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0Bجامعة مدينة السادات 
 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 

  الموارد و الصناعات البيئية الصحراوية
 

التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /    :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 الدكتوراه

 المقرر إجباري/ اختياري: اختيارى
 لتنمية المتواصلة لموارد للبيئة وإدارة مشروعاتهاا القسم الذي يقدم البرنامج

  التنمية المتواصلة لموارد للبيئة وإدارة مشروعاتها القسم الذي يقدم المقرر
  الدكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ)  البيانات األساسية
 DE032د:الكو   الموارد و الصناعات البيئية الصحراوية العنوان:

  1المحاضرة: 2:التدريسية الساعات 
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

 وأهمية المياه للتنمية وتحسين سبل المعيشة بالصحراء . بالموارد الصحراويةتعريف الطالب  •
  .  الموارد الصحراويةمن  وطرق التصنيع واالستفادة  تنمية الموارد البيئيةاأللمام بأليات  •
ورفع قيمتها مع المحافظة على البعد    الموارد الصحراويةلتصنيع الزمة لأكتساب المهارات ا •

 .البيئى
 اكساب الطالب مهارة القيام برعاية وتنمية وإنشاء صناعات قائمة على الموارد البيئية       
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 تعلم المستهدفة:نواتج ال) 2

الموارد و الصناعات البيئية  (لمقررمخرجات التعلم ل (الدكتوراه) لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 الصحراوية

ا
لمعرفة والفهم

 

المعلومات الالزمة لتنمية واستدامة  يوضح   2/1/1
     الموارد الطبيعية .

بغ��رض  البيئي��ةي��تفهم الي��ات رص��د الم��وارد    2/1/1/1
 تها االقتصاديةقيم رفع

يتعرف على المستجدات العلمي�ة ف�ي عملي�ات    2/1/1/2
 الرصد للموارد

يبين التأثيرات البيئية ألنشطة االنتاج المختلفة     2/1/2
 وتأثرها باألنشطة البشرية . 

األولي�ة  التص�نيع للم�وارديبين التأثيرات البيئية 1 /2/1/2
 والثانوية بغرض رفع القيمة

شرح ويصف المبادئ األخالقية والقانونية ي    2/1/4
 للممارسات الداعمة الستدامة البيئة.

 
 

يش������رح ويص������ف المب������ادئ األخالقي������ة      2/1/4/1 
الصحاري المص�رية وت�أثير  فيألبعاد التنمية  والقانونية 

 .وتأثر البيئة بها
ي����درك الطال����ب  أهمي����ة البع����د البيئ����ي ف����ى     2/1/4/2

 ارد الصحراوية.   المعالجات الصناعية للمو
يفسر معايير الجودة في الممارسة المهنية لتنمية     1/5/ 2

 البيئة واستدامتها
التط��ورات العلمي��ة والط��رق المنهجي��ة  يفس��ر   2/1/5/1

 البيئ���ة م���واردل مج���ال التنمي���ة المس���تدامة ف���يالمتقدم���ة 
 المختلفة.

يميز الطال�ب ب�ين الم�وارد المختلف�ة وطبيع�ة    .2/1/5/2
 دها تواج

القدرات الذهنية
 

يفسر ويميز ويستخدم النظريات والنماذج    2/2/1
 والمفاهيم البيئية.

يفس��ر ويمي��ز ويس��تخدم النظري��ات والنم��اذج     2/2/1/1
الالزم���ة لتعظ���يم العائ���د األقتص���ادي  والمف���اهيم البيئي���ة

 للموارد الصحراوية بالتصنيع.
العائ�د  يحلل ويقي�يم وينق�د المعلوم�ات البيئي�ة     2/2/2/1 .وينقد المعلومات البيئية ويقيميحلل    2/2/2

األقتصادي و المردود البيئى للموارد الصحراوية األولية 
 والثانوية قبل وبعد التصنيع.

استخدام قواع�د البيان�ات األليكتروني�ة ف�ى رب�ط  2/2/8/1
 الموارد الصحراوية بالتصنيع و رصد األثر البيئي.

سات البحثية المتخصصة في يجري الدرا   2/2/3
 استدامة البيئة ويقيمها.

يج��ري الدراس��ات البحثي��ة المتخصص��ة ف��ي      2/2/3/1
 األنشطة اإلنمائية للصحراء. استدامة البيئة ويقيم

وكتابة وتقي�يم  ق البياناتقيتديتمكن من طرق    2/2/3/2
 .و ادراج التوصيات. التقارير

يئي للمشروعات يجمع أدلة عن التأثير الب   2/2/5
 التنموية ويدمجها بهدف صياغة الفرضيات البيئية.

يخت�����ار أنس�����ب الط�����رق لرص�����د الم�����وارد    2/2/5/1
 الصحراوية المختلفة. 

يطبق المعرفة والفهم على المشاكل المعقدة    2/2/6
والمتعددة األبعاد في سياقات مألوفة وغير مألوفة 

ت غير بغرض إجالء الرؤى وتقديم الحلول ومقترحا
 نمطية .

يتعرف عمليا وميدانيا علي الط�رق المختلف�ة     2/2/6/1
 لتصنيع الموارد الصحراوية.

 يشترك بأحدي الجمعيات العلمية والمجتمعية   2/2/6/2

المهارات المهنية والعلمية
 

يتقن تصميم نظم اإلدارة البيئية وتقييم األثر    2/3/1
 البيئي.

ف��ي مج��ال التص��نيع  ة الخاص��مع��ارف ي��تقن ال   2/3/1/1
  للموارد المحلية

يدرك اهمية التصنيع للموارداألولية والثانوية    2/3/4/1
 بغرض رفع القيمة

يقيم ويعظم العائد من تطبيق نظم اإلدارة    2/3/4
 البيئية.

قائد للفري�ق و  –العمل فى فريق كعضو   يعظم 2/3/2/1
 ذ القرار. التأقلم مع المتغيرات و ايجاد البدائل و أتخا

يجيد إعداد وعرض البيانات باستخدام تقنيات 2/3/5   
نوعية وكمية مناسبة وذلك لتسهيل االتصال الفعال 

 بفريق العمل والمجتمع المحيط .

الم�����وارد  تنمي�����ة واس�����تغاللي�����تفهم الي�����ات    2/3/3/1
  الصحراوية بغرض اعالء قيمتها األقتصادية
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مهارات
 

 
عامــ

  ة
 

ومنقولة
 

  
ثقافة الحفاظ على البيئة وتنميتها  يساهم في نشر  2/4/1

 واالستدامة لمواردها المختلفة.
ثقاف��ة الحف��اظ عل��ى البيئ��ة  يس��اهم ف��ي نش��ر     2/4/1/1 

الص����حاري   وتنميته����ا واالس����تدامة لموارده����ا المختلف����ة
 المصرية وتأثير وتأثر البيئة بها.

ية تكون عداد قواعد بيانات بيئيتمكن من إ   2/4/2
ليه وقت إبمثابة بنك للمعلومات يمكن الرجوع 

 ه.الحاج

ع��داد قواع��د بيان��ات بيئي��ة تك��ون ي��تمكن م��ن إ    2/4/2/1
ف��ى عملي��ات لي��ه إبمثاب��ة بن��ك للمعلوم��ات يمك��ن الرج��وع 

 تنمية و استغالل للموارد البيئية الصحراوية
يكتسب الطالب الخبرة الالزمة لتعظ�يم العائ�د    2/4/2/2

 للموارد الصحراوية بالتصنيع ادياالقتص
 يالمهارات الالزمة للتمكن الذات يقترح تطوير   2/4/3

،  مستقل والتعلم المستمر(مثل العمل بشكل
 الوقت , ومهارات التنظيم ). دارةإو

ي����درك الف����روق الجوهري����ة أللي����ات رص����د    2/4/3/1
 الموارد المختلفة.

ألنش����طة يحل����ل األث����ر البيئ����ي الن����اجم ع����ن ا   2/4/3/2
 للصحراء. اإلنمائية

 ف����ي البيئ����يي����درك الطال����ب أهمي����ة البع����د     2/4/4/1   .العمل في فريق كفرد وعضو وقائد يقدر    2/4/5
 المعالجات الصناعية للموارد الصحراوية.   

دارة اللقاءات العلمية بكفاءة يساهم في إ     2/4/6   
 لية دارة الوقت بفاعإومقدرة على التنظيم و

يمي��ز الطال��ب ب��ين الم��وارد المختلف��ة وطبيع��ة    2/4/6/1
 تواجدها.

و  االقتص���ادييق���ارن الطال���ب ب���ين العائ���د     2/4/6/2
للموارد الصحراوية األولية والثانوية قب�ل  البيئيالمردود 

 وبعد التصنيع.



4 
 

 :المحتويات) 3
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 د البيئية ومردود التصنيعالموار مقدمة عن مصادر
 4 2 4 حيوانية) –نباتية  –البيئية (طبيعية  المواردتنمية واستدامة 

 2 1 2 حيوانية )–( نباتية  البيئية المختلفةاألولية في النظم  المنتجات
 2 1 2 البيئية وتنميتهافي النظم  الثانوية المنتجات

– صناعي(  لبيئيةرد االتصنيع و رفع القيمة االقتصادية للموا
 )زراعي

4 2 4 

 2 1 2 لتنمية الصناعية للموارد البيئية ا أبعاد
  –مجاالت وأدوات الرصد البيئي للموارد 

 تنمية واستدامة الصناعات الصغيرة والحرفية 
4 2 4 

البيئية المتجددة في المجتمعات  و الجديدةالطاقة استخدام 
 المختلفة 

4 2 4 

البيئية المجتمعات في  الصناعية نشطة اإلنمائيةأللاآلثار البيئية 
 المختلفة

4 2 4 
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  موضوعات المقرر )4
 األسبوع الموضوع رقم
 األول الموارد البيئية ومردود التصنيع مقدمة عن مصادر 1
 الثالث -الثانى  حيوانية) –نباتية  –البيئية (طبيعية  المواردتنمية واستدامة  2
 الرابع حيوانية )–البيئية المختلفة ( نباتية لية في النظم األو المنتجات 3
 الخامس البيئية وتنميتهافي النظم  الثانوية المنتجات 4

– صناعي(  لبيئيةالتصنيع و رفع القيمة االقتصادية للموارد ا 5
 )زراعي

 السابع -السادس

 الثامن أبعاد التنمية الصناعية للموارد البيئية  6

  –وات الرصد البيئي للموارد مجاالت وأد 7
 تنمية واستدامة الصناعات الصغيرة والحرفية 

 العاشر-التاسع 

البيئية المتجددة في المجتمعات  و الجديدةالطاقة استخدام  8
 المختلفة 

 الثانى عشر -الحادى عشر

المجتمعات في  الصناعية نشطة اإلنمائيةلألاآلثار البيئية  9
 البيئية المختلفة

 الرابع عشر -ث عشرالثال

 
 
 
 
 
 
 العالقة بين المقرر والبرنامج: )5
 

 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 , 2.1.2 
2.1.3 , 2.1.4 , 

2.1.5 
 

2.2.1 , 2.2.2 
,2.2.3 , 2.2.6 

2.3.1, 
2.3.4,2.3.5 

1.4.1, 2.4.2, 
2.4.3,2.4.5, 

2.4.6 
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 :محتويات المقررع مصفوفة مخرجات التعلم للمقرر م )7
 

 ة الموارد والصناعات البيئيمحتويات مقرر  اتج التعلم لمقررالموارد والصناعات البيئية نو المجال
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ا
لمعرفة والفهم

 

قيمته�ا  رفعبغرض  البيئيةيتفهم اليات رصد الموارد    2/1/1/1
 االقتصادية

يتعرف على المستجدات العلمية في عملي�ات الرص�د    2/1/1/2
 للموارد

X            

األولي����ة  التص����نيع للم����وارديب����ين الت����أثيرات البيئي����ة 1 /2/1/2
 وية بغرض رفع القيمة .والثان

X            

 يش����رح ويص����ف المب����ادئ األخالقي����ة والقانوني����ة      2/1/4/1 
 ألبعاد التنمية في الصحاري المصرية وتأثير وتأثر البيئة بها.

ي��درك الطال��ب  أهمي��ة البع��د البيئ��ي ف��ى المعالج��ات     2/1/4/2
 الصناعية للموارد الصحراوية.   

X            

التطورات العلمية والط�رق المنهجي�ة المتقدم�ة  يفسر   2/1/5/1
 المختلفة. البيئة مواردل مجال التنمية المستدامة في
 يميز الطالب بين الموارد المختلفة وطبيعة تواجدها   . 2/1/5/2

    X        

القدرات الذهنية
 

يفسر ويميز ويستخدم النظريات والنماذج والمف�اهيم     2/2/1/1
الالزم��ة لتعظ��يم العائ��د االقتص��ادي للم��وارد الص��حراوية  ةالبيئي��

 بالتصنيع.

X            

العائ�����د  يحل����ل ويق�����يم وينق����د المعلوم�����ات البيئي����ة     2/2/2/1
االقتص���ادي و الم���ردود البيئ���ي للم���وارد الص���حراوية األولي���ة 

 والثانوية قبل وبعد التصنيع.
ف�ى رب�ط الم�وارد استخدام قواعد البيانات األليكترونية  2/2/2/2

 الصحراوية بالتصنيع و رصد األثر البيئي.

    X        

يجري الدراسات البحثية المتخصص�ة ف�ي اس�تدامة      2/2/3/1
 األنشطة اإلنمائية للصحراء. البيئة ويقيم

وكتاب���ة وتقي���يم  ق البيان���اتقيت���دي���تمكن م���ن ط���رق    2/2/3/2
 .و إدراج التوصيات. التقارير

         X   

يخت��ار أنس��ب الط��رق لرص��د الم��وارد الص��حراوية    2/2/5/1
 المختلفة. 

        X    

يتعرف عمليا وميدانيا علي الطرق المختلفة لتصنيع     2/2/6/1
 الموارد الصحراوية.

 يشترك بأحدي الجمعيات العلمية والمجتمعية   2/2/6/2

   X    X     

المهارات المهنية والعلمية
يتقن المعارف الخاصة  ف�ي مج�ال التص�نيع للم�وارد    2/3/1/1 

 المحلية 
ي���درك أهمي���ة التص���نيع للم���وارد األولي���ة والثانوي���ة    2/3/1/2

 بغرض رفع القيمة

  X          

قائ�د للفري�ق و الت�أقلم  –العمل في فريق كعضو   يعظم 2/3/2/1
 مع المتغيرات و إيجاد البدائل و اتخاذ القرار. 

   X        X 

الم��وارد الص��حراوية  تنمي��ة واس��تغاللي��تفهم آلي��ات    2/3/3/1
  بغرض إعالء قيمتها االقتصادية

 
 

        X    

مهارات 
عامــ

ثقاف�ة الحف�اظ عل�ى البيئ�ة وتنميته�ا  يساهم في نش�ر     2/4/1/1  ة
الص���حاري المص���رية وت���أثير   واالس���تدامة لموارده���ا المختلف���ة

 وتأثر البيئة بها.

          X  
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8 (U:مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة 
 
 

الموارد لمقرر نواتج التعلم المستهدفة 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   البيئية الصحراوية عاتوالصنا

            X  2.1.1 المعرفة والفهم
2.1.2     X        
2.1.4 X X           
2.1.5     X        

   X           2.2.1 المهارات الذهنية
2.2.2         X    
2.2.3        X     
2.2.6           X  

 X            2.3.1 هارات المهنية والعمليةالم
2.3.4     X        
2.3.5   X          

            X  1.4.2 المهارات العامة والقابلة للنقل
2.4.2     X        
3.4.2       X      
5.4.2           X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع��داد قواع��د بيان��ات بيئي��ة تك��ون بمثاب��ة ي��تمكن م��ن إ    2/4/2/1
فى عملي�ات تنمي�ة و اس�تغالل ليه إبنك للمعلومات يمكن الرجوع 

 للموارد البيئية الصحراوية
يكتس����ب الطال����ب الخب����رة الالزم����ة لتعظ����يم العائ����د    2/4/2/2

 االقتصادي للموارد الصحراوية بالتصنيع

            

رص���د الم���وارد  آللي���اتي���درك الف���روق الجوهري���ة    2/4/3/1
 المختلفة.

يحل���ل األث���ر البيئ���ي الن���اجم ع���ن األنش���طة اإلنمائي���ة    2/4/3/2
 للصحراء.

          X  

ي��درك الطال��ب أهمي��ة البع��د البيئ��ي ف��ي المعالج��ات     2/4/4/1
 الصناعية للموارد الصحراوية.   

     X       

 بين الموارد المختلفة وطبيعة تواجدها. يميز الطالب   2/4/6/1
يق��ارن الطال��ب ب��ين العائ��د االقتص��ادي و الم��ردود     2/4/6/2

 البيئي للموارد الصحراوية األولية والثانوية قبل وبعد التصنيع.

           X 
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U9( :طرق التعليم والتعلم 
 
 

 ة نواتج التعلم المستهدف

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم
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 ح
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 و الفهم المعرفة

2.1.1 X        X      

2.1.2 X X       X X     

2.1.4 X        X      

2.1.5 X              

 الذهنيةالمهارات 

2.2.1   X   X   X X     

2.2.2   X       X X    

2.2.3   X   X      X   

2.2.6   X  X       X   

 المهارات المهنية
2.3.1      X     X   X 

2.3.4   X         X   

2.3.5         X   X   

المهارات العامة 
 و المنقولة

1.4.2   X   X   X      

2.4.2  X X           X 

3.4.2   X   X      X   

5.4.2               

2.4.6               

 
 
 
 
 
 

U10 نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم ) طرق: 

 نواتج التعلم المستهدفة 

 مطرق التقوي
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 المعرفه و الفهم
2.1.1 X X  X 
2.1.2 X X  X 
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 نواتج التعلم المستهدفة 

 مطرق التقوي
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2.1.4 X X   

2.1.5 X X  X 
2.1.6 X X  X 

 الذهنيةالمهارات 

2.2.1  X X  X 

2.2.2 X X  X 

2.2.3 X X  X 

2.2.6 X X  X 

 المهارات المهنية
2.3.1 X  X X 

2.3.4 X  X X 

2.3.5 X  X X 

 المنقولةالمهارات العامة و
 

1.4.2 X X  X 

2.4.2 X  X X 

3.4.2 X  X X 

5.4.2   X  

2.4.6   X  
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U11- الوزن النسبي لكل تقييمالجدول الزمنى للتقيم و 
 

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 نهاية الترم 60 األختبار النظرى النهائى

 الخامس عشر 15 ختبار الشفوي النهائىاأل
 السابع 10  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 الخامس عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقييم المشاريع والتقارير والعروض 
 أسبوعى 5 والمناقشات والواجبات

  %100 األجمالى

 

 
 : قائمة المراجع) 13   

 مذكرات المقرر -13-1
 المحاضرات -13-2
 كتب مقترحة -13-3
 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -13-4

13-4-1-http://www.enfo.ie/leaflets/fs10.htm 
13-4-2-http://www.greenfacts.org/en/biodiversity/index.htm 
13-4-3-http://www.fathom.com/course/21701785/sessions.html 
13-4-4-http://www.actionbioscience.org/biodiversity/simberloff.html 
13-4-5-http://redpath-museum.mcgill.ca/Qbp/2.About%20Biodiversity/importance.html 

  2011كانون أول  -تشرين تاني  -تشرين أول  39 - 38عدد مزدوج  -السابعة  السنة -مجلة البيئة والصحة   -
 .2011 ---منظمة االغذية والزراعة  --- والزراعة لألغذية الاال يف ياهوامل األرايض من املوارد حالة - 

-  
 

 المطلوبة للتعليم والتعلم تاإلمكانا) 14
 -الميداني��ة للزي��اراتامكان��ات مادي��ة  -وب��رامج اليكتروني��ة -دع��م طباع��ة –أجه��زة ووس��ائل ع��رض           
 معامل.

 
  د/محمود سعد أبوسكين المقرر: منسق

 عبد العالأحمد  هالة د/                
 

  د/ نادية حامد البتانوني رئيس القسم:
 التاريخ:  


	الموارد و الصناعات البيئية الصحراوية
	(أ)  البيانات الأساسية
	(ب)  البيانات المهنية

	جامعة مدينة السادات

