
 

 جامعة مدينة السادات

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 قسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها

 

  الموارد و الصناعات البيئية الصحراوية
 

 التنمية المتواصلة للبيئة  ماجستير :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 ثانوي :عنصر رئيسي أم ثانوي للبرامج

 ختيارىأجباري أم اختيارى: إ

 التنمية المتواصلة لموارد للبيئة وإدارة مشروعاتها القسم الذي يقدم البرنامج

  التنمية المتواصلة لموارد للبيئة وإدارة مشروعاتها القسم الذي يقدم المقرر

  : الماجستير السنة الدراسية/ المستوى

 تاريخ اعتماد المواصفات

 ة)أ(  البيانات األساسي

 DMO10الكود:   الموارد و الصناعات البيئية الصحراوية العنوان:

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

 )ب(  البيانات المهنية

 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
 سين سبل المعيشة بالصحراء .وأهمية المياه للتنمية وتح تعريف الطالب بالموارد الصحراوية 

  باهم الصناعات البيئية الصغيرة والمتوسطة القائمة فى الريف واالراضى تعريف الطالب

 المستصلحة  حديثا.

  الموارد الصحراويةمن  تنمية الموارد البيئية وطرق التصنيع واالستفادة األلمام بأليات   . 

  ورفع قيمتها مع المحافظة على البعد البيئى. ة البيئيأكتساب المهارات الالزمة لتصنيع الموارد 

  اكساب الطالب مهارة القيام برعاية وتنمية وإنشاء صناعات قائمة على الموارد البيئية. 

 

 نواتج التعلم المستهدفة:( 2



 ة لمقرر الموارد والصناعات البيئينواتج التعلم  نواتج التعلم للبرنامج التى يساهم المقرر فى تحقيقها المجال

ا
هم
والف

لمعرفة 
 

يعرف النظريات البيئية المحلية والدولية  -1.1.1

 المتعلقة بمجال تنمية البيئة. 

يعررررف النظريرررات البيئيرررة المحليرررة والدوليرررة    1/1/1/1

الموارد الصرررحراوية ب رررر  امررر    يمت رررا المتعلقرررة بررر

 األ تصادية

يذكر التشريعات واللوائح البيئية  -1.1.1

ية المتعلقة بمجال البيئة وتنمية المحلية والدول

 الموارد البيئية والمحافظة ملي ا. 

يرررذكر التشرررريعات واللررروائح البيئيرررة المحليرررة    1/1/2/1

والدوليررة المتعلقررة بمجررال البيئررة وتنميررة المرروارد البيئيررة 

 .والمحافظة ملي ا

يصف أثار الممارسات البيئية المختلفة  -2.1.1

 ارد.وإنعكاس ا ملى تنمية المو

يصرررف أثرررار الممارسرررات البيئيرررة المختلفرررة     1/1/3/1 

 وتأثر البيئة ب ا. وإنعكاس ا ملى تنمية الموارد

يعرف التطورات العلمية والطرق المن جية  -2.1.1

 المتقدمة فى مجال التنمية المستدامة للبيئة. 

يعرف التطرورات العلميرة والطررق المن جيرة    1/1/5/1

 . د البيئية الموارالمتقدمة فى تنمية 

هنية
ت الذ

القدرا
يحلل المعلومات البيئية المختلفة وتوظيف ا فى   1.1.1 

 حل المشك ت البيئة بإسلوب ملمى.

يحلررل المعلومررات البيئيررة المختلفررة ويوظف ررا     1/1/1/1

 .فى االستخدام االمثل للموارد والصنامات البيئية 

تلفة للوصول يربط بين المعارف البيئية المخ -2.1.1

 إلى أفضل الحلول للمشك ت البيئية

يربط بين المعارف البيئية المختلفة للوصول إلى  /1/2/3

المرروارد الصررحراوية  أفضررل الحلررول للمشررك ت البيئيررة

 المختلفة. 

يتخذ القرار المناسب للتعامل مع مختلف  -2.1.1

 األنظمة والمشرومات البيئية.

مليرا وميردانيا ملر  ناسرب  ميتخذ القررار الم     1/2/8/1

 الطرق المختلفة لتصنيع الموارد الصحراوية.

ت 
هارا

الم

هنية 
الم

والعلمية
يتقن الم ارات المختلفة لضمان التنمية  -1.2.1 

 المستدامة للموارد البيئية.   

فرر  مجررال التصررنيع تقن الم ررارات المختلفررة يرر   1/3/1/1

 ص يرة البيئية وبعض الصنامات ال للموارد المحلية

يحدد الطرق واألدوات المناسبة لتعظيم اآلدا   -2.2.1

 فى المجال البيئى.

يحدد الطرق واألدوات المناسبة لتعظيم  يمة     1/3/4/1

 .ب ر  ام    يمت ا األ تصاديةالموارد البيئية 

مهارات 

 عامــة

 ومنقولة 

يستخدم األساليب التكنولوجية الحديثة لعر   -1-2-1

 .والبيانات من القضايا البيئية المتنومة المعلومات
يسررررتخدم األسرررراليب التكنولوجيررررة الحديثررررة      1/4/2/1 

مرروارد البيئيررة  المختلفررة لل لعررر  المعلومررات والبيانررات 

 وطبيعة تواجدها.

ينمى معارفه وم اراته ذاتيا لمواكبة التطورات  -1-2-2

 العالمية ف  مجال تنمية البيئة.

معارفرررره وم اراترررره ذاتيررررا لمواكبررررة  ينمررررى    1/4/4/1

تنميررة والتطررورات العالميررة فرر  مجررال تصررنيع واسررتخدام 

 البيئة.الموارد 

يعمل بروح الفريق ويدير الو ت بكفا ة  -1-2-7

 ويستومب تبادل األدوار بين القيادات.

فرررررى المعالجرررررات يعمرررررل برررررروح الفريرررررق      1/4/7/1

   يرة الصرحراويةلمروارد البيئواستخدام وتردوير ا الصنامية

ويرررردير الو ررررت بكفررررا ة ويسررررتومب تبررررادل األدوار بررررين 

      القيادات



 المحتويات:( 3

 /عمليإرااد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 1 1 2 مقدمة عن  مصادر الموارد بالصحاري ومردود التصنيع

 2 1 4 حيوانية( –نباتية  –الصحراوية )طبيعية البيئية الموارد 

 1 1 2 ولية ف  النظم ايإيوولوجية الصحراويةاأل المنتجات

 1 1 2 ف  النظم ايإيوولوجية الصحراوية المنتجات الثانوية

 2 1 4 التصنيع و رفع القيمة األقتصادية للموارد الصحراوية

 1 1 2 الصحراويةالبيئيةأبعاد لتنمية الصناعية للموارد 

 2 1 4 البيئية  مجاالت وأدوات الرصد البيئ  للموارد

 2 1 4 استخدام الطاقة المتجددة ف  المجتمعات الصحراوية

 2 1 4 للصحراءف   الصناعية نشطة ايإنمائيةلألاآلثار البيئية 

 12 12 12 إجمالى عدد الساعات

 

  موضوعات المقرر (4
 األسبوع الموضوع رقم

 األول مقدمة عن  مصادر الموارد بالصحاري ومردود التصنيع 1

 الثانى الثالث حيوانية( –نباتية  –الصحراوية )طبيعية  الموارد 1

 الرابع األولية ف  النظم ايإيوولوجية الصحراوية المنتجات 2

 الخامس ف  النظم ايإيوولوجية الصحراوية المنتجات الثانوية 2

 السابع -السادس التصنيع و رفع القيمة األقتصادية للموارد الصحراوية 2

 الثامن صناعية للموارد الصحراويةأبعاد لتنمية ال 6

 العاشر–التاسع  مجاالت وأدوات الرصد البيئ  للموارد 7

 الثانى مشر -الحادى مشر استخدام الطاقة المتجددة ف  المجتمعات الصحراوية 2

 الرابع مشر -الثالث مشر للصحراءف   الصناعية نشطة ايإنمائيةلألاآلثار البيئية  9

 
 
 
 العالقة بين المقرر والبرنامج: (5
 

 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم

 

 المهارات الذهنية

 

المهارات المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 والقابلة للنقل

المعااااااااااااااااااااااايير 

األكاديمياااااااااااااااااة 

التاااى وللبرناااامج 

المقاااااارر قااااااوم ي

 تحقيقهاب

2/1/1 

2/1/2 

2/1/3 

2/1/5 

2/2/1 

2/2/3 

2/2/8 

 

2/3/1 

2/3/4 

2/4/2 

2/4/4 

2/4/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :محتويات المقررمصفوفة مخرجات التعلم للمقرر مع  (6
 
 

 
 

 محتويات مقرر التنوع البيولوجى نواتج التعلم لمقررالتنوع البيولوجى المجال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

ا
هم
والف

لمعرفة 
 

المتعلقررة  يعرررف النظريررات البيئيررة المحليررة والدوليررة   1/1/1/1

 .الموارد الصحراوية ب ر  ام    يمت ا األ تصاديةب

X            

يررذكر التشررريعات واللرروائح البيئيررة المحليررة والدوليررة    1/1/2/1

 .المتعلقة بمجال البيئة وتنمية الموارد البيئية والمحافظة ملي ا

     X       

ة وإنعكاسر ا يصف أثار الممارسرات البيئيرة المختلفر    1/1/3/1 

 وتأثر البيئة ب ا. ملى تنمية الموارد

         X   

يعرف التطورات العلمية والطرق المن جية المتقدمرة    1/1/5/1

 .فى تنمية الموارد البيئية  

    X        

هنية
ت الذ

القدرا
يحلرررل المعلومرررات البيئيرررة المختلفرررة ويوظف رررا فرررى     1/1/1/1 

 .والصنامات البيئية  االستخدام االمثل للموارد

      X      

يربط بين المعارف البيئية المختلفة للوصول إلى أفضرل  /1/2/3

 الموارد الصحراوية المختلفة.  الحلول للمشك ت البيئية

X          X  

مليرا وميردانيا ملر  الطررق يتخذ القرار المناسب  م     1/2/8/1

 المختلفة لتصنيع الموارد الصحراوية.

    X        

ت 
هارا

الم

هنية 
الم

والعلمية
فر  مجرال التصرنيع للمروارد يتقن الم ارات المختلفرة    1/3/1/1 

 المحلية البيئية وبعض الصنامات الص يرة 

        X    

يحرررردد الطرررررق واألدوات المناسرررربة لتعظرررريم  يمررررة     1/3/4/1

 ب ر  ام    يمت ا األ تصادية.الموارد البيئية 

   X    X     

عامــ
ت 
هارا

م
 ة

ولة 
ومنق

 

يسرررتخدم األسررراليب التكنولوجيرررة الحديثرررة لعرررر       1/4/2/1 

 للموارد البيئية  المختلفة وطبيعة تواجدها. المعلومات والبيانات 

         X X  

ينمررى معارفرره وم اراترره ذاتيررا لمواكبررة التطررورات     1/4/4/1

 الموارد البيئة. العالمية ف  مجال تصنيع واستخدام وتنمية

  X          

فرررى المعالجرررات الصرررنامية يعمرررل برررروح الفريرررق      1/4/7/1

ويرردير الو ررت  واسررتخدام وترردوير المرروارد البيئيررة الصررحراوية  

      بكفا ة ويستومب تبادل األدوار بين القيادات

   X        X 



 مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة:( 7
 
 

الموارد لتعلم المستهدفة نواتج ا

 والصناعات الصحراوية 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 11 11 12 

            X 1/1/1/1 المعرفة والفهم

1/1/1/1     X        

1/1/2/1       X      

1/1/2/1 X X           

   X          1/1/1/1 المهارات الذهنية

1/1/2/1         X    

1/1/2/1        X     

المهارات المهنية 

 والعملية
1/2/1/1            X 

1/2/2/1     X        

المهارات العامة 

 والقابلة للنقل
1/2/1/1 X            

1/2/2/1     X        

1/2/7/1       X      

 
 
 طرق التعليم والتعلم: (8

 نواتج التعلم المستهدفة 

 التعليم والتعلمأنشطة  طرق التعليم والتعلم

رة
ض
حا
لم
ا

 

ض
رو
لع
وا
م 
ال
الف
ا

 

ت
شا
اق
من
ال

 

م 
عل
لت
ا

ى
ون
عا
لت
ا

 

ل
ح
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شو
لم
ا

ى 
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
ا

لم 
تع
 ال
ت
عا
رو
ش
م

 

ار
دو
أل
 ا
ب
لع

 

ب
و
وت
 م
ال
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ة 
ء
را
ق

 

ية
لم
ع
ض 

رو
ع

 

ية
ان
يد
 م
لة
ح
ر

 

لة
حا
ة 
س
را
د

ية 
ع
دا
اب
ة 
اب
كت

 

بة
جر
ت

 

 المعرفه و 

 الفهمو

1/1/1/1 X     X   X      

1/1/1/1 X        X X X    

1/1/2/1 X        X      

1/1/2/1 X     X         

المهارات 

 الذهنيه

1/1/1/1 X  X   X   X X     

1/1/2/1 X  X   X    X X    

1/1/2/1   X   X      X   

المهارات 

 المهنية

1/2/1/1           X X   

1/2/2/1   X         X   

المهارات 

العامة و 

 ةالمنقول

1/2/1/1   X      X      

1/2/2/1  X X         X   

1/2/7/1   X         X   

 
 



 :نواتج التعلم المستهدفة( طرق التقويم ل9

 نواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
ى 

مل
لع
 ا
ار
تب
خ
ال
ا

 

سنة
ل ال

عما
أ

 

 المعرفه و الفهم

1/1/1/1 X X  X 

1/1/1/1 X X  X 

1/1/2/1 X X   

1/1/2/1 X X  X 

 المهارات الذهنيه

1/1/1/1 X X  X 

1/1/2/1 X X  X 

1/1/2/1 X X  X 

 ات المهنيةرالمها
1/2/1/1   X X 

1/2/2/1   X X 

المهارات العامة 

 والمنقولة

1/2/1/1   X X 

1/2/2/1   X X 

1/2/7/1   X X 

 
 :الوزن النسبي لكل تقييمنى للتقيم والجدول الزم -11

 

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 ن اية الترم 66 األختبار النظرى الن ائى

 الخامس مشر 16 األختبار الشفوي الن ائى

 السابع 2 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى

 السابع 2  التقيم العمل  لنصف الفصل الدراسى

 الخامس مشر 7 ل الدراسىالتقيم العمل  لن اية الفص

تقيم المشاريع والتقارير والعرو  

 والمنا شات
12 

 أسبومى

 األجمالى

 

 

166% 

 

 
 قائمة المراجع( 11   

 مذكرات المقرر -11-1
 المحاضرات -11-1
 كتب مقترحة -11-2

 تقبلاالمتبارات البيئية ف  الصنامات ال ذائية العربية االوضاع الحالية واتجاهات المس. 11/2/1
 –أساليب التدوير  –الحد من الهدر   -مواردها  –التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية تقنياتها ( 1666 )

المواصفات ال ذائية ال يئة المصرية  -م. نجية مبد المحسن كبير اخصائيين المواصفات العربية والدولية اعداد 

 العامة للمواصفات والجود



 ترنت، إلخمجالت دورية، مواقع إن -11-2
http://www.enfo.ie/leaflets/fs10.htm 
http://www.greenfacts.org/en/biodiversity/index.htm 

http://www.fathom.com/course/21701785/sessions.html 

http://www.actionbioscience.org/biodiversity/simberloff.html 

http://redpath-museum.mcgill.ca/Qbp/2.About%20Biodiversity/importance.html 
 المطلوبة للتعليم والتعلم تاإلمكانا( 12

 -الميدانيااة للزياااراتاموانااات ماديااة  -وباارامج اليوترونيااة -دعاام طباعااة –أجهاازة ووسااائل عاارض           

 معامل.

 

 هالة عبد العالد/  منسق المقرر:
 

 نادية حامد البتانونيد/  رئيس القسم:

 التاريخ:  


