طرائق تدريس مستحدثة.-  
.خرباهتم ادلرتاكمةول االكثر تطورا يف ىذا اجملال واالتستااةة من داالطالع على جتارب ال-  
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