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وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 
ويصاحبه . حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 الهندسة المدنية  عااليدبلوم  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
أخرى /مقررات /سنوي   

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 وصف المقرر

 

العلميوزارة التعليم العالي والبحث  المؤسسة التعليمية .1  

قسم هندسة البناء واالنشاءات     المركز/  علمي القسم ال .2  

2  ناوث بيئي رمز المقرر/ اسم  .3  

 دوام تام أشكال الحضور المتاحة .4

2017-2016 السنة/ الفصل  .5  

اسبوع/ساعة 2: نظري )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6  

سنة/ساعة 30: عدد الساعات الدراسية الكلي   

17/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  

 أهداف المقرر .8

التلوث المختلفةتعريف الطالب على انواع     

انواعه واستخداماته ومعالجته, التلوث االشعاعي مصادرة التعرف على   

 المخلفات الشعاعية وانواع االشعاع التعرف على 

  التعرف على الضوضاء وطرق قياسها ووحداتها 

 انواعها وطرق فصلهاالتعرق على المخلفات الصلبة 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10
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  هداف المعرفية األ -أ
يتميزون بمستٍو عاٍل من المعرفة واإلبداع التكنولوجي  صحية والبيئيةهندسة الالإعداد مهندسين تطبيقيين في مجال  -1أ

ً في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  للبرامج الهندسية  وبما يتالءم مع المعايير الرصينة المعتمدة عالميا
 المناظرة مع االلتزام بأخالقيات المهنة الهندسية

 االشعاع عالقة انواع تمكين الطالب لمعرفة   -2أ

 مخلفات االشعاع ووحدات قياسة تمكين الطالب لمعرفة وفهم   -3أ

 الضوضاءتمكين الطالب لمعرفة وفهم   -4أ

   التلوث بالضوضاء ووحداته ومستوياتهتمكين الطالب لمعرفة وفهم   -5أ

 .المخلفات الصلبة وطرق فصلهاتمكين الطالب لمعرفة وفهم   -6أ
  
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المناقشة والحوار -1ب - 1ب

 هذه القضيةعلى انتاج عدد كبير من األفكار حول  اشراك الطالق في مشكلة هيدرولوجية حديثة وتشجيع الطالب -2ب
 أثناء المحاضرة

التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية مستجيباً  -3ب
 ميوله واهتماماته بما يحقق تنمية قدراته وتكاملهال

 عن طريق العمل بشكل جماعيطرح مسألة وترك المجال للطلبة لحلها   -4ب

 .التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران -5ب
  
 طرائق التعليم والتعلم      
 العلمية للطالبتوظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة  -1

 .تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي -2

 .الموضوع النظري  سهم بعد قيام المدرس بشرح تكليف الطالب بتطبيق االمثلة بأنف -3

 طرائق التقييم

موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء  امتحانات يومية، امتحانات مفاجئة، امتحانات
 .المحاضرات، واجبات بيتية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية في  -1ج
 التعلم والثقة بالنفس

 زيادة التواصل بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم --2ج
 التعلم التعاوني -3ج
  التعلم التنافسي  -4ج
  تخاذ القرارأساليب ا  -5ج
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال - -6ج
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 تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء -7ج

 تطوير روح الخلق واالبداع - 8ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الدراسي باسلوب يمكن الطالب من استيعابهامكانية التدريسي من شرح المنهج  -1
 ابراز قابلية الطالب على اعداد تقارير عن مواضيع مختلفة لتعليم الطالب على قابليته على البحث -2
 وطرق معالجتها لتزيد من خبرة الطلبة  data showعرض مشاكل هيدرولوجية واقعية عن طريق  -3
لسفرات العلمية او اطالعهم على مشاريع اطالع الطالب على مشاكل بيئية حقيقية عن طريق ا -4

 هيدرولوجية حديثة 
 
 طرائق التقييم    

امتحانات يومية، امتحانات مفاجئة، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء 
 .المحاضرات، واجبات بيتية

 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية المهارات العامة و -د 
 زيادة التواصل بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم -1د
تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية في  -2د

 النفسالتعلم والثقة ب
 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة -4د
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال -5د
 تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء -6د
 بداعتطوير روح الخلق واال -7د
 .تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -8د
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 البنية التحتية  .12
 ال يوجد كتاب مقرر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Basic Environmental Engineering/ R. C, Gaur -1 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
2- Environmental Engineering /Ruth F, Weiner, 

and Robin Matthews 

(  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية 

 ال توجد

 ال توجد ....مواقع االنترنيت , االلكترونيةب ـ المراجع 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 مواكبة التدريسي على التطورات التي تحصل على المواضيع المشمولة بالمنهج -1
من خالل حضور محاضرات علمية من  ضوضائي ومخلفات صلبةالتلوث االشعاعي والاالطالع على اخر تطورات  -2

 دوائر ذات الشأن 
 بحوث في المجاالت الخاصة بالدرسعمل  -3

 

 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 Introduction    امتحانات
مفاجئة، 

امتحانات موثقة، 
امتحانات 

نهائية، أسئلة 
ومناقشات 

أثناء شفهية 
المحاضرات، 
 واجبات بيتية

1 2 Radiation Pollution  
3 6 Radiation waste  
2 4 Noise pollution   
1 2 Mid exam  
2 4 Sensitivity of sound  
3 6 Solid waste  
    

    

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
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 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

المستوى/ السنة   أساسي اسم المقرر رمز المقرر 

 أم اختياري

ة يالمعرفاألهداف   يةالمهاراتاألهداف  
برنامج الخاصة بال  

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
)والتطور الشخصي  

1أ 2أ  3أ  4أ  ب 
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

ج
1 

ج
2 

ج
3 

ج
4 

1د 2د  3د  4د   
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