
  

  
  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  صابرین لطیف كریم الشوك  االسم
 sabreenl.kareem@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  تقییم االثر البیئي  اسم المادة
  سنوي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
في كافة به  اصبحت الحاجة الى وضع القضایا البیئیة بعین االعتبار في المساعي التنمویة امر مسلم

الدول النامیة ، فاالمر لم ینحصر في مدى صالحیة هذا المبدأ اوامكانیة تطبیقه بل ینحصر في امكانیة 
كأحد ) تقییم االثر البیئي (تفعیله في عملیة التخطیط وادارة التنمیة ، وعلى هذا یرى بعض العلماء 

  المناهج المتعددة لتحقیق هذا الهدف
التفاصیل االساسیة 

  دةللما
  

تعاریف عامة عن االثر البیئي،مفهوم تقییم االثر البیئي واهدافه  وانواع االثار البیئیة ومنهجیة التقییم 
وطرق واسالیب تقییم االثر البیئي والرصد والمراجعة البیئیة  وكیفیة اعداد التقریر الخاص بتقییم االثر 

  البیئي للمشاریع واخیرا دراسات الحالة

  
  الكتب المنهجیة

  
 االعتماد على المحاضرات المطبوعة

  
  المصادر الخارجیة

  

 عمان _ د سامح غرایبة ویحیى فرحان _ )الجزء الثاني(المدخل الى العلوم البیئیة  •
دار الیاس العصریة  - تقییم االثر البیئي ل اوجونیز بریلھانتي ودعاء الشریف وایمن الحفناوي •

   ٢٠٠٤للطباعة ، مصر ،
  االنترنت مواقع مختلفة من شبكة •

  
  تقدیرات الفصل

تقییم    الفصل الدراسي
وامتحانات 

  یومیة

االمتحان     
  النهائي

٥٠      ١٠  %٤٠%  
  

  معلومات اضافیة
  

                                                                                              
            ___________________  

  

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط البیئي :القســم 
  الثالثة :المرحلة 

  صابرین لطیف كریم :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :العلمي  اللقب

  ماجستیر ھندسة البیئة :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  
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  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

    الدراسة المیدانیة  عامة مقدمة    ١
      تعاریف عامة عن تقییم االثر البیئي   ٢
      مفھوم ومبادىء تقییم االثر البیئي   ٣
      تطبیقاتھاعادة الھم المفاھیم الرئیسیة لتقییم االثر البیئي واھدافھ و   ٤
      متطلبات وفوائد عملیة التقییم    ٥
      القیم االساسیة لعملیة التقییم   ٦
      المبادئ االرشادیة لعملیة التقییم   ٧
      وصف مفصل لشتى انواع االثار البیئیة    ٨
      الغربلة: مراحل تقییم االثر البیئي   ٩
     ر البیئيتحدید نطاق تقییم االث: مراحل تقییم االثر البیئي   ١٠
     تحدید البدائل وتوقیع االختیار علیھا   ١١
       المشاركة الشعبیة في عملیة تحدید نطاق االثر البیئي   ١٢
     مناقشة عامة بالمواد السابقة    ١٣
     امتحان الفصل الدراسي االول   ١٤
     اختیار مشروع الدراسة   ١٥

  
      تقییم االثر البیئيلیة الشروط االرشادیة او المرجعیة الخاصة بعم   ١٦
      وصف المشروع والبیئة المحیطة : مراحل تقییم االثر البیئي    ١٧
      اعداد بیان االثار البیئیة   ١٨
      المراجعة وعملیة اتخاذ القرار   ١٩
      الرصد والمراقبة: خطة االدارة البیئیة   ٢٠
      مراجعة لمراحل تقییم االثر البیئي   ٢١
      ب تقییم االثر البیئيطرق واسالی   ٢٢
      طرق واسالیب تقییم االثر البیئي   ٢٣
      تقییم االثر البیئي في الوالیات المتحدة االمریكیة   ٢٤
      تقییم االثر البیئي في مصر   ٢٥
      تقییم االثر البیئي في لبنان    ٢٦
      التقییم البیئي االستراتیجي   ٢٧
      امتحان الفصل الثاني     ٢٨
      اقشة لدراسات الحالة التي تؤخذ في الساعات العملیةمن   ٢٩
      استكمال المناقشة   ٣٠

  :توقیع العمید             :توقیع االستاذ   
  
  

  
  

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  ميجھاز االشراف والتقویم العل
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط البیئي :اسم القســم 
  الثالثة :المرحلة 

  صابرین لطیف كریم :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر ھندسة البیئة  :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  

 



  
  
  
  
  
  
  

 


