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تلوث البيئي الشائعة و تاثيراتها الصحية و مصادرها الموجودة  في اشكال اكساب الطالب معرفة

التلوث بالجسيمات الصلبة و التلوث االشعاعي و التسمم و في المحيط و كذلك تعريف الطالب 

     غيرها 

  اجراء التجربة و ربط االساس النظري بالتطبيق العملي كيفيةتنمية قدرات ومهارات الطالب 

يمكنهم  من مواصلة دراستهم العليا من جهة وان يؤدوا متميزا في  الطلبة نظريا وعملياتأهيل 

 البحث والعمل 

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

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 في المنشأت العلمية والصناعية

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

 االهداف المعرفية-أ

تاثيراته على صحة التلوث البيئي و مسبباتها و معرفة تمكين الطلبة من الحصول على -1

 االنسان 

    من تحليل اسباب التلوث و كيفيه الوقايه منها  تمكين الطلبة -2

 

 االهداف المهاراتية  الخاصة بالمقرر-ب

 التذكر-مهارات المعرفة-1

 مهارات التذكيروالتحليل-2

 مهارات االستخدام والتطوير-3

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرهواستخدام السبورة التفاعليةطريقة 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتلعقة بمخرجات التفكير

توجية اسئلة للطالب وتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة حل المسائل التي 

 تتطلب التفكير والتحليل

 اعطاء الطلبة واجبات لحل المسائل 

 باعداد التقارير تتعلق بالمقررتكليف الطلبة 

 يم النظرية في المسائل الفيزيائية المختلفةتطبيق المفاه

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات النظرية)الشهرية والنهائية(

 التقارير والدراسات



 امتحانات اليومية 

 درجات محددة بواجبات بيتية

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج

 باخالقيات المؤسسة الجامعيةيلتزم الطالب 

 يستقبل ويتقبل المعرفة

 يحب الطالب العمل المكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية والعملية

 التقارير والدراسات

 االختبارات النظرية والعملية

 طرائق التقييم    

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 االنشطة اليومية-3

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د

 الشخصي(

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-1د

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت-2د

 قدرة الطالب على اجراء البحوث والتقارير العلميةتنمية -3د
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مخرجات  األسبوع الساعات

 التعلم المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم

طريقة 

 التقييم

2 

 
 االول

تعريف الطالب 

بالتلوث و ظا 

هو و توضيح 

مفهزم التلوث 

البيئي   

 تصنيفاته

Introduction to 

pollution(Definition 

of pollution; 

pollutants; 

classification of 

pollutants.) 

المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت 

االختبار 

السريع 

quize   و

الواجب 

  البيتي

 

 
 الثاني 

تعريف الطالب 

بالسميه و 

مخاطره في 

المكوناتوالسام

 ه

Toxicology and risk 

(Toxic substances) 

المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

الواجب 

 البيتي

توضيح  الثالث  

للطالب 

تاثيرالسميه 

على المواد و 

االدوات و 

الجو و 

االمراض 

 المحيطه

Toxicology and risk 

(Pests, Pesticides and 

Environmental 

disease) 

المحاضرة 

السبورة و 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

الواجب 

 البيتي



 

 
 الرابع 

توضيح التلوث 

الهوائي و 

تلوث الماء و 

مصادر تلوث 

 الماء

Air pollution 

(common water 

pollutants) and 

(sources of water 

pollutants) 

المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

الواجب 

 البيتي

 امتحان الشهر االول  الخامس  

 السادس  
تعريف 

الطالب بتاثير 

تلوث الهواء 

على صحة 

 االنسان

Air pollution(their 

impact on human 

health and the 

environment) 

المحاض

رة و 

السبورة 

التفاعلية 

و عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

الواجب 

 البيتي

توضيح  السابع 

التحذيرات 

الدولية و 

تاثير البيوت 

الخضراء و 

 ثقب االوزون

Global warming 

(Greenhouse Effect) 

and Ozone hole 

المحاض

رة و 

السبورة 

التفاعلية 

و عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

الواجب 

 البيتي

تعريف     الثامن  

الطالب 

بالتلوث 

 االشعاعي

Radiation pollution 
المحاض

رة و 

السبورة 

التفاعلية 

االختبار 

السريع 

quize   و

الواجب 
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 

و عرض 

بور 

 بوينت

 البيتي

 امتحان الشهر الثاني  التاسع  
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 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحدثية

 الحدثيةتطبيق بعض استراتيجات التدريس 

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية

 توسيع مفردات المنهج

 اعداد دورس عمل مستقبلية

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم

 

 

 

 


