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 إدارة الموارد المائية
التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /                                              :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الدكتوراه
  إجباريالمقرر إجباري/ اختياري: 
 ارة مشروعاتهاتواصلة للبيئة وإدمالتنمية ال : القسم الذي يقدم البرنامج

 تواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهامالتنمية ال : القسم الذي يقدم المقرر
 دكتوراه /السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DPB 07 الكود:        إدارة الموارد المائية العنوان:

  1المحاضرة: 2 الساعات المعتمدة:
 2 المجموع: 2العملي: :لخاصرشاد احصص اإل

 (ب) البيانات المهنية 
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
 المائية. دمعرفة مصادرا لموار •
 التعرف على الخزانات الجوفية المختلفة فى مصر. •

 .إستخدامات المياه فى مصر •

 سياسات إدارة المياه فى مصر •

 المائية لإلدارة األساسية  المعوقات10T التحديات •
 دارة المستدامة ومعرفة اسباب ازمة المياه (القضايا الرئيسية والحلول المقترحة)األ •
2U- النتائج التعليمية المستهدفة: 

 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يبين التأثيرات البيئية ألنشطة    2/1/2 :والفهم ةالمعرف -2-1

االنت���اج المختلف���ة وتأثره���ا باألنش���طة 
 ريةالبش

 

يع��رف مص��ادر الم��وارد  2/1/2/1
 المائية

الخزان���ات أن���واع يع���رف  2/1/2/2
 .الجوفية واهم خواصها

0B2/1/6  ي��درك م��دى مس��اهمة موض��وع
الدراسة لتنمية المعرفة وح�ل المش�اكل 

 في البيئة المحيطة

اه����م التح����ديات  يع����رف  2/1/6/1
والمعوق���ات الت���ى تواج���ة الم���وارد 

 المائية
ازم�����ة اس�����باب  يع�����رف  2/1/6/2

المياه و الحلول المقترحة من خ�الل 
 األدارة المستدامة للمياه

1B2/1/7  يربط  بين المعرفة والمه�ارات
المكتسبة م�ن برن�امج الدراس�ة لتعزي�ز 
األنش��طة البيئي��ة والمهني��ة  والمواطن��ة 
والمس��ؤولية ع��ن المح��يط ال��ذي يع��يش 

 ويعمل فيه

يع����رف سياس����ات األدارة  2/1/7/1
 .المائية

 

يوظ���ف المعرف���ة والفه���م  2/2/6/1يوظف  المعرفة والفهم فى    2/2/6 مهارات الذهنية:ال -2-2
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 لمقررمخرجات التعلم ل لبرنامجل مخرجات التعلم البند
حل  المشاكل المعقدة والمتعددة 
األبعاد في سياقات مألوفة وغير 

مألوفة بغرض إجالء الرؤى وتقديم  
 .مقترحات غير نمطية

 مياه.للالمختلفة ستخدامات اال فى 
يوظ���ف المعرف���ة والفه���م  2/2/6/2

 الخزان��ات الجوفي��ة ب��ين ي��زف��ى التمي
 .المختلفة

يحدد آليات وأدوات بشان  2/2/7
عملية االستدامة بغرض الحفاظ على 
الموارد الطبيعية وتقييم اآلثار  البيئية 

 .المحتملة

األدارة يح���������دد كيفي���������ة  2/2/7/1
 المستدامة للمياه.

 حل��ول غي��ر تقليدي��ة يح��دد 2/2/7/2
 .لإلدارة المستدامة للمياة

مهارات المهنية ال -2-3
 :والعملية

ي�����تقن تص�����ميم نظ�����م اإلدارة   2/3/1
 البيئية وتقييم األثر البيئي

 

األدارة المستدامة  يتقن 2/3/1/1
للموارد المائية ومعرفة اسباب 

 ازمة المياه وتقييم األثار البيئية لها. 
يعظ��م العائ��د م��ن تطبي��ق نظ��م  2/3/4

 اإلدارة البيئية
 

تغلب علي يعظم العائد لل 2/3/4/1
 األساسية  المعوقات التحديات

 .المائية لإلدارة
المهارات العامة  -2-4

 :والقابلة 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

معارف��ه ومهارات��ه يط��ور  2/4/3/1
ة التطورات العالمية ف�ى ذاتيا لمواكب

 مجال ادارة الموار د المائية

 
3- Uالمحتويات: 

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع
 2 1 2 المصادر المختلفة للموارد المائية

 2 1 2 نهر النيل
 2 1 2 الخزانات الجوفية (وادى النيل والدلتا)
 2 1 2 الخزانات الجوفية (الصحراء الغربية)

 2 1 2 الجوفية (الصحراء الشرقية)الخزانات 
 2 1 2 الخزانات الجوفية (سيناء)

 2 1 2 الخزانات الجوفية (الساحل الشمالى)

 2 1 2 استخدامات المياه

 2 1 2 سياسات األدارة المائية

 2 1 2 التحديات ومعوقات األدارة المائية

 2 1 2 األدارة المستدامة للمياه

 2 1 2 كة المستهلكينتشجيع القطاع الخاص ومشار

 2 1 2 حلول غير تقليدية

 2 1 2 سياسات إدارة المياه فى مصر 
 
 
 
 
 
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

 االول المصادر المختلفة للموارد المائية 1
 الثاني نهر النيل 2
 الثالث الخزانات الجوفية (وادى النيل والدلتا) 3
 الرابع فية (الصحراء الغربية)الخزانات الجو 4
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 الخامس الخزانات الجوفية (الصحراء الشرقية) 5
 السادس الخزانات الجوفية (سيناء) 6

 السابع الخزانات الجوفية (الساحل الشمالى) 7

 الثامن استخدامات المياه 8

 التاسع سياسات األدارة المائية 9

 العاشر التحديات ومعوقات األدارة المائية 10

 الحادى عشر األدارة المستدامة للمياه 11

 الثانى عشر تشجيع القطاع الخاص ومشاركة المستهلكين 12

 الثالث عشر حلول غير تقليدية 13

 الرابع عشر سياسات إدارة المياه فى مصر  14
 

5U- العالقة بين المقرر والبرنامجU: 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 ارات الذهنيةالمه
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/2 
2/1/6 
2/1/7 

2/2/6 
2/2/7 
 

2/3/1 
2/3/4 

 
 

2/4/3   
 

 
6- U :مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ررمخرجات التعلم للمق موضوعات المقرر
x              2/1/2/1  يع���رف الطال���ب

 مصادر الموارد المائية

هم
الف

 و
فة

عر
الم

 

 x x     
   

    
 يع���رف الطال���ب 2/1/2/2

الخزان��ات الجوفي��ة  ان��واع
 .واهم خواصها

  x x    
   

    
يفه����م الطال����ب   2/1/6/1

اه��م التح��ديات والمعوق��ات 
 الموارد المائية التى تواجة

    x x  

   

    

يوظ��ف المعرف��ة  2/2/6/2
 ب���ين والفه���م ف���ى التميي���ز

 الخزان�����������ات الجوفي�����������ة
 .المختلفة

       x x x     2/1/7/1  يع���رف الطال���ب
 سياسات األدارة المائية.

       
   

 x 
x 

 
 

 
يوظ��ف المعرف��ة  2/2/6/1

س��تخدامات والفه��م ف��ى  اال
 مياه.للالمختلفة 

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

       
   

  x x 
ب���������ين يمي���������ز  2/2/6/2

 الخزان�����������ات الجوفي�����������ة
 .المختلفة

         x     2/2/7/1  يح�������دد كيفي�������ة
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 األدارة المستدامة للمياه.

       
 

  x    
حلول غير  يحدد 2/2/7/2

لإلدارة المستدامة  تقليدية
 .للمياة

       

 

x x    x 

األدارة  يتقن 2/3/1/1
ستدامة للموارد المائية الم

ومعرفة اسباب ازمة 
المياه وتقييم األثار البيئية 

 لها. 

لة 
قاب

وال
مة 

لعا
ت ا

ارا
مه

ال
قل

للن
 

       

x   

    

يعظم العائد  2/3/4/1
 تغلب علي التحدياتلل

 األساسية  المعوقات
 .المائية لإلدارة

       x x x     

معارف���ه يط���ور  2/4/3/1
اكب����ة ومهارات����ه ذاتي����ا لمو

التط����ورات العالمي����ة ف����ى 
مج�������ال ادارة الم�������وار د 

مة   المائية
لعا

ا
لة 

قاب
وال

 

 
U7-  :طرق التعليم والتعلم 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم
رة

ض
حا

الم
 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

5T
حل

11T 5TT
كلة

مش
ال

 

 ال
ف

ص
الع

نى
ذه

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
 الفهمو 

2/1/2/1 x  x      x x     

2/1/2/2 x x x       x     

2/1/6/1 x x x      x      
2/1/6/2 x  x      x x     
2/1/7/1 x  x      x      

 المهارات الذهنيه

2/2/6/1      x      x   

2/2/6/2      x      x   

2/2/7/1      x        x 

2/2/7/2      x      x   

 المهارات المهنية
2/3/1/1          x  x  x 
2/3/4/1          x  x  x 
2/3/4/1       x x  x     

المهارات العامة 
    2/4/3/1 و المنقولة

x   x     x   
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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
 

إمتحانات 
 صغيرة

تقيم  واجبات
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

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

2/1/6/1   x       

2/1/6/2  x x     x 

2/1/7/1  x x     x 

 المهارات الذهنيه

2/2/6/1         

2/2/6/2     x x   

2/2/7/1     x    

2/2/7/2     x    

 المهارات المهنية
2/3/1/1    x     

2/3/4/1    x     

2/3/4/1   x     

  x      2/4/3/1 المنقولةوالمهارات العامة 

 
U9-  لكل تقييالوزن النسبي والجدول الزمنى للتقيمUم 

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

 الرابع 5 قصيرإمتحان 
 الثامن 5 إمتحان قصير

 الخامس عشر 10 راسىالتقيم العملي لنهاية الفصل الد
 أسبوعى 5 تقييم المناقشات والواجبات

  %100 األجمالى

 

U01- قائمة المراجع 
 

1- Karanth, K. R. 1987: Groundwater assessment: development and 
management 
2- Freeze and Cherry 1979: Groundwater. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey, U.S.A. 
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3- Fetter, 1990: Applied hydrogeology, A Bell & Howell Company, London. 
4- Neven Kresic 1996: Hydrogeology and groundwater Modeling. Lewis 

Publishers, New York. 
5- Zektser 2000: Groundwater and the Environment. CRC press LLC 
6- Appelo, c.A. 2005: geochemistry, groundwater and pollution. 
7- Domenico, p.A. 1998: Physical and chemical hydrogeology. 
  
 

 مقترحةال و البحوث كتب -2
 
 أ.د. مغاورى شحاتة دياب , الدار العربية للنشر والتوزيع ).2000مستقبل المياه الجوفية ( - 1
المياة الجوفية على  ثابحا“عبد السالم هاشم, عبد الحميد امين, عبد الرازق محمود الحو,  -2

 ).1966مصر, ( –جانبى مجرى النيل " وزارة الرى, تفتيش ابحاث المياة الجوفية, القاهرة 
), اسباب ومستويات تلوث المياة الجوفية فى الوطن العربى وسبل 1993عبد هللا الدروبى ( -3

ار الجوفية فى الوطن مقدمة الى ورشة عمل التقنيات المناسبة الستغالل مياة االب ة, ورقحمايتها
 صفحة, اكساد. 45, 22/12/1993-20العربى, القاهرة 

البرنامج  –مامون ملكانى, نوعية المياة الجوفية الجمهورية العربية السورية واساليب حمايتها  -4
الهيدرولوجى الدولى الخامس , الشبكة االقليمية لحماية المياة الجوفية فى البلدان العربية صفحة 

 .1998سبتمبر  10-6القاهرة,  -رشة العمل الثانيةو 31-64
الجوفية واالبار " الطبعة االولى  المياة“محمد ممدوح حبيب وعبد هللا عبد الرحمن الحمين,  -5

 ).1992السعودية, ( -وزارة الزراعة والمياة, الرياض
 
 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -3

 
 
1-Environmental Geology 
2-science direct. 
3- Springer 
4- Arabian journal for science and engineering 
5-hydrogeology journal  
 
 

11- Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
 قاعة للتدريس بجهاز عرض وحاسب آلي 

 حديث وطابع ألوان بحجم كبير وطابعة ليزرى سب اآللاالح -كيميائي معمل 
 وخرائط بمقاييس رسم مختلفة 

 
  نسق المقرر:م

 
 محمد كامل فتاحد/              
 محمد جاد أحمدد/            

 
 نادية حامد البتانونى د/     رئيس القسم

 
 /        /     التاريخ:
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