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 الوصف واألهداف ومخرجات التعلم للمساقات المطروحة في الخطة

 

  
EES 601 -  ساعات معتمدة 3(            نظم بیئیة(  

  وصف المساق

أصل الحیاة  ، المواد والطاقة ، مقدمة في العلوم البیئیة: الموضوعات التالیةالمساق یتضمن 
 ، الموئل والركن ، مكونات النظم البیئیة(النظم البیئیة  ، على األرض والتطورات البشریة

األنواع  ، خصائص النظم البیئیة ، تدفق الطاقة في النظم البیئیة ، تفاعل األنواع في النظم البیئیة
آلثار البشریة االدورات البیوجیوكیمیائیة و ، )اضطراب النظم البیئیة ، الرئیسیة للنظم البیئیة

  .التوهین الطبیعي ، النظم البشریة والطبیعیة ها ،فیف منالتخطرق السلبیة و

  أهداف المساق 

المختلفة مكوناتها خصائصها وتفاعلها مع بعضها  النظم البیئیةالتعریف ب یهدف المساق إلى

دورات العناصر وتاثیر االنسان والیة التخفیف من  التعاقب البیئياالختالل بالنظام البیئي وانواع 

  .االثر البیئي

 
  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 التعرف على اساسیات العلوم البیئیة 
  التعاقب البیئيلیات اعلى االختالل بالنظام البیئي والتعرف 
 فهم نظریات أصل الحیاة على األرض والتطورات البشریة 
  البشریة وطرق التخفیف من آثارهافهم الدورات البیوجیوكیمیائیة واآلثار 
   تمییز الفوارق بین النظم البشریة والطبیعیة لحل المشكالت البیئیة 

 
EES 603 - ساعات معتمدة 3(            اإلدارة البیئیة(  

  وصف المساق

فوائد  ، مفاهیم اإلدارة البیئیة ، مقدمة في اإلدارة البیئیة :الموضوعات التالیةالمساق یتضمن 
المخاطر البیئیة وإدارة  ، اإلدارة البیئیة واالقتصاد ، مبادئ اإلدارة البیئیة ،تطبیق اإلدارة البیئیة

  إدارة الموارد الطبیعیة ، ادوات اإلدارة البیئیة وتقنیاتها ، المخاطر

  أهداف المساق 

  .االدارة البیئیةادوات ووالیات مبادئ الى التعرف على یهدف المساق 

  التعلم مخرجات

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن



2 
 

  االدارة البیئیةادوات ومبادئ فهم. 
 دارة البیئةا استعمال مفاهیم اإلدارة البیئیة في  
  حل القضایا البیئیةي واالقتصاد فمبادئ اإلدارة البیئیة ربط  
 وضع مخطط إلدارة المخاطر البیئیة 
  الموارد الطبیعیةفهم الیات إدارة 

 

EES 607 - ساعات معتمدة 3(          اساسیات علم المناخ(  

  وصف المساق

مدخل للنظام المناخي ، الجغرافیا الطبیعیة لبیئة االرض و :الموضوعات التالیةیتضمن المساق 
محلیة الى منظور : توازن الطاقة عالمیا ، تغیر المناخ وتأثیره على البیئة و الحلول المناخیة

  عالمي و التخطیط والسیاسات البیئیة 

  أهداف المساق 

والتاثیر على المناخ  الطاقةة وتوازن ینامیكیودعلى مبادئ علم المناخ التعرف  یهدف المساق إلى

مدخل للنظام المناخي ، الجغرافیا الطبیعیة لبیئة :ویشمل المساق الموضوعات التالیة. العالمي

محلیة الى : االرض و توازن الطاقة عالمیا ، تغیر المناخ وتأثیره على البیئة و الحلول المناخیة

  .ئیةمنظور عالمي و التخطیط والسیاسات البی

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  مثل األنماط والعملیات (شرح الظواهر الطبیعیة والفیزیائیة التي تتصل ببیئات األرض
  )المناخیة العالمیة

  وصف األسالیب العلمیة والعملیات المتعلقة بدراسة بیئات العالم، بما في ذلك الغالف
 الجوي، الغالف الصخري، الغالف المائي، والغالف الحیوي

  جمع األدلة المتعلقة بالمسائل العلمیة، وجعل المطالبات العلمیة على أساس األدلة التي
  .تم جمعها، والدفاع منطقیا هذه المطالبات

  تحدید العوامل الرئیسیة لنظام المناخ وأنماطه وعملیاته مع فهم وتلخیص اآلثار البیئیة
  للمناخ اإلقلیمي والعالمي

 

EES 608 - ساعات معتمدة 3(    تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في البیئة( 

  وصف المساق

المفاهیم االساسیة الستخدام نظم المعلومات الجغرافیة في  :الموضوعات التالیة یتضمن المساق
یة في دراسة المعلومات الجغرافحیث سیتمكن الطلبة من استخدام ادوات نظم ، العلوم البیئیة

ادراة ، التنوع الحیوي، تلوث الهواء ،بما في ذلك قضایا ومشكالت مشكالت بیئیة حقیقیة
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تحلیل االحواض المائیة ، ، مصادر المیاه، المخاطر الطبیعیة، الزراعة، ادارة التربة، الغابات
  ونمذجة الموقع االفضل، وسطح االرض

  أهداف المساق 

و كیفیة توظیفها في  نظم المعلومات الجغرافیة وطرق تحلیلهاعلى الى التعرف یهدف المساق 
  .ویشمل المساق. العلوم البیئیة

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  بناء خلفیة متینة في مفاهیم نظم المعلومات الجغرافیة الخاصة بالتحلیل المكاني
 والنمذجة

  تطبیق المهارات المكتسبة الستخدام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة في حل
 .المشكالت البیئیة

  في ادارة الموارد البیئیة تقنیات نظم المعلومات الجغرافیةتوظیف.  
  

EES631  - ساعات معتمدة 3(          علم السموم والطفرات(  

  وصف المساق

المبادئ االساسیة في علم السموم والطفرات ومراجعة  :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
المركبات السامة والتمثیل الغذائي، واالبحاث الرئیسیة الحالیة في هذه العلوم ، انواع السموم 

والمركبات التفاعلیة وتفاعلها مع الحمض النووي وآلیات حدوث التغیرات الجینیة والسرطان 
  الحدیث في علم السموم والطفرات ومسارات اإلصالح مع التركیز على النهج

  أهداف المساق 

 ..والسرطانومركباتها ودینامیكیة حدوث الطفرات  انواع السموم یهدف المساق الى التعرف

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 االلمام باساسیات ومبادئ علم السموم. 
  المركبات السامةالتعرف على بعض.  
  فهم الیات حدوث الطفرات الجینیة وعالقاتها بالسرطان ومسارات االصالح 

  

EES632  - ساعات معتمدة 2(      طرق التحلیل االلي في العلوم البیئیة( 

  وصف المساق

من  ة یتض وعات التالی اق الموض ة  : المس ابات الكیمیائی ة للحس ز ، مراجع دات التركی ل ، وح تحلی
اه  ع  ،المی اه   طرق جم ات المی اه      ، عین ات الرئیسیة للمی اس المكون  ,TSS, DO, COD(طرق قی
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BOD, TOC, … ( ، ئیلة ات الض ل المكون رق تحلی ذري ، ط اص ال ف االمتص رق طی ط
ي  ه   ، والجزیئ اف الكتل ذري ومطی اث ال ف االنبع رق طی ة ، ط رق الكهربائی رق ، الط ط

ة  ، نات تحلیل المكونات العضویه للعی، الكروموتوغرافیا االیونیة الكروموتوغرافیا السائلة والغازی
ات الصلبه   ،  س     ، االستخالص  ، تحلیل العین ة اشعة اك ل بمطیافی واء    ، التحلی ات اله ل عین ، تحلی

  .جمع العینات وطرق تخزینها، وحدات التركیز المناسبه 

  أهداف المساق 

  .الدراسات البیئیةفهم مبادئ وطرق القیاس والتحلیل المستخدمة في الى  المساق یهدف

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 التعبیر عن مستویات المواد في العینات المختلفة بالوحدات المناسبة. 
 اختیار الطریقة المناسبة لجمع العینات السائلة او الصلبة او الغازیة. 
  وعد تعریضها للتلوث قبل تحلیلهاالتعامل مع العینات بالشكل الصحیح. 
 لاختیار الطریقة الصحیحة للتحلی. 

  

EES637  - ساعات معتمدة 3(            الصحة البیئیة(  

  وصف المساق

دراسة القضایا الصحیة والفهم العلمي لألسباب، طرق :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
المواضیع كیفیة تفاعل الجسم مع وتشمل . السیطرة على المشاكل الصحیة البیئیة الرئیسیة

اوساط ناقالت  ، العوامل الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة للتلوث البیئي ، الملوثات البیئیة
المؤشرات . تعرض السكان ، النفایات الصلبة والخطرة ، )الهواء والماء والتربة(المرض 

  .الحیویة وتحلیل المخاطر

  أهداف المساق 

البیئیة  تفاعل الجسم مع الملوثاتوكیفیة لتعریف بمبادئ الصحة البیئیة الى ا المساق یهدف
  . المحتلفة

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 تحدید المصادر الرئیسیة وأنواع العوامل البیئیة ونقل ومصیر هذه العوامل في البیئة.  
  نقل هذه العوامل من البیئة إلى اإلنسانتحدید الناقالت التي تعزز.  
  وصف كیفیة تفاعل هذه العوامل مع النظم البیولوجیة، واآللیات التي تمارس بها آثارا

  .صحیة ضارة
 تحدید وتحدید الخطوات في عملیات تقییم المخاطر وإدارة المخاطر.  
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EESS640 - ساعات معتمدة 3(            فیزیاء البیئة( 

  وصف المساق

تعریف بموازنة الطاقة لألرض، وتأثیر البیت الزجاجي، ال :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
الطرق واألساس الفیزیائیة . واإلشعاع، والتغیرات في الغالف الجوي بسبب األنشطة البشریة

ومصادر ) الطاقة األحفوریة والطاقة النوویة(الستغالل الوقود التقلیدي ) انتقال الطاقة والكتلة(
اإلشعاع الشمسي والریاح والكتلة الحیة وامواج المحیطات وطاقة المد والجزر (قة المتجددة الطا

  ).والطاقة الحراریة األرضیة

  أهداف المساق 

  .مصادر الطاقة المختلفة األسس الفیزیائیة الستغاللالتعریف بالى  المساق یهدف

  مخرجات التعلم

  :یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن 

 فهم األسس الفیزیائیة الستغالل مصادر الطاقة المختلفة  
  حل المسائل المتعلقة باإلشعاع الشمسي ودورة الكربون لألرض وتأثیر ظاهرة البیت

  الزجاجي
 مناقشة تركیب الغالف الجوي والتوازن اإلشعاعي للمحیط الحیوي  
 ائمة على الكربون والطاقة النوویةإجراء عملیات حسابیة على الطاقة التقلیدیة الق  
  الطاقة الشمسیة والریاح والمیاه والحیویة - شرح وتقدیر مصادر الطاقة المتجددة  
 مناقشة التاثیرات على البیئة، ومصادر التلوث المختلفة 
  المحتملة، إیجابیات وسلبیات(إجراء تقییم لمختلف تكنولوجیات الطاقة.( 

  

EES642  - ساعات معتمدة 3(            السیاحة البیئیة( 

  وصف المساق

كمقجمة علم البیئة واإلدارة البیئیة  اتأساسیبتعریف ال :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
وتطور السیاحة البیئیة، فلسفتها األساسیة، الجوانب  اصل. لفهم مبادئ السیاحة البیئیةتاسیسیة 

الموقع وتسویقه، والتركیبة ) عرض(االجتماعیة واالقتصادیة للسیاحة المستدامة، وتقدیم 
 .السكانیة للسیاحة بیئیة، القیود المفروضة على نهج السیاحة البیئیة وعدد من حاالت الدراسة

  أهداف المساق 

التعرف على اسس ومبادئ السیاحة البیئیة وكیفیة خلق فرصة سیاحة بیئیة  الى المساق یهدف
 . في المواقع الطبیعیة

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  التعلیمیة) للموارد(تطویر المعرفة والفهم بفلسفة السیاحة البیئیة ودورها في الصیانة  
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  السیاحة البیئیة وغیرها من اشكال السیاحة التي تعتمد على الطبیعةالتفریق بین  
 تعلم كیفیة مالئمة السیاحة البیئیة للتنمیة المستدامة وتخطیط الموارد الطبیعیة وإدارتها.  
 تقدیم نظرة عامة حول استراتیجیات التخطیط واشكال اإلدارة للسیاحة البیئیة.  
 جات وأفضل الممارسات اإلداریة، والفرص تطویر المعرفة والفهم للموارد والمنت

  المتاحة في قطاع السیاحة البیئیة
 ایجاز الخطوط العریضة لعملیة إدارة الزائر.  
 فهم دور التفسیر واختیار أفضل التقنیات. 

  

EES643  - ساعات معتمدة 3(        االستشعار عن بعد التطبیقي( 

  وصف المساق

المهارات النظریة والتقنیة االساسیة الستخدام مدخل الى  :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
بیانات االستشعار عن بعد الجویة والفضائیة كمصدر للمعلومات الكمیة والنوعیة الخاصة 
بالعلوم الطبیعیة مثل ادارة الموارد الطبیعیة والغابات والتخطیط الحضري وعلم التربة 

التمارین العملیة یتم فیها تحلیل الصور الجویة . والجیولوجیا وادارة الحیاة البریة وغیرها
حیث یركز القسم الثاني ، والصور الفضائیة باستخدام الطرق التقلیدیة والبرمجیات المتخصصة

التلوث النقطي والتلوث الالنقطي ، من المساق على التطبیقات الخاصة في االحواض المائیة
وسیتم مناقشة وشرح هذة . وغیرها، اضيوالرقابة البیئیة والغابات وتخطیط استخدام االر

 .التطبیقات من خالل استخدام حاالت دراسیة طوال الفصل الدراسي

  أهداف المساق 

تقنیة هذه بیانات وكیفیة استخدام االستشعار عن بعد اساسیات  الى التعرف على المساق یهدف
  .الخاصة بالعلوم الطبیعیةكمصدر للمعلومات 

  مخرجات التعلم

  :بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أنیفترض 

 التعرف على الجوانب النظریة والعملیة لبیانات االستشعار عن بعد وتفسیرها. 
 اتقان مهارات التفسیر والقیاس والرقابة البیئیة ومهارات عمل الخرائط. 
  في ادارة ومعالجة القضایا البیئیةتقنیات االستشعار عن بعد توظیف.  

 
 

EES651  - ساعات معتمدة 3(            علم التربة المتقدم( 

  وصف المساق

من ناحیة هندسیة وجیولوجیة و زراعیة (مفهوم علم التربة :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
 7th(، تركیب الترب وبنائیتها وعملیات التكوین والنشأة ، اهم تصنیفات الترب وخاصة )وبیئیة

Approximation, USA .( الخصائص الكیمیائیة) الحموضة ، الغرویات ، التبادل االیوني
واالدمصاص وتهویة وغازات التربة ومیاه التربة وفرة المیاه والتدفق المشبع وغیر المشبع ، 
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النسیح والتركیب والكثافة (والفیزیائیة ) المعادن الطینیة وكیمیائیة السطح والمواد العضویة
والتركیب البیولوجي للتربة، ) ومسامیة التربة، حرارة التربة ولون التربةالكلیة والحبیبیة نفادیة 

) الكیماویات الزراعیة(المغذیات النباتیة وعالقة التربة والنیات ، تعریة وتراص وتلوث التربة 
  .واجراءات المعالجة

  أهداف المساق 

  . التعرف ببنائیة وتشكل الترب وخصائصها ومشكالتها والیات الحل الى المساق یهدف

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 وصف كیفیة تشكل التربة مكوناتها وتصنیفها. 
 معرفة بنیة التربة والخصائص الفیزیائیة . 
 أثیرها على الكائنات الحیةوصف ماء التربة، التهویة، ودرجة الحرارة وت . 
 وصف كیفیة تفاعل التربة مع البیئة، والتركیز على المیاه ودورة المغذیات . 
 دراسة تفاعل التربة مع النباتات والكائنات الحیة . 
 وصف تطور المواد العضویة في التربة وكیفیة تأثیر ذلك على خصائص التربة . 
 فهم كیف خصائص التربة التي تحد من توافر المغذیات للجذور . 
 التعرف على تفاعالت المناخ العالمي والتربة. 

 

EES652  - ساعات معتمدة 3(            علم المحیطات( 

  وصف المساق

جیولوجیة : مدخل الى المبادئ األساسیة لعلوم المحیطات:المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
كیمیاء میاه البحار ودور المحیطات في دورات العناصر  ، وآلیات تطورهاأحواض المحیطات 

العملیات . الدینامیكیات الفیزیائیة للتیارات، واالمواج والمد والجزر ، وخاصة دورة الكربون
االحترار العالمي، والتنمیة الساحلیة، (تاثیر النشاط البشري على بیئات المحیطات  ، الساحلیة

والنظم اإلیكولوجیة المتنوعة  ، )ومصائد األسماك، واألنواع الدخیلة، وإبیضاض المرجان
لمحیطات األرض مثل فتحات المیاه الحراریة في أعماق البحار والشعاب المرجانیة ومصبات 

 ).الخلجان(األنهار 

  أهداف المساق 

جیولوجیة وكیمیائیة (التعرف على الجوانب المختلفة لعلم المحیطات  الى المساق یهدف
  . والتاثیرات البشریة) وفیزیائیة حیویة وبیئیة

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 طاتمعرفة الطبیعة المتعددة التخصصات لعلوم المحی  
 معرفة الكائنات البحریة وموائلها والشبكات الغذائیة البحریة  
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  معرفة الدوران السطحي والعمیق في المحیطات)surface and deep ocean 
circulation ( وآاللیات المحفزة ، وتكوین میاه البحر وخصائصه، والدورات

  الكیمیائیة في المحیط وتطورها
  والترسباتفهم الیات تشكل أعماق المحیط  
 معرفة اآلثار البشریة على البیئات والموارد البحریة  
 فهم دور المحیطات في التغیر العالمي  

  

EES658  - ساعات معتمدة 3(            تقییم االثر البیئي( 

  وصف المساق

طلب الموافقة على مشروع  ، مدخل في تقییم األثر البیئي:المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
 المرجعیة شروطوضع الن، وصف خط األساس البیئي ، تحدید النطاق، تحري والفرز ، صناعي

البیئیة توقع االثار  ، أدوات تقییم األثر البیئي المستخدمة لتحدید النطاق ، البیئي تحدید األثر ،
قاریر الت ، من االثار البیئیة التخفیف ، تقییم أهمیة التأثیر ، طرق ونماذج للتنبؤ ، مهایوتقی

  .أمثلة تقییم األثر البیئي ، الرصد والمتابعة ، اتخاذ القرار ئ ،ومراجعة تقییم األثر البیئ

  أهداف المساق 

البیئیة توقع االثار تقییم االثر البیئي أدوات و مبادئ الى التعرف على اسس و المساق یهدف
  .وكتابة التقریرالتخفیف وطرقمهایوتقی

  مخرجات التعلم

  :دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أنیفترض بالطالب بعد 

 تقییم األثر البیئيطلبات ترخیص المصنع وفرزها حسب حاجتها ل التعامل مع.  
 الدراسة المطلوبة تحدید النطاق. 
 واقتراح طرق تخفیف االثر البیئي مهایتوقع االثار وتقی. 
  بالمخاطرالبیئیة كیفیة كتابة التقریر والمراجعة وإتخاذ القرار و طرق التنبؤمعرفة 

  
EES659  - ساعات معتمدة 3(        معالجة المیاه والمیاه العادمة( 

  وصف المساق

 ، معاییر جودة المیاه ، تنقیة میاه الشربفي تقنیات مقدمة  :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
مقدمة في  ، )الصدء(التحكم في التآكل  ، خطوات إنتاج میاه الشرب ، مواصفات میاه الشرب

المعالجة  ، المعالجة األولیة(معالجة المیاه العادمة ، مصادر المیاه العادمة ، المیاهالعادمة
  ).المعالجة المتقدمة ، الثانویة أو البیولوجیة

  أهداف المساق 

مصادرها  والمیاه العادمةالى التعرف على مواصفات میاه الشرب وخصائص  المساق یهدف
  . جةوتقنیات وانواع المعال
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  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  المختلفة مواصفات میاه الشرب و معاییر جودة المیاهمعرفة.  
 فهم طرق انتاج میاه الشرب من المیاه الجوفیة و السطحیة.  
  المیاه العادمةوخصائص مصادر تحدید 
  ة المیاه العادمةمعالجفهم االسالیب والتقتیات المستخدمة في. 

  
EES670  - ساعات معتمدة 3(          الجیولوجیا البیئیة المتقدم( 

  وصف المساق

أنواع الصخور، (بأساسیات الجیولوجیا الفیزیائیة ف یتعرال :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
. التركیز على التفاعل بین االنسان والبیئة، مع )المعادن، تكتونیة الصفائح وما إلى ذلك

یستكشف المساق العملیات الطبیعیة والتأثیرات البشریة على تلك العملیات في سیاق األخطار 
  .الطبیعیة، والموارد الطبیعیة، واالستدامة

  أهداف المساق 

التعرف على االسس البیئیة في ادارة االخطار الناتجة عن الظواهر الى  المساق یهدف
 . الجیولوجیة

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 فهم دینامیكیة االرض باعتباره نظاما معقدا والیة حدوث الزالزل والبراكین.  
 البشري وتأثیره على البیئة الطبیعیة مناقشة القضایا المتعلقة بالنمو السكاني.  
  شرح طرق مساهمة االنسان في الكوارث الطبیعیة والیة التخفیف من األضرار الناتجة

  ).مثل امواج التسونامي واالنهیارات األرضیة والفیضانات(
 مناقشة األدلة على تغیر المناخ العالمي والتآثیرات البشریة.  
  منع التعریةمناقشة العملیات الساحلیة وسبل.  
 وصف المواقع المناسبة للتخلص من النفایات.  
 شرح أسباب تلوث التربة والهواء والماء 

  

EES672  - ساعات معتمدة 3(            البحث العلمي( 

  وصف المساق

طرق البحث العلمي في العلوم  ، مفهوم العلوم الطبیعیة:المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
لعینات السائلة والصلبة والغازیة اطرق أخذ  ، كیفیة العثور على المعلومات العلمیة ، الطبیعیة

كیفیة تنظیم  ، أقسام مادة الورقة العلمیه، الحسابات وتلخیص البیانات ، ومعالجتها وحفظها
 ، )عرض شفوي(تقدیم بحث  ، الخالقیات العامة وأخالقیات البحث العلميا، وانتاج ورقة بحثیة

  .لبحوث العلمیةإدارة ا



10 
 

  أهداف المساق 

الى التعرف على اسالیب البحث العلمي النظري والتطبیقي وادارة البحث  المساق یهدف
  .وعرض النتائج وخاصة في العلوم الطبیعیة

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 االلمام بمفهوم العلوم الطبیعیة  
 البحث العلمي في العلوم الطبیعیة فهم طرق  
 معرفة كیفیة العثور على المعلومات العلمیة  
  رق أخذ العینات السائلة والصلبة والغازي وحفظهاطفهم  
 معرفة الحسابات وتلخیص البیانات  
 معرفة كیفیة تنظیم ورقة بحثیة 
 معرفة أخالقیات البحث العلمي 

  
  

EES 682 - معتمدةساعات  3(            التلوث البیئي( 

  وصف المساق

األنواع الرئیسیة للتلوث البیئي  ، مقدمة في التلوث البیئي :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
 ، مصیر الملوثات في البیئة ، انتقال الملوثات في البیئة ، تحلیل توازن الكتلة ، ومصادرها

  .مكافحة التلوث ، النمذجة البیئیة

  أهداف المساق 

 واستراتیجیات واهمیة حمایة البیئةعلى انواع التلوث البیئي واسس التعرف الى  المساق یهدف
  .والحد من التلوث

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

   التفریق بین انواع التلوث البیئي في الماء والتربة والهواء والغذاء 
  التعرف على مصادر التلوث البیئي 
 فهم طرق انتقال الملوثات في البیئة 
 استیعاب طرق دراسة مصیر الملوثات في البیئة 
 فهم طرق السیطرة على التلوث  

  

EES688  - ساعات معتمدة 3(            ادارة النفایات( 

  وصف المساق
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والتعقیدات المرتبطة بإدارة دراسة انواع ومصادر النفایات  :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
المتكاملة إلدارة  االستراتیجیات ، والمتطلبات التشریعیة ذات الصلة ، النفایات واآلثار البیئیة

طرق النقل والتخزین التخلص والتحویل واختیار مكان  ، )الخطرة وغیرالخطرة(النفایات 
ما بعد التشغیل ، المراقبة وإغالق المواقع، واستخدامات موقع الطمر  ، المعالجة او التخلص

  .والرصد البیئي والحد من التلوث

  أهداف المساق 

االستراتیجیات المتكاملة إلدارة مصادر النفایات الصلبة انواع والى التعرف على  المساق یهدف
  .النفایات

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

  الخطرة وغیرالخطرة(مصادر وانواع النفایات التعرف على.( 
 فهم المشكالت البیئیة الناتجة عن النفایات.  
  وتخزینها جمع النفایات ونقلهامعرفة الطرق االفضل في.  
  االدارة المتكاملة النفایاتإدارة فهم مبادئ.  

  

EES692  - ساعات معتمدة 3(        موضوعات خاصة في البیئة( 

ة یمن موضوعات بیئمواضیع ال تتضمنها مساقات الخطة الدراسیة  طرحالى  یهدف المساق
ویقدم المدرس الذي سیغطیه خالل الفصل موضوع العلى ان یحدد مدرس المساق مستجدة 

  .ساعات اسبوعیا  3خطة شاملة للمساق تغطي 

  

CHEM631 - ساعات معتمدة 3(          طرق الفصل التحلیلیة(  

  وصف المساق

ات  ، الفصل باالستخالص   ، تصنیف طرق الفصل : الموضوعات التالیــةالمساق یتضمن  نظری
ا  الي   ، الكروموتوغرافی ائل ذات االداء الع ا الس ل   ، كروماتوغرافی رق فص ویر ط وات تط خط

ات وني  ، المركب ادل األی ا التب ي   ، كروموتوغرافی تثناء الحجم ا االس ، كروموتوغرافی
ه  الكروموتو، كروموتوغرافیا الطبقه الرقیقة ة وانواعه     ، غرافیا الغازی اف الكتل دا عمل مطی ، مب

  .اجهزة الكروموتوغرافیا ومبدأ عمل كل منها ومجاالتها التطبیقیه، الترحیل الكهربائي 

  أهداف المساق 

دف ة    یه ات الكیمیائی ل المركب رق فص وعات ط ي موض ب ف م الطال ق فه ى تعمی اق ال المس
   . لنظریات والتقنیات المتعلقة بهاوباألخص على طرق الكروموتوغرافیا المختلفة وا

  مخرجات التعلم
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  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 مبادئ ونظریات الفصاللكروماتوغرافي  فهم 
 تصنیف طرق الكروماتوغرافیا وفهم الیة عمل كل طریقه 
 اجهزة الكروماتوغرافیا بنوعیها السائلة والغازیة مكونات معرفة 
 خصائصها الكهربائي ومعرفة الفصل مبادئ فهم 
 جهازمطیاف الكتلة والتعرف على انواعه المختلفة مبدأعمل فهم 
  الفصل التحلیلیة وزیادة كفاءة القدرة على توظیف طرق الفصل المختلفة لحل مشكالت

 .عملیات الفصل
 

CHEM652 - ساعات معتمدة 3(            كیمیاء البیئة(  

  وصف المساق

الظواهر البیئیة ، تلوث الهواء ، مقدمة في كیمیاء البیئة  :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
ظاهرة  ،الحمضیة االمطار ، تّاكل طبقة االوزون (المتعلقة بتلوث الهواء وأثارها البیئیة 

انتقال ومصیر ، ) الحبیبات العالقة في الهواء، ظاهرة الضباب الدخاني، االحتباس الحراري 
، مصادر تلوث الماء ، تلوث الماء ، الملوثات العضویة وغیر العضویة في الغالف الجوي 

ضالت المعادن السامة، المبیدات، الفینوالت، الف: مثل(الملوثات العضویة وغیر العضویة 
طرق أخذ عینات الهواء ، تلوث التربة ، )BOD, COD(مقاییس تلوث الماء ، ... ) الصناعیة 

  .طرق تحلیل عینات الماء والهواء والتربة،  والماء والتربة 

  أهداف المساق 

تعریف الطالب وإطالعه على المشاكل البیئیة المعاصرة ودور التحلیل الى المساق یهدف
  .المراقبة البیئیةالكیمیائي في 

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 التعرف على القضایا البیئیة المعاصره وشرح كیفیة حدوثها 
 التعرف على مصادر التلوث المختلفة وكیفیة انتقال الملوثات الغازیه والسائلة والصلبة 
 یسببها التلوث البیئي التعرف على االثار السلبیه التي 
  التعرف على بعض طرق التحلیل وأسس اختیار الطریقه المناسبة 

  

ECO631  - ساعات معتمدة 3(            اقتصادیات البیئة(  

  وصف المساق

ة والرفاه البیئ یاتمفهوم اقتصاد قاسالم اتناول هذی :المساق الموضوعات التالیةیتضمن 
هذا یتطرق . المالئمةومناقشة الحلول السیاسیة االقتصادیة تحدید المشاكل البیئیة . االقتصادي

، من اجل التنمیة المستدامة فشل السوق، واألدوات االقتصادیة الى التعرف على المساق أیضا
  .ویسلط الضوء على بعض القضایا البیئیة األردنیة
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  أهداف المساق 

كوناته ومؤشراتهوالحلول م االقتصاد البیئيالى التعرف على اساسیات ومبادئ  المساق یهدف
 .السیاسیة

  مخرجات التعلم

  :یفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن یكون قادرا على أن

 تعریف االقتصاد البیئي، وتحدید مكوناته الرئیسیة، ومؤشراته، وعالقته بحیاتنا.  
 فهم المشاكل البیئیة والحلول السیاسیة 
 والعوامل الخارجیةالمساوئ العامة : تعریف فشل السوق  
  فهم عملیة تنظیم التلوث)Regulating pollution(  
 فهم االقتصادیات النامیة والبیئة 
 معرفة آلیات سوق المیاه )water market mechanisms( 

  

EES699A  - معتمدة ةساعصفر(          الرسالة(  

 

EES699B  - ساعات معتمدة 3(          الرسالة(  

 

EES699C  - ساعات معتمدة 6(      الرسالة(  

 

EES699D  - ساعات معتمدة 9(     الرسالة(  
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 تحدید أسالیب التدریس والتعلم والتقییم

  

 :استراتیجیات التدریس )1

مزیج من المحاضرات والندوات والمختبرات والرحالت المیدانیة وإعداد أطروحة 

  .التخرج

 :  أنشطة التعلم )2

الحلقات عمل ، المشاریع فصلیة تظبیقیة ، المحاضرات ، الوظائف ، الحلقات نقاشیة ، 

  .المشاریع أبحاث، الزیارات میدانیة ، الندوات علمیة 

  
  :التقویم نوع )3

  ).العرض والمناقشة(االمتحانات التحریریة والشفویة وأطروحة التخرج 

  

 :أدوات القیاس )4

العرض (االمتحانات التحریریة والشفویة والبحوث والتقاریر العلمیة وأطروحة التخرج  

  ).والمناقشة

  

 :أمثلة لألدلة التي سیتم الحصول علیها )5

تقاریر (حانات الفصلیة و أعمال أخرى تاإلمنتائج حانات المرحلیة ، تاإلمنتائج 

  ).وأبحاث
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 لمخرجات البرنامجمصفوفة تغطیة مخرجات التعلم للمساقات 

  

  

  

  

  

  

  

  مخرجات التعلیم رمز ورقم المساق الرقم
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1 EES601 X  X X X       
2  EES603 X   X X X   X X X X 
3 EES607 X   X X   X X X  
4 EES608 X X  X X X X X X X X 
5 EES631 X   X X    X X  
6  EES632 X X X X X   X  X  
7  EES637 X   X X X X X  X X  
8  EES640 X X X X X    X   
9  EES642 X    X X   X X   

10  EES643 X X X X X     X  
11  EES651 X X X X X   X X X  
12  EES652 X  X X X     X  
13  EES658 X   X X X   X X X   
14  EES659 X X X X X X X X X  X  
15  EES670 X    X X       
16  EES672 X X X X X X X  X X X 
17  EES682 X X X X X X X X X X  
18  EES688 X X X X X X X X X X  
19  EES692 X X X X X X X  X X  
20  CHEM631 X X X X X X X   X  
21  CHEM652 X X X X X X X   X  
22  ECO631 X   X X X   X X   X 
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  جدول المساقات المكافئة مع الخطة القدیمة

  الجدیدةالمساق المكافئ من الخطة   اسم المساق  في الخطة القدیمة رمز ورقم المساق  #

 EES601 نظم بیئیة 602ب .او ع ٦٠١ب .ع  1
 EES603  اإلدارة البیئیة ٦٠3ب .ع  2
 EES607 اساسیات علم المناخ المساق مستحدث  3

تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة  ٦٨١ن ح  ،٦٦٠ب .ع  4
 EES608  في البیئة

 EES631 علم السموم والطفرات ٦٣١ب .ع  5
طرق التحلیل االلي في العلوم  ٦٣٢ب .ع  6

 EES632  البیئیة

 EES637  الصحة البیئیة ٦٣٧ب   7
  ، ٦٤٠ف  ، أ ٦٤٥ف   8

 EES640  فیزیاء البیئة ٦٤٦ف 
 EES642  السیاحة البیئیة 642ب .ع  9
 EES643  االستشعار عن بعد التطبیقي أ ٦٤٣ع ج   10
 EES651  علم التربة المتقدم ٦٥١ب .ع  11
 EES652 علم المحیطات ٦٥٢ب .ع  12
 EES658  تقییم االثر البیئي أ ٦٥٨ع ب   13
 EES659 معالجة المیاه والمیاه العادمة ٦٥٩ب .ع  14

 EES670  الجیولوجیا البیئیة المتقدم ٦٥٠ع ج   15

 EES672 البحث العلمي المساق مستحدث  16
 EES682 التلوث البیئي ٦٨٢ب .ع  17
 EES688 ادارة النفایات ٦٨٨ب .ع  18
 EES692 موضوعات خاصة في البیئة أ ٦٩٢ب .ع  19
 CHEM631  طرق الفصل التحلیلیة ٦٣١ك   20
 CHEM652  كیمیاء البیئة ٦٥٢ك   21
 ECO631  اقتصادیات البیئة ٦٣١ق   22
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  مبرارات التعدیالت

  

  الخطة القدیمةمساقات 

  :وهي معتمدة ساعة ) ١٥ : ( إجباریة مساقات -أ

رمز ورقم  الرقم
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة
الفصل الذي 

 مالحظات یطرح به المساق

 EES601المساق لم یلَغ   االول ٣ ١نظم بیئیة   ٦٠١ب .ع ١

تم الغاء المساق واالكتفاء بمساق  الثاني ٣ 2نظم بیئیة   ٦٠٢ع ب  2
 EES601" 1نظم بیئیة "

 EES603المساق لم یلَغ  االول ٣ اإلدارة البیئیة   ٦٠٣ب .ع ٣
 EES682المساق لم یلَغ  الثاني ٣ التلوث البیئي   ٦٨٢ب .ع ٤

 الثاني+االول ٣ تحلیل البیانات وتصمیم التجارب   ٦٠٦حص  ٥
 بمساقتم الغاء المساق واستبداله 

طرق التحلیل االلي في العلوم البیئیة 
CHEM632 

  

  :ن التالیین الى المساقات االجباریةمساقیالتم اضافة 

  

 :التالیة المساقات من الطالب یختارها معتمدة ساعات) ٩(لها  ویخصص اختیاریة مساقات -ب

رمز ورقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 مالحظات المعتمدة

EES607 تم استحداث المساق واضافته للخطة الدراسیة نظرا للتوجه  2 اساسیات علم المناخ
 االحتباس الحراري والتغیر المناخي وتاثراتهاالعالمي نحو قضایا 

EES608 2  تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في البیئة 
تم تحویل المساق من اختیاري الى اجباري بسبب الحاجة 

نظم المعلومات الجغرافیة في المتزایدة الستخدام  واالهمیة 
 البیئةالقضایا 

رمز ورقم 
 اسم المساق المساق

الساعات  
 المعتمدة

  مالحطات

 3 تطبیقات الكمبیوتر في الدراسات البیئیة  ٦٠٤ب .ع
ال یطرح منذ سنوات باالضافة الى (تم الغاء المساق 

تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في تحویل مساق 
 )اجباري البیئة الى مساق

النه من ضمن محتویات مساق (تم الغاء المساق  3 حمایة البیئة   ٦١١ب .ع
 )التلوث البیئي

 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 بیئة المیاه العذبة   ٦١٤ب .ع
 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 األنظمة البیئیة لخلیج العقبة   ٦١٥ب .ع
 EES631المساق لم یلَغ  3 علم السموم والطفرات   ٦٣١ب .ع
 المساق اصبح ضمن المساقات االجباریة 3 طرق التحلیل االلي في العلوم البیئیة   ٦٣٢ب .ع

 EES642المساق لم یلَغ  3 السیاحة البیئیة   ٦٤٢ع ب 
 EES651المساق لم یلَغ  3 علم التربة   ٦٥١ب .ع
 EES652المساق لم یلَغ  3 علم المحیطات   ٦٥٢ب .ع

وهو من ) ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 بیئات العصر الرباعي   ٦٥٣ب .ع
 المساقات الجیولوجیة
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 EES658المساق لم یلَغ  3 تقییم االثر البیئي  أ ٦٥٨ع ب 
 EES59المساق لم یلَغ  3 معالجة المیاه والمیاه العادمة   ٦٥٩ب .ع
 EES608المساق اصبح ضمن المساقات االجباریة  3 نظم المعلومات الجغرافیة   ٦٦٠ب .ع
 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 تنظیم واستخدامات األراضي  ٦٦١ب .ع
 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 مشاكل البیئة في الشرق األوسط  ٦٨٠ب .ع
 EES688المساق لم یلَغ  3 النفایات الصلبة   ٦٨٨ب .ع
  )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 الهندسة البیئیة   ٦٨٩ب .ع
 EES692المساق لم یلَغ  3 موضوعات خاصة في البیئة  أ  ٦٩٢ب .ع

 EES643المساق لم یلَغ  3 االستشعار عن بعد المتقدم  أ  ٦٤٣ع ج 
 )ال یطرح منذ سنوات(المساق تم الغاء  3 جیولوجیا وبیئة الصحراء  أ  ٦٤٤ع ج 
 EES670المساق لم یلَغ  3 متقدم / الجیولوجیا البیئیة   ٦٥٠ع ج 
 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 الجیولوجیا الزراعیة  أ  ٦٥١ع ج 

 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 جیولوجیا المیاه التطبیقي المتقدم  أ  ٦٥٢ج .ع
 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 الجیولوجیا الهندسیة المتقدمة  ٦٥٣ج .ع
 تم الغاء المساق  3 الجیوكیمیاء البیئیة  أ  ٦٧٠ج .ع

 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 جیوكیمیاء النظائر  أ  ٦٧١ع ج 
 )سنوات ال یطرح منذ(تم الغاء المساق  3 متقدم / جیوكیمیاء المیاه أ  ٦٧٤ع ج 

 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 جیوكیمیاء بحریة  ب  ٦٧٥ج .ع
 تم الغاء المساق  3 الجیوفیزیاء الهندسیة والبیئیة   ٦٧٧ج .ع

لیس له عالقة بالبرنامج باالضافة (تم الغاء المساق  3 علم الزالزل  أ  ٦٧٨ج .ع
 الى وجود مساق الجیولوجیا البیئیة

 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 نباتات وحیوانات االردن   ٦٢٠ب 
 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 علم حبوب اللقاح   ٦٢٣ب 
 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 علم الطحالب   ٦٢٨ب 
 )ال یطرح منذ سنوات(تم الغاء المساق  3 البیئة والحیاء الدقیقة  ٦٣٠ب 
 EES637المساق لم یلَغ  3 الصحة البیئیة   ٦٣٧ب 

سیكون من ضمن محتویات مساق (تم الغاء المساق  3 متقدم / علم البیئة   ٦٤١ب 
 )EES601نطم بیئیة 

تم الغاء المساق واالكتفاء بمساق علم المحیطات  3 البیئة البحریة   ٦٧١ب 
EES652 

 CHEM631المساق لم یلَغ  3 طرق الفصل التحلیلیة   ٦٣١ك 
 CHEM652المساق لم یلَغ  3 كیمیاء البیئة   ٦٥٢ك 

تم الغاء المساق واالكتفاء بمساق فیزیاء البیئة  3 فیزیاء النفایات المشعة وادارتها   ٦٤٠ف 
EES640 

 EES640المساق لم یلَغ  3 فیزیاء البیئة  أ  ٦٤٥ف 

تم الغاء المساق واالكتفاء بمساق فیزیاء البیئة  3 فیزیاء المواد المشعة   ٦٤٦ف 
EES640 

 ECO631المساق لم یلَغ  3 اقتصادیات البیئة  ٦٣١ق 

تطبیقات نظم تم الغاء المساق واالكتفاء بمساق  3 نظم المعلومات الجغرافیة  ٦٨١ن ح 
 EES608  المعلومات الجغرافیة في البیئة


