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 :هرس احملتوياتف

 رقم الصفحة املوضوع م
  :فكرة املشروع  1
  أهداف ومؤشرات جناح املشروع 2
  فريق عمل املشروع ودور كل عضو بالفريق 3
  :روعالتكلفة التقديرية للمش 4
جيولوجية قصرية عن موضوع معلومات  5

 : املشروع
 

  املصادر العلمية و االنرتنت 6
  توصيات املشروع 7

 

 جمسم االحتباس احلراري  وعاسم املشر

 .............................................. الطالب

 ............................................. الصف

 ............................................... الشعبة

 الثانوي للبنين الرمس للتعليم املدرسة

 ريبالبسام محمد / د االستاذ املشرف

 الجيولوجيا املادة



 

 

 خطة عمل المشروع

 :كرة المشروع ف

يركز على أهم مخس  و  التغري املناخي العاملي متكامل يسعى اىل نشر ثقافة الوعي بكيفية مكافحة  مشروع
 والبيولوجي  التنوع احليوي ,الصلبة والسائلة والغازية  النفايات, الطاقة, املياه)ة عناصر أساسية تؤثر يف البيئ

على  و املسببة لزيادة الغازات الدفيئة مما يؤدي اىل ظهور االحتباس احلراري و الذي يؤثر سلبا  ( وسائل النقل ,
 . املناخ و الكائنات احلية

 :أهداف المشروع

 . ترشيد استهالك الطاقة واملياه  -
 .حتسني التنوع احليوي يف البيئة احمللية   -
 .يف الغالف اجلوي  اكتساب معلومات مفيدة عن اضرار الغازات الضارة  -

 :مؤشرات نجاح المشروع 

 .املشاركة بتقليل استهالك الطاقة واملياه داخل املدرسة واملنزل  -
 .عرض املشروع على   افراد املدرسة  واجملتمع احمللي  -
 .احلديقة املدرسية واملنزلية األراضي اخلضراء يف  دة مساحة املسامهة بزيا -

 :مراحل انجاز المشروع 

 الزمن املتوقع  مرحلة املشروع  الفصل الدراسي م
 2014-10-30 خطة عمل املشروع األول 1
 2014-03-1 تسليم املشروع  الثاين 2
عرض املشروع داخل الصف باستخدام  الثالث 3

 Power Pointبرنامج 
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 : في المشروع المشارك  عمل الفريق 

 الدور / املهمة  الصف والشعبة  الطالباسم  م
1    
2    
3    
4    

 :الجهات المساندة في المشروع

 الدور / املهمة  الوظيفة االسم م
1    
2    

 :التكلفة التقديرية للمشروع 

o  ال يحتاج الى تكلفة مادية. 
o اج الى تكلفة مادية يحت. 

 التكلفة/ السعر  املادة م
   
   
   

 ................... اجملموع الكلي للتكلفة 
 

 



 

 

 :االجراءات التنفيذية  للمشروع 

 :الفصل الدراسي األول 

مسؤولية  االجراءات الفعالية م
 التنفيذ

 الفرتة الزمنية

محلة تعريفية  1
 باملشروع

 اكتوبر  .يق العمل لفهم املشروعاالجتماع مع اعضاء فر 

 اكتوبر  توزيع ادوار املشروع 

 اكتوبر  لقاء األهل للتعريف باملشروع 

 اكتوبر  زيارات متنوعة

 اكتوبر  طباعة و جتهيز خطة املشروع 

 2014-10-30  تسليم خطة املشروع 
 :الفصل الدراسي الثاني  

 الفرتة الزمنية تنفيذمسؤولية ال االجراءات الفعالية م

 جتهيز املشروع  1

االجتماع مع اعضاء فريق العمل 
 .لتنفيذ املشروع

 يناير 

 فرباير -يناير   جتهيز املشروع 
 2014-03-1  تسليم املشروع 

 :الفصل الدراسي الثالث   

مسؤولية  االجراءات الفعالية م
 التنفيذ

 الفرتة الزمنية

 عرض املشروع  1

مع اعضاء فريق العمل لتنفيذ  االجتماع
 .عرض املشروع

 ابريل 

 ابريل  جتهيز العرض على البوربوينت 
 2014-4-16  عرض املشروع  



 

 

 : جيولوجية قصيرة عن موضوع المشروعمعلومات 
 .يتحدث الفريق هنا عن ظاهرة االحتباس الحراري وأهميتها والتأثيرات البيئية المتوقعة 

 : االنترنت لمصادر العلمية وا

 يحدد هنا أهم مصادر االنترنت والكتب والمراجع العالمية التي تم االستفادة منها في المشروع 

http  :  

http  :  

http  :  

 : المشروعتوصيات  
 .المشروع  التوصيات العلمية الي خرج بها يحدد هنا أهم 

 

 


