
 

 جامعة مدينة السادات
 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 قسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها

 

 
 التخطيط للتنمية البيئية

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

 الدكتوراه
 أساسى / اختياري: اساسىالمقرر 

 هاارة مشروعاتالتنمية المتواصلة للبيئة وإد : القسم الذي يقدم البرنامج
 هاالتنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعات : القسم الذي يقدم المقرر

  هالدكتورا : السنة الدراسية/ المستوى
 :   تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DR 12 الكود:                  التخطيط للتنمية البيئيةالعنوان:

  1رة:المحاض 2 :التدريسيةالساعات 
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

 .ومبادئ التخطيط في المجاالت المختلفةمعرفة إسس ومفاهيم  •
 ومناهج التخطيط علي مستوي المشروع والوحدة والدولة .أساليب تفهم  •
 مشروعات والتنمية البيئية .ومناهج التخطيط في مجال التطبيق أساليب  •
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2
          من المتوقع بنهاية هذا المقرر أن يكون الطالب قادًرا علي أن:   
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

المعلوم�����ات الالزم�����ة  يوض�����ح  2/1/1 :والفهم ةالمعرف2/1
 . بيعيةلتنمية واستدامة الموارد الط

المعلوم�������ات ي�������درك    2/1/1/1  
الالزم���ة لعملي����ة التخط����يط للتنمي����ة 

 .الببئية
الت�������أثيرات البيئي�������ة  تفس�������ير     2/1/2

ألنش������طة االنت������اج المختلف������ة وتأثره������ا 
 باألنشطة البشرية . 

يتع����رف عل����ي مف����اهيم     2/1/2/1
ودورة ف��ي ال��تحكم وأس��س التخط��يط 

 .في التأثيرات البيئية
م��دى مس��اهمة موض��وع  ي��درك   2/1/6

الدراسة لتنمية المعرفة وحل المشاكل في 
 البيئة المحيطة.

العالق������ة ب������ين ي������درك    2/1/6/1
 .التخطيط  وتحسين األداء البيئي

المهارات  2/2
 الذهنية:

يحل��ل ويق��يم وينق��د المعلوم��ات    2/2/2 
 البيئية .

 

يمي������ز الطال������ب ب������ين   1/ 2/2/2
ف���ي المختلف���ة والمن���اهج األس���اليب 

 .مجال التخطيط
يكتس��ب الطال��ب الخب��رة   2/ 2/2/2

العوام����ل دراس����ة ت����أثير الالزم����ة ل
 .البيئية علي عملية التخطيط

ي�������وائم ب�������ين طبيع�������ة   3/ 2/2/2
 المش������اكل والمش������روعات البيئي������ة

 ومن���اهج التخط���يطأس���اليب وأنس���ب 
  التي يمكن أن يستخدمها 

يجم��ع أدل��ة ع��ن  الت��أثير البيئ��ي    2/2/5 
تنموي���ة وي���دمجها به���دف للمش���روعات ال

 صياغة الفرضيات البيئية.

يجم�����ع األدل�����ة ويح�����دد    2/2/5/1
المعلوم����ات الالزم����ة المتغي����رات و 

الخط����ط طويل����ة األج����ل  لص����ياغة
  .وقصيرة األجل

يطب���ق المعرف���ة والفه���م عل���ى    2/2/6  
المش��اكل المعق��دة والمتع��ددة األبع��اد ف���ي 
س���ياقات مألوف���ة وغي���ر مألوف���ة بغ���رض 

وتق�ديم الحل�ول ومقترح�ات  إجالء ال�رؤى
 غير نمطية .

التخط�����يط ف�����ي  يطب�����ق  1/ 2/2/6
مج����ال المش����اكل المتع����ددة األبع����اد 

  .لتحقيق األهداف المطلوبة 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
2/3/1 

المهارات 
المهنية 
 :والعملية

 
 

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

 

 الخط�ط المناس�بة يتقن تص�ميم  1/ 2/3/1/1
وتفع�ل  البيئي�ة المش�روعات تتعام�ل م�عالتي 

 .بمتغيراتها المختلفة نظم اإلدارة البيئية
يق��يم التق��ارير البيئي��ة الت��ي    2/3/1/2

تس����اهم  ف����ي تفعي����ل خط����ط  التنمي����ة 
 والمحافظة علي البيئة.

يق����يم التق����ارير البيئي����ة الت����ي   1/ 2/3/1/2
تس��اهم  ف��ي تفعي��ل وتطبي��ق خط��ط  التنمي��ة 

ويجيد إج�راء التغذي�ة علي البيئة والمحافظة 
 العكسية.

يعظم العائد من تطبي�ق نظ�م    2/3/1/4
 اإلدارة البيئية.

 

يعظ��م العائ��د م��ن تطبي��ق نظ��م   1/ 2/3/1/4
المختلفة التى تسهم فى نج�اح  اإلدارة البيئية

 .عملية التخطيط لتنمية البيئة 
يجيد إعداد وعرض البيانات    2/3/1/5    

قنيات نوعية وكمية مناسبة وذلك ستخدام ت
سهيل االتصال الفعال بفريق العمل 

 لمجتمع المحيط .
 

يجيد استخدام واع�داد وع�رض  1/ 2/3/1/5
 البيانات بالتقنيات الحديثة .

يجي���د االتص���ال الفع���ال بفري���ق  2/ 2/3/1/5
 .العمل والمجتمع المحيط 

2/3/2 
المهارات 

العامة والقابلة 
 :للنقل

 

ثقافة الحفاظ  يساهم في نشر  2/3/2/1
عل�����ى البيئ�����ة وتنميته�����ا واالس�����تدامة 

 لمواردها المختلفة.

ثقاف��ة الحف��اظ  يس��اهم ف��ي نش��ر 1/ 2/3/2/1
عل��ى البيئ��ة وتنميته��ا واالس��تدامة لموارده��ا 

عن طري�ق التخط�يط الس�ليم لتنمي�ة  المختلفة
 موارد تلك البيئة 

المه����ارات  يقت����رح تط����وير   2/3/2/3
وال������تعلم  يتمكن ال������ذاتالالزم������ة لل������

،  مس���تقل المس���تمر(مثل العم���ل بش���كل
 .الوقت , ومهارات التنظيم دارةإو

المه�������ارات  يقت�������رح تط�������وير 1/ 2/3/2/3
وال�تعلم المس�تمر(مثل  يالالزمة للتمكن الذات

الوق�����ت ,  دارةإو،  مس�����تقل العم�����ل بش�����كل
تطبي��ق خط��ط التنمي��ة ف��ي  ومه��ارات التنظ��يم

 .البيئية 
دارة اللق��اءات ف��ي إ يس��اهم    2/3/2/6

العلمي��ة بكف��اءة ومق��درة عل��ى التنظ��يم 
 دارة الوقت بفاعلية .إو

القدرة علي تخط�يط العملي�ات     2/3/2/6/1
الوق��ت وتنظيم���ه  اللق��اءات العلمي���ة ووإدارة

 بفاعلية.
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3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 مفاهيم ومبادئ وأسس التخطيط 
 4 2 4 اليب الحديثة للتخطيط األس

 4 2 4 تخطيط العالقة بين التكاليف وحجم النشاط واألرباح
 4 2 4 الجوانب الرقابية للموازنات وأسس إعدادها

إعداد تقديرات الموازنة الجارية الرأسمالية والنقدية 
 للمشروعات البيئية

4 2 4 

الخطط اإلقتصادية ، وتخطيط اإلستهالك واإلستثمار 
 موارد الطبيعيةلل

4 2 4 

التخطيط للتنمية البيئية في التجربة المصرية من 
 المنظور التشريعي والمؤسسي.

4 2 4 

 2 1 2 نماذج عملية من التخطيط للتنمية البيئية في مصر
 
 
 
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول  مفاهيم ومبادئ وأسس التخطيط  1
 والثالث الثاني ديثة للتخطيط األساليب الح 2
 والخامسالرابع  تخطيط العالقة بين التكاليف وحجم النشاط واألرباح 3
 والسابعالسادس  الجوانب الرقابية للموازنات وأسس إعدادها 4

إعداد تقديرات الموازنة الجارية الرأسمالية والنقدية  5
 للمشروعات البيئية

   و التاسع الثامن

صادية ، وتخطيط اإلستهالك واإلستثمار للموارد الخطط اإلقت 6
 الطبيعية

 الحادي عشر و العاشر

التخطيط للتنمية البيئية في التجربة المصرية من  7
 المنظور التشريعي والمؤسسي.

الثال�����ث  و الث�����اني عش�����ر
  عشر

 الخ���امسالراب���ع عش���ر و نماذج عملية من التخطيط للتنمية البيئية في مصر 8
 عشر
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5- Uبين المقرر والبرنامج العالقةU: 
 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     
2/1/6    

 

2/2/2    
2/2/5    
2/2/6    

 

2/3/1/1 
2/3/1/2 
2/3/1/4 
2/3/1/5 
 

2/3/2/1   
2/3/2/3    
2/3/2/6     
 

 
 
 
 
 

7- U:مصفوفة توافق نواتج التعلم المستهدفة للمقرر مع موضوعاته 
 

 موضوعات المقرر لمقررمخرجات التعلم ل
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

 ةالمعرف
 والفهم

علومات الالزم�ة لعملي�ة الميدرك   
  .التخطيط للتنمية الببئية

      X 

يتع�����رف عل�����ي مف�����اهيم وأس�����س 
التخط���يط ودورة ف���ي ال���تحكم ف���ي 

 التأثيرات البيئية.

      X  

التخط�����يط  العالق�����ة ب�����ين ي�����درك 
 .وتحسين األداء البيئي

 X X      

المهارات 
 الذهنية

األس���اليب يمي���ز الطال���ب ب���ين  -1
ف�����ة ف�����ي مج�����ال والمن�����اهج المختل

 .التخطيط

   X   X  

يكتسب الطالب الخبرة الالزم�ة  -2
العوام�ل البيئي�ة عل�ي دراسة تأثير ل

 .عملية التخطيط

X  X 
 

    

المشاكل يوائم بين طبيعة  -3
وأنسب  والمشروعات البيئية

أساليب ومناهج التخطيط التي 
  يمكن أن يستخدمها 

X  
 

X     

متغي�رات يجمع األدل�ة ويح�دد ال -4
و المعلوم����ات الالزم����ة لص����ياغة 
الخط���ط طويل���ة األج���ل وقص���يرة 

 األجل. 

X  
 

X     

يطب����ق التخط����يط ف����ي مج����ال  -5
المش��اكل المتع��ددة األبع��اد لتحقي��ق 

 األهداف المطلوبة . 

  X X     

المهارات 
المهنية 
 والعملية

ي���تقن تص���ميم الخط���ط   1/ 2/3/1/1
التي تتعامل مع المش�روعات  المناسبة

البيئي����ة وتفع����ل نظ����م اإلدارة البيئي����ة 
 بمتغيراتها المختلفة.

  X X 
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يق����يم التق����ارير البيئي����ة   1/ 2/3/1/2
التي تساهم  في تفعيل وتطبي�ق خط�ط  
التنمي�ة والمحافظ�ة عل��ي البيئ�ة ويجي��د 

 إجراء التغذية العكسية.

    X X   

يعظم العائد م�ن تطبي�ق   1/ 2/3/1/4 
المختلفة التى تسهم  نظم اإلدارة البيئية

فى نجاح عملية التخطيط لتنمية البيئ�ة 
. 

X 
 

      

يجي���د اس���تخدام واع���داد  1/ 2/3/1/5 
 وعرض البيانات بالتقنيات الحديثة .

يجي���د االتص���ال الفع���ال  2/ 2/3/1/5
 بفريق العمل والمجتمع المحيط .

 
 

X   X   

المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

ثقاف���ة  نش���ر يس���اهم ف���ي 1/ 2/3/2/1
الحف�������اظ عل�������ى البيئ�������ة وتنميته�������ا 

ع���ن  واالس���تدامة لموارده���ا المختلف���ة
طريق التخط�يط الس�ليم لتنمي�ة م�وارد 

 تلك البيئة 

X 

  

   X  

المه�ارات  يقترح تطوير 1/ 2/3/2/3
وال������تعلم  يالالزم�����ة لل������تمكن ال������ذات

،  مس���تقل المس���تمر(مثل العم���ل بش���كل
ف�ي  الوقت , ومهارات التنظ�يم دارةإو

 بيق خطط التنمية البيئية .تط

  

 

X X    

الق���درة عل���ي تخط���يط     2/3/2/6/1 
العملي����ات وإدارةاللق����اءات العلمي����ة و 

 الوقت وتنظيمه بفاعلية.

  X X     

 
 
 

6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

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

 المعرفة والفهم
2/1/1    X        
2/1/2      X     X  
2/1/6         X   

 المهارات الذهنية
2/2/2     X   X   X 
2/2/5       X    X 
2/2/6         X   

 المهارات المهنية والعملية
2/3/1/1      X   
2/3/1/2   X X     
2/3/1/4        X 
2/3/1/5   X   X   

المهارات العامة والقابلة 
 لللنق

2/3/2/1    X      X 
2/3/2/3       X X    
2/3/2/6           X  
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 طرق التعليم والتعلم:  -7

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 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

تعل 
 ال

ات
وع

شر
م

 م

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            

2/1/2     x  x   x         
2/1/6    x x x   x   x      

المهارات 
 الذهنيه

2/2/2    x x    x   x   x   

2/2/5    x    x          

2/2/6    x   x        x   

المهارات 
 المهنية

2/3/1 x  x         x   

2/3/1 x    x       x   

2/3/1 x  x   x   x      

2/3/1/ x     x      x   

المهارات 
العامة و 
 المنقولة

2/3/2  / x  x  x          

2/3/2   x    x          

2/3/2     x  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   

2/1/6    x x   

 المهارات الذهنيه
2/2/2        

2/2/5    x    

2/2/6    x  x  

 المهارات المهنية

2/3/1/1 x  x x 

2/3/1/2 x    

2/3/1/4 x  x  

2/3/1/5     
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 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
 

 x  x    2/3/2/1 المنقولةالمهارات العامة و

2/3/2/3     x   

2/3/2/6     x   x 

 الوزن النسبي لكل تقويمالجدول الزمنى للتقويم و -10

 األسبوع بةالنس طرق التقويم
 الخامس عشر 60 االختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 االختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 االختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  التقويم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر 7 التقويم العملي لنهاية الفصل الدراسى

العروض تقويم المشاريع والتقارير و
 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى
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