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 و تقییم االثر البیئى الحدیثةالقیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومةال

 الفھرس  

 

 ٣ المقدمة 

 ٣ الرؤیة 

 ٣ الرسالة .

 ٤ األھداف العامة للدبلوم المھني ..

 ٤ األحكام العامة لالئحة الدبلوم المھني .

 ٤ ..."الدرجة العلمیة") ١. مادة (١

 ٥ ...مواعید الدراسة) ٢. مادة (٢

 ٥ .."نظام الدراسة") ٣. مادة (٣

 ٥ الشروط العامة للقبول والتسجیل) ٤. مادة (٤

 ٥ مقرراتالقواعد دراسة ) ٥. مادة (٥

   ٨ .قواعد تقییم المقررات الدراسیة) ٦. مادة (٦

 ١٠ الرسوم الدراسیة لبرامج الدراسات العلیا) ٧. مادة (٧

 ١٠ .المرشد األكادیمى) ٨. مادة (٨

 ١٠ تحویل الساعات المعتمدة) ٩( . مادة٩

 ١١ الساعات الدراسیة للبرنامج) ١٠. مادة (١٠

 االئحة المالیة) ١١مادة (  .١١

 ما لم یرد فى نص االئحة ) ١٢. مادة (١٢

                                 المقررات الدراسیة األجباریة    ): ١٣.مادة (١٣

  ختیاریة): المقررات األ١٤.  مادة (١٤

                                                   م

١١ 

١٢ 

١٢ 

١٣ 
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  لمقدمةا

  
  

ثر فیة و یؤثر أاظھر العلم الحدیث ان البیئة ھى كل ما یحیط باالنسان  من متغیرات و ثوابت ت
اصبح  لالنسان تأثیر مدمر على طبیعة   فیھا   ,و مع النشاط البشرى الرھیب و الثورة الصناعیة

و من ھنا ظھر علم جدید  اصبح للبیئة تاثیر سلبى على صحة االنسان كما الكتلة الحیویة  للبیئة
یسمى  امراض البیئة  و اصبح لة متخصصین  و لكن مع الفارق بین امراض االنسان و امراض 

البیئة فیحتاج الى فریق عمل كامل    البیئة ھو ان مرض االنسان یعالجة طبیب مختص اما مرض 
یعمل كوحدة واحدة  ھذا الفریق یتكون من علماء فى مجال التربة و المیاة و النبات و امراض 

, من ھنا تكمن النبات و الحیوان و امراض الحیوان و الحشرات و السموم و  المناخ و غیرھم 
 +صعوبة التشخیص ثم العالج .

 لتمكین متخصصى امراض البیئة فى جمع  البیانات البیئیة الحدیثة یئیةالب قیاساتانشئت دبلومة ال
التى ھى فى مثابة االعراض التى تظھر على المریض حتى یتاح لھم  الصحیحة و الدقیقة 

 التشخیص السلیم و من ثم العالج الصحیح .

 :رؤیة المعھد
 التمیز فى العلوم البیئیة دولیاً.

 رسالة المعھد:
والبحوث البیئیة یعمل على تأھیل وإعداد كوادر متخصصة فى العلوم البیئیة معھد الدراسات 

 وإجراء الدراسات والعلوم للتنمیة المستدامة للبیئة وخدمة المجتمع المحلى.
 :البرنامج رؤیة

البیئیین  قادرین على  رصد  المتخصصینیتطلع البرنامج الى  تخریج كوادر متمیزة من 
و تحقیق التنمیة المستدامة  محلیا و اقلیمیا و دام التكنولوجیا المتطورة  المتغیرات البیئیة باستخ

 عالمیا .
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 :البرنامج رسالة

جامعة  -بمعھد الدراسات و البحوث البیئیةالمھنى   الحدیثة القیاسات البیئیةدبلومة  أن رسالة
ات كفاءة عالیة ھي إعداد وإمداد المجتمع المحلي واإلقلیمي بكوادر علمیة ذ مدینة السادات 

من  و االبداع  واالبتكارالبیئیة باستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة  درة على تحدید المشكالت اوق
 ایجاد حلول لھا. أجل 

 :المھني القیاسات البیئیة األھداف العامة لدبلوم

 یستھدف ھذه البرامج إلى تخریج دفعات من الكوادر تكون قادرة على:

تھتم بالجانب المھاري العملي للطالب إلعداده لسوق العمل  تبني مقررات تعلیمیة .١
 ومواصلة التعلم الذاتي.

تطویر قائمة المقررات الدراسیة من خالل تحدیث وإضافة العدید من مقررات الدراسات  .٢
و لزیادة المھارات الذھنیة و  العلیا الحدیثة لرفع الكفاءة العلمیة والتطویر في التخصص

 .الفنیة للخریج 
لخدمة البیئة والتفاعل مع الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة وتقدیم  معھدعیل دور التف .٣

بحاث اال الدراسات المیدانیة و االستشارات العلمیة في كافة التخصصات من خالل
 تطبیقیة.ال

لمعلومات القومیة والعالمیة وزیادة التعاون مع الكلیات اتعظیم االستفادة من مصادر    .٤
 .االبداعى  اخل والخارج لتنمیة القدرات البحثیة والتفكیر العلميالمناظرة بالد

 
 األحكام العامة:

 ): "الدرجة العلمیة"١مادة (

 -معھد الدراسات و البحوث البیئیةبناًءا على اقتراح مجلس جامعة مدینة السادات یمنح مجلس 
البكالوریوس في العلوم  للحاصلین على درجة الحدیثةالقیاسات البیئیة فى درجة الدبلوم المھني 

والزراعة والطب البیطري وكلیات التربیة (الشعب العلمیة) والصیدلة والھندسة وكلیة العلوم 
الطبیة من أحدى جامعات جمھوریة مصر العربیة أو على درجة معادلة لھا من معھد علمي أخر 

 رف بھ في المجلس األعلى للجامعاتمعت
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 ): مواعید الدراسة٢مادة (

 أسبوع دراسیاً شامالً األمتحانات. ١٥الخریف : یبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة فصل  -١
 أسبوع دراسیا شامال األمتحانات. ١٥فصل الربیع : یبدأ السبت الثانى من فبرایر ولمدة  -٢
 أسابیع دراسیة شاملة األمتحانات. ٨فصل الصیف : یبدأ السبت األول من یولیو ولمدة  -٣

 راسة") "نظام الد٣مادة (

عام دراسي واحد بنظام عدد  الحدیثةالقیاسات البیئیة * مدة الدراسة لنیل دبلومھ مھنیة في 
 ساعة معتمدة. ٢٠ساعات معتمدة مكثفة قدرھا 

 ساعة عملیة. ٦ساعة نظریة و ١٤* تشمل الدراسة المقررات التالیة بواقع 

و  بعة ساعات دراسات بیئیةتكافئ واحد ساعة نظریة او ساعتین  عملى او ار * ساعة معتمدة
 . فنیة 

* یؤدى الطالب امتحانًا تحریریًا في المقررات التي یدرسھا باإلضافة إلى االمتحانات العملیة 
 .و الدراسات المیدانیة والشفھیة

 ): الشروط العامة للقبول والتسجیل٤مادة (

معات المعترف بھا یقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوریوس أو اللیسانس من احدى الجا -١
من المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العلیا إذا استوفى شروط القبول بكل 

 برنامج.
ة مجلسى القسم  -٢ ى موافق یستوفى الطالب شروط القسم العلمي ( إن وجدت ) وان یحصل عل

 المختص والمعھد.
ي  -٣ ا ف اً أو كالھم اً أو نظری اراً تحریری ب اختب از الطال واحىالاجتی رره  ن ا یق ة حسب م البیئی

 مجلس المعھد.
 یستوفى الطالب المستندات والنماذج اللمطلوبة ویقدمھا إلى إدارة الدراسات العلیا بالمعھد.  -٤
ة)  یختار الطالب المقررات المناسبة  -٥ ررات (اجباریة و االختیاری تمارة تسجیل المق ْال اس ویم

ل ویعتمدھا من المرشد األكادیمى ورئیس مجلس ال ید أ.د/ وكی تمارة من الس د األس قسم وتعتم
 المعھد لشئون الدراسات العلیا والبحوث.

 التسجیل شرط أساسي لكى یسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسیة. -٦
 ال یعتبر الطالب مسجالً فى أى مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسیة خالل المواعید المقررة. -٧
انى من فصلي الخریف الطالب الذى ال یقوم بإنھا -٨ ء إجراءات التسجیل قبل نھایة األسبوع الث

 والربیع أو األسبوع األول من الفصل الصیفي ال یحق لھ حضور المحاضرات.
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 مقرراتال): قواعد دراسة ٥مادة (

راح مجلس  -١ ى اقت اًء عل یقرر مجلس المعھد الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسیة بن
 .قسم االمسوح

ق  -٢ ل یح ة الفص ن بدای انى م بوع الث ة األس ل نھای رر قب یف أى مق ذف / یض ب أن یح للطال
تیفاء الحذف  –الدراسي (الخریف  د اس الربیع ) أو نھایة األسبوع األول من فصل الصیف بع

ر  ادیمي دون أن یظھ د األك ن المرش ة م ررات وموقع جیل المق تمارة تس ى اس افة ف أو األض
 لدراسي.المقرر الذى تم حذفھ فى سجلھ ا

ة  -٣ ن بدای انى عشر م بوع الث ة األس ل نھای رر الدراسي قب ن المق ب باإلنسحاب م مح للطال یس
تمارة األنسحاب  فصلي الربیع والخریف أو األسبوع السادس من الفصل الصیفي بعد ملئ اس
رر ویرصد  وموقعة من المرشد األكادیمي وفى ھذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات ھذا المق

 فى سجلھ الدراسي.w)( Withdrawalر منسحب للطالب تقدی
ر  -٤ ائي إال إذا حض ان النھ دخول األمتح ب ب مح للطال اعات ٧٥ال یس ن الس ل م ى األق % عل

% من مجموع عدد الساعات التدریسیة للمقرر ٢٥التدریسیة لمقرر فإذا تجاوزت نسبة غیابھ 
ى  ھ ف ة الفصل ویرصد ل ان نھای ن دخول امتح ھ م ب بحرمان جلھ الدراسي ، یخطر الطال س

رر (  اً من المق ذا النص  . FW  (Forced Withdrawalمنسحباً انسحاباً اجباری ق ھ ویطب
م  س القس ة مجل ت بموافق ر االنترن اً وعب ھ إلیكترونی زء من رر أو ج دریس المق ال ت ى ح ف

 المختص.
ل ( -٥ ر مكتم دیر غی ى تق ب عل ان  I (Incompleteیحصل الطال ھ دخول األمتح ذر علی إذا تع

ائ ة النھ ا لجن م وتقرھ س القس ا مجل ة یقبلھ باب قھری ھ ألس ام بعض متطلبات رر أو إتم ي لمق
د حضر أو أدى  ون ق ریطة أن یك د ش ا ومجلس المعھ ن ٧٥الدراسات العلی ل م ى األق % عل

الي وإال  دء الفصل الدراسي الت ھ أداء األمتحان خالل أسبوعین من ب رر وعلی متطلبات المق
اري ( حب اجب دیر منس ى تق ل عل ب أداء FW حص ق للطال د یح ذر الممت ال الع ى ح ). وف

 األمتحان فى موعد أمتحان الفصل الدراسى التالى لزوال العذر.
دیر  -٦ ى تق ا الطالب عل ررات التى یحصل فیھ ھ   (W, I , FW or MW)المق ال تحسب ل

 كساعات دراسیة وال تدخل فى حساب المتوسط التراكمى للدراجات.
ادة التسجیل ف -٧ ھ بغرض تحسین یحق للطالب إع ھ النجاح او الرسوب فی رر سبق ل ى أى مق

 تقدیره فى ھذا المقرر.
جمیع تقدیرات المقررات الحاصل  Student Transcriptیرصد فى سجل الطالب الدراسي  -٨

علیھا فى جمیع محاوالتھ وتدخل جمیعاً فى حساب متوسط نقاط التقدیرات التراكمى للدرجات 
 Cumulative Grade Point Average ( CGPA)    فى جمیع الفصول الدراسیة

ة ضمن   -٩ د أو الجامع م أو المعھ ن خارج القس یة م ررات دراس ى مق ب التسجیل ف یحق للطال
ة مجلس  د موافق ك بع برنامجھ الدراسي وبما الیزید عن ثلث اجمالى المقررات الدراسیة وذل
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فى حساب متوسط نقاط المعھد بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص وتدخل ھذه المقررات 
 Cumulative Grade Point Average ( CGPA)التقدیر التراكمى للدراجات  

ھ  -١٠ ى الدرجة إذا حصل فی ال یحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول عل
یاً ویحق للطالب دراسة  C على تقدیر أقل من ویجب علیھ إعادة دراسة المقرر إذا كان أساس
ن اختیاریاً وتدخل الدراجات الحاصل علیھا فى محاوالتھ فى حساب متوسط مقرر بدیل إذا كا

 ) فى جمیع الفصول الدراسیة. CGPAنقاط التقدیر التراكمى للدرجات (
رة أخرى فى  -١١ امج م نفس البرن ھ التسجیل ل فى حالة شطب الطالب من البرنامج ال یحق ل

 ذات التخصص.
أكثر من خمس سنوات من تاریخ اجتیازه  ال یحسب للطالب المقرر الذى درسھ ومر علیھ -١٢

نوات حتى وقت الحصول  المقرر وحتى وقت الحصول على الدبلوم أو الماجستیر أو سبع س
 على الدكتوراه.

 حساب المتوسط التراكمى للدرجات: -١٣
 نقاط المقرر.× نقاط تقدیر المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  -أ

ا یحصل علیھ الدارس من مجموع نقاط في الفصل   ) ھو متوسط مGPA(المعدل الفصلي  -ب
ررات  دة للمق اعات المعتم دد الس ى ع وماً عل ریة) مقس ام عش الث أرق رب ث الدراسي (ألق

 المسجلة للدارس في ھذا الفصل ویتم حسابھ كما یلي:

 مجموع النقاط لجمیع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي

 في الفصل الدراسيمجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة 

اط خالل CGPAالمعدل التراكمي ( -ج ) ھو متوسط ما یحصل علیھ الدارس من مجموع النق
ع  اط لجمی ى أساس مجموع النق ابھ عل تم حس دل، وی الفترات الدراسیة السابقة لحساب المع
دة  اعات المعتم دد الس وع ع ى مجم وما عل دارس مقس ھا ال ى درس یة الت ررات الدراس المق

 ل الفترة السابقة ویحسب كاألتي:المسجلة خال

 مجموع النقاط لجمیع المقررات الدراسیة المسجلة للفصول السابقة

 السابقة للفصول مجموع عدد الساعات الدراسیة المعتمدة المسجلة

ة حضور   -١ رر دراسي كمستمع دون دخول األمتحان وفى حال یمكن للطالب أن یسجل مق
تمع% من الساعات التدریس٧٥الطالب  دیر مس ر یرصد للطالب تق رر أو أكث   (L )یة للمق

Listener . 
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ال یسمح للطالب بالتسجیل فى مقرر دراسي إذا كان لھ متطلب سابق ویجب علیھ أن یجتاز  -٢
 المتطلب السابق أوالً .

ة  -٣ تدعائھ ألداء الخدم د اس د التسجیل عن رر الدراسي بع یسمح للطالب باإلنسحاب من المق
ة العسكریة العسكریة ویر دیر منسحب ألداء الخدم ھ تق  Military Withdrawalصد ل

(MW) .فى سجلھ الدراسي وال تحسب ھذه الفترة ضمن مدة صالحیة المقررات 

الة  IP (In Progressیرصد تقدیر الطالب فى السجل الدراسي (  -٤ ھ فى بحث رس اء تقدم اثن
  S(Satisfactoryبتقدیر مرضي ( الماجستیر او الدكتوراه وترصد لھ نتیجة مناقشة الرسالة

دیر التراكمى  Unsatisfactory(u)أو غیر مرضي  اط التق وال تدخل فى حساب متوسط نق
 . CGPAللدرجات

 ): قواعد تقییم المقررات الدراسیة٦مادة (

 تخصص النسب التالیة من اجمالى درجات المقرر قرین كل  من طرق التقییم التالیة: -١

 النسبة % طرق التقیم

 ٤٠ األختبار النظرى النھائى

 ١٠ األختبار الشفوي النھائى

 ٥ األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى

 ١٥  التقیم العملي لنصف الفصل الدراسى

 ١٥ التقیم العملي لنھایة الفصل الدراسى

تقیم المشاریع والتقاریر والعروض 
 ١٥ والمناقشات

 %١٠٠ األجمالى
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 لنقاط لكل ساعة دراسیة معتمدة كما یلى:یكون نظام احتساب ا -٢

 
Grade 

 المعدل / التقدیر

Points 

 النقاط

 ترصد ھذه التقدیرات للطلبة الذین أظھروا أداء عالیا

Very high graduate caliber 

A ٤.٠٠٠ 

A- ٣.٦٦٦ 

B+ ٣.٣٣٣ 

 ترصد ھذه التقدیرات للطلبة الذین أظھروا أداء مرضیا

Satisfactory Performance 

B ٣.٠٠٠ 

B- ٢.٦٦٦ 

C+ ٢.٣٣٣ 

C ٢.٠٠٠ 

ترصد ھذه التقدیرات للطلبة الذین أظھروا أداء أقل من 
 المتوقع منھم

The performance is less than expected 

-C  ١.٦٦٦ 

+D  ١.٣٣٣ 

 ٠.٠٠٠ Fail Fیرصد للطالب راسب 

  withdrawal Wیرصد للطالب المنسحب من مقرر 

 Forcedمنسحب اجباریا من المقرر یرصد للطالب ال
withdrawal 

FW  

یرصد للطالب الذى لم یكمل متطلبات المقرر 
Incomplete I  

یرصد للطالب المنسحب آلداء الخدمة العسكریة 
Military withdrawal 

MW  

  Listener Lیرصد للطالب المسجل مستمع 



 

٩ 

 

مل یرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمیة ولم تكت
  In progress IP  بعد

یرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمیة بنجاح 
Satisfactory 

S  

یرصد للطالب عند رسوبھ فى مناقشة الرسالة العلمیة 
Unsatisfactory 

U  

 

 االكواد  -٣

 T : القیاسات البیئیة الحدیثة كود برنامج
 Qكود الدبلوم : 

 B كود المقرر  االجبارى:
 Oر االختیارى : كود المقر

 

 ): الرسوم الدراسیة لبرامج الدراسات العلیا٧مادة (

رامج  دة لب اعة المعتم جیل الس ة تس ى قیم ام دراس ل ع ة ك ى بدای دد ف ي تح ة ف ھ مھنی دبلوم
 بناء على توصیة مجلس المعھد وموافقة مجلس الجامعة. الحدیثةالبیئیة  قیاساتال

 

 ): المرشد األكادیمى٨مادة (

دریس بالقسم من نفس یحدد مجلس ا ة الت ا من أعضاء ھیئ لقسم لكل طالب مرشدا أكادیمی
ار  ى اختی رة دراستھ ولمساعدتھ ف اد خالل فت دیم النصح واالرش التخصص كلما أمكن، وذلك لتق
د  ون رأى المرش ھ. ویك ال تخصص ة لمج ة الالزم یة واالختیاری یة األساس ررات الدراس المق

 ً ا یس إلزامی اریاً ول ادیمى استش ررات. ویجوز  األك ة دراسة الطالب للمق ك حتى نھای للطالب وذل
 .للطالب حریة اختیار المشرف األكادیمى كلما كان ذلك ممكنا

 

 

 



 

١٠ 

 

 

 ): تحویل الساعات المعتمدة٩مادة (

ل عدد من  -١ بعد موافقة مجلس المعھد وبناء على اقتراح مجلس القسم یسمح للطالب بتحوی
ى أن تكون من الساعات المعتمدة سبق لھ أن درسھ ة أخرى عل د أو جامع ة / معھ ا فى كلی

ل عن ( دیر ال یق ا بتق ى الدرجة وأن یكون نجح فیھ ات الحصول عل ین متطلب ا  )Cب أو م
 یعادلھ بشرط:

ة عن   ة  ٣٠أال یزید مجموع الساعات المحول % من مجموع الساعات الدراسیة الالزم
 للحصول على الدرجة .

 وجب دراستھا على شھادة أو درجة علمیة أخرى.أال تكون قد احتسبت لھ وحصل بم 
ال تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى فى حساب متوسط نقاط التقدیر  

 .CGPAالتراكمى للدرجات 
اداتیسمح للطالب المسجل فى أحد برامج الدراسات العلیا بجامعة  -٢ أن یحول أى  مدینة الس

ى ن دة الت دیر (عدد من الساعات المعتم ا بتق ھ سبق وأن Cجح فیھ ا یعادل ل أو م ى األق ) عل
ة  د جامع ات ومعاھ اداتدرسھا فى أى من كلی ة الس ى أى من  مدین م یستكمل إل امج ل ببرن

ررات من  برامج الدراسات العلیا التى یرغب فى االلتحاق بھا في المعھد إذا كانت ھذه المق
درجات متطلبات البرنامج وتدخل ھذه الساعات فى حساب متوس ط نقاط التقدیر التراكمى لل

CGPA  رر وحتى ازه المق اریخ اجتی نوات من ت بشرط أال یكون قد مر أكثر من خمس س
 حصولھ على شھادة الدبلوم.

 ): الساعات الدراسیة للبرنامج٠١مادة (

ة للحصــول علــى  ات البیئی ة القیاس ةدبلوم ســاعة معتمــدة  ٢٠المهنــى یــدرس الطالــب  الحدیث
 لى:بیانتها كالتا

ساعات معتمدة للمشـروع البحثـي. وتنقسـم  ٦ساعة معتمدة مقررات دراسیة باالضافة الى  ١٤
 -ساعات المقررات الدراسیة إلى:

 .اجباریةساعات معتمدة مقررات  ٤ -أ
 .ساعات معتمدة مقررات أختیاریة  ١٠ -ب

 



 

١١ 

 

 

 

 

 

 

ة یحدد مجلس القسم العلمى بنود االئحة المالی:  االئحة المالیة )١١مادة (
% من میزانیة الدبلومة ذلك للسادة اعضاء ھیئة التدریس ٤٠سنویا  بواقع 

طبقا للساعات التدریسیة الفعلیة كما یتم تحدید مكافئات للسادة الخبراء و 
 االداریین المعاونین  و یعرض على مجلس المعھد للموافقة   . 

           المرجعیة  )١٢مادة (
فیما لم  ١٩٧٢لسنة  ٤٩لقانون تنظیم الجامعات رقم یرجع لالئحة التنفیذیة 

 یرد بھ في نص في ھذه الالئحة.
ة ل    جباریةالمقررات الدراسیة األ): ١٣مادة ( ةدبلومة القیاسات البیئی  الحدیث

 و تقییم االثر البیئى

ةطالب یختــار  ة الحدیث ة القیاسات البیئی مســوح   قســمفــي  دبلوم
مــــن المقــــررات  جباریــــةتمــــدة مقــــررات أســــاعات مع ١٠المــــوارد الطبیعیــــة 

 -التالیة:
كود  م

كود  Course Name اسم المقرر المجموعة
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعیة
 عملي نظري

١ TQB تلوث البیئة  ُ◌Environmental 
pollution 

TQB١ 
٢ ١ ٢ 

٢ TQB 
تحالیل 
 كیمیائیة 

 

chemical 
Analysis 

TQB٢ 
٢ ١ ٢ 

٣ TQB 
المعاییر 
 البیئیة 

 

Environmental 
standards 

TQB٣ 

٢ ١ ٢ 

٤ TQB 

أجھزة 
القیاسات 
 البیئیة 

 Environmental 
measuring 

TQB٤ 

٢ ٢ - 



 

١٢ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 instruments  

٥ TQB 

قانون البیئة 
المصرى و 
المعاھدات 

 الدولیة 

 

The Egyptian 

Environmental 
Law & 
international 
Conventions 

 

TQB٥ 

٢ ١ ٢ 

٦ TQB 
تقییم التأثیر 
 البیئي

 

Environmental 
impact 
assessment 

TQB٦ 
٢ ١ ٢ 

 

ة لطالب ): ٤١مادة ( ة المقررات األختیاری ة القیاسات البیئی ةدبلوم و  الحدیث

 تقییم االثر البیئى

سـاعات ١٠یختار طالب قسم مسوح الموارد الطبیعیـة فـى الـنظم البیئیـة 
 -المقررات التالیة: معتمدة مقررات أختیاریة من

كود  م
 Courseاسم المقررالمجموعة

Name 
كود 
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعیة

عملينظري

١
TQO علم السموم 

 

Toxicology 

 

TQO١
٢ ١ ٢ 

٢TQO   كیمیاء حیویة
 میكروبیة

Microbial 
Biochemistry 

TQO٢ ٢٢ - 

٣TQO  
 حمایة البیئة

Environmental 
remediation 

TQO٢ ٣٢ - 

٤TQO  إحصاء حیوي
 Biostatistics TQO٢ ١ ٤٢ 

٥

TQO 
توفیق 

اوضاع 
المنشئات 
 الصناعیة 

Adjustment 
of the status 
of the 
industrial 
projects  

 

TQO٥

٢ ١ ٢ 

٦
TQO  إدارة

 المخلفات 

 

Waste 
Management 

TQO٦
٢ ١ ٢ 
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المراجع الداخلى                                                          منسق البرنامج   
ا.د رفاعى ابراھیم رفاعى                                                                          ا.د /عمر تمام   

  استاذ الرسوبیات و نائب    رئیس                             استاذ المحمیات الطبیعیة

 للدراسات العلیا و البحوث  الجامعة                                  و عمید المعھد       

                 

                



 

١٤ 

 

                                                           

و تقییم االثر البیئى  الحدیثةالقیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومةال توصیف برنامج  

  المھنى  من قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة (عام ٢٠١٨/٢٠١٧)
 
 : معلومات أساسیھ -أ

                  أسم البرنامج : برنامج دراسي لدارسھ الدبلوم.
             طبیعة البرنامج:          (أحادي)            (ثنائي)                 (مشترك)

القسم المسئول عن البرنامج:   قسم مسوح الموارد الطبیعیة   
         ٢٠١٢تاریخ أقرار البرنامج:     /     / 

عمر احمد سعد تمامد/ ا.منسق البرنامج:   
رفاعى ابراھیم رفاعىد/  ا.الداخلى:المراجع   

  المراجع الخارجى:
 

 ب- معلومات متخصصة:
 
األھداف العامة للبرنامج: -١  

المھنى بقسم مسوح  الحدیثةالقیاسات البیئیة دبلومة  تتضمن األھداف العامة لبرنامج
 الموارد الطبیعیة تمكین الطالب من:

 تقییم االثر البیئى .البیئیة المرتبطة وإكسابھ مھارات  والعلوم القیاسات البیئیةلمام بمعارف اإل ١/١
وإقتراح حلول  الموارد الطبیعیة بالنشاط البشرى و اثرة على والقضایا المتعلقة تحدید المشكالت البیئة  ١/٢
 .لھا
 .صیانتھا المختلفة طرق  باالجھزة الحدیثة فى القیاسات البیئیةلمام اإل ١/٣
و تدریبھ على كیفیة استخدام الوسائل التكنولوجیة المناسبة فى  المیدانیة المسوحإكساب مھارات  ١/٤

 .ھاإجراء
 .إكساب مھارات اإلتصال الفعال والعمل في  فریق ١/٥
 و توفیق اوضاء االنشطة المتعثرة. التدریب على كیفیة اتخاذ القرار فى ضوء المعلومات المتاحة ١/٦
 .ءةتوظیف الموارد البیئة المتاحة بكفا ١/٧
 .توعیة بدوره فى تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئةال ١/٨
 .التصرف بما یعكس االلتزام بالنزاھة والمصداقیة وقواعد المھنة وتقبل المسائلة والمحاسبة ١/٩
 البیئة تعاملھ معجدیدة وتنمیة مھاراتھ على التعلم الذاتى المستمر ذاتیا لتطویر  معارف  اكساب  ١/١٠

 .بیعیةالط والموارد
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 ٢- مخرجات التعلم المستھدفھ من البرنامج:

 بعد إتمام البرنامج بنجاح یصبح الطالب قادرا على

 ٢.١  المعرفھ و الفھم:
 

 یعرف نظریات و أساسیات المعاییر البیئیة و العلوم المرتبطة بھا ٢/١/١
 ) .یتعرف على أساسیات رصد الظاھرات البیئیة ( الطبیعیة والبشریة  ٢/١/٢
 یتعرف على أساسیات القیاسات البیئیة والمؤشرات المرتبطة بھا . ٢/١/٣
یعرف المبادئ األخالقیة و القانونیة و التشریعات و اللوائح البیئیة للمارسة المھنیة فى مجال  ٢/١/٤

 علوم البیئة
 قویم البیئيالت-التنمیة-یعدد مبادئ و أساسیات الجودة فى الممارسة المھنیة فى مجال الرصد ٢/١/٥
 .یحدد تأثیر الممارسة المھنیة على البیئة ٢/١/٦
 .یتعرف على كیفیة الحفاظ على البیئة وصیانتھا ٢/١/٧

 ٢.٢ المھارات الذھنیھ:
 یحدد المشاكل البیئیة المتعلقة بالصناعة و تأثیراتھا البیئیة المختلفة ٢/٢/١
 .ي ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھایحلل المشكالت البیئیة المحیطة ویرتبھا ویشارك ف ٢/٢/٢
یحلل األبحاث المنشورة حدیثا و المواضیع المتعلقة بتقییم االثر البیئى و توفیق اوضاع االنشطة  ٢/٢/٣

 المختلفة.
 یقیم المخاطر البیئیة الناتجة عن التأثیرات البیئیة المختلفة. ٢/٢/٤
 ومات المتاحةیستنیط القرارات المھنیة المناسبة فى ضوء المعل ٢/٢/٥
 یحلل المعلومات المتعلقة بالقضایا البیئیة الحدیثة. ٢/٢/٦
 یقیم بدقة جدوى المعلومات المنشورة حدیثا والمتعلقة بالقضایا البیئیة المختلفة ٢/٢/٧

 ٣.٢ المھارات المھنیة:
 یطبق المھارات المھنیة فى المجاالت المختلفة لعلوم البیئة من خالل طبیعة عملھ ٢/٣/١
 المحیطة فى بیئة العمل یستخدم التقنیات الحدیثة فى تحلیل المشكالت البیئیة ٢/٣/٢
 یعد قواعد بیانات لھا. المیدانیة و المسوح یجري ٢/٣/٣
 .المجاالت البیئیة المختلفةمجال عملھ وفى یقدم االستشارات التى تخدم المجتمع فى  ٢/٣/٤
یق االوضاع بطریقة علمیة صحیحة أثناء ممارستھ یكتب التقاریر دراسة االثر البیئى و توف ٢/٣/٥

 المھنیة.
 

  ٤.٢ المھارات العامة و المنقولة
 یستطیع التواصل الفعال مع المؤسسات العلمیة و المجتمعیة المختلفة.  ٢/٤/١
 یستطیع التقییم الذاتى وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة الشخصیة. ٢/٤/٢
لمصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف یستخدم تكنولوجیا المعلومات وا ٢/٤/٣

 بما یتفق مع حداثتھا. لتطویر معارفھ ومھاراتھ
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 .یعمل فى فریق و یتعلم كیفیة إدارة الوقت بكفاءة ٢/٤/٤
 الذاتیة. مھاراتھ تنمیةالتعلم الذاتي المستمر و  یتمكن من ٢/٤/٥

 ٣- المعایر األكادیمیة للبرنامج:
 

 :المعرفة والفھم ٣/١
ا على یكون الخریج قادرً  المھنى الحدیثةالقیاسات البیئیة دبلومة بانتھاء دراسة برنامج 

 كل من: واستیعابفھم 
النظریات واألساسیات والمعارف في مجال الرصد البیئي والعلوم البیئیة ذات العالقة  ٣/١/١

 .بممارستھ المھنیة
 .مارسھ المھنیةملوائح البیئیة لللمبادئ األخالقیة والقانونیة والتشریعات والا ٣/١/٢
 .مبادئ وأساسیات الجودة فى ممارسة مھنة مسوح الموارد الطبیعیة ٣/١/٣
 .تأثیر الممارسة المھنیة على البیئة والعمل للحفاظ على البیئة وصیانتھا ٣/١/٤
 المھارات الذھنیة: ٣/٢

 على:ا كون الخریج قادرً ی المھنى الحدیثةالقیاسات البیئیة دبلومة  بانتھاء دراسة برنامج
  وفقا ألولویتھا. والمشاركة في ایجاد حلول لھاالبیئیة وترتیبھا  قیاساتتحدید وتحلیل ال ٣/٢/١
 .الدولیة البیئة المعاییر القراءة التحلیلیة لألبحاث والمواضیع ذات العالقة ب ٣/٢/٢
 .لمخاطر البیئیة والمعلومات المنشورةاتقییم  ٣/٢/٣
قوة المالحظة والتحلیل في اتخاذ القرارات المھنیة فى ضوء المعلومات  استخدام ٣/٢/٤

.المتاحة   
 المھارات المھنیة: ٣/٣

 على:ا یكون الخریج قادرً  المھنى الحدیثةالقیاسات البیئیة دبلومة بانتھاء دراسة برنامج 
 المخالفات البیئیة .تطبیق مھارات رصد واستكشاف  ٣/٣/١
 لھا. بیاناتوعمل قواعد  یدانیةالم المسوح إجراء ٣/٣/٢
 .تقدیم االستشارات التى تخدم المجتمع فى المجاالت البیئیة المختلفة ٣/٣/٣
 .تابة التقاریر البیئة العلمیة اثناء ممارستھ المھنیةك ٣/٣/٤
 
 المھارات العامة والمنقولة: ٣/٤

 على:ا الخریج قادرً  یكون المھنى الحدیثةالقیاسات البیئیة دبلومة بانتھاء دراسة برنامج 
  .التواصل الفعال بأنواعھ المختلفة ٣/٤/١
 .التقییم الذاتى وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة الشخصیة ٣/٤/٢
استخدام تكنولوجیا المعلومات والمصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف  ٣/٤/٣

 .لتطویر معارفھ ومھاراتھ
 .العمل فى فریق وإدارة الوقت ٣/٤/٤
الذاتیة لمھاراتھ. والتنمیة التعلم الذاتي المستمر ٣/٤/٥  

 
 

 ٤- العالمات المرجعیة:
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. (ARS) للھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم العالى  المعاییر القیاسیة المرجعیة   
 

 ٥- ھیكل ومكونات البرنامج:
    

 عام جامعى واحد (فصلیین دراسیین)مده البرنامج:      -أ
نامج:ھیكل البر -ب  

============================================================= 
   )٤٠)     أجمالي (٢٠)    عملي (٢٠عدد الساعات/ عدد الوحدات:         نظري(

     
 ) ١٠اختیاري(             )  ١٠إلزامي (                                              

 
 % ٣٢:                           عدد             الساسیة فنیة امقررات العلوم  ال

 %  ١٨             مقررات علوم   التخصص  (طبقا لتخصص الطالب) :  عدد
 %  ١٠             عدد                       اإلنسانیة:مقررات علوم  

 %  ٤٠          دراسة المقررات   تدریب میدانى: یجري الطالب دراسات میدانیة اثناء 
 

 ینطبق  مستویات البرنامج (في نظام الساعات المعتمدة)   -ج

 مقررات اجباریة موزعة على النحو التالي : ٥الفصل الدراسي األول:  یلزم اجتیاز 
 :     الحدیثةالقیاسات البیئیة دبلومة لالمقررات الدراسیة اإلجباریة  

 

كود  م
كود  Course Nameاسم المقرر المجموعة

 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعیة

 عملي نظري

١ TQB تلوث البیئة  ُ◌Environmental 
pollution 

TQB١ 
٢ ١ ٢ 

٢ TQB 
تحالیل 

 كیمیائیة 
 

chemical Analysis 
TQB٢ 

٢ ١ ٢ 

٣ TQB 
المعاییر 
 البیئیة 

 

Environmental 
standards 

TQB٣ 
٢ ١ ٢ 

٤ TQB 
أجھزة 
ات القیاس

 البیئیة 
 

 Environmental 
measuring 
instruments  

TQB٤ 

٢ ٢ - 

٥ TQB 

قانون البیئة 
المصرى و 
المعاھدات 
 الدولیة 

 

The Egyptian  

Environmental Law & 
international 
Conventions 
 

TQB٥ 

٢ ١ ٢ 



 

١٨ 

 

 
 

 مقررات اختیاریة  و موزعة على النحو التالي : ٥الفصل الدراسي الثانى:  یلزم اجتیاز 
كود  م

كود  Course Name اسم المقرر المجموعة
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعیة

 عملي نظري

١ 
TQO علم السموم 

 

Toxicology 

 

TQO١ 
٢ ١ ٢ 

٢ TQO   كیمیاء حیویة
 یةمیكروب

Microbial 
Biochemistry 

TQO٢ ٢ ٢ - 

٣ TQO  
 حمایة البیئة

Environmental 
remediation 

TQO٢ ٢ ٣ - 

٤ TQO  إحصاء حیوي 
 Biostatistics TQO٢ ١ ٢ ٤ 

٥ 
TQO  توفیق اوضاع

المنشئات 
 الصناعیة 

Industrial Projects  
Adjustment 

 

TQO٥ 
٢ ١ ٢ 

٦ 
TQO  إدارة المخلفات 

 

Waste 
Management 

TQO٦ 
٢ ١ ٢ 

 
 ٦- متطلبات االلتحاق بالبرنامج:

 الحصول علي الدرجھ الجامعیة األولى فى التخصصات المرتبطة بالمعھد أو درجة معادلة لھا  - أ
 ان للدراسة أسبوعیا علي األقل.تفرغ الطالب یوم  - ب

 ٧- القواعد ألمنظمھ الستكمال البرنامج:
 أجتیاز الطالب المقررات األجباریة خالل الفصلین الدراسیین للبرنامج - أ
دراسة میدانیة فى مجال تخصصھ الدقیق من خالل لجنة إشراف مشكلة بمعرفة د بإعداقوم الطالب ی - ب

 القسم.
 ٨- طرق وقواعد تقییم الملتحقین بالبرنامج:

%)٤٠األمتحان التحریرى ( -١  
%)٢٠أعمال السنة ( -٢  
%٤٠تقریر الدراسة المیدانیة ( -٣  

 
 
 

 طرق التعلیم و التعلم: -٩
 المحاضرة -١
 األفالم و العروض -٢
 المناقشات -٣
 التعلم التعاونى -٤



 

١٩ 

 

 حل المشكلة -٥
 العصف الذھنى -٦
 مشروعات التعلم -٧

 ١٠- أنشطة التعلیم و التعلم
 لعب األدوار -١
 مقال مكتوبقراءة  -٢
 عروض علمیة -٣
 رحلة میدانیة -٤
 دراسة حالة -٥
 كتابة ابداعیة -٦

 
 ١١- طرق تقویم البرنامج:

 القائم بالتقویم الوسیلة العینة

استمارات  -استبیان  –مقابلة  جمیع الطلبة الدارسین
وحدة القیاس و  – استطالع الرأي

 التقویم

 الخریجون

جمیع رجال األعمال الذي تمت لھم 
 ألخدمھ

استمارات  -استبیان  –لة مقاب
وحدة القیاس و  – استطالع الرأي

 التقویم 

 أصحاب األعمال

أعضاء ھیئة التدریس القائمین 
 بالتدریس

استمارات  -استبیان  –مقابلة 
وحدة القیاس و  – استطالع الرأي

تقییم نماذج األمتحانات  –التقویم 
تقاریر المقررات و البرنامج –  

 أعضاء ھیئھ التدریس

 

                         المراجع الداخلى                                 منسق البرنامج   
                            ا.د رفاعى ابراھیم رفاعى                                              ا.د /عمر تمام   

  یات و نائب    رئیس استاذ الرسوب                            استاذ المحمیات الطبیعیة

                        للدراسات العلیا و البحوث الجامعة                                  و عمید المعھد       

 

 

 

 



 

٢٠ 

 

 

 توصیف المقررات االجباریة
 )(TQB١لوث البیئة توصیف مقرر ت

 

الحدیثة و القیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومةال :یقدم من خاللھ المقرر الذى   البرنامج
 تقییم االثر البیئى

 إجباري أم اختیارى: إجبارى
  النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیةفى عیة مسوح الموارد الطبی :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھنى :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة

 TQB١ الكود: تلوث البیئة العنوان:
  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:

 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : راسياألھداف العامة للمقرر الد -١

 . العالمات و المؤشرات البیئیة تعریف الطالب بعلم البیئة وأنواع الملوثات المختلفة والفرق بین 
 تعرف الطالب على المبادىء األساسیة والطرق المختلفة للقیاسات البیئیة ومااستحدث منھا.  
 .تقییم الطالب للحالة البیئیة و كیفیة تأثیرھا على التوازن البیئى 

 
 لتعلیمیة المستھدفة:النواتج ا -٢

 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یعرف نظریات و أساسیات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

المعاییر البیئیة و العلوم المرتبطة 
 .بھا
 

 یعرف علم البیئة  ١/ ٢/١/١

ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح
 للقیاسات البیئیة

یعرف المبادىء األساسیة  ٢/١/١/٣
 لمفھوم التلوث 



 

٢١ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
رات  ٢/١/١/٤ دد المؤش یع

ة  ة الدال ة المختلف ات البیئی والعالم
 على حدوث التلوث.

یحدد تأثیر الممارسة  ٢/١/٦
. المھنیة على البیئة  

 

مبادئ وأساسیات  یشرح ٢/١/٦/١
د  ة وتوكی ودةامراقب ى لج  ف

 القیاسات البیئیة المختلفة
یتعرف على كیفیة الحفاظ  ٢/١/٧

 .على البیئة وصیانتھا
 

ات  ٢/١/٧/١ أثیر الملوث دد ت یح
 المختلفة على البیئة .

 المھارات الذھنیة: -ب
یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١

المتعلقة بالصناعة و تأثیراتھا 
 البیئیة المختلفة

 

ین األن ٢/٢/١/١ ز ب واع یمی
 المختلفة للملوثات البیئیة

یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢
المحیطة ویرتبھا ویشارك في 
 .ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا

ات  ٢/٢/٢/١ توى الملوث یم مس یق
ل  ى ح تخدمھا ف ة ویس ى البیئ ف

 مشاكل التلوث البیئى
ة  ٢/٢/٤ اطر البیئی یم المخ یق

ة  أثیرات البیئی ن الت ة ع الناتج
 ة المختلف

ات  ٢/٢/٤/١ راء دراس رح إج یقت
بحثیة الكتشاف مؤشرات جدیدة فى 

 مجال رصد الملوثات
نبط القرارات المھنیة تیس ٢/٢/٥

 .فى ضوء المعلومات المتاحة
 

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
 عملیات القیاس الحقلیة والمعملیة

 المھارات المھنیة  -ت
یطبق المھارات المھنیة فى  ٢/٣/١

ت المختلفة لعلوم البیئة من المجاال
 خالل طبیعة عملھ.

 

زة متنوعة  ٢/٣/١/١ یستخدم أجھ
ات  فى عملیات رصد وقیاس الملوث

 البیئیة
ى  ٢/٣/١/٢ دة ف رق جدی ر ط یبتك

 كشف وقیاس الملوثات
 
ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص

 لعملیات الكشف والقیاس البیئى

یستخدم التقنیات الحدیثة فى  ٢/٣/٢
المحیطة  یل المشكالت البیئیةتحل

 فى بیئة العمل.
 

ن  ٢/٣/٢/١ ة ع اریر فنی ب تق یكت
وث  توى التل ة ومس ف البیئی الكواش

 البیئى
ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق

 ألقرانھ

 المیدانیة و المسوح یجري ٢/٣/٣
 یعد قواعد بیانات لھا.

 

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
د  ى رص تخدمة ف واالدوات  المس
ى  وقیاس الملوثات البیئیة ویعمل عل

 تطویرھا
ع  ٢/٤/١/١یستطیع التواصل الفعال مع  ٢/٤/١المھارات العامة  -ث ة م ل بفاعلی یتواص



 

٢٢ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
 :منقولةوال
 

المؤسسات العلمیة و المجتمعیة 
 المختلفة. 

ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح
 والمؤسسات الصناعیة المختلفة

یستطیع التقییم الذاتى  ٢/٤/٢
حدید احتیاجاتھ التعلیمیة وت

 الشخصیة.

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
ع  ط التوزی ى رب ة ف اإللكترونی
ناعیة  ات الص ى للمؤسس الجغراف

 ومعدالت التلوث البیئى
یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣

المعلومات والمصادر المختلفة 
للحصول على المعلومات 

والمعارف لتطویر معارفھ 
 .ومھاراتھ

رین ی ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل م
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم

 
 
 

 :المحتویات -٣
/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع

 ٢ ١ ٢ مقدمة فى علم سموم البیئة
 ٢ ١ ٢ مقدمة وتعریف المؤشرات والعالمات البیئیة

–أنواع واستخدامات المؤشرات والعالمات البیئیة (النبات 
 ت الدقیقة)الكائنا-الحیوان

٦ ٣ ٦ 

 ٢ ١ ٢ اختیار بعض أنواع الكواشف لتحدید الصحة البیئیة
معاییر الوكالة األمریكیة للحمایة لإلستفادة من أألنواع 

 األحیائیة ككواشف بیئیة
٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ مقدمة وتعریفات وتصمیم تجارب القیاسات البیئیة
 ٢ ١ ٢ المبادىء األساسیة للقیاسات البیئیة

 ٢ ١ ٢ یاسات البیئیة المعملیة والحقلیةطرق الق
 ٤ ٢ ٤ القیاسات األساسیة المستخدمة فى التحلیل البیئى

 ٤ ٢ ٤ مراقبة وتوكید الجودة فى القیاسات البیئیة
 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 االول مقدمة فى علم سموم البیئة ١
 الثاني ات والعالمات البیئیةمقدمة وتعریف المؤشر ٢

–أنواع واستخدامات المؤشرات والعالمات البیئیة (النبات  ٣
 الكائنات الدقیقة)-الحیوان

 الخامس -الثالث 

 السادس اختیار بعض أنواع الكواشف لتحدید الصحة البیئیة ٤

٥ 
معاییر الوكالة األمریكیة للحمایة لإلستفادة من أألنواع 

 بیئیةاألحیائیة ككواشف 
 السابع

 الثامن مقدمة وتعریفات وتصمیم تجارب القیاسات البیئیة ٦



 

٢٣ 

 

 التاسع المبادىء األساسیة للقیاسات البیئیة ٧
 العاشر طرق القیاسات البیئیة المعملیة والحقلیة ٨
 الحادى عشر والثانى عشر القیاسات األساسیة المستخدمة فى التحلیل البیئى ٩
 الثالث عشر والرابع عشر دة فى القیاسات البیئیةمراقبة وتوكید الجو ١٠

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  ى وللبرن الت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر للمقررالتعلم المستھدفة  نواتج
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة للقیاسات البیئیة

ة  ٢/١/١/٢ یحدد الطرق المختلف
 للقیاسات البیئیة

موم  ٢/١/١/٣ م س رف عل یع
 البیئة 

رات  ٢/١/١/٤ دد المؤش یع
ة  ة المختلف ات البیئی والعالم

 ومااستحدث منھا

x x     x x   

رح ٢/١/٤/١ ادئ  یش مب
یات  د وأساس ة وتوكی مراقب

ودة ى الج ة  ف ات البیئی القیاس
 المختلفة

        x  

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث دد ت یح
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل المختلف

 طرق القیاس المختلفة
       x   



 

٢٤ 

 

ال
مھارات الذھنیة

 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 المختلفة للملوثات البیئیة

  
     x     

ات  ٢/٢/٢/١ یقیم مستوى الملوث
ل  ى ح تخدمھا ف ة ویس ى البیئ ف

 مشاكل التلوث البیئى
        x  

یقترح إجراء دراسات  ٢/٢/٣/١
دة  بحثیة الكتشاف مؤشرات جدی

 فى مجال رصد الملوثات
 

 x         

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
ة  اس الحقلی ات القی عملی

 والمعملیة
 

  x        

ت المھنیة 
المھارا

 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 المختلفة للملوثات البیئیة

  
   x  x  x   

ات  ٢/٢/٢/١ یقیم مستوى الملوث
ل  ى ح تخدمھا ف ة ویس ى البیئ ف

 مشاكل التلوث البیئى
    x     x 

قترح إجراء دراسات ی ٢/٢/٣/١
دة  بحثیة الكتشاف مؤشرات جدی

 فى مجال رصد الملوثات
 

       x   

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
ة  اس الحقلی ات القی عملی

 والمعملیة
  x        

ت العامة 
المھارا

والمنقولة
 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح
 والمؤسسات الصناعیة المختلفة

    x     x 

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ى رب ة ف ات اإللكترونی البیان
ات  ى للمؤسس ع الجغراف التوزی
وث  دالت التل ناعیة ومع الص

 البیئى

   x       

یمارس تعلیم اآلخرین  ٢/٤/٣/١
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم
      x x   



 

٢٥ 

 

 
 

 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم:  -٨

 

 للمقررلمستھدفة نواتج التعلم ا

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
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 و الفھم ةالمعرف

٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     
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 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٩

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 
 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات ضعرو 

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 
٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٥/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  
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 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى

االختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع ٥ الدراسى

 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى

عروض تقویم المشاریع والتقاریر وال
 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى

 
 قائمة المراجع -١١
  وبحوث ضروریة كتب -١-١١

Woolley A. (٢٠٠٤). Guide to Practical Toxicology Evaluation, Prediction and Risk. 
Taylor & Francis Group., London and New York. 

Jamil, K. (٢٠٠١). Bio indicators and Biomarkers of Environmental Pollution 
and Risk Assessment. Science Publishers, Inc. USA 

Ming-Ho, Y. (٢٠٠٥). Environmental Toxicology: Biological and Health Effects 
of Pollutants.  CRC Press Boca Raton London New York Washington, 
D.C. 

Testi ,A., Fanelli, G., Crosti, R., Castigliani, V. and D’Angeli, D. (٢٠١٢). 
Characterizing river habitat quality using plant and animal 
bioindicators: A case Study of Tirino River (Abruzzo Region, Central 
Italy), Ecological Indicators, ٣٣–٢٤ :٢٠. 

 مقترحة و بحوث كتب -٢-١١
Pepper, I., Gerba, C.P. and Brusseau, M.L. (٢٠٠٥). Pollution Science. 

Academic Press Sandiego New York Boston. 

 مجالت دوریة، مواقع إنترنت، إلخ -٣-١١
Environmental Toxicology 
Biological Indicators 
Environmental Pollution  
http://etox.ucr.edu 
http://www.clemson.edu/entox/ 
http://www.eeaa.gov.eg 
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 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٢

رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع رامج الیك -دع ةب ة  -ترونی ات مادی اراتامكان ة للزی زة  -المیدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 

 
 أ.د/ عمر سعد تمام منسق المقرر:

 
 د/محمد عزازى رئیس القسم:

 
  /       / التاریخ:  
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 )TQB٢توصیف مقرر تحالیل كیمیائیة (
 

 لومة المھنى فى  القیاسات البیئیة الحدیثة و تقییم االثر البیئىالبدبلوم   البرنامج   الذى یقدم من خاللھ المقرر:

 إجباري أم اختیارى: إجبارى
  مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة القسم الذي یقدم البرنامج:

 مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة القسم الذي یقدم المقرر:

 الدبلوم المھنى السنة الدراسیة/ المستوى:

 تاریخ اعتماد المواصفات:

 (أ) البیانات األساسیة
 TQB٢ الكود: العنوان: تحالیل كیمیائیة

  ١المحاضرة: ٢الساعات المعتمدة: 
 ٢المجموع: ٢العملي: حصص اإلرشاد الخاص:

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

 ت الكمیائیة  المختلفة .تعریف الطالب بالتحالیل الكیمیائیة  وأنواع التفاعال 
 تعرف الطالب على المبادىء األساسیة والطرق المختلفة للنحالیل الكمیائیة  ومااستحدث منھا.  
 .تقییم الطالب لنتائج التحالیل 

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢

 من المتوقع بنھایة ھذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 

 لمقررمخرجات التعلم ل رنامجمخرجات التعلم للب البند 
یتعرف على النظریات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

واألساسیات في مجال التحالیل 
 المعملیة و الحقلیة .

 

یعرف المبادىء األساسیة  ٢/١/١/١
 للقیاسات البیئیة

ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح
 للتحالیل المعملیة و الحقلیة 

 لبیئةیعرف علم سموم ا ٢/١/١/٣
ل  ٢/١/١/٤ واع التحالی دد ان یع

 المطلوب و كیفیة اجرائھا 
یحدد تأثیر الممارسة المھنیة  ٢/١/٤

 على البیئة. 
 

یات  ٢/١/٤/١ ادئ وأساس یشرح مب
ى القیاسات  مراقبة وتوكید الجودة ف

 البیئیة المختلفة
یتعرف على كیفیة الحفاظ  ٢/١/٥

 على البیئة وصیانتھا.
 

دد  ٢/١/٥/١ ات یح أثیر الملوث ت
المختلفة على البیئة باستخدام طرق 

 القیاس المختلفة
یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١ المھارات الذھنیة: -ب

المتعلقة بمسوح الموارد الطبیعیة 
 فى البیئة.

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 المختلفة للملوثات البیئیة
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 لمقررمخرجات التعلم ل رنامجمخرجات التعلم للب البند 
یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢

ارك في ایجاد المحیطة ویرتبھا ویش
 حلول لھا وفقا ألولویتھا.

ى  ٢/٢/٢/١ یقیم مستوى الملوثات ف
اكل  ل مش ى ح تخدمھا ف ة ویس البیئ

 التلوث البیئى
یحلل األبحاث والمواضیع  ٢/٢/٣

 ذات العالقة بعلوم البیئة. 
 

ات  ٢/٢/٣/١ راء دراس رح إج یقت
ى  بحثیة الكتشاف مؤشرات جدیدة ف

 مجال رصد الملوثات
تنبط القرارات المھنیة فى یس ٢/٢/٥

 ضوء المعلومات المتاحة.
 

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
 عملیات القیاس الحقلیة والمعملیة

رصد یطبق مھارات  ٢/٣/١ المھارات المھنیة  -ت
واستكشاف واستخدام الموارد 

 الطبیعیة.
 

ة  ٢/٣/١/١ زة متنوع تخدم أجھ یس
 فى عملیات التحالیل الكمیائیة 

ى  ٢/٣/١/٢ دة ف رق جدی ر ط یبتك
خدام  ات باس اس الملوث ف وقی كش

 التحالیل الكمیائیة 
 
ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص

 لعملیات الكشف والقیاس البیئى
 المیدانیة و المسوح یجري ٢/٣/٢

 یعد قواعد بیانات لھا.
 

ن  ٢/٣/٢/١ ة ع اریر فنی ب تق یكت
وث  توى التل ة ومس ف البیئی الكواش

 البیئى
ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق

 ألقرانھ
یقدم االستشارات التى تخدم  ٢/٣/٣

المجتمع فى المجاالت البیئیة 
 المختلفة.

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
د  ى رص تخدمة ف واالدوات  المس
ى  وقیاس الملوثات البیئیة ویعمل عل

 تطویرھا
المھارات العامة  -ث

 :والمنقولة
 

مع  یستطیع التواصل الفعال ٢/٤/١
المؤسسات العلمیة و المجتمعیة 

 المختلفة. 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
 المعامل المختلفة  

یستطیع التقییم الذاتى  ٢/٤/٢
وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة 

 الشخصیة.

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
ع  ط التوزی ى رب ة ف اإللكترونی
ناعیة  ات الص ى للمؤسس الجغراف

 بیئىومعدالت التلوث ال
یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣

المعلومات والمصادر المختلفة 
للحصول على المعلومات 

والمعارف لتطویر معارفھ 
 ومھاراتھ.

رین  ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل یم
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم
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 المحتویات: -٣

 إرشاد/عملي محاضرة عدد الساعات الموضوع
 ٢ ١ ٢ ضویةمقدمة فى علم الكیمیاء الع

 ٢ ١ ٢ مقدمة فى علم الكیمیاء الغیر عضویة 
 ٦ ٣ ٦ مقدمة فى علم الكیمیاء الفیزیائیة 

 ٢ ١ ٢ ادارة المعامل
 التحلیل العضوي العنصري ـ التحلیل الكھركیمیائي

 .ـ التحلیل المباشر
٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ مقدمة وتعریفات وتصمیم تجارب القیاسات البیئیة
 ٢ ١ ٢ الحجمى و الطیفى القیاس الوزنى و 

 ٢ ١ ٢ طرق التحالیل الكیمیائیة  المعملیة والحقلیة
 ٤ ٢ ٤ القیاسات األساسیة المستخدمة فى التحلیل البیئى

 ٤ ٢ ٤ مراقبة وتوكید الجودة فى القیاسات البیئیة
 
 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤

 األسبوع الموضوع رقم الموضوع
 االول یاء العضویةمقدمة فى علم الكیم ١
 الثاني مقدمة فى علم الكیمیاء الغیر عضویة  ٢
 الخامس -الثالث  مقدمة فى علم الكیمیاء الفیزیائیة  ٣
 السادس ادارة المعامل ٤

 التحلیل العضوي العنصري ـ التحلیل الكھركیمیائي ٥
 .ـ التحلیل المباشر

 السابع

 الثامن لبیئیةمقدمة وتعریفات وتصمیم تجارب القیاسات ا ٦
 التاسع القیاس الوزنى و الحجمى و الطیفى ٧
 العاشر طرق التحالیل الكیممیائیة  المعملیة والحقلیة ٨
 الحادى عشر والثانى عشر القیاسات األساسیة المستخدمة فى التحلیل البیئى ٩
 الثالث عشر والرابع عشر مراقبة وتوكید الجودة فى القیاسات البیئیة ١٠
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 قة بین المقرر والبرنامج:العال -٥

 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 
 المعرفة والفھم

 
المھارات الذھنیة

 
المھارات العامة المھارات المھنیة 

 والمنقولة
اییر  المع
ة  األكادیمی
ى  امج والت للبرن
رر  وم المق یق

 بتحقیقھا

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 
 
 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر
 موضوعات المقرر

األو
 ل

ثانال
الخام الرابع الثالث ى

 س
الساد
 س

السا
 بع

الثام
 ن

التاس
 ع

العا
 شر

المعرفة والفھم
 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة للقیاسات البیئیة

ة  ٢/١/١/٢ یحدد الطرق المختلف
 للتحالیل المعملیة و الحقلیة 

موم  ٢/١/١/٣ م س رف عل یع
 البیئة
ل  ٢/١/١/٤ واع التحالی دد ان یع

 جرائھا المطلوب و كیفیة ا
 

x x     x x   

ادئ  ٢/١/٤/١ رح مب یش
د  ة وتوكی یات مراقب وأساس
ة  ات البیئی ى القیاس ودة ف الج

 المختلفة
 

        x  

المھارات
الذھنیة 
واع  ٢/٢/١/١  ین األن ز ب یمی

     x      ة للملوثات البیئیةالمختلف

ات  ٢/٢/٢/١ یقیم مستوى الملوث
ل  ى ح تخدمھا ف ة ویس ى البیئ ف

 مشاكل التلوث البیئى
        x  



 

٣٣ 

 

یقترح إجراء دراسات  ٢/٢/٣/١
دة  بحثیة الكتشاف مؤشرات جدی

 فى مجال رصد الملوثات
 x         

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
ة  اس الحقلی ات القی عملی

 والمعملیة
  x        

ت المھنیة 
المھارا

 

زة  ٢/٣/١/١ تخدم أجھ یس
ل  ات التحالی ى عملی ة ف متنوع

 الكمیائیة 
   x  x  x   

یبتكر طرق جدیدة فى  ٢/٣/١/٢
ات باسخدام  كشف وقیاس الملوث

 التحالیل الكمیائیة 
 

    x     x 

ارب  ٢/٣/١/٣ مم تج یص
اس     x       مختلفة لعملیات الكشف والقی

یكتب تقاریر فنیة عن  ٢/٣/٢/١
توى  ة ومس ف البیئی الكواش

 التلوث البیئى
رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق

واالدوات  المستخدمة فى رصد 
ل  ة ویعم ات البیئی اس الملوث وقی

 على تطویرھا

  x        

ت العامة والمنقولة
المھارا

 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
 x     x     المعامل المختلفة  

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ى رب ة ف ات اإللكترونی البیان
ات  ى للمؤسس ع الجغراف التوزی
وث  دالت التل ناعیة ومع الص

 البیئى

   x       

یمارس تعلیم اآلخرین  ٢/٤/٣/١
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم
      x x   
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 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم: -٨

 فة للمقررنواتج التعلم المستھد

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم

رة
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 المعرفة و الفھم

٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

 المھارات الذھنیة

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     



 

٣٥ 

 

 
 طرق التقویم لنواتج التعلم المستھدفة: -٩

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 طرق التقویم

رى
ری
تح
 ال
بار
خت
اال

وى
شف
 ال
بار
خت
اال

 

لى
عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 اتمناقش عروض

 المعرفة و الفھم
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 
٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 المھارات الذھنیة

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٥/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  
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 الوزن النسبي لكل تقویمالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ ختبار النظرى النھائىاال

 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى
 السابع ٥ االختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعى ١٥ شاتوالمناق

  %١٠٠ األجمالى

 
 
 

 قائمة المراجع -١١
 

Arikawa, Yoshiko (٢٠٠١). "Basic Education in Analytical Chemistry" (pdf). Analytical 
Sciences. The Japan Society for Analytical Chemistry. ١٧ (Supplement): i٥٧١–i٥٧٣. 
Retrieved ١٠ January ٢٠١٤.  
  Miller, K; Synovec, RE (٢٠٠٠). "Review of analytical measurements facilitated by 
drop formation technology". Talanta. ٣٣–٩٢١ :(٥) ٥١. PMID ١٨٩٦٧٩٢٤. 
doi:١٠.١٠١٦/S٦-٠٠٣٥٨(٩٩)٩١٤٠-٠٠٣٩.  
Bartle, Keith D.; Myers, Peter (٢٠٠٢). "History of gas chromatography". TrAC 
Trends in Analytical Chemistry. ٥٤٧ :(١٠–٩) ٢١. doi:١٠.١٠١٦/S٠١٦٥-
٣.  
Laitinen, H.A. (١٩٨٩). "History of analytical chemistry in the U.S.A". Talanta. ١) ٣٦–
٩–١ :(٢. PMID ١٨٩٦٤٦٧١. doi:٣-٨٠٠٧٧(٨٩)٩١٤٠-١٠.١٠١٦/٠٠٣٩.  
Bard, A.J.; Faulkner, L.R. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications. 
New York: John Wiley & Sons, ٢nd Edition, ٢٠٠٠.[page needed]  
Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J. Fundamentals of Analytical Chemistry New 
York: Saunders College Publishing, ٥th Edition, ١٩٨٨.[page needed]  

Wilkins, C. (١٩٨٣). "Hyphenated techniques for analysis of complex 
organic mixtures". Science. ٦–٢٩١ :(٤٦٢١) ٢٢٢. 

. ٦٣٥٣٥٧٧ PMID. W٢٢٢..٢٩١Sci...١٩٨٣:Bibcode
.٦٣٥٣٥٧٧/science.١٠.١١٢٦:doi 

 
Skoog, Douglas A.; West, Donald M.; Holler, F. James; Crouch, Stanley R. 

(٢٠١٤). Fundamentals of Analytical Chemistry. Belmont: Brooks/Cole, Cengage 
Learning. p. ١. ISBN ٥٥٨٣٢-٤٩٥-٠-X.  
Skoog, Douglas A.; Holler, F. James; Crouch, Stanley R. (٢٠٠٧). Principles of 

-٠-٤٩٥ ISBN. ١ umental Analysis. Belmont, CA: Brooks/Cole, Thomson. p.Instr
٠١٢٠١-٧ 

 



 

٣٧ 

 

 
 
 

 
 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٢

رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع ة -دع رامج الیكترونی ة  -ب ات مادی اراتامكان ة للزی زة  -المیدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 

 
 منسق المقرر: : أ.د/ عمر سعد تمام

 
 د/محمد فتحى عزازى یس القسم: رئ
 

 التاریخ:   /    /    
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 TQB٣توصیف مقرر المعاییر البیئیة 
 

القیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومةالدبلوم   :یقدم من خاللھ المقرر الذى   البرنامج
 و تقییم االثر البیئى الحدیثة

 إجباري أم اختیارى: إجبارى
  النظم البیئیةفى وارد الطبیعیة مسوح الم :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھنى :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 TQB٣ الكود: المعاییر البیئیة العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصإلحصص ا

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١٣

 ،آلیات تحسین كفاءة اإلنتاج ضمن  لمعاییر البیئیةالطالب باتعریف  
 )المنظمة الدولیة للمعاییر (أیزوتعرف الطالب   بالیة عمل    
 و فوائد استخدام المعاییر لتوازن البیئىتقییم الطالب للحالة البیئیة و كیفیة تأثیرھا على ا 

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -١٤

 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یتعرف على النظریات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

واألساسیات في مجال الرصد 
والعلوم البیئیة ذات  البیئي
 .العالقة

 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة للمعاییر البیئیة

ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح
 للحصول غلى شھادة االیزو

ة  ٢/١/١/٣ اریخ و اھمی رف ت یع
 )المنظمة الدولیة للمعاییر (أیزو

ات  ٢/١/١/٤ دد المعاییروالعالم یع
 ث منھاالبیئیة المختلفة ومااستحد



 

٣٩ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یحدد تأثیر الممارسة  ٢/١/٤

. المھنیة على البیئة  
 

رح ٢/١/٤/١ زو  یش اییر االی مع
ھادات ٩٠٠٠ ن ش ھ م ا یلی و م
 ........٩٠٠٢و٩٠٠١

یتعرف على كیفیة الحفاظ  ٢/١/٥
 على البیئة وصیانتھا.

 

زو من  ٢/١/٥/١ ة اآلی یحدد  اھمی
 منظور الجودة الشاملة 

یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١ المھارات الذھنیة: -ب
المتعلقة بمسوح الموارد الطبیعیة 

 فى البیئة.
یمیز بین األنواع  ٢/٢/١/١

فلسفة المختلفة لشھادات االیزو و 
 إدارة الجودة 

 
یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢

المحیطة ویرتبھا ویشارك في 
 ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا.

ودة  ٢/٢/٢/١ یم إدارة الج یق
 TQMاملة الش

یحلل األبحاث والمواضیع  ٢/٢/٣
 ذات العالقة بعلوم البیئة. 

 

ات  ٢/٢/٣/١ راء دراس رح إج یقت
اییر االداء و  ویر مع ة لتط بحثی

 االنتاج 
یستنبط القرارات المھنیة  ٢/٢/٥

 فى ضوء المعلومات المتاحة.
 

یقیم و یطور نظام إدارة  ٢/٢/٥/١
 الجودة

رصد یطبق مھارات  ٢/٣/١ المھارات المھنیة  -ت
واستكشاف واستخدام الموارد 

 الطبیعیة.
 

زة متنوعة  ٢/٣/١/١ یستخدم أجھ
ات  فى عملیات رصد وقیاس الملوث

 البیئیة
دة  ٢/٣/١/٢ رق جدی ر ط یبتك

ودة  ق إدارة الج ات لتطبی كمتطلب
 الشاملة

ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص
 لضبط معدالت االداء  

میدانیة ال المسوح یجري ٢/٣/٢
 یعد قواعد بیانات لھا. و
 

ة  ٢/٣/٢/١ اریر فنی ب تق یكت
 الخاصة بالحصول على االیزو

ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق
 و یقوم باعداد ملف االیزو ألقرانھ

یقدم االستشارات التى  ٢/٣/٣
تخدم المجتمع فى المجاالت 

 البیئیة المختلفة.

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
د واالدوات   ى رص تخدمة ف المس

ل  ة ویعم ات البیئی اس الملوث وقی
 على تطویرھا

المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

یستطیع التواصل الفعال  ٢/٤/١
مع المؤسسات العلمیة و 

 المجتمعیة المختلفة. 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح
ة و  والمؤسسات الصناعیة المختلف

  ادارات االیزو



 

٤٠ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یستطیع التقییم الذاتى  ٢/٤/٢

وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة 
 الشخصیة.

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
ع  ط التوزی ى رب ة ف اإللكترونی
ناعیة  ات الص ى للمؤسس الجغراف

 ومعدالت التلوث البیئى
یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣

المعلومات والمصادر المختلفة 
للحصول على المعلومات 

لتطویر معارفھ  والمعارف
 .ومھاراتھ

رین  ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل یم
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم

 

 :المحتویات -١٥
/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع

و تاریخ الھیئة الدولیة   مقدمة فى المعاییر البیئیة
 للمواصفات

 )آلیزو( 

٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ ملةاآلیزو و مفھوم الجودة الشافى  مقدمة 
 ٢ ١ ٢ شروط اآلیزو

األدوات و النماذج المستخدمة في حل 
 مشكالت الجودة الشاملة

  (Ishikawa Diagram) مخطط ایشیكاوا( 
 )Control Sheetورقھ المراقبة (
 )Flow Chartمخطط التدفق (

 )Histogramرسم المستطیالت البیاني (
 )Pareto Graphمخطط باریتو (

 )Dispersion Diagramمخطط التشتت (
 

٦ ٣ ٦ 

 ٩٠٠٠عائلة اآلیزو 

 

٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ من الذین یحق لھم طلب شھادة اآلیزو
 ٢ ١ ٢ اآلیزو و الدول العربیة 

 فوائد وممیزات الحصول على شھادة اآلیزو

اإلنتاجیة  عمالء,خدمة ال ,المنافسة , جودة المنتج(
 )والربحیة

٢ ١ ٢ 

 ٤ ٢ ٤ إدارة الجودة الشاملة
 ٤ ٢ ٤ طلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملةمت



 

٤١ 

 

 
 
 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -١٦
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

١ 
و تاریخ الھیئة الدولیة   مقدمة فى المعاییر البیئیة

 للمواصفات
 )آلیزو( 

 االول

 الثاني اآلیزو و مفھوم الجودة الشاملةفى  مقدمة  ٢

 الثالث  شروط اآلیزو ٣

٤ 

األدوات و النماذج المستخدمة في حل مشكالت الجودة 
 الشاملة

  (Ishikawa Diagram) مخطط ایشیكاوا( 
 )Control Sheetورقھ المراقبة (
 )Flow Chartمخطط التدفق (

 )Histogramرسم المستطیالت البیاني (
 )Pareto Graphمخطط باریتو (

 )Dispersion Diagramمخطط التشتت (
 

 ادسالس -الرابع  

٥ 
 ٩٠٠٠عائلة اآلیزو 

 

 السابع

 الثامن من الذین یحق لھم طلب شھادة اآلیزو ٦
 التاسع و الدول العربیة   اآلیزو ٧

 , جودة المنتج(فوائد وممیزات الحصول على شھادة اآلیزو ٨
 )اإلنتاجیة والربحیة عمالء,خدمة ال ,المنافسة

 العاشر

 ثانى عشرالحادى عشر وال إدارة الجودة الشاملة ٩
 الثالث عشر والرابع عشر متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة ١٠



 

٤٢ 

 

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -١٧
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  ى وللبرن الت
وم ی رر المق ق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -١٨

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 لمقرر مع موضوعاتھ: مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة ل -١٩

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة للمعاییر البیئیة

رق  ٢/١/١/٢ دد الط یح
ى شھادة  المختلفة للحصول غل

اریخ و  ٢/١/١/٣ االیزو رف ت یع
ة  ة الدولی ة  المنظم اھمی

 للمعاییر (أیزو)

x x     x x   

دد  ٢/١/١/٤ یع
ة  ات البیئی المعاییروالعالم

 المختلفة ومااستحدث منھا
زو  ٢/١/٤/١ اییر االی یشرح مع

ھادات ٩٠٠٠ ن ش ھ م ا یلی و م
 ........٩٠٠٢و٩٠٠١

        x  

زو  ٢/١/٥/١ ة اآلی دد  اھمی یح
   x        جودة الشاملةمن منظور ال

المھارات الذھنیة
 

یمیز بین األنواع  ٢/٢/١/١
شھادات االیزو و لالمختلفة 

  فلسفة إدارة الجودة
 

     x     

یم  ٢/٢/٢/١ ودة یق   x        إدارة الج



 

٤٣ 

 

 TQMالشاملة 
راء  ٢/٢/٣/١ رح إج یقت

اییر  ویر مع ة لتط ات بحثی دراس
 االداء و االنتاج 

 x         

یم و ی ٢/٢/٥/١ ام یق ور نظ ط
        x   إدارة الجودة

ت المھنیة 
المھارا

 

زة  ٢/٣/١/١ تخدم أجھ یس
د  ات رص ى عملی ة ف متنوع

 وقیاس الملوثات البیئیة
دة  ٢/٣/١/٢ رق جدی ر ط یبتك

كمتطلبات لتطبیق إدارة الجودة 
  الشاملة

   x  x  x   

ارب  ٢/٣/١/٣ مم تج یص
 x     x     مختلفة لضبط معدالت االداء  

ة  ٢/٣/٢/١ اریر فنی ب تق یكت
   x        الخاصة بالحصول على االیزو

یقیم التقاریر المھنیة  ٢/٣/٢/٢
ھ ف  ألقران داد مل وم باع و یق
 االیزو

  x        

ت العامة 
المھارا

والمنقولة
 

ع  ٢/٤/١/١ ة م یتواصل بفاعلی
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح
ناعیة  ات الص والمؤسس

 فة و ادارات االیزو المختل

    x     x 

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ى رب ة ف ات اإللكترونی البیان
ات  ى للمؤسس ع الجغراف التوزی
وث  دالت التل ناعیة ومع الص

 البیئى

   x       

یم  ٢/٤/٣/١ ارس تعل یم
اس  ائل القی رین وس اآلخ

 المختلفة وتقییم أداءھم
      x x   

 :طرق وأنشطة التعلیم والتعلم -٢٠

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم

رة
ض
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ض 
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الف
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مكت
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مقا

ءة 
قرا
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علم
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یة
دان
می

لة 
رح

 

الة
 ح
سة

درا
یة 
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بة 
كتا

 

بة
جر
ت

 

 و الفھم ةفالمعر
٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 



 

٤٤ 

 

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم

رة
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

 

لم 
لتع
ا

نى
او
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

یة
علم

ض 
رو
ع

 

یة
دان
می

لة 
رح

 

الة
 ح
سة

درا
یة 

اع
ابد

بة 
كتا

 

بة
جر
ت

 

٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 قولةالمھارات العامة و المن

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     

 
 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٢١

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 



 

٤٥ 

 

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٥/١ x       

 نیةالمھارات المھ

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  

 
 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -٢٢

 األسبوع النسبة ویمطرق التق
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى

االختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع ٥ الدراسى

 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى

تقاریر والعروض تقویم المشاریع وال
 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى



 

٤٦ 
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 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم١١
رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع ة -دع رامج الیكترونی ة  -ب ات مادی اراتامكان ة للزی زة  -المیدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 

 
 أ.د/ عمر سعد تمام منسق المقرر:

 
 د/محمد عزازى رئیس القسم:

 
 /       / لتاریخ:  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

٤٨ 

 

 )TQB٤توصیف مقرر أجھزة القیاسات البیئیة ( 
 

القیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومةالدبلوم   :یقدم من خاللھ المقرر الذى   البرنامج
 و تقییم االثر البیئى الحدیثة

 إجباري أم اختیارى: إجبارى
  النظم البیئیةفى الطبیعیة  مسوح الموارد :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھنى :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 TQB٤ الكود: أجھزة القیاسات البیئیة العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصاإل حصص

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

 . المؤشرات البیئیة تعریف الطالب بالقیاسات و 
 تعرف الطالب على المبادىء األساسیة والطرق المختلفة للقیاسات البیئیة ومااستحدث منھا.  
 .رھا على التوازن البیئىتقییم الطالب للحالة البیئیة و كیفیة تأثی 

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢

 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یتعرف على النظریات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

واألساسیات في مجال الرصد 
 .ة ذات العالقةالبیئي والعلوم البیئی

 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة للقیاسات البیئیة

ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح
 للقیاسات البیئیة

ایرة  ٢/١/١/٣ یانة و مع رف ص یع
 االجھزة البیئیة 

رات  ٢/١/١/٤ دد المؤش یع
ة  ة المختلف ات البیئی والعالم

 ومااستحدث منھا



 

٤٩ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یحدد تأثیر الممارسة  ٢/١/٤
. لمھنیة على البیئةا  

 

مبادئ وأساسیات  یشرح ٢/١/٤/١
د  ة وتوكی ودةمراقب ى الج  ف

 القیاسات البیئیة المختلفة
یتعرف على كیفیة الحفاظ  ٢/١/٥

 .على البیئة وصیانتھا
 

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث دد ت یح
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل المختلف

 االجھزة الحدیثة  المختلفة
یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١ المھارات الذھنیة: -ب

المتعلقة بمسوح الموارد الطبیعیة 
 .فى البیئة

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
ة و انسب  ات البیئی المختلفة للملوث

 الطرق لقیاسھا
یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢

المحیطة ویرتبھا ویشارك في 
 .ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا

ا ٢/٢/٢/١ توى الملوث یم مس ت یق
 فى البیئة 

یحلل األبحاث والمواضیع  ٢/٢/٣
  ذات العالقة بعلوم البیئة.

 

ات  ٢/٢/٣/١ راء دراس رح إج یقت
بحثیة الكتشاف مؤشرات جدیدة فى 

 مجال رصد الملوثات
نبط القرارات المھنیة تیس ٢/٢/٥

 .فى ضوء المعلومات المتاحة
 

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
 المعملیةعملیات القیاس الحقلیة و

رصد یطبق مھارات  ٢/٣/١ المھارات المھنیة  -ت
واستكشاف واستخدام الموارد 

 الطبیعیة.
 

زة متنوعة  ٢/٣/١/١ یستخدم أجھ
ات  فى عملیات رصد وقیاس الملوث

 البیئیة
ى  ٢/٣/١/٢ دة ف رق جدی ر ط یبتك

 كشف وقیاس الملوثات
 
ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص

 البیئىلعملیات الكشف والقیاس 
 المیدانیة و المسوح یجري ٢/٣/٢

 یعد قواعد بیانات لھا.
 

ن  ٢/٣/٢/١ ة ع اریر فنی ب تق یكت
وث  ة ومستوى التل الكواشف البیئی

 البیئى
ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق

 ألقرانھ
یقدم االستشارات التى  ٢/٣/٣

تخدم المجتمع فى المجاالت البیئیة 
 .المختلفة

ی ٢/٣/٣/١ ارن ب رق یق ن الط
د  ى رص تخدمة ف واالدوات  المس
ل  ة ویعم ات البیئی اس الملوث وقی

 على تطویرھا
المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

یستطیع التواصل الفعال  ٢/٤/١
مع المؤسسات العلمیة و 

 المجتمعیة المختلفة. 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح

 فةوالمؤسسات الصناعیة المختل
یستطیع التقییم الذاتى  ٢/٤/٢

وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة 
 الشخصیة.

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
ع  ط التوزی ى رب ة ف اإللكترونی
ناعیة  ات الص ى للمؤسس الجغراف



 

٥٠ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
 ومعدالت التلوث البیئى

یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣
المعلومات والمصادر المختلفة 

للحصول على المعلومات 
ف لتطویر معارفھ والمعار

 .ومھاراتھ

رین  ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل یم
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم

 
 
 
 
 

 :المحتویات -٣
/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع
 ٢ ١ ٢ مقدمة فى القیاسات البیئیة الحدیثة 

 ٢ ١ ٢ قیاس أتربة عالقھ ومستنشقة
 ٦ ٣ ٦    قیاس مستویات شدة الضوضاء

 ٢ ١ ٢ قیاس الوطأة الحراریة ببیئة العمل وحول االفران .
 ٢ ١ ٢ قیاس تركیزات الغازات واالبخرة المنبعثة داخل بیئة العمل.
تحلیل غازات العادم وقیاس االنبعاثات الناتجة من مداخن 

 یاس الحمایة الكاثودیةوق االفران
٢ ١ ٢ 

طات تحلیل میاه الصرف الصناعى من المخرج النھائي لمح
 المعالجة

٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ النظیفدراسات ترشید الطاقة واالنتاج 
 ٤ ٢ ٤ تحالیل المتبقیات الخطرة و المشعة فى المنتجات الغذائیة 

دراسة تاثیر تقویم االثر البیئي وضع خطط لتوفیق 
 االوضاع البیئیة

٤ ٢ ٤ 

 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 االول مقدمة فى القیاسات البیئیة الحدیثة  ١
 الثاني قیاس أتربة عالقھ ومستنشقة ٢

 الخامس -الثالث     قیاس مستویات شدة الضوضاء ٣

 السادس قیاس الوطأة الحراریة ببیئة العمل وحول االفران . ٤

٥ 
 السابع قیاس تركیزات الغازات واالبخرة المنبعثة داخل بیئة العمل.

ل غازات العادم وقیاس االنبعاثات الناتجة من مداخن تحلی ٦
 یاس الحمایة الكاثودیةوق االفران

 الثامن

تحلیل میاه الصرف الصناعى من المخرج النھائي لمحطات  ٧
 المعالجة

 التاسع



 

٥١ 

 

 العاشر النظیفدراسات ترشید الطاقة واالنتاج  ٨
 الحادى عشر والثانى عشر ئیة تحالیل المتبقیات الخطرة و المشعة فى المنتجات الغذا ٩

دراسة تاثیر تقویم االثر البیئي وضع خطط لتوفیق  ١٠
 االوضاع البیئیة

 الثالث عشر والرابع عشر

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 ةوالمنقول

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  ى وللبرن الت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة للقیاسات البیئیة

رق یح ٢/١/١/٢ دد الط
 المختلفة للقیاسات البیئیة

یانة و  ٢/١/١/٣ رف ص یع
 معایرة االجھزة البیئیة 

رات  ٢/١/١/٤ دد المؤش یع
ة  ة المختلف ات البیئی والعالم

 .ومااستحدث منھا

x x     x x   

رح ٢/١/٤/١ ادئ  یش مب
یات  د وأساس ة وتوكی مراقب

ودة ى الج ة  ف ات البیئی القیاس
 المختلفة

        x  

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث یحدد ت
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل المختلف

 االجھزة الحدیثة  المختلفة
       x  

 
 
 
 



 

٥٢ 

 

المھارات الذھنیة
 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
ة و  ات البیئی ة للملوث المختلف

 انسب الطرق لقیاسھا
     x     

توى  ٢/٢/٢/١ یم مس یق
  x         الملوثات فى البیئة 

راء یقت ٢/٢/٣/١ رح إج
اف  ة الكتش ات بحثی دراس
مؤشرات جدیدة فى مجال رصد 

 x         

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
ة  اس الحقلی ات القی عملی

 والمعملیة
  x        

ت المھنیة 
المھارا

 

زة  ٢/٣/١/١ تخدم أجھ یس
د  ات رص ى عملی ة ف متنوع

 وقیاس الملوثات البیئیة
دة  ٢/٣/١/٢ رق جدی ر ط یبتك
 ى كشف وقیاس الملوثاتف
 
 

   x  x  x   

ارب  ٢/٣/١/٣ مم تج یص
ف  ات الكش ة لعملی مختلف

  والقیاس البیئى
    x     x 

ة  ٢/٣/٢/١ اریر فنی ب تق یكت
ة ومستوى  عن الكواشف البیئی

 التلوث البیئى
       x   

اریر  ٢/٣/٢/٢  یم التق یق
 المھنیة ألقرانھ

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
ت  المستخدمة فى رصد واالدوا

ة ویعمل  وقیاس الملوثات البیئی
 على تطویرھا

  x        

ت العامة 
المھارا

والمنقولة
 

ع  ٢/٤/١/١ ة م یتواصل بفاعلی
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح
ناعیة  ات الص والمؤسس

 المختلفة

    x     x 

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ى رب ة ف ات اإللكترونی البیان

ع الجغراف ات التوزی ى للمؤسس
وث  دالت التل ناعیة ومع الص

 البیئى

   x       

یم  ٢/٤/٣/١ ارس تعل یم
اس  ائل القی رین وس اآلخ

 المختلفة وتقییم أداءھم
      x x   
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 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم: -٨

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
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 و الفھم ةالمعرف

٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     
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 :نواتج التعلم المستھدفةم لطرق التقوی -٩

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 
٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٥/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  
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 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى

االختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع ٥ الدراسى

 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى
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 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٢

رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع ة -دع رامج الیكترونی ة  -ب ات مادی اراتامكان ة للزی زة  -المیدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 أ.د/ عمر سعد تمام منسق المقرر:

 
 د/محمد عزازى     رئیس القسم:

 
  /       / التاریخ:  
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 )TQB٥مقرر قانون البیئة المصرى و المعاھدات الدولیة ( توصیف
 

 القیاسات البیئیة الحدیثةالبلومة المھنى فى  دبلوم   البرنامج   الذى یقدم من خاللھ المقرر:
 و تقییم االثر البیئى

 إجباري أم اختیارى: إجبارى
  مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة القسم الذي یقدم البرنامج:

 مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة القسم الذي یقدم المقرر:
 الدبلوم المھنى السنة الدراسیة/ المستوى:
 تاریخ اعتماد المواصفات:

 (أ) البیانات األساسیة
 TQB٥ الكود: قانون البیئة المصرى و المعاھدات الدولیةالعنوان: 

  ١المحاضرة: ٢الساعات المعتمدة: 
 ٢المجموع: ٢العملي: خاص:حصص اإلرشاد ال

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

 تعریف الطالب بقانون البیئة و تشریعاتة 
 تعرف الطالب على المبادىء األساسیة فى االئحة التنفیذیة  .  
 تقییم الطالب للحالة البیئیة  فى ظل  القرارات الوزاریة و التشریعات البیئیة 

 لتعلیمیة المستھدفة:النواتج ا -٢
 من المتوقع بنھایة ھذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند 
یتعرف على النظریات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

واألساسیات في مجال الرصد 
 البیئي والعلوم البیئیة ذات العالقة.

 

ا ٢/١/١/١ رف المب دىء یع
 األساسیة لقانون البیئة المصرى

ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح
 لتصنیف المنشئات البیئیة  

ة  ٢/١/١/٣ یعرف االتفاقیات الدولی
 البیئیة متعددة األطراف

ة  ٢/١/١/٤ ات الدولی دد االتفاقی یع
  و المعاھدات البیئیة

یحدد تأثیر الممارسة  ٢/١/٤
 المھنیة على البیئة. 

 

یشرح مبادئ وأساسیات  ٢/١/٤/١
 العمل فى مجال البیئة 
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 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند 
یتعرف على كیفیة الحفاظ  ٢/١/٥

 على البیئة وصیانتھا.
 

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث دد ت یح
ات  ة و الجزائ ى البیئ ة عل المختلف

 المناسبة 
یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١ المھارات الذھنیة: -ب

المتعلقة بمسوح الموارد الطبیعیة 
 البیئة.فى 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 المختلفة لالنشطة البیئیة

یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢
المحیطة ویرتبھا ویشارك في 
 ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا.

ات  ٢/٢/٢/١ یم مستوى المخالف یق
 البیئیة .

یحلل األبحاث والمواضیع  ٢/٢/٣
 ذات العالقة بعلوم البیئة. 

 

ر ٢/٢/٣/١ ات یقت راء دراس ح إج
بحثیة الكتشاف مؤشرات جدیدة فى 

ات د الملوث ال رص اد  مج و ایج
 تشریعات لھا .

یستنبط القرارات المھنیة  ٢/٢/٥
 فى ضوء المعلومات المتاحة.

 

انون  ٢/٢/٥/١ یم ق نة  ٤٨یق لس
فى شأن حمایة نھر النیل و  ١٩٨٢

 المجارى المائیة والئحتھ التنفیذیة.
رصد یطبق مھارات  ٢/٣/١  المھارات المھنیة -ت

واستكشاف واستخدام الموارد 
 الطبیعیة.

 

ة  و  ٢/٣/١/١ انون البیئ یستخدم ق
ة اداء  التشریعات االخرى فى توجی

 العمل 
ى  ٢/٣/١/٢ دة ف رق جدی ر ط یبتك

 تقییم اداء المنشئات الصناعیة 
 
ة  ٢/٣/١/٣ ات مختلف مم ملف یص

ة  للوضع القانونى للمنشئات و كیفی
 قھا تطبی

 المیدانیة و المسوح یجري ٢/٣/٢
 یعد قواعد بیانات لھا.

 

ن  ٢/٣/٢/١ ة ع اریر فنی ب تق یكت
وث  انونى ومستوى التل الوضع الق

 البیئى
ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق

 ألقرانھ
یقدم االستشارات التى  ٢/٣/٣

تخدم المجتمع فى المجاالت البیئیة 
 المختلفة.

ین ا ٢/٣/٣/١ ارن ب رق یق لط
یم  ى تقی تخدمة ف واالدوات  المس

 .االثر البیئى و توفیق االوضاع 
المھارات العامة  -ث

 :والمنقولة
 

یستطیع التواصل الفعال  ٢/٤/١
مع المؤسسات العلمیة و 

 المجتمعیة المختلفة. 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح

 والمؤسسات الصناعیة المختلفة
یستطیع التقییم الذاتى  ٢/٤/٢

وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة 
 الشخصیة.

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
ع  ط التوزی ى رب ة ف اإللكترونی
ناعیة  ات الص ى للمؤسس الجغراف

 ومعدالت التلوث البیئى
رین  ٢/٤/٣/١یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣ یم اآلخ ارس تعل یم
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 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند 
المعلومات والمصادر المختلفة 

للحصول على المعلومات 
ارفھ والمعارف لتطویر مع

 ومھاراتھ.

یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس
 أداءھم

 
 
 
 

 المحتویات: -٣
إرشاد/عمليمحاضرة عدد الساعات الموضوع

 ٤ ٢ ٤ مقدمة فى قانون البیئة
مقدمة فى تعریف االتفاقیات الدولیة البیئیة متعددة 

 األطراف
 

٤ ٢ ٤ 

مایة نھر النیل و المجارى قوانین المحمیات الطبیعیة و ح
 المائیة 

٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ التفتیش البیئي
 ٢ ١ ٢ إجراءات التصالح
 ٢ ١ ٢ الجمعیات األھلیة

 ٢ ١ ٢ ترخیص مزاولة األعمال واالستشارات البیئیة
 ٢ ١ ٢ قرارات تقییم األثر البیئى

 ٤ ٢ ٤ جھاز تنظیم إدارة المخلفات
 ٤ ٢ ٤ لبیئةاألولویات البیئیة لصندوق حمایة ا

 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 الثاني -االول  مقدمة فى قانون البیئة ١

مقدمة فى تعریف االتفاقیات الدولیة البیئیة متعددة األطراف ٢
 

 الرابع -الثالث 

قوانین المحمیات الطبیعیة و حمایة نھر النیل و المجارى  ٣
 المائیة 

 لخامسا

 السادس التفتیش البیئي ٤

 السابع إجراءات التصالح ٥

 الثامن الجمعیات األھلیة ٦
 التاسع ترخیص مزاولة األعمال واالستشارات البیئیة ٧
 العاشر قرارات تقییم األثر البیئى ٨
 الحادى عشر والثانى عشر جھاز تنظیم إدارة المخلفات ٩
 الثالث عشر والرابع عشر ة البیئةاألولویات البیئیة لصندوق حمای ١٠
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 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی
ى  امج والت للبرن
رر  وم المق یق

 بتحقیقھا

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر دفة للمقررنواتج التعلم المستھ
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة لقانون البیئة المصرى

ة  ٢/١/١/٢ یحدد الطرق المختلف
 لتصنیف المنشئات البیئیة  

ات  ٢/١/١/٣ رف االتفاقی یع
 یة متعددة األطرافالدولیة البیئ

ات  ٢/١/١/٤ دد االتفاقی یع
 الدولیة  و المعاھدات البیئیة 

 

x x     x x   

ادئ  ٢/١/٤/١ رح مب یش
ال  ى مج ل ف یات العم وأساس

 البیئة
        x  

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث دد ت یح
ات  ة و الجزائ المختلفة على البیئ

 المناسبة
       x   

المھارات 
الذھنیة

واع  ٢/٢/١/١  ین األن ز ب یمی
     x      المختلفة لالنشطة البیئیة

توى  ٢/٢/٢/١ یم مس یق
  x         المخالفات  البیئیة .

یقترح إجراء دراسات  ٢/٢/٣/١
دة           x بحثیة الكتشاف مؤشرات جدی
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ات د الملوث ال رص ى مج و  ف
 ایجاد تشریعات لھا .

انون  ٢/٢/٥/١ یم ق نة  ٤٨یق لس
حمایة نھر النیل  فى شأن ١٩٨٢

ھ  ة والئحت ارى المائی و المج
 التنفیذیة.

  x        

ت المھنیة 
المھارا

 

ة  ٢/٣/١/١ انون البیئ تخدم ق یس
و التشریعات االخرى فى توجیة 

 اداء العمل 
یبتكر طرق جدیدة فى  ٢/٣/١/٢

 تقییم اداء المنشئات الصناعیة 
  

   x  x  x   

ة  ٢/٣/١/٣ ات مختلف یصمم ملف
ئات و للو انونى للمنش ع الق ض

 كیفیة تطبیقھا 
یكتب تقاریر فنیة عن  ٢/٣/٢/١

توى  انونى ومس ع الق الوض
 التلوث البیئى

    x     x 

ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق
   x        ألقرانھ

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
یم  ى تقی تخدمة ف واالدوات  المس

 .االثر البیئى و توفیق االوضاع 
  x        

ت العامة والمنقولة
المھارا

 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح
 والمؤسسات الصناعیة المختلفة

    x     x 

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ى رب ة ف ات اإللكترونی البیان
ات  ى للمؤسس ع الجغراف التوزی
وث  دالت التل ناعیة ومع الص

 البیئى

   x       

رس تعلیم اآلخرین یما ٢/٤/٣/١
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم
      x x   



 

٦٣ 

 

 

 

 

 

 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم: -٨

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم

رة
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

نى 
او
لتع
م ا
تعل
ال

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

تعل 
 ال
ات
وع

شر
م

 م

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

یة
علم

ض 
رو
ع

 

یة
دان
می

لة 
رح

 

الة
 ح
سة

درا
یة 

اع
ابد
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 المعرفة و الفھم

٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

 المھارات الذھنیة

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     
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 طرق التقویم لنواتج التعلم المستھدفة: -٩

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 قویمطرق الت

رى
ری
تح
 ال
بار
خت
اال

 

وى
شف
 ال
بار
خت
اال

 

لى
عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 المعرفة و الفھم
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 
٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 لذھنیةالمھارات ا

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٥/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  

 
 الوزن النسبي لكل تقویمالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى

االختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع ٥ الدراسى
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 الثامن ٣  لفصل الدراسىالتقویم العملي لنصف ا
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى

 
 
 

 قائمة المراجع -١١
 

 .٢، ص ١٩٩٨التلوث ، منشأة المعارف ، األسكندریة ،  د . أحمد محمد الجمل ، حمایة البیئة البحریة من - ]١[

، الجامعة األردنیة ، نوفمبر  ٣٩د. عویضة محمد أحمد المومني وحیدر عبد المجید ، المجلة الثقافیة العدد  - ]٢[
 . ٢٥٧، ص  ١٩٩٦

 د. مناد فتیحة ، اآللیات الدولیة لحمایة البیئة من التلوث األشعاعي ،  - ]٣[

د. فرج صالح الھریج ، جرائم تلویث البیئة ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر ، الطبعة  - ]٤[ 
 ٥٤، ص  ١٩٩٨األولى ، 

نقال عن أ.د. كاظم المقدادي ، التلوث األشعاعي والمضاعفات الصحیة لحروب الخلیج ، منظمة المجتمع  - ]٥[
 .  ٣٤، ص  ٢٠١٥العلمي ، 

Fulco, C.E;Liverman. C.T & Sox.HC.(٢٠٠٠).Gulf War and Health.Vol ١.Depleted 
uranium.pyridostigimine bromide, Siren vaccines. Committee on Health effects 
Associated with Eeposures during the Gulf War . Division of Health promotional and 
disease prevention .Institute of Medicine.National Academy press 
Washington,D.C.ISBNO-١٧٨-٠٧-٣٠٩-X  
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 تعلماإلمكانات المطلوبة للتعلیم وال -١٢
رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع ة -دع رامج الیكترونی ة  -ب ات مادی اراتامكان ة للزی زة  -المیدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 

 منسق المقرر أ.د/ عمر سعد تمام
 رئیس القسم: د/محمد عزازِىِ◌◌ِ 

 
 التاریخ:   /    /    
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 )TQB٦(  تقییم التأثیر البیئيتوصیف مقرر 
 

و  الحدیثةالقیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومةال  :یقدم من خاللھ المقرر الذى   البرنامج
 تقییم االثر البیئى

 إجباري أم اختیارى: إجبارى
  النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھنى :الدراسیة/ المستوىالسنة 
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 TQB٦ الكود: القیاسات و المؤشرات البیئیة العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١٣

 ف الطالب اھمیة تقییم االثر البیئى تعری 
 تعرف الطالب على المبادىء األساسیة والطرق المختلفة للقیاسات البیئیة ومااستحدث منھا.  
 فى البیئات المختلفة تقییم الطالب للحالة البیئیة و كیفیة تأثیرھا على التوازن البیئى 
 تأھیل الطالب على  عمل ملف االثر البیئى 
 ى عملیة توفیق اوضاع المنشئات الصناعیة و غیرھا .تأھیل الطالب عل 

 
 

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -١٤

 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یتعرف على النظریات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

لرصد واألساسیات في مجال ا
 .البیئي والعلوم البیئیة ذات العالقة

 

یعرف المبادىء األساسیة  ٢/١/١/١
 للقیاسات البیئیة

ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح
 للقیاسات البیئیة

ر  ٢/١/١/٣ یم االث ة تقی یعرف اھمی
 البیئى
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
رات  ٢/١/١/٤ دد المؤش یع

ة الم ة المختلف ات البیئی ثرة ؤوالعالم
 یئىعلى ملف االثر الب

یحدد تأثیر الممارسة المھنیة  ٢/١/٤
. على البیئة  

 

یات  یشرح ٢/١/٤/١ ادئ وأساس مب
ناعیة و  ئات الص ة المنش مراقب

 تصنفھا بیئیا.
یتعرف على كیفیة الحفاظ  ٢/١/٥

 .على البیئة وصیانتھا
 

ق اوضاع  ٢/١/٥/١ ة توفی یحدد الی
 المنشات المتعثرة

المشاكل البیئیة یحدد  ٢/٢/١ المھارات الذھنیة: -ب
المتعلقة بمسوح الموارد الطبیعیة 

 .فى البیئة

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
ا  ة و اثرھ طة البیئی ة لالنش المختلف

 على البیئة 
یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢

المحیطة ویرتبھا ویشارك في ایجاد 
 .حلول لھا وفقا ألولویتھا

ى  ٢/٢/٢/١ یقیم مستوى الملوثات ف
ة و اكل البیئ ل مش ى ح تخدمھا ف یس

 التلوث البیئى
یحلل األبحاث والمواضیع  ٢/٢/٣

  ذات العالقة بعلوم البیئة.
 

ات  ٢/٢/٣/١ راء دراس رح إج یقت
ى  بحثیة الكتشاف مؤشرات جدیدة ف

 مجال رصد الملوثات
نبط القرارات المھنیة فى تیس ٢/٢/٥

 .ضوء المعلومات المتاحة
 

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
 ملیات دراسات االثر البیئىع

رصد یطبق مھارات  ٢/٣/١ المھارات المھنیة  -ت
واستكشاف واستخدام الموارد 

 الطبیعیة.
 

ة  ٢/٣/١/١ زة متنوع تخدم أجھ یس
 فى عملیات دراسات االثر البیئى

ى  ٢/٣/١/٢ دة ف رق جدی ر ط یبتك
 كشف وقیاس االثر البیئى

 
ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص

 كشف وقیاس االثر البیئىلعملیات 
 المیدانیة و المسوح یجري ٢/٣/٢

 یعد قواعد بیانات لھا.
 

ن  ٢/٣/٢/١ ة ع اریر فنی ب تق یكت
وث  توى التل ة ومس ف البیئی الكواش

 البیئى
ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق

 ألقرانھ
یقدم االستشارات التى تخدم  ٢/٣/٣

المجتمع فى المجاالت البیئیة 
 .المختلفة

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
ى  تخدمة ف اس واالدوات  المس قی

 ویعمل على تطویرھا االثر البیئى
المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

یستطیع التواصل الفعال مع  ٢/٤/١
المؤسسات العلمیة و المجتمعیة 

 المختلفة. 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح

 المختلفة والمؤسسات الصناعیة
یستطیع التقییم الذاتى  ٢/٤/٢

وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة 
ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس

ع  ط التوزی ى رب ة ف اإللكترونی
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
ناعیة  الشخصیة. ات الص ى للمؤسس الجغراف

 ومعدالت التلوث البیئى
یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣

المعلومات والمصادر المختلفة 
للحصول على المعلومات 

والمعارف لتطویر معارفھ 
 .ومھاراتھ

رین  ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل یم
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم

 
 
 
 

 :المحتویات -١٥
/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع

 أھداف تقییم األثر البیئيمقدمة فى 
٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ إلجراءات العامة لتقییم األثر البیئيا 
 ٢ ١ ٢  عملیة تقییم التأثیرات البیئیة   

 ٢ ١ ٢  جراءات تقییم االثر البیئى للمشروعاتا
 ٢ ١ ٢   فوائد تقییم األثر البیئي

 ٢ ١ ٢ مناھج تقییم األثر البیئي

 مجاالت مناھج تقییم األثر
 )Impact Identificationتعریف وتحدید األثر (التأثیر) ( 

 )Measurement Impact Identificationقیاس األثر (
 )Impact Interpretation and Evaluationتحلیل وتقویم األثر (

٤ ٢ ٤ 

  :البیئىنماذج تقییم االثر 

   ) نموذج التصنیف البیئي (أ 
   )نموذج التصنیف البیئي (ب 

 

٤ ٢ ٤ 

 لبیئةالقرارت وزیر ا
 ) ٢٠١٦لسنة  ١٩(قرار وزیر البیئة رقم  

 )٢٠١٦لسنة  ٢٠(قرار وزیر البیئة رقم    
 )٢٠١٧لسنة  ٧٥(قرار وزیر البیئة رقم    

  ٢٠١٦لسنة  ٢٦قرار الرئیس التنفیذى للجھازرقم 

٢ ١ ٢ 

 قوائم مشروعات التصنیف البیئي
(ب دراسات  ,(ب) ,قائمة مشروعات التصنيف البيئي (أ)

  )االشتراطات البيئية الخاصة ,( (جـ) , ة محددة)بيئي

٤ ٢ ٤ 



 

٧٠ 

 

 
 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -١٦
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 أھداف تقییم األثر البیئيمقدمة فى  ١
 االول

 الثاني راءات العامة لتقییم األثر البیئيإلجا  ٢

 الثالث   عملیة تقییم التأثیرات البیئیة    ٣

 الرابعة  جراءات تقییم االثر البیئى للمشروعاتا ٤

 الخامس   فوائد تقییم األثر البیئي ٥

 السابع-السادس ج تقییم األثر البیئيمناھ ٦

٧ 
 مجاالت مناھج تقییم األثر

 )Impact Identificationتعریف وتحدید األثر (التأثیر) ( 
 )Measurement Impact Identificationقیاس األثر (

 )Impact Interpretation and Evaluationتحلیل وتقویم األثر (

 التاسع -الثامن  

٨ 

  :الثر البیئىنماذج تقییم ا

   ) نموذج التصنیف البیئي (أ 
   )نموذج التصنیف البیئي (ب 

 

 شرالحادى ع -العاشر

٩ 

 القرارت وزیر البیئة
 ) ٢٠١٦لسنة  ١٩(قرار وزیر البیئة رقم  

 )٢٠١٦لسنة  ٢٠(قرار وزیر البیئة رقم    
 )٢٠١٧لسنة  ٧٥(قرار وزیر البیئة رقم    

  ٢٠١٦لسنة  ٢٦قرار الرئیس التنفیذى للجھازرقم 

 الثانى عشر

١٠ 

 قوائم مشروعات التصنیف البیئي
(ب دراسات  ,(ب) ,يئي (أ)قائمة مشروعات التصنيف الب

  )االشتراطات البيئية الخاصة ,( (جـ) , بيئية محددة)

 الثالث عشر والرابع عشر
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 العالقة بین المقرر والبرنامج: -١٧
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة األكادی می

امج  ى وللبرن الت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -١٨

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 

 افق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ: مصفوفة تو -١٩

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة للقیاسات البیئیة

ة  ٢/١/١/٢ یحدد الطرق المختلف
 للقیاسات البیئیة

یم  ٢/١/١/٣ ة تقی رف اھمی یع
 االثر البیئى

ادئ  ٢/١/٤/١ رح مب یش
ئات  ة المنش یات مراقب وأساس

 الصناعیة و تصنفھا بیئیا.
 

x x     x x   

رات  ٢/١/١/٤ دد المؤش یع
ة  ة المختلف ات البیئی والعالم
 المؤثرة على ملف االثر البیئى

        x  

ق  ٢/١/٥/١ ة توفی دد الی یح
   x        اوضاع المنشات المتعثرة

المھارات 
الذھنیة

واع  ٢/٢/١/١  ین األن ز ب یمی
المختلفة لالنشطة البیئیة و اثرھا 

 على البیئة 
     x     

ات  ٢/٢/٢/١ یقیم مستوى الملوث
ل  ى ح تخدمھا ف ة ویس ى البیئ   x        ف



 

٧٢ 

 

 مشاكل التلوث البیئى
یقترح إجراء دراسات  ٢/٢/٣/١

دة بحثیة  الكتشاف مؤشرات جدی
 فى مجال رصد الملوثات

 x         

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
        x   عملیات دراسات االثر البیئى

ت المھنیة 
المھارا

 

زة  ٢/٣/١/١ تخدم أجھ یس
ات  ات دراس ى عملی ة ف متنوع

 االثر البیئى
یبتكر طرق جدیدة فى  ٢/٣/١/٢

 كشف وقیاس االثر البیئى
  

   x  x  x   

ارب  ٢/٣/١/٣ مم تج یص
اس  ف وقی ات كش ة لعملی مختلف

 االثر البیئى
یكتب تقاریر فنیة عن  ٢/٣/٢/١

توى  ة ومس ف البیئی الكواش
 التلوث البیئى

 

    x     x 

ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق
 ألقرانھ

 
       x   

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
اس  ى قی واالدوات  المستخدمة ف

ر ا ى االث ل عل ى ویعم لبیئ
 تطویرھا

  x        

ت العامة 
المھارا

والمنقولة
 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح
 والمؤسسات الصناعیة المختلفة

    x     x 

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ى رب ة ف ات اإللكترونی البیان
ات  ى للمؤسس ع الجغراف التوزی
وث  دالت التل ناعیة ومع الص

 بیئىال

   x       

یمارس تعلیم اآلخرین  ٢/٤/٣/١
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم
      x x   
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 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم: -٢٠

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
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ض
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ا
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ع
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لة 
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 و الفھم ةالمعرف

٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     
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 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٢١

 للمقررج التعلم المستھدفة نوات

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 
٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٥/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 ة والمنقولةالمھارات العام

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  
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 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -٢٢

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى

االختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع ٥ دراسىال

 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى

 
 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -٢٣

رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع رامج ا -دع ةب ة  -لیكترونی ات مادی اراتامكان ة للزی زة  -المیدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 قائمة المراجع -١

 .٢، ص ١٩٩٨د . أحمد محمد الجمل ، حمایة البیئة البحریة من التلوث ، منشأة المعارف ، األسكندریة ،  - ]١[

، الجامعة األردنیة ، نوفمبر  ٣٩د. عویضة محمد أحمد المومني وحیدر عبد المجید ، المجلة الثقافیة العدد  - ]٢[
 . ٢٥٧، ص  ١٩٩٦

 ي ، د. مناد فتیحة ، اآللیات الدولیة لحمایة البیئة من التلوث األشعاع - ]٣[

  

د. فرج صالح الھریج ، جرائم تلویث البیئة ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر ، الطبعة  - ]٤[
 ٥٤، ص  ١٩٩٨األولى ، 

األشعاعي والمضاعفات الصحیة لحروب الخلیج ، منظمة المجتمع نقال عن أ.د. كاظم المقدادي ، التلوث  - ]٥[
 .  ٣٤، ص  ٢٠١٥العلمي ، 

Fulco, C.E;Liverman. C.T & Sox.HC.(٢٠٠٠).Gulf War and Health.Vol ١.Depleted 
uranium.pyridostigimine bromide, Siren vaccines. Committee on Health effects 
Associated with Eeposures during the Gulf War . Division of Health promotional and 
disease prevention .Institute of Medicine.National Academy press 
Washington,D.C.ISBNO-١٧٨-٠٧-٣٠٩-X  
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 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -٢

رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع ة -دع رامج الیكترونی ات مادی -ب اراتة امكان ة للزی زة  -المیدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 

 
 منسق المقرر أ.د/ عمر سعد تمام
 رئیس القسم: د/محمد عزازِىِ◌◌ِ 

 
 التاریخ:   /    /    
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 توصیف المقررات االختیاریة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )(TQO١توصیف مقرر علم السموم 
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و  الحدیثةالقیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومةال  :یقدم من خاللھ المقرر الذى   برنامجال
 تقییم االثر البیئى

 إجباري أم اختیارى: اختیارى
  النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم البرنامج
 ةالنظم البیئیفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھنى :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 TQO١ الكود: القیاسات و المؤشرات البیئیة العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : ياألھداف العامة للمقرر الدراس -١

العالمات  تعریف الطالب بعلم سموم البیئة وأنواع المؤشرات البیولوجیة المختلفة والفرق بین 
 . و المؤشرات البیئیة

 تعرف الطالب على المبادىء األساسیة والطرق المختلفة للقیاسات البیئیة ومااستحدث منھا.  
 .ىتقییم الطالب للحالة البیئیة و كیفیة تأثیرھا على التوازن البیئ 

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢

 علي أن: من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یتعرف على النظریات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

واألساسیات في مجال الرصد 
 .البیئي والعلوم البیئیة ذات العالقة

 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
م السموم العضویة و  األساسیة لعل

 الغیر عضویة 
ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح

 لقیاس السموم فى البیئة 
 یعرف النباتات السامة ٢/١/١/٣
ى  ٢/١/١/٤ امة ف واد الس دد الم یع

 البیئة المحیطة
یحدد تأثیر الممارسة  ٢/١/٤

. المھنیة على البیئة  
 

مبادئ وأساسیات  رحیش ٢/١/٤/١
 الحد من السموم البیئیة 
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یتعرف على كیفیة الحفاظ  ٢/١/٥

 .على البیئة وصیانتھا
 

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث دد ت یح
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل المختلف

 طرق القیاس المختلفة
یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١ المھارات الذھنیة: -ب

المتعلقة بمسوح الموارد الطبیعیة 
 .البیئةفى 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 المختلفة للسموم البیئیة

یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢
المحیطة ویرتبھا ویشارك في 
 .ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا

موم  ٢/٢/٢/١ توى الس یم مس یق
 فى البیئة 

یحلل األبحاث والمواضیع  ٢/٢/٣
  ذات العالقة بعلوم البیئة.

 

رح إ ٢/٢/٣/١ ات یقت راء دراس ج
بحثیة الكتشاف مؤشرات جدیدة فى 

 مجال رصد الملوثات
نبط القرارات المھنیة تیس ٢/٢/٥

 .فى ضوء المعلومات المتاحة
 

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
 عملیات القیاس الحقلیة والمعملیة

رصد یطبق مھارات  ٢/٣/١ المھارات المھنیة  -ت
واستكشاف واستخدام الموارد 

 .الطبیعیة
 

زة متنوعة  ٢/٣/١/١ یستخدم أجھ
ات  فى عملیات رصد وقیاس الملوث

 البیئیة
ى  ٢/٣/١/٢ دة ف رق جدی ر ط یبتك

 كشف وقیاس السموم البیئیة
 
ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص

 لعملیات الكشف والقیاس البیئى
 المیدانیة و المسوح یجري ٢/٣/٢

 یعد قواعد بیانات لھا.
 

اریر ٢/٣/٢/١ ب تق ن  یكت ة ع فنی
وث  توى التل ة ومس موم  البیئی الس

 البیئى
ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق

 ألقرانھ
یقدم االستشارات التى  ٢/٣/٣

تخدم المجتمع فى المجاالت البیئیة 
 .المختلفة

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
د  ى رص تخدمة ف واالدوات  المس
ى  وقیاس السموم البیئیة ویعمل عل

 الحد منھا 
المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

یستطیع التواصل الفعال  ٢/٤/١
مع المؤسسات العلمیة و 

 المجتمعیة المختلفة. 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح

 والمؤسسات الصناعیة المختلفة
یستطیع التقییم الذاتى  ٢/٤/٢

وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة 
 الشخصیة.

ت ٢/٤/٢/١ ات یس د البیان خدم قواع
ع  ط التوزی ى رب ة ف اإللكترونی
ناعیة  ات الص ى للمؤسس الجغراف

 ومعدالت التلوث البیئى
یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣

المعلومات والمصادر المختلفة 
رین  ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل یم

ة وتقی اس المختلف ائل القی یم وس



 

٨٠ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
للحصول على المعلومات 
والمعارف لتطویر معارفھ 

 .ومھاراتھ

 أداءھم

 
 
 
 
 

 :المحتویات -٣
/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع

 ٢ ١ ٢ مقدمة فى علم سموم البیئة
 ٢ ١ ٢ مقدمة وتعریف المؤشرات والعالمات البیئیة

–أنواع واستخدامات المؤشرات والعالمات البیئیة (النبات 
 الكائنات الدقیقة)-الحیوان

٦ ٣ ٦ 

 ٢ ١ ٢ النباتات السامة
 ٢ ١ ٢ حیوانات السامةال

 ٢ ١ ٢ السموم الفطریة 
 ٢ ١ ٢ المبادىء األساسیة لقیاس السمیة 

 ٢ ١ ٢ تلوث البیئة و اثرة السمى 
 ٤ ٢ ٤ القیاسات األساسیة المستخدمة فى تحلیل السموم

 ٤ ٢ ٤ مراقبة وتوكید الجودة فى قیاسات السمیة 
 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع عرقم الموضو

 االول مقدمة فى علم سموم البیئة ١
 الثاني مقدمة وتعریف المؤشرات والعالمات البیئیة ٢

–أنواع واستخدامات المؤشرات والعالمات البیئیة (النبات  ٣
 الكائنات الدقیقة)-الحیوان

 الخامس -الثالث 

 السادس النباتات السامة ٤

 السابع الحیوانات السامة ٥

 الثامن السموم الفطریة  ٦
 التاسع المبادىء األساسیة لقیاس السمیة  ٧
 العاشر تلوث البیئة و اثرة السمى  ٨
 الحادى عشر والثانى عشر القیاسات األساسیة المستخدمة فى تحلیل السموم ٩
 الثالث عشر والرابع عشر مراقبة وتوكید الجودة فى قیاسات السمیة  ١٠
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 والبرنامج: العالقة بین المقرر -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  ى وللبرن الت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس ابعالر الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
األساسیة لعلم السموم العضویة 

 و الغیر عضویة 
رق  ٢/١/١/٢ دد الط یح

ى  موم ف اس الس ة لقی المختلف
ات  ٢/١/١/٣ البیئة  رف النبات یع
 السامة

x x     x x   

امة  ٢/١/١/٤ واد الس دد الم یع
  x         لبیئة المحیطةفى ا

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث یحدد ت
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل المختلف

 طرق القیاس المختلفة
       x   

المھارات الذھنیة
واع  ٢/٢/١/١  ین األن ز ب یمی

     x      المختلفة للسموم البیئیة

یقیم مستوى السموم  ٢/٢/٢/١
  x         فى البیئة 

راء یق ٢/٢/٣/١ رح إج ت
اف  ة الكتش ات بحثی دراس
مؤشرات جدیدة فى مجال رصد 

 x         



 

٨٢ 

 

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
ة  اس الحقلی ات القی عملی

 والمعملیة
  x        

ت المھنیة 
المھارا

 

زة  ٢/٣/١/١ تخدم أجھ یس
د  ات رص ى عملی ة ف متنوع

 وقیاس الملوثات البیئیة
   x  x  x   

دة ی ٢/٣/١/٢ رق جدی ر ط بتك
موم  اس الس ف وقی ى كش ف

  البیئیة
    x     x 

ارب  ٢/٣/١/٣ مم تج یص
ف  ات الكش ة لعملی    x       مختلف

ة  ٢/٣/٢/١ اریر فنی ب تق یكت
توى  ة ومس موم  البیئی ن الس ع

 التلوث البیئى
  x        

ت العامة 
المھارا

والمنقولة
 

ع  ٢/٤/١/١ ة م یتواصل بفاعلی
ى و ر البیئ یم األث دات تقی ح

ناعیة  ات الص والمؤسس
 المختلفة

    x     x 

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ى رب ة ف ات اإللكترونی البیان
ات  ى للمؤسس ع الجغراف التوزی
وث  دالت التل ناعیة ومع الص

 البیئى

   x       

یم  ٢/٤/٣/١ ارس تعل یم
اس  ائل القی رین وس اآلخ

 المختلفة وتقییم أداءھم
      x x   

 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم: -٨

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم

رة
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

 

لم 
لتع
ا

نى
او
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

یة
علم

ض 
رو
ع

 

یة
دان
می

لة 
رح

 

سة
درا

 
الة
ح

یة 
اع
ابد

بة 
كتا

 

بة
جر
ت

 

 و الفھم ةالمعرف

٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

   x x   x x      x ٢/٢/١/١ ةالمھارات الذھنی



 

٨٣ 

 

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم

رة
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

 

لم 
لتع
ا

نى
او
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
الع

علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

یة
علم

ض 
رو
ع

 

یة
دان
می

لة 
رح

 

سة
درا

 
الة
ح

یة 
اع
ابد

بة 
كتا

 

بة
جر
ت

 

٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     

 
 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٩

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 ال السنةأعم

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 
٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       



 

٨٤ 

 

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 ال السنةأعم

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

٢/٢/٥/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  

 
 یموالوزن النسبي لكل تقوالجدول الزمنى للتقویم  -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى

االختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع ٥ الدراسى

 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى

 
 
 
 

 قائمة المراجع -١١



 

٨٥ 

 

Caito, Samuel; Almeida Lopes, Ana Carolina B.; Paoliello, Monica M. B.; 
Aschner, Michael (٢٠١٧). "Chapter ١٦. Toxicology of Lead and Its Damage to 
Mammalian Organs".. 

Andresen, Elisa; Küpper, Hendrik (٢٠١٣). "Chapter ١٣. Cadmium toxicity in 
plants 

Thévenod, Frank; Lee, Wing-Kee (٢٠١٣). "Chapter ١٤. Toxicology of cadmium 
and its damage to mammalian organs". In Astrid Sigel, Helmut Sigel and Roland 
K. O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلما -١٢



 

٨٦ 

 

رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع ة -دع رامج الیكترونی ة  -ب ات مادی اراتامكان ة للزی زة  -المیدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 

 
 أ.د/ عمر سعد تمام منسق المقرر:
 د/محمد فتحى عزازى رئیس القسم:

 
  /       / التاریخ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )TQO٢كیمیاء حیویة میكروبیة (توصیف مقرر 
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و  الحدیثةالقیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومةال  :یقدم من خاللھ المقرر الذى   البرنامج
 تقییم االثر البیئى

 إجباري أم اختیارى: اختیارى
  النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیةفى الموارد الطبیعیة مسوح  :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھنى :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 SD٠٠٥ الكود: القیاسات و المؤشرات البیئیة العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 ھنیة(ب) البیانات الم
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

العالمات  تعریف الطالب بعلم سموم البیئة وأنواع المؤشرات البیولوجیة المختلفة والفرق بین 
 . و المؤشرات البیئیة

 تعرف الطالب على المبادىء األساسیة والطرق المختلفة للقیاسات البیئیة ومااستحدث منھا.  
 .و كیفیة تأثیرھا على التوازن البیئىتقییم الطالب للحالة البیئیة  

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢

 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یتعرف على النظریات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

واألساسیات في مجال الرصد 
 .لعلوم البیئیة ذات العالقةالبیئي وا

 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة لعلم الكیمیاء الحیویة

ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح
 لتحلیل التربة و المیاة

 یعرف علم سموم البیئة ٢/١/١/٣
واع السكربات و  ٢/١/١/٤ دد ان یع

 البروتینات و الدھون
یحدد تأثیر الممارسة  ٢/١/٤

. على البیئةالمھنیة   
 

رح ٢/١/٤/١ رق  یش ل الط تحالی
 دقیقةال



 

٨٨ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یتعرف على كیفیة الحفاظ  ٢/١/٥

 .على البیئة وصیانتھا
 

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث دد ت یح
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل المختلف

 طرق القیاس المختلفة
یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١ المھارات الذھنیة: -ب

یة المتعلقة بمسوح الموارد الطبیع
 .فى البیئة

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 المختلفة للملوثات البیئیة

یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢
المحیطة ویرتبھا ویشارك في 
 .ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا

واع  ٢/٢/٢/١ ین أن ز ب یمی
ة اض النووی ات واألحم  البروتین

 نزیماتواإل
یحلل األبحاث والمواضیع  ٢/٢/٣

  ة بعلوم البیئة.ذات العالق
 

ات  ٢/٢/٣/١ راء دراس رح إج یقت
 بیولوجیةالسوائل البحثیة لتعریف  

نبط القرارات المھنیة تیس ٢/٢/٥
 .فى ضوء المعلومات المتاحة

 

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
 عملیات القیاس الحقلیة والمعملیة

رصد یطبق مھارات  ٢/٣/١ المھارات المھنیة  -ت
م الموارد واستكشاف واستخدا

 الطبیعیة.
 

زة متنوعة  ٢/٣/١/١ یستخدم أجھ
 حیویةالوظائف فى عملیات رصد ال

ى  ٢/٣/١/٢ دة ف رق جدی ر ط یبتك
 حیویةالوظائف كشف وقیاس ال

 
ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص

 نزیماتاإللعملیات الكشف عن 
 المیدانیة و المسوح یجري ٢/٣/٢

 یعد قواعد بیانات لھا.
 

ى ی ٢/٣/٢/١ دة ف رق جدی ر ط بتك
 ھرموناتالكشف وقیاس 

ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق
 ألقرانھ

یقدم االستشارات التى  ٢/٣/٣
تخدم المجتمع فى المجاالت البیئیة 

 .المختلفة

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
تخدمة ل ف واالدوات  المس كش

 ھرموناتالوقیاس 
المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

ستطیع التواصل الفعال ی ٢/٤/١
مع المؤسسات العلمیة و 

 المجتمعیة المختلفة. 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
 المؤسسات الصناعیة المختلفة

یستطیع التقییم الذاتى  ٢/٤/٢
وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة 

 الشخصیة.

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
اء  ط الكیمی ى رب ة ف اإللكترونی

 وم االخرى .الحیویة  و العل
یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣

المعلومات والمصادر المختلفة 
للحصول على المعلومات 
والمعارف لتطویر معارفھ 

 .ومھاراتھ

رین  ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل یم
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم
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 :المحتویات -٣
/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع

 ٢ ١ ٢ یمیاء الحیویةمقدمة فى علم الك
 ٢ ١ ٢ كیمیاء وأیضمقدمة وتعریف 

 ٦ ٣ ٦ السكریات والدھونأنواع 

 ٢ ١ ٢ طرق تحالیل دقیقة
 ٢ ١ ٢ إنزیماتواال البروتینات واألحماض النوویة

 ٢ ١ ٢ تحلیل نتائج 
 ٢ ١ ٢ سوائل بیولوجیة
 ٢ ١ ٢ وظائف حیویة

 ٤ ٢ ٤ ھرمونات ، مناعة
 ٤ ٢ ٤ بیولوجیا أورام

 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 االول مقدمة فى علم الكیمیاء الحیویة ١
 الثاني كیمیاء وأیضمقدمة وتعریف  ٢
 الخامس -الثالث  السكریات والدھونأنواع  ٣
 السادس طرق تحالیل دقیقة ٤
 السابع إنزیماتواال البروتینات واألحماض النوویة ٥

 الثامن تحلیل نتائج  ٦
 التاسع سوائل بیولوجیة ٧
 العاشر وظائف حیویة ٨
 الحادى عشر والثانى عشر ھرمونات ، مناعة ٩
 الثالث عشر والرابع عشر بیولوجیا أورام ١٠



 

٩٠ 

 

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة ارات المھنیة المھ
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  ى وللبرن الت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى ةالمواد المتخصص العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 
 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

یعرف  ٢/١/١/١
ىء األساسیة لعلم المباد

 الكیمیاء الحیویة

یحدد الطرق  ٢/١/١/٢
المختلفة لتحلیل التربة و 

 المیاة

یعرف علم  ٢/١/١/٣
 سموم البیئة

x x     x x   

واع  ٢/١/١/٤ دد ان یع
كر ات و بالس ات و البروتین
 الدھون

        x  

ات  ٢/١/٥/١ یحدد تأثیر الملوث
ة باستخدام  ى البیئ المختلفة عل

  x        قیاس المختلفةطرق ال

 
 
 
 
 



 

٩١ 

 

المھارات الذھنیة
 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
     x      المختلفة للملوثات البیئیة

واع  ٢/٢/٢/١ ین أن ز ب یمی
ة  البروتینات واألحماض النووی

 نزیماتواإل
        x  

راء  ٢/٢/٣/١ رح إج یقت
ف  ة لتعری ات بحثی دراس

 بیولوجیةالسوائل ال
 x         

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
ة  اس الحقلی ات القی عملی

 والمعملیة
  x        

ت المھنیة 
المھارا

 

زة  ٢/٣/١/١ تخدم أجھ یس
د  ات رص ى عملی ة ف متنوع

 حیویةالوظائف ال
   x  x   x  

دة  ٢/٣/١/٢ رق جدی ر ط یبتك
اس ال ف وقی ى كش ائف ف وظ

 حیویةال
 

    x     x 

ارب  ٢/٣/١/٣ مم تج یص
ة  ن مختلف ف ع ات الكش لعملی

 نزیماتاإل
       x   

دة  ٢/٣/٢/١ رق جدی ر ط یبتك
        x   ھرموناتالفى كشف وقیاس 

ت العامة 
المھارا

والمنقولة
 

یتواصل بفاعلیة مع  ٢/٤/١/١
 x     x     المؤسسات الصناعیة المختلفة

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ى رب ة ف ات اإللكترونی البیان

اء الحیوی وم الكیمی ة  و العل
 االخرى .

   x       

یم  ٢/٤/٣/١ ارس تعل یم
اس  ائل القی رین وس اآلخ

 المختلفة وتقییم أداءھم
        x x 
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 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم: -٨

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
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ض
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ض 
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ا
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ال

 

لم 
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 و الفھم ةالمعرف

٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     
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 :ھدفةنواتج التعلم المستطرق التقویم ل -٩

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 
٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٥/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 مھارات العامة والمنقولةال

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  
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 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى
الفصل االختبار الشفوي لنصف 

 السابع ٥ الدراسى

 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى
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 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٢
رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع ة -دع رامج الیكترونی ة  -ب ات مادی اراتامكان ة للزی زة  -المیدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 

 
 عد تمامأ.د/ عمر س منسق المقرر:

 
 د/محمد فتحى عزازى رئیس القسم:

 
  /       / التاریخ:  
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 )(TQO٣ توصیف مقرر حمایة البیئة
 

و  الحدیثةالقیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومةال  :یقدم من خاللھ المقرر الذى   البرنامج
 تقییم االثر البیئى

 إجباري أم اختیارى: اختیارى
  النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھنى :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 TQO٣ الكود: حمایة البیئة :العنوان

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

 تعریف الطالب بعلم سموم البیئة وأنواع المؤشرات البیولوجیة المختلفة , 
 .و مصادر التلوث و حمایة البیئة تعرف الطالب على المبادىء األساسیة   
 و حمایتةكیفیة تأثیرھا على التوازن البیئىتقییم الطالب للحالة البیئیة و  

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢

 من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یتعرف على النظریات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

واألساسیات في مجال الرصد 
 .ئي والعلوم البیئیة ذات العالقةالبی
 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة للقیاسات البیئیة

ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح
 للقیاسات البیئیة

 یعرف علم سموم البیئة ٢/١/١/٣
رات  ٢/١/١/٤ دد المؤش یع

ة  ة المختلف ات البیئی والعالم
 ومااستحدث منھا

یحدد تأثیر الممارسة  ٢/١/٤
. المھنیة على البیئة  

 

مبادئ وأساسیات  یشرح ٢/١/٤/١
د  ة وتوكی ودةمراقب ى الج  ف

 القیاسات البیئیة المختلفة
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
یتعرف على كیفیة الحفاظ  ٢/١/٥

 .على البیئة وصیانتھا
 

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث دد ت یح
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل المختلف

 طرق القیاس المختلفة
یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١ المھارات الذھنیة: -ب

المتعلقة بمسوح الموارد الطبیعیة 
 .فى البیئة

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 المختلفة للملوثات البیئیة

یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢
المحیطة ویرتبھا ویشارك في 
 .ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا

ات  ٢/٢/٢/١ توى الملوث یم مس یق
ى ح تخدمھا ف ة ویس ى البیئ ل ف

 مشاكل التلوث البیئى
یحلل األبحاث والمواضیع  ٢/٢/٣

  ذات العالقة بعلوم البیئة.
 

ات  ٢/٢/٣/١ راء دراس رح إج یقت
 بحثیة لحمایة البیئة

نبط القرارات المھنیة تیس ٢/٢/٥
 .فى ضوء المعلومات المتاحة

 

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
 عملیات القیاس الحقلیة والمعملیة

رصد یطبق مھارات  ٢/٣/١ ات المھنیة المھار -ت
واستكشاف واستخدام الموارد 

 الطبیعیة.
 

زة متنوعة  ٢/٣/١/١ یستخدم أجھ
ات  فى عملیات رصد وقیاس الملوث

 البیئیة
ى  ٢/٣/١/٢ دة ف رق جدی ر ط یبتك

 كشف وقیاس الملوثات
 
ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص

 لعملیات الكشف والقیاس البیئى
 المیدانیة و المسوح یجري ٢/٣/٢

 یعد قواعد بیانات لھا.
 

ن  ٢/٣/٢/١ ة ع اریر فنی ب تق یكت
وث  ة ومستوى التل الكواشف البیئی

 البیئى
ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق

 ألقرانھ
یقدم االستشارات التى  ٢/٣/٣

تخدم المجتمع فى المجاالت البیئیة 
 .المختلفة

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
د واالدوات  ا ى رص تخدمة ف لمس

ل  ة ویعم ات البیئی اس الملوث وقی
 على حمایتھا

المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

یستطیع التواصل الفعال  ٢/٤/١
مع المؤسسات العلمیة و 

 المجتمعیة المختلفة. 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
 وحدات حمایة البیئة

یستطیع التقییم الذاتى  ٢/٤/٢
علیمیة وتحدید احتیاجاتھ الت

 الشخصیة.

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
ع  ط التوزی ى رب ة ف اإللكترونی
ناعیة  ات الص ى للمؤسس الجغراف

 ومعدالت التلوث البیئى
یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣

المعلومات والمصادر المختلفة 
رین ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل  یم

یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند 
للحصول على المعلومات 
والمعارف لتطویر معارفھ 

 .ومھاراتھ

 أداءھم

 
 
 
 

 :المحتویات -٣
/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع

 ٢ ١ ٢ مقدمة فى علم البیئة
 ٢ ١ ٢ مقدمة وتعریف المؤشرات والعالمات البیئیة

–أنواع واستخدامات المؤشرات والعالمات البیئیة (النبات 
 الكائنات الدقیقة)-الحیوان

٦ ٣ ٦ 

 ٢ ١ ٢ ار بعض أنواع الكواشف لتحدید الصحة البیئیةاختی
معاییر الوكالة األمریكیة للحمایة لإلستفادة من أألنواع 

 األحیائیة ككواشف بیئیة
٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ مقدمة وتعریفات وتصمیم تجارب حمایة البیئة
 ٢ ١ ٢ المبادىء األساسیة للقیاسات البیئیة
 ٢ ١ ٢ حقلیةطرق القیاسات البیئیة المعملیة وال

 ٤ ٢ ٤ معاییر حمایة البیئة 
 ٤ ٢ ٤ مراقبة وتوكید الجودة فى القیاسات البیئیة

 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 االول مقدمة فى علم البیئة ١
 الثاني مقدمة وتعریف المؤشرات والعالمات البیئیة ٢

–والعالمات البیئیة (النبات  أنواع واستخدامات المؤشرات ٣
 الكائنات الدقیقة)-الحیوان

 الخامس -الثالث 

 السادس اختیار بعض أنواع الكواشف لتحدید الصحة البیئیة ٤

٥ 
معاییر الوكالة األمریكیة للحمایة لإلستفادة من أألنواع 

 األحیائیة ككواشف بیئیة
 السابع

 الثامن مقدمة وتعریفات وتصمیم تجارب حمایة البیئة ٦
 التاسع المبادىء األساسیة للقیاسات البیئیة ٧
 العاشر طرق القیاسات البیئیة المعملیة والحقلیة ٨
 الحادى عشر والثانى عشر معاییر حمایة البیئة  ٩
 الثالث عشر والرابع عش مراقبة وتوكید الجودة فى القیاسات البیئیة ١٠
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 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 األكادیمیة القیاسیة المعاییر 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 والمنقولة

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  ى وللبرن الت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنابعالسالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول

المعرفة والفھم
 

یتعرف على النظریات  ٢٢/١/١
واألساسیات في مجال الرصد 

البیئي والعلوم البیئیة ذات 
 .العالقة

یحدد تأثیر الممارسة  ٢/١/٤
. المھنیة على البیئة  

ة  ٢/٢/٢ ل المشكالت البیئی یحل
ي  ارك ف ا ویش ة ویرتبھ المحیط

 ھا.ایجاد حلول لھا وفقا ألولویت
رات  ٢/١/١/٤ دد المؤش یع

ة  ة المختلف ات البیئی والعالم
 .ومااستحدث منھا

x x     x x   

رح ٢/١/٤/١ ادئ  یش مب
یات  د وأساس ة وتوكی مراقب

ودة ى الج ة  ف ات البیئی القیاس
 المختلفة

        x  

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث یحدد ت
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل المختلف

 طرق القیاس المختلفة
       x   

واع  ٢/٢/١/١نالذات ر ین األن ز ب یمی
     x      المختلفة للملوثات البیئیة
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توى  ٢/٢/٢/١ یم مس یق

ة ویستخدمھا  الملوثات فى البیئ
 فى حل مشاكل التلوث البیئى

        x  

راء  ٢/٢/٣/١ رح إج یقت
اف  ة الكتش ات بحثی دراس
مؤشرات جدیدة فى مجال رصد 

  الملوثات

 x         

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
ة  اس الحقلی ات القی عملی

 والمعملیة
 

  x        

المھارات المھنیة 
 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 المختلفة للملوثات البیئیة

  
   x  x  x   

توى  ٢/٢/٢/١ یم مس یق
ة ویستخدمھا  الملوثات فى البیئ

 فى حل مشاكل التلوث البیئى
    x     x 

راء  ٢/٢/٣/١ رح إج یقت
اف  ة الكتش ات بحثی دراس
مؤشرات جدیدة فى مجال رصد 

  الملوثات

       x   

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
ة  اس الحقلی ات القی عملی

 والمعملیة
  x        

المھارات العامة 
والمنقولة

 

ع  ٢/٤/١/١ ة م یتواصل بفاعلی
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح
ناعی ات الص ة والمؤسس

 المختلفة

    x     x 

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ى رب ة ف ات اإللكترونی البیان
ات  ى للمؤسس ع الجغراف التوزی
وث  دالت التل ناعیة ومع الص

 البیئى

   x       

یم  ٢/٤/٣/١ ارس تعل یم
اس  ائل القی رین وس اآلخ

 المختلفة وتقییم أداءھم
      x x  
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 ق وأنشطة التعلیم والتعلم:طر -٨

 للمقررلتعلم المستھدفة نواتج ا

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم

رة
ض
حا
الم

ض 
رو
الع
 و
الم
الف
ا

 

ات
قش
منا
ال

 

لم 
لتع
ا

نى
او
لتع
ا

 

 حل
كلة

مش
ال

نى 
ذھ
 ال
ف
ص
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علم 
الت

ت 
عا
رو
مش

 

وار
ألد
ب ا

لع
وب 
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

یة
علم

ض 
رو
ع

 

یة
دان
می

لة 
رح

 

الة
 ح
سة

درا
یة 

اع
ابد

بة 
كتا

 

بة
جر
ت

 

 مو الفھ ةالمعرف

٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١  x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     



 

١٠٢ 

 

 
 
 
 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٩

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 
٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٥/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  

 
 
 
 



 

١٠٣ 

 

 
 

 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع لنسبةا طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 السادس عشر ١٠ االختبار الشفوي النھائى

االختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع ٥ الدراسى

 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى

ر والعروض تقویم المشاریع والتقاری
 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى

 



 

١٠٤ 

 

 
 قائمة المراجع -١١

دریة للكتاب ، التلوث البیئي حاضر ومستقبل تألیف  أ.د/ عبدالعزیز طریح شرف . مركز اإلسكن -
 م.١٩٩٧اإلسكندریة 

لمجید . الدار الملوثات الكیمیائیة البیئیة تألیف أ.د/ زیدان ھنیدي عبدالحمید و أ.د/ محمد ابراھیم عبدا -
 م.١٩٩٦العربیة للنشر والتوزیع ، القاھرة 

"Resolving the Tragedy of the Commons by Creating Private Property Rights 
in Wildlife," Robert J. Smith, Cato Journal ،Vol. " واضاف ان حل المأساة المشتركة من

البریة ،خالل إنشاء حقوق الملكیة الخاصة في الحیاة  ١روبرت سمیث، كاتو جورنال، المجلد.  " , No. ٢ 
(Fall ١٩٨١), pp. ١ ) ٢، رقم  ٤٦٨-٤٣٩. ٤٦٨-٤٣٩)، ص. ١٩٨١خریف  .  

"Free-Market Environmentalism Reading List," The Commons Blog: 
Markets Protecting the Environment. " "، ومدونة السوق الحرة االھتمام بالبیئة قراءة قائمة

: أسواق حمایة البیئة العموم .  
"Environmentalism, Free-Market," Richard L. Stroup, The Concise 

Encyclopedia of Economics: Library of Economics and Liberty " والبیئیة، والسوق
Stroup الحر"، ریتشارد الم یة : مكتبة االقتصاد والحر ، وموجز موسوعة االقتصاد  

A Hayekian Defense of Free-Market Environmentalism وقال وزیر الدفاع 
Hayekian  من السوق الحرة االھتمام بالبیئة 

Trading Away the Earth: Pollution Credits and the Perils of "Free Market 
Environmentalism" ق الحرة" النشاط البیئي : التلوث االئتمانات ومخاطر "السو مقایضة األرض  

The sale of trees for profit, Trees Instead  بیع أشجار من أجل الربح، بدال من األشجار 
The Thoreau Institute - a pro-free market environmentalism group  معھد

مؤید للسوق الحرة جماعة حمایة البیئة —ثورو  
The Nature Conservancy has posted much information on conservation 

easements and other tools pertaining to free-market environmentalism  المحافظة
على الطبیعة وحققت الكثیر من المعلومات عن حفظ حقوق االرتفاق وغیرھا من األدوات المتعلقة السوق الحرة 
 حمایة البیئة 

Fighting Global Warming–Free Market Style  مكافحة االحترار العالمي على نمط السوق
 الحرة 

Supply Side Environmentalism: EcoWorld جانب العرض االھتمام بالبیئة : EcoWorld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٠٥ 

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١٢
رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع ة -دع رامج الیكترونی ة  -ب ات مادی اراتامكان ةالم للزی زة  -یدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 منسق المقرر: أ.د/ عمر سعد تمام

 
 د/محمد عزازى رئیس القسم:

  /       / التاریخ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٠٦ 

 

 (TQO٤ )توصیف مقرر إحصاء حیوى

و تقییم االثر الحدیثة القیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومالد:  البرامج التي یقدم من خاللھا المقرر
 البیئى

 إجبارى أم إختیارى: إختیارى
 : قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة  القسم الذي یقدم البرنامج
 : قسم مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة القسم الذي یقدم المقرر

 : دبلوم مھنى السنة الدراسیة/ المستوى
 تاریخ اعتماد المواصفات

 انات األساسیة(أ)  البی
  TQO٤ الكود:إحصاء حیوى                        العنوان:

  ١ المحاضرة: ٢الساعات المعتمدة: 
 ساعة  ٢المجموع: ٢ :    العملي حصص اإلرشاد الخاص:

 (ب) البیانات المھنیة 
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

 األھداف العامة للمقرر
 صاء وفائدتھا فى الحیاه العملیة.إبراز وبیان أھمیة اإلح-١-١
 التعرف على  طبیعة ونوع البیانات وماھى طرق عرضھا.-٢-١
 التعرف على طرق المقارنة بین متوسطین.-٣-١
 التعرف على  طبیعة ونوع النماذج الخطیة وكیفیة تقدیرھا.-٤-١
 إكساب الطالب مھارة إستخدام البرامج الجاھزة فى التحلیل اإلحصائى.-٥-١

 
 :النتائج التعلیمیة المستھدفة -٢

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 :والفھم ةالمعرف -١-٢

یحدد تأثیر الممارسة  -٦-١-٢
 ..المھنیة على البیئة

یذكر أنواع البیانات  -١-٦-١-٢
 وطرق عرضھا.

مقاییس  یشرح -٢-٦-١-٢  
 المركزیة والتشتت.

ع التوزییقارن بین  -٣-٦-١-٢
الطبیعى وتوزیع بواسون وتوزیع 

 . ذو الحدین
الفرق بین معامل یذكر  -٤-٦-١-٢

    .اإلرتباط ومعامل اإلنحدار
ة -٢-٢-٢ المھارات الذھنیة: -٢-٢ كالت البیئی ل المش یحل

ي  ارك ف ا ویش ة ویرتبھ المحیط
 . ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا

ة -٥-٢-٢ رارات المھنی تنیط الق یس

یعرض البیانات  -١-٢-٢-٢
 بطریقة صحیحة.

 
یستنتج األسلوب   -١-٥-٢-٢



 

١٠٧ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
و ى ض بة ف ات المناس ء المعلوم

 .المتاحة
 

 اإلحصائى المالئم لنوعیة البیانات.
یوضح الفرق بین  -٢-٥-٢-٢

الخطأ من النوع األول والخطأ من 
 النوع الثانى.

یفسر قیمة معامل  -٣-٥-٢-٢
 اإلرتباط ومعامل اإلنحدار.

ن معامل یقارن بی -٤-٥-٢-٢
 اإلرتباط ومعامل اإلنحدار.

المھارات المھنیة  -٣-٢
 :والعملیة

یستخدم التقنیات الحدیثة  -٢-٣-٢
 فى تحلیل المشكالت البیئیة

  المحیطة فى بیئة العمل
 
 
 

یستخدم البرامج  -١-٢-٣-٢
الجاھزة فى تقدیر المتوسطات 

 وتحلیل اإلنحدار واإلرتباط.
 یعالج البیانات بشكل -٢-٢-٣-٢

 إحصائى.
یمیز طبیعة ونوع  -٣-٢-٣-٢

 النماذج الخطیة وكیفیة تقدیرھا.
المھارات العامة  -٤-٢

 :والقابلة للنقل
یستخدم تكنولوجیا  ٣-٤-٢

المعلومات والمصادر المختلفة 
للحصول على المعلومات 
والمعارف لتطویر معارفھ 

 بما یتفق مع حداثتھا. ومھاراتھ
 

یطور قدرتھ على  -١-٢-٤-٢
خدام التحلیل اإلحصائى فى إست

 المجاالت المختلفة.
الطرق واألسالیب یحدد  -٢-٢-٤-٢

اإلحصائیة المناسبة لنوع البیانات 
والتى تساعد على إتخاذ القرارات 

 المناسبة فى مجال البحث.
 

 :المحتویات -٣
/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع

 اإلحصاء: تعریف ومبادىء -١
 تأنواع البیانا -
 المجتمع والعینة -
 إختیار العینة -
عرض البیانات (العرض الجدولى والعرض  -

 البیانى)
 تطبیقات على الحاسب اآللى -

٤ ٢ ٤ 

 مقاییس المركزیة والتشتت -٢
 المنوال-الوسیط –المتوسط  -
 –اإلنحراف القیاسى -اإلنحراف المعیارى -المدى -

 معامل اإلختالف
 تطبیقات على الحاسب اآللى - -

٦ 
 
 
 

٦ ٣ 

 إختبار الفروض -٣
 الفرق بین التقدیرات المحددة والتقدیرات الفتریة -
حدود الثقة للمتوسط فى حالة معرفة تباین العشیرة  -

 وحالة عدم معرفة تباین العشیرة

٦ ٣ ٦ 



 

١٠٨ 

 

 حدا الثقة للتباین -
تعریف الخطأ من النوع األول والخطأ من النوع  -

 الثانى
 المقارنة بین متوسطین -٤

 المستقلة حالة العینات -
 حالة العینات المزدوجة -    

 تطبیقات على الحاسب اآللى -

٦ ٣ ٦ 

 معامل اإلرتباط ومعامل اإلنحدار -٥
 تطبیقات على الحاسب اآللى -

٦ ٣ ٦ 

 ٢٨ ١٤ ٢٨ إجمالى الساعات
 :موضوعات المقرر -٤

 األسبوع الموضوع
 اإلحصاء: تعریف ومبادىء -١

 أنواع البیانات -
 ةالمجتمع والعین -
 إختیار العینة -
عرض البیانات (العرض الجدولى والعرض  -

 البیانى)

 االول والثانى

 مقاییس المركزیة والتشتت -٢
 المنوال-الوسیط –المتوسط  -
 –اإلنحراف القیاسى -اإلنحراف المعیارى -المدى -

 معامل اإلختالف

 الثالث والرابع
 

 إختبار الفروض -٤
 ات الفتریةالفرق بین التقدیرات المحددة والتقدیر -
حدود الثقة للمتوسط فى حالة معرفة تباین العشیرة  -

 وحالة عدم معرفة تباین العشیرة
 حدا الثقة للتباین -
تعریف الخطأ من النوع األول والخطأ من النوع  -

 الثانى

 الخامس والسادس والسابع
 

 المقارنة بین متوسطین -٥
 حالة العینات المستقلة -

 حالة العینات المزدوجة -    

 الثامن والتاسع 

 العاشر والحادى عشر  معامل اإلرتباط ومعامل اإلنحدار  -٦
الثانى عشر والثالث عشر   تطبیقات على الحاسب اآللى -٧

 والرابع عشر



 

١٠٩ 

 

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات المھنیة 
 العملیةو

المھارات العامة 
 والقابلة للنقل

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  ى وللبرن الت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/٦ 
 

٢/٢/٢ 
٥-٢-٢ 

٢/٣/٢ 
 
 

٢/٤/٣ 
 
 

 
 

 مصفوفة مضاھاة نواتج التعلم المستھدفة:  -٦
 مخرجات التعلم للمقرر موضوعات المقرر

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
X       البیانات وطرق  یذكر أنواع -١-٦-١-٢

  عرضھا.

ھم
الف
 و
فة
عر
الم

 

 X         مقاییس المركزیة  یشرح -٢-٦-١-٢
 والتشتت.

  X     التوزیع الطبیعى یقارن بین  -٣-٦-١-٢
 . وتوزیع بواسون وتوزیع ذو الحدین

     X  الفرق بین معامل اإلرتباط یذكر  -٤-٦-١-٢
    .ومعامل اإلنحدار

X       عرض البیانات بطریقة ی -١-٢-٢-٢
 صحیحة. 

نیة
ذھ
 ال
ات
ھار

الم
 

    X X   یستنتج األسلوب  اإلحصائى  -١-٥-٢-٢
 المالئم لنوعیة البیانات.

   X    یوضح الفرق بین الخطأ من  -٢-٥-٢-٢
 النوع األول والخطأ من النوع الثانى.

     X  یفسر قیمة معامل اإلرتباط  -٣-٥-٢-٢
 ومعامل اإلنحدار.

     X  یقارن بین معامل اإلرتباط  -٤-٥-٢-٢
 ومعامل اإلنحدار.

      X یستخدم البرامج الجاھزة فى  -١-٢-٣-٢
تقدیر المتوسطات وتحلیل التباین وتحلیل 

 اإلنحدار واإلرتباط.

یة 
ھن
الم

ت 
ارا
مھ
ال

لیة
عم
وال

 

X    X X X یعالج البیانات بشكل إحصائى. -٢-٢-٣-٢ 

      X یمیز طبیعة ونوع النماذج  -٣-٢-٣-٢
 الخطیة وكیفیة تقدیرھا.

      X یطور قدرتھ على إستخدام  -١-٣-٤-٢
ت  التحلیل اإلحصائى فى المجاالت المختلفة.

ا
لعا
ا

مة  وال قا بلة



 

١١٠ 

 

X X X X X X X الطرق واألسالیب یحدد  -٢-٣-٤-٢
اإلحصائیة المناسبة لنوع البیانات والتى 

خاذ القرارات المناسبة فى تساعد على إت
 مجال البحث.

 
 طرق التعلیم والتعلم:  -٧

نواتج التعلم المستھدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
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 المعرفھ و الفھم

١-٦-١-٢ X              

٢-٦-١-٢ X              

٣-٦-١-٢ X              

٤-٦-١-٢ X X             

 المھارات الذھنیھ

١-٢-٢-٢ X X    X         

١-٥-٢-٢ X X    X         

٢-٥-٢-٢ X X    X         

٣-٥-٢-٢ X X    X         

٤-٥-٢-٢ X X    X         

المھارات المھنیة
١-٢-٣-٢            X   

٢-٢-٣-٢            X   

٣-٢-٣-٢            X   

المھارات العامة 
 و المنقولة

١-٣-٤-٢            X   

٢-٣-٤-٢            X   

 



 

١١١ 

 

 
 :واتج التعلم المستھدفةنطرق التقویم ل -٨

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

ال 
عم

أ
سنة

ال
 

إمتحانات 
 صغیرة

تقیم  واجبات
 عروض

 مناقشات

 المعرفھ و الفھم

١-٦-١-٢ X X  X X   
٢-٦-١-٢ X X  X X   

٣-٦-١-٢ X X  X X   

٤-٦-١-٢ X X  X X   

 المھارات الذھنیھ

١-٢-٢-٢ X  X X X  X 
١-٥-٢-٢ X  X X X  X 
٢-٥-٢-٢ X  X X X  X 

٣-٥-٢-٢ X  X X X  X 

٤-٥-٢-٢ X  X X X  X 

 المھارات المھنیة
١-٢-٣-٢   X    X 

٢-٢-٣-٢   X    X 

٣-٢-٣-٢   X    X 

 المھارات العامة والمنقولة
١-٣-٤-٢   X    X 
٢-٣-٤-٢   X    X 

 الوزن النسبي لكل تقییمالجدول الزمنى للتقیم و -٩
 

 األسبوع النسبة طرق التقیم
 نھایة الترم ٤٠ األختبار النظرى النھائى
 الخامس عشر ١٠ األختبار الشفوي النھائى

األختبار الشفوي لنصف الفصل 
 الرابع ٥ الدراسى

 الثامن ١٥  سىالتقیم العملي لنصف الفصل الدرا
 الخامس عشر ١٥ التقیم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقیم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى



 

١١٢ 

 

 قائمة المراجع -١٠
 م.٢٠٠٩ اإلحصاء الحیوي وتصمیم التجارب -١-١٠

 الل، أ.د/ محمد حسین صادق عبد الحلیم عشماوي، أ.د/ صالح ج أ.د/                         
 

 من مكتبة المعھد:  كتب مقترحة -٢-١٠
 

 ١- Principles and procedures of statistics. Steel, R.G. and J. H.  
Torrie  (١٩٨٠). 

٢- Statistics and operations  
٣- Basic statistics                   

              



 

١١٣ 

 

 
 تعلیم والتعلماإلمكانات المطلوبة لل -١١

 أقالم  -
 سبورة  -  
 معمل حاسب آلى -       

 
 

 د/ رضا السعید محمد منسق المقرر:
 

 محمد عزازىد/  رئیس القسم:
 

 /        /          التاریخ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

١١٤ 

 

 

 )(TQO٥المنشات الصناعیة  توصیف مقرر توفیق اوضاع
 

 المھنى فى  القیاسات البیئیة الحدیثة و تقییم االثر البیئىالبلومة البرنامج   الذى یقدم من خاللھ المقرر: دبلوم  

 إجباري أم اختیارى: إجبارى
  القسم الذي یقدم البرنامج: مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة
 القسم الذي یقدم المقرر: مسوح الموارد الطبیعیة فى النظم البیئیة

 الدبلوم المھنىالسنة الدراسیة/ المستوى: 
 خ اعتماد المواصفات:تاری

 (أ) البیانات األساسیة
 TQO٥ الكود: المنشات الصناعیة العنوان: توفیق اوضاع

  ١المحاضرة: ٢الساعات المعتمدة: 
 ٢المجموع: ٢العملي: حصص اإلرشاد الخاص:

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

 .و توفیق االوضاع لبیئىتقییم األثر ا اعادة  الھدف منتعریف الطالب  
 .توفیق اوضاع المنشئات الصناعیةرشادات إعداد تقریر تعریف الطالب ا 
 تقییم االثر البیئى للمشروعاتاعادة  تعریف الطالب إجراءات  
 .للمشروعات تعریف الطالب نماذج التصنیف البیئي 
 .تعریف الطالب الھدف من عملیة یوفیق اوضاع  
 .عملیة توفیق االوضاع و اعداد الخطة  تعریف الطالب  كیفیة اجراء 

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢

 من المتوقع بنھایة ھذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا علي أن: 

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند 
یتعرف على النظریات  ٢/١/١ :والفھم ةالمعرف -أ

واألساسیات في مجال الرصد 
العلوم البیئیة ذات البیئي و
 العالقة.

 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة للقیاسات البیئیة

ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح
 المطلوبة . للقیاسات البیئیة

ى  ٢/١/١/٣ نیف البیئ رف التص یع
 للمشروعات

ددة  ٢/١/١/٤ اییر المح دد المع یع
 لتصنیف المشروعات 

یحدد تأثیر الممارسة  ٢/١/٦
 المھنیة على البیئة. 

 

یشرح مبادئ وأساسیات  ٢/١/٤/١
ى  ودة ف د الج ة وتوكی مراقب

 القیاسات البیئیة المختلفة



 

١١٥ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند 
یتعرف على كیفیة الحفاظ  ٢/١/٧

 على البیئة وصیانتھا.
 

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث دد ت یح
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل المختلف

 طرق القیاس المختلفة
 المھارات الذھنیة: -ب

یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١
المتعلقة بالصناعة و تأثیراتھا 

 البیئیة المختلفة
 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
ة  روعات  و كیفی ة للمش المختلف

 تصنیفھا و اعداد الملف البیئى 

یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢
المحیطة ویرتبھا ویشارك في 
 ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا.

یم مس ٢/٢/٢/١ ات یق توى الملوث
ل  ى ح تخدمھا ف ة ویس ى البیئ ف

 مشاكل التلوث البیئى
یحلل األبحاث والمواضیع  ٢/٢/٣

 ذات العالقة بعلوم البیئة. 
 

ات  ٢/٢/٣/١ راء دراس رح إج یقت
بحثیة الكتشاف مؤشرات جدیدة فى 

 مجال رصد الملوثات
یستنبط القرارات المھنیة  ٢/٢/٥

 فى ضوء المعلومات المتاحة.
 

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
 عملیات القیاس الحقلیة والمعملیة

ة  ٢/٣/١ المھارات المھنیة  -ت ارات المھنی ق المھ یطب
وم  ة لعل االت المختلف ى المج ف

  البیئة من خالل طبیعة عملھ

زة متنوعة  ٢/٣/١/١ یستخدم أجھ
ات  فى عملیات رصد وقیاس الملوث

 البیئیة
ى  ٢/٣/١/٢ دة ف رق جدی ر ط یبتك
 ف وقیاس الملوثاتكش
 
ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص

 لعملیات الكشف والقیاس البیئى
ة   ٢/٣/٢ یستخدم التقنیات الحدیث

ة كالت البیئی ل المش ى تحلی  ف
 المحیطة فى بیئة العمل 

ن  ٢/٣/٢/١ ة ع اریر فنی ب تق یكت
وث  ة ومستوى التل الكواشف البیئی

 البیئى
ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق

 ألقرانھ
یقدم االستشارات التى  ٢/٣/٤

تخدم المجتمع فى المجاالت 
 البیئیة المختلفة.

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
د  ى رص تخدمة ف واالدوات  المس
ل  ة ویعم ات البیئی اس الملوث وقی

 على تطویرھا
المھارات العامة  -ث

 :والمنقولة
 

یستطیع التواصل الفعال  ٢/٤/١
مع المؤسسات العلمیة و 

 لمجتمعیة المختلفة. ا

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح

 والمؤسسات الصناعیة المختلفة
یستطیع التقییم الذاتى  ٢/٤/٢

وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة 
 الشخصیة.

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
ع  ط التوزی ى رب ة ف اإللكترونی
ناعیة  ات الص ى للمؤسس الجغراف

 التلوث البیئى ومعدالت



 

١١٦ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل مخرجات التعلم للبرنامج البند 
یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣

المعلومات والمصادر المختلفة 
للحصول على المعلومات 
والمعارف لتطویر معارفھ 

 ومھاراتھ.

رین  ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل یم
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم

 
 

 المحتویات: -٣
 إرشاد/عملي محاضرة عدد الساعات الموضوع

 ٢ ١ ٢ روعاتمعاییر تصنیف المش
 ٢ ١ ٢ و توفیق اوضاع المنشاة اجرائات تقییم االثر البیئى

 ٦ ٣ ٦ للمشروعات نماذج التصنیف البیئي

 ٢ ١ ٢ المشروعات الخاضعة لالشتراطات البیئیة الخاصة
 ٢ ١ ٢ التشریعات البیئیة

 ٢ ١ ٢ نموذج سجل الحالة البیئیة للمنشأة
سجل المواد والمخلفات الخطرة المتداولة   نموذج

   بالمنشأة
 

٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ طرق القیاسات البیئیة 
 ٤ ٢ ٤ القیاسات األساسیة المستخدمة فى التحلیل البیئى

 ٤ ٢ ٤ جودة فى القیاسات البیئیةمراقبة وتوكید ال
 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 االول معاییر تصنیف المشروعات ١
 الثاني و توفیق اوضاع المنشاة اجرائات تقییم االثر البیئى ٢

 الخامس -الثالث  للمشروعات نماذج التصنیف البیئي ٣

٤ 
شتراطات البیئیة الخاصة المشروعات الخاضعة لال  

 

 السادس

٥ 
 السابع التشریعات البیئیة

 الثامن نموذج سجل الحالة البیئیة للمنشأة ٦

فات الخطرة المتداولة بالمنشأةنموذج سجل المواد والمخل ٧ .   
 

 التاسع



 

١١٧ 

 

 العاشر طرق القیاسات البیئیة  ٨
 الحادى عشر والثانى عشر القیاسات األساسیة المستخدمة فى التحلیل البیئى ٩
 الثالث عشر والرابع عشر مراقبة وتوكید الجودة فى القیاسات البیئیة ١٠

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥

 ألكادیمیة القیاسیةالمعاییر ا 
 المعرفة والفھم

 
المھارات الذھنیة

 
المھارات العامة المھارات المھنیة 

 والمنقولة
اییر  المع
ة  األكادیمی
ى  امج والت للبرن
رر  وم المق یق

 بتحقیقھا

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  لعلوم األساسیةا

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 
 
 

 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر
 موضوعات المقرر

األو
 ل

الثان
الخام الرابع الثالث ى

 س
الساد
 س

ساال
 بع

الثام
 ن

التاس
 ع

العا
 شر

المعرفة والفھم
 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
 األساسیة للقیاسات البیئیة

رق  ٢/١/١/٢ دد الط یح
 المختلفة للقیاسات البیئیة

موم  ٢/١/١/٣ م س رف عل یع
 البیئة 

رات  ٢/١/١/٤ دد المؤش یع
ة  ة المختلف ات البیئی والعالم

 ومااستحدث منھا

x x     x x   

ر ٢/١/٤/١ ادئ یش ح مب
د  ة وتوكی یات مراقب وأساس
ة  ات البیئی ى القیاس ودة ف الج

 المختلفة

        x  

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث یحدد ت
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل    x       المختلف



 

١١٨ 

 

 طرق القیاس المختلفة

المھارات الذھنیة
 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 المختلفة للملوثات البیئیة

  
     x     

توى  ٢/٢/٢/١ یم مس یق
ة ویستخدمھا  الملوثات فى البیئ

 فى حل مشاكل التلوث البیئى
        x  

راء  ٢/٢/٣/١ رح إج یقت
اف  ة الكتش ات بحثی دراس
مؤشرات جدیدة فى مجال رصد 

  الملوثات

 x         

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
ة  اس الحقلی ات القی عملی

 والمعملیة
 

  x        

المھارات الم
ھنیة 

 

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 المختلفة للملوثات البیئیة

  
   x  x  x   

توى  ٢/٢/٢/١ یم مس یق
ة ویستخدمھا  الملوثات فى البیئ

 فى حل مشاكل التلوث البیئى
    x     x 

راء  ٢/٢/٣/١ رح إج یقت
اف  ة الكتش ات بحثی دراس
مؤشرات جدیدة فى مجال رصد 

  الملوثات

       x   

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
ة  اس الحقلی ات القی عملی

 والمعملیة
  x        

المھارات العامة والمنقولة
 

ع  ٢/٤/١/١ ة م یتواصل بفاعلی
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح
ناعیة  ات الص والمؤسس

 المختلفة

    x     x 

د  ٢/٤/٢/١ تخدم قواع یس
ط  ى رب ة ف ات اإللكترونی البیان

ى للمؤس ع الجغراف ات التوزی س
وث  دالت التل ناعیة ومع الص

 البیئى

   x       

یم  ٢/٤/٣/١ ارس تعل یم
اس  ائل القی رین وس اآلخ

 المختلفة وتقییم أداءھم
      x x   



 

١١٩ 

 

 طرق وأنشطة التعلیم والتعلم: -٨

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
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 المعرفة و الفھم

٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

 المھارات الذھنیة

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١ x x   x  x  x x   x 
٢/٣/١/٢  x x  x x   x     
٢/٣/١/٣ x      x       
٢/٣/٢/١   x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢ x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١    x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١   x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١ x  x   x     x   
٢/٤/٣/١  x       x     



 

١٢٠ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م لنواتج التعلم المستھدفة:طرق التقوی -٩

 نواتج التعلم المستھدفة للمقرر

 طرق التقویم

رى
ری
تح
 ال
بار
خت
اال

 

وى
شف
 ال
بار
خت
اال

 

لى
عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 المعرفة و الفھم
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 
٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 المھارات الذھنیة

٢/٢/١/١ x      x 
٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٥/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  

 
 



 

١٢١ 

 

 
 

 الوزن النسبي لكل تقویمالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى
 رالسادس عش ١٠ االختبار الشفوي النھائى

 السابع ٥ االختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى

 
 قائمة المراجع -١١

 ١٩٩٠معرفة. الكویت. التلوث مشكلة العصر. عالم ال 
ماھر أبو المعاطى علي،صالح الدین شبل دیاب:صحھ المجتمع معالجھ عملیھ من المنظور الطبي  

 .١٢٧، طبع _نشر_توزیع نور اإلیمان)ص٢٠١٢واإلجتماعى(مكتبھ االزھراء بالریاض 
، ٤٠٥العدد عبدهللا رمضان الكندري، التلوث الھوائي واألبعاد البیئیة واالقتصادیة، مجلة العربي، 

 ومابعدھا. ٩١، الكویت، ص١٩٩٢
 Van Lier (IH): Acid rain and international law, The Netherlans, 

sjithhoff&Noordhof, ١٩٨١,P.٥ 
.أحمد عبد الكریم سالمة، السیاحة وقانون البیئة.. تفعیل وتناغم أم تعطیل وتصادم.. مجلة حقوق حلون  

 .١٥، ص٢٠٠١، العدد الخامس، للدراسات القانونیة واالقتصادیة
 .٢٣.ص٢٠٠٠حسن شحاتة. البیئة والتلوث والمواجھة. القاھرة.  
 ١٩٧٢اإلعالن الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة البشریة، عام   
 ٢٠٠١تقریر األداء البیئي لعام   
 حالة البیئة، العدد : نوعیة الھواء (أسترالیا موقع صفحة الحكومي)  
 ث والمجتمع ماریسا بوكانان وكارل ھورویتز، جامعة میشیغان التلو  
 اكتب عنوان المرجع بین عالمتي الفتح   
 ١٩٦٢الربیع الصامت، صاد كارلسون، عام   
ماھر أبو المعاطى علي،صالح الدین شبل دیاب:صحھ المجتمع معالجھ عملیھ من المنظور الطبي   

 .١٢٢بع _نشر_توزیع نور اإلیمان)ص ، ط٢٠١٢واإلجتماعى(مكتبھ االزھراء بالریاض 
 ماھر أبو المعاطى علي،صالح الدین شبل دیاب:صحھ المجتمع معالجة عملیة من المنظور الطب 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم
ة -دعم طباعة –أجھزة ووسائل عرض  ة  -برامج الیكترونی ات مادی اراتامكان ة للزی أجھزة القیاسات  -المیدانی

 المختلفة البیئیة 
 منسق المقرر أ.د/ عمر سعد تمام
 رئیس القسم: د/ محمد عزازى

 
 التاریخ:   /    /



 

١٢٢ 

 

 )Waste Management )TQO٦ توصیف مقرر ادارة المخلفات
 
 

و  الحدیثةالقیاسات البیئیة  المھنى فى  بلومةال  :یقدم من خاللھ المقرر الذى   البرنامج
 تقییم االثر البیئى

 رى: اختیارىإجباري أم اختیا
  النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم البرنامج
 النظم البیئیةفى مسوح الموارد الطبیعیة  :القسم الذي یقدم المقرر

 الدبلوم المھنى :السنة الدراسیة/ المستوى
 :تاریخ اعتماد المواصفات

 (أ) البیانات األساسیة
 SD٠٠٥ الكود: البیئیةالقیاسات و المؤشرات  العنوان:

  ١المحاضرة: ٢ الساعات المعتمدة:
 ٢المجموع: ٢العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البیانات المھنیة
 : األھداف العامة للمقرر الدراسي -١

العالمات  تعریف الطالب بعلم سموم البیئة وأنواع المؤشرات البیولوجیة المختلفة والفرق بین 
 . و المؤشرات البیئیة

 الطالب على المبادىء األساسیة والطرق المختلفة للقیاسات البیئیة ومااستحدث منھا. تعرف  
 .تقییم الطالب للحالة البیئیة و كیفیة تأثیرھا على التوازن البیئى 

 
 النواتج التعلیمیة المستھدفة: -٢

 علي أن: من المتوقع بنهایة هذا المقرر أن یكون الطالب قادًرا 

 لمقررمخرجات التعلم ل برنامجلل مخرجات التعلم البند 
 :والفھم ةالمعرف -أ

یعرف نظریات و أساسیات  ٢/١/١
المعاییر البیئیة و العلوم المرتبطة 

 بھا
 

ادىء  ٢/١/١/١ رف المب یع
ات و  یة الدارة المخلف األساس

 النفایات
ة  ٢/١/١/٢ رق المختلف دد الط یح

 للتخلص من المخلفات و النفایات
فة ٢/١/١/٣ رف فلس دویر  یع ت

 المخلفات 
رات  ٢/١/١/٤ دد المؤش یع

ة  ة المختلف ات البیئی والعالم
 ومااستحدث منھا



 

١٢٣ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل برنامجلل مخرجات التعلم البند 

یعدد مبادئ و أساسیات  ٢/١/٥
الجودة فى الممارسة المھنیة فى 

التقویم -التنمیة -مجال الرصد
 البیئي

 

مبادئ وأساسیات  یشرح ٢/١/٤/١
د  و القیاسات  الجودةمراقبة وتوكی
 البیئیة المختلفة

یحدد تأثیر الممارسة  ٢/١/٦
 .المھنیة على البیئة

 

ات  ٢/١/٥/١ أثیر الملوث دد ت یح
تخدام  ة باس ى البیئ ة عل المختلف

 طرق القیاس المختلفة

 المھارات الذھنیة: -ب
یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١

المتعلقة بالصناعة و تأثیراتھا 
 البیئیة المختلفة

واع  ٢/٢/١/١ ین األن ز ب یمی
 للملوثات البیئیةالمختلفة 

یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢
المحیطة ویرتبھا ویشارك في 
 ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا.

ات  ٢/٢/٢/١ توى الملوث یم مس یق
ل  ى ح تخدمھا ف ة ویس ى البیئ ف

 مشاكل التلوث البیئى

یحلل األبحاث المنشورة  ٢/٢/٣
حدیثا و المواضیع المتعلقة بتقییم 

توفیق اوضاع االثر البیئى و 
 االنشطة المختلفة

ات  ٢/٢/٣/١ راء دراس رح إج یقت
رق  ى انسب الط ة للوصول ال بحثی

 فى تدویر المخلفات المختلفة .

نبط القرارات المھنیة تیس ٢/٢/٥
 .فى ضوء المعلومات المتاحة

 

اء  ٢/٢/٥/١ اطر أثن یم المخ یق
 عملیات القیاس الحقلیة والمعملیة

 المھارات المھنیة  -ت
یطبق المھارات المھنیة فى  ٢/٣/١

المجاالت المختلفة لعلوم البیئة من 
 خالل طبیعة عملھ

 

زة متنوعة  ٢/٣/١/١ یستخدم أجھ
ات  فى عملیات رصد وقیاس الملوث

 البیئیة
ى  ٢/٣/١/٢ دة ف رق جدی ر ط یبتك

دویرھا و  ات و ت ع المخلف جم
 التخلص االمن منھا .

 
ة  ٢/٣/١/٣ ارب مختلف مم تج یص

 اجھزة  الجمع والتدویر لصیانة 

یستخدم التقنیات  ٢/٣/٢
الحدیثة فى تحلیل المشكالت 

المحیطة فى بیئة العمل البیئیة
 

ن  ٢/٣/٢/١ ة ع اریر فنی ب تق یكت
وث  ة ومستوى التل الكواشف البیئی

 البیئى
ة  ٢/٣/٢/٢ اریر المھنی یم التق یق

 ألقرانھ



 

١٢٤ 

 

 لمقررمخرجات التعلم ل برنامجلل مخرجات التعلم البند 

 المسوح یجري ٢/٣/٣
ات یعد قواعد بیان المیدانیة و

 لھا.
 

رق  ٢/٣/٣/١ ین الط ارن ب یق
ع و  تخدمة جم واالدوات  المس

 تدویر المخلفات 

المھارات العامة  -ث
 :منقولةوال
 

یستطیع التواصل الفعال  ٢/٤/١
مع المؤسسات العلمیة و 

 المجتمعیة المختلفة. 
 

ع  ٢/٤/١/١ ة م ل بفاعلی یتواص
ى  ر البیئ یم األث دات تقی وح

 فةوالمؤسسات الصناعیة المختل

یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣
المعلومات والمصادر المختلفة 

للحصول على المعلومات 
والمعارف لتطویر معارفھ 

 بما یتفق مع حداثتھا. ومھاراتھ
 

ات  ٢/٤/٢/١ د البیان تخدم قواع یس
ع  ط التوزی ى رب ة ف اإللكترونی
ناعیة  ات الص ى للمؤسس الجغراف

   ومعدالت التلوث البیئى

یق و یتعلم یعمل فى فر ٢/٤/٤
 .كیفیة إدارة الوقت بكفاءة

 

رین  ٢/٤/٣/١ یم اآلخ ارس تعل یم
یم  ة وتقی اس المختلف ائل القی وس

 أداءھم

 
 
 
 
 
 
 

 :المحتویات -٣
/عمليإرشادمحاضرة عدد الساعات الموضوع

ادارة المخلفات وتطویر منظومة المخلفات مقدمة فى 
 الصلبة

٢ ١ ٢ 

تخلص منھاالنفایات: أنواعھا، مخاطرھا، وطرق ال  ٢ ١ ٢ 
 ٦ ٣ ٦   إدارة ومعالجة المخلفات الزراعیة

 ٢ ١ ٢ دور المیكروبات الطبیعیة في تدویر المخلفات الزراعیة
الطرق المتنوعة لمعالجة المخلفات الزراعیة ورفع قیمتھا 

 اإلقتصادیة
٢ ١ ٢ 

 ٢ ١ ٢ لصلبةالبرنامج الوطنى إلدارة المخلفات ا
 ٢ ١ ٢ الحلول العاجلة للتخلص اآلمن من المخلفات الصلبة البلدیة

 ٢ ١ ٢ منظومة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدیة تطویر



 

١٢٥ 

 

 ٤ ٢ ٤ بالمحافظات تطویر منظومة جمع المخلفات
 ٤ ٢ ٤ إعادة تأھیل مصانع التدویر

 

 الجدول الزمنى لموضوعات المقرر: -٤
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

ادارة المخلفات وتطویر منظومة المخلفات مقدمة فى  ١
 الصلبة

 االول

 الثاني النفایات: أنواعھا، مخاطرھا، وطرق التخلص منھا ٢

 الخامس -الثالث    إدارة ومعالجة المخلفات الزراعیة ٣

 السادس فات الزراعیةدور المیكروبات الطبیعیة في تدویر المخل ٤

٥ 
الطرق المتنوعة لمعالجة المخلفات الزراعیة ورفع قیمتھا 

 اإلقتصادیة
 السابع

 الثامن البرنامج الوطنى إلدارة المخلفات الصلبة ٦
 التاسع الحلول العاجلة للتخلص اآلمن من المخلفات الصلبة البلدیة ٧
 العاشر منظومة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدیة تطویر ٨
 الحادى عشر والثانى عشر بالمحافظات تطویر منظومة جمع المخلفات ٩
 الثالث عشر والرابع عشر إعادة تأھیل مصانع التدویر ١٠

 العالقة بین المقرر والبرنامج: -٥
 المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

 المعرفة والفھم
 

المھارات الذھنیة
 

المھارات العامة المھارات المھنیة 
 لمنقولةوا

اییر  المع
ة  األكادیمی

امج  ى وللبرن الت
وم ی رر ق المق
 تحقیقھاب

٢/١/١ 
٢/١/٤ 
٢/١/٥ 

 

٢/٢/١ 
٢/٢/٢ 
٢/٢/٣ 
٢/٢/٥ 

 

٢/٣/١ 
٢/٣/٢ 
٢/٣/٣ 

 

٢/٤/١ 
٢/٤/٢ 
٢/٤/٣ 

 

 
 مكونات المقرر: -٦

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  العلوم األساسیة

١٠٠ - % ٦٥ - %٣٥ % 

 
 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستھدفة للمقرر مع موضوعاتھ:  -٧

 موضوعات المقرر للمقررنواتج التعلم المستھدفة 
العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامس الرابع الثالث الثانىاألول



 

١٢٦ 

 

المعرفة والفھم
 

ات و  ٢/١/١ رف نظری یع
ة و  اییر البیئی یات المع أساس

 م المرتبطة بھاالعلو
 
 
 

x x     x x   

یعدد مبادئ و أساسیات  ٢/١/٥
ة  ة المھنی ى الممارس ودة ف الج

د ال الرص ى مج ة -ف -التنمی
 التقویم البیئي

 

        x  

ة  ٢/١/٦ أثیر الممارس دد ت یح
 المھنیة على البیئة.

 
       x   

المھارات الذھنیة
 

یحدد المشاكل البیئیة  ٢/٢/١
ناعة و تأثیراتھا المتعلقة بالص

 البیئیة المختلفة
     x     

یحلل المشكالت البیئیة  ٢/٢/٢
المحیطة ویرتبھا ویشارك في 
 ایجاد حلول لھا وفقا ألولویتھا.

        x  

یحلل األبحاث المنشورة  ٢/٢/٣
حدیثا و المواضیع المتعلقة 
بتقییم االثر البیئى و توفیق 
 اوضاع االنشطة المختلفة

 x         

نبط القرارات تیس ٢/٢/٥
المھنیة فى ضوء المعلومات 

 .المتاحة
 

  x        

المھارات المھنیة 
 

یطبق المھارات المھنیة  ٢/٣/١
وم  ة لعل االت المختلف ى المج ف

  البیئة من خالل طبیعة عملھ
   x  x  x   

یستخدم التقنیات  ٢/٣/٢
الحدیثة فى تحلیل 
المحیطة  المشكالت البیئیة

 ى بیئة العملف
 

    x     x 

   x        المسوح یجري ٢/٣/٣



 

١٢٧ 

 

یعد قواعد  المیدانیة و
 بیانات لھا.

 

المھارات العامة 
والمنقولة

 

یستطیع التواصل الفعال  ٢/٤/١
مع المؤسسات العلمیة و 

 المجتمعیة المختلفة. 
 

    x     x 

یستخدم تكنولوجیا  ٢/٤/٣
المعلومات والمصادر المختلفة 

للحصول على المعلومات 
والمعارف لتطویر معارفھ 

 بما یتفق مع حداثتھا. ومھاراتھ
 

   x       

یعمل فى فریق و یتعلم  ٢/٤/٤
 .كیفیة إدارة الوقت بكفاءة

 

      x x   

 ة التعلیم والتعلم:طرق وأنشط -٨

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
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 و الفھم ةالمعرف

٢/١/١/١ x x       x x  x   
٢/١/١/٢ x             x 
٢/١/١/٣         x   x   
٢/١/١/٤ x x       x x  x   
٢/١/٤/١ x              
٢/١/٥/١         x   x   

 ةالمھارات الذھنی

٢/٢/١/١ x x   x x      x   
٢/٢/٢/١   x x  x x   x    x 
٢/٢/٣/١  x   x   x       
٢/٢/٥/١  x  x  x     x    

 x x   x  x  x x   x  ٢/٣/١/١ المھارات المھنیة
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 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 أنشطة التعلیم والتعلم طرق التعلیم والتعلم
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٢/٣/١/٢   x x  x x   x     
٢/٣/١/٣  x      x       
٢/٣/٢/١    x  x     x x x  
٢/٣/٢/٢  x x   x  x  x     
٢/٣/٣/١     x  x    x x  x 

 المھارات العامة و المنقولة

٢/٤/١/١    x   x    x x  x 
٢/٤/٢/١  x  x   x     x   
٢/٤/٣/١   x       x     

 
 
 
 
 
 
 
 :نواتج التعلم المستھدفةطرق التقویم ل -٩

 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم
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 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

 و الفھم ةالمعرف
 
 

٢/١/١/١ x x      
٢/١/١/٢     x   
٢/١/١/٣    x  x x 
٢/١/١/٤ x       
٢/١/٤/١     x   
٢/١/٥/١ x       

 x      x ٢/٢/١/١ ةالمھارات الذھنی
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 للمقررنواتج التعلم المستھدفة 

 طرق التقویم

رى
حری

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
لى 

عم
 ال
بار
خت
اال

 

 أعمال السنة

تقویم 
 تقریر

تقویم 
 مشروع

تقویم 
 مناقشات عروض

٢/٢/٢/١     x   
٢/٢/٣/١ x       
٢/٢/٥/١ x       

 المھارات المھنیة

٢/٣/١/١   x  x   
٢/٣/١/٢  x  x   x 
٢/٣/١/٣ x       
٢/٣/٢/١   x  x   
٢/٣/٢/٢  x  x   x 
٢/٣/٣/١ x       

 المھارات العامة والمنقولة

٢/٤/١/١   x x    
٢/٤/٢/١ x   x x   
٢/٤/٣/١    x x x  

 
 
 

 یموالوزن النسبي لكل تقالجدول الزمنى للتقویم و -١٠

 األسبوع النسبة طرق التقویم
 الخامس عشر ٦٠ االختبار النظرى النھائى

 السادس عشر ١٠ النھائىاالختبار الشفوي 
االختبار الشفوي لنصف الفصل 

 السابع ٥ الدراسى

 الثامن ٣  التقویم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر ٧ التقویم العملي لنھایة الفصل الدراسى
تقویم المشاریع والتقاریر والعروض 

 أسبوعى ١٥ والمناقشات

  %١٠٠ األجمالى
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 قائمة المراجع

فبرایر ٩مسعود. إعادة التدویر.. حیث تلتقي البیئة مع االقتصاد. . إسالم أون الین؛ د. ھدى 
٢٠٠١  

مركز فقیھ لألبحاث والتطویر.كتاب عن تدویر النفایات االنتقائي.المملكة العربیة 
٢٠٠١؛ ١٤٢٢شعبان،  ١٥،الخمیس، السعودیة "  

 -١١؛ ١٩٩٩سبتمبر  ٢٦محمد جعفر آل حسن. مالحظات على واقع حیاتنا المعاصر؛ مجلة 
١٠الواحة العدد   

 -١١؛ ١٩٩٩سبتمبر  ٢٦محمد جعفر آل حسن. مالحظات على واقع حیاتنا المعاصر؛ مجلة 
  ١٠الواحة العدد 

ھ  ١٤٢١جمادى اآلخر  ٢٣فایات في الدول الصناعیة؛ جریدة البیان الخمیس تفاقم التلوث والن
 ٢٠٠٠سبتمبر  ٢١الموافق 

 
 اإلمكانات المطلوبة للتعلیم والتعلم -١١

رض  ائل ع زة ووس ة –أجھ م طباع ة -دع رامج الیكترونی ة  -ب ات مادی اراتامكان ة للزی زة  -المیدانی أجھ
 القیاسات البیئیة المختلفة 

 
 أ.د/ عمر سعد تمام ر: :منسق المقر

 
 د/ محمد فتحى عزازى  رئیس القسم:

 
  /       / التاریخ:  

 
 

 

 

 

 

 مد اللةحتم ب
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ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُھ  ( َوقُِل اْعَملُوا َفَسَیَرى هللاَّ
وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْیِب  َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ

ُئُكْم بَِما ُكنْ  َھاَدِة َفُیَنبِّ  )ُتْم َتْعَملُوَن َوالشَّ
 سورة التوبة

 

المراجع الداخلى                                                          منسق البرنامج   
ا.د رفاعى ابراھیم رفاعى                                                                          /عمر تمام   ا.د 

  استاذ الرسوبیات و نائب    رئیس                             استاذ المحمیات الطبیعیة

للدراسات العلیا و البحوث                         الجامعة                                  و عمید المعھد       

 

 


