
 
 

 

 مدينة الساداتجـــامعة 
 معهد الدراسات والبحوث البيئية
 قسم التنمية المتواصلة للبيئة

 

 

 

 الحماية من أخطار السيول
 

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

  اختياريالمقرر إجباري/ اختياري: 
 هاوإدارة مشروعاتلبيئة ل تواصلةالتنمية الم قسم:  القسم الذي يقدم البرنامج

 هاوإدارة مشروعاتللبيئة  تواصلةالتنمية الم قسم :القسم الذي يقدم المقرر
 دكتوراه :السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 :البيانات األساسية
 DPO015 الرقم الكودي :                    الحماية من أخطار السيولاسم المقرر : 

 1 محاضرات نظرية :                  2 ت المعتمدة للمقرر:عدد الساعا
  2إجمالي :    2 دروس عملية:        دروس تطبيقية:        

 :البيانات المهنية
1- Uاألهداف العامة للمقرر الدراسيU: 

  ئية.بماهية الفيضانات و السيول والحمال الخاصة باألنهار و المجارى الماعريف الطالب ت •
  .الفيضانات و السيول بمصر و العالمادر األلمام بمص •
  الخاصة باستراتجيات درئ مخاطر السيول وكيفية مواجهتها.أكتساب المهارات  •
 

2- U:العوائد والمخرجات التعليمية المستهدفة من خالل تدريس المقرر 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
لوم�ات الالزم�ة يوضح المع -2/1/1 المعرفة والفهم: -1

 لتنمية واستدامة الموارد الطبيعي�ة .
    

يتع�����رف الطال�����ب عل�����ى  -2/1/1/1
 الحركة الميكانيكية للسوائل

 
يحدد مناهج البح�ث العلم�ي  -2/1/3

 و أدواته المختلفة .
يص��نف الطال��ب المج��ارى  2/1/3/1

المائي���ة المختلف���ة وحج���م االس���تيعاب 
ومعدالت  لبحيرة السد العالى   المائى

 .بنهر النيل السريان
يمي���ز الطال���ب ب���ين أن���واع  2/1/3/2

 السدود و الحواجز المائية المختلفة
يق���در كمي���ات المي���اه خل���ف  2/1/3/3

 الحواجز المائية
ي�������درك م�������دى مس�������اهمة  -2/1/6

موض���وع الدراس���ة لتنمي���ة المعرف���ة 
يس�����توعب الي�����ات تقس�����يم  2/1/6/1

 لمياهوتوزيع ا
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
ي���تفهم االتفاقي���ات المبرم���ة  2/1/6/2 وحل المشاكل في البيئة المحيطة.

 بين دول المنابع ودول المصبات
 المهارات الذهنية: -2

  
     

 

يج���ري الدراس���ات البحثي���ة  -2/2/3
المتخصص����ة ف����ي اس����تدامة البيئ����ة 

 ويقيمها.

ت��وازن  ب��ينيق��ارن الطال��ب  2/2/3/1
نهر النيل و الودي�ان الجاف�ة المنح�درة 

 ألحمر.من مرتفعات جبال البحر ا
ح ط�رق لتوزي�ع المي�اه يقتر 2/2/3/2

زان�������ات الطبيعي�������ة و الزائ�������دة بالخ
 الصناعية.

ي�����ربط ب�����ين أحص�����ائيات  2/2/4/1 يصيغ األوراق العلمية. -2/2/4
تك��رار ح��دوث الس��يول وام��اكن اقام��ة 

 السدود والمخرات.
يوظف  المعرفة والفهم ف�ى  -2/2/6

ح���ل  المش���اكل المعق���دة والمتع���ددة 
ف��ي س���ياقات مألوف��ة وغي���ر  األبع��اد

مألوفة بغرض إجالء الرؤى وتق�ديم  
 مقترحات غير نمطية .

يق��يم العالق��ة ب��ين مص��بات  2/2/6/1
األودي���ة الجاف���ة وامكاني���ات ح���دوث 

 السيول

يح��دد آلي��ات وأدوات بش��ان  -2/2/7
عملي���ة االس���تدامة بغ���رض الحف���اظ 
 على الموارد الطبيعية وتقييم اآلثار 

 .البيئية المحتملة 
 

ي���������تقن أس���������س التنب���������ؤ  2/2/7/1
الهي�������درولوجى باالعتم�������اد عل�������ي 
المعلوم�������ات التاريخي�������ة لعناص�������ر 

 ومنظومات مصادر المياه.
 

المهارات المهنية  -3
 :العمليةو

 

ي���دير العدي���د م���ن اللق���اءات  -2/3/3
العلمي����ة والن����دوات وورش العم����ل 

 لنشر ثقافة االستدامة البيئية.

ر يقدر الطال�ب أهمي�ة اختي�ا 2/3/3/1
ت الحيوي��ة ومخ��اطر آالمواق��ع للمنش��

 .ول والفيضاناتيالس
يصمم الطالب خط�ة إلدارة  2/3/3/2

الموق���ف أثن���اء فيض���ان أح���د األودي���ة 
 الجافة غلى سبيل المثال.  

الش���واهد الحقلي���ة  يس���تخدم  2/3/3/3
متعي��رات الطق��س ف��ي التنب��ؤ بأم��اكن و

 .حدوث السيول
 يعظم العائد من تطبيق نظ�م -2/3/4

 اإلدارة البيئية.
 

يح��دد أم��اكن لتخ��زين مي��اه  2/3/4/1
الس��������يول والفيض��������انات بغ��������رض 

 االستفادة منها
المهارات العامة والقابلة  -4

  :للنقل
  

المه����ارات  يقت���رح تط����وير -2/4/3
وال�����تعلم  يالالزم����ة لل�����تمكن ال�����ذات

،  مس��تقل المس��تمر(مثل العم��ل بش��كل
 الوقت , ومهارات التنظيم ). دارةإو
 

يحق������ق الخط������ة الميداني������ة 2/4/3/1
الت الط�وارئ ف�ي ااألزمة وح إلدارة

 الوقت المناسب
 

مص���ادر المعلوم���ات  ين���وع -2/4/4
 وبيانية).(نصية ولفظية وعددية 

تب���ادل  يجي���د الق���درة عل���ى 2/4/4/1
المعلوم��ات ع��ن احتم��االت و مخ��اطر 

 الفيضان محليا وإقليميا.
العمل في فريق كفرد  يمكنه -2/4/5

   .ئدوعضو وقا
يجي���د التعام���ل م���ع قواع���د  2/4/5/1

 .البيانات االليكترونية
دارة اللق���اءات يس���اهم ف���ي إ -2/4/6

العلمية بكفاءة ومق�درة عل�ى التنظ�يم 
 دارة الوقت بفاعلية .إو
 

يجي���د ال���بط ب���ين الظ���واهر  2/4/6/1
الطبيعي���ة وتغي���رات الطق���س وص���ور 
األقم��ار الص��ناعية للح��د م��ن مخ��اطر 

 السيول والفيضانات
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3- U الدراسى:محتويات المقرر 

المحاضرات  الساعات عدد الموضوع
 النظرية

الدروس 
 العملية/التطبيقية

الحركة الميكانيكية للسوائل و المجارى المائية و أنواع مقدمة عن  
 السدود و الحواجز

2 1 2 

حوض نهر النيل والخصائص الهيدرولوجية لنهر النيل قبل و بعد 
 السد العالى

2 1 2 

 4 2 4 سدود والحواجز المائيةال
 2 1 2 أليات توزيع وتقسيم المياه بين دول المنابع والمصبات

 األودية الجافة المنحدرة من مرتفعات جبال البحر األحمر و
 استخدام األراضي وتقسيم المناطق وتقييم المخاطر

2 1 2 

 والتدابير غير وتوزيع المياه الزائدة المياهباالحتفاظ أستراتجية
 الهيكلية

4 2 4 

 4 2 4 في حاالت الطوارئأدارة األزمات  و الفيضاناتالسيول و
 4 2 4 التنبؤ الهيدرولوجى

 4 2 4 ول يضد مخاطر الس التوعية العامة ، والمشاركة العامة والتأمين
 

4- U:موضوعات المقرر 
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

لمج���ارى مقدم���ة ع���ن  الحرك���ة الميكانيكي���ة للس���وائل و ا 1
 الثاني -األول المائية و أنواع السدود و الحواجز

حوض نهر النيل والخص�ائص الهيدرولوجي�ة لنه�ر الني�ل  2
 الثالث قبل و بعد السد العالى

 الخامس -الرابع   السدود والحواجز المائية 3
 السادس أليات توزيع وتقسيم المياه بين دول المنابع والمصبات 4

5 
المنح���درة م���ن مرتفع���ات جب���ال البح���ر األودي���ة الجاف���ة 

اس���تخدام األراض���ي وتقس���يم المن���اطق وتقي���يم  األحم���ر و
 المخاطر

 السابع

 وتوزي����ع المي����اه الزائ����دة المي����اهباالحتف����اظ  إس����تراتجية 6
 التاسع –الثامن  والتدابير غير الهيكلية

ف�����ي ح�����االت إدارة األزم�����ات  و الفيض�����اناتالس�����يول و 7
 رالحادي عش -العاشر  الطوارئ

 الثالث عشر –الثاني عشر  التنبؤ الهيدرولوجى 8

ض�د مخ�اطر  التوعية العامة ، والمشاركة العامة والتأمين 9
 الرابع عشر  ول يالس
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5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 

 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 
2/1/3 
2/1/6 

2/2/3 
2/2/4 
2/2/6 
2/2/7 

2/3/3 
2/3/4 

2/4/3 
2/4/4 
2/4/5 
2/4/6 

 
6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 منالثا التاسع

 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يتعرف الطالب  -1
عل��������ى الحرك��������ة 
الميكانيكي��������������������ة 

 للسوائل

  

      x 

يص���نف الطال���ب  -
المج����ارى المائي����ة 
المختلف�����ة وحج�����م 

  االستيعاب الم�ائى
 لبحيرة السد العالى 
 ومعدالت الس�ريان

 . بنهر النيل

  

     x  

طال��ب ب��ين يمي��ز ال
أن����واع الس����دود و 
الح����واجز المائي����ة 

 المختلفة

  

    x   

يقدر كمي�ات المي�اه 
خل�����ف الح�����واجز 

 المائية

  
    x   

يس�����توعب الي�����ات 
تقس������يم وتوزي������ع 

 المياه

  
 

 
 x    

ي����تفهم االتفاقي����ات 
المبرم���ة ب���ين دول 
المن��������������ابع ودول 

 المصبات

  

 

 

 x    

ت 
ارا

مه
ال

نية
ذه

ال
 

يق��ارن الطال��ب  -1
ت���وازن نه���ر  نب���ي

الني�����ل و الودي�����ان 
الجاف����ة المنح����درة 
م�������ن مرتفع�������ات 

  

  x     
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جب���������ال البح���������ر 
 األحمر.

ح ط������رق يقت������ر -
لتوزي�������ع المي�������اه 

زان��ات الزائ��دة بالخ
الطبيعي��������������������ة و 

 الصناعية.

  

 x      

ي�����������ربط ب�����������ين 
أحص��ائيات تك��رار 
ح�����دوث الس�����يول 
وام�������اكن اقام�������ة 
الس����������������������������دود 

 والمخرات.

  

 x      

ن يق���يم العالق���ة ب���ي
مص����بات األودي����ة 
الجاف��ة وامكاني��ات 

 حدوث السيول

  

x       

ي��تقن أس��س التنب��ؤ 
الهي�������������درولوجى 
باالعتم������اد عل������ي 
المعلوم��������������������ات 
التاريخية لعناص�ر 
ومنظوم������������������ات 

 مصادر المياه.

 x 

       

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

يق����در الطال����ب  -1
أهمي�������ة اختي�������ار 

ت آالمواق���ع للمنش���
الحيوي��ة ومخ��اطر 
الس����������������������������ٮول 

 .يضاناتوالف

  

    x   

يص��مم الطال��ب  -2
خط����������������ة إلدارة 
الموق�������ف أثن�������اء 
فيض���������ان أح���������د 
األودي������ة الجاف������ة 
 غلى سبيل المثال.  

  

x       

 يس�������������������تخدم -3
الش����واهد الحقلي����ة 

متعيرات الطق�س و
ف��ي التنب��ؤ بأم��اكن 

 .حدوث السيول

 x 

       

يح���������دد أم���������اكن 
لتخ��������زين مي��������اه 
الس����������������������������يول 
والفيض����������������انات 
بغ���رض االس���تفادة 

 هامن

x  
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قل
 للن

بلة
لقا

 وا
مة

لعا
ت 

را
مها

ال
 

يحق��ق الخط��ة  -2د
الميداني���������ة إلدارة 

الت ااألزم����ة وح����
الط�������وارئ ف�������ي 

 الوقت المناسب

  

x       

يجي����د الق����درة  -1د
تب����������ادل  عل����������ى

المعلوم�����ات ع�����ن 
احتم�����������������االت و 
مخ���اطر الفيض���ان 

 محليا وإقليميا.

  

x       

يجيد التعامل م�ع  -
قواع�����د البيان������ات 

 .يكترونيةاالل

 x 
       

يجي����د ال����بط ب����ين 
الظ��واهر الطبيعي��ة 
وتغي���رات الطق���س 
وص�����ور األقم�����ار 
الصناعية للحد من 
مخ����اطر الس�����يول 

 والفيضانات

x         

 
7- U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ال
ت

شا
ناق

م
 

1T
لم 

لتع
ا

نى
او

لتع
ا

 

3T
حل

03T0T 3TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

1T
ار

دو
األ

ب 
لع

 

1T
ب

تو
مك

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

1T
ية

علم
ض 

رو
ع

 

1T
ية

دان
مي

ة 
حل

ر
 

1T
الة

 ح
سة

درا
 

1T
ية

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

1T
بة

جر
ت

 

 و الفهم المعرفة
2/1/1 x              

2/1/3 x              

2/1/6 x              

 الذهنيةالمهارات 

2/2/3 x              

2/2/4 x              

2/2/6 x              

2/2/7 x     x      x   

 المهارات المهنية
2/3/3 x     x      x   
2/3/4 x     x      x   

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/3   x   x    x  x   

2/4/4   x   x    x  x   

2/4/5   x   x    x  x   

2/4/6   x         x   
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8- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

ري
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وي 

شف
 ال

بار
خت

اال
 

1T
لي

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

 تقيم تقرير
تقيم 
 مشروع

 و الفهم المعرفة
2/1/1      

2/1/3      

2/1/6      

 الذهنيةارات المه

2/2/3      

2/2/4      

2/2/6      

2/2/7      

 المهارات المهنية
2/3/3      

2/3/4      

 المنقولةالمهارات العامة و

2/4/3      

2/4/4      

2/4/5      

2/4/6      
 

 

 

 

 
 
 

9- Uالوزن النسبي لكل تقييمو مالجدول الزمني للتقيي 
 

 ألسبوعا النسبة طرق التقيم
 السادس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 15 األختبار الشفوي النهائى

 الخامس عشر 15 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 10 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
 

10- Uع:قائمة المراج 

 كتب مقترحة -11-1
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Jos van Alphen, Eelco van Beek   and Marco Taal, 2006.Floods, from Defence to Management: 

Proceedings of the 3rd International Symposium on Flood Defence, Nijmegen, the Netherlands, 
Published by Taylor & Francis. 397 pp. 

 
 كتب وأبحاث اليكترونية 11-2

4TUhttp://www.cig.ensmp.fr/~iahs/redbooks/a042/04201.pdfU4T 
4TUhttp://www.umweltbundesamt.de/anlagen/Checklistenmethode/Hochwasser_eng.pdfU4T 
 

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -11-3
 

4TUhttp://www.urbanflooding.co.uk/ U4T 
4TUhttp://www.talsperrenkomitee.de/german_research/index.cgi/page/article/article_id/18 U4T 
4TUhttp://www.onlinetips.org/home-security-floodingU4T 
4TUhttp://www.friendsofwfp.org/site/pp.asp?c=7oIJLSOsGpF&b=245179 U4T 
 
 

11- Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم: 

  امكانات مادية لألعمال الحقلية -وبرامج اليكترونية -دعم طباعة –جهزة ووسائل عرض أ          

 أ.د/ رفاعى إبراهيم رفاعى :المقرر بتوصيفالقائم       
 لمقرر: د/ هاله أحمد عبد العالمنسق ا      
 نادية حامد البتانونى د/  رئيس القسم العلمي:      
   التاريخ:      

http://www.cig.ensmp.fr/~iahs/redbooks/a042/04201.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/anlagen/Checklistenmethode/Hochwasser_eng.pdf
http://www.urbanflooding.co.uk/
http://www.talsperrenkomitee.de/german_research/index.cgi/page/article/article_id/18
http://www.onlinetips.org/home-security-flooding
http://www.friendsofwfp.org/site/pp.asp?c=7oIJLSOsGpF&b=245179
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