
  جامعة مدينة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البيئية

 

  توصيـــف مقــــرر السالمة والصحة المھنية 

 الدراسات والبحوث البيئية المعھد

  قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتھا القسم

 DE01  كود المقرر

  األھداف العامة للمقرر

بيئة العمل بدراسة مفھوم وأھداف السالمة يھتم مقرر السالمة والصحة المھنية و 
ة ومشكلة  اس مخاطر العمل واإلسعافات األولي يم وطرق قي والصحة المھنية وتقي

  وأنواع المخاطر وأسبابھا ومفھوم الصيانة وأھدافھا وأنواعھا . البيئة الصناعية 

اء العمل  درات الطالب لتجنب المخاطر واألمراض أثن ة ق ى تنمي ويھدف المقرر إل
  المصرية لحماية البيئة .   والمحافظة على البيئة ونشر الوعى البيئ والتشريعات

  وبانتھاء ھذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن : 

  يتعرف على مصادر الخطر واألمراض وطرق الوقاية منھا .     -١

  يقوم بعمل اإلسعافات األولية .      -٢

  ة البيئة .يناقش التشريعات المصرية لحماي      -٣

  أنواع المخاطر الطبيعية والكيميائية .  يتجنب      -٤

 يشارك فى إعداد تقرير عن اآلثار السلبية لتلوث البيئة .      -٥

                 ( ILOS )مخرجات التعلم المستھدفه

  المعرفة والفھـــــــــــم . - أ     

ات الص ١-١ ناعية ومتطلب ة الص ايا البيئ ى قض رف عل ة يتع المة المھني حة والس
 والتشريعات المصرية لحماية البيئة

 يحدد أسباب مخاطر العمل المختلفة. ٢-١

 يعرف اإلسعافات االولية والھدف منھا . ٣-١

 يعرف أنواع الصيانات المختلفة . ٤-١



   

  المھارات الذھنية . –ب               

   

 يستنتج طرق الصيانة الوقائية لالالت . ١-ب

 يربط بين التشريعات المصرية لحماية البيئة . ٢ -ب

 المشاكل البيئية التى يتعرض لھا العامل .   يعرض ٣ -ب

   

  . المھارات العملية والمھنية –ج            

   

 مخاطر العمل المختلفة   يقيم ١-ج 

 يطبق مبادئ السالمة والصحة المھنية أثناء العمل ٢-ج 

 لبيئة الصناعيةفى ا يفسر أسباب التلوث  ٣-ج 

 يطبق التشريعات المصرية لحماية البيئة ٤-ج 

   

  . مھارات عامة ولھا قابلية النقل  -د         

   

 يشارك فى إعداد التشريعات المصرية لحماية البيئة. ١-د 

 يعد ورقة عمل عن المشكالت فى البيئة الصناعية . ٢ –د 

 ٣-د 
ة  رامج السالمة والصحة المھني ى يكتب عن ب ؤثرة عل واد الخطرة الم والم

 البيئة.

   

  

  

  

  



  

  المحتويات 

   

.  

 الموضـــــوع األسبوع
عدد 
ت الساعا
 النظرى

 عدد الساعات العملى

 األول
  التعرف على المقرر وأھميته فى

 الصناعة والبيئة
١ 

٢  

 الثانى
مفھوم السالمة والصحة المھنية وبيئة 

 العمل واألطراف المعنية
١ 

٢  

 الثالث
   رف على مخاطر بيئة العمل مخاطرالتع

 لكيميائية - ميكانيكية  –كھربية  –طبيعية 
١ 

٢  

 الرابع
التعرف على المخاطر الكيميائية  

 والبيولوجية 
١ 

٢  

 الخامس
التعرف على المخاطر النفسية ومخاطر 

 الحريق
١ 

٢  

 السادس
  الصيانة وأھميتھا وأھدافھا وأنواعھا

 وفاعلية الصيانة
١  

٢  

  ٢ ١ البيئة والتلوث وسالمة البيئة السابع

 الثامن
المشكالت البيئية والمشاكل المادية 

 والبشرية
١ 

٢  

 التاسع
دور السالمة والصحة المھنية ودور 

 التلوث الصناعي    التكنولوجية فى إزالة
١ 

٢  

 العاشر

اإلسعافات األولية والھدف منھا وفحص 
إجراءات اإلسعافات األولية  ب والمصا

صابات ومكونات حقيبة لبعض اإل
 اإلسعافات

١ 

٢  

  ٢ ١ الصناعات الھامة والمواد الخطرة عشر الحادى

 عشر نيالثا
التشريعات الخاصة بالسالمة والصحة 

المھنية وبيئة العمل والتشريعات 
 المصرية لحماية البيئة .

٢  ١  

 عشرثالث ال
البيئة وعالقة االنسان بھا وعرض 

 الحديثة.من البيئة الصناعية   جوانب
٢ ١  

 عشر رابع ال
صديقة البيئة    المدن الصناعية

والمجتمعات الصناعية الحديثة فى مصر .
٢ ١  

   



  

  أساليب وطرق التعليم والتعلم .

   

 استخالص النتائج ١-٤

 . أسابيع سريعة  ٤امتحانات كل  ٢ -٤

 وقفات استيضاحية. ٣ -٤

   

  أساليب تقييم الطالب .

   

القدرة على نقد الذات ييملتق تقييم شخصى ١-٥
 النقــد البنــاء لتقييم تقييم الغير ٢-٥

٣-٥ 
القدرة على العرض  لتقييم امتحان تحريرى

 والتحليل

   

  نسب التقييـــــــــــم :

 ٢٠ امتحان نصف الفصل الدراسى

 ٣٠ امتحان نھاية الفصل الدراسى

 ١٠ االمتحانات الشفھية

 ١٥ االمتحانات العملية

 ١٥ ل السنة فى الفصل الدراسىأعما

 ١٠ أنواع أخرى من التقييم

 %١٠٠ االجمـــــــالى

   

  

  

  

  



  

  .   قائمة المراجع

   

  " علياء حسن محمد "   مخاطر التلوث الصناعي وأثره على الطاقة البشرية .١
  رشيد الحمد "    "                                          البيئة ومشكالتھا- .٢
  "صالح محمود الحجار "                      يئي وتحديث الصناعةالتوازن الب .٣
  ( دمشق ) .  المعھد العربى للصحة والسالمة المھنية .٤
  مجموعة دراسات –المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المھنية  - .٥

  ٢٠٠٦-١٩٩٠وبحوث 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



   
   

  

  

  

  

   

   

األسبوع

مھارات المعرفة 
 والفھم

 نيةالمھارات الذھ
المھارات العملية 

 والمھنية
 مھارات عامة
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١ *                           

٢ *                           

٣   *           *             

٤   *           *             

٥   *           *             

٦       * *                   

٧             *               

٨             *           *   

٩                 *           

١٠     *                       

١١                             

١٢                           * 

١٣           *         * *     

١٤                   * *   * * 

  

  
   



  جامعة مدينة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البيئية

 
 

 توصيف مقرر إدارة المخاطر والتأمين
 معھد الدراسات والبحوث البيئية معھدال

  قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتھا القسم
 DS07  الكود

  األھداف العامة للمقرر

أمين اطر والت رر إدارة المخ تم مق ة يھ ادئ الفني ة وخصائصھا والمب ات العام بدراسة التأمين
والقانونية المنظمة لھا ، ودراسة أنواعھا المختلفة مثل تأمين الحريق والسيارات والبحري 
رق  ة ط ة ، ودراس ئولية المدني وادث والمس ات الح ية وتأمين ات الھندس ران والتأمين والطي

اط  ة واألقس اب التكلف أمين وحس ادة الت واع إع ة ، وأن ات العام ة للتأمين ات الفني والمخصص
أمين  ى منشآت الت ة عل درة  –ودور الدولة في اإلشراف والرقاب ة ق ى تنمي رر إل ويھدف المق

ة  اة العملي ة واستخداماتھا في الحي الطالب على التفرقة بين األنواع المختلفة للتأمينات العام
واع  ة أن ا ومعرف ة عليھ ة والقانوني ادئ الفني ق المب اب وتطبي أمين وحس ادة الت رق إع وط

 األقساط والمخصصات الفنية للتأمينات العامة .

  )ILOsمخرجات التعلم المستھدفة (

  بانتھاء ھذا المقرر بنجاح يكون الطالب قادرا على أن :

  المعرفة والفھم

 يتعرف على خصائص التأمينات العامة وأنواعھا المختلفة١- أ

 لقانونية وتطبيقھا على أنواع التأمينات العامةيحدد مفھوم المبادئ الفنية وا٢- أ

يناقش وثائق تأمين الحريق ووثائق تأمين السيارات ووثائق التأمين البحري ٣- أ
 والطيران ووثائق الحوادث والمسئولية المدنية

 يوضح الفرق بين التأمين وإعادة التأمين والطرق المختلفة إلعادة التأمين٤- أ

 ختلفة لحساب التكلفة في التأمينات العامةيناقش الطرق الم٥- أ

 يقارن بين الطرق المختلفة لحساب المخصصات الفنية في التأمينات العامة٦- أ

 يوضح دور الدولة في اإلشراف والرقابة على منشآت وسوق التأمين٧- أ

  المھارات الذھنية

 نيقترح الشروط الواجب توافرھا في الخطر لكي يكون قابال للتأمي١- ب

 يميز بين مبدأ التعويض ومبدأ المشاركة عند تطبيق قاعدة النسبية في التأمين٢- ب

 يكتشف الفرق بين الطرق المختلفة إلعادة التأمين٣- ب

 يصمم جدول الخسائر عند حساب التكلفة في التأمينات العامة٤- ب

 رينظم العوامل المؤثر في حساب القسط التجاري لوثائق تأمين الخسائ٥- ب



  

  المھارات العملية والمھنية

 يصنف وثائق التأمينات العامة بين األنواع المختلفة لھا١- ج

 يطبق إجراءات إصدار كل نوع من أنواع التأمينات العامة٢- ج

 يحسب ما يتحمله كل من المؤمن والمستأمن في التعويض عند وقوع الخسارة٣- ج

٤- ج
من في التعويض خاصة عند وجود قاعدة يطبق مبدأ المشاركة لتحديد نصيب كل مؤ

 النسبية

 يحسب األقساط الصافية واألقساط التجارية للتأمينات العامة٥- ج

 يحلل العوامل المؤثرة في حساب تكلفة التأمينات العامة٦- ج

 يحسب المخصصات الفنية في التأمينات العامة٧- ج

 التأمينيحلل أسباب وأھداف اإلشراف والرقابة على ھيئات ٨- ج

  

  مھارات عامة ولھا قابلية النقل

 يشارك وبطريقة بناءة في المناقشات الجماعية وحل التمارين والتطبيقات ١-د

 يكتب تقارير علمية متضمنة مقترحات لحل المشاكل المختلفة ٢-د

 يستفيد من القدرات المتنوعة لألشخاص ٣-د

  المحتويات :

  المحاضرات النظرية : ١- ٣

عدد  موضوعال األسبوع
ت الساعا
 النظرى

عدد 
ت الساعا
  العملى

  ٢ ١ التأمينات العامة تعريفھا وخصائصھا األول
  ٢ ١ المبادئ الفنية والقانونية للتأمينات العامة الثاني
  ٢ ١ تأمين الحريق الثالث
  ٢ ١ تأمينات النقل والسيارات الرابع
  ٢ ١ التأمين البحري وتأمين الطيران الخامس
  ٢ ١ لتأمينات الھندسية وتأمين المسئولية العشريةا السادس
  ٢ ١ تأمين المسئولية المدنية والحوادث السابع
إعادة التأمين (الطرق والعقود المختلفة إلعادة  الثامن

 التأمين)
٢ ١  

  ٢  ١  األسس الفنية لحساب التكلفة في التأمينات العامة  التاسع
التأمينات  الرياضية لحساب التكلفة فياألسس  العاشر

 العامة
٢ ١  

  ٢ ١حساب األقساط الصافية والتجارية لوثائق تأمينات حادى ال



 الخسائر عشر

 ثانىال
 عشر

حساب األقساط الصافية والتجارية لوثائق تأمينات 
 الخسائر

٢ ١  

 لثالثا
 عشر

  ٢ ١ المخصصات الفنية في التأمينات العامة

 رابعال
 عشر

على منشآت  دور الدولة في اإلشراف والرقابة
 التأمين

٢ ١  

  

  أساليب وطرق التعليم والتعلم :

 العصف الذھني ١-٤

 مناقشات وحل التمارين في مجموعات ٢-٤

 وقفات استيضاحية ٣-٤

 حاالت عملية ٤-٤

  

  

  نسب التقييم :

 ٢٠ امتحان نصف الفصل الدراسى

 ٣٠ امتحان نھاية الفصل الدراسى

 ١٠ االمتحانات الشفھية

 ١٥ ت العمليةاالمتحانا

 ١٥ أعمال السنة فى الفصل الدراسى

 ١٠ أنواع أخرى من التقييم

 %١٠٠ االجمـــــــالى

  

  

 

 

 

 

 



  

  لمھارة ا

  

 األسبوع

المعرفة 
 والفھم

 الذھنية
العلمية 
 والمھنية

عامة ولھا 
 قابلية للنقل

    * االسبوع االول

 * * * * االسبوع الثانى

  *  * االسبوع الثالث

  *  * بوع الرابعاالس

  *  * االسبوع الخامس

  *  * االسبوع السادس

  *  * االسبوع السابع

 * * * * االسبوع الثامن

 * * *  االسبوع التاسع

 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر

 * *  * االسبوع الثانى عشر

 * *   * االسبوع الثالث عشر
  *  *   *  االسبوع الرابع عشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  جامعة مدينة السادات
 معھد الدراسات والبحوث البيئية

 

جودة البيئة الداخليةتوصيف مقرر   

 معھد الدراسات والبحوث البيئية معھدال

  قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتھا القسم
 DE05  كود المقرر

  لمقرراألھداف العامة ل

يھتم مقرر إدارة الجودة بدراسة مفھوم وأھميته الجودة وأساسيات الجودة المختلفة 
اذ خوخصائص الجودة . وكيفية ضبط ورقابة الجودة وتحاليل تكاليف الجودة وكيفية إت

قرارات الجودة ومسئولية الجودة ويھدف الى تھئية الطالب وتكيفه مستقبال على إعمال 
درته على المشاركة في إدارة الجودة الشاملة. وبانتھاء ھذا المقرر الجودة وأيضا زيادة ق

  بنجاح سوف يكون الطالب قادر على أن :

  يفسر المصطلحات العامة للجودة.    -١

  يشرح اساليب تحقيق الجودة. وخرائط ضبط ورقابة الجودة.    -٢

  عملية.يوضح الوسائل التعليمية في مجال الجودة ودورھا في الحياة ال    -٣

  يناقش مراحل الجودة المختلفة منذ المدخالت وحتي مرحلة المخرجات.    -٤

  يحلل واقع وحاضر الجودة في الدول المتقدمة والدول النامية.    -٥

 

  ) ILOS  مخرجات التعلم المستھدفة (

  بأنتھاءھذا المقرر بنجاح سوف يكون الطالب قادر على أن :

  المعرفة والفھم  .١

 المصطلحات العامة للجودة وأساليب تحقيفھا.يفسر  ١-١

 يشرح مكونات الجودة في كافة المراحل المختلفة لالنتاج. ٢-١

 يستعرض الطرق واالنواع المختلفة لتحقيق الجودة. ٣-١

 يسترض مراحل التحسين والتطوير في برامج االنتاج. ٤-١

 يوضح تطبيقات الجودة في المجال السلعي والخدمي. ٥-١

  



  المھارات الذھنية -ب

 يحدد أساليب ضبط الجودة والرقابة علي الجودة. ١ - ب

يحلل أسباب االنحرافات عن حدود الجودة ( ھل ترجع السباب عشوائية أو راجعة  ٢ - ب
 لعوامل الصدفة )

يتوقع رؤية خاصة له مستقبل العمل بفلسفة الجودة في ظل التطور االقتصادي  ٣ - ب
 والمحلي العالمي.

  المھارات العملية والمھنية –ج

 يستخدم عملية االقتصاد التعليمي والوسائل التعليمية بقدر المتاح له. ١ - ج

 ٢ - ج
يطبق بعض اساليب الجودة على أحد المدخالت كالجودة في العملية التعليمية ( 

أعضاء ھيئة التدريس / الطلبة / وسائل سمعية وبصرية / مدرجات / أضاءة 
 )/تھوية .. الخ 

  مھارات عامة ولھا قابلية النقل –د 

 يشارك بالرأي المسموع في المناقشات الجامعية. ١ -د

 يستفيد من القدرات المتنوعة لالشخاص. ٢ -د

 يستخدم شبكة االنترنت في البحث عن المصادر وعملية التواصل. ٣ -د

  المحتويات

 عدد الساعات الموضوع االسبوع
 عملى نظرى  

 االول
وم  ا مفھ ا وتعريفھ ودة وأھميتھ الج

 وخصائصھا
٢ ١ 

 الثاني
إلدارة الجودة والتخطيط  اريخي ل التطور الت

 للجودة
٢ ١ 

 الثالث
ى  ة عل ودة والرقاب ل الج ن أج ه م التوجي

 الجودة
٢ ١ 

 الرابع
ات  ام معلوم ودة ونظ اليف الج ل تك تحلي

 الجودة
٢ ١ 

 الخامس
ا  ودة وأنواعھ ين الج رارات تحس ق

 وخصائصھا
٢ ١ 

 ٢ ١ العوامل المؤئرة على قرارات الجودة لسادسا

 ٢ ١ االعمال التنظيميه ومفھوم التنظيم السابع

 ٢ ١ طرق الرقابة االحصائية على الجودة الثامن

 ٢ ١ التحسين المستمر في مجال الجودة التاسع

 ٢ ١ تأكيد الجودة وضمان الجودة العاشر

 ٢ ١ كاحلقات الجودة في اليابان وأمري الحادى عشر

 ٢ ١ الجودة في مجال الخدمة الثاني عشر



 ٢ ١ التدريب وأھميته في الجودة الشاملة الثالث عشر

 ٢ ١ الجوائز والشھادات في مجال الجودة الرابع عشر

  

  أساليب وطرق التعليم والتعلم

  

 التعلم الفعال والنشط ١-٤

 االمتحانات الدورية الصغيرة ٢-٤

 التفكير والمشاركة ٣-٤

  

  أساليب تقيم الطالب

  

مشاركة الجماعة في النقاش  ١-٥
 والحوار

 المھارة العامة لتقييم

 مھارة المعرفة والفھم لتقييم الواجب المنزلي ٢-٥

 المھارة الذھنية/ العلمية لتقييم تصحيح الطالب للواجب بنفسه ٣-٥

 المھارة الذھنية/ العلمية لتقييم تصحيح الطالب لنظيره ٤-٥

 المھارة العملية لتقييم متحاناتاال ٥-٥

  

  جدول التقييم

التقييم 
 االول

مشاركة الجماعة في 
 النقاش والحوار

االسبوع
 –السابع  –الخامس  –الثالث  - االول

 الحادي عشر

التقييم 
 الثاني

 من الثاني إلى االسبوع الثالث عشراالسبوع الواجب المنزلي

التقييم 
 الثالث

تصحيح الطالب الواجب 
 فسهلن

 السادساالسبوع

التقييم 
 الرابع

 العاشراالسبوع تصحيح الطالب لنظيره

التقييم 
 الخامس

 الثالث عشر –العاشر  - السادساالسبوع االمتحانات

  

  



  نسب التقييم

 ٢٠ امتحان نصف الفصل الدراسى

 ٣٠ امتحان نھاية الفصل الدراسى

 ١٠ االمتحانات الشفھية

 ١٥ االمتحانات العملية

 ١٥ مال السنة فى الفصل الدراسىأع

 ١٠ أنواع أخرى من التقييم

 %١٠٠ االجمـــــــالى

  

  ة للتقييمطرق أخرى فعال

) كل منھا مكونة من طالبين تحت أشراف مدرس المقرر   أعداد ورش عمل ( ثنائية االبعاد
  يتم فيه االتي :

تبادال الفھم والقضاء في –يشرح كل منھما لالخرما تمكن من فھمه وما صعب على االخر 
  ثم يلتقيا مع المدرس ليعرضا عليه نتيجة عملھما. –على ما تعسر فھمه عليھم 

  -ملحوظة :

ھذه الطريقية اليرصد لھا درجات ولكن الھدف منھا تفعيل الطالب لتنمية الثقة بالنفس لديه 
 والتعاون وكذا قدرته على الحكم على نفسه وعلى الغير دون تحيز.

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  

  لمھارة ا           

  

 األسبوع

المعرفة 
 والفھم

 الذھنية
العلمية 
 والمھنية

عامة ولھا 
 قابلية للنقل

    * االسبوع االول

 * * * * االسبوع الثانى

 * * * * االسبوع الثالث

  * * * * االسبوع الرابع

 * * * * االسبوع الخامس

 * * * * االسبوع السادس

 * * * * االسبوع السابع

 * * * * االسبوع الثامن

 * * * * االسبوع التاسع

 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر

 * * * * االسبوع الثانى عشر

 * *  * * االسبوع الثالث عشر
  *  * *  *  االسبوع الرابع عشر

  

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
   

  جامعة مدينة السادات
 دراسات والبحوث البيئيةمعھد ال

 

 توصيف مقرر إدارة الموارد البشرية
 معھد الدراسات والبحوث البيئية معھدال

  قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتھا القسم
 DS09  كود المقرر

  األھداف العامة للمقرر                                                    

م مقرر إدارة الموارد البشرية مفھوم ھيكل القوى العاملة مفھوم ھذه اإلدارة وأھميتھا يھت
وطبيعة العمل بھا ومراحل تطور التحاق العامل بالمنظمة وحتى نھاية الخدمة و يھدف المقرر 

إلى تھيئة الطالب وظيفيا في مجال إدارة الموارد البشرية في ممارسته الوظائف المختلفة 
 بإدارة الموارد البشرية مستقبالالمتعلقة 

  وبانتھاء ھذا المقرر بنجاح سوف يكون الطالب قادر على ان :

  يفسر المصطلحات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية

  يشرح أساليب تخطيط الموارد البشرية

  يوضح الوسائل المختلفة للتعين والنقل والترقية

  تنافس مراحل التدريب بالمستويات اإلدارية

 يتحلل واقع وحاضر الموارد البشرية داخل المنظمة

  )   ILOsمخرجات التعلم المستھدفة (                                          

  بانتھاء ھذا المقرر بنجاح سوف يكون الطالب قادر على أن

  المعرفة والفھم -ا

 ١ -أ  إلدارة الموارد البشرية وأساليبھا المختلفة يفسر المصطلحات المختلفة

 ٢ -أ  يشرح مكونات العملية اإلدارية بإدارة الموارد البشرية وعوامل نجاحھا

 ٣ -أ  يستعرض الطرق المختلفة للتدريب بكل مستوى أدارى داخل المنظمة

ة / متوسطة / يستعرض مراحل تطور إدارة الموارد البشرية فى الصناعات المختلفة ( كبير
 صغيرة )

 ٤أ ـ 

يوضح الدور الذى تقوم به ھذه اإلدارة بداً من التعيين والتدريب والترقية وحتى نھاية العمل 
 الوظيفي للعامل

 ٥- أ



  المھارات الذھنية –ب                                                        

١ –ب  بشرية ( كبيرة / متوسطة / صغيرة )يحدد أساليب العمل المختلفة إلدارة الموارد ال
٢ –ب  يحلل المتغيرات التي تؤثر على أعمال إدارة الموارد البشرية ( داخلية / خارجية )

فى ظل التطور  –يتوقع رؤية خاصة له حول مستقبل إدارة الموارد البشرية فى مصر 
 االقتصادي

 ٣ -ب 

  

  المھارات العملية والمھنية –ج 

مليات الخاصة بحلول المشكالت المتعلقة بإدارة الموارد البشرية عن طريق يستخدم الع
 الوسائل التعليمية بقدر المتاح

 ١ –ج 

يطبق بعض أساليب إدارة الموارد البشرية ( التعيين / النقل / الترفية ) على شريحة من 
 إحدى الصناعات االقتصادية

 ٢ –ج 

  

  مھارات عامة ولھا قابلية النقل –د 

١ -د  رك بالرآى المسموع فى المناقشات الجماعيةيشا
 –د  يستفيد من القدرات المتنوعة لألشخاص

٢ 

 –د  يستخدم شبكة االنترنت فى البحث عن المصادر المختلفة للحصول على القوى العاملة
٣ 

  المحتويات:                                                           

  النظرية: . المحاضرات١-٣

 عدد الساعات
 األسبوع الموضوع

 نظرى عملى

 األول اإلطار العام لمفھوم إدارة الموارد البشرية ١ ٢

 الثاني المفھوم واألھمية واألھداف والتحديات ١ ٢

 الثالث التنظيم االدارى إلدارة الموارد البشرية ١ ٢

 الرابع ادالمتغيرات البيئية المؤثرة على قرارات إدارة األفر ١ ٢

 الخامس وظائف إدارة األفراد ١ ٢

الوظائف المتعلقة بإعداد وتكوين القوى العاملة (تدبير  ١ ٢
 االحتياجات)

 السادس

تقييم وتحليل الوظائف / تقييم الوظائف / إدارة األجور  ١ ٢
 والمرتفعات

 السابع

 الثامن تخطيط القوى العاملة / اختيار وتعيين األفراد ١ ٢



ارة األفراد والعالقات اإلنسانية ( التحفيز/ إد ١ ٢
 القيادة/االتصاالت)

 التاسع

 العاشر الوظائف المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ١ ٢

 الحادي عشر تدريب العمالة بالمستويات اإلدارية المختلفة ١ ٢

 الثاني عشر المسار الوظيفي االساسى للترقية ونقل العاملين ١ ٢

 الثالث عشر خدمة العاملين / تقييم أداء العاملين نقل وإنھاء ١ ٢

 الرابع عشر الرقابة على وظائف إدارة الموارد البشرية ١ ٢

  

  أساليب وطرق التعليم والتعلم -٤

 ١-٤ التعليم الفعال والنشط

 ٢-٤ االمتحانات الدورية الصغيرة

 ٣-٤ التفكير والمشاركة

  

  أساليب تقييم الطالب -٥

 ١-٥ مشاركة الجماعة فى النقاش والحوار لتقييم ةالمھارة العام

 ٢-٥ الواجب المنزلى لتقييم مھارة المعرفة والفھم

 ٣-٥ تصحيح الطالب للواجب بنفسه لتقييم المھارة الذھنية العلمية

 ٤-٥ تصحيح الطالب لنظيرة لتقييم المھارة العملية

 ٥-٥  لتقييم المھارة العملية

  جدول التقييم                                                        

األول / الثالث / الخامس / السابع / 
 الحادى عشر

األسبوع
مشاركة الجماعة فى النقاش 

 والحوار
التقييم األول

األسبوع من الثانى حتى الثالث عشر  الواجب المنزلى
التقييم 
 الثاني

األسبوع السادس  تصحيح الطالب لنفسه
التقييم 

 لثالثا

األسبوع العاشر  تصحيح الطالب لنظيرة
التقييم 
 الرابع

األسبوع السادس/ العاشر / الثالث عشر  االمتحانات
التقييم 
 الخامس

  

  



  نسب التقييم

 ٢٠ امتحان نصف الفصل الدراسى

 ٣٠ امتحان نھاية الفصل الدراسى

 ١٠ االمتحانات الشفھية

 ١٥ االمتحانات العملية

 ١٥ الفصل الدراسىأعمال السنة فى 

 ١٠ أنواع أخرى من التقييم

 %١٠٠ االجمـــــــالى

  

  طرق أخرى فعاله للتقييم

المقرر يتم فيه  مسؤلإعداد ورش عمل ( ثنائية األبعاد ) كل منھا يتكون من طالبين تحت إشراف 
 - االتى :

والقضاء على ما  فيتبادال الفھم –يشرح كل منھما لآلخر ما تمكن من فھمه وما صعب على اآلخر 
  ثم يلتقيا مع المدرس ليعرضا عليه منتجه عمليھما –تعسر فھمة عليھم 

ھذه الطريقة ال يرصد لھا درجات ولكن الھدف منھا تفعيل الطالب لتنمية الثقة بالنفس  -ملحوظة :
 لدية والتعاون وكذلك قدرته على الحكم على نفسه وعلى الغير دون تحيز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقررمصفوفة ال

  

 عامة وقابلية للنقلعملية ومھنية ذھنية فھم ومعرفة األسبوع

 ٢د ١د ٢ج ١ج ٣ب ٢ب ١ب ٥أ ٤أ ٣أ ٢أ ١أ 

  √          √ األول

  √  √       √ √ الثانى

    √   √    √  الثالث

    √   √    √  الرابع

 √   √   √   √ √  الخامس

 √   √   √   √   السادس

 √  √    √  √ √   السابع

 √  √   √   √    الثامن

 √  √      √    التاسع

   √  √ √   √    العاشر

   √  √ √  √     الحادى عشر

     √   √     الثانى عشر

     √   √     الثالث عشر

     √        الرابع عشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 جامعة مدينة السادات                             
 يةئاسات والبحوث البيمعھد الدر

  
  نموذج توصيف مقرر إسعافات أولية

   
 معھد الدراسات والبحوث البيئية معھدال

  قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتھا القسم
 DE05  كود المقرر

  

  
 العامة للمقرر:األھداف

  وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر: 
  االلتھاب  –التھاب الحنجرة  –الزكام  –كرة عن األمراض المعدية مثل التھاب الحلق ف الديھيكون

  النزالت المعوية....وكيفية التصرف فيھا –النكاف  –السعال الديكي  –الرئوي 
  تتعرف علي قواعد وتعليمات اإلسعافات األولية وأھميتھا وكيفية التصرف في حاالت الجروح– 

اللدغات والعضات........  –ضربة الشمس  –التسمم –صابات المختلفة اإل –النزيف  –الحروق 
  وكيفية التصرف فيھا

  
صف بإيجاز إيه خطط يتم تنفيذھا لتطوير وتحسين المقرر الدراسي (مثل االستخدام المتزايد لتقنية 

  دراسة ).المعلومات أو مراجع االنترنت والتغيرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال ال
 توظيف الكمبيوتر في التدريس  
 -التعليم االلكتروني  
 ت في تحضير المحاضرةينترناستخدام شبكة اإل  
 -      التغير في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة  

  
  

 توصيف المقرر الدراسي -١

  الموضوعات التي ينبغي تناولھا   
  قائمة الموضوعات   

  
عد ساعات 

التدريس 
   النظرى

عدد ساعات 
لتدريس ا

   العملى
دراسة بعض األمراض المعدية مثل   االسبوع األول

  التھاب الزور والحلق والحنجرة
٢  ١  

 االلتھابالتھاب اللوز والسعال الديكي   االسبوع الثانى
  الرئوي

٢  ١  

  ٢  ١  بأنواعهالنزالت المعوية والجفاف   االسبوع الثالث
  ٢  ١  بأنواعه الوبائيالتھاب الكبد   االسبوع الرابع

 أھميتھااألولية  اإلسعافات بأھميةتعريف   االسبوع الخامس
  الغرض منھا 

٢  ١  

      حقيبة اإلسعاف مكوناتھا وأھميتھا   االسبوع السادس



الجروح  -العامة الشائعة اإلصابات أنواع  االسبوع السابع
  ومضاعفتھا -إسعافھا - أنواعھا

٢  ١  

زيف ومضاعفاتھا والن إسعافھاالكسور   االسبوع الثامن
والصدمة والغرق  أنواعھا وعالماتھا 

  وطرق الوقاية

٢  ١  

        

والتضميد  ةالضماد -األولية اإلسعافات  االسبوع التاسع
والحقن وأنواعھا الجبائر أنواعھا 

  واستخدامھا 

٢  ١  

      واالختناقات النفس الصناعيةوالكمادات   االسبوع العاشر

ومضاعفتھا - ھاإسعاف -الجروح أنواعھا  االسبوع الحادى عشر
  ومضاعفاتھا إسعافھاالكسور 

٢  ١  

الخاصة  اإلصابات القلبي الرئوي اإلنعاش  االسبوع الثانى عشر
   وإسعافھامثل اللدغات والعضات 

٢  ١  

 الرأس إصاباتالخاصة مثل   اإلصابات  االسبوع الثالث عشر
  والعينين  واألسنانوالفك 

٢  ١  

حاالت  سعافوإ والقدمينوالظھر   االسبوع الرابع عشر
  االختناق

٢  ١  

 
  
  

  )   ILOsمخرجات التعلم المستھدفة ( 

 
  / تطوير نتائج التعلم ٤
  

  

  بين لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي :ي
  

 موجز سريع للمعارف أو المھارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتھا  
 نتشارھا وكيفية التعامل معھا الطالبة باألمراض المعدية الشائعة وكيفية منع ا إلمام  
  ضربة  –التسمم –اإلصابات المختلفة  –النزيف  –الحروق  –اإلسعافات األولية للحاالت الحرجة مثل الجروح

  اللدغات والعضات –الشمس 
 كيفية عمل صيدلية منزلية واستخدام طفايات الحريق  

  

  ية تطوير تلك المعارف أو المھارات.توصيف االستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغ
                المحاضرات  
                                     المناقشات وطرح األسئلة  
 التعلم التعاوني داخل الدرس  
                  الشفافيات  
 وربوينت.....)              ابالكمبيوتر(ب همييالعروض التقد  
   السبورة  
 يالتعلم اإللكترون  

  
  الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعليمي ھذا المجال الدراسي. 

   المناقشة أثناء المحاضرة  
     البحوث  
 االختبارات    

  



  المعارف:أ )
  / توصيف المعارف المراد اكتسابھا: ١

 والكبار  األطفالب تصي التيالطالب باألمراض المعدية والمشكالت الصحية الشائعة   إلمام
 ووسائل الوقاية منھا

 
 سعافات األولى في الحاالت الحرجة مثلباإل البتعريف الط: 

o الحروق  
o ضربات الشمس  
o  التسمم  
o  اإلسھالاللدغات  
o الصرع  
o الختناق ا  
o الغرق  

  

  / استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:٢
                 المحاضرات  
 سئلة                                    المناقشات وطرح األ  
 التعلم التعاوني داخل الدرس  
                  الشفافيات  
 وربوينت.....)              ابالكمبيوتر(ب همييالعروض التقد  
   السبورة  
 التعلم اإللكتروني  

  
 

  طرق تقويم المعارف المكتسبة: /٣
            المناقشات وطرح األسئلة  
 ارات الفصلية               االختب  
 األنشطة  العلمية والتعاون داخل القاعات  

  
  ب) المھارات اإلدراكية : 

  / توصيف المھارات اإلدراكية المراد تنميتھا ١
      تطوير وسائل الحصول على المعلومات لدى الطالب  
 تطوير شخصية الطالب لتصبح شخصية حوارية بناءة  
  بوسائل عدة وأھمھا الوسائل اإللكترونيةحث الطالب على طلب العلم  

  / استراتجيات التدريس  المستخدمة لتنمية تلك المھارات ٢
                المحاضرات  
                                     المناقشات وطرح األسئلة  
 التعلم التعاوني داخل الدرس  
                  الشفافيات  
 وربوينت.....)              اتر(ببالكمبيو همييالعروض التقد  
   السبورة  
 التعلم اإللكتروني  

  
  /طرق تقويم المھارات اإلدراكية للطالب :٣ 

           األسئلة الشفھية أثناء المناقشات والمشاركة  
      االختبارات الفصلية  
 األنشطة    

  ج) مھارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسئولية: 
  عالقات لشخصية والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرھا/ وصف لمھارات ال١



    مھارات االتصال مع الغير  
     مھارات تحمل المسئولية وقيادة الفريق  
     التعلم الذاتي  
 مھارات العمل التعاوني  وكل ذلك من خالل المناقشات الدراسية  

  
  / استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير ھذه المھارات٢

  حدث المعلومات تخدم المقرر ومناقشة ذلك في أبعرض أھداف المقرر وطلب من الطالبة بالمشاركة في تجميع
  صورة جماعية

 مع دراسة إمكانية تطبيق ذلك عمليا  
  / طرق تقويم مھارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسئولية لدى الطالب ٣

 شات         بتقييم مشاركتھن الفعالة أثناء المناق  
      االختبارات الفصلية  
 األنشطة  البينية  
 تحديد مدى تحملھن المسئولة داخل القاعات التدريسية  

  د) مھارات التواصل وتقنية المعلومات والمھارات العددية: 
  / توصيف للمھارات المراد تنميتھا في ھذا المجال:١

    استخدام شبكات اإللكترونية بما يخدم المقرر  
 ستفادة من العروض التقدمية المقدمة خالل الدرساال  
 تنمية مھارات العمل الجماعي واالتصال  

  / استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المھارات:٢
        التعلم التعاوني  
             التعلم اإللكتروني  
 العمل الجماعي  

  طالب:/ طرق تقويم المھارات العددية ومھارات التواصل لدى ال٣
           اختبارات الموقف داخل القاعات  
 تقييم األنشطة  المشاركة بھا كل طالبة  

  ھ) المھارات الحركية النفسية (إن وجدت ): 
  / توصيف للمھارات الحركية النفسية المراد تنميتھا ومستوى األداء المطلوب :١

 األساليب الحركيةتعليم الطالب المشاركة الفعالة بأساليب العقلية بالمناقشة وب  
 

  / استراتجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المھارات :٢
    المناقشة  
    الحوار  
     احترام الرأي  
   احترام اإلبداعات الفكرية  

  

  / طرق تقويم المھارات الحركية النفسية لدى الطالب ٣
     المناقشة  
    الحوار  
 البحوث  

  لفصل الدراسي / جدول مھارات تقويم الطالب خالل ا٥
مھمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ، مشروع جماعي   التقويم

  ،اختبار نھائي...........   الخ)
نسبته من التقويم   األسبوع المحدد له 

  النھائي 
١   ١٥  ٥  اختبار فصلى أول  
٢   ١٥  ١٠  بحوث أو مشاركة علمية  
٣   ٧٠  ١٢  اختبار نھائي  

  

 د. الدعم الطالبي
م أعضاء ھيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (اذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن / تدابير تقدي١

  يتواجد خالله أعضاء ھيئة التدريس لھذا الغرض في كل أسبوع )



  
  
  
  
  

 ھ) مصادر التعليم 
  /الكتب المقررة المطلوبة١

 ٢٠٠٢كان للنشر، (. الرعاية الصحية لألطفال. العبي محمد عيسى الموزان.(  
 ٢٠١٠السعيد، المرشد في اإلسعافات األولية، ( إيھاب.(  

  /المراجع الرئيسية٢
 ) ،٢٠٠١المصيقر. التغذية في الصحة والمرض. دبي، دار القلم.(  

  
  / الكتب والمراجع التي يوصى بھا ) المجالت العلمية والتقارير .......... الخ ٣

  ٢٠٠٤بالمنزل مكتبة جرير، ( ، دليلك الطبي للعالجأتاكديبور.(  
  

  / المراجع االلكترونية ، مواقع اإلنترنت ..الخ:٤
 كل المواقع العلمية مسموح بھا  

  

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/ األسطوانات المدمجة ،والمعايير/ اللوائح التنظيمية
  الفنية:

  
  
  

  و.المرافق األزمة:
المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات(أي:عدد المقاعد داخل الفصول الدراسية  بين متطلبات

  والمختبرات، وعدد أجھزة الحاسب اآللي المتاحة..الخ
 المباني (قاعات المحاضرات،المختبرات،الخ)-١

  متوفرة
  مصادر الحاسب اآللي:-٢
  مخبريه خاصة،أذكرھا أو أرفق قائمة بھا ): مصادر أخرى(حددھا..مثل الحاجة إلي تجھيزات-٣

  

  ز.تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
  استراتجيات الحصول علي التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فاعلية تدريس -١

               االختبارات الفصلية  
          المناقشات داخل القاعات  
         المشاركة الفعالة  
    تقييم البحوث                    
 تطوير عمليات التقييم باستخدام الطرق اإللكترونية  
 استراتيجيات أخرى لتقيم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم -٢
 استخدام التقييم االلكتروني لتوفير العدالة في التقييم  
 المراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم  
 ليات تطوير التدريسعم-٣

 توفير أجھزة  العرض بالقاعات  
  بناء على توصيات لجنة الخطط والجداول والمراجعة الداخلية واألستاذة الزائرين -

  تشجيع الطالبات على التقديم واإللقاء  
 المناقشات الجماعية 

  
الطلبة بواسطة مدرسين  عمليات التحقق من معايير االنجاز لدى الطالب(مثل تدقيق،تصحيح عينه من أعمال -٤

  مستقلين والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أوعينه من الواجبات من طاقم تدريس من مؤسسة أخرى
  

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فاعلية المقرر الدراسي  والتخطيط لتطويرھا -٥
 تقييم المقررات سنويا من قبل لجنة الجودة  
 لتي تحتاج إلى تطوير سنوياتحديث المقررات ا  
 استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لسھولة الشرح المقررات 

  
  
  

  ساعة مكتبية٢



  نسب التقييم

 ٢٠ امتحان نصف الفصل الدراسى

 ٣٠ امتحان نھاية الفصل الدراسى

 ١٠ االمتحانات الشفھية

 ١٥ االمتحانات العملية

 ١٥ أعمال السنة فى الفصل الدراسى

 ١٠ أنواع أخرى من التقييم

 %١٠٠ االجمـــــــالى

  

  مصفوفة المقرر

  

  لمھارة ا           

  

 األسبوع

المعرفة 
 والفھم

 الذھنية
العلمية 
 والمھنية

عامة ولھا 
 قابلية للنقل

 *   * االسبوع االول

 * * * * االسبوع الثانى

 * * * * االسبوع الثالث

  * * * * االسبوع الرابع

 * * * * االسبوع الخامس

 * * * * وع السادساالسب

 * * * * االسبوع السابع

 * * * * االسبوع الثامن

 * * * * االسبوع التاسع

 * * * * االسبوع العاشر

 * * * * االسبوع الحادى عشر

 * * * * االسبوع الثانى عشر

 * *  * * االسبوع الثالث عشر
  *  * *  *  االسبوع الرابع عشر

 

 
 

 


