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 الحماية من زحف الكثبان الرملية
 

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

  أجباري أم اختيارى: إجباري :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر

  للبيئة متواصلة نمية الالت : القسم الذي يقدم البرنامج

  للبيئة المتواصلةالتنمية  : القسم الذي يقدم المقرر

 الماجستير : السنة الدراسية/ المستوى

 تاريخ اعتماد المواصفات

 )أ( البيانات األساسية

 DR025 الكود: الحماية من زحف الكثبان الرملية العنوان:

  1المحاضرة: :التدريسيةالساعات 
 2:المجموع 2العملي: :صرااد الخاحصص اإل

 )ب( البيانات المهنية

 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
 تفهم وادراك الظروف المناحية للبيئات القديمة والحديثة. 1/1 

 .الكثبان الرملية حركة و أتجاهات  علىالظروف المناخية األخري دراسة تأثير الرياح و 1/2 

 ف الكثبان الرملية.حماية المدن الصحراوية من أثر زح1/3

 

 :النتائج التعليمية المستهدفة-2

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند

يعررررل الناريرررائ البيئيرررة  - 2/1/1 :والفهم ةالمعرف 2-1

المحليرررة واليوليرررة المتعلارررة  م رررا  

 تنمية البيئة

 

 

واللررروا    يررر ار التشرررريعائ 2/1/2

متعلارررة البيئيرررة المحليرررة واليوليرررة ال

 م ررررررا  تنميررررررة المرررررروارد البيئيررررررة 

 والمحافاة عليها.

يصفففففر الفففففات     ات فففففا   2/1/3
ع ففف   و نعكا ففف ا  بيئيفففل    فة  فففل 

 ةن يل    و تد
 

 

يسررتنتأ ودوائ ومرارررائ  - 2/1/4

 التنمية البيئية

يتعررررل علرررر الناريرررائ  2/1/1/1

واألساسررريائ والتشرررريعائ المتعلارررة 

ام الرن فر  مسوح المروارد الببيعيرة 

 .البيئيررة والعلرروب البيئيررة عائ الع قررة

 الكثبان الرمليةحراة 

التررررر   اآلليرررررائيعررررررل  -2/1/2/1

الكثبران الرمليرة  وساسهاتتوزع عل  

 مصرر  وانتشرارااتوزيعها  وماانو 

 والعالم.

الع قررررررة  ررررررين يررررررير   -2/1/3/1

ات اارررائ الريررراح ووكرررعية تكررروين 

 .الكثبان الرمليةوتحر  

  
 
 
لناريرررائ البالررر   يلرررم ا -2/1/4/1
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
الترر  توكرر   الرياكررية لمعرراد ئوا

 .الكثبان الرملية ايفية نشأة وتبور

يعررررريد التبرررررورائ العلميرررررة  2/1/5

 فرررر والبرررررم المنه يررررة المتايمررررة 

 م ا  التنمية المستيامة للبيئة

التررأرير المتبرراد   ررين  يحرريد2/1/5/1

الممارسررة المهنيررة وانعكاسررها علررر 

 البيئة.

 ألفالقيففففل  بففففاد    يشففففت   2/1/6
    ات فففا    بيئيفففل  فففف و  قانونيفففل 
    فة  ل

التبرورائ العلميرة يعرل  2/1/6/1

والررنام  الكثبرران الرمليررةم ررا   فرر 

 .البيئية

يبفففففيس ا ا فففففيا     فففففود    2/1/7
وافالقيفففففا    بعفففففي   ع  ففففف  فففففف  

     ال   بيئ 

يبلرررل علررر  المنشرررورائ 1/ 2/1/7

 العلميررة الحييثررة  المكتبررة الورقيررة و

األليكترونيرررررررة وعبرررررررر األنترنررررررر  

الخاصررررة  كيفيررررة رصرررري وم ا هررررة 

 الكثبان الرملية

يحلرررررع المعلومرررررائ البيئيرررررة  2/2/1 المهارات الذهنية: 2-2

المختلفررررررة وتوفيفهررررررا فررررررر حررررررع 

  المشك ئ البيئية  إسلوب علمر

يميررررررل البالرررررر   ررررررين  - 2/2/1/1

األنرررواع المختلفرررة للكثبررران الرمليرررة 

 وطبيعة تواجياا.

يكتسرر  البالررر  الخبررررة  -2/2/1/2

يراسرررررة ترررررأرير الريررررراح ال زمرررررة ل

علررر الارررول المناةيررة األةررر  و

وارر علك علر النمرو  الكثبان الرملية

 العمران  للمين الصحراوية.

يرروا م  ررين طبيعررة ووليررة  - 2/2/1/3

حرارررررة الكثيررررر  الرملرررررر وونسررررر  

البرررم المتاحررة لوقررل وو للحرري مررن 

 نشاطه 
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند

 المهارات المهنية 2-3
 :والعملية

يببررررم المهررررارائ المختلفررررة  2/3/1

لضررمان التنميررة المسررتيامة للمرروارد 

 .البيئية

ي يي ايفيرة رصري حرارة  -2/3/1/1

الكثبررران  اسرررتخياب الصرررور ال ويرررة 

والفضرا ية ووسررا ع ا ستشررعار عررن 

  عي

ينفرررر  ةبررررم المااومررررة  - 2/3/1/2 

 الكثبان الرمليةوالاضاء علر حراة 

ائ  اسرررررررررتخياب نارررررررررم المعلومررررررررر

 ..ال غرافية

 عجانمررررررررررريصرررررررررررمم ال - 2/3/1/3 

تشكيع الكثبران الموكحة ل الرياكية

ديناميكيائ حراتهرا و وليرة الرملية و

 عرقلتها.

يسرررررتخيب البيانرررررائ البيئيرررررة  2/3/2

اإلسرررررتخياب األمثرررررع مرررررل ترتيبهرررررا 

   وعركها ف  تاارير علمية مكتو ة

ياررريب تاريرررر علمررر  عرررن  -2/3/2/1

لشرررمالية حراررة الكثبررران  السررواحع ا

 ويناي ويايم تاارير زم  ه

فريم اعضو الفر  يعمع -2/3/2/2 

قا رررررري للفريررررررم و التررررررأقلم مررررررل و –

تخرراع االمتغيرررائ و اي رراد البرريا ع و 

الاررررار فررر  ايفيرررة مااومرررة حرارررة 

الكثبررران مرررل الاررريرة اتا رررة التارررارير 

 النها ية و ادراج التوصيائ.

يبرررريي رويرررره فررررر البيانررررائ  2/3/3

 سياسائ إجرا ية لها البيئية لوكل

ياررررررارن  ررررررين البرررررررم  -2/3/3/1

وا دوائ  المسررررتخيمة فررررر رصرررري 

 حراة الكثبان الرملية

يحررررررريد البررررررررم واألدوائ  2/3/4

المناسرربة لتعارريم األداء فرر  التنميررة 

 .المستيامة للبيئة وإدارة مشروعاتها

ياترح ويايب ورقرة عمرع  -2/3/4/1

حرررو  اليرررائ عرقلرررة حرارررة وتاررريب 

 البحيرائ الشماليةالكثبان  

المهارات العامة  2-4
 :والقابلة للنقل

يسررررررررررررتخيب األسررررررررررررالي   - 2/4/2

التكنولوجيرررررررة الحييثرررررررة لعرررررررر  

المعلومررائ والبيانررائ عررن الاضررايا 

 البيئية المتنوعة

سررتخيب قواعرري البيانررائ ي -2/4/2/1

األليكترونيرررررة فرررررر ر رررررم التوزيرررررل 

ال غرافرررر للكثبررران الرمليرررة ونشرررأة 

 صحراوية  مصر.وتبور المين ال

 
 

 :المحتويات -1

 /عمليإرااد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 مقدمة عن الصحارى والكثبان الرملية و أنواعها

 2 1 2 التوزيع الجغرافى للكثبان الرملية

الرياح كحامل وألية حركة الحبيبات الرملية و العوامل 

 البيئية المؤثرة في الحركة

4 2 4 

 2 1 2 البييئى للعواصف الرملية التصحر واألثر 

 2 1 2 نظم المعلومات الجغرافية و صور األقمار الصناعية كأدوات 

 6 3 6 التطبيقات الرياضية و ألية الحركة

 4 2 4 البرامج والمحاكاة وتشكيل التموجات الرملية

 2 1 2 الكثبان الرمليةنمو المدن الصحراوية و حركة 

 4 2 4 حف الكثبان الرمليةأساليب الحد ووقف نمو وز
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 :المقرر موضوعات -2
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 ا و  مايمة عن الصحاري والكثبان الرملية و ونواعها 1

 الثان  التوزيل ال غرافر للكثبان الرملية 2

3 
الرياح احامع وولية حراة الحبيبائ الرملية والعوامع البيئية 

 المرررة ف  الحراة

 لرا لالثالث وا

 الخامس التصحر واألرر البييئر للعواصل الرملية 4

 السادس نام المعلومائ ال غرافية و صور األقمار الصناعية اأدوائ  5

 التاسل –السا غ  التببياائ الرياكية و ولية الحراة 6

 الحاد  عشر –العاار  البرامأ والمحاااة وتشكيع التموجائ الرملية 7

 الثان  عشر ية و حراة الكثبان الرمليةنمو المين الصحراو 8

 الثالث عشر والرا ل عشر وسالي  الحي ووقل نمو وزحل الكثبان الرملية 9

 

 العالقة بين المقرر والبرنامج: -3

 المعايير األااديمية الاياسية 

 المعرفة والفهم

 

 المهارائ ال انية

 

المهارائ المهنية 

 والعملية

المهارائ العامة 

 ناعوالاا لة لل

المعررررررررررررررررررررررايير 

األااديميررررررررررررررررررة 

للبرنرررامأ والترررر 

ياررررررروب الماررررررررر 

  تحاياها

1-1-2  

2-1-2 

3-1-2  

4-1-2 

2-1-5 

2-1-6 

2-1-7 

1-2-2  

 

 

1- 3-2  

2- 3-2  

3- 3-2  

4- 3-2 

2-4-2 

  

 : مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة -4

 موضوعات المقرر  لمقررمخرجات التعلم ل

 األول الثانى الثالث الرابع الخامس ادسالس السابع الثامن التاسع

رف
مع

ال
 ة

هم
لف

وا
 

يتعرررررررل علرررررر  ونررررررواع  -2/1/1/1

 وطرم حراة الكثبان الرملية

 
 

      X 

يعرررررررل األليررررررائ الترررررر   -2/1/2/1

تتوزع عل  اساسها الكثبان الرملية و 

امررراان توزيعهرررا وونتشررراراا  مصرررر 

 والعالم.

 

 

 

     X  

يرررررررير  الع قرررررررة  رررررررين  -2/1/3/1

ات اارررائ الريررراح ووكرررعية تكررروين 

 وتحر  الكثبان الرملية.

  

 

 

     X  

يلررررم البالرررر   الناريررررائ  -2/1/4/1

والمعرراد ئ الرياكررية الترر  توكرر  

 ايفية نشأة وتبور الكثبان الرملية.

 

     X 
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يررررير  األاميررررة الاصرررروي  2/1/5/1

للبعررري البيئررر  للعواصرررل الرمليررررة و 

 اآلرار المترتبة عليها.

  

   

X    

يبلررررل علرررر  المنشررررورائ  2/1/6/1 

العلميرررة الحييثرررة  المكتبرررة الورقيرررة و 

األليكترونية وعبر األنترن  الخاصرة 

  كيفية رصي وم ا هة الكثبان الرملية

X  

  X 

X    

ية
هن

لذ
 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

يميل البال   ين األنرواع  - 2/2/1/1

المختلفررررة للكثبرررران الرمليررررة وطبيعررررة 

 تواجياا.

   

  

   X 

يكتسررر  البالررر  الخبررررة  - 2/2/1/2

ال زمررررررة ليراسررررررة تررررررأرير الريرررررراح 

والاررررول المناةيرررة األةرررر  علرررر 

الكثبان الرملية واررر علرك علرر النمرو 

 العمران  للمين الصحراوية.

 X  

  

X X   

يوا م  ين طبيعة وولية  - 2/2/1/3

حراة الكثي  الرملر وونس  البرم 

 المتاحة لوقل وو للحي من نشاطه

   

 X 

    

ية
مل
لع
وا
ة 
ني
مه
 ال
ئ
را
ها
لم
ا

 

ي يرري ايفيررة رصرري حراررة  -2/3/1/1

الكثبرررران  اسررررتخياب الصررررور ال ويررررة 

والفضررا ية ووسررا ع ا ستشررعار عررن 

  عي

   X 

   

  

ينفررررر  ةبرررررم المااومرررررة  -2/3/1/2 

والاضاء علر حرارة الكثبران الرمليرة 

  استخياب نام المعلومائ ال غرافية..

X   X 

   

  

يصمم النمراعج الرياكرية  - 2/3/1/3

الموكرررحة لتشررركيع الكثبررران الرمليرررة 

 وديناميكيائ حراتها و ولية عرقلتها.

  X  

   

  

ياررريب تاريرررر علمررر  عرررن  -2/3/2/1

حرارررة الكثبررران  السرررواحع الشرررمالية 

 ويناي ويايم تاارير زم  ه 

  X   

 

   

يعمررع فررر الفريررم اعضررو  -2/3/2/2

مررررررل وقا رررررري للفريررررررم و التررررررأقلم  –

تخررراع االمتغيرررائ و اي ررراد البررريا ع و 

الارررررار فرررر  ايفيررررة مااومررررة حراررررة 

الكثبررران مرررل الاررريرة اتا رررة التارررارير 

 النها ية و ادراج التوصيائ.

X  X   

 

   

يارررررررارن  رررررررين البررررررررم  -2/3/3/1

وا دوائ  المسرررررتخيمة فرررررر رصررررري 

 حراة الكثبان الرملية

  

X  

     

ياترررح ويارريب ورقررة عمررع  -2/3/4/1

اليرررائ عرقلرررة حرارررة وتارررريب  حرررو 

 الكثبان  البحيرائ الشمالية

  X 

    

  

المهارائ  يسرررتخيب قواعررري البيانرررائ  -2/4/2/1  X        
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العامة والاا لة 

 للناع

األليكترونيرررررة فرررررر ر رررررم التوزيرررررل 

ال غرافررررر للكثبرررران الرمليررررة ونشررررأة 

 وتبور المين الصحراوية  مصر.

 
 

 طرق التعليم والتعلم:  -5

لم المستهدفة نواتج التع

 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم عليم والتعلمطرق ال

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

 
لة

شك
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
كت

 م
ال

مق
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 الفهم

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

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

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

 2/1/4/1 X              

 2/1/5/1 X              

 2/1/6/1 X              

 2/1/7/1 X  x   X         

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

 2/2/1/2   x   X         

 2/2/1/3   x   X         

 المهارات المهنية

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

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

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

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

2/3/2/2 x x       x x     

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

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

المهارات العامة 

 و المنقولة
2/4/2/1 X x  x   X  x x   x  
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تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 x x  x  x  

2/1/2/1 x x     x 

2/1/3/1 x x      

 2/1/4/1        

 2/1/5/1        

 2/1/6/1        

 2/1/7/1        

 x      x 2/2/1/1 المهارات الذهنيه

 2/2/1/2        

 2/2/1/3        

 المهارات المهنية

2/3/1/1  x X     

2/3/1/2        

2/3/1/3        

2/3/2/1    x x   

2/3/3/1   X     

2/3/4/1    x    

 x   x    2/4/2/1 المنقولةالمهارات العامة و
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 األسبوع النسبة طرق التقيم

 الخامس عشر 66 األختبار النظرى النهائى

 السادس عشر 16 نهائىاألختبار الشفوي ال

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى

 الثامن 3  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى

 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 والمناقشات
15 

 أسبوعى

  %166 األجمالى

 قائمة المراجع -1

 مقترحةال لبحوثو ا كتب -11-1
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