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 معالجة مياه الري الملوث

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

 اريإجبالمقرر إجباري/ اختياري: 
 تواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهامالتنمية ال : القسم الذي يقدم البرنامج

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

 :البيانات األساسية
 DR029  كود:ال    معالجة مياه الري الملوث العنوان:

  1المحاضرة: 2 :التدريسيةالساعات 
 2   المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 :البيانات المهنية
 األهداف العامة للمقرر الدراسي : -1

 بطبيعة المياه و خواصها الطبيعية و الكيميائية و البيولوجيةألمام الطالب  •
  بمفهوم تلوث المياهتعريف الطالب  •
 البيولوجية للمياه الملوثة –الكيميائية  –ق المعالجة الفيزيائية تعريف الطالب بطر •
 تدريب الطالب على طرق تحليل و معالجة المياه الملوثة  •
التأثيرات الصحية تنمية قدرات الطالب على التعلم الذاتى من خالل عمل أبحاث و تقارير عن  •

 للتلوث البيئي
فى فريق من خالل مجموعات عمل لى العمل والقدرة ع الفعالالتواصل إكساب الطالب مهارة  •

 تلوث مياه الريمشكالت عية ألحد مختلفة إلقتراح حلول جما
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
المعلوم���ات الالزم����ة  يوض���ح   2/1/1 :والفهم ةالمعرف -2-1

     .لتنمية واستدامة الموارد الطبيعية 
 

 كيمياء المياهيتعرف الطالب على  2/1/1/1
المبادئ والمع�ايير المتعلق�ة بمي�اه الطالب  يحدد/ 2/1/1/2

 .الري والصرف

يربط  بين المعرفة والمهارات    2/1/7
المكتس��بة 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 

 ل فيه.ويعم
 

يح���دد العالق���ة ب���ين القياس���ات البيئي���ة المختلف���ة  2/1/7/1
لتلوث المياه و طرق المعالجة المستخدمة فى التخلص من 

 الملوثات 

يمي�����ز النظري�����ات والنم�����اذج    2/2/1 المهارات الذهنية: -2-2
 والمفاهيم البيئية.

 

يس���تنتج انس����ب الط���رق لمعالج����ة مي���اه ال����رى  2/2/1/1
 الملوثة.

يتع��رف عل��ى ن��وع و كمي��ة الملوث��ات المختلف��ة  2/2/1/2
 .  الموجودة فى مياه الصرف
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 يصيغ األوراق العلمية.   2/2/4
 

يق��دم الطال��ب ورق��ة علمي��ة ع��ن أح��د الطرق��ة    2/2/4/1
 الحديثة المستخدمة فى معالجة المياة الملوثة

 
المهارات المهنية  -2-3

 :والعملية
س�اهم  التقارير البيئي�ة الت�ي ت يقيم 2/3/1

ف���ي تفعي���ل خط���ط  التنمي���ة والمحافظ���ة 
 علي البيئة.

 

يق��دم تقري��ر ع��ن كيفي��ة الحف��ظ عل��ى المي��اه م��ن  2/3/2/1
 تلوث مياه الري

يجي��د إع��داد وع��رض البيان��ات    2/3/5
باس��تخدام تقني��ات نوعي��ة وكمي��ة مناس��بة 

 وذلك لتسهيل االتصال الفعال بفريق 
 العمل والمجتمع المحيط .           

 

يقدم عرض لبعض المشكالت الناتجة عن تلوث  2/3/5/1
  مياه الري و تقديم حلول مبتكرة لها

 

المهارات العامة  -2-4
 :والقابلة للنقل

عداد قواعد بيان�ات يتمكن من إ   2/4/2
بيئية تكون بمثابة بنك للمعلوم�ات يمك�ن 

 ه.ليه وقت الحاجإالرجوع 
 

واع����د يس����تخدم تكنولوجي����ا المعلوم����ات م����ن ق 2/4/2/1
البيان��ات المتاح��ة و الحديث��ة ف��ى عم��ل تق��ارير ع��ن ط��رق 

 المعالجة الحديثة للمياه

 

 :المحتويات -3

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع
 2 1 2 طبيعة المياه الكيميائية

 4 2 4 الفيزيائية –الكيميائية  –خواص المياه الطبيعية 
 2 1 2 العوامل المختلفة لقياس جودة المياه

 2 1 2 مفهوم تلوث المياه
 2 1 2 طرق معالجة المياه الملوثة

 4 2 4 الفزيائية طرق المعالجة 
 4 2 4 طرق المعالجة الكيميائية 

 4 2 4 طرق المعالجة البيولوجية 
 4 2 4 المردود االقتصادى لمعالجة المياه الملوثة

 :المقرر موضوعات -4
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول مياه الكيميائيةطبيعة ال 1
 الثالث -الثاني  الفيزيائية –الكيميائية  –خواص المياه الطبيعية  2
 الرابع  العوامل المختلفة لقياس جودة المياه 3
 الخامس مفهوم تلوث المياه 4
 السابع -السادس  طرق معالجة المياه الملوثة 5
 التاسع -الثامن  طرق المعالجة الفزيائية  6
 الحادي عاشر –العاشر  المعالجة الكيميائية  طرق 7
 الثالث عشر–الثانى عشر  طرق المعالجة البيولوجية  8
 الرابع عشر المردود االقتصادى لمعالجة المياه الملوثة 9

 العالقة بين المقرر والبرنامج: -5
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 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 المهارات الذهنية

 
لمهنية المهارات ا

 والعملية
المهارات العامة 

 والقابلة للنقل
المع�����������ايير األكاديمي�����������ة 

ق������وم الت������ى يوللبرن������امج 
 تحقيقهابالمقرر 

2/1/1 
2/1/7 

2/2/1 
2/2/4 

2/3/1 
2/3/5 2/4/2 

 
 
 

 

 : مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة -6

 
 موضوعات المقرر  لمقررل مخرجات التعلم

 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يتع������رف الطال������ب عل������ى  2/1/1/1
 كيمياء المياه

 
        X 

المب�����ادئ الطال�����ب  يح�����دد 2/1/1/2
والمع�����ايير المتعلق�����ة بمي�����اه ال�����ري 

 .والصرف
     X X X  

يحدد العالقة ب�ين القياس�ات  2/1/7/1
رق البيئية المختلفة لتل�وث المي�اه و ط�

المعالجة المستخدمة فى ال�تخلص م�ن 
 الملوثات 

 X X X X     

ية
هن

الذ
ت 

ارا
مه

ال
 

يس�����تنتج انس�����ب الط�����رق  2/2/1/1
 لمعالجة مياه الرى الملوثة.

 
 X X X X     

يتع��رف عل��ى ن��وع و كمي��ة  2/2/1/2
الملوثات المختلفة الموج�ودة ف�ى مي�اه 

 .  الصرف
       X  

علمي�ة  يقدم الطالب ورق�ة   2/2/4/1
ع�ن أح��د الطرق��ة الحديث��ة المس��تخدمة 

 فى معالجة المياة الملوثة
 

   X X X X   

ة 
هني

الم
ت 

ارا
مه

ال
ية

عمل
وال

 

يقدم تقرير عن كيفية الحفظ  2/3/1/1
      X    على المياه من تلوث مياه الري

يق�������دم ع�������رض ل�������بعض  2/3/5/1
المش���كالت الناتج���ة ع���ن تل���وث مي���اه 

  لها الري و تقديم حلول مبتكرة
 

 X X X X    X 

المهارات 
العامة 
والقابلة 

 للنقل

يس�����������تخدم تكنولوجي�����������ا  2/4/2/1
المعلوم�����ات م�����ن قواع�����د البيان�����ات 
المتاح��ة و الحديث��ة ف��ى عم��ل تق��ارير 

 عن طرق المعالجة الحديثة للمياه
X X        
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 طرق التعليم والتعلم:  -7

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض
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الم

 

ض
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ت
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لم 
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نى
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األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
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ت
 

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

2/1/1/2 x  X  x x   x   x   
2/1/7/1 x x  x  x x  x x     

   x   x x x x     x 2/2/1/1 المهارات الذهنيه
2/2/1/2 x  x  x  x  x x  x  X 

 2/2/4/1 x  x  x  x  x x  x  X 

 x x   x  x x x x x   x 2/3/1/1 المهارات المهنية
2/3/5/1          x x x x X 

المهارات العامة 
  x x  x   x  x x   x 2/4/2/1 المنقولةو 

 
 
 

 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -8

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 طرق التقويم

ار
ختب

اال
 

 
رى

ري
تح

ال
 

ار
ختب

اال
 

 
وى

شف
ال

ار 
ختب

اال
 

 
لى

عم
ال

 

 أعمال السنة
تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 X x  x  x  

2/1/1/2 X x     X 

2/1/7/1 X x      

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 X      X 

2/2/1/2 X  X    X 

2/2/4/1        

 
 المهارات المهنية

2/3/1/1 X x x     

2/3/5/1    x x   

 X   x   x 2/4/2/1 المهارات العامة و المنقولة

 

 :ن النسبي لكل تقييمالوزوالجدول الزمنى للتقيم  -9

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 نهاية الترم 60 األختبار النظرى النهائى
 عشر الخامس 10 األختبار الشفوي النهائى

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

 عشرمس الخا 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
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 أسبوعى 15 تقيم المشاريع والتقارير والعروض والمناقشات
  %100 األجمالى

 :قائمة المراجع -10
 مقترحةال و البحوث كتب  1|11

1-  “PHYSICAL–CHEMICAL TREATMENT OF WATER AND 
WASTEWATER “ A. P. Sincero and G. A. Sincero, CRC PRESS, 2003 

2- “Water Pollution” Yael Calhoun,  Chelsea House Publishers, 2005 
 

 
 

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ 2|11
1- 5TUhttp://www.springer.com/environment/pollution+and+remediation/journal/11962 U5T 
2- 5TUhttp://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=physical+and+chemical+properties+of

+water.pdf&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2
Fwww.geo.utexas.edu%2Fcourses%2F376m%2Flecturenotes%2F387c_intro.pdf&ei
=N4qWUaGpJtOGhQejkIHQAg&usg=AFQjCNGZANHCAmKpCN_w9brh3ZzaHo
uMmQ&bvm=bv.46751780,d.ZWU4U5T 

مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -11-4 -3  
 :اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -11

 و أجهزة معمليةامكانات مادية  -أجهزة ووسائل عرض  
 

 هدى سعيد حافظد/   منسق المقرر:
                   نادية حامد البتانوني/ د    رئيس القسم

 
 /    /  التاريخ:  

http://www.springer.com/environment/pollution+and+remediation/journal/11962
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=physical+and+chemical+properties+of+water.pdf&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.geo.utexas.edu%2Fcourses%2F376m%2Flecturenotes%2F387c_intro.pdf&ei=N4qWUaGpJtOGhQejkIHQAg&usg=AFQjCNGZANHCAmKpCN_w9brh3ZzaHouMmQ&bvm=bv.46751780,d.ZWU4
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=physical+and+chemical+properties+of+water.pdf&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.geo.utexas.edu%2Fcourses%2F376m%2Flecturenotes%2F387c_intro.pdf&ei=N4qWUaGpJtOGhQejkIHQAg&usg=AFQjCNGZANHCAmKpCN_w9brh3ZzaHouMmQ&bvm=bv.46751780,d.ZWU4
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=physical+and+chemical+properties+of+water.pdf&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.geo.utexas.edu%2Fcourses%2F376m%2Flecturenotes%2F387c_intro.pdf&ei=N4qWUaGpJtOGhQejkIHQAg&usg=AFQjCNGZANHCAmKpCN_w9brh3ZzaHouMmQ&bvm=bv.46751780,d.ZWU4
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=physical+and+chemical+properties+of+water.pdf&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.geo.utexas.edu%2Fcourses%2F376m%2Flecturenotes%2F387c_intro.pdf&ei=N4qWUaGpJtOGhQejkIHQAg&usg=AFQjCNGZANHCAmKpCN_w9brh3ZzaHouMmQ&bvm=bv.46751780,d.ZWU4
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=physical+and+chemical+properties+of+water.pdf&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.geo.utexas.edu%2Fcourses%2F376m%2Flecturenotes%2F387c_intro.pdf&ei=N4qWUaGpJtOGhQejkIHQAg&usg=AFQjCNGZANHCAmKpCN_w9brh3ZzaHouMmQ&bvm=bv.46751780,d.ZWU4
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