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 علم االجتماع الصحراوى
 
 / تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الماجستير
 المقرر إجباري/ اختياري: اختيارى

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

 ماجستير  :السنة الدراسية/ المستوى
 :تاريخ اعتماد المواصفات

 :البيانات األساسية
 EE003  الكود:             علم االجتماع الصحراوى العنوان:

 1المحاضرة           2الساعات المعتمدة:
 2 المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 :المهنيةالبيانات 
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
 اكتساب الطالب المهارات الالزمة للتعرف على عيوب االراضى و كيفية عالجها -
 اكتساب الطالب المهارات الالزمة للحفاظ على خصوبة التربة -
 اكتساب الطالب المهارات الالزمة النشاء شبكات ارى و الصرف -

 
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

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

بتقويم الموارد الطبيعية والعلوم المتعلقة 
 الرتبطة بها البيئة

مقدم�ة ن يتعرف الطالب عل�ى أ2/1/1/1
 .وتعريف علم االجتماع البدوى

ي���ذكر التش���ريعات والل���وائح  2/1/2
البيئي���ة المحلي���ة والدولي���ة المتعلق���ة 
بمجال البيئة وتنمية الم�وارد البيئي�ة 

 والمحافظة عليها

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

 .االجتماع البدوى بعلم

ـــــــــل 2/2/1 المهارات الذهنية: -2-2 ـــــــــة المعلومـــــــــات البي  يحل ئي
 المختلفة

  .يقارن بين البداوة والتحضر 1/1 /2/2
 .  البداوة العربية أسباب ستنتجي2 /2/2/1
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
المهارات المهنية  -2-3

 :والعملية
المه�����ارات المختلف�����ة  ي�����تقن 2/3/1

 لتقويم التأثيرات البيئية المختلفة
يكتس��ب مه��ارة الت��دريب عل��ى  2/3/1/1

 تنمية المجتمعات الصحراوية.

الط��������رق واألدوات  يمتقي�������� 2/3/4
الت����أثيرات  المس����تخدمة ف����ي قي����اس

 البيئية المختلفة

يع����رض البيان����ات بطريق����ة    2/3/4/1
 صحيحة.

المهارات العامة  -2-4
 :والقابلة للنقل

للمص�����ادر المختلف�����ة  يص�����ل 2/4/1
للحص��ول عل��ى المعلوم��ات المتعلق��ة 
ب��الظواهر البيئي��ة المختلف��ة بس��رعة 

 عالية

مهارات��ه ذاتي��ا ينم�ى معارف��ه و1/ 4/1 /2
لمواكب��ة التط��ورات العالمي��ة ف��ى مج��ال 

 البداوة العربية والتنمية

 

 :المحتويات -3

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع
 2 1 2 مقدمة وتعريف علم االجتماع البدوى

 2 1 2 المسعودى واسباب البداوة العربية
 2 1 2 البداوة والتحضر عند ابن خلدون

 2 1 2 ليةالقبائل االسترا
 2 1 2 مجتمع االندمان

 2 1 2 مجتمعات االسكيمو
 2 1 2 الهنود الحمر

 2 1 2 امتحان منتصف الفصل الدراسي األول
 2 1 2 القبائل الكندية
 2 1 2 مجتمع النوير

 2 1 2 مجتمع االزاندى
 2 1 2 قبائل البوشمان

 2 1 2 تنمية المجتمعات الصحراوية
 2 1 2 تنميةالبداوة العربية وال

 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول مقدمة وتعريف علم االجتماع البدوى 1
 الثاني المسعودى واسباب البداوة العربية 2
 الثالث البداوة والتحضر عند ابن خلدون 3
 الرابع القبائل االسترالية 4
 الخامس مجتمع االندمان 5
 السادس مجتمعات االسكيمو 6
 السابع الهنود الحمر 7
 الثامن امتحان منتصف الفصل الدراسي األول 8
 التاسع القبائل الكندية 9
 العاشر مجتمع النوير 10
 الحادى عشر مجتمع االزاندى 11
 الثانى عشر قبائل البوشمان 12
 الثالث عشر تنمية المجتمعات الصحراوية 13
 ابع عشرالر البداوة العربية والتنمية 14
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5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المعايير األكاديمي�ة للبرن�امج 
 تحقيقهابالمقرر قوم التى يو

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

2/3/4 2/4/1 
 

6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

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

المعرفة 
 والفهم

ن يتع����رف الطال����ب عل����ى أ2/1/1/1
مقدم�����ة وتعري�����ف عل�����م االجتم�����اع 

 .البدوي

 
 

      X 

رات يطل���ع عل���ي المنش���و 1/ 2 /2/1
العلمي��ة الحديث��ة بالمكتب��ة ال��و رقي��ة و 
اإلليكترونية وعبر اإلنترنت الخاص�ة 

 االجتماع البدوي. بعلم

 
 

     X  

المهارات 
 الذهنية

يق��������ارن ب��������ين الب��������داوة  1/1/ 2/2
 . والتحضر

        X 
يس�����تنتج أس�����باب الب�����داوة 2/ 2/1/ 2

 العربية.  
 X    X X   

المهارات 
المهنية 
 والعملية

يكتس����ب مه����ارة الت����دريب  2/3/1/1
 على تنمية المجتمعات الصحراوية.

   X      

يع��رض البيان��ات بطريق��ة    2/3/4/1
 صحيحة.

X   X      

المهارات 
العامة والقابلة 

 للنقل

ينم���ى معارف���ه ومهارات���ه 1/ 4/1 /2
 ف�يذاتيا لمواكب�ة التط�ورات العالمي�ة 

  مجال البداوة العربية والتنمية

 X        

 

7- U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم
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 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x x            

2/1/2/1 x  x            

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1      x         

2/2/1/2      x         

 المهارات المهنية
2/3/1/1     x  x x x x x   x 

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

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

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري
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تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x      

2/1/2/1 x x      

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1    x x   

2/2/1/2    x x   

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x     

2/3/4/1   x x x   

   x x    2/4/1/1 المهارات العامة و المنقولة

9- U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 نهاية الترم 60 لنهائىاألختبار النظرى ا

 عشر الخامس 10 األختبار الشفوي النهائى
 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى

 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف
 عشر الخامس 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

 أسبوعى 15 تقيم المشاريع والتقارير والعروض والمناقشات
  %100 جمالىاأل

 
 :قائمة المراجع -10

 الكتب الضرورية -11-1
المكتب الجامعي  –حسين عبد الحميد أحمد رشوان: األنثروبيولوجيا في المجالين النظري والتطبيقي 

  2003مصر  -األسكندرية  -الحديث
 2003مصر  -األسكندرية  -دارالمعرفة الجامعية  –السيد عبد العاطي السيد: أسس علم االجتماع 

األسكندرية -ات عملية" دار المعرفة  الجامعية " أسس نظرية وتطبيقمحمد الجوهري: األنثروبيولوجيا 
 1998مصر  -
 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -11-2

 
 :اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -11

  Data Showالـ  - السبورة – قاعة محاضرات
 

 د هللاعادل عبد الهادي عبد/   منسق المقرر:
 

 محمد الحويطىد/     :رئيس القسم
 

 /          التاريخ:  /
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