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 مواد اإلنشاء وتقنيات البناء فى البيئة الصحراويةتوصيف مقرر 

 
 التنمية المتواصلة للبيئة قسم  -الدكتوراه برنامج   :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 : : إجبارى للبرامج إجبارى أم إختيارىعنصر 
 للبيئة  التنمية المتواصلة: قسم   القسم الذي يقدم البرنامج

 التنمية المتواصلة للبيئة: قسم  القسم الذي يقدم المقرر

 دكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ)  البيانات األساسية
   DR009 :الكود مواد اإلنشاء وتقنيات البناء فى البيئة الصحراوية العنوان

  1 المحاضرة:                                   2    :التدريسية    الساعات 
 ساعة  2المجموع: 2 :    العملي :رشاد الخاصحصص اإل

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

 يتوقع من الطالب بعد دراسة المقرر وقيامه باألنشطة المصاحبة أن:
 . البيئية على البيئة العمرانية تأثير استخدام مواد البناء البيئية وغير يوضح أهمية  -1-1
 .يمكن الدارس من تحديد مميزات وعيوب المواد المستخدمة فى البناء -1-2
 .يقوم الدارس بتقييم األثر البيئة لصناعة مواد البناء المختلفة داخل البيئة الصحراوية  -1-3

 
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررالتعلم ل مخرجات لبرنامجل مخرجات التعلم البند
والل��وائح  ي��ذكر التش��ريعات -2/1/2 :والفهم ةالمعرف -2-1

البيئي���ة المحلي���ة والدولي���ة المتعلق���ة 

بمج������ال تنمي������ة الم������وارد البيئي������ة 

 والمحافظة عليها. 

0B2/1/3-  يص����ف أث����ار الممارس����ات

البيئي��ة المختلف��ة وإنعكاس��ها عل��ى تنمي��ة 

 .الموارد

يع�����رف المص�����طلحات -2-1 -2-1
للعم��ارة والتنمي��ة عام��ة المف��اهيم الو

 العمرانية
يتع��������������رف عل��������������ى  -2-1-2-2

 االشتراطات العمرانية البيئية 
ف��ى نق��اط مح��ددة ي��ذكر  -2-1-2-3

العوام����ل الم����ؤثرة عل����ى الم����وارد 
 الطبيعية بالبيئات المختلفة

ي�������تمكن م�������ن قي�������اس  -2-1-3-1
الض��رر البيئ��ى للمش��اريع العمراني��ة 

إمكان�����������ات يش�����������رح  -2-1-3-2
 لبيئة ومقومات موارد ا

كيفي���ة االس���تفادة  يش���رح -2-1-3-3
م��ن مقوم��ات البيئ��ة دون اإلض��رار 

 بها
 المهارات الذهنية:-2-2

1B6.2.2-  يكتشف مخاطر الممارسات
يقوم بتحليل عناصر  -2-2-6-1 

 القوة والضعف بالمشروعات
يقيم التأثير البيئى  -2-2-6-2 

  

 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية
 قسم التنمية المتواصلة للبيئة
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 لمقررالتعلم ل مخرجات لبرنامجل مخرجات التعلم البند
البيئية المختلفة فى مختلف األنظمة 

 . البيئية
 على المقومات البيئية للمشروع 

 

مختل����ف  يب����دى رأي����ه ف����ى -8.2.2

 البيئة.تنمية  ومشروعات األنظمة
يوضح الفرق بين  -2-2-8-1

استخدام الخامات المحلية فى البناء 
 وبين الخامات الموردة من الخارج

يوظف الطريقة المثلى  -2-2-8-3
التأثير الصناعى لخامات  الختبار

 ومواد البناء على البيئة
المهارات المهنية  -2-3

 :والعملية
يحدد الطرق  -2-3-4

واألدوات المناسبة لتعظيم 

التنمية المستدامة  في األداء

 . للبيئة وإدارة مشروعاتها

يستخدم طرق جمع  -2-3-4-1
 البيانات في جمع بيانات مشكلة ما .

يضع معايير تقييم  -2-3-4-2
  وقياس وسائل التصنيع لمواد البناء

هارات العامة والقابلة الم -2-4
 :للنقل

يعب����ر ع����ن األفك����ار  -2-4-3
بوض��وح وفاعلي��ة لخل��ق اتج��اه 
ايج���ابي نح���و القض���ايا البيئي���ة 

 المختلفة.
يعم���ل ب���روح الفري���ق  -2-4-7

ويدير الوقت بكفاءة ويستوعب 
 تبادل األدوار بين القيادات.

بالرأي   يشارك -2-4-3-1
 الجماعية   في المناقشات  لمسموعا

يستفيد من القدرات  -2-4-3-2
 المتنوعة لألشخاص .

 
 
 
يقوم بتعظيم دور جميع  -2-4-7-1

 القائمين .
 

 
 

U3- المحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 التعريف بالصناعة البيئية: -1
 تعريف مفاهيم الصناعة البيئية -
 مقومات البيئة الصناعية . -
 عية .التخطيط ومحاور تنمية البيئة الصنا -

4 2 4 

 طرق عرض التأثير البيئى للمشروعات العمرانية. -2
 عرض البيانات جدوليا .  -
 العرض البيانى للبيانات الكمية -

2 1 2 

 4 2 4 معايير القياس    -3
 البدائل -4

 بعض المفاهيم الخاصة بالبدائل -
 طرق مقارنة البدائل -

4 2 4 

 التأثير البيئى للبدائل -5
 

4 2 4 

 2 1 2 التأثير البيئى للمشروعتحليل  -6
 4 2 4 إعداد التقارير الفنية -7
 4 2 4 إتخاذ القرار -8

 28 14 28 إجمالى الساعات
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U4- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

1 

 التعريف بالصناعة البيئية: -
 تعريف مفاهيم الصناعة البيئية -
 مقومات البيئة الصناعية . -
 ور تنمية البيئة الصناعية .التخطيط ومحا -

 االول والثانى

2 
 طرق عرض التأثير البيئى للمشروعات العمرانية. -

 عرض البيانات جدوليا .  -
 العرض البيانى للبيانات الكمية -

 الثالث 

 الرابع والخامس معايير القياس 3

4 
 البدائل
 بعض المفاهيم الخاصة بالبدائل -
 طرق مقارنة البدائل -

 السادس والسابع

 الثامن والتاسع التأثير البيئى للبدائل  5
 العاشر تحليل التأثير البيئى للمشروع 6

الح�����ادى عش�����ر والث�����انى  إعداد التقارير الفنية 7
 عشر  

 الثالث عشر والرابع عشر   إتخاذ القرار 8
 
 

U5- :العالقة بين المقرر والبرنامج 
 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

2/1/2  
2/1/3 

 

6.2.2 
8.2.2 

 
 

2-3-4 
 

 
2/4/3 
2/4/7 
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 : مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة -6

 8 7 6 5 4 3 2 1 علم للمقررمخرجات الت موضوعات المقرر
x   x     2-1- 2-1- المف����اهيم ويع����رف المص����طلحات

 للعمارة والتنمية العمرانيةالعامة 

هم
الف

 و
فة

عر
الم

 

 x       
يتع�������رف عل�������ى االش�������تراطات  -2-1-2-2

 العمرانية البيئية 
 

  x      
ف���ى نق���اط مح���ددة العوام���ل ي���ذكر  -2-1-2-3

ي����ة بالبيئ����ات الم����ؤثرة عل����ى الم����وارد الطبيع
 المختلفة

    x    2-1-3-1-  ي��تمكن م��ن قي��اس الض��رر البيئ��ى
 للمشاريع العمرانية

       x 2-1-3-2-  إمكان��ات ومقوم��ات م��وارد يش��رح
 البيئة 

      x  2-1-3-3- كيفية االستفادة من مقومات  يشرح
 البيئة دون اإلضرار بها

 x        2-2-6-1- لقوة يقوم بتحليل عناصر ا
 والضعف بالمشروعات

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

       x 2-2-6-2-  يقيم التأثير البيئى للمشروع على
 المقومات البيئية 

       x  2-2-8-1-  التأثير البيئى يوضح الفرق بين
 وبين التأثير العمرانى للمشروعات

     x   2-2-8-2-  الختباريوظف الطريقة المثلى 
 على البيئةالتأثير الصناعى 

x        
يستخدم طرق جمع البيانات في  -2-3-4-1

 جمع بيانات مشكلة ما .
 

ت 
ارا

مه
ال

ية 
هن

الم
لية

عم
وال

   x    x  2-3-4-2-  يضع معايير تقييم وقياس وسائل
 التصنيع لمواد البناء

x X x X x x x x 2-4-3-1- في   بالرأي المسموع  يشارك
 الجماعية .  المناقشات

مه
ال

ت 
ارا

لة 
قاب

وال
ة 

عام
ال

قل
للن

 x X x X x x x x 2-4-3-2-  يستفيد من القدرات المتنوعة
 لألشخاص .

x X       2-4-7-1- . يقوم بتعظيم دور جميع القائمين 
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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

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

2-1-2-1 x x             

2-1-2-2 x              

2-1-2-3 x              

2-1-3-1      X         

2-1-3-2 X              

2-1-3-3 x x             

 المهارات الذهنيه

2-6-1-1 x x   X4T          

2-6-1-2 x x    x      x   

2-8-1-1 x x    x      x   

2-8-1-2 X x    x      x   

 المهارات المهنية
2-3-4-1            x   

2-3-4-2            X   

المهارات العامة 
 و المنقولة

2-4-3-1   x            

2-4-3-2   x            

2-4-7-1   x         X   
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 :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
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

إمتحانات 
 صغيرة

تقيم  واجبات
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2-1-3-1 x X  X X   

2-1-3-2 x x  X    

2-1-3-3 x x  X    

2-1-5-1 x x  X   x 

2-1-5-2 x x  X   x 

2-1-5-3 x X  X   X 

 المهارات الذهنيه

2-6-1-1 X  X X X   

2-6-1-2 X  x X4T X   

2-8-1-1 X   X4T X   

2-8-1-2 X  X X X   

 المهارات المهنية
2-3-4-1 X  x2T  X   

2-3-4-2   X  X   

 المنقولةالمهارات العامة و
2-4-3-1   X x4T    

2-4-3-2   x     

2-4-7-1   X     

 
 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -9
 

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 نهاية الترم 60 تبار النظرى النهائىاألخ

 الخامس عشر 15 األختبار الشفوي النهائى
 الرابع 5 قصيرإمتحان 

 الثامن 5 إمتحان قصير
 الخامس عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

 أسبوعى 5 تقييم المناقشات والواجبات

  %100 األجمالى
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 قائمة المراجع -10
                    

 قائمة المراجع -
 :مقترحةال و البحوث كتبال
جامعة  "يوسف، والء السيد إبراهيم أحمد محمد"مارىتأثير تكنولوجيا مواد البناء على الفكر المع )1

 .2005 - كلية الفنون الجميلة اإلسكندرية
 المنصورى عائشة عمار ى التعبير فى العمارة المحلية فى ليبيالع اإلنشاءأثير مواد البناء و طرق ت )2

 . 2005 كلية الهندسة ـ جامعة عين شمس
يحى  ظعبدا لحفيعلى صالح  البناء الجديدة على العمارة المحلية بصنعاء اليمنتقنيات ومواد  تأثير )3

 . 2009  كلية الهندسة -جامعة القاهرة  - الغزالى
عص�ام  - التط�ور ف�ي اس�تخدام م�واد البن�اء وت�أثيره عل�ي الفك�ر المعم�اري ف�ي العم�ارة المعاص�رة )4

 . 2003 جامعة بنى سويف كلية الهندسة - صالح سعيد عبد المجيد
 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -11
 سبورة -أقالم  -أجهزة ووسائل عرض           

 
 

 وائل أحمد طه الجارحىد/  منسق المقرر:
 

 نادية حامد البتانونى / .د رئيس القسم:
   2013/ 11 /11التاريخ:  

 

 

 

http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%89+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%89+%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8+%D9%8A%D8%AD%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%89%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8+%D9%8A%D8%AD%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%89%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8+%D9%8A%D8%AD%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%89%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF%22

	توصيف مقرر مواد الإنشاء وتقنيات البناء فى البيئة الصحراوية
	(أ)  البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

	6.2.2- يكتشف مخاطر الممارسات البيئية المختلفة فى مختلف الأنظمة البيئية .
	2/1/3- يصف أثار الممارسات البيئية المختلفة وإنعكاسها على تنمية الموارد.

