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االتجاهات االيجابية   الفيزياء، تنميةالتعرف على المفاهيم االساسية للعلوم الطبيعية وتداخالتها مع علم  -
 االهتمام بالعلوم البيئية وخصوصا الجانب الفيزيائي ازاء 

   فيزياء الحالة الصلبةالتعرف على مناهج البحث في  -
 ومعالجة التلوث البيئي تنمية االتجاهات العلمية والعملية ازاء رصد  -
 التعرف على مناهج البحث الحديثة والحلول العلمية المقترحة في الحد من توسعها  -
 التعرف على الفروع االساسية المتنوعة في دراسة علوم البيئة الفيزيائية  -
 تنمية وتطوير قابليات الطلبة الذهنية لوضع حلول علمية للمشاكل البيئية  -      
 ريب على اجهزة الرصد والقياس في العمل المختبري    التعرف والتد  -
 والعملية للتطبيقات المتعددة في مجاالت العلوم المختلفة   المهارات العلميةاكتساب  -
 تمكين الطلبة من معرفة مبادئ علوم التلوث والبيئة   الحرص على -
-  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 المعرفية  األهداف -أ
 التعرف على المفاهيم االساسية للتلوث البيئي  -1أ
 التعرف على الفروع المتداخلة من العلوم في موضوع التلوث -2أ

 اعتماد اسلوب البحث والتحليل العلمي في مواجهة المشاكل البيئية  -3أ

 التعرف على المناهج والبحوث الجديدة في علوم الفيزياء االشعاعية   -4أ

 المهاراتية الخاصة بالمقرر  األهداف    -ب 
 تطوير اساليب التعليم للمفاهيم الفيزيائية   – 1ب 

 الحث باتجاه رفع مستوى التطور العلمي من خالل المتابعة العلمية   – 2ب 

 استيعاب اسس النظريات العلمية وكيفية تطبيقها عمليا  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي للمتعلم    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       



 

 طريقة االلقاء والمشاركة والمناقشة   -

 

 استخدام وسائل العرض وااليضاح الحديثة  -

 

 حث الطلبة على التعلم الذاتي واالستفادة من المكتبات العلمية   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

التقويم  –التقويم البنائي   –)التقويم التمهيدي  االختبارات التحريرية العلمية النظرية والعملية باعتماد اساليب 

 الختامي ( متمثال في االختبارات الفصلية والنهائية. 
 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية والمشاركة واالنشطة العلمية  
 

 
 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية  و المهارات العامة -د 

 فرص التعلم المستمر للطلبة   متوفير ودع  -1د 
 تسهيل ومتابعة التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 تطوير مهارة التدريسي  -3د 

 الذاتية االدارة -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى 

Pollution and pollutant-  
Point and non-point source 
pollution. 
-Types of Environmental 
Pollution 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

2 2  = 
Major Air Pollutants. 
-Perils of Pollution 
Global Warming. 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

3 2  = 
Greenhouse Effect. 
Ozone Layer 
-Depletion of the Ozone 
Layer 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

4 2  = 
Forms of Pollution 
water pollution   
Types of Water Pollution - 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

5 2  = soil pollution 
Sources of soil pollution - 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

6 2  = 
Marine pollution 
Noise pollution   
Thermal Pollution 

  –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي

االختبارات 

 التحريرية 

7 2  = 
Radiation pollution 

Radiation- 
  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

8 2  = 
Introduction to air pollution 
and air pollutants 
-Physical Classification of 
Air Pollutants 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

9 2  = 

Distinguishing between 
exposure and dose / 
Response levels 
Air pollution problem & 
emission source 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

10 2  = 
Weather& climate 
/Radiation Budget /Albedo  

Aerosol/ aerosol sources 
  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

11 2  = 

Expressing the amount of 
substances in the 
atmosphere 
Atmospheric structure/ 
Stability 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

12 2  = 
Dry Adiabatic Lapse Rate 

wind speed 

  –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي

االختبارات 

 التحريرية 

13 2  = Stability of the atmosphere  االلقاء–  

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

14 2  = Gaussian Dispersion 
Gaussian plume equation 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

15 2  = Special Forms of the Plume 
Equation 

  –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 

16 2  = Test    االلقاء–  

 المناقشة
االختبارات 

 التحريرية 
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 كتب المقرر ▪
       

 .edition ndEnvironmental and pollution science 2 

 

 - المراجع الرئيسية) المصادر (

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت 

  العلمية ،التقارير ،.....(
- 

  االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،.....المراجع 
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 % 10عن    لتوجد لينا خطة لتحديث المنهج بما ال يق

 


