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 قسم التنمية المتواصلة للبيئة
 
 
 

 تنمية وصيانة المحميات الطبيعية

 
 

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

  ختيارياالمقرر إجباري/ اختياري: 
 مشروعاتها وإدارةالتنمية المتواصلة للبيئة  البرنامج:القسم الذي يقدم 
 مشروعاتها وإدارةالتنمية المتواصلة للبيئة  :المقررالقسم الذي يقدم 
  دكتوراه :المستوىالسنة الدراسية/ 

 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ)  البيانات األساسية
 DE024 الكود: تنمية وصيانة المحميات الطبيعية العنوان:

  1المحاضرة: 2 :التدريسيةالساعات 
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب)  البيانات المهنية
  األهداف العامة للمقرر الدراسي : -1
 المحميات الطبيعية بماهيةتعريف الطالب  •
  .راوية و تصنيفهاالصحالنباتات بانواع الحيوانات   األلمام •
 .طرق تنمبة المحميات الطبيعيةدراسة  •
 
 :التعليمية المستهدفة من خالل تدريس المقررالنتائج   -2
 

 لمقررمن ا من البرنامج البند
يع�����رف النظري�����ات البيئي�����ة  2/1/1 المعرفة والفهم  -1

المحلي����ة والدولي����ة المتعلق����ة بمج����ال 
 تنمية البيئة.

و يتع����رف عل����ى أس����س   2/1/1/1
   المحميات الطبيعيةجية فسيولو

الكائن�����ات يفه�����م س�����لوك   2/1/1/2
 داخل البيئات المختلفة.    الحية

يتع������رف عل������ي أس������س  2/1/1/3
للكتل�����ة الحيوي�����ة التحلي�����ل الكم�����ى 

  .لمحميات الطبيعيةبا

 جـــامعة مدينة السادات 
 معهد الدراسات والبحوث البيئية
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 لمقررمن ا من البرنامج البند
والل����وائح  ي����ذكر التش����ريعات 2/1/3

البيئي����ة المحلي����ة والدولي����ة المتعلق����ة 
لبيئي��ة بمج��ال البيئ��ة وتنمي��ة الم��وارد ا

 والمحافظة عليها. 

يكتسب المعارف الالزم�ة  2/1/3/1
عن أهم وأحدث التقنيات واألس�اليب 
واالس�����تخدامات و أس�����س  المس�����ح 

ف�ى ظ�ل  فى النظم البيئي�ة بيولوجىال
والل��وائح البيئي�ة المحلي��ة  التش�ريعات

 .والدولية
يتع�����رف عل�����ى مراح�����ل  2/1/3/2

وان���واع الش���بكة الغذائي���ة بالمن���اطق 
تأقلم الحيوانات  وية و طرقالصحرا

 معها.
يحل������ل المعلوم������ات البيئي������ة  2/2/1 المهارات الذهنية  -2

المختلفة وتوظيفها فى حل المشكالت 
 البيئة بإسلوب علمى.

اع��ادة يثب��ت الق��درة عل��ى  2/2/1/1
توزي����ع الكتل����ة الحيوي����ة بمعلومي����ة 

م�������ن الناحي�������ة  ت�������اريخ المنطق�������ة
 .البيولوجية

البيئي���ة يحل���ل المعلوم���ات  2/2/1/2
المتعلقة بالمجموع�ات المتنوع�ة م�ن 

والملوث�ات العض�وية  الكائنات الحية
 و غير العضوية.

يخط�����ط لح�����ل المش�����كالت  - 2/2/2
 البيئية وايجاد البدائل المناسبة لها.

بمعلومي�ة بيان�ات  يقيم بيئة  2/2/2/1
عناص������������رالتربة و النبات������������ات و 
الحيوان����ات متض����منة الفقاري����ات و 

 .النباتاتو  االفقاريات 
يربط بين تواجد مجموع�ة  2/2/2/2

م��ن العناص��ر او عنص��ر م��ا داخ��ل 
 نطاق معين

يس�������تعمل األدل�������ة العلمي�������ة  2/2/4
للوص���ول ال���ى اس���تنتاجات وش���واهد 

 لحل المشكالت البيئية المختلفة. 

القدرة على جم�ع البيان�ات  2/2/4/1
البيئية و اس�تعماالها لتنمي�ة المحمي�ة 

. 
المخ��������اطر ف��������ى يق��������يم  2/2/4/2

الممارس����ات المهني����ة الناش����ئة ع����ن 
 .جمع العيناتمراحل 

يص���مم دراس���ة بحثي���ة علمي���ة  2/2/5
 حول إحدى مشكالت التنمية البيئية.

الكتل�ة ة ئلزيادة كفا السعى 2/2/5/1
 .الحيوية و ضمان توازنها مستقبليا

المهارات المهنية  -3
 والعملية

يطب����ق المه�����ارات المختلف�����ة  2/3/1
مي���ة المس���تدامة للم���وارد لض���مان التن

 البيئية.

اع��داد خريط��ة ي��تمكن م��ن 2/3/1/1
 توزي��������ع العناص��������ر بالحمي��������ة و

 طرق تنميتها .يستعرض 

 بيولوجي��ةالتقني��ات ال ي��تقن 2/3/1/2
 والممارسة العملية لها.

مراح������ل بأعب������اء  وميق������ 2/3/1/2
وادوات��������ه  بيئ��������ى االستكش��������اف ال

والب������رامج والخي������ارات المناس������بة 
ستكش������اف و تتابعه������ا لتقني������ات اال

 واألثار البيئية الناتجة عن التلوث.
يفس����ر البيان����ات البيئي����ة م����ع  2/3/2

ترتيبه��ا وعرض��ها ف��ي تق��ارير علمي��ة 
من تفسير الظواهر يتمكن  2/3/2/1

وكتاب��ة وتق��يم   البيان��اتالمتاح��ة و 
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 لمقررمن ا من البرنامج البند
 .التقارير مكتوبة.

المهارات العامة  -4
 والقابلة للنقل

يتواص��������ل بفاعلي��������ة م��������ع  2/4/1
لمؤسس�����ات العلمي�����ة و المجتمعي�����ة ا

 المختلفة.

الطال��ب ق��درة عل��ى يثب��ت   2/4/1/1
االتص������ال والتواص������ل التحليل������ي 
والشفوي على كافة االصعدة العلمية 

   واالجتماعية.
يش�������ترك ف�������ى أح�������دي  2/4/1/2

 الجمعيات العلمية.
يستخدم تكنولوجيا المعلوم�ات  2/4/2

والمص��ادر المختلف��ة للحص��ول عل��ى 
ت والمع����ارف بم����ا يخ����دم المعلوم����ا

 الممارسة المهنية.

دم األدوات خيس���������������������ت  2/4/2/1
  التكنولوجية الحديثة

يجي��د التعام��ل م��ع قواع��د  2/4/2/2
 البيانات األليكترونية

ي����تمكن م����ن العم����ل ف����ى  2/4/5/1
فري�������ق وقي�������ادة ف�������رق الرص�������د 

 واألستكشاف.
يواك����ب التط����ورات الحديث����ة  2/4/5

مهني�ة المتخصصة لمواصلة التنمية ال
 ذاتيا.

 
 محتويات المقرر الدراسى:  -3

 عدد الموضوع
 الساعات

المحاضرات 
 النظرية

الدروس 
 العملية/التطبيقية

فسيولوجية الحيوان أسس ونظريات 
 2 1 2 الصحراوى 

بيولوجية النبات الصحراوى و عالقة 
 2 1 2 الحيوانات بذلك 

األسس النظرية والعملية للتحليل الكمي 
 2 1 2 ويةللكتلة الحي

الرصد و  برامج  و االحديثة تقنياتال
 2 1 2 ملوثات غير العضويةللاالستكشاف 

الطرق الجيوكيميائية لرصد و حصر و 
 2 1 2 الملوثات العضويةمعالجة 

التشخيص المبكر برامج وتقنيات 
 2 1 2 لالمراض البيئية

وطرق أعداد  للبيئة البيولوجى التصنيف 
 2 1 2 العينات

 2 1 2 ف الحيوانات الصحراوية تصني
 2 1 2 الموارد الحيوانية الصحراوية

 2 1 2 الحشرات الصحراوية
الحيوانات السامة بالصحراء و طرق  

 2 1 2  االستفادة منها.

االستفادة من الحيوانات السامة  طرق
 2 1 2 بالصحراء.

 2 1 2  اسس اعادة تأهيل المحميات الطبيعية
الحساب ، و طرق  تقارير إعداد ال

 2 1 2 .والتحليل ، وعرض البيانات
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 :المقرر موضوعات -4
 األسبوع الموضوع رقم
 األول فسيولوجية الحيوان الصحراوى أسس ونظريات  1
 الثانى بيولوجية النبات الصحراوى و عالقة الحيوانات بذلك  2
 ثالثال للكتلة الحيويةاألسس النظرية والعملية للتحليل الكمي  3

ملوثات للاالستكشاف الرصد و  برامج  و االحديثة تقنياتال 4
 غير العضوية

 الرابع

الملوثات الطرق الجيوكيميائية لرصد و حصر و معالجة  5
 العضوية

 الخامس

 السادس التشخيص المبكر لالمراض البيئيةبرامج وتقنيات  6
 السابع وطرق أعداد العينات للبيئة البيولوجى التصنيف  7
 الثامن تصنيف الحيوانات الصحراوية  8
 التاسع  الموارد الحيوانية الصحراوية 9
 العاشر الحشرات الصحراوية 10
 الثانى عشر -الحادى عشر  الحيوانات السامة بالصحراء و طرق  االستفادة منها. 11
 الثالث عشر  اسس اعادة تأهيل المحميات الطبيعية 12

الحساب ، والتحليل ، وعرض و طرق  تقارير إعداد ال 13
 .البيانات

 الرابع عشر

 
 العالقة بين المقرر والبرنامج: -5

 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 
2/1/3 

 

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

2/3/1 
2/3/2 

 

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

 
 

 : مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة -6

 
 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم

14 
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يتعرف على   2/1/1/1
و فسيولوجية أسس 

  عيةالمحميات الطبي

 
           x 

فهم سلوك ي  2/1/1/2
داخل  الكائنات الحية

 المختلفة.    البيئات

 
          x  

يتع�������رف عل�������ي  2/1/1/3           x   
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أسس التحليل الكمى للكتل�ة 
الحيوي����������ة بالمحمي����������ات 

 الطبيعية. 
يكتسب المعارف  2/1/3/1

 وأحدث أهم عن الالزمة
ساليب األتقنيات وال

  أسس و ماتواالستخدا
فى بيولوجى الالمسح 

فى ظل  النظم البيئية
واللوائح  التشريعات

 .البيئية المحلية والدولية

   

     x x    

عل�������ى  يتع�������رف 2/1/3/2
وان�����واع الش�����بكة مراح�����ل 

الغذائي������������ة بالمن������������اطق 
الص��حراوية و ط��رق ت��أقلم 

 الحيوانات معها.

   

    x      

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

ة على يثبت القدر 2/2/1/1
اعادة توزيع الكتلة الحيوية 

بمعلومية تاريخ المنطقة 
 من الناحية البيولوجية.

     x x       

يحلل المعلومات  2/2/1/2
 البيئية المتعلقة

متنوعة من ال عاتمجموبال
والملوثات  الكائنات الحية

 .العضوية غيرو  العضوية

    x         

يقيم بيئة  2/2/2/1
  بمعلومية بيانات

عناصرالتربة و النباتات و 
الحيوانات متضمنة 

الفقاريات و االفقاريات  و 
 النباتات.

   x          

ي��ربط ب��ين تواج��د  2/2/2/2
مجموع��ة م��ن العناص���ر او 
 عنصر ما داخل نطاق معين

   x          

القدرة على جم�ع  2/2/4/1
البيان�������������ات البيئي�������������ة و 
استعماالها لتنمي�ة المحمي�ة 

. 

  x           

المخاطر ف�ى يقيم  2/2/4/2
 الممارس����������ات المهني����������ة

جم��ع مراح��ل الناش��ئة ع��ن 
 العينات.

  x           

لزي�����ادة  الس�����عى 2/2/5/1
الكتل����ة الحيوي����ة و ة ئ����كفا

 .ضمان توازنها مستقبليا
 x            
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لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

اعداد يتمكن من 2/3/1/1
خريطة توزيع العناصر 

طرق ستعرض ي بالحمية و
 تنميتها .

           x  

التقني�����ات  ي�����تقن 2/3/1/2
 والممارس������ة بيولوجي������ةال

 .لها العملية
       x x x    

بأعب�������اء  يق�������وم 2/3/1/2
بيئ��ى  ال مراح��ل االستكش��اف

والب������������رامج  وادوات������������ه
والخي���������ارات المناس���������بة 

و لتقني�������ات االستكش�������اف 
واألث�����ار البيئي�����ة  تتابعه�����ا

 الناتجة عن التلوث.

  x x    x  x    

يتمكن من تفسير  2/3/2/1
 البياناتالظواهر المتاحة و 

 .وكتابة وتقيم التقارير 
x x            

المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

الطالب يثبت   2/4/1/1
قدرة على االتصال 
والتواصل التحليلي 

على كافة  والشفوي
االصعدة العلمية 

  واالجتماعية.

 

        x   

 

يشترك فى  2/4/1/2
أحدي الجمعيات 

 العلمية.

 
       x    

 

يستخدم   2/4/2/1
األدوات التكنولوجية 

  الحديثة

 
         x  

 

يجيد التعامل مع  2/4/2/2
 قواعد البيانات األليكترونية

 

x 
      x  x   

x 

عمل يتمكن من ال 2/4/5/1
وقيادة فرق فى فريق 

 الرصد واألستكشاف.
 

x x 

       x   
 

 
 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
 

2T
حل

00T 2TT
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
 

درا
الة

 ح
سة

ية 
اع

ابد
ة 

تاب
ك

 

بة
جر

ت
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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
 

2T
حل

00T 2TT
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
 

درا
الة

 ح
سة

ية 
اع

ابد
ة 

تاب
ك

 

بة
جر

ت
 

 المعرفه والفهم
2/1/1 x x      x x x     

2/1/3 x x    x   x x     

 ةالمهارات الذهني

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

2/2/41  x x   x   x x  x  x 
2/2/5  x x x   x  x x     

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

2/3/2   x x   x x    x x  

المهارات العامة 
 والمنقولة

2/4/1   x x   x x   x   x 

2/4/2 x x  x   x  x x   x  
2/4/5   x  x  x x   x   x 

 
 
 
 

8- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رير 
تح

 ال
بار

خت
اال

وى ى
شف

 ال
بار

خت
اال

لى 
عم

 ال
ار

ختب
اال

 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1 x x  x    

2/1/3 x x     x 

 المهارات الذهنيه

2/2/1 x       

2/2/2 x x      

2/2/4 x   x  x x 

2/2/5  x  x   x 

 المهارات المهنية
2/3/1   x   x  

2/3/2    x    

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/1   x x    

2/4/2     x   

2/4/5   x x    x 
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 الوزن النسبي لكل تقييمالجدول الزمنى للتقيم و -9

 
 األسبوع النسبة طرق التقيم

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

األختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع 5 الدراسى

 الثامن 3  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى
 

 قائمة المراجع  -10

 
      Biodiversity in Agroecosystem (1999). Wanda Williams Collins, Calvin O. 
Qualset. (eds).Lewis puplisher is an imprint of CRC press LLC 

Leveque C. and Mounolou J-C. (2003) Biodiversity. John wiley &Sons, Ltd 
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 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 

ثابت�ة  للعناص�رقي�اس من أجهزة و الحقلية االمكانات المعملية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           
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