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 1. اسم المادة البيئي األثرتقييم 

 2. رقم المادة 2304912

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج الجغرافيا

 6. رقم البرنامج 04

 7. اسم الجامعة األردنيةالجامعة 

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الجغرافيا

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل األول 7102/7103

 12. الدرجة العممية لمبرنامج في الجغرافيا الدكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. تدريسلغة ال العربية واالنجميزية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  7100/7107العام الدراسي 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المبدة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 أ.د. عمي العنانزة

 .اآلدابقسم الجغرافيا، كمية الطابق الثالث،  914مكتب رقم 
 وأربعاءاثنين   7 – 07.1الساعات المكتبية 

 11417241100119ىاتف: 
aliananzeh@yahoo.com 

a.ananzeh@ju.edu.jo 
 

 مدرسو المادة .71
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 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 أ.د. عمي العنانزة

 الطابق الثالث، قسم الجغرافيا، كمية اآلداب. 914مكتب رقم مكتب رقم 
 وأربعاءاثنين   7 – 07.1الساعات المكتبية 

 11417241100119ىاتف: 
anzeh@yahoo.comalian 

a.ananzeh@ju.edu.jo 
 
 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
شق الوعبلجة. عول٘ة تم٘٘ن اٙثبس الب٘ئ٘ة: التٌخ٘ل، الحصش، التم٘٘ن الوعبلجة، الوشاجعة ّالتذل٘ك، تم٘٘ن اٙثبس الب٘ئ٘ة لتلْث التشبة ّط

ًّوبرج ّتم٘ن اٙثبس الب٘ئ٘ة لتلْث الو٘بٍ: هصبدس التلْث، الٌوبرج الوستعولة ّتم٘٘وِب. تم٘٘ن اٙثبس الب٘ئ٘ة لتلْث الِْاء. هصبدس التلْث 

لتم٘٘ن. ّالتم٘٘ن التٌبؤ؟ تم٘٘ن اٙثبس الب٘ئ٘ة للضج٘ج: الٌوبرج الشٗبض٘ة لتم٘٘ن هستْٓ الضج٘ج الوْاصفبت ّالومبٗ٘س ّدّسُب فٖ عول٘ة ا

 الب٘ئٖ للوششّعبت التٌوْٗة.

 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.
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 :األىداف -أ

 تعشٗف الومصْد بتم٘٘ن األثش الب٘ئٖ، الِذف هي تطب٘مَ، عْاهل الٌجبح. 

  الٌظشٕ ّ خطْات تم٘٘ن األثش الب٘ئٖ اإلطبستعشٗف 

 ٔهشاحل التطْس الزهٌٖ لِزا الوفِْم التعشف عل.  

 التعشف علٔ الس٘بسبت الب٘ئ٘ة الْلبئ٘ة الوعٌ٘ة بحوبٗة الب٘ئة عوْهب. 

 ٔببلوٌبطك اإلٗكْلْج٘ة الحسبسة ّاألًظوة الب٘ئ٘ة الِبهة الس٘بسبت الب٘ئ٘ة الوتعلمة التعشف عل. 

  تطب٘ك خطْات تم٘٘ن األثش الب٘ئٖ آل٘ةهعشف٘ة. 

 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

  تتكْى هي أسبعة ًظن هتشابطة ُٖ: الغالف الجْٕ، الغالف الوبئٖ، ال٘ببسة، ّالتٖ  الب٘ئة الطب٘ع٘ةالشبظ التكبهلٖ لوكًْبت

 .الوح٘ظ الجْٕ، بوب تشولَ ُزٍ األًظوة هي هبء ُّْاء ّتشبة ّهعبدى، ّهصبدس للطبلة ببإلضبفة إلٔ الٌببتبت ّالحْ٘اًبت

 تشول اإلًسبى "الفشد" ّأسشتَ ّهجتوعَ، ّكزلك الكبئٌبت الح٘ة فٖ الوح٘ظ التٖ ّة الب٘ئة البْ٘لْج٘بهلٖ لوكًْبت الشبظ التك

 .الحْٕ٘ ّتعذ الب٘ئة البْ٘لْج٘ة جزءاً هي الب٘ئة الطب٘ع٘ة

 األفشادعاللة ٗمصذ بِب اإلطبس هي العاللبت ّ االًظوَ التٖ تٌظن التٖ ّ الب٘ئة االجتوبع٘ة الشبظ التكبهلٖ لوكًْبت  ّ

 .الجوبعبت، ّتؤلف أًوبط تلك العاللبت هب ٗعشف ببلٌظن االجتوبع٘ة

 
 
 
 
 
 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

كما في قائمة 
 المراجع

المشاركة وامتحان 
 منتصف الفصل

أىمية تقييم األثر البيئي  األول إلى الثالث د. عمي العنانزة أ. 
 ودوره في التوازن البيئي

كما في قائمة 
 المراجع

المشاركة وامتحان 
 منتصف الفصل

الثالث إلى العاشر  أ. د. عمي العنانزة 
 عشر

القضايا التي تجب معالجتيا 
في دراسة األثر البيئي من 

حيث تقييم المشاريع 
 بل تنفيذىاالمختمفة ق

كما في قائمة 
 المراجع

المشاركة وامتحان 
 منتصف الفصل

الرابع  إلىالعاشر  أ. د. عمي العنانزة 
 عشر

مسؤولية الجيات المعنية في 
حماية البيئة وربطيا بتقييم 
األثر البيئي، تطبيقات في 

 تقييم األثر البيئي
الخامس عشر     

 والسادس عشر
إبداء الرأي بالبحوث 

 ير المقدمة من الطمبةوالتقار 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 المحاضرة والمناقشة، التعمم التعاوني ) مجموعات(، العصف الذىني، ميمات وواجبات قصيرة

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
عداد التمارين -0  المشاركة وا 
 % 91امتحان منتصف الفصل  -7
 % 91أعمال السنة  -9
 % 41االمتحان النيائي  -4

 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 ول العذر المبرر فقط ومنح زيادة بسيطة في العالمات لمن ينيي الفصل الدراسي بال وال غياب.: قبوالغياب سياسة الحضور - -أ
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 : قبول العذر المبرر فقط. ويجرى امتحان لممتغيب المقبول عذره.الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 لتدخين وتناول األكل والشرب داخل القاعة.: تفقد القاعة التدريسية ومنع اإجراءات السالمة والصحة -ج

 : تطبيق األنظمة والتعميمات من خالل القسم والكمية.الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 : تعاد األوراق المصححة لمطمبة أو تعمن ليم بطريقة مناسبة ووقت مناسب.إعطاء الدرجات -ه

: مختبرات القسم والجامعة، مكتبة الجامعة، واستغالل الساعات المكتبية مادةتسيم في دراسة الالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 لمدرس المادة.

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 ية وتحليل البيانات باستخدام الحاسوبالمكتبة اإللكترونية والدوريات العلمية والبحث العلمي والدراسات الميدان

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
1- Eccleston Charles H, 2011, Environmental Impact Assessment: A Guide to Best 

Professional Practices, by CRC Press, Taylor and Francis Group. LLC.USA. 

2- Marriott, Betty Bows (1997), Practical Guide to Environmental Impact 
Assessment, MaGraw-Hill, USA. 

3- MaCabe, Mary (1997) Environmental Impact Assessment: Case Studies from 
Developing Countries, IAIA. 

 . لورقية واإللكترونيةالتعميمية ا الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
1- Lerche, Ian, Glaesser, Walter, 2006, Environmental Risk Assessment Quantitative 

Measures, Anthropogenic Influences, Human Impact, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, Germany. 

 األردن.’ عمانالتنموية، ( دليل تقييم األثر البيئي للمشاريع 4104الزعبي، ياسين احمد، ) -4

للتدريب، جامعة البلقاء  دليل تقييم األثر البيئي( 0111، طوقان، خالد و القيسي، كامل )الزعبي، ياسين احمد -5
 التطبيقية، األردن.

 ( تقييم األثر البيئي في األردن، دار فضاءات للنشر، عمان، األردن.4101العموش، هايل، ) -6

 مقدمو دراسة ، الجريشيو منطقة في العجول تسمين لمشروع البيئي األثر قييمت( 2010 ) رشيد، حميد، الدليمي -2
  ة.العراقي البيئة وزارة في لمبيئة العامة الييأة إلى

 مقدمو دراسة الشامية،، حصوة في الحميب أبقار تربية لمشروع البيئي األثر تقييم( 2010 )  رشيد، حميد، الدليمي -3
 .العراقية البيئة رةوزا ، لمبيئة العامة الييأة إلى

التوازن بين التنمية والحفاظ عمى البيئة، ندوة الطاقة والتنمية المستدامة، مجمة البترول،  (7110) مكرم ،، نادية عبيد -7
 .المجمد الثامن والثالثون، العدد السابع
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 معمومات إضافية 26.
 سبت التطب٘م٘ة علٔ الوستْٗ٘ي اإللل٘وٖ ّالعبلوٖ.هشاجعة الذّسٗبت العلو٘ة الوتعلمة بتم٘٘ن األثش الب٘ئٖ ّخبصة الذسا

 
 

 

 --------------------التاريخ:   ---------------------التوقيع:  ------------------ منسق المادة:مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------القسم: رئيس 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


