
 
 

 ₥₌ℇ₍ℒ⅗₌ ₤ⅠⅫ℈⅛ ₤K⅛₍ӋӋӋ₯ 
₤Ⅼ₋Ⅼ₢⅗₌ ₩Ⅶℂ₢⅗₌Ⅵ ₥₍ℑ₌ℋ℈⅗₌ ℈ⅤK⅛ 
 ₤ⅬKⅬ₢™⅗₌ ℇℋ₌Ⅶ⅜⅗₌ ⅚ⅫⅦℶ₧ ⅚ℒℵ

₍Ⅴ₨Ⅼ⅜Ⅰ₨⅗ ℠Ⅼ™℆₨⅗₌Ⅵ 

 

 التخطيط والتنمية العمرانية
/                                              والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 ماجستير
  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر

 اجبارىأجباري أم اختيارى: 
  والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  ويمتق : القسم الذي يقدم البرنامج

 والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم : : القسم الذي يقدم المقرر
  ماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

 ER010 الكود:       التخطيط والتنمية العمرانية :العنوان   
  1المحاضرة: معتمدة:الساعات ال
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

 يعريف الطالب مفاهيم التخطيط العمراني ومستوياتة المختلفة. •
 يعريف الطالب النواحي المؤثرة علي عملية التخطيط. •
للمقومات األساسية للتنمية العمرانية العداد المخططات يدرك الطالب كيفية األخذ في األعتبار  •

 المالئمة.
 يتعريف الطالب علي التأثير المتبادل بين الموارد والمحددات وبين العملية التخطيطية. •
يتعريف الطالب علي القراءة المبسطة للمخططات العامة والهيكلية ومفاتيح قراءة اللوحات  •

 واستغالل األراضي.
 

 :ليمية المستهدفةالنتائج التع -2

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

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

الطال��ب مف��اهيم  يع��رف -2/1/1/1
التخط�����يط العمران�����ي ومس�����توياتة 

 المختلفة
الطالب الن�واحي  يعرف -2/1/1/2

 المؤثرة علي عملية التخطيط
 
ي�����درك الطال�����ب كيفي�����ة  -2/1/1/3
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
األخ�����ذ ف�����ي األعتب�����ار للمقوم�����ات 
 األساسية للتنمية العمرانية العداد 

  المخططات المالئمة
 
الطال��ب الق��راءة  يع��رف -2/1/1/4

المبس�������طة للمخطط�������ات العام�������ة 
والهيكلية ومف�اتيح ق�راءة اللوح�ات 

 واستغالل األراضي
 

ي���������ذكر التش���������ريعات  2/1/2
والل�������وائح البيئي�������ة المحلي�������ة 
والدولية المتعلق�ة بمج�ال البيئ�ة 
وتنمي��������ة الم��������وارد البيئي��������ة 

 والمحافظة عليها

ي�����درك الطال�����ب كيفي�����ة  -2/1/2/1
األخ�����ذ ف�����ي األعتب�����ار للمقوم�����ات 
 األساسية للتنمية العمرانية العداد 

 المخططات المالئمة
 
الطال���ب الت���أثير  يع���رف 2/1/2/2

ب��ادل ب��ين الم��وارد والمح��ددات المت
 وبين العملية التخطيطية

يع���رف التط���ورات العلمي���ة  2/1/5
والط���رق المنهجي���ة المتقدم���ة ف���ى 

 التقويم البيئىمجال 

الطال��ب الق��راءة  يع��رف -2/1/5/1
المبس�������طة للمخطط�������ات العام�������ة 
والهيكلية ومف�اتيح ق�راءة اللوح�ات 

 واستغالل األراضي
 المهارات الذهنية: 2/2
 

المعلومـــات البيئيـــة  تحليـــل  2/2/1
 المختلفة

الطال��ب الف��روق   يع��رف  2/2/1/1
 بين مستويات التخطيط المختلفة

 
المعلومـــــات البيئيـــــة  تقـــــيم 2 \2\2

تقيـــيم  فـــى أســـتخدامةو  المختلفـــة
 الموارد الطبيعية

ال�����دارس نت�����ائج  يق�����يم  2/2/2/1
التخط�����يط المس�����تهدفة و امكاني�����ة 

يل الحل��ول المرن��ة للمخطط��ات لتع��د
 وتصحيح المسار

 
يســـــــــتخلص الممارســـــــــات  8\2\2 

البيئية الجيـدة  للتعامـل األمثـل مـع 
 مختلف األنظمة البيئية

يستنتج الدارس لمس�توي  2/2/8/1
التخط�������يط المناس�������ب وعالقت��������ة 

 بالمستويات األخري
 

المهارات المهنية  2/3
 :والعملية

المهارات المختلفة  يتقن 2/3/1
ة لتقويم التأثيرات البيئي

 المختلفة

ال��دارس مه��ارات  بكتس��ي 2/3/1/1
 التعام��ل م��ع النت��ائج الض��ارة للبيئ��ة
وكيفي���ة رص���دها و اع���ادة ال���رؤي 

 للمسار الصحيح
 
. 

المهارات العامة  2/4
 :والقابلة للنقل

التواصل الفع�ال يستطيع  4/7 /2
 بأنوعة المختلفة

عل������ي  يق������در الطال������ب -2/4/7/1
التعام������ل م������ع المختص������ين ف������ي 

لمختلف��������ة للتنمي��������ة المج��������االت ا
 العمرانية
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3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 مفهوم التخطيط العمراني ومستوياتة

 4 2 4 التنمية االقليمية ونظرياتها المختلفة
 4 2 4 البيئة العمرانية وعناصرها

 6 3 6  رد الفعل البييئ
 6 3 6 خطيط االقليميالعالقة بين التخطيط القومي والت

 4 2 4 وسائل تقييم التخطيط الفعال
 2 1 2 تطبيقات عملية

 
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول مفهوم التخطيط العمراني ومستوياتة 1
 الثالث -الثاني  التنمية االقليمية ونظرياتها المختلفة 2
 الخامس -الرابع  البيئة العمرانية وعناصرها 3
 الثامن -السابع –السادس  رد الفعل البييئ  4

الحادي  –العاشر  -التاسع  العالقة بين التخطيط القومي والتخطيط االقليمي 5
 عشر

الثال�����ث  –الث�����انى عش�����ر  وسائل تقييم التخطيط الفعال 6
 عشر

 الرابع عشر تطبيقات عملية 7
 

5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 كاديمية القياسيةالمعايير األ 

 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 
2/1/2 
2/1/5  

 

2/2/1 
2/2/2 
2/2/8 

 

2/3/1 
 

2/4/7 
 

 
6- Uدفةمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المسته : 

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

 والفهم ةالمعرف

 يع��������رف -2/1/1/1
الطال����������ب مف����������اهيم 
التخط�����يط العمران�����ي 

 ومستوياتة المختلفة

      X 

 يع��������رف -2/1/1/2
الطال��������ب الن��������واحي 
الم��ؤثرة عل��ي عملي��ة 

 التخطيط

   X    
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ي��������������درك  -2/1/1/3
الطال���ب كيفي���ة األخ���ذ 
ف�������������ي األعتب�������������ار 
للمقوم���ات األساس���ية 
للتنمي������ة العمراني�������ة 

 العداد 
  المخططات المالئمة

 X      

 يع��������رف -2/1/1/4
الطال���������ب الق���������راءة 
المبس��طة للمخطط��ات 
العام�������ة والهيكلي�������ة 
ومف���������اتيح ق���������راءة 
اللوح�����ات واس�����تغالل 

 األراضي

       

 

ي��������������درك  -2/1/2/1
الطال���ب كيفي���ة األخ���ذ 

األعتب�������������ار ف�������������ي 
للمقوم���ات األساس���ية 
للتنمي������ة العمراني�������ة 

 العداد 
 المخططات المالئمة

 

X 

     

 يع����������رف 2/1/2/2
الطال����������ب الت����������أثير 
المتب��ادل ب��ين الم��وارد 
والمح�������ددات وب�������ين 

 العملية التخطيطية

X 

      

 يع��������رف -2/1/5/1
الطال���������ب الق���������راءة 
المبس��طة للمخطط��ات 
العام�������ة والهيكلي�������ة 
ومف���������اتيح ق���������راءة 

ت واس�����تغالل اللوح�����ا
 األراضي

X 

 X     

     
نية

ذه
 ال

ات
هار

الم
 

 يع��������رف  2/2/1/1
الطال��ب الف��روق  ب��ين 
مس�����تويات التخط�����يط 

 المختلفة
 

 

  X 

   

 يق�����������������يم  2/2/2/1
ال����������دارس نت����������ائج 
التخط���يط المس���تهدفة 
و امكاني������ة الحل������ول 
المرن�����ة للمخطط�����ات 
لتع�������ديل وتص�������حيح 

 المسار
 

 

 X 

    

يس�����������تنتج  2/2/8/1
وي ال������دارس لمس������ت

التخط������يط المناس������ب 
وعالقت��ة بالمس��تويات 

 األخري

 

  

 X   
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ية 
مهن

 ال
ت

را
مها

ال
لية

عم
وال

 

 بيكتس������������ 2/3/1/1
ال�������دارس مه�������ارات 
التعام���ل م���ع النت���ائج 
الضارة للبيئ�ة وكيفي�ة 
رص��������دها و اع��������ادة 
ال����������رؤي للمس����������ار 

 الصحيح

  

X   

  

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

يق����������������در  -2/4/7/1
الطال��ب عل��ي التعام��ل 
م����ع المختص����ين ف����ي 
المج�����االت المختلف�����ة 

 للتنمية العمرانية

X       

 
 
7- U :طرق التعليم والتعلم 

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

 

ألد
ب ا

لع
ار

و
 

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    x x x     

2/1/1/2 x  x  x x x  x  x x   
2/1/1/3 x x x   x   x x     
2/1/1/4 x x  x    x x x x x   
2/1/2/1 x  x  x x x  x  x  x  
2/1/2/2 x x x   x   x x x x x  
2/1/5/1 x x  x    x x x x x   

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

2/2/2/1 x  x  x          

2/2/8/1 x  x   x     x    

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

المهارات العامة 
     x x  x     x  2/4/7/1 و المنقولة



 6 

 
 
 
 
 
 

 
 
8- U 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

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 x x  x    

2/1/1/2 x x  x    

2/1/1/3 x x  x   x 

2/1/1/4 x x      

2/1/2/1 x x      

2/1/2/2 x x      

2/1/5/1 x x      

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1   x x  x x 

2/2/2/1   x    x 

 2/2/8/1   x    x 

 x x  x x   2/3/1/1 المهارات المهنية

  x   x   2/4/7/1 المنقولةالمهارات العامة و

 
9- Uالوزن النسبي لكل تقييمولجدول الزمنى للتقيم ا 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 ية الفصل الدراسىالتقيم العملي لنها
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى
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U01- قائمة المراجع 

 .)1967التخطيط االقتصادى ( دار المعارف  –د. حسين عمر  •

التخطيط والتنمية االقليمية معهد التخطيط  –سيد عبد المقصود , د. هدي صبحي  د. •
 .)628/1978ذكرة داخلية (م القومي

 –بين مشاكل التنمية الشاملة وتخطيط القري المصرية  –د. فتحى محمد مصليحى  •
 .1990دار الكتب المصرية 

معهد التخطيط القومي  -القاهرة –األطار العام للتخطيط االقليمى  –د. أبوبكر متولي  •
 .217/1978مذكرة داخلية  –

 كلية التخطيط العمراني. –يط االقليمية محاضرات في التخط –د. طاهر الصادق  •

 لحمابة الزرقاء.  -برنامج األمم المتحدة البيئية  •

وزارة التعمير والمجتمعات  –عالمة مضيئة علي خريطة مصر  –المدن الجديدة  •
 .1989ديسمبر  –العمرانية 

 
• Mcloughlin J.Brian (1969) Urabn and Regional planning (A system 

approach). 
• Fredman D., R. Pisani and R. Purves (1980) Statistic W.W. Norton 

and Company New York – London. 
 

U11- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
 قاعة محاضرات   
 *سبورة  

Data show*  
  
 

 عايدة محمد عالمأ.د/   منسق المقرر:
 

 محمد الحويطىد/  رئيس القسم:
 

 /           /   التاريخ: 
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