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 تقييم بيئى هيدرولوجى

/                                              والتخطيط لتنميتها تقويم الموارد الطبيعية :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

  الدكتوراه

  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر
 اجباريأجباري أم اختيارى: 

  والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  متقوي : القسم الذي يقدم البرنامج
 والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم : : القسم الذي يقدم المقرر

  دكتوراة : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

 EPB05 الكود:               تقييم بيئى هيدرولوجى العنوان:   
  1المحاضرة: معتمدة:الساعات ال
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

 .التعريف بالدورة الهيدرولوجية ومكوناتها •
 معرفة التفاعل بين المياه السطحية والجوفية. •
 .التأثيرات البيئية على مصادر المياه •
أثيرات البشرية على نوعية المياه واعادة استخدام المياه مصادر التلوث ودراسة الت •

 الملوثة وطرق معالجتها
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

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

0B2/1/1-  النظريات و الحقائق المتعلقة

بعلوم البيئة والعلوم األخرى ذات 

 تحدث عليها.العالقة وما اس

 الطال����ب يع����رف -2/1/1/1
تك���وين ال���دوره الهيدرولوجي���ة 
واه��م العملي��ات الهيدرولوجي��ة 
الت�����ى تح�����دث عل�����ى س�����طح 

الت�أثيرات البيئي�ة عل�ى  األرض
  مصادر المياه

أن يتع���رف الطال���ب  -2/1/1/2
 مصادر التلوثعلى 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 

1B2/1/4-  األساسيات والمفاهيم المتعلقة

 ةبتقويم الموارد الطبيعي

 

الطالب يعرف  2/1/4/1
التأثيرات البشرية على نوعية 

المياه واعادة استخدام المياه 
 الملوثة وطرق معالجتها

2B2/1/5   وأخالقيات المبادئ القوانين و

التقويم المهنية في مجال  الممارسة

 البيئي

 مبادئبال يلم الطالب -2/1/5/1
 وأساسيات األخالقية والقانونية

 تقويمالجودة المطلوبة فى 
 المشكالت البيئية

استيعاب وفهم بأساليب  -2/1/8 

 ةأدارة الظواهر البيئية المختلف
الموارد البيئية والمحافظة 

 عليها. 

كيفية الطالب  يعرف 2/1/8/1
تقييم المياه لألغراض المختلفة 

 (الشرب والرى)
 

 المهارات الذهنية: -ب
3B2/2/1 في المعلومات البيئية  تحليل

د الطبيعية والظواهر مجال تقويم الموار

 البيئية

الدورة الطالب  يحلل 2/2/1/1
الهيدرولوجية ومكوناتها 

 األساسية
  

المعلوم�������ات البيئي�������ة ق�������يم ت 2/2/2
 المختلفة

يمي���ز الطال���ب ب���ين  2/2/2/1
 نتائج التأثيرات البيئية المختلفة

المهارات المهنية  -ت
 :والعملية

 التي تخدم تقديم االستشارات 2/3/3
ع فى المجاالت البيئية المجتم

  المختلفة
 

يس�������تطيع الطال�������ب  -2/3/3/1
العم����ل ف����ي فري����ق أو كقائ����د 

تقييم الت�أثيرات لفريق مشروع 
البيئي��ة المختلف��ة عل��ى مص��ادر 

 المياه

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

استخدام تكنولوجيا المعلومات  2/4/2

 بما يخدم تطوير الممارسة المهنية
 دم الطالبيستخ -2/4/2/1

الحاسب اآللي بكفائة والتعامل 
برامج المع أحدث 

 الهيدرولوجية

 بحثي  العمل في فريق 4/6 /2
 وقيادة فريق العمل

ف����ي  يعم����ل الطال����ب -2/4/6/1
فريق بحث�ي س�واء بالمعم�ل أو 
بالميدان والق�درة عل�ي التكي�ف 

 مع المتغيرات وتعديل الخطط
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3- Uالمحتويات: 
 

 /عمليإرشاد محاضرة تعدد الساعا الموضوع
 2 1 2 الدورة الهيدرولوجيه 

 2 1 2 العمليات الهيدرولوجية المختلفة
 2 1 2 المياه الجوفية وتكوينها

 2 1 2 العالقة بين المياه السطحية والجوفية
 2 1 2 التوزيع الرأسي للمياه تحت السطح

 4 2 4 مصادر التلوث

 2 1 2 التأثيرات البيئية على مصادر المياه

 2 1 2 مياه الصرف الصحى  وخواصها 

 2 1 2 معالجة مياه الصرف الصحى 

 2 1 2 استخدامات مياه الصرف الصحى المعالج

 2 1 2 مياه الصرف الزراعى ومعالجتها

 2 1 2 مياه الصرف الصناعى ومعالجتها

 2 1 2 تطبيق نموذج بيئي هيدرولوجي
 
 
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع وعالموض الموضوع رقم

 االول الدورة الهيدرولوجيه  1
 الثاني العمليات الهيدرولوجية المختلفة 2
 الثالث  المياه الجوفية وتكوينها 3
 الرابع   العالقة بين المياه السطحية والجوفية 4
 الخامس  التوزيع الرأسي للمياه تحت السطح 5
 السادس والسابع مصادر التلوث 6

 الثامن ئية على مصادر المياهالتأثيرات البي 7

 التاسع  مياه الصرف الصحى  وخواصها  8

 العاشر معالجة مياه الصرف الصحى  9

 الحادى عشر استخدامات مياه الصرف الصحى المعالج 10

 الثانى عشر مياه الصرف الزراعى ومعالجتها 11

 الثالث عشر مياه الصرف الصناعى ومعالجتها 12

 الرابع عشر يئي هيدرولوجيتطبيق نموذج ب 13



 4 

 
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 
2/1/4 
2/1/5 
2/1/8 

 

2/2/1 
2/2/2 

2/3/3 
 

2/4/2 
2/4/6 

6- U:مكونات المقرر 

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

25% - 75 % - 100 % 

 
7- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
الثالث 
 عشر

الثانى 
 عشر

الحادى 
 عشر

 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

 يعرف -2/1/1/1
تك�����وين  الطال�����ب

ال���������������������������دوره 
الهيدرولوجي�����������ة 
واه�����م العملي�����ات 
الهيدرولوجي�����������ة 
الت��ى تح��دث عل��ى 
 س���������طح األرض
الت���أثيرات البيئي���ة 
عل������ى مص������ادر 

  المياه

           X X 

أن  -2/1/1/2
يتع����رف الطال����ب 

مص������ادر عل������ى 
 التلوث

          X   

 يع���رف 2/1/8/1
كيفي������ة الطال������ب 

تقي���������يم المي���������اه 
لألغ������������������راض 
المختلفة (الش�رب 

 والرى)

   X X         

يعرف  2/1/4/1
التأثيرات الطالب 

البشرية على 
نوعية المياه 

X X            
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واعادة استخدام 
المياه الملوثة 

 وطرق معالجتها

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

يلم  -2/1/5/1
 مبادئبال الطالب

األخالقية 
 والقانونية
الجودة  وأساسيات

تقويم المطلوبة فى 
  المشكالت البيئية

       

  

  

X X 

 يحلل 2/2/1/1
الدورة الطالب 

الهيدرولوجية 
ومكوناتها 

 األساسية
  

        

X 

    

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

 يمي�������ز 2/2/2/1
الطالب بين نت�ائج 
الت���أثيرات البيئي���ة 

 المختلفة

X X 

     

X X   

  

يس��تطيع  -2/3/3/1
الطالب العمل ف�ي 
فري�����ق أو كقائ�����د 
لفري����ق مش����روع 
تقي����يم الت����أثيرات 
البيئي����ة المختلف����ة 
عل������ى مص������ادر 

 المياه

X X 

      

   

  

يستخدم  -2/4/2/1
الطالب الحاسب 

اآللي بكفائة 
والتعامل مع 

 برامجالأحدث 
 الهيدرولوجية

    

X X 

  

   

  

لة 
قاب

وال
مة 

لعا
ت ا

را
مها

ال
قل

للن
 

يعم��������ل  -2/4/6/1
الطالب في فري�ق 
بحث��������ي س��������واء 
بالمعم�����������������ل أو 
بالمي��دان والق��درة 
عل��ي التكي��ف م��ع 
المتغي������������������رات 

 وتعديل الخطط

 

X 
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8- U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 شطة التعليم والتعلمأن 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
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم

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

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

2/1/5/1 x  x x x    x x  x   
2/1/8/1      x x        

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x             x 

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

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

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2/1   x  x      x    

2/4/6/1 x x     x   x x x   

 
9- 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 x x  x   x 

2/1/4/1 x   x  x x 

2/1/5/1 x   x  x  

2/1/8/1 x   x  x x 

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x   x  x x 

2/2/2/1 x      x 

 x  x    x 2/3/3/1 المهارات المهنية

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

2/4/6/1 x  x   x  
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10- U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 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 لعملي لنهاية الفصل الدراسىالتقيم ا
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
11- Uقائمة المراجع 

1-Neven Kresic.1996. Hydrogeology and groundwater Modeling. Lewis 
Publishers, New York. 
1- Zektser.  2000.   Groundwater and the Environment. CRC press LLC- 

Fetter,1990 Applied hydrogeology, A Bell & Howell Company, London.-3- 
 مقترحةال و البحوث كتب -11-2

 صورة من العروض التفاعلية التي تم الشرح النظري من خاللها -1
 )أ.د. ابراهيم حميدة .2004هيدرولوجيا ومياه جوفية .  ( -2

 مواقع إنترنت، إلخمجالت دورية،  -11-3
1-Environmental Geology 2-science direct. 3- Springer 
4- Arabian journal for science and engineering 5-hydrogeology journal  
 

12- Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 

 ةحديث وطابعى سب اآللاالح -كيميائي قاعة للتدريس بجهاز عرض وحاسب آلي معمل 
 ن بحجم كبير وطابعة ليزر وخرائط بمقاييس رسم مختلفةألوا

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

 /           /    التاريخ: 
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