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 المخاطر البيئية للمواد الكيميائيةتوصيف المقرر الدراسي:

 

 ةئييالب الكيمياء/قسم المعهد العالي لبحوث البيئة  الكلٌة/المسم

 التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عنه -أ

 المخاطر البٌئٌة للمواد الكٌمٌائٌة .اسم الممرر الدراسً 1

على مدار عام دراسً ا عملً /أسبوع /س 2سا نظري+ 2بمعدل .الساعات المعتمدة2
 (2+فصل1كامل)فصل 

.البرنامج الذي ٌمدم فٌه 3
 الممرر الدراسً

برنامج الدراسات العلٌا لماجستٌر الكٌمٌاء البٌئٌة فً المعهد العالً 
 لبحوث البٌئة

.اسم عضو هٌئة 4
التدرٌس المسؤول عن 

 الممرر الدراسً

 د. فٌنا مصطفى حمود

الذي  .المستوى العام5
 ٌمدم فٌه الممرر الدراسً

 الكٌمٌاء البٌئٌةماجستٌر فً 

.المتطلبات السابمة لهذا 6
 الممرر

  ال ٌوجد

.المتطلبات اآلتٌة 7
 لاللتحاق بهذا الممرر

 ال ٌوجد 

.المولع إن لم ٌكن داخل 8
 المبنى الرئٌس للمؤسسة

 جامعة تشرٌن-المعهد العالً لبحوث البٌئة

 أهداف المقرر -ب

موجز بمخرجات التعلم .1
 الرئٌسٌة

حسب  لادراً على تصنٌف المواد الكٌمٌائٌة الطالب  أن ٌصبح-     
 خطورتها الذاتٌة والصحٌة والبٌئٌة.

 
 المتعددةالتعرف على األخطار أن ٌصبح الطالب لادراً على - 

 للمواد الكٌمٌائٌة .
      
ث تخزٌنها أن ٌصبح لادراً على إدارة المواد الكٌمٌائٌة من حٌ-

 ..، نملها 
على مواجهة االنسكاب والكوارث األخرى أن ٌصبح لادراً  -

من جراء االستخدام الخاطئ  التً لد تحدث فً مكان العمل
 .لهذه المواد

الطرق اآلمنة عند التخلص من أن ٌصبح لادراً على اتباع -
  النفاٌات الكٌمٌائٌة.

السٌطرة على أن ٌصبح لادراً على استخدام وتطبٌك تمنٌات -
  أخطار المواد الكٌمٌائٌة

المواد الكٌمائٌة على  تمدٌر مخاطرأن ٌصبح لادراً على  -
  سالمة البٌئة المحٌطة .
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.خطط تطوٌر الممرر 2
 الدراسً

تموم خطط تطوٌر الممرر على االستخدام لمصادر متعددة من  -
اٌد شبكة االنترنت و الكتب المتاحة فً المكتبات و االعتماد المتز

و تحدٌث بعض المفردات بناًء  ، للطالب على أنفسهم فً الدراسة
 .على نتائج األبحاث األكثر حداثةً 

لٌام الطالب بجوالت مٌدانٌة على المخابر المختلفة والمؤسسات  -
الحكومٌة للتعرف عن كثب حول االدارة السلٌمة للمواد الكٌمٌائٌة 

من المخاطر البٌئٌة  واالطالع على كافة االجراءات المتخذة للحد
 للمواد الكٌمٌائٌة .

 

 توصيف المقرر الدراسي -ج

.الموضوعات الواجب 1
 تغطٌتها

 ساعة نظري( 36عدد الساعات اإلجمالً )

 ساعة( 2)التلوث  -

 .تقديم الملهثات وفقًا لطبيعة الملهث -

 . وفماً لخصائص الملوث  -
 .وفماً  لنوع النظام البٌئً -
 . وفماً لمصدر التلوث  -
 .فماً لنمط االستخدامو  -
 .وفماً للهدف والتأثٌرات الناتجة  -
 .التأثٌرات السامة للمواد الكٌمٌائٌة  -
 .أنواع التأثٌرات السمٌة  -
 .تمٌٌم خطورة المواد الكٌمٌائٌة السامة  -
 ساعة( 4تصنيف وعنونة المواد الكيميائية ) -
 الكٌمٌائٌة للمواد التعرض طرق -
 الكٌمٌائٌة المواد تصنٌف -
 الذاتٌةالخطورة  -
  الصحٌة لخطورة -
 البٌئٌة الخطورة -
 وخطورتها الكٌمٌائٌة المواد سمٌة درجة -
 الكٌمٌائٌة المواد خطورة على تؤثر التً العوامل -
 الخطرة المواد تصنٌف  -
 المواد ووسم وتصنٌف MSDS السالمة بٌانات بطالة -

 GHS الكٌمٌائٌة
 :الكٌمٌائٌة المواد تخزٌن فً السالمة لواعد -
 الكٌمٌائٌة المواد أخطار على طرةالسٌ تمنٌات -
 المخبرٌة. المخلفات من التخلص طرق -

 
اآلثار البيئية المترتبة على تلوث البيئة البحرية بالمواد 

 ساعة( 4النفطية )
 النفطتعرٌف  -
 البحرٌة البٌئة فً المنسكب النفط مصٌر -
  تأثٌر التلوث بالزٌت على البٌئة البحرٌة -
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ئً ونوع الخسائر الناتجة العوامل التً تحدد الضرر البٌ -
  أحد مشتماته عن انسكاب البترول أو

التأثٌرات البٌولوجٌة الناتجة عن انسكاب الزٌت فً البٌئة  -
   البحرٌة

 النفطٌة الهٌدروكربونٌة للمركبات الغذائً االستهالن -
 البحرٌة   الكائنات بواسطة

 البترولٌة المركبات من التخلص فً البٌولوجٌة العوامل أثر -
 النفطً التلوث ق مكافحةطر -

 ساعة( 2العناصر الثقيلة )
 تعرٌف العناصر الثمٌلة-
 تمسٌم العناصر الثمٌلة تبعاً لسمٌتها -
 العوامل المؤثرة على سمٌة المعادن الثمٌلة فً المحالٌل -
 المتغٌرات الفسٌولوجٌة  والتلوث بالعناصر الثمٌلة -
 دن الثمٌلةسبل الولاٌة والعالج من خطر التسمم بالمعا -
أثر العناصر الثمٌلة على عملٌات المعالجة البٌولوجٌة لمٌاه   -

 الصرف
 المعالجة الكٌمٌائٌة إلزالة العناصر الثمٌلة -

 
 4) وآثارها الضارة على البيئة واألسمدة التلوث بالمبيدات -

 ساعة(
 أنهاع المبيدات طبقًا لتركيبها واستخدامها -
 ادة الفعالة بهاأنهاع المبيدات من حيث تأثير الم -
 أنهاع المبيدات من حيث استقرارها في مكان التلهث -
 أنهاع المبيدات التي تؤدي إلى حدوث تلهث بدبب استعمالها الخاطئ   -
 أضرار المبيدات على البيئة الزراعية  -
 العهامل التي يتهقف عليها تأثير المبيدات على صحة اإلندان  -
 التقليل من مخاطر التعرض للمبيدات -
 التخلص من مخلفات المبيدات طرق  -
 أنهاع التأثيرات الدامة للمبيدات  -
 األسمدة الزراعية وآثارها الضارة على البيئة -
 تقدم األسمدة المدتخدمة في الزراعة  -
  التلهث باألسمدة الفهسفاتية-1 -
  مركبات النترات -- -
 التلهث باألسمدة اآلزوتية) النتروجينية(:  -
 التأثيرات الضارة لألسمدة -
  لجة التلهث باألسمدة والحد من مذكالتهامعا -
 2)الكيميائي التلوث صور كأحد الحمضية باألمطار التلوث -

 ساعة(
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 تشكل األمطار الحمضٌة -
 تأثٌر األمطار الحمضٌة على البحٌرات -
 على الغابات والنباتاتتأثٌر األمطار الحمضٌة  -
 التربةعلى  تأثٌر األمطار الحمضٌة  -
 الحٌوانات علىتأثٌر األمطار الحمضٌة  -
 على اإلنسانتأثٌر األمطار الحمضٌة  -
 تأثٌر التغٌر فً األس الهٌدروجٌنً على األحٌاء المائٌة -
 عالج المشكلة -
 ساعة( 2) تلوث البيئة بمياه الصرف -
 أنواع مٌاه الصرف -
 مٌاه الصرف الصناعً والمخلفات الصناعٌة السائلة -
 وٌةمٌاه الصرف الصناعً ذات الملوثات العضوٌة والغٌر عض -
 تصنيف المخلفات الصناعية السائلة -
اآلثار الضارة لصرف المخلفات الصناعية  السائلة على المسطحات  -

 المائية

 ساعة( 2النفايات الصلبة ومخاطرها ) -
 أنواع النفاٌات -
 طرق معالجة النفاٌات -
 السموم الكٌمٌائٌة الناتجة عن النفاٌات الصلبة -
 طرق انتمال تلن السموم إلى اإلنسان -
رات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة التً تطرأ على النفاٌات التغٌ -

 الصلبة بعد وصولها إلى المكب
 كٌفٌة الحد من ومعالجة السموم الكٌماوٌة -
 -النفاٌات الطبٌة–حالة دراسة  -
 

 (عملًساعة  63) للمسم العملً عدد الساعات اإلجمالً .مكونات الجزء العمل2ً
 2د الكٌمٌائٌة)الشروط التً ٌجب توفرها فً مخازن الموا -

 ساعة(
تصنٌف المواد الكٌمٌائٌة فً مخابر المعهد العالً لبحوث  -

 ساعات( 4)البٌئة 
بالمواد جوالت مٌدانٌة على بعض األماكن ذات التلوث  -

  (المحطة الحرارٌة  ،مصفاة بانٌاس الكٌمٌائٌة الخطرة )
 ساعات( 4) -
 

.دراسة خاصة إضافٌة 3
 أو ساعات تعلم

در الزمنً المتولع من الطالب عمله كدراسة ٌتولع أن ٌكون الم
خاصة و عمل واجبات و أعمال أخرى ذات صلة بالممرر الدراسً 

 أسبوعٌا ساعة 2بحدود 

 .تطوٌر مخرجات التعلم فً المجاالت المختلفة4

 المعارف - أ
المعارف المراد  -1

 اكتسابها.
 هواء (  -تربة -)ماءمفاهٌم جودة الوسط المحٌط  -
 المختلفة وآثارها الضارة على البٌئة البٌئٌةملوثات ال معرفة -
 لمواد الكٌمٌائٌةبالوث التعلى  السٌطرةاستراتٌجٌات  مفاهٌم -
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للمواد  المخاطر البٌئٌةتمدٌر معرفة آلٌات و طرق  -
  الكٌمٌائٌة

استراتٌجٌات  -2
 التدرٌس.

حلمات بحث حول مواضٌع ٌتم تكلٌف الطالب بها بما ، محاضرات
 تمدٌر المخاطر البٌئٌة للمواد الكٌمٌائٌة مجال ٌتوافك مع مٌولهم فً 

 مستخدمٌن االنترنت و المراجع المتوفرة فً المكتبات.
تبدأ كل محاضرة باستعراض للمحاور فً المحاضرة السابمة و 

 طرح االستفسارات و النماط الغامضة للبعض

ض منالشة و عر، اختبارات مرحلٌة على شكل مذاكرات كتابٌة .طرائك التموٌم -3
لمواضٌع حلمات البحث ٌموم الطالب بعرضها و الدفاع عن 

 % من العالمة النهائٌة.33شكلتو  امتحان نهائً، أفكارها

 المهارات المعرفٌة - ب
المهارات  -1

المعرفٌة المراد 
 تنمٌتها

 هواء (  -تربة -مفاهٌم جودة الوسط المحٌط )ماء -
 لبٌئةمعرفة الملوثات البٌئٌة المختلفة وآثارها الضارة على ا -
 مفاهٌم استراتٌجٌات السٌطرة على التلوث بالمواد الكٌمٌائٌة -
معرفة آلٌات و طرق تمدٌر المخاطر البٌئٌة للمواد  -

 الكٌمٌائٌة

استراتجٌات  -2
 التدرٌس

 .عملً  بحث  ، جلساتحلمات ، محاضرات

منالشة و عرض ، اختبارات مرحلٌة على شكل مذاكرات كتابٌة طرائك التموٌم -3
ت البحث ٌموم الطالب بعرضها و الدفاع عن لمواضٌع حلما

 % من العالمة النهائٌة.63كل شتو  وامتحان نهائً  ، ،أفكارها

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة -ج
المهارات  -1

المعرفٌة المراد 
 تنمٌتها

المدرة على التعلم الذاتً و اكتساب المعارف البٌئٌة بشكل  -
 دائم.

الناتجة عن ازدٌاد اه المشكالت البٌئٌة تحمل المسؤولٌة تج -
التعامل  غٌر المدروس بشكل جٌد مع المواد الكٌمٌائٌة ذات 

  الخطورة البٌئٌة

استراتجٌات  -2
 التدرٌس

من خالل تمارٌن و جلسات حوار جماعٌة ٌكون لكل من أعضاء 
المجموعة دور واضح و متداخل مع أدوار زمالئه فً مواضٌع حل 

 .لمواد الكٌمٌائٌةالمخاطر البٌئٌة ل

من خالل اندفاعه و اندماجه مع فرٌمه و مساهمته فً إتمام ما  طرائك التموٌم -3
 % من العالمة النهائٌة5و تشكل على ألصى حد ٌتعلك بدوره.

 مهارات التواصل،و استخدام تمنٌة المعلومات، و المهارات العددٌة-د

المهارات  -1
المعرفٌة المراد 

 تنمٌتها

 لى استخدام الحاسوب و البرمجٌات المختلفة.تنمٌة المدرة ع -
 تنمٌة المدرة على البحث على شبكة االنترنت. -
 تنمٌة الممدرة اللغوٌة و المدرة على صٌاغة األفكار -
 تنمٌة الجانب التحلٌلً فً شخصٌة الطالب -
 تنمٌة المدرة على العمل ضمن فرٌك -

استراتجٌات  -2
 التدرٌس

شبكة االنترنت حول ٌتم ذلن من خالل البحث المرجعً ضمن 
تمدٌر المخاطر البٌئٌة المواضٌع المكلف بها الطالب ضمن مجال 

صٌاغة حلمات البحث و منالشة أفكارها و الدفاع ، للمواد الكٌمٌائٌة 
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 .تحلٌل الظواهر المألوفة و الغٌر مألوفة فً محٌطنا  ،عنها

كٌفٌة  % من العالمة النهائٌة من خالل 5تشكل كحد ألصى  طرائك التموٌم -3
استثمار الطالب للتمنٌات الحاسوبٌة و المهارات األخرى المتعلمة 

 بالتواصل.

 حركٌة-المهارات النفس -ه
المهارات  -1

المعرفٌة المراد 
 تنمٌتها

المدرة على التوازن و الهدوء أمام المعضالت و المشاكل  -
 للتوصل إلى الحل و المرار األمثل.

 ادرات جرٌئة.تنمٌة المدرة على اتخاذ لرارات و مب -

استراتجٌات  -2
 التدرٌس

من خالل إعطاء الطالب الشعور باألمان و أن األهم من  -
النتٌجة النهائٌة للمشكلة العلمٌة التً ٌدرسها هو المنهجٌة 

 المتبعة.
 لطرح و التراح مواضٌع هم ٌشعرون أنها مفٌدة الطلبة دفع -

 من خالل الفعالٌة و المشاركة طرائك التموٌم -3

 التمٌٌم -5

لتمٌٌم مدى فهم الطالب و متابعته لما  :المذاكرات الشفهٌة  - أسالٌب التمٌٌم
 ٌعطى من محاضرات

المنالشة المباشرة لحلمات البحث و الدراسات  -
لتمٌٌم جدٌته و لدرته فً التعاطً مع المراجع :المرجعٌة

 العلمٌة
لتمٌٌم لدرة الطالب على  :االختبارات العملٌة المخبرٌة -

 الٌل المخبرٌةالخوض فً التح
لتمٌٌم المعارف و المهارات التً اكتسبها -االختبار النهائً -

 الطالب خالل العام الدراسً
 

 جدول التمٌٌم
 

 درجة عن المسم النظري/ 33-درجة عن المسم العملً 23/
 
: المنالشة المباشرة لحلمات البحث و الدراسات 1التمٌٌم  -

 درجات/ 5/العاشراألسبوع   -المرجعٌة
األسبوع الثانً  -: االختبارات العملٌة المخبرٌة2ٌم التمٌ -

 درجات/ 5/عشر
 13/ -الكتابٌة النهائٌة للجزء العملً  : االختبارات 3التمٌٌم  -

 /درجة
 درجة/ 33/نهاٌة العام الدراسً-:االختبار النهائ4ًالتمٌٌم  -

 

  

 الدعم الطالبي -د

توفر مهام االستشارة 
و اإلرشاد األكادٌمً 

عضاء هٌئة من لبل أ
 التدرٌس

من خالل ممابالت الطالب خارج أولات المحاضرات و الجلسات 
 العملٌة المتاحة فً أولات موزعة على معظم أٌام األسبوع 

 مصادر التعلم -ه
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 النوتات المعدة من لبل الدكتور المحاضر .الكتب الممررة1

.المراجع 2
 الضرورٌة

ٌائً للبٌئة المائٌة السروي أحمد .التلوث الفٌزٌائً والكٌم -

 . 611. 2338.منشورات مكتبة الدار العلمٌة،الماهرة.

إسالم مدحت أحمد. التلوث الكٌمٌائً وكٌمٌاء التلوث .منشورات  -

 . 194.  2331دار الفكر العربً. الماهرة.

 

 

 

 

 

.الكتب و المراجع 3
 التً ٌوصى بها

-Fellenberg  ,G. John Wiley and  Sond  Ltd, West Sussex,  
England,2000.  
-Kraybill et al., Poly Chlorinated Biphenyls in the 
Environment. Report  Of Environment task Force on PCB. 
Washington D.C., U.S. Dept of Commerce, No.72, 10419, 
181P., 1972. 

 –االبتكارات  -البدائل-إدارة المخلفات الصلبةالحجار صالح . 
 . 323.2334منشورات دار الفكر العربً.  -لحلول ا
منشورات دار  -أسس ودراسات -الحجار صالح. تمٌٌم األثر البٌئً-

 . 276. 2333الفكر العربً. 
الحفار سعٌد . بٌئة من أجل البماء. منشورات دار الثمافة للنشر  -

 . 973. 1993لطر. والتوزٌع. 
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 - .مواد أخرى5

 المرافق المطلوبة-و

 أشخاص على األلل لعشرة محاضرات: تتسعلاعة  - .المبان1ً
 لممارسة بعض االختبارات عدد من المخابر   -
 

 جهاز حاسب - .مصادر الحاسب2
 جهاز إسماط -

 - .مرافك أخرى3

 تقييم المقرر الدراسي و عمليات التطوير -ز

.استراتٌجٌات 1
الحصول على التغذٌة 

 تتم من خالل:
بموجب استمارة موحدة حول تمٌٌم الممرر المٌام باستبٌان سري  -

http://www.scincedirect.com/
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الراجعة من الطالب 
بخصوص جودة 

 التدرٌس

 الدراسً
 حلمات نماش و حوار مفتوح مع الطلبة -

.استراتٌجٌات 2
 ٌم التدرٌسأخرى لتمٌ

تتم من خالل:استخدام مالحظات الطلبة و أراء الزمالء و نتائج 
 الطلبة أنفسهم

.عملٌات تطوٌر 3
 التدرٌس

 تتم من خالل:
المشاركة فً ورشات العمل و المحاضرات المتعلمة بتطوٌر  -

 طرائك التدرٌس
 مراجعة طرائك التدرٌس الموصى بها-

.عملٌات التحمك من 4
 طلبةمعاٌٌر إنجاز ال

 من خالل تصحٌح عٌنات من أوراق اختبارات و واجبات الطلبة

.خطة العمل من 5
 أجل التطوٌر

 من خالل متابعة المراجع الحدٌثة و نتائج األبحاث العلمٌة فً مجال
 تمدٌر المخاطر البٌئٌة للمواد الكٌمٌائٌة.

 

 


