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 البيئية رصد ومعالجة البيانات
/  والتخطيط لتنميتها تقويم الموارد الطبيعية :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

   الماجستير 

  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر
 اختيارى أجباري أم اختيارى: 

  تهاوالتخطيط لتنميالموارد الطبيعية  تقويم : القسم الذي يقدم البرنامج
 والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم : : القسم الذي يقدم المقرر

 ماجستير  : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
  EE011 الكود:ُ     رصد ومعالجة البيانات العنوان:   

  1المحاضرة: الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2ملي:الع :رشاد الخاصحصص اإل

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

 .أهمية شبكات الرصد البيئى فى إدارة موارد المياهعناصر الرصد البيئى و  معرفة  •
تشغيل شبكات الرصد  و أهداف شبكات الرصدومعرفة   دتصميم شبكات الرص •

 .البيئي
 .تقرير العلمىمعالجة النتائج و البيانات و اعداد ال •

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 :والفهم ةالمعرف -أ

2B2/1/1- يعرف النظريات 

بتقويم المتعلقة والحقائق 

الموارد الطبيعية والعلوم 

 .الرتبطة بها البيئة

 الطال����ب يع����رف -2/1/1/1
المع�����������امالت والخ������������واص 

المختلفة للخزان الهيدرولوجية 
  المائى الجوفى

الطال��������ب  يع��������رف -2/1/1/2
الخ����واص الطبيعي����ة الخ����زان 

 الجوفى
الطال��������ب  يع��������رف -2/1/1/3

مب��ادئ س��ريان المي��اه وق��انون 
 دارسى
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 

 
3B2/1/6-  يشرح المبادىء

األخالقية والقانونية فى 

 الممارسات البيئية المختلفة

 مبادئبال يلم الطالب -2/1/6/1
 وأساسيات نيةاألخالقية والقانو

تقويم الجودة المطلوبة فى 
  المشكالت البيئية

 المهارات الذهنية: -ب
4B2/2/1 البيئية  تحليل المعلومات

  .المختلفة

الطالب  يحلل 2/2/1/1
البيانات الهيدرولوجية 

 والطبيعية للخزان الجوفى
  

المعلوم������ات البيئي������ة  تقي������يم  2/2/2
تقي����يم  ف����ى أس����تخدامةو المختلف����ة
   الطبيعية.الموارد 

 يق��ارن الطال��ب ب��ين 2/2/2/1
التكوينات الجيولوجية المختلفة 
لمعرف������ة الخ������زان الج������وفى 

 والطبقات الحاملة للمياه
المهارات المهنية  -ت

 :والعملية
بحوث بيئية تطبيقية  يجرى 2/3/3

 لتقييم الموارد الطبيعية بطريقة
 علمية

 

يتكون لدية معلومات  -2/3/3/1
ن واض��������حة للمقارن��������ة ب��������ي

الخزان����ات الجوفي����ة المختلف����ة 
تقي�����يم ه�����ذه والق�����درة عل�����ى 

وص����الحية المي����اه  الخزان����ات
 لألستخدامات المختلفة

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

الوسائل  يستخدم 2/4/2

التكنولوجية الحديثة فى رصد 

ومعالجة الظواهر البيئية 

 المختلفة.

 يستخدم الطالب -2/4/2/1
والتعامل الحاسب اآللي بكفائة 

برامج المع أحدث 
 الهيدرولوجية

ف����ي  يعم����ل الطال����ب -2/4/4/1 البيئيقيادة فريق العمل  2/4/4
فريق بحثي سواء بالمعم�ل أو 
بالميدان والقدرة علي التكي�ف 

 مع المتغيرات وتعديل الخطط
 
 
 

3- Uالمحتويات: 
 

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

0B1-المقدمة 
 عناصر الرصد البيئى1-1              
 الغالف الجوى 1-2              
 التربة والرسوبيات 1-3              

2 1 2 

 2 1 2 المياه 1-4              
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أهمية شبكات الرصد البيئى فى إدارة   1-5              
 موارد المياه

2 1 2 

 2 1 2 ولويات الرصد البيئى 1-6              
 دت الرصتصميم شبكا -2

 أهداف شبكات الرصد  2-1            
2 1 2 

 Monitoring Location 2 1 2مواقع الرصد   2-2            
 2 1 2 ختيار عناصر الرصد لنوعية المياها 2-3             
 Samplingمعدل أخذ العينات  2-4             

Frequency 
2 1 2 

 2 1 2 تشغيل شبكات الرصد البيئي-3
 2 1 2 القياسات الحقلية3-1            
 2 1 2 تجمبع العبنات 3-2           
 2 1 2 تحليل العينات3-3           

 2 1 2 النتائج و البيانات-4
 2 1 2 اعداد التقرير العلمى -5

 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

1 

1B1-المقدمة 
 االول

 اصر الرصد البيئىعن1-1               
 الغالف الجوى 1-2              
 التربة والرسوبيات 1-3              
 الثاني المياه 1-4              

 
 الثالث أهمية شبكات الرصد البيئى فى إدارة موارد المياه  1-5              
 الرابع ولويات الرصد البيئى 1-6              

2 

 الخامس دميم شبكات الرصتص -2
  أهداف شبكات الرصد  2-1            
 السادس Monitoring Locationمواقع الرصد   2-2            
 السابع ختيار عناصر الرصد لنوعية المياها 2-3             
 الثامن Sampling Frequencyمعدل أخذ العينات  2-4             

3 

 التاسع الرصد البيئي تشغيل شبكات-3
 العاشر القياسات الحقلية3-1            
 الحادى عشر تجمبع العبنات 3-2           
 الثانى عشر تحليل العينات3-3           

 الثالث عشر النتائج و البيانات-4 4
 الرابع عشر اعداد التقرير العلمى -5 5

5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 ير األكاديمية القياسيةالمعاي 

 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 
2/1/6 

2/2/1 
2/2/2 

2/3/3 
 

2/4/2 
2/4/4 
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6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 
 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

المع��امالت  الطال��ب يع�رف -2/1/1/1
والخ����واص الهيدرولوجي����ة المختلف����ة 

  للخزان المائى الجوفى
    X 

الخ���واص الطال���ب  يع���رف -2/1/1/2
 X     الطبيعية الخزان الجوفى

مب�����ادئ الطال�����ب  يع�����رف -2/1/1/3
 X     سريان المياه وقانون دارسى

 مب��������ادئبال يل��������م الطال��������ب -2/1/6/1
الج�ودة  وأساس�يات األخالقية والقانوني�ة

   X   المشكالت البيئيةتقويم المطلوبة فى 

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

البيانات الطالب  يحلل 2/2/1/1
الهيدرولوجية والطبيعية للخزان 

 الجوفى
  

 

 

X   

 يق��������ارن الطال��������ب ب��������ين 2/2/2/1
التكوين������ات الجيولوجي������ة المختلف������ة 
لمعرف���ة الخ���زان الج���وفى والطبق���ات 

 الحاملة للمياه

 

  

X 

 

ت 
را

مها
ال

لية
عم

وال
ية 

مهن
ال

 

يتك������ون لدي������ة معلوم������ات  -2/3/3/1
الخزان����ات واض����حة للمقارن����ة ب����ين 

تقي��يم والق��درة عل��ى الجوفي��ة المختلف��ة 
وص�����الحية المي�����اه  ه�����ذه الخزان�����ات

 المختلفةلألستخدامات 

  X X 

 

لة 
قاب

وال
مة 

لعا
ت ا

را
مها

ال
قل

للن
 

يستخدم الطالب الحاسب  -2/4/2/1
اآللي بكفائة والتعامل مع أحدث 

 الهيدرولوجيةبرامج ال

  

X 

  

يعم����ل الطال����ب ف����ي فري����ق  -2/4/4/1
بحث����ي س����واء بالمعم����ل أو بالمي����دان 
والق��درة عل��ي التكي��ف م��ع المتغي��رات 

 وتعديل الخطط

X X 
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7- Uلتعليم والتعلم: طرق ا 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 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
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

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
 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 ية

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x x            

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

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1      x        x 

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

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

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2/1     x      x    

2/4/4/1       x   x x x   

 
8- U 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
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x  x  x  

2/1/1/2        

2/1/6/1 x x  x    

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x   x  x  

2/2/2/1 x       

     x  x 2/3/3/1 المهارات المهنية

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/2/1   x x    

2/4/4/1   x x x   

9- U الوزن النسبي لكل تقييمو مللتقيي الزمنيالجدول 
 األسبوع النسبة مالتقيي قرط

 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
التقارير والعروض تقيم المشاريع و

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى
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10- Uقائمة المراجع 
 مقترحةال و البحوث كتب -10-1

1. FAO (1976). A framework for land evaluation. FAO Soils Bull.55. 

2. Ponce, S. L., 1980, “Water quality monitoring programs: Watershed 

Systems Development group (WSDG)”, technical Paper ESDG- TP- 

00002, USDA forest Service,  fort Collins, Colorado, December. 

3. Sanders, T.G., Ward, R.C., Loftis, J.C., Steele, T.D., Adrian, D.D., 

and Yevjevich, V. 1987, “Design of Networks for Monitoring Water 

Quality, Water Resources Publication”. 

4. Snedecor, George W. and Cochran, William G. 1989, “Statistical 

Methods, Eighth Edition,”  Iowa State University Press. 

5- Neven Kresic.1996. Hydrogeology and groundwater Modeling. 
Lewis Publishers, New York. 

 الشرح النظري من خاللها صورة من العروض التفاعلية التي تم -1
 )أ.د. ابراهيم حميدة2004هيدرولوجيا ومياه جوفية .  ( -2
 

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -10-2
 
1-Environmental Geology 
2-Science direct. 
3- Springer 
4- Arabian journal for science and engineering 
5-hydrogeology journal  
 

11- Uطلوبة للتعليم والتعلماإلمكانات الم 
 قاعة للتدريس بجهاز عرض وحاسب آلي  

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

  
 مدرس جيولوجيا المياه محمد كامل فتاح    د.   منسق المقرر:
 علوم البيئية (مياة جوفية)د. محمد جاد احمد       مدرس ال                
 محمد الحويطىد/  رئيس القسم:

 
 /          /   التاريخ: 
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