
 

 

 فى المناطق الصحراوية  ترشيد الطاقة
 

 التنمية المتواصلة للبيئة قسم  - دكتوراهبرنامج ال  :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 إختيارى:  للبرامج إجبارى أم إختيارىعنصر 

 التنمية المتواصلة للبيئة : قسم   القسم الذي يقدم البرنامج
 التنمية المتواصلة للبيئة: قسم  المقررالقسم الذي يقدم 

 دكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ)  البيانات األساسية
   DE019الكود:فى المناطق الصحراوية    ترشيد الطاقة العنوان

  1 المحاضرة:        2    :تدريسية    الساعات ال
 ساعة  2المجموع: 2 :    العملي    :رشاد الخاصحصص اإل

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

 يتوقع من الطالب بعد دراسة المقرر وقيامه باألنشطة المصاحبة أن:
 .  االستفادة من مصادر الطاقة وليس إستغاللهايوضح أهمية  -1-1
 .ئم الغرض منهااقة الذى يالاألمثل لالستفادة من الط األسلوبيمكن الدارس من تحديد  -1-2
 . األثر البيئى ومدى مالئمة نوع الطاقة المستخدم والوضع البيئىيقوم الدارس بتقييم  -1-3

 
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
واللوائح  يذكر التشريعات -2.1.2 :والفهم ةالمعرف -2-1

المحلية والدولية المتعلقة البيئية 

بمجال تنمية الموارد البيئية 

 والمحافظة عليها. 

0B3.1.2-  يصف أثار الممارسات

البيئية المختلفة وإنعكاسها على تنمية 

 الموارد.

 

يعرف المصطلحات -2-1 -2-1
  الخاصة بالطاقة وأنواعهاالمفاهيم و
من تحديد الفارق يتمكن  -2-1-2-2

موارد  لواستغالبين االستفادة 
 الطاقة

فى نقاط محددة يذكر  -2-1-2-3
ألساليب استعمال نقاط الضعف 

 الطاقة بأنواعها المختلفة
بين ما هو يقارن  -2-1-3-1

مطلوب للتنمية وبين ما هو متاح 
 الطاقة من موارد

إمكانات يشرح  -2-1-3-2
  الطاقة المتاحةومقومات موارد 

كيفية االستفادة  يشرح -2-1-3-3
البيئة أو دون اإلضرار ب ةالطاقمن 

 إنفاذ الطاقة ومواردها .
 

  

 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية
 قسم التنمية المتواصلة للبيئة

 
 



 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 المهارات الذهنية:-2-2

1B6.2.2-  يكتشف مخاطر

الممارسات البيئية المختلفة فى 

 مختلف األنظمة البيئية.

 

يقوم بتقييم  -2-2-6-1 
المزعومة وتحديد نوع  المشروعات

 الطاقة األنسب لها
يقيم التأثير البيئى  -2-2-6-2 

لمشروع على ستهلكة باللطاقة الم
 بالمنطقةالمقومات البيئية 

 
يس������تخلص الممارس�������ات  -7.2.2

البيئي��ة الجي���دة للتعام���ل األمث���ل م���ع 

 مختلف األنظمة البيئية.

يوضح الفرق بين  -2-2-7-1
للمشروع وبين التأثير التأثير البيئى 

 البيئى للطاقة المستنفذة
يوظف الطريقة المثلى  -2-2-7-2

 استهالك طاقة ماتأثير إلختبار 
 على البيئة

المهارات المهنية  -2-3
 :والعملية

المهارات  يطبق -2-3-1

المختلفة لضمان التنمية 

 . المستدامة للموارد البيئية

يستخدم طرق جمع  -2-3-1-1
 البيانات في جمع بيانات مشكلة ما .

يضع معايير تقييم  -2-3-1-2
اتوفير وقياس الطرق المحددة 

 دفةالطاقة المسته
المهارات العامة  -2-4

 :والقابلة للنقل
يعب����ر ع����ن األفك����ار  -2-4-3

بوض��وح وفاعلي��ة لخل��ق اتج��اه 
ايج���ابي نح���و القض���ايا البيئي���ة 

 المختلفة.
يعم���ل ب���روح الفري���ق  -2-4-7

ويدير الوقت بكفاءة ويستوعب 
 تبادل األدوار بين القيادات.

بالرأي   يشارك -2-4-3-1
 اعية الجم  في المناقشات  لمسموعا
 
يستفيد من القدرات  -2-4-3-2

 المتنوعة لألشخاص .
 
 
يقوم بتعظيم دور جميع  -2-4-7-1

 القائمين .
 

U3- المحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 التعريف بأنواع الطاقة ومصادرها : -1
 تعريف أنواع الطاقة . -
 مستويات أمان ومخاطر الطاقة . -
 السلبية والموجبة والسالبة .الطاقات اإليجابية و -

4 2 4 

 طرق عرض التأثير البيئى الستهالك الطاقة . -2
 عرض جدولى للبيانات  .  -
 العرض البيانى لمعدالت االستهالك -

2 1 2 

 4 2 4 معايير القياس    -3
 البدائل -4

 بعض المفاهيم الخاصة لبدائل الطاقة -
 طرق مقارنة البدائل -

4 2 4 

 للبدائل التأثير البيئى -5
 

4 2 4 

 2 1 2 تحليل التأثير البيئى للمشروع والطاقة المستنفذة -6
 4 2 4 إعداد التقارير الفنية -7
 4 2 4 إتخاذ القرار -8

 28 14 28 إجمالى الساعات



 
 

U4- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

1 

 التعريف بأنواع الطاقة ومصادرها : 
 اقة .تعريف أنواع الط -
 مستويات أمان ومخاطر الطاقة . -
 الطاقات اإليجابية والسلبية والموجبة والسالبة . -

 االول والثانى

2 
 طرق عرض التأثير البيئى الستهالك الطاقة .

 عرض جدولى للبيانات  .  -
 العرض البيانى لمعدالت االستهالك -

 الثالث 

 الرابع والخامس معايير القياس 3

4 
 البدائل
 الطاقة بدائليم الخاصة ببعض المفاه -
 طرق مقارنة البدائل -

 السادس والسابع

 الثامن والتاسع التأثير البيئى للبدائل  5
 العاشر والطاقة المستنفذة تحليل التأثير البيئى للمشروع 6

الح�����ادى عش�����ر والث�����انى  إعداد التقارير الفنية 7
 عشر  

 الثالث عشر والرابع عشر   إتخاذ القرار 8
 
 

U5- عالقة بين المقرر والبرنامجالU: 
 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

2/1/2  
2/1/3 

 

6.2.2 
7.2.2 

 
 

2-3-1 
 

 
2/4/3 
2/4/7 

 

 
 

 



 
 : مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة - 6

 8 7 6 5 4 3 2 1 مخرجات التعلم للمقرر موضوعات المقرر
x   x     2-1- 2-1- المفاهيم ويعرف المصطلحات

  الخاصة بالطاقة وأنواعها

هم
الف

 و
فة

عر
الم

 

 x       2-1-2-2-  يتمكن من تحديد الفارق بين
 رد الطاقةاالستفادة واستغالل موا

  x      
فى نقاط محددة نقاط يذكر  -2-1-2-3

الضعف ألساليب استعمال الطاقة بأنواعها 
 المختلفة

    x    2-1-3-1-  بين ما هو مطلوب للتنمية يقارن
 وبين ما هو متاح من موارد الطاقة

       x 2-1-3-2-  إمكانات ومقومات موارد يشرح
 البيئة 

      x  2-1-3-2-  إمكانات ومقومات موارد يشرح
 الطاقة المتاحة 

 x       2-2-6-1-  يقوم بتقييم المشروعات
 المزعومة وتحديد نوع الطاقة األنسب لها

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

       x 
يقيم التأثير البيئى للطاقة  -2-2-6-2

المستهلكة بالمشروع على المقومات البيئية 
 بالمنطقة

       x 2-2-7-1-  التأثير البيئى يوضح الفرق بين
 للمشروع وبين التأثير البيئى للطاقة المستنفذة

     x   2-2-7-2-  يوظف الطريقة المثلى إلختبار
 تأثير استهالك طاقة ما على البيئة

x        2-3-1-1-  يستخدم طرق جمع البيانات في
 جمع بيانات مشكلة ما .

ت 
ارا

مه
ال

ية 
هن

الم
لية

عم
وال

   x    x  2-3-1-2-  يضع معايير تقييم وقياس الطرق
 المحددة اتوفير الطاقة المستهدفة

x X x X x x x x 2-4-3-1- في   بالرأي المسموع  يشارك
 الجماعية .  المناقشات

مة 
لعا

ت ا
ارا

مه
ال

قل
للن

ة 
ابل

الق
و

 

x X x X x x x x 
يستفيد من القدرات المتنوعة  -2-4-3-2

 لألشخاص .
 

x X       2-4-7-1- . يقوم بتعظيم دور جميع القائمين 

 
 



 
 طرق التعليم والتعلم:  -7

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض
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 ح
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بة
جر

ت
 

 و الفهم ةالمعرف

2-1-2-1 x x             

2-1-2-2 x              

2-1-2-3 x              

2-1-3-1      X         

2-1-3-2 X              

2-1-3-3 x x             

 المهارات الذهنيه

2-6-1-1 x x   X3T          

2-6-1-2 x x    x      x   

2-7-1-1 x x    x      x   

2-7-1-2 X x    x      x   

 المهارات المهنية
2-3-1-1            x   

2-3-1-2            X   

المهارات العامة 
 و المنقولة

2-4-3-1   x            

2-4-3-2   x            

2-4-7-1   x         X   

 
 



 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -8

 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
 

إمتحانات 
 صغيرة

تقيم  واجبات
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2-1-3-1 x X  X X   

2-1-3-2 x x  X    

2-1-3-3 x x  X    

2-1-3-1 x x  X   x 

2-1-3-2 x x  X   x 

2-1-3-3 x X  X   X 

 المهارات الذهنيه

2-6-1-1 X  X X X   

2-6-1-2 X  x X3T X   

2-7-1-1 X   X3T X   

2-7-1-2 X  X X X   

 المهارات المهنية
2-3-4-1 X  x2T  X   

2-3-4-2   X  X   

 المنقولةارات العامة والمه
2-4-3-1   X x3T    

2-4-3-2   x     

2-4-7-1   X     

 
 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -9
 

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 نهاية الترم 60 األختبار النظرى النهائى
 الخامس عشر 15 األختبار الشفوي النهائى

 الرابع 5 قصيرإمتحان 
 الثامن 5 تحان قصيرإم

 الخامس عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
 أسبوعى 5 تقييم المناقشات والواجبات

  %100 األجمالى

 



 قائمة المراجع -10
 مقترحةال و البحوث كتبال -10-1

 –التعريب مركز  –د. عبد المحسن فرحات : الطاقة فى تصاميم البيئة فى المناطق الجافة  - -أرثربوين  -1
 . 2004كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز 

 . 2005 –القاهرة  –رسالة دكتوراه  – خالد محمد الفجال -2
 Treatment of the natural ventilation for the Prototype in Egyptian new cities using the 
numerical evaluation . 

 2009الطبعة الثالثة  –عالم الكتب  –لمناطق الحارة شفق الوكيل ومحمد سراج .العمارة وعمارة ا -3
 Climate as a factor on design and Planning of Buildingطارق سعد الحناوى ( -4

Cluster )  2006 . 
5- Architectural design no. 111, New Towns , London 1994 
6- Joseph de chiar , Time –saver Standards for Site Planing                                

Mcgraw Hill New York  
7- L" Orditecture d anyord ihiv , Anchitecture de soleil – May – June 1973 .          

 
 
 
 
 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -11

 سبورة -أقالم  -أجهزة ووسائل عرض           
 

 وائل أحمد طه الجارحىد/  منسق المقرر:
 

 نادية حامد البتانونيد./  رئيس القسم:
 

 /   / التاريخ:  
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