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  توطن صناعي صحراوي :توصيف مقرر 
 

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

 اختياري المقرر إجباري/ اختياري:
 لبيئة وإدارة مشروعاتهالالتنمية المتواصلة قسم  :القسم الذي يقدم البرنامج

 لبيئة وإدارة مشروعاتهالقسم التنمية المتواصلة  :المقررالقسم الذي يقدم 

  الدكتوراه :السنة الدراسية/ المستوى
 :تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ)  البيانات األساسية
  DE039       الكود:       توطن صناعي صحراوي العنوان:

  1 المحاضرة:       2 :لتدريسية الساعات ا
  2المجموع: 2 :    العملي :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب)  البيانات المهنية
 األهداف العامة للمقرر )1

 بصيانة المنشآت الصحراوية .بطة تاإللمام بالمعارف المر -1
 الصحراوية لألراضيستدامة التنمية المأهمية  -2
 المشروعات الزراعية والهندسة في الصحراء.تدريب علي تقنيات ال -3
 .ى تنميتهاأهم الصناعات الصحراوية والعمل عل إدراك  -4
 صناعة الدواجن. التعرف على -5
 فى االراضى الصحراوية.صناعة األلبانالتعرف على االساليب التكنولوجية الحديثة ل -6
 . بالحرف الصناعية الصغيرة باالراضى الجديدة والمستصلحة اإللمام  -7
 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر )2
 

 لمقررلمخرجات التعلم  لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 ةالمعرف -أ

 :والفهم
يح����دد م����ا ه����ى الت����أثيرات    2/1/2

البيئي����ة ألنش����طة االنت����اج المختلف����ة 
 وتأثرها باألنشطة البشرية . 

 

يتع����رف الطال����ب عل����ى الوس����ائل  2-1-1-1
بص����يانة المنش����آت والط����رق الت����ي تس����تخدم 

  الصحراوية

ي��������درك م��������دى مس��������اهمة  2/1/6
موض���وع الدراس���ة لتنمي���ة المعرف���ة 

 اكل في البيئة المحيطة.وحل المش
 

بص��يانة المنش��آت  يوض��ح الطال��ب 1- 2-1-5
 .الصحراوية

تقني�����ات يع�����دد الطال�����ب ط�����رق  5-2- 1--2
المش�������روعات الزراعي�������ة والهندس�������ة ف�������ي 

 .الصحراء
المهارات  -ب

 الذهنية:
0B2/1/7  ي���������ربط ب���������ين المعرف���������ة

والمه���ارات المكتس���بة م���ن برن���امج 
الدراس����ة لتعزي����ز األنش����طة البيئي����ة 

أن يحل���ل الطال���ب األس���باب الت���ي  1- 2-2-2
  تنمية الصناعات الصحراوية.تؤدى إلى 

إن يمي��ز الطال��ب ب��ين اإلج��راءات  2-2- 2-2
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 لمقررلمخرجات التعلم  لبرنامجل مخرجات التعلم البند
ة والمواطنة والمسؤولية ع�ن والمهني

 المحيط الذي يعيش ويعمل فيه. 
   .لصناعة الدواجنالعامة 

 
المهارات  -ت

 :المهنية والعملية
المعرفة والفهم على  يوظف   2/2/6
لمش��اكل المعق��دة والمتع��ددة األبع��اد ا

ف���ي س���ياقات مألوف���ة وغي���ر مألوف���ة 
بغرض إجالء الرؤى وتقديم الحل�ول 

 والمقترحات الغير نمطية .

 المه��ارات المختلف�ة لض��مان يطب�ق 1/ 2/3/1
 . تنمية صناعة األرابيسك

 المه��ارات المختلف��ة لض��مان يطب��ق  2/3/1/2
 .تنفيذ برنامج متكامل للصناعة  الصحراوية

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

1B2/4/3   يقت�����������رح تط�����������وير 
المه�����ارات الالزم�����ة لل�����تمكن 

وال����تعلم المس����تمر(مثل  يال����ذات
 دارةإو،  مس���تقل العم���ل بش���كل

 الوقت , ومهارات التنظيم ).

كيفي����ة  برن����امجالطال����ب  يس����تخدم 2-4-3-1
 . تنمية الصناعات والمنشآت الصحراوية

  
  

عم�����ل ف�����ي ال يمكن�����ه    2/4/5
   .فريق كفرد وعضو وقائد

إكساب الطالب القدرة عل�ى  العم�ل   2-4-5-1
عن�����د تطبي�����ق الص�����ناعات ب�����روح الفري�����ق 

 .الصحراوية
يس�����تطيع إدارة الوق�����ت بكف�����اءة  -2 -4-5- 2

 ويستوعب تبادل وتوزيع األدوار بين القيادات.
 

 :المحتويات )3
عدد   الموضوع

 الساعات
 المعتمدة

حصص  محاضرة
 يإرشاد/عمل

 4 2 4 المنشآت الصحراوية صيانة وإنشاء

 4 2 4 التنمية المستدامة لألراضي الصحراوية

ة في يالمشروعات الزراعية والهندستوطين 
 الصحراء

4 2 4 

 2 مواد اإلنشاء ونظم البناء في األراضي الصحراوية
 

1 2 

 4 2 4 أهم الصناعات الصحراوية والعمل على تنميتها.
وملحقاتها. فى االراضى  صناعة الدواجن

 الصحراوية
2 1 2 

 2 1 2 .فى االراضى الجديدة  األلبان اتصناع
 2 1 2 مقوماتها). -(تعريفها  صناعة األرابيسك 

 2 1 2 الصناعات الصحراوية .
  1 2 صناعات أعالف الحيوان من النخيل
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U4 - العالقة بين المقرر والبرنامجU: 
 يةالمعايير األكاديمية القياس 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

 والت���يللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/5 

 
2/2/2 2/3/1 

 

2/4/2 
2/4/7 

 

U6 - مع موضوعات المقرر:  مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لمقررمخرجات التعلم ل

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يتعرف الطالب عل�ى  2-1-1-1
الوسائل والط�رق الت�ي تس�تخدم 

  بصيانة المنشآت الصحراوية

   

 

     x  

 يوض������ح الطال������ب 1- 2-1-5
 .بصيانة المنشآت الصحراوية

يعدد الطالب طرق  5-2- 1--2
تقني��ات المش��روعات الزراعي��ة 

 .لهندسة في الصحراءوا

   

 

    x   

ية
هن

الذ
ت 

ارا
مه

ال
 

أن يحل�����ل الطال�����ب  1- 2-2-2
تنمي��ة األس�باب الت��ي ت�ؤدى إل��ى 

  الصناعات الصحراوية.
إن يمي�����ز الطال�����ب  2-2- 2-2

لص�ناعة بين اإلجراءات العامة 
   .الدواجن

 

     

  

 x   

لية
عم

وال
ية 

مهن
ت ال

را
مها

ال
 

 

المه�����ارات  يطب�����ق 1/ 2/3/1
تنمية ص�ناعة  ة لضمانالمختلف

 . األرابيسك
المه������ارات  يطب������ق  2/3/1/2

تنفي��ذ برن��امج  المختلف��ة لض��مان
 متكامل للصناعة  الصحراوية.

     x 

 
 
 

  

x  

الطال�����ب  يس�����تخدم 3-1 -2-4
كيفية تنمية الص�ناعات  برنامج

 . والمنشآت الصحراوية
  
  

  x    

   

  

ت 
ارا

مه
ال

وله
منق

ال
 

إكس�������اب الطال�������ب   2-4-5-1
الق����درة عل�����ى  العم�����ل ب�����روح 

عن��د تطبي��ق الص��ناعات الفري��ق 

    x  
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 .الصحراوية
يس���������������تطيع إدارة  2 -4-5- 2

الوق��ت بكف��اءة ويس��توعب تب��ادل 
 وتوزيع األدوار بين القيادات.

 ساليب التعليم والتعلم)أ4
 محاضرات لشرح المفاهيم ومناقشة التطبيقات. -4-1      

 .آت الصحراويةفي المنشتدريبات عملية  -4-2
 .بحوث وتطبيقات عملية بمواقع مختلفة واجبات و -4-3
 قراءات وإستخدام موارد المكتبة التعليمية. -4-4

      
 أساليب تقييم الطلبة

 حضور المحاضرات والتفاعللتقييم %  10  -5-1
 الواجبات والتمارينحل لتقييم   10% -5-2
 إمتحان نصف العاملتقييم  20% -5-3
 اإلمتحان النهائىلتقييم  60% -5-4

U9-  الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
 

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 نهاية الترم 60 األختبار النظرى النهائى
 الخامس عشر 15 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 10  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 الخامس عشر 10 راسىالتقيم العملي لنهاية الفصل الد

تقييم المشاريع والتقارير والعروض 
 أسبوعى 5 والمناقشات والواجبات

  %100 األجمالى

 
 

 قائمة المراجع )4
 .توطن النشاط الصناعي  (نموذج الفريد فيبر) -1
   (موسوعة الويكيبيديا) نظرية التوطن الصناعي -2

 المطلوبة للتعليم والتعلم تإلمكانياا )5
 قاعة محاضرات -6-1
 رةالسبو -6-2
   الداجنىمزارع المعهد لإلنتاج النباتي  -6-3
  Data Showالـ  -6-4
 . زيارات ميدانية لبعض المنشات الحيوية والبيولوجية بالمنطقة المحيطة -6-5

 منسق المقرر:
 قسم التنمية المتواصلة لموارد البيئة وإدارة مشروعاتها – محمود سعد  أبوسكيند/ 

 نادية حامد البتانونيد/     :رئيس القسم


	توصيف مقرر : توطن صناعي صحراوي
	(أ)  البيانات الأساسية
	(ب)  البيانات المهنية

	2/4/3   يقترح تطوير المهارات اللازمة للتمكن الذاتي والتعلم المستمر(مثل العمل بشكل مستقل،  وإدارة الوقت , ومهارات التنظيم ).
	2/1/7 يربط بين المعرفة والمهارات المكتسبة من برنامج الدراسة لتعزيز الأنشطة البيئية والمهنية والمواطنة والمسؤولية عن المحيط الذي يعيش ويعمل فيه. 

