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فھي مجال متعدد التخصصات مرتبط . التطبیق العملي لمبادئ الجیولوجیا في حل المشاكل البیئیة:الجیولوجیا البیئیة

وكل تخصص من ھذه التخصصات یدرس تداخل . ارتباًطا وثیًقا بالجیولوجیا الھندسیة و، إلى حد أقل، بالجغرافیا البیئیة

حد ما ، وإلى وغالف األرض المائيوغالف األرض الصخریغالف األرض الحیویالبشر مع البیئة الجیولوجیة، وتشمل 

ل، ھي تطبیق المعلومات الجیولوجیة في حل المشاك الجیولوجیا البیئیةوبعبارة أخرى، فإن  .غالف األرض الجوي

وذلك من خالل تقلیل التدھور البیئي السلبي أو زیادة الوضع المفید المحتمل الناجم عن استخدام البیئة الطبیعیة 

 .القیم األخالقیة لدى الطالب بشكل یساعد في تفعیل العالقة اإلیجابیة بین اإلنسان والبیئة تنمیة-:التلوث البیئي.والمعدلة

إكساب الفرد السلوكیات اإلیجابیة الغیر عدائیة من  - .األساسیة المسببة للمشاكل البیئیةإیقاظ الوعي حول العوامل  -

خالل مناھج التربیة البیئیة المصممة لتحقیق ھذا الھدف وإستعمال الطرق التعلیمیة المدروسة والتي تتفق وطبیعتھا 

  .لتساعد في تكوین آلیة للسلوك البیئي المسؤول

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا . المتاحةالتعلم تحقیقھا مبرھنا

 .وبین وصف البرنامج



 :التعلیم والتعلم والتقییم مخرجات التعلم وطرائق .10

 :المعرفة والفھم -أ

  .لجیولوجیا البیئیة و التلوث البیئيالطالب من معرفة وفھم االساسیات النظریة لعلم ا تمكین  - 1
  .الجیولوجیا البیئیة و التلوث البیئي تمكین الطالب من معرفة وفھم االساسیات العملیة لعلم  - 2
 .بالنمذجة لدراسة تلوث المیاه و التربة و الھواءلطالب من القیام تمكین ا - 3

 

  :المھارات الخاصة بالموضوع  -ب 
  .مھارة عملیة  - 1
  .مھارة عقلیة  - 2
  .مھارة البحث والتطویر - 3
 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  .دام وسائل االیضاحاستخ - 1
  .بالتلوث و الجیولوجیا البیئیةو حل مسائل تتعلق  عمل مختبري - 2
 

 طرائق التقییم      

  :اختبارات یومیة وشھریة
  .درجات لتفاعل الطلبة ومشاركتھم في المحاضرة - 1
  .درجات للبحوث الخارجیة التي یقوم الطلبة بتنفیذھا - 2
 

  :مھارات التفكیر -ج
 .تصور مصادر التلوث و ما یسببھ االنسان من تلوث للبیئةحث الطالب على  - 1

النظریة لرسم سیاسة بیئیة ناجحة تعمل على الحفاظ على بیئة  تتعلیم الطالب كیفیة تطبیق المعطیا - 2
 .سلیمة لالجیال القادمة

 .دراسة التداخل بین االنسان و البیئة الجیولوجیة اي استخدام المعطیات الجیولوجیة في حل مشاكل البیئة - 3

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  -  د
  

لبناء جیل جدید یمتلك توعیة الطلبة بالمشاكل التي تسببھا العملیات الصناعیة و التجمعات السكانیة  - 1
  .االدوات الالزمة للحفاظ على بیئة نظیفة لھ و لالجیال القادمة

ات بشریة لھا خبرة في ادارة االزمات البیئیة كالزالزل و الفیضانات و كیفیة اتخاذ بناء قدر - 2
 .االجراءات الالزمة لتقلیل االخطار المحتملة لتلك االزمات
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

المساق / اسم الوحدة 
 أو الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 4 
تعریف الطالب بماھیھ 

 الجیولوجیا البیئیة 

مقدمة عن الجیولوجیا 
  البیئیة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

2 4 
فھم كیفیة حدوث البراكین 

 و اسبابھا
 البراكین

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

3 4 
فھم كیفیة الحفاظ على 

 نوعیة  المیاه 
 المیاهنوعیة 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

4 4 
التعرف على كیفیة حدوث 

 الزالل و اسبابھا
 الزالل

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

5 4 

التعرف على اسباب 
التغیرات المناخیة و سبل 

  تجنبھا
 المناخ العالمي

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

6 4 
فھم اسباب حدوث 

 التصحر
 التصحر 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 اختبار یومي

7 4 
التعرف على مصادر 

 الوقود االحفوري
 الوقود االحفوري

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

 المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان االول للفصل االول  4  8

  حركة الكتل  الكتلفھم اسباب حركة   4  9
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

10  4  

التعرف على المناطق 
الساحلیة من حیث 

تراكیبھا الجیولوجیة و 
االخطار الجیولوجیة 

  المحتملة فیھا

  المناطق الساحلیة
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

11  4  
التعرف على المصادر 

للطاقة و سبل المختلفة 
  استثمارھا

  مصادر الطاقة
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  اختبار یومي

12  4  
فھم اسباب الفیضانات و 

  سبل الحمایة منھا
  فیضانات االنھار

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

13  4  =  
تكملة محاضرة فیضانات 

  االنھار

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  اختبار یومي

14  4    
محاضرة لالجابة على 

اسئلة الطلبة لكل 
  المحاضرات السابقة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان الثاني للفصل االول  4  15

  مدخل الى علم البیئة  فھم البیئة و مكوناتھا   4  16
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

17  4  
التعرف على ملوثات 
المیاه و كیفیة حمایة 

  تلوث المیاه
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  المالحظة



  

  

  

  

  

  

  

  

المسطحات المائیة من 
  التلوث

  التوضیحیة

18  4  
التعرف على تقنیات تحلیل 
المیاه و قیاس مستویات 

  التلوث
  تحالیل المیاه

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

  تكملة المحاضرة السابقة  =  4  19
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

20  4  
فھم ملوثات التربة و 

  انواعھا 
  تلوث التربة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

21  4  
التعرف على ملوثات 

  الھواء و انواعھا
  الھواءتلوث 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

22  4  
تعریف الطالب بالعناصر 

الثقیلة و تاثیرھا على 
  البیئة 

  العناصر الثقیلة
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

  امتحان تحریري    االمتحان االول للفصل الثاني  4  23

24  4  
تعریف الطالب بانواع 
المواد المشعة و اثارھا 

  على البیئة
  المواد المشعة

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

25  4  
فھم كیفیة حصول التلوث 

  االشعاعي و مصادره
  التلوث االشعاعي

 االلقاء المباشر
والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  تكملة المحاضرة السابقة  =  4  26
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

27  4  
التعرف على اشكال و 
  اسباب التلوث النفطي 

  التلوث النفطي
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

28  4  

تعریف الطالب باسباب 
التغیرات المناخیة و اثرھا 

على كوكب االرض 
  مستقبال

  التغیرات المناخیة
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  االختبار الیومي

29  4  
فھم التلوث البایولوجي و 

كیفیة التعرف علیھ و 
  الوقایة منھ

  التلوث البایولوجي
 االلقاء المباشر

والوسائل 
  التوضیحیة

  المالحظة

  امتحان تحریري    االمتحان الثاني للفصل الثاني  4  30
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  .االطالع على طرائق التدریس الحدیثة - 1
الدوریات والبحوث التي  من خالل متابعةلتقدم العلمي في مجال دراسة التلوث البیئي مواكبة ا - 2

  .تصدرعنھ
التعرف على ما تم و خاصة في الجزء العملي لتطویر مھارات الطلبة في  استخدام نتائج جاھزة - 3

  .دراستھ في الجزء النظري
  
  
 


