
 
                    

 جامعة مدينة السادات 
 معهد الدراسات والبحوث البيئية                                     

 قسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها                             
 

 
 من الموارد الصحراوية تعظيم العائد 

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

 الدكتوراه
 إجباري/ اختياري: إجبارى المقرر

 هالة للبيئة وإدارة مشروعاتالتنمية المتواص : القسم الذي يقدم البرنامج
 هاالتنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعات : القسم الذي يقدم المقرر

 الدكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DR026 الكود:   من الموارد الصحراويةتعظيم العائد  العنوان:

  1محاضرة:ال  2:التدريسيةالساعات 
  2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

 .تحليل التكلفة العائدمعرفة إسس ومفاهيم  •
التطبيق في المشروعات  والعائد معونماذج إتخاذ القرار في ضوء تحليل التكلفة تفهم أساليب  •

 .البيئية
 ثر البيئية ودراسات الجدوي اإلقتصادية والبيئية وكيفية إعدادهامعرفة وتفهم دراسات تقييم األ •
 المختلفة لموارد البيئة الصحراوية  يقيم ويعظم العائد من تطبيق نظم اإلدارة البيئية •
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند    
2/1 

 ةالمعرف
 :والفهم

المعلومات الالزمة  وضحي  2/1/1
لتنمية واستدامة الموارد 

     الطبيعية .

المعلوم��ات الالزم��ة لتنمي��ة يتع��رف عل��ي  2/1/1/1
أس�اليب تحلي�ل التكلف�ة واستدامة الم�وارد الطبيعي�ة و

 .وعالقتها بالمشروعات المختلفة  والعائد
يبين التأثيرات البيئية ألنشطة    2/1/2

المختلفة وتأثرها  اإلنتاج
 باألنشطة البشرية . 

 يب���ين الت���أثيرات البيئي���ة ألنش���طة اإلنت���اج 2/1/2/3
 .التي يقوم علي أساسها تحليل التكلفة والعائد

يشرح ويصف المبادئ    2/1/4
األخالقية والقانونية 

للممارسات الداعمة الستدامة 

يش����رح ويص����ف المب����ادئ األخالقي����ة   - 2/1/4/1
 لداعم���ة الس���تدامة البيئ���ةوالقانوني���ة للممارس���ات ا

التكلفة والعائد ف�ي تعظ�يم العائ�د وتحس�ين واستخدام 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند    
 .األداء البيئي البيئة. 

2/2- 
المهارات 
 الذهنية:

يجري الدراسات البحثية  -2/2/3  
 متخصصة في استدامة البيئة ويقيمها.

لدراس�ات يكتسب الطالب الخبرة الالزم�ة  2/2/3/1
 .تقييم األثر البيئي للمشروعات

يخطط وينفذ آليات وأدوات  -2/2/7
بشان عملية االستدامة بغرض الحفاظ 

على الموارد الطبيعية وتقييم اآلثار 
 البيئية المحتملة

يوظ���ف الق���يم والقض���ايا األخالقي���ة     -  2/2/7/1
يح��دد و  لتحقي��ق انض��باط الس��لوك والقواع��د البيئي��ة

 .التكاليف والعوائد البيئية ويوظفها في اتخاذ القرار

يوظف القيم والقضايا     -2/2/8
األخالقية لتحقيق انضباط السلوك 

 والقواعد البيئية            .

يوظ���ف الق���يم والقض���ايا األخالقي���ة     - -2/2/8/1
لتحقي������ق انض������باط الس������لوك والقواع������د البيئي������ة            

إع���داد دراس���ات تقي���يم األث���ر البيئ���ي (الج���دوى ف��ي 
 البيئية).

2/3- 
المهارات 

نية المه
 :والعملية

ي���تقن تص���ميم نظ���م اإلدارة البيئي���ة    2/3/1
 وتقييم األثر البيئي.

تقري���ر ع���ن نت���ائج المفاض���لة ب���ين  يق���دم2/ 2/3/1
 القرار.  التخاذالبدائل 

 
يقيم ويعظم العائد من تطبيق نظم    2/3/4

 اإلدارة البيئية.
 

يقيم ويعظم العائد من تطبيق نظم    -2/3/4/1/
في  القرار اتخاذم نماذج يصمت فى ية.إلدارة البيئ

 .جال مشروعات الثروة الحيوانية والنشاط الزراعي
2/4- 

المهارات 
العامة 

والقابلة 
 :للنقل

ثقاف�ة الحف�اظ عل�ى  يساهم ف�ي نش�ر   2/4/1
البيئ������ة وتنميته������ا واالس������تدامة لموارده������ا 

 المختلفة.

ثقاف�ة الحف�اظ عل�ى البيئ�ة  يساهم في نش�ر 2/4/1/1 
يس���تخدم  ه���ا واالس���تدامة لموارده���ا المختلف���ةوتنميت

قواع���د البيان���ات ف���ي إع���داد  دراس���ات تقي���يم األث���ر 
 البيئي

دارة اللقاءات العلمية يساهم في إ - 2/4/6
دارة الوقت إفاءة ومقدرة على التنظيم و

 علية .
 
 

دارة اللق����اءات العلمي����ة يس����اهم ف����ي إ -2/4/6/1  
 ارة الوق��ت بفاعلي��ةدإبكف�اءة ومق��درة عل��ى التنظ��يم و

ي���تمكن م���ن المه���ارات ال���الزم توافره���ا ف���ي  حت���ى 
 أعضاء فريق إعداد دراسة تقييم األثر البيئي.

 

3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

أسس ومفاهيم حساب المصروفات وا إليرادات من المنظور 
 المحاسبي وإعداد قوائم الدخل للمشروعات والوحدات.

2 1 2 

أساليب تحليل التكلفة والعائد من المنظور المالي 
 واإلقتصادي واإلجتماعي  ونماذج إتخاذ القرار.

2 1 2 

 2 1 2 دراسات تقييم األثر البيئي والجدوي اإلقتصادية والبيئية.
تطبيقات نماذج إتخاذ القرار ودراسات الجدوي علي 

 المشروعات البيئية
2 1 2 

 ي مجال نشاط الثروة الحيوانيةتطبيقات تعظيم العائد ف
 -النواحي الفنية في  مجال تعظيم العائد للثروة الحيوانية

 الداجنى الحيواني و اإلنتاجتنمية واستدامة موارد 

2 1 2 

من مشروعات صناعة الدواجن والمشروعات  تعظيم العائد 
 المكملة لها

4 2 4 

 4 2 4 وانيةالنواحي المالية في مجال تعظيم العائد للثروة الحي
 2 1 2 تطبيقات التكلفة والعائد في مجال مجال النشاط  الزراعي

 4 2 4 األبعاد الفنية في مجال تعظيم العائد للنشاط الزراعي
 4 2 4 األبعاد المالية  في مجال تعظيم العائد للنشاط الزراعي
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4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

ب المصروفات وا إليرادات من المنظور أسس ومفاهيم حسا 1
 المحاسبي وإعداد قوائم الدخل للمشروعات والوحدات.

  االول

أساليب تحليل التكلفة والعائد من المنظور المالي  2
 واإلقتصادي واإلجتماعي  ونماذج إتخاذ القرار.

 الثالث -الثاني 

 الرابع .دراسات تقييم األثر البيئي والجدوي اإلقتصادية والبيئية 3

تطبيقات نماذج إتخاذ القرار ودراسات الجدوي علي  4
 المشروعات البيئية

 الخامس

 السادس  تطبيقات تعظيم العائد في مجال نشاط الثروة الحيوانية 5

 -النواحي الفنية في  مجال تعظيم العائد للثروة الحيوانية 6
 الداجنى و الحيواني اإلنتاجتنمية واستدامة موارد 

 ع والثامنالساب

تعظيم العائد  من مشروعات صناعة الدواجن والمشروعات  7
 المكملة لها

 التاسع والعاشر

 الحادي عشر  تطبيقات التكلفة والعائد في مجال مجال النشاط  الزراعي 8
 الثاني عشر والثالث عشر  األبعاد الفنية في مجال تعظيم العائد للنشاط الزراعي 9
 الرابع عشر والخامس عشر األبعاد المالية  في مجال تعظيم العائد للنشاط الزراعي 10

 
 
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 ورن���امج للب
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

 
1.1.2 
2.1.2 
4.1.2 

 

 
3.2.2 
7.2.2 
8.2.2 

 

 
1.3.2 

2-3-4 
 

 
 2/4/1 
2/4/6 
 

 
 

 
 موضوعات المقرر

1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مخرجات التعلم
0 

X X X    X   X 2/1/1/1  المعلوم���ات الالزم���ة لتنمي���ة يتع���رف عل���ي
التكلف��ة  أس��اليب تحلي��لواس��تدامة الم��وارد الطبيعي��ة و

 .وعالقتها بالمشروعات المختلفة  والعائد

المعرفة 
 والفهم

 X X   X   X  2/1/3/ الت��ي  يب��ين الت��أثيرات البيئي��ة ألنش��طة اإلنت��اج
 .يقوم علي أساسها تحليل التكلفة والعائد

 X   X   X   2/1/4/1 -   يش�����رح ويص�����ف المب�����ادئ األخالقي�����ة
 مة البيئ�����ةوالقانوني�����ة للممارس�����ات الداعم�����ة الس�����تدا

واس��تخدام التكلف��ة والعائ��د ف��ي تعظ��يم العائ��د وتحس��ين 
 .األداء البيئي
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   X   X   X 2/2/3/1  لدراس��ات يكتس��ب الطال��ب الخب��رة الالزم��ة
 .تقييم األثر البيئي للمشروعات

المهارات 
 الذهنية

  X    X  X  2/2/7/1  -     يوظ�����ف الق�����يم والقض�����ايا األخالقي�����ة
يح���دد و  ك والقواع���د البيئي���ةلتحقي���ق انض���باط الس���لو

 .التكاليف والعوائد البيئية ويوظفها في اتخاذ القرار
   X X   X   2/2/8/1-   يوظ��ف الق��يم والقض��ايا األخالقي��ة لتحقي��ق

إع��داد ف��ي انض��باط الس��لوك والقواع��د البيئي��ة            
 دراسات تقييم األثر البيئي (الجدوى البيئية).

تقرير عن نت�ائج المفاض�لة ب�ين الب�دائل  دميق1/ 2/3/2          
 التخاذ القرار. 

 

المهارات 
المهنية 
 والعملية

  X  X   X   /2/3/4/1-    يقيم ويعظم العائد من تطبيق نظم اإلدارة
في مجال  م نماذج اتخاذ القراريصمت فى بيئية.

 .شروعات الثروة الحيوانية والنشاط الزراعي
           
   X   X   X  2/4/1/1 ثقاف��ة الحف��اظ عل��ى البيئ��ة  يس��اهم ف��ي نش��ر

يس�تخدم قواع�د  وتنميتها واالستدامة لمواردها المختلفة
 البيانات في إعداد  دراسات تقييم األثر البيئي

المهارات 
العامة 

والقابلة 
دارة اللق��اءات العلمي��ة بكف��اءة يس��اهم ف��ي إ -X X   X     2/4/6/1    للنقل

حت���ى   دارة الوق���ت بفاعلي���ةإلتنظ���يم وومق���درة عل���ى ا
يتمكن من المهارات الالزم توافرها في أعضاء فري�ق 

 إعداد دراسة تقييم األثر البيئي.
 
 

6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

نواتج التعلم 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المستهدفة للمقرر

المعرفة 
 والفهم

2/1/1 X X X    X   X 
2/1/2  X X   X   X  
2/1/4  X   X   X   

المهارات 
 الذهنية

2/2/3    X   X   X 
2/2/7   X    X  X  
2/2/8    X X   X   

المهارات 
المهنية 
 والعملية

2/3/1  X         

2/3/4 
  X  X   X   

المهارات 
العامة 
والقابلة 

 للنقل

2/4/1 X      X   X 

2/4/6 
   X   X   X 
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 تعليم والتعلم: طرق ال -7

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض
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لم 
لتع
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ت
 

      x x       x 2/1/1 المعرفه و الفهم

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

   x x   x x      x 2/2/3 المهارات الذهنيه

2/2/7 x  x  x       x   

2/2/8 x x  x  x   x      

   x  x       x   2/3/1 المهارات المهنية

2/3/4  x    x       x  

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/1  x      x       

2/4/6  x x     x    x   

 
 
 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -8

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
سنة 

 ال
مال

أع
 

 المعرفه و الفهم
2/1/1 x x  x 

2/1/2 x x   

2/1/4 x x   

 المهارات الذهنيه
2/2/3 x  x  

2/2/7 x  x  

2/2/8 x x   

 المهارات المهنية
2/3/1 x x x x 

2/3/4 x x   

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/1   x  

2/4/6    x 
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 الوزن النسبي لكل تقييملجدول الزمنى للتقيم و) 01
 ألسبوعا النسبة طرق التقيم

 نهاية الترم 60 األختبار النظرى النهائى
 الخامس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 10  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 الخامس عشر 15 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقييم المشاريع والتقارير والعروض والمناقشات 
 أسبوعى 5 والواجبات

  %100 األجمالى

 
 
 
 

 قائمة المراجع -9
: نظ��ام اإلدارة  14000األي��زو أس��امة المليج��ي ، د. عل��ي عب��د العزي��ز عل��ي ، "  -10-1

 .1999، القاهرة ،  -شعاع–" ،  الشركة العربية لإلعالم العلمي  البيئية
 المنظمة الدولية للمعايير ، سلسلة معايير أيزو البيئة . -10/2
 2009 –وزارة الدولةللبيئة -عىرالزا لبيولوجىا علتنوا -10/3
إدارة ال���نظم  أللغذي���ة والزراع���ة حال���ة الم���وارد م���ن األراض���ي والمي���اه ف���ي الع���الم -10-4

 2011-منظمة االمم المتحدة لالغذية والزراعة  -المعرضة للخطر
 .9ص -م2011م وفقاً لتقرير االستثمار العالمي لعام 2010مؤشر االستثمار األجنبي لعام  -10-5

-  
 
 
 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -10
   -وبرامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           

 
 

    عادل عبد الهاديد/  منسق المقرر:
 محمود سعد أبوسكين /دالمقرر : ومحدث موصف 

 
 نادية حامد البتانونى د/  رئيس القسم:

 
 التاريخ:  


	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

