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 التنوع البيولوجى
 
الموارد الطبيعية                                            تقويم :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

  الماجستير
  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر

 اجبارىأجباري أم اختيارى: 
 الموارد الطبيعية  تقويم : القسم الذي يقدم البرنامج

 الموارد الطبيعية  تقويم : الذي يقدم المقررالقسم 
  الماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 ER032 :  الكود التنوع البيولوجى العنوان:

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

 ة(ب) البيانات المهني
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

   عناصر التنوع البيولوجى معرفة  •
  المحافظة على التنوع البيولوجى آليات  •

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 :والفهم ةالمعرف 2/1

0B1.1.2- يعرف النظريات 

الموارد بتقويم المتعلقة والحقائق 

 ةالمرتبط البيئةالطبيعية والعلوم 

  .بها

اهمي�����ة يتع�����رف عل�����ي  -2/1/1/1
 التنوع البيولوجى 

يستنتج أدوات  -4.1.2

 ومؤشرات التنمية البيئية.
مكون����ات ع����رف عل����ى يت 2/1/4/1

 االنظمة البيئية 
اهمي���ة  و يكتس���ب مف���اهيم 2/1/4/2

 التنوع البيولوجى
 

1B5.1.2- يعرف التطورات العلمية 
يطل���ع عل���ي المنش���ورات  2/1/5/1

العلمي��ة الحديث��ة بالمكتب��ة الورقي��ة و 
األليكتروني�������ة وعب�������ر األنترن�������ت 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
والطرق المنهجية المتقدمة فى 

 . التقويم البيئىمجال 

بالمحافظ���ة عل���ى التن���وع الخاص���ة 
  البيولوجى

المعلوم�����ات البيئي�����ة  يحل�����ل 2/2/1 المهارات الذهنية: 2/2
 .المختلفة

 

الطال������ب ب������ين  يمي������ز - 2/2/1/1
للكائن���ات الحي���ة األن���واع المختلف���ة 

 وتنوعها
يكتس��ب الطال��ب الخب��رة  - 2/2/1/2

أهمي�����ة التن�����وع دراس�����ة الالزم�����ة ل
 البيولوجى  

يتمكن م�ن التفري�ق ب�ين  – 2/2/1/3
  االنواع المختلفة للكائنات الحية 

المهارات المهنية  2/3
 :والعملية

المه�����ارات المهني������ة ي�����تقن  2/3/1
تق��ويم والحديث�ة ف��ى مج�ال  األساس�ية

 .الموارد الطبيعية

يجي��د كيفي��ة العم��ل عل��ى  -2/3/1/1
 الحفاظ على التنوع البيولوجى   

الي�����ات مناس�����بة ينف�����ذ  - 2/3/1/2 
 للحفاظ التنوع البيولوجى 

  
ي��تقن كتاب��ة وتقي��يم التق��ارير  2/3/2

 .المهنية
 

يق���دم تقري���ر علم���ي ع���ن  -2/3/2/1
 التنوع البيولوجى 

فريق كعضو  الفى  يعمل -2/3/2/2 
قائد للفريق و التأقلم مع المتغيرات و

تخ��اذ الق��رار ف��ي او ايج��اد الب��دائل و 
المحافظ������ة عل������ى التن������وع كيفي������ة 

 البيولوجى
المهارات العامة  2/4

 :والقابلة للنقل
استخدام الوسائل  2. 4. 2

التكنولوجية الحديثة فى رصد 

 ومعالجة الظواهر البيئية المختلفة.

س��تخدم قواع��د البيان��ات ي -2/4/2/1
المحافظ����ة عل����ى األليكتروني���ة ف����ى 

 البيئة
 

 

U3- المحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 أهميتة  -مفهوم التنوع الحيويعن مقدمة 
 2 1 2 البكتيريا  –دراسة الكائنات بدائيات النواة وتنوعها 
 4 2 4 يمها  دراسة التنوع الحيوي للفطريات و تقس

 2 1 2 دراسة الطحالب وأهميتها  
 2 1 2 التنوع الحيوى للكائنات الحيوانية باالراضى 

 4 2 4 كيفية المحافظة علية –التنوع البيولوجى آليات 
 4 2 4 دراسة البروتوزوا   

 4 2 4 تقسيمها   –الفيروسات 
 4 2 4 قيمته االقتصادية  –مصادر التنوع الحيوى 

 
 
 

U4- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 االول أهميتة  -مفهوم التنوع الحيويعن مقدمة  1
 الثاني البكتيريا  –دراسة الكائنات بدائيات النواة وتنوعها  2
 الثالث والرابع دراسة التنوع الحيوي للفطريات و تقسيمها   3
 الخامس دراسة الطحالب وأهميتها   4
 السادس الحيوى للكائنات الحيوانية باالراضى  التنوع 5
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 السابع والثامن  التنوع البيولوجى وكيفية المحافظة عليةآليات  6
 التاسع و العاشر  دراسة البروتوزوا    7

الح����ادي عش����ر و الث����اني  تقسيمها   –الفيروسات  8
 عشر

 ع عشرالثالث عشر والراب قيمته االقتصادية  –مصادر التنوع الحيوى  9
 

U5- العالقة بين المقرر والبرنامجU: 
 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 
2/1/4 
2/1/5 

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

 
2/4/2 

 
U6- مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

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

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

اهمي����ة يتع����رف عل����ي  -2/1/1/1
 التنوع البيولوجى 

        X 

ع���رف عل���ى مكون���ات يت 2/1/4/1
 البيئية  االنظمة

 
 

     X  

يكتس��ب مف��اهيم و اهمي��ة  2/1/4/2
 التنوع البيولوجى

 
 

     X  

يطل��ع عل��ي المنش��ورات  2/1/5/1
العلمية الحديثة بالمكتبة الورقي�ة و 
األليكتروني�����ة وعب�����ر األنترن�����ت 
الخاص��ة بالمحافظ��ة عل��ى التن��وع 

 البيولوجى 

 

     X 

  

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

ب ب�����ين يمي�����ز الطال����� - 2/2/1/1
األن��واع المختلف��ة للكائن��ات الحي��ة 

 وتنوعها

X  
  X 

X    

يكتسب الطالب الخبرة  - 2/2/1/2
أهمي����ة التن����وع دراس����ة الالزم����ة ل

 البيولوجى  

   
  

   X 

يتمكن من التفريق  – 2/2/1/3
بين االنواع المختلفة للكائنات 

 الحية  

 X  
  

X X   

ية 
مهن

 ال
ت

را
مها

ال
لية

عم
وال

 

يجيد كيفية العم�ل عل�ى  -2/3/1/1
 الحفاظ على التنوع البيولوجى   

الي����ات مناس����بة ينف����ذ  - 2/3/1/2 
 للحفاظ التنوع البيولوجى 

  

   X 

   

  

يق��دم تقري��ر علم��ي ع��ن  -2/3/2/1
 التنوع البيولوجى 

فري�����ق الف�����ى  يعم�����ل -2/3/2/2 

X   X 
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قائد للفريق و الت�أقلم م�ع وكعضو  
اذ تخ�االمتغيرات و ايجاد البدائل و 

المحافظ��ة عل��ى الق��رار ف��ي كيفي��ة 
 التنوع البيولوجى

يجيد كيفية العم�ل عل�ى  -2/3/1/1
 الحفاظ على التنوع البيولوجى   

الي����ات مناس����بة ينف����ذ  - 2/3/1/2 
 للحفاظ التنوع البيولوجى 

  

  X   

 

   

فري������ق الف������ى  يعم������ل -2/3/2/2
قائ��د للفري��ق و الت��أقلم و –كعض��و 

ت و ايج��اد الب��دائل و م��ع المتغي��را
المحافظ��ة تخ��اذ الق��رار ف��ي كيفي��ة ا

 على البيئة

X  X   

 

   

ت 
را

مها
ال

مة 
لعا

ا
لة 

قاب
وال قل
لل

 

ستخدم قواعد البيان�ات ي -2/4/2/1
المحافظ��ة عل���ى األليكتروني��ة ف���ى 

 البيئة

 X        

 
U7-   :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم علمطرق التعليم والت
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

2/1/1/1 x x       x      

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

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

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

 المهارات المهنية

2/3/1/1               

2/3/1/2               

2/3/2/1           x    

2/3/2/2   x x x x   x    x  

المهارات العامة 
  x  x   x  x x   x  2/4/2/1 و المنقولة
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U8-   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

يم تق
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 x x  x  x  

2/1/4/1 x x     x 

2/1/4/2 x x      

2/1/5/1 x x      

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1  x    x x 

2/2/1/2  x      

2/2/1/3  x      

 المهارات المهنية

2/3/1/1  x      

2/3/1/2    x    

2/3/2/1   x     

2/3/2/2    x  x  

 x  x x    2/3/2/2 المنقولةالمهارات العامة و

 
U9-  الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 

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

 السابع 5 راسىاألختبار الشفوي لنصف الفصل الد
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

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

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
U10- قائمة المراجع 

 )1999( المحميات الطبيعية و التوازن البيئي . د . / يسري عيسي

)1997د/ احمد عبدالكريم( –قانون حماية البيئة   

)2006د/ على مجاهد ( –علم البيئة النباتية   
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)2006د/ سيد عاشور ( –التلوث البيئى فى الوطن العربى   
 ) بيوماب( البيولوجي التنوع وتقييم صون مشروع) ۲۰۰۸( زلط سامي. د.أ
 الزارعة وزارة. لمصر ىالنبات الغطاء) ۲۰۰٤(  زهران القوى عبد محمود. د. أ •

 ). مترجم كتاب. (القاهرة – الصحراء بحوث  مركز. األراضي واستصالح
 لإلستراتيجية العام لإلطار المصرية التوجيهات وثيقة) ۲۰۰۷( البيئة شئون جهاز •

 . المستدامة للتنمية الوطنية
 التخطيط وزارة،  ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ لعام واالجتماعية االقتصادية التنمية خطة •

 . المحلية نميةوالت
 مصر في البيئة حالة تقرير – البيولوجي التنوع) ۲۰۰٦( الطبيعة حماية قطاع •
 . ۱۲۳-۱۳۷ البيئة لشئون الدولة وزارة  – البيئة شئون جهاز –) ۲۰۰٥(
 مصر في البيئة حالة تقرير – البيولوجي التنوع) ۲۰۰۷( الطبيعة حماية قطاع •
 . ۱۰٤-۱۱۷ البيئة لشئون الدولة رةوزا  – البيئة شئون جهاز –) ۲۰۰٦(
 التراثية المصارف) ۲۰۰٦( البتنوني الدين لكما وحسن البتنوني حسن الدين لكما •

 . صفحة ۲۳٥ دبي – البيئة عالم.  العربي الوطن صحاري في
 السياحي لالنز لوتشغي وإنشاء تصميم لدلي مسودة) ۲۰۰۸( البحر اليف مشروع •

 . السياحية للتنمية العامة  هيئةال إلى مقدم تقرير. البيئي
 البيئية النظم تقدمها التي والخدمات السلع) ۲۰۰۷( فوده علي مختار مصطفى •

 الوطنية اللجنة – العربية مصر بجمهورية  الطبيعية المحميات في الصحراوية
 . لليونسكو

 – مصر في البيئة حالة تقرير. البيولوجي التنوع) ۲۰۰۷( فوده مختار مصطفى •
 . ۱۰٤-۱۱۹ البيئة شئون هازج
 FAO والزراعة األغذية منظمة •

 
U11- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 

 الميدانية للزياراتامكانات مادية  -برامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           
 د/ محمد أحمد الحويطى  منسق المقرر:
  محمد الحويطىد/   رئيس القسم:

 /          خ:  /التاري


	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية
	5.1.2- يعرف التطورات العلمية والطرق المنهجية المتقدمة فى مجال التقويم البيئى. 
	1.1.2- يعرف النظريات والحقائق المتعلقة بتقويم الموارد الطبيعية والعلوم البيئة المرتبطة بها. 

