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 صحراويةالبيئية المنتجات ال

                                            والتخطيط لتنميتها/الموارد الطبيعية  تقويم :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
  الماجستير

  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر
  اختيارىأجباري أم اختيارى: 

  والتخطيط لتنميتها الموارد الطبيعية تقويم : القسم الذي يقدم البرنامج
 والتخطيط لتنميتها الموارد الطبيعية  تقويم : القسم الذي يقدم المقرر

 ماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 EE001الكود:   المنتجات بيئية صحراوية العنوان:

  1حاضرة:الم الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2 -العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

  منتجات البيئة الصحراويةمعرفة ما هي أهم  •
  .االستغالل االمثل للموارد الطبيعية كيفية  •

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل التعلم مخرجات لبرنامجل مخرجات التعلم البند
والحق�ائق  يع�رف النظري�ات  2/1/1 :والفهم ةالمعرف -أ

بتق��ويم الم��وارد الطبيعي��ة المتعلق��ة 
 الرتبطة بها البيئةوالعلوم 

اه�����������������م  يع�����������������رف -2/1/1/1
 المواردالمتواجدة بالبيئة

  
االس���تغالل أهمي��ة ايع��رف 2/1/1/2

 االمثل للموارد المتاحة
  
يكتس��ب مف��اهيم المحافظ��ة 2/1/1/3

  البيئة  على
ي���������ذكر التش���������ريعات  1/2/ 2

والل�������وائح البيئي�������ة المحلي�������ة 
والدولية المتعلق�ة بمج�ال البيئ�ة 
وتنمي��������ة الم��������وارد البيئي��������ة 

 والمحافظة عليها

ي���درك األهمي���ة القص���وى 2/1/2/1
 للموارد المتاحة
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 لمقررل التعلم مخرجات لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يش��رح المب��ادىء األخالقي��ة  2/1/6

والقانوني��ة ف��ى الممارس��ات البيئي��ة 
 المختلفة

ع عل���ي المنش���ورات يطل���1/ 2/1/6
العلمي��ة الحديث��ة بالمكتب��ة الورقي��ة و 
األليكتروني�������ة وعب�������ر األنترن�������ت 

االس�����تفادة م�����ن بالي�����ات الخاص�����ة 
 الموارد المتاحة

المعلومــــات البيئيــــة   يحلــــل 2/2/1 المهارات الذهنية: -ب
 المختلفة

 

يمي������ز الطال������ب ب������ين  - 2/2/1/1
 للمنتجاتاألنواع المختلفة 

ب الخب��رة يكتس��ب الطال�� - 2/2/1/2
األن���واع المختلف���ة دراس���ة الالزم���ة ل

  للصناعات القائمة
ي�����تمكن م�����ن دراس�����ة  – 2/2/1/3

  الصناعات القائمة 
المهارات المهنية  -ت

 :والعملية
المه�ارات المختلف�ة  يتقن 2/3/1

لتق�������ويم الت�������أثيرات البيئي�������ة 
 المختلفة

العم��ل عل��ى يجي��د كيفي��ة  -2/3/1/1
   االستفادة من الموارد

الي�����ات مناس�����بة ينف�����ذ  - 2/3/1/2 
 القامة صناعة بيئية

  
لتقييم الم�وارد  تقاريراعداد  2/3/2

  علمية الطبيعية بطريقة
يق���دم تقري���ر علم���ي ع���ن  -2/3/2/1

   المنتجات البيئية
فريق كعضو الفى  يعمل -2/3/2/2 

قائ������د للفري������ق و الت������أقلم م������ع و –
تخ��اذ االمتغي��رات و ايج��اد الب��دائل و 

المحافظ���ة عل���ى  الق���رار ف���ي كيفي���ة
 الموارد المتاحة

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

الوس����������ائل  يس����������تخدم 2/4/2
التكنولوجية الحديث�ة ف�ى رص�د 
ومعالج�����ة الظ������واهر البيئي������ة 

 المختلفة

س��تخدم قواع��د البيان��ات ي -2/4/2/1
المحافظ����ة عل����ى األليكتروني���ة ف����ى 

 االستفادة من الموارد المتاحة 
 

 

U3- المحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات موضوعال

 2 1 2 تعريف المنتجات البيئية و أهميتها البيئية 

صناعة المواد السيراميكية –الخامات المتاحة   

 إنتاج السيراميك و األثر البيئي لهذا المنتج

2 1 2 

وكيفية استغاللها –خامات االسمنت   4 2 4 

 2 1 2 خامات الزجاج وصناعة الزجاج

خلفات الزراعية  كمورد بيئي الم  6 3 6 

 4 2 4 كيفية االستغالل األمثل للمخلفات الزراعية  

إنتاج الكومبوست –إنتاج السماد البلدي   2 1 2 

 4 2 4 حفظ المواد العلفية ( صناعة  السيالج)
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U4- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول ا البيئيةتعريف المنتجات البيئية و أهميته 1
 الثاني صناعة المواد السيراميكية –الخامات المتاحة  2
 الثالث والرابع وكيفية استغاللها –خامات االسمنت  3
 الخامس خامات الزجاج وصناعة الزجاج 4
 السادس المخلفات الزراعية  كمورد بيئي 5
 التاسع -السابغ  المخلفات الزراعية  كمورد بيئي 6

الستغالل األمثل للمخلفات الزراعية  كيفية ا 7  الحادي عشر –العاشر  

إنتاج الكومبوست –إنتاج السماد البلدي  8  الثاني عشر 

 حفظ المواد العلفية ( صناعة  السيالج) 9
 

 الثالث عشر والرابع عشر

 
U5- العالقة بين المقرر والبرنامجU: 

 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 لمهارات الذهنيةا

 
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 

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

 
U6- مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر  لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

اه���������������م  يع���������������رف -2/1/1/1
 المواردالمتواجدة بالبيئة

 

 
 

      X 

ع�����رف عل�����ى أهمي�����ة يت-2/1/1/2
 صناعة السيراميك وخاماتها 

 
 

     X  

خام��������ات االس��������منت  -2/1/1/3
 والمنتج 

 
 

     X  

مي��ة القص��وى ي��درك األه2/1/2/1
 للموارد المتاحة

      X   

يطل��ع عل��ي المنش��ورات 1/ 2/1/6
العلمية الحديثة بالمكتبة الورقي�ة و 
األليكتروني�����ة وعب�����ر األنترن�����ت 
الخاص����ة بالي����ات االس����تفادة م����ن 

 الموارد المتاحة

  

   

X    

ت 
ارا

مه
ال

نية
ذه

ال
 

يمي�����ز الطال�����ب ب�����ين  - 2/2/1/1
 للمنتجاتاألنواع المختلفة 

X  
  X 

X    

يكتسب الطالب الخبرة  - 2/2/1/2
األن��واع المختلف��ة دراس��ة الالزم��ة ل

        X 
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 للصناعات القائمة 

ي����تمكن م����ن دراس����ة  – 2/2/1/3
  الصناعات القائمة 

 X    X X   
لية

عم
وال

ية 
مهن

 ال
ت

را
مها

ال
 

يجيد كيفية العم�ل عل�ى  -2/3/1/1
 االستفادة من الموارد 

   X      

الي����ات مناس����بة ينف����ذ  - 2/3/1/2
 القامة صناعة بيئية

X   X 
   

  

يق��دم تقري��ر علم��ي ع��ن  -2/3/2/1
 المنتجات البيئية 

  X   
 

   

فري������ق الف������ى  يعم������ل -2/3/2/2
قائ��د للفري��ق و الت��أقلم و –كعض��و 

م��ع المتغي��رات و ايج��اد الب��دائل و 
المحافظ��ة تخ��اذ الق��رار ف��ي كيفي��ة ا

 على الموارد المتاحة

X  X   

 

   

المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

ستخدم قواعد البيان�ات ي -2/4/2/1
المحافظ��ة عل���ى األليكتروني��ة ف���ى 

 االستفادة من الموارد المتاحة 

 X        

 
U7-  :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

عر
وال

الم 
الف

ا
ض

و
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

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

2/1/1/1 x x x            

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

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1    x x x x     x   

2/2/1/2      x       x  

2/2/1/3      x       x  

 المهارات المهنية

2/3/1/1     x  x x x x x   x 

2/3/1/2    x x          

2/3/2/1    x x      x    

2/3/2/2    x       x    

المهارات العامة 
  x x  x   x  x x  x x 2/4/2/1 و المنقولة
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U8-  نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 اقشاتمن

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 x x  x  x  

2/1/1/2 x x     x 

2/1/1/3 x x      

2/1/2/1 x x      

2/1/6/1 x       

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x      x 

2/2/1/2  x      

2/2/1/3  x      

 المهارات المهنية

2/3/1/1 x x x     

2/3/1/2   x x x   

2/3/2/1   x     

2/3/2/2   x     

 x   x   x 2/4/2/1 المنقولةالمهارات العامة و

 
U9-  الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 

 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 راسىاألختبار الشفوي لنصف الفصل الد
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

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

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
 

U10- قائمة المراجع 
 مقترحةال و البحوث كتب -10-1

Soil Ecology 2003 , By  
"Patrick lavelle and Alister V. Spain , kluwer Academic publishers, 
New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow 
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 مقترحةال و البحوث كتب -10-2
Essential Microbiology , 2005 
By :Stuart Hogg , The University of Glamorgan, UK 
 
 

U11- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
 الميدانية للزياراتامكانات مادية  -برامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           

 
 

 د/ محمد أحمد الحويطى  منسق المقرر:
 

  محمد الحويطىد/  رئيس القسم:
 
 

 /       التاريخ:  /


	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

