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 (12نموذج رقم )

 (1) البيئيةعلوم التوصيف مقرر 
 

 بنها      : ة جـامعــ
  التربيه      :ـة  كليــــ
 :      المناهج وطرق التدريس       قسم 

 

 بيانات المقرر-1
  الرمز الكودى:
curr211 

  اسم المقرر:

 (1علوم بيئية )

/ الفصل الدراسي  تعليم أساسيالفرقــــة : الثانية 

  األول

دراسات  التخصص :
 اجتماعية

 

 عملي                نظري      :   عدد الوحدات الدراسية

 

هدف أ. 2
 المقرر

 
 
 
 

 مفهوم البيئة وماهيتها وتصنيفـاتـها ومواردها والتنمية المستدامة .ب اإللمام ●

 مفهوم النظام البيئي وأنواعه واتزانه وحركة الغذاء فيه  وأهميةتعرف  ●

 استه در    

 القوانين البيئية وأثرها في النظام البيئي و هم العوامل البيئية التوصل أل 
 

 وأهميتها للنظام البيئي .
 

المحيط المائي وأهمية الماء وخصائصه ومصادره والبيئة البحرية تعرف  ●
 . ونشأتها

 والطبقات المكونة له. وأهميته الغالف الجوي دراسة  ●
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 . ات االرض وخصائص كل طبقةالمحيط اليابس وطبق دراسة ●

 . الزالزل وأنواعها وآثارها ( ) أهم التغيرات التي تحدث في االرض تعرف ●
 ومكونات البركان وآثاره .

مكوناتها  –التربة وأهميتها وعوامل تكونها بخصائص  اإللمام ●
 والمخاطر التى تهدد التربة الزراعية وكيفية زيادة مساحة الرقعة الزراعية

 –ئي ومنها دورة الماء ـيـظام البـدث في النــى تحــة التــدورات الحيويــالتتبع  ●
 وأهميتها في التوازن البيئي . الكربون والنيتروجين والفسفور والكبريت

الصناعية وأسبابها ومخاطرها مثل أهم التغيرات البيئية  استكشاف ●
ر الحامضية وثقب االوزون والسحابة السوداء واألمطااالحتباس الحراري 

 والتصحر . والجفاف
 مصادرها التقليدية معرفة مفهوم الطاقة و التوصل ل ●

المصادر البديلة للطاقة )الطاقة الشمسية واستخداماتها واهم طرق تعرف  ●
والطاقة الحرارية  –وطاقة المد والجذر  –وطاقة الرياح  –تحويلها لطاقة كهربية 

 ت(والطاقة من القمامة والنفايا –لألرض 

طبيعة االشعة النووية وأنواعها ومصادر المواد اإللمام بالطاقة النووية و  ●
 .المشعة 

التطبيقات السلمية للطاقة النووية مخاطرها والتخلص  التعرف على●
 اآلمن من النفايات النووية .

 . المستهدف من تدريس المقرر:3

أ. المعلومات 
 والمفاهيم:

 
 

 اهيتها وتصنيفاتها ومواردها والتنمية المستدامة .مفهوم البيئة وماإللمام ب  -

 حركة الغذاء فيه  وأهمية دراسته مفهوم النظام البيئي وأنواعه واتزانه و استنتاج  -

 أهم الـعوامــل البيئية وأثرها في النظام البيئي . تصنيف  -

 . القوانين البيئية وأهميتها للنظام البيئيتحديد  -
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 ي ومكوناته .المحيط الحيو دراسة  -

البيئة البحرية  -أهمية الماء وخصائصه ومصادره  -أوال المحيط المائي  -
 ونشأتها

 الغالف الجوي والطبقات المكونة له وأهميته تعرف -

 المحيط اليابس وطبقات االرض وخصائص كل طبقةتعرف  -

أهم التغيرات التي تحدث في االرض )الزالزل والبراكين وآثار التعرف على  -
 كل منها ( 

مكوناتها والمخاطر التى  –التربة وأهميتها وعوامل تكونها دراسة   -
 التربة الزراعية وكيفية زيادة مساحة الرقعة الزراعيةتهدد 

 –الدورات الحيوية التى تحدث في النظام البيئي ومنها دورة الماء تتبع  -
 الكربون والنيتروجين والفسفور والكبريت .

أسبابها ومخاطرها كيفية يرات البيئية الصناعية أهم التغدراسة  -
 معالجتها 

  مفهوم الطاقة ومصادرها التقليديةتعرف  -

 .الطاقة الشمسية واستخداماتها بديلة للطاقة مثل المصادر الاستكشاف  -

الطاقة النووية )طبيعة االشعة النووية وأنواعها ومصادر المواد اإللمام ب -
 . المشعة

 ات السلمية للطاقة النووية التطبيقتعرف  -

 مخاطر االشعاعات النووية تعرف  -

 التخلص اآلمن من النفايات النووية .تحديد طرق  -
 
 

ب.المهارات 
 الذهنية:

 مهارة المالحظة والتفسير للمعلومات والبيانات 
 . تصميم السالسل والشبكات الغذائية 
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 مهارات التفكير الناقد . 
 

ج. المهارات 
لخاصة المهنية ا

 بالمقرر

 . تتبع دورات بعض العناصر فى الطبيعة 
 في التعرف على أهم المشكالت البيئية  استخدام شبكة المعلومات الدولية

 وكيفية عالجها .
 استخدام المراجع فى اعداد البحوث 

د. المهارات 
 العامة:

 التفكير وحل المشكالت البيئية . 
 ونشر التوعية بذلك  االهتمام بالمحافظة على البيئة 
  استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التوعية بمشكالت البيئة ورق

 . حلها والتغلب عليها
  التعرف على أهم المشكالت البيئية بالبيئة المحيطة بالكلية واقتراح حلول

 لمعالجتها .
 بين الزمالء  التعاون وما يتبعه من مهارات اجتماعية. 

. محتوي 4
 المقرر:

 
 
 
 

 مفهوم البيئة وماهيتها وتصنيفـاتـها ومواردها والتنمية المستدامة . ●

  . دراسته اتزانه وحركة الغذاء فيه  وأهميةمفهوم النظام البيئي وأنواعه و  ●

 أهم العوامل البيئية وأثرها في النظام البيئي .  ●

 القوانين البيئية وأهميتها للنظام البيئي . 

 . المحيط الحيوي ومكوناته ●

 اوال المحيط المائي وأهمية الماء وخصائصه ومصادره والبيئة البحرية ونشأتها ●

 الغالف الجوي والطبقات المكونة له وأهميته . ●

 المحيط اليابس وطبقات االرض وخصائص كل طبقة ●

مكونات و  ( أهم التغيرات التي تحدث في االرض)الزالزل وأنواعها وآثارها ●
 البركان وآثاره .

مكوناتها والمخاطر التى تهدد التربة الزراعية  –تربة وأهميتها وعوامل تكونها ال ●
 وكيفية زيادة مساحة الرقعة الزراعية
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الكربون  –الدورات الحيوية التى تحدث في النظام البيئي ومنها دورة الماء  ●
 والنيتروجين والفسفور والكبريت

ثاره وثقب اسبابه وآ –س الحراري أهم التغيرات البيئية الصناعية ومنها االحتبا ●
االوزون اسبابه ومخاطره والسحابة السوداء اسبابها وأخطارها واألمطار 

 . سبابها وآثارها والجفاف وأسبابه والتصحر وأسبابه ومخاطرهأ الحامضية

الصخور  –االستخالص الثانوي  –مفهوم الطاقة ومصادرها التقليدية )النفط  ●
 الفحم( -الغاز الطبيعي  –نفط الفحم  –انية الرمال القطر  –الزيتية 

المصادر البديلة للطاقة )الطاقة الشمسية واستخداماتها واهم طرق تحويلها  ●
 لألرضوالطاقة الحرارية  –وطاقة المد والجذر  –وطاقة الرياح  –لطاقة كهربية 

 والطاقة من القمامة والنفايات( –

–وأنواعها ومصادر المواد المشعة  الطاقة النووية )طبيعة االشعة النووية ●
 طبيعة الطاقة النووية والمفاعالت النووية( -الفحم والرمال المعدنية والفوسفات 

التخلص اآلمن من النفايات ها و التطبيقات السلمية للطاقة النووية مخاطر  ●
 النووية .

 

. أساليب 5
 التعليم والتعلم

 

 المحاضرات 
 . تكليفات يقوم الطالب بإعدادها 
 . امتحانات دورية 
 . إعداد أوراق بحثية حول الموضوعات المرتبطة بالبيئة 
 ةتحليل مناهج التعليم العام الستخراج المفاهيم البيئي . 
 

. أساليب التعليم 6
والتعلم لطالب ذوي 
 القدرات المحدودة

 

 

 . تقويم الطالب:7
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أ.األساليب 
 المستخدمة

 

 . اختبارات متنوعة 
 حاث .أنشطة وتقارير وأب 
 . تكليفات وأبحاث بسيطة  

 
 ب.التوقيت

 
 

 منتصف الفصل الدراسي -
 نهاية الفصل الدراسي  -

ج. توزيع 
 الدرجات

 

  %10                     امتحان نصف الفصل الدراسي االول
 % 80امتحان نهاية الفصل الدراسي االول                      

 %10                اعمال السنة في الفصل الدراسي         
  انواع اخري من التقييم

 %100                                    االجمالي                  
 . قائمة الكتب الدراسية والمراجع:8
 

  مذكرات .أ

 كتب ملزمة .ب
 

 . ها القسمعدأ المذكرة التي 

كتب  .ت
 مقترحة

 

 ة .كتب مرتبطة بالبيئ
د الحمد ومحمد سعيد صبارين عالم المعرفة العدد تأليف رشي البيئة ومشكالتها -
(22)  

دوريات  .ث
علمية أو 

نشرات 
 ..الخ

 

 . األفالم العلمية 
 المرتبطة بالبيئة . بعض البرامج العلمية 
 . المعارض والمتاحف 
  الجمعيات األهلية المهتمة بمجال البيئة 

 
    إيمان صابر عبدالقادر العزبد/ أستاذ المادة:

 2015/2016التاريخ:            اهر إسماعيل صبري م/أ دقسم العلمي:رئيس مجلس ال


