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 الحماية من زحف الكثبان الرملية

 
النظم البيئية/                                             فى مسوح الموارد الطبيعية  :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الدكتوراة
  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر

 أجباري أجباري أم اختيارى: 
  التنمية المستدامة للبيئة : جالقسم الذي يقدم البرنام
  التنمية المستدامة للبيئة : القسم الذي يقدم المقرر

 الدكتوراة : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DR025 الكود: الحماية من زحف الكثبان الرملية العنوان:

  1المحاضرة: 2:التدريسيةالساعات 
 2المجموع: 2العملي: :اد الخاصرشحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

 .والحديثة تفهم وادراك الظروف المناحية للبيئات القديمة •
 .الكثبان الرملية حركة و أتجاهات  علىالظروف المناخية األخري دراسة تأثير الرياح و •
 بان الرملية.حماية المدن الصحراوية من أثر زحف الكث •
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يتع�����رف عل�����ى النظري�����ات  2/1/1 :والفهم ةالمعرف -أ

واألساس���يات والتش���ريعات المتعلق���ة 
بمس�وح الم�وارد الطبيعي��ة ف�ى ال��نظم 

 .البيئية والعلوم البيئية ذات العالقة

أن�����واع  يتع�����رف عل�����ي -2/1/1/1
 الكثبان الرمليةوطرق حركة 

يع�����رف األلي�����ات الت�����ي  -2/1/1/2
تتوزع علي اساسها الكثب�ان الرملي�ة 
و اماكن توزيعها وأنتشارها بمص�ر 

 والعالم.
العالق������ة ب������ين ي������درك  -2/1/1/3

اتجاه��ات الري��اح ووض��عية تك��وين 
 .الكثبان الرمليةوتحرك 

لنظري���ات ايل���م الطال���ب ب -2/1/1/4
الت�ي توض�ح  ض�يةالريا لمعادالتوا

 .الكثبان الرملية كيفية نشأة وتطور
الت���أثير المتب���ادل ب���ين  يح���دد 2/1/2

الممارس��ة المهني��ة وانعكاس��ها عل��ى 
 البيئة.

ي���درك األهمي���ة القص���وى 2/1/2/1
للبع���د البيئ���ي للعواص���ف الرملي���ة و 

 اآلثار المترتبة عليها.
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
التطورات العلمية فى يعرف  2/1/3

بيعي����ة مج����ال مس����وح الم����وارد الط
 .والنظم البيئية

يطل����ع عل����ي المنش����ورات 2/1/3/1
العلمي��ة الحديث��ة بالمكتب��ة الورقي��ة و 
األليكتروني�������ة وعب�������ر األنترن�������ت 
الخاص����ة بكيفي����ة رص����د ومجابه����ة 

 الكثبان الرملية
المعلوم�����ات البيئي�����ة  يحل�����ل 2/2/1 المهارات الذهنية: -ب

 .المختلفة
 

يمي�������ز الطال�������ب ب�������ين  -2/2/1/1
للكثب���ان الرملي���ة األن���واع المختلف���ة 

 وطبيعة تواجدها.
يكتس���ب الطال���ب الخب���رة  2/2/1/2

دراس�����ة ت�����أثير الري�����اح الالزم�����ة ل
عل��ى الظ��روف المناخي��ة األخ��ري و

واثر ذلك على النمو  الكثبان الرملية
 العمراني للمدن الصحراوية.

ي��وائم ب��ين طبيع��ة وألي��ة  -2/2/1/3
حرك����ة الكثي����ب الرمل����ى وأنس�����ب 

لح��د م��ن الط��رق المتاح��ة لوق��ف أو ل
 نشاطه 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
المهارات المهنية  -ت

 :والعملية
المه������ارات المهني������ة ي������تقن  2/3/1

والحديثة فى مج�ال مس�وح  األساسية
 .الموارد الطبيعية

يجيد كيفية رص�د حرك�ة  -2/3/1/1
الكثب���ان باس���تخدام الص���ور الجوي���ة 
والفضائية ووس�ائل االستش�عار ع�ن 

 بعد
ينف�����ذ خط�����ط المقاوم�����ة  -2/3/1/2

الكثب�����ان ك�����ة والقض�����اء عل�����ى حر
باس��تخدام نظ��م المعلوم��ات  الرملي��ة

 ..الجغرافية
 الرياض��ية ذجانم��يص��مم ال2/3/1/3

تش��كيل الكثب��ان الرملي��ة الموض��حة ل
ديناميكي�������ات حركته�������ا و ألي�������ة و

 عرقلتها.
ي���تقن كتاب���ة وتقي���يم التق���ارير  2/3/2

 .المهنية
 

يق��دم تقري��ر علم��ي ع��ن  -2/3/2/1
حرك��ة الكثب��ان بالس��واحل الش��مالية 

 قد ويقيم تقارير زمالئهوين
فري������ق الف������ى  يعم������ل -2/3/2/2 

قائد للفريق و الت�أقلم م�ع و –كعضو 
تخ��اذ االمتغي��رات و ايج��اد الب��دائل و 

الق���رار ف���ي كيفي���ة مقاوم���ة حرك���ة 
الكثب��ان م��ع الق���درة كتاب��ة التق���ارير 

 النهائية و ادراج التوصيات.
 واألدواتق���������يم الط���������رق ي 2/3/3

موارد في مجال مسوح ال المستخدمة
   .الطبيعية

يق������ارن ب������ين الط������رق  -2/3/3/1
واالدوات  المس����تخدمة ف����ى رص����د 

 حركة الكثبان الرملية
بح�وث بيئي�ة متط�ورة يقت�رح  2/3/4

تواك����ب العص����ر لح����ل المش����كالت 
 .وديمومة البيئة

يقترح ويقدم ورق�ة عم�ل  -2/3/4/1
ح���ول الي���ات عرقل���ة حرك���ة وتق���دم 

 الكثبان بالبحيرات الشمالية
رات العامة المها -ث

 :والقابلة للنقل
يس�������������تخدم تكنولوجي�������������ا  2/4/2

المعلوم�����ات والمص�����ادر المختلف�����ة 
للحص���������ول عل���������ى المعلوم���������ات 
والمع����ارف بم����ا يخ����دم الممارس����ة 

 .المهنية

س��تخدم قواع��د البيان��ات ي -2/4/2/1
األليكتروني����ة ف����ى رب����ط التوزي����ع 
الجغراف���ى للكثب���ان الرملي���ة ونش���أة 

 وتطور المدن الصحراوية بمصر.
 

 

3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 3 مقدمة عن الصحارى والكثبان الرملية و أنواعها
 2 1 3 التوزيع الجغرافى للكثبان الرملية

الرياح كحامل وألية حركة الحبيبات الرملية و العوامل 
 البيئية المؤثرة في الحركة

6 2 4 

 2 1 3 لرملية للعواصف ااألثر البييئى التصحر و
 2 1 3 نظم المعلومات الجغرافية و صور األقمار الصناعية كأدوات 

 6 3 9 التطبيقات الرياضية و ألية الحركة
 6 3 9 البرامج والمحاكاة وتشكيل التموجات الرملية

 2 1 3 الكثبان الرمليةنمو المدن الصحراوية و حركة 
 4 2 6 ةأساليب الحد ووقف نمو وزحف الكثبان الرملي
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4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول مقدمة عن الصحارى والكثبان الرملية و أنواعها 1
 الثاني التوزيع الجغرافى للكثبان الرملية 2

الرياح كحامل وألية حركة الحبيبات الرملية والعوامل البيئية  3
 المؤثرة في الحركة

 الثالث والرابع

 الخامس واألثر البييئى للعواصف الرملية التصحر 4
 السادس نظم المعلومات الجغرافية و صور األقمار الصناعية كأدوات  5
 التاسع -السابغ  التطبيقات الرياضية و ألية الحركة 6
 الحادي عشر –العاشر  البرامج والمحاكاة وتشكيل التموجات الرملية 7
 الثاني عشر ان الرمليةنمو المدن الصحراوية و حركة الكثب 8
 الثالث عشر والرابع عشر أساليب الحد ووقف نمو وزحف الكثبان الرملية 9

 
 
5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 

 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 المهارات الذهنية

 
المهارات المهنية 

 والعملية
المهارات العامة 

 والقابلة للنقل
المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/4 
2/1/5 

2/2/1 
2/2/6 

2/3/1 
2/3/4 

 

2/4/2 
2/4/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 
 

 موضوعات المقرر  لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع

عر وال ةف ف
 

يتع����رف عل����ي أن����واع  -2/1/1/1
 الكثبان الرمليةوطرق حركة 

 
 

      X 
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يع���رف األلي����ات الت����ي  -2/1/1/2
تت�����وزع عل�����ي اساس�����ها الكثب�����ان 
الرملي��������ة و ام��������اكن توزيعه��������ا 

 وأنتشارها بمصر والعالم.
 

 

 

     X  

العالق�����ة ب�����ين ي�����درك  -2/1/1/3
اتجاه��ات الري��اح ووض��عية تك��وين 

 .الرملية الكثبانوتحرك 
  

 

 

     X  

لنظري�ات ايلم الطال�ب ب -2/1/1/4
التي توضح  الرياضية لمعادالتوا

الكثب������ان  كيفي������ة نش������أة وتط������ور
 .الرملية

 

     X 

  

درك األهمي����ة القص����وى 2/1/1/5
للبع��د البيئ��ي للعواص��ف الرملي��ة و 

 اآلثار المترتبة عليها.

  

   

X    

طل���ع عل���ي المنش���ورات 2/1/1/6 
العلمية الحديثة بالمكتبة الورقي�ة و 
األليكتروني�����ة وعب�����ر األنترن�����ت 
الخاص���ة بكيفي���ة رص���د ومجابه���ة 

 الكثبان الرملية

X  

  X 

X    

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

يمي�����ز الطال������ب ب������ين  -2/2/1/1
األن��واع المختلف��ة للكثب��ان الرملي��ة 

 وطبيعة تواجدها.

   
  

   X 

ال�ب الخب�رة يكتسب الط -2/2/1/2
دراس����ة ت����أثير الري����اح الالزم����ة ل

عل�ى الظروف المناخية األخ�ري و
واث���ر ذل���ك عل���ى  الكثب���ان الرملي���ة

النم�����������و العمران�����������ي للم�����������دن 
 الصحراوية.

 X  

  

X X   

يوائم بين طبيعة وألية  -2/2/1/3
حركة الكثيب الرملى وأنسب 

الطرق المتاحة لوقف أو للحد من 
 نشاطه

   

 X 

    

 ال
ت

را
مها

ال
لية

عم
وال

ية 
مهن

 

يجيد كيفي�ة رص�د حرك�ة 2/3/1/1
الكثب��ان باس��تخدام الص��ور الجوي��ة 
والفضائية ووسائل االستشعار عن 

 بعد

   X 

   

  

ينف���ذ خط���ط المقاوم���ة  -2/3/1/2 
الكثب����ان والقض����اء عل����ى حرك����ة 

باس��تخدام نظ�م المعلوم��ات  الرملي�ة
 ..الجغرافية

X   X 

   

  

 ذجانم�����������يص�����������مم ال -2/3/1/3
تش�����كيل الموض�����حة ل ةالرياض�����ي

ديناميكي������ات الكثب������ان الرملي������ة و
 حركتها و ألية عرقلتها.

  X  
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يق��دم تقري��ر علم��ي ع��ن  -2/3/2/1
حرك�ة الكثب�ان بالس�واحل الش��مالية 

  وينقد ويقيم تقارير زمالئه

  X   
 

   

فري������ق الف������ى  يعم������ل -2/3/2/2
قائ��د للفري��ق و الت��أقلم و –كعض��و 

دائل و م��ع المتغي��رات و ايج��اد الب��
تخ���اذ الق���رار ف���ي كيفي���ة مقاوم���ة ا

حرك���ة الكثب���ان م���ع الق���درة كتاب���ة 
التق������������ارير النهائي������������ة و ادراج 

 التوصيات.

X  X   

 

   

يق�����ارن ب�����ين الط�����رق  -2/3/3/1
واالدوات  المس��تخدمة ف��ى رص��د 

 حركة الكثبان الرملية

  
X  

     

يقت����رح ويق����دم ورق����ة  -2/3/4/1
عم��ل ح��ول الي��ات عرقل��ة حرك��ة 

 الكثبان بالبحيرات الشماليةوتقدم 

  X 
    

  

المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

ستخدم قواعد البيان�ات ي -2/4/2/1
األليكتروني����ة ف����ى رب����ط التوزي����ع 
الجغراف��ى للكثب��ان الرملي��ة ونش��أة 
 وتطور المدن الصحراوية بمصر.

 X        

 
 
 
 

 
8 -U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 رللمقر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم
2/1/1 x x x x     x x    x 

2/1/4 x  x x x    x x  x   
2/1/5 x              

 المهارات الذهنيه
2/2/1 x             x 

2/2/6 x  x  x      x x  x 

 المهارات المهنية
2/3/1 x  x x x   x  x x x  x 

2/3/4 x  x        x   x 

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2   x  x      x    

2/4/6 x x     x   x x x   
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U9- نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1 x x  x  x  

2/1/4 x x  x   x 

2/1/5        

 المهارات الذهنيه
2/2/1 x   x  x x 

2/2/6 x      x 

 المهارات المهنية
2/3/1   x    x 

2/3/4   x    x 

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/2   x x  x  

2/4/6   x   x  

1- U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
ض تقيم المشاريع والتقارير والعرو

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى
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