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 تواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهامالتنمية ال : القسم الذي يقدم المقرر

 دكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DE018 الكود:          االستغالل االقتصادى المتوازن  بيئيا العنوان:

  1ة:المحاضر 2:لتدريسية الساعات ا
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

والعالقات  المختلفة تعريف الدارس بالمفاهيم األساسية للبيئة والنظم األيكولوجية -
ة وصوالً إلى التنمي ةجتماعيواإل ةقتصادياإل والتنميةالمتشابكة بين النظام البيئي 

 .المستدامة 
التنمية المستدامة بحسن إستغالل واستخدام الموارد الطبيعية      توضيح إرتباط -

  وترشيد اإلستفادة منها لألجيال عبر العصور.
 

 
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
لالزم�����ة المعلوم�����ات ا يوض�����ح 2/1/1 :والفهم ةالمعرف -1

   لتنمية واستدامة الموارد الطبيعية.
تع���رف الطال���ب عل���ى /1 2/1/1

المف���اهيم األساس���ية للبيئ���ة وال���نظم 
 .المتنوعة األيكولوجية

إدراك الطال��ب ألهمي��ة    1/2/ 2/1
إس�����تغالل الم�����وارد البيئي�����ة م�����ن 
منظورمت������وازن للوص������ول ال������ي 

 .التنمية المستدامة
يفس�����ر مع�����ايير الج�����ودة ف�����ي   2/1/5

ارس������ة المهني�������ة لتنمي������ة البيئ�������ة المم
 واستدامتها.

تع���رف الطال���ب عل���ى /1  2/1/5
العوام�����ل المح�����ددة إلس�����تراتيجية 

 .التنمية المستدامة
تع����رف الطال����ب عل����ى  2/ 2/1/5

أس����اليب اإلس����تفادة م����ن الم����وارد 
المائي���������ة واإلنت���������اج المس���������تدام 
للمحاص�����يل الزراعي�����ة والث������روة 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 .الحيوانية والداجنة

ب عل����ى تع����رف الطال����  3/ 2/1/5
تن��وع األنش��طة البيئي��ة وال��ذى يتب��ع 

 .تنوع الموارد البشرية
يمي�����ز النظري�����ات والنم�����اذج    2/2/1 المهارات الذهنية: -2

 والمفاهيم البيئية.
ين���اقش كيفي���ة إس���تغالل   2/2/1/1

الم��وارد الطبيعي��ة الص��حراوية م��ن 
 منظور تكاملى ومتوازن.

ي��ربط ب��ين تغي��ر المن��اخ   2/2/1/2
ئي������ة الص������حراوية والم������وارد الما

 واإلنتاج الزراعى  المستدام.
تميي���������ز المش���������اكالت   2/2/1/3

المتعلق���ة بالبيئ���ة والتل���وث والتنمي���ة 
 .  المستدامة

المهارات المهنية  -3
 :والعملية

آلي����ات وأدوات بش����ان  يح����دد   2/2/7
عملي��ة االس��تدامة بغ��رض الحف��اظ عل��ى 
الم��وارد الطبيعي��ة وتقي��يم اآلث��ار البيئي��ة 

 .المحتملة 

إعداد السجالت البيئية     1/ 2/3/7
 .للمشروعات اإلقتصادية المختلفة

يت�درب عل�ى دراس��ات    2/ 2/3/7
تقي����يم األث����ر البيئ����ى للمش����روعات 

 .المتنوعة
يتقن تصميم نظم اإلدارة  -2/3/1

  البيئية وتقييم األثر البيئي
يت��درب عل��ى دراس��ات    1/ 2/3/1

الج������دوى اإلقتص������ادية والبيئي������ة 
 . عاتللمشرو

يعظم العائد من تطبيق نظم  -3/4/
 إلدارة البيئية.

 

يع��������رض البيان��������ات    1/ 2/3/4
 بطريقة صحيحة.

المهارات العامة  -4
 :والقابلة للنقل

 يقترح تطوير     2/4/3    
ازمة للتمكن    مهارات الل

والتعلم المستمر(مثل العمل  يذات
الوقت ,  دارةإو،  مستقل شكل

 التنظيم ).مهارات 
 

ينم������������ى معارف������������ه    3/1/ 2/4
ومهارات��ه ذاتي��ا لمواكب��ة التط��ورات 

دراس���ات ف���ى العالمي���ة ف���ى مج���ال 
 التنمية الصحراوية المستدامة.

 

U3- المحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 مقدمة عن التنمية المستدامة.
 2 1 2  المفاهيم األساسية للبيئة والنظم األيكولوجية

 2 1 2 التلوث البيئى والموارد الطبيعية وعالقته باإلنسان 
 2 1 2 التغيرات المناخية وتأثيراتها علي التنمية المستدامة

 2 1 2 الموارد البيئية  وترشيد إستخدام إستغاللحسن 
 2 1 2 األرض كمحدد رئيسى للتنمية المستدامة

 2 1 2 المياه كمحدد رئيسى للتنمية المستدامة
 2 1 2 المتنوعة االنتاج المستدام للمحاصيل الزراعية

 2 1 2 والتنمية المستدامة الزراعة العضوية
 2 1 2 والداجنةاإلنتاج المستدام للثروة الحيوانية 
 2 1 2 اإلنتاج المستدام للثروة السمكية.
 2 1 2 الحاصالت الزراعيةفات أالمكافحة المتكاملة لألمراض و

 2 1 2 ير المخلفات كمدخل لحماية البيئة من التلوثإعادة تدو
 2 1 2 الطاقة الجديدة والمتجددة كبدائل للحصول على بيئة نظيفة
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U4- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول مقدمة عن التنمية المستدامة. 1
 الثاني المفاهيم األساسية للبيئة والنظم األيكولوجية  2
 الثالث  التلوث البيئى والموارد الطبيعية وعالقته باإلنسان  3
 الرابع التغيرات المناخية وتأثيراتها علي التنمية المستدامة 4
 الخامس الموارد البيئية  وترشيد إستخدام إستغاللحسن  5
 السادس األرض كمحدد رئيسى للتنمية المستدامة 6
 السابع مةالمياه كمحدد رئيسى للتنمية المستدا 7
 الثامن المتنوعة االنتاج المستدام للمحاصيل الزراعية 8
 التاسع والتنمية المستدامة الزراعة العضوية 9
 العاشر والداجنةاإلنتاج المستدام للثروة الحيوانية  10
 الحادى عشر اإلنتاج المستدام للثروة السمكية. 11
 الثانى عشر الزراعية الحاصالتفات أالمكافحة المتكاملة لألمراض و 12
 الثالث عشر إعادة تدوير المخلفات كمدخل لحماية البيئة من التلوث 13
 الرابع عشر الطاقة الجديدة والمتجددة كبدائل للحصول على بيئة نظيفة 14

 
 

U5- العالقة بين المقرر والبرنامجU: 
 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 
2/1/5 

2/2/1 
2/2/7 

2/3/1 
2/3/4 

2/4/5 
 

 
  

U7-  مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2
رف

مع
ال

 ة
هم

الف
و

 

تع����رف /1 2/1/1
المف�اهيم الطال�ب عل�ى 

األساسية للبيئة والنظم 
 األيكولوجي������������������������ة

 .المتنوعة
إدراك    1/2/ 2/1

الطال���������ب ألهمي���������ة 
إس�������تغالل الم�������وارد 
البيئي���������������ة م���������������ن 
منظورمت������������������وازن 
للوص��ول ال��ي التنمي��ة 

 .المستدامة

  

 

         
 
 

X 

X X 
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تع����رف /1  2/1/5
لب عل�ى العوام�ل الطا

المح��ددة إلس��تراتيجية 
 .التنمية المستدامة

تع������������رف  2/ 2/1/5
الطال��ب عل��ى أس��اليب 
اإلستفادة م�ن الم�وارد 
المائي���������ة واإلنت���������اج 
المس����تدام للمحاص����يل 
الزراعي������ة والث������روة 

 .الحيوانية والداجنة
تع����������رف   3/ 2/1/5

الطال����ب عل����ى تن����وع 
األنشطة البيئية والذى 
يتب����ع تن����وع الم����وارد 

 .ةالبشري

  

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 X  
 
 
 
X 

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

ين������������اقش   2/2/1/1
كيفي����������ة إس����������تغالل 
الم�������وارد الطبيعي�������ة 
الص��������حراوية م��������ن 
منظ���������ور تك���������املى 

 ومتوازن.
ي���ربط ب���ين   2/2/1/2

تغير المن�اخ والم�وارد 
المائي����ة الص����حراوية 
واإلنت�����اج الزراع�����ى  

 المستدام.

       

 X 

    X 

تميي��������������ز   2/2/7/1
الت المتعلق����ة المش����اك

بالبيئ���������ة والتل���������وث 
 .  والتنمية المستدامة

  X     
X  

X     

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

يت������درب    2/ 2/3/1
عل���ى دراس���ات تقي���يم 
األث�������������ر البيئ�������������ى 
للمش�����������������������روعات 

 .المتنوعة

     
 

X 

  

     

  

يت�������درب    1/ 2/3/4
على دراسات الجدوى 
اإلقتص����ادية والبيئي����ة 

 . للمشروعات

X       
     

  

يع�����رض    1/ 2/3/2
البيان��������ات بطريق��������ة 

 صحيحة.

 X      
     

  

المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

ينم�����������ى    2/1/ 2/4
معارف������ه ومهارات������ه 
ذاتي������������ا لمواكب������������ة 
التطورات العالمية فى 

دراس���ات ف���ى مج���ال 
التنمي����ة الص����حراوية 

 المستدامة.

X  X            
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 طرق التعليم والتعلم:  -8

 للمقررالتعلم المستهدفة نواتج 

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم
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 x x  x     x x x   x 2/1/1 همالمعرفه و الف

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

           x x  x 2/2/1 المهارات الذهنيه

   x x  x  x    x  x 2/2/7 المهارات المهنية
2/3/1 x x  x  x    x     

 2/3/4 المهارات العامة و المنقولة
   x  x     x x   

2/4/5 
 
 

 :نواتج التعلم المستهدفةلتقويم لطرق ا -9

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 طرق التقويم
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 أعمال السنة
تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

  x X  x  x 2/1/1 المعرفه و الفهم
2/1/5 x X     x 

 x      x 2/2/1 المهارات الذهنيه

 المهارات المهنية
2/2/7 x X x     

2/3/1    x x   

 x   x 2/3/4 المنقولةالمهارات العامة و
  x 

2/4/5 
 

 
 
 

U10-  الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى

 السادس عشر 10 لشفوي النهائىاألختبار ا
 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى

 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف
 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى
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U11- قائمة المراجع 
  الكتب الضرورية (الكتب الدراسية المقررة) -11-1

                                                                            
    1- Soil Fertility Management for Sustainable Agriculture Ed. By Rajendra Prasad, James F. Power (1997). 
    2- Sustainable soils the place of Organic Matter in Sustaining Soils and their Productivity Ed. By  
        Benjamin Walf and George H.Snyder (2003). 
    3-Sustainable animal production Ed. By A. Aland and F. Madec      
    4- Environmentally Sustainable Economic Development. Ed. By Asayehgn Desta 

 
 مقترحةكتب  -11-2                       

     1-Sustainable Land Use in Desert Ed. By Siegmar- W. Breckle (2000). 
     2- How Green Is The City? Sustainability Assessment and the Management of Urban Enviroments. 
         Ed By Dimitri Devuyst, Luc Hens, Walter De Lannoy. 
    3-Planning Sustainability.  Ed. By Michael Kenny, James Meadowcroft. 

 
 مجالت دورية، مواقع إنترنت  -11-3                    

      1- International Journal of Sustainable Development and World Ecology.    
     2-The Journal of Sustainable Development in Africa.  
     3-Journal of Education for Sustainable Development.   
     4- The Journal of Sustainable Development and Planning. 

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/index.html U        
5TUwww.fao.comU5T        

55TUwww.sciencedirect.comUT        
         

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -12  
    Data Showالـ  - السبورة – قاعة محاضرات
 منسق المقرر:

 عماد رياض د/ 
 نونينادية حامد البتاد/    رئيس القسم
 /      التاريخ:  /

http://www.fao.com/
http://www.fao.com/
http://www.sciencedirect.com/
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