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 الموارد المائية / المرحلة الثانيةالسدود و   كلية الهندسة / قسم هندسة
 

 الترميز
التسل
 الموضوع سل

عدد  الساعات الدراسية الساعات الدراسية
الوحدا
 ت

 دراسي الثانيالفصل ال الفصل الدراسي األول
 تطبيقي عملي نظري  تطبيقي عملي نظري 

201مم سهـ  3 الرٌاضٌات 1 
 

1 3 
 

1 6 

202مم سهـ  2 2 برمجة الحاسبات 2 
 

2 2 
 

6 

203مم سهـ مٌاه  وإدارةفٌزٌاء  3 
 التربة

2 2 
 

2 2 
 

6 

204مم سهـ  3 مٌكانٌن الموائع 4 
 

1 3 2 1 7 

205مم سهـ  2 مماومة المواد 5 
 

1 2 
 

1 4 

206مم سهـ المبانً وتكنولوجٌا  6 
 الخرسانة

2 2 
 

2 2 
 

6 

207مم سهـ  6 1 2 2 1 2 2 المساحة 7 

 41 4 10 16 4 8 17 المجموع 

  33 28 عدد الساعات األسبوعية
 

 

  (2،-،53 الرٌاضٌات ) 102مم سهـ

 :وصف المقرر

اضطتطضػظػبتخصصػعظددظػاضددودػواضطواردػاضطائغظػاضطواضغعػاضرغاضغاتغظػسيػحلػاضططادالتػواضطتعغراتػػسؼمػوتطبغق
 طغرداتػاضطظؼج.ػطجػاضرغاضغاتغظػاضطتطورةػرضىػبطضصذضكػتطبغقػاضبرا

 :المقررأهداف 

ضغاتػوغػدمػدرادظػتحضغضغظػضطغؼومػاضتصاطالتػاضطضارغظػغدضطػاضضوءػرضىػدرادظػاضطغاعغمػاألدادغظػسيػطادةػاضرغا
رغبػالصراظجػواضظؼاغاتػاضطظطىػواضصعرىػواالحداثغاتػاضػطبغظػوطذتػظػاالتجاهػوطضاػواضطتجؼاتػواالذتػاقػاضجزئي

 وصذضكػاالردادػاضطرصبػظواضطتواضغاتػواضطتدضدالتػاضالظؼائغ

 ( تعرٌف المتجهات , المتجهات الثنائٌة واصادي , ضرب المتجهات , االحداثٌات الفضائٌة , المتجهات
، االحداثٌات معادلة المستوٌات , المتجهات الثالثٌة , التطبٌماتاٌجاد معادلة الخط المستمٌم , اٌجاد 

 (.المطبٌة



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

  مشتمة المتجهات والدوال ) تعرٌف االشتماق , اٌجاد حركة الجزٌئة والسرعة والتعجٌل , اٌجاد معادلة
 المتجه العمودي والماسً ودرجة تموس المنحنً , اٌجاد مركبات التعجٌل , التطبٌمات (.

 الجزئً ) تعرٌف االشتماق الجزئً , االستمرارٌة , الغاٌات , مشتمة االتجاه , االنحدار , اٌجاد  االشتماق
معادلة المستوى المماس , واٌجاد معادلة المستمٌم العمودي , لانون السلسلة , النهاٌات العظمى والصغرى 

لبرامج الحاسوبٌة فً اٌجاد , مضارٌب الكرانج , واٌجاد معادلة افضل مستمٌم , التطبٌمات , استخدام ا
 معادلة المستمٌم ( .

  التكامالت المضاعفة )التكامالت الثنائٌة , اٌجاد المساحة , التطبٌمات الفٌزٌائٌة , التحوٌل الى االحداثٌات
 المطبٌة ,التكامالت الثالثٌة , تعرٌف , اٌجاد الحجم , تطبٌمات(.

 ركبة , حل المعادالت , تطبٌمات ( .االعداد المركبة , تعرٌف , رسم االعداد الم 
 المتوالٌات والمتسلسالت. 
 

 

 Matlab  (1،1،- )بلغة برمجة ال5 101مم سهـ

 :وصف المقرر

 تداعمػاضطادةػبذصلػصبغرػسيػطداردةػاضطضبظػرضىػاضتطاطلػطعػاضحادوبػواطالرؼمػرضىػاضبراطجغاتػاضحدغثظ

 :المقررأهداف 

تخدامػبرظاطجػاضطاتالبػواطصاظغظػحلػاضطدائلػاضرغاضغظػواضتطبغػاتػاضؼظددغظػتطرغفػاضطاضبػادادغاتػاضبرطجظػباد
االخرىػبطاػغطصظهػطنػاالدتغادةػطظؼاػسيػطراحضهػاضدرادغظػاضطػبضظػباإلضاسظػاضىػادتخدامػاضبرظاطجػصادضوبػاضطحاصاتػ

ػاضرغاضغاتغظػضحلػطدائلػاضرغاضغاتػواضتطبغػاتػاضؼظددغظػاضطختضغظػ

 

  ممدمة إلى لغةMatlab  . 

 . اإلدخال واإلخراج 

 . جمل التحكم والسٌطرة 

 . الدوال المكتبٌة 

 . المصفوفات 

  ( 2الرسمD+3D.) 

 . تطبٌمات هندسٌة 

 . تطبٌمات مساحٌة 

  السمٌولننSIMULINK تطبٌمات 
 
 (-، 1، 1)التربة  5 فٌزٌاء وإدارة مٌاه 103مم سهـ

 :وصف المقرر

تطاظظػباضتجاربػاضططضغظػضتزوغدػاضطاضبػباضخبرةػاضططضغظػوػضضتوصلػإضىػدرادظػخصائصػاضتربظػاضغغزغائغظػطعػاالد
 اإلدارةػاضجغدةػضضريػواضبزلػوصغاظظػاضتربظ.

 :المقررأهداف 



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

ططرسظػاالدارةػوتطبغقػاضططضوطاتػاضظظرغظػرطضغاػطنػخاللػاضتجاربػاضطختبرغظػودرادظػخصائصػاضتربظػاضغغزغائغظػ
 ططرسظػػصغغغظػاضتطاطلػطعػاضتربػاضطضحغظػواضػضوغظوبػاالطثلػضصغاظظػاضتربظػططرسظػاالدضووػػاضجغدةػضطغاهػاضري

 

  أنسجة ، عاللات الكتلة و الحجم ، االبتالل ، المكونات  للتربة األساسٌةممدمة ، الخواص الفٌزٌائٌة :
 الرئٌسٌة للتربة .

 ، البٌزومترات ،المحتوى الرطوبً ، جهود الماءحالة ماء التربة 
 د الرطوبً .، منحنً الش

 ،جرٌان الماء فً لانون دارسً، االٌصالٌة الهٌدرولٌكٌة والنفاذٌة ، جرٌان الماء فً التربة المشبعة
، بزل الماء الفٌض، البزل الداخلً وإعادة توزٌع الرطوبة بعد تولف  ٌضغالالتربة غٌر المشبعة ، 

 ، األرضً

   ، اء أرضً و خطر التملح التبخر بوجود منسوب مالتبخر من التربة عارٌة السطح. 

 ، مٌزان الماء للمنطمة الجذرٌة ، مٌزان الطالة  موازنة الماء والطالة فً الحمل الطالة. 

  معادلة االتزان الملحً و حساب  باألمالحالمتأثرة  األراضً، التملح و تصنٌف الموازنة الملحٌة ،
ل االستصالحً ، وسائل استصالح ، معادلة المخزون الملحً ، معادالت الغس اإلدامةمتطلبات غسل 

 الجبسٌة والجٌرٌة . األراضً
 

 (1ف 2،1،3) ( 2ف 2،-،53 مٌكانٌك الموائع ) 102مم سهـ

 :وصف المقرر

ارطاءػاضطاضبػاضطغاعغمػاالدادغهػحولػخواصػاضطوائعػوتؾثغراتؼاػسيػاضدطوحػاضطالطدظػضؼاػواألورغظػاضحاطضظػضؼاػسيػ
ػاػسيػطجالػعظددظػاضطواردػاضطائغظ.حاضتيػاضدصونػواضحرصظ.وتطبغػاتؼ

 :المقررأهداف 

تطضغمػاضطاضبػاضطغاعغمػاالدادغظػسيػحولػاضطوائعػوخواصؼاػوتاثغراتؼاػسيػاضدطوحػاضطالطدظػضؼاػواالورغظػاضحاطضظػضؼاػ
ػتطصبنػاضطاضبػطنػصغغغظػاالدتغادةػطنػططادالتػحغظػاضطاشظػوحغظػاضصتضظػواضزخمػسيوسيػحاضتيػاضدصونػواضحرصظػ
تطصغنػػوػاالدتغادةػطنػاضططضوطاتػاضحاصلػرضغؼاػاضطاضبػسيػتصطغمػذبصاتػاضريػباضرشوػحلػطدائلػطغصاظغكػاضطوائع

 اضطاضبػطنػتطبغقػطاحصلػرضغظػطنػططضوطاتػسيػتصاطغمػاضددودػواضطظذاتػاضؼغدروضغصغظ

 

 زنٌة والحجم النوعً المباديء األساسٌة: الخواص الفٌزٌاوٌة للحالة المائعة ، الوحدات والكثافة الو
 ، الشد السطحً والخاصٌة الشعرٌة. والكثافة النسبٌة ، االنضغاطٌة والمرونة ، اللزوجة

  ضغط البخار ، الموائع المستكنة : العاللة بٌن الضغط والكثافة واالرتفاع ، الضغط المطلك وضغط
السطوح المنحنٌة المائس ، المضاغٌط ، الموى على السطوح المستوٌة المغمورة ، الموى على 

 المغمورة 

 ( . ) التعجٌل المركزي 

  ًحركٌات الموائع : الجرٌان الثابت وغٌر الثابت وخطوط ولنوات االنسٌاب ، الجرٌان األحادي والثنائ
 والثالثً البعد ، السرعة والتعجٌل

  معادلة برنولً جرٌان مائع مثالً غٌر منضغط : الجرٌان األحادي البعد : معادلة اوٌلر ، معادلة ،
 الشغل / طالة ، تطبٌمات معادلة برنولً .



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

  الزخم : اشتماق مبدأ الدفع / الزخم لحجوم السٌطرة . –لاعدة الدفع 

  حنٌات األنابٌب والتوسعات والتملصات ، منشات فً الجرٌان المفتوح ، التوسعات من:  أولٌةتطبٌمات
 ، المفزة الهٌدرولٌكٌة.  المفاجئة فً المجاري المغلمة

 على رٌشة متحركة، الموة المؤثرة على رٌشة ثابتة، الموة المؤثرة األنابٌبفرعات ت. 

  ًالملساء، الجرٌان  األنابٌب: الجرٌان الصفائحً، الجرٌان المضطرب فً األنابٌبالجرٌان ف
 الخشنة، الضائعات الثانوٌة، جهد المص وتوزٌعه. األنابٌبالمضطرب فً 

  متفرعة،  أنابٌبعلى التوازي،  أنابٌبعلى التوالً،  أنابٌبمنفرد،  أنبوب: األنابٌبمسائل فً خطوط
 الشبكات.

 لٌاسات الجرٌان 

 التحلٌل البعدي 
 
 ( 2،-،51 مقاومة المواد )  102مم سهـ

 :وصف المقرر

غظػتطتبرػطادةػطػاوطظػاضطوادػطنػاضطوادػاضطؼطظػضطضبظػشدمػعظددظػاضطواردػاضطائغظػواضتيػطنػخالضؼاػغتطضمػاضطضبظػصغغ
حدابػاضػوىػاضتيػتتطرضػضؼاػاضطظذاتػبصاسظػأظوارؼاػعغدروضغصغظػوطدظغظػوحدابػاالجؼاداتػػاضتيػتتطرضػضؼاػ

ػاضطظذاتػبؾظوارؼاػػوططرسظػطػاوطتؼاػضألحطالػاضخارجغظػ.

 :المقررأهداف 

واالظغطالػواضػوىػػغدضطػاضضوءػرضىػاضطغاعغمػاألدادغظػسيػرضمػوعظددظػاضطوادػوغػدمػدرادظػتحضغضغظػضطغؼومػاإلجؼاد
 اضطختضغظػطثلػاضػوىػاضطحورغظػورزمػاالضتواءػوتؾثغرعاػرضىػاألجدامػاضصضبظ

 المص ، إجهاداالرتكاز ،  إجهادالعمودي ،  اإلجهادالبسٌط ،  اإلجهاد 

  . االسطوانات الرلٌمة 

 ، االنفعال ، االنفعال البسٌط ، انفعال المص، لوانٌن هون ، معامل المرونة والصالدة 

 اللتواء ، ممدمة على االلتواء ،ا 

  ، المص والعزم فً العتبات ، االجهادات فً العتبات 

  ، االحمال هطول العتبات ، طرٌمة عزم المساحة ، طرٌمة التكامل المزدوج ، طرٌمة العتبة المرافمة
 . المسلطة خارج محوري التناظر ) لباب الممطع (

 ر من مادة االجهادات المركبة ،العتبات المركبة ، العتبات المكونة من أكث 

 . دائرة مور وتطبٌماتها على األحمال المركبة 
 ( -،51،1 المبانً وتكنولوجٌا الخرسانة )  102مم سهـ

 :وصف المقرر

طادةػظظرغظػحولػاضطباظيػواضطظذؽتػاضؼظددغظػوطادةػرطضغظػتخصػاضطوادػاإلظذائغظػوطواصغاتؼاػواضغحوصػاضطختبرغظػ
ػواداضطدتخدطظػضغحصػاضط

 :المقررأهداف 



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

تدرغسػاضطضبظػبصلػطاػغخصػاضطباظيػواضطظذؽتػاضؼظددغظػوتصطغمػاضطزجاتػاضخرداظغظػوطواصغاتػاضطوادػاإلظذائغظػ
 اضطدتخدطظػواضغحوصػاضطختبرغظػاضالزطظػإلختبارػطدىػصالحغظػوططابػظػاضطوادػاألظذائغظػضضطواصغاتػاضػغادغظػاضطاضطغظ.

 

  ًممدمة عامة عن المبان. 

 عمال الترابٌة األ. 

  األسس والركائز. 

  تصمٌم مزجة خرسانة.  

 .اعمال الطابوق والكتل 

 اعمال الحجارة 

  أعمال الموالب بأنواعها واستخداماتها.  

  األعتاب واألعمدة والعوارض األرضٌات والسموف. 

  وسائل استخدام مانع الرطوبة. 

 مفردات الرسم االنشائً التً تخص االسس واالرضٌات 
 : العملًالجزء 

 . خواص ومواصفات تصمٌم المزجة الخرسانٌة 

 )فحوصات ) الطابوق، الكاشً، فحص حدٌد التسلٌح 

 تجربة المطرلة لمٌاس مماومة االنضغاط للخرسانة المصبوبة حملٌا 
 
 
 (51،1،2 المساحة )  102مم سهـ

 :وصف المقرر

ػطادةػعظددغظػادادغظػضضتطاطلػطعػاضواشعػاضؼظددي

 

:المقررأهداف   

ؼدفػاضػدمػطنػعذهػاضطادةػتطرغفػاضطاضبػرضىػطرقػاغجادػاالطوالػواضطداحاتػوػاضحجومػخاللػاضطامػاضدراديػبصورةػغ
 ,level instrument, theodoliteظظرغظػورطضغظ,ػواغضاػحدابػاضطظادغبػواضزواغاػوادتخدامػاالجؼزةػاضحدغثظػطثلػ

tachometry, total station . 

 

  مستعملة فً المساحة المستوٌة، الممٌاس وأنواعه، المٌاسات الطوٌلة، وبعض التعارٌف الممدمة
األجهزة المستعملة، العمبات فً المٌاس الطولً، ألامة األعمدة ،تصحٌح  المسافات المماسة بالشرٌط، 

 المسح بالسلسلة.

  ٌزانٌة، طرق المٌزانٌة ) التسوٌة( ، أنواع المٌزانٌة،المٌزانٌة العادٌة وأجهزتها، ضبط ومعاٌرة الم
 المٌاس والحسابات، تصحٌح خطا التكور واالنكسار، المماطع الطولٌة والعرضٌة.

  .الطوبرغرافً، الخطوط الكنتورٌة، خصائصها، استخدامها، الطرق المختلفة لخطوط الكنتور الحملٌة 

  المساحات، مساحة األشكال المنتظمة، طرق لٌاس المساحات من الخرائط ، حساب المسلحات من
 اإلحداثٌات، حساب المساحات من المماطع العرضٌة.



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

  الحجوم وحساباتها ، حجوم األشكال المنتظمة، حساب المساحات من المطاعات العرضٌة، حساب
 حجوم الخزانات من الخرائط الكنتورٌة.

 .االتجاهات، أنواعها، الهجٌر واالنحراف وتصحٌحه 

  األفمٌة والشالولٌة.الثٌودوالٌت، أنواعه، ضبط الجهاز، لٌاس الزواٌا 

  طرٌمة الممباص والتراسنت(، حساب  0التضلٌع، أنواع المضلعات، طرق لٌاسها، تصحٌح المضلعات
 اإلحداثٌات.

  البسٌطة، عناصرها، طرق التسمٌط فً  األفمٌةالتٌكومٌتر، تعرٌفه، أنواعه، طرق استعماله، األلواس
 الحمل.

 المعدل، معٌار االنحراف، الخطا االحتمالً نظرٌة األخطاء، األخطاء< العارضة والمتكررة ،
 .واألوزان

  جهازtotal instrument station 

  التطبٌك الحملً الجهزةGPS 

 
 

 الموارد المائية / المرحلة الثالثةو  السدود  كلية الهندسة / قسم هندسة
 

 الموضوع الرمز

 الساعات الدراسية الساعات الدراسية
عدد 

 الوحدات
 الفصل الدراسي الثاني ألولالفصل الدراسي ا

 تطبيقي عملي نظري تطبيقي عملي نظري

301مم سهـ  4 1  2 1  2 هٌدرولوجً 

302مم سهـ  6 2 2 2 2 2 2 مٌكانٌن التربة 

303مم سهـ  2 1  1 1  1 تطبٌمات فً الحاسوب 

304مم سهـ  4 1  2 1  2 مبادىء الري 

305مم سهـ  4 1  2 1  2 نظرٌة المنشات  

306مم سهـ  6 1  3 1  3 الهٌدرولٌن 

307مم سهـ  4 1  2 1  2 تصامٌم الخرسانة 

308مم سهـ  4   2   2 هندسة البزل 

309مم سهـ  
الطرق العددٌة و 

 التحلٌالت الهندسٌة
2  2 2  2 4 

 40 10 2 19 11 2 19 المجموع

  32 32 عدد الساعات األسبوعية

 

 (2،-،51 هٌدرولوجً ) 302مم سهـ

 :لمقرروصف ا

تطرغفػاضطاضبػبؾدادغاتػطادةػاضؼغدروضوجغاػاضؼظددغظػبطغرداتؼاػوتطبغػاتؼاػاضططضغظػالدتخداطؼاػسيػاضدراداتػ
 .ؼظددغظػاضتيػتخصػاضطواردػاضطائغظاضطدتػبضغظػضطنػاضطذارغعػاض

 :المقررأهداف 



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

نػسيػاضطدتػبلػطنػادتخداطؼاػارطاءػاضطاضبػاضطغاعغمػاالدادغظػواضتطبغػاتػضطادةػاضؼغدروضوجغاػاضؼظددغظػضغتطص
     واضطذارغعػاضطائغظ سيػاضتطبغػاتػاضؼظددغظػاضتيػتخصػعذهػاضطادةػسيػحػلػاضططل

 

 .الممدمة، الدورة الهٌدرولوجٌة، الرٌاح، السمٌط، مماٌٌس السمٌط، تحلٌل المعلومات المطرٌة 

 عة، لٌاس التصرٌف، معدل السمٌط فوق مساحة الجرٌان فً المجاري، لٌاس المنسوب، لٌاس السر
 العاللة بٌن التصرٌف ومنسوب الماء، تجدٌد منحنً المعاٌرة.

 ًالهٌدروغراف المٌاسً واشتماله، منحنSالهٌدروغراف المٌاسً الصنٌع، مؤشرات الترشح ، φ-
index  وW-index. 

 نهر.استتباع الفٌضان، حركة األمواج، معادلة الخزن، االستتباع فً الخزانات، االستتباع فً األ 

  االحتمالٌة فً الهٌدرولوجٌا، احتمال الفٌضان، تولٌع موالع األحداث، توزٌع جامبل، اختبار التردد
 التصمٌمً، احتماالت السمٌط، ألصى فٌضان محتمل.

 ٌة، حركة المٌاه الجوفٌة، الجرٌان الثابت فً اآلبار، الجرٌان غٌر الثابت فً التكوٌن جوفالمٌاه ال
 ثٌرات التخمٌنٌة.الخازن المحصور، التأ

 .استدامة الموارد المائٌة 
 
 
 
 
 (  1،1،1التربة )  5 مٌكانٌك301مم سهـ

 :وصف المقرر

إنػاضؼدفػاألداسػعوػاإلضطامػبطبادئػطغصاظغكػاضتربظػضضطانػاضتصطغمػاألطثلػواضجغدػواالشتصاديػضطختضفػاضطذارغعػ
 اضؼظددغظػطنػأبظغظػوددودػوطرقػوططاراتػإضىػزغرػذضك.

 :لمقرراأهداف 

اضخصائصػػتزوغدػاضطضبهػباضططضوطاتػاضخاصهػباظواعػاضتربػوطرقػحداباتػاضخصائصػاضؼظددغظػضؼذهػاضتربػوحداب
   اضؼغدروضغصغظػواالجؼاداتػاضطدضطظػرضىػاضتربظػباالضاسظػاضىػطػدارػاالظضطامػوشوةػاضػصػضضتربظػوثباتغظػاضطظحدرات.

 
 الجزء النظري:

 .انًمذيح 

  وانهُذضُح نهررتح.انخىاص انفُسَائُح 

  .ٍذظُُف انررتح وانرىزَع انحثُث 

 .إَجاد يعايم َفارَح انررتح 

 .ذطرب انًُاِ خالل انررتح 

 .االجهاداخ فٍ انررتح 

 .االَضًاو وانهثىط فٍ انررتح 

 .يماويح انمض نهررتح 

 .ذثثُد انررتح 

 .انضغظ انجاَثٍ نهررتح وانجذراٌ انطاَذج نها 



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

 .ثثىذُح انًُحذراخ 
 

 

 عملي:الجزء ال

 .انًمذيح 

 .اَجاد انًحرىي انرطىتٍ وانخىاص انفُسَائُح نهررتح 

 .إَجاد انىزٌ انُىعٍ نهررتح 

 .إَجاد حذود اذرترن 

 .) ٌانرحهُم انحثُثٍ نهررتح )انرحهُم انًُخهٍ+ انرحهُم انهاَذرويرر 

  .ذجرتح انُفارَح 

 .ذجرتح االَضًاو 

 .فحض االَرفاخ نهررتح 

 .فحض انرذاعٍ نهررتح 

 نمض انًثاشر نهررتح.ذجرتح ا 

 .ذجرتح االَضغاط انحر 

 .ٍذجرتح االَضغاط انثالث 

  ،ٍانفحىطاخ انحمهُح إلَجاد لىج ذحًم انررتح يثم )فحض انمض تانروحح، فحض االخرراق انمُاض

 فحض االخرراق تانًخروط، فحض انرحًم انظفُحٍ(.

 .انفحىطاخ انكًُُائُح 

 .)ذجرتح انحذ ل )انرص 

 ُح نهررتح.إَجاد انكثافح انحمه 

  ذجرتح َطثح انرحًم انكانُفىرٍَ نهررتح(C.B.R.). 

  ذجرتح انثمة(Pin-Hole). 
 
 (2،-،2تطبٌقات فً الحاسوب ) 3035مم سهـ

 :وصف المقرر

 اضتدرغبػرضىػاضبرطجغاتػاضحدغثظػاضطظذورة

 :المقررأهداف 

ررضػاضظتائجػوػدشظػاالظجازررظػوسائدةػعذهػاضبرطجغاتػسيػدوػاضططرسظػباضبرطجغاتػاضحدغثظػبؿصداراتؼاػاضجدغدة
ػجدوضغاػوػصورغاػبذصلػطرتب

ػ

ػتطبٌقات على البرامج التالٌة 5

   معالج البٌاناتExcel 

  لغة فٌجول بٌسن داخل برنامجExcel 

 GOGGLE EARTH 

  برنامج الخرائطGlobal Mapper  



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

 برنامج االنهار  Hec-Ras  

  برنامج للمٌاه السطحٌةWMS    

 رة عملٌات الريبرنامج لتخطٌط وادا CRPWAT  

  تطبٌمات على برنامجSurfer 

 تطبٌمات على برنامجGMS 

 

 ( 2،-،51 مبادىء الري ) 302مم سهـ

 :وصف المقرر

 تطرغفػاضطاضبػبطبادئػوادسػاضريػورطضغاتهػوطرشهػواالطورػاضطتطضػظػبه

 :المقررأهداف 

ضضحػلػصطاػغؼدفػاضطػررػػدضوبػاضريػاضطظادبصغغغظػاختغارػاتطرغفػاضطاضبػبطبادئػوادسػاضريػورطضغاتهػوطرشهػو
 اضىػتطصغنػاضخرغجػطنػاضتطرفػرضىػاالطورػاألدادغظػسيػاضتصطغمػواألدارةػضضطذارغعػاالروائغظػطدتػباًل.

 

  الري خزن مٌاهومصادر. 

 .العاللات األساسٌة بٌن التربة والماء 

 .ًلٌاسات المحتوى الرطوب 

 وخاللها التربة فًرٌان الماء س. 

 ٌاه الري نمل م 

 ًنتح( -)التبخر الممنن المائ. 

 كفاءات االرواء 

 مواعٌد الري وكمٌاته  

 طرق الري 

 .األساسٌات األولٌة لشبكات الري 
 
 (2 ،-،51 نظرٌة المنشات )  302مم سهـ

 :وصف المقرر

غغظػردمػخطوطػاضتؾثغرػاضبغاظغظػضضطظذاتػاضطحددةػوػزغرػاضطحددةػواعطغتؼاػسيػتصطغمػاضطظذاتػاضتطرفػرضىػصغ
 اضطدظغظ.

 :المقررأهداف 

اضتحضغلػاالظذائيػضضطظذاتػاضطدظغظػوػطظاشذظػتحدغدعاػوادتػرارغتؼاػػظػوتغصغلػرنططػدػإرطاءػإضىتؼدفػاضطادةػ
 اضطحددةػوػزغرػاضطحددةواطصاظغظػتصطغطؼاػاظذائغاػوصغغغظػتحضغلػاضطظذاتػ

 

  المنشات.االستمرارٌة وتحدٌد 



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

   الهٌاكل الجاسئة المحددة ستاتٌكٌاتحلٌل. 

 ا , خطوط التاثٌر البٌانٌة لعتبات الجاسئة المحددة ستاتٌكٌ للعتبات والمسنمات البٌانٌة خطوط التأثٌر
  رئٌسٌة مع منظومة ارضٌات .

  بطرٌمتٌن :التشوه المرن للمنشأت 
 التشغٌل االفتراضً )طرٌمة وحدة الحمل( .طرٌمة  -أ

 النظرٌة االولى لكاسكلٌانو .-ب

 ( غٌرالعتحلٌل المنشأت )المحددة استاتٌكٌا بطرٌمة اإلزاحة المتجانسةتبات الهٌاكل والمسنمات 
 وبطرٌمة الشغل االلل .

 اف.االنحر -تحلٌل المنشات ) العتبات، الهٌاكل( غٌر المحددة استاتٌكٌاً بطرٌمة المٌل 

 .توزٌع العزم بدون انتمال المفصل وتطبٌماتها على العتبات والهٌاكل الجاسئة 

  انتمال المفصل وتطبٌماتها على العتبات والهٌاكل الجاسئة. معتوزٌع العزم 

  تحلٌل الهٌاكل الجاسئة غٌر المحددة استاتٌكٌا بدرجة مطلمة واحدة النتمال المفصل بطرٌمة توزٌع
 العزم.

 ستاتٌكٌا ذات درجتٌن مطلمة النتمال المفصل بطرٌمة توزٌع العزم.غٌرالمحددة  لٌل الهٌاكلتح 
 
 ( 2،-،53 الهٌدرولٌك ) 302مم سهـ

 :وصف المقرر

تطضغمػاضطضبظػرضىػتطبغقػططادالتػاضطاشظػواضزخمػسيػتصطغمػاالظابغبػواضػظواتػاضطغتوحظػوططرسظػاظواعػاضجرغانػسيػ
 ضخاتػوااضطظغاػتصضغؼطا,صذضكػدرادظػاظواعػوخواصػاضط

 :المقررأهداف 

اردادػواصدابػاضطاضبػاضخبرةػواضططرسظػسيػطوضوعػاضتطبغػاتػسيػعغدروضغصغظػاضجرغانػسيػاالظابغبػػأعدافػاضطػرر
 واضػظواتػاضطغتوحظ

 

 كروس. -تحلٌل الشبكات بطرٌمة هاردي 

 ساسٌات، الجرٌان الخزانات و المضخات والصمامات فً الشبكات الجرٌان فً المنوات المفتوحة، األ
المنتظم ومعالة تشٌزي، الجرٌان الطبالً المنتظم، نصف المطر الهٌدرولٌكً، الطالة النوعٌة والعمك 

ع العمك الحرج والمفزة مولالحرج واالنحدار الحرج فً المنوات المستطٌلة وغٌر المستطٌلة، و
 الهٌدرولٌكٌة.

 حنٌات سطح الماء، طرق حساب منحنٌات سطح الجرٌان المتغٌر التدرٌجً، المعادالت األساسٌة، من
 الماء وتطبٌمها.

  ،المضخات، منحنٌات االداء، المضخات بالتوالً والتوازي، التجوف، تحلٌل وتصمٌم منظومات الضخ
 منحنً ضائعات المنظومة، اختٌار المضخات ، كفاءة المنظومة.

 ات، التجوف، اختٌار العنفات.العنفات، عنفات الدفع، عنفات االستجابة، السرعة النوعٌة للعنف 

  . المطرلة المائٌة وخزانات التمور 
 
 ( 2،-،51 تصامٌم الخرسانة ) 302مم سهـ

 :وصف المقرر



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

 طادةػظظرغظػحولػاضخرداظظػاضطدضحظػوتصطغمػاألجزاءػاضخرداظغظػضضطظذؽتػاضخرداظغظػاضطدضحظ

 :المقررأهداف 

واإلجؼاداتػاضطدضطظػرضىػاألبظغظػوطرقػتحضغلػاضػوىػوتصطغمػػتدرغسػاضطضبظػبصلػطاػغخصػتصاطغمػاضخرداظظػاضطدضحظ
 األجزاءػاضخرداظغظػضألبظغظ

 

  خواص المواد المكونة للخرسانة المسلحة. 

   وطرٌمة نظرٌة  األلصىنظرٌة االنحناء فً العتبات والصبات ذات التسلٌح فً اتجاه واحد بطرٌمة
 . الجهد العملً ، المص والشد المطري 

 بات بانواعها وتصمٌم العتبات باتجاه واحد تصمٌم العت. 

 تصمٌم العتبات المستمرة ، العتبات الرئٌسٌة. 

  الصبات ذات التسلٌح فً اتجاهٌن. 

 . تحلٌل وتصمٌم االعمدة 

  الهٌئات العامة للخرسانة المسلحة. 

 . تصمٌم المناطر الخرسانٌة 

  .الخرسانة المسبمة الجهد ، الخرسانة المسبمة الصب 
 
 
 ( -،-،51 هندسة البزل )  303 ممسهـ

 :وصف المقرر

تؼدفػاضطادةػرضىػتطضغمػاضطؼظدسػبطرقػاجراءػتحرغاتػاضبزلػوتصطغمػذبصاتػاضبزلػاضجوسيػواضدطحيػوصذضكػ
 صغغغظػظظغغذعاػورالشظػصلػذضكػباضبغئظ.

 :المقررأهداف 

زلػاضجوسيػواضدطحيػوصذضكػتؼدفػاضطادةػرضىػتطضغمػاضطؼظدسػبطرقػاجراءػتحرغاتػاضبزلػوتصطغمػذبصاتػاضب
 صغغغظػظظغغذعاػورالشظػصلػذضكػباضبغئظ.

 

 ، فوائد البزل ، لانون دراسً ، معادلة دوبو  من البزل، دالئل مشاكل البزل، الغرضتعرٌف البزل
 .وٌت فورشٌمر 

  ، متطلبات الغسل، االستصالح ونظام البزل.غسل التربة 

  ماء الجوفً ، تمدٌر النفاذٌة مختبرٌا وحملٌا تحرٌات مشارٌع البزل ، تحرٌات التربة و ال. 

   ، عمك مبازل األنبوبٌة،مة البزل المغطى ، ظأن أنواعنظام البزل ، وأعماق المبازل المفتوحة 
 .المرشحات 

  المسافات بٌن المبازل، معادلة هوغاوت األولى، معادلة هوغاوت للتربة الطبالٌة، معادلة ارسنت
 دم. -معادلة كلوفر ازل ، معادلة البزل فً حالة الجرٌان غٌر المستمر ،لتمدٌر المسافات بٌن المب

 المفتوحة، تصمٌم ألطار المبازل األنبوبٌة. تصمٌم مماطع المبازل 



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

  البزل العمودي، أنواع آبار البزل، العاللات بٌن منسوب الماء الجوفً وتصرٌف البئر ومعامل النفاذٌة
 .التداخل ما بٌن االبار  مر،فً حالة الجرٌان المستمر وغٌر المست

  المفتوحة، صٌانة المبازل األنبوبٌة، صٌانة ابار البزل، البزل وتلوث المٌاه صٌانة المبازل. 
 
 
 
 ( 1،-،51 الطرق العددٌة والتحلٌالت الهندسٌة ) 304مم سهـ

 :وصف المقرر

ضطددغظػاضطتػدطظػاضتيػتحويػرضىػتذطلػاضطادةػاضطدغدػطنػاضطواضغعػاضرغاضغظػسيػاضتحضغالتػاضؼظددغظػواضطرقػا
اضطدغدػطنػاضتطبغػاتػاضؼظددغظػذاتػاضتطاسػاضطباذرػباضحغاةػاضططضغظػسيػاختصاصػاضؼظددظػاضطدظغظػوعظددظػ

 اضددودػواضطواردػاضطائغظ

 :المقررأهداف 

بػسيػاضطرحضظػاضتيػدردتػسيػاضطراحلػاضدابػظػطنػدرادظػاضطاضػاتغظطدػجدورػاضتواصلػاضطضطغظػطعػاضطغرداتػاضرغاضغ
رضىػاضذاتػػاالػوعيػاالرتطادػدرادغظػجدغدةضطرحضظػ وتؼغئتهواضطرحضظػاألوضىػواضثاظغظػطنػاضدرادظػاضجاططغظػاضثاظوغظػ

 سيػاضتطضمػواضبحثػواضتغصغرػسيػحلػاضطدائلػبطدػاخذػاضتطضغطات

 

  الطرق العددٌة : ممدمة ، تمرٌب األرلام. 

  ٌتخمٌن لٌمة الجذور بطرٌمة الرسم، أٌجاد لٌمة الجذور ة ،الحلول العددٌة للمعادالت غٌر الخط
باستخدام طرٌمة الشطر، طرٌمة المولع الكاذب، طرٌمة المعاودة حول النمطة الثابتة، طرٌمة نٌوتن 

 رافسون، طرٌمة التماطع.

 ، طرٌمة كاوس، طرٌمة جاكوبً، طرٌمة كاوس ساٌدل،الحلول العددٌة لنظام المعادالت اآلنٌة الخطٌة 
 الحلول العددٌة لنظام المعادالت لنظام المعادالت غٌر الخطٌة. 

 ،التكامل العددي المزدوج.  طرٌمة شبه المنحرفات، سمبون، طرٌمة كاوس التربٌعٌة، التكامل العددي 

 ،طرٌمة اولٌر وطرٌمة الحلول العددٌة للمعادالت  التفاضلٌة ذات الشروط االبتدائٌة من الرتبة األولى
 نة، طرٌمة ركنة كتا.اولٌر المحس

  ، االستكمال، التفاضل العددي . الفروق األمامٌة، الفروق الخلفٌة، الفروق المركزٌة الفروق المحدودة
 الحلول العددٌة للمعادالت التفاضلٌة ذات الشروط الحدودٌة.

  اتها ،حل وتطبٌمالتحلٌالت الهندسٌة : حل المعادالت التفاضلٌة ذات المرتبة األولى والمرتبة األعلى
 .المعادالت التفاضلٌة ذات المعامالت اآلنٌة وتطبٌماتها 

 ممدمة إلى العناصر المحددة 

  سالسل فورٌر وتطبٌماتها : تعرٌف سلسلة فورٌر ، الدوال الفردٌة والزوجٌة، سلسلة فورٌر للجٌب والجٌب تمام
 النصف دورٌة ، تطبٌمات سلسلة فورٌر.

 
 

 الموارد المائية / المرحلة الرابعةو  دالسدو   كلية الهندسة / قسم هندسة

 

عدد  الساعات الدراسية الساعات الدراسية الموضوع الرمز



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

 الوحدات الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 تطبيقي عملي نظري تطبيقي عملي نظري

مم سهـ
401 

تصمٌم المنشات 
 الهٌدرولٌكٌة

2 2 1 2 2 1 6 

مم سهـ
402 

م منظومات تصامٌم وتمٌٌ
 الري الحملً

2 2 1 2 2 1 6 

مم سهـ
403 

تصامٌم شبكات الري 
 والبزل

1 2  1 2  4 

مم سهـ
404 

 4  2 1  2 1 تخمٌن ومواصفات

مم سهـ
405 

الموارد والتصادٌات  ادارة
 المائٌة 

2  2 2  2 4 

مم سهـ
406 

 4 2  2 2  2 هندسة السدود

مم سهـ
407 

 4   2   2 هندسة األسس

مم سهـ
408 

 4  4   4  المشروع الهندسً

 36 6 12 12 6 12 12 المجموع

  30 30 عدد الساعات األسبوعية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ( 51،1،2 تصمٌم المنشات الهٌدرولٌكٌة ) 202مم سهـ

 :وصف المقرر

 ػبالاضؼغدروضغصغظػواضتيػشدػغحتكػبؼاػسيػاضحغاةػاضططضغظػطدتػىػتصطغمػاظواعػطختضغظػطنػاضطظذاتتدرغبػاضطاضبػرض

 :المقررأهداف 

 اضؼغدروضغصغظػواضتيػشدػغحتكػبؼاػسيػاضحغاةػاضططضغظػطدتػبالتصطغمػاظواعػطختضغظػطنػاضطظذاتػػتدرغبػاضطاضبػرضى

 

 الحسابات الهٌدرولٌكٌة للنواظم، منحنً رجع الجرٌان .منشات الري بصورة عامة، 

 .التوصٌالت: الحسابات الهٌدرولٌكٌة ، التصمٌم 



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

  انحدار الضغط نهاٌة األرضٌات،الجدران  ،لزحف وضغط االصعاد، نظرٌة لٌنط ا: خاألرضٌات
عن الموضوع بشكل متكامل، نظرٌة خوصال ، أسئلة تصمٌمٌة  الحاجبة، شبكة الجرٌان، عمك الحفر، 

 غٌر المسلح. األرضٌة، شكل األرضٌات فً الكونكرٌت سمناب سح

 حماٌة ان مؤخر البوابة، أحواض التسكٌن وأنواعها،حاالت الجرٌ الهٌدرولٌكٌة، مشتتات الطالة، المفزة
 الممتربات.

 .ًالبوابات، أنواعها، ضغط الماء المسلط علٌها، أسس تصمٌم البوابة االنزاللٌة، سؤال تصمٌم 

 معبر األسمان.النواظم الماطعة الكبٌرة ) السدة ( وملحماتها ، 

 .النواظم الماطعة على المنوات 

 عها.فكرة عامة عن الجسور وأنوا 

  . السٌفون : سؤال تصمٌمً ، المنوات المحمولة والعبارات 

 )المسالط وانواعها، تصمٌم انواع مختلفة من المسالط ) العمودي والمائل 

 .تصامٌم المنوات المعلمة ومخارج المنوات والمهارب 
 
 
 
 ( 51،1،2 تصامٌم وتقٌٌم منظومات الري الحقلً ) 201مم سهـ

 :وصف المقرر

 رضىػتصطغمػوتػغغمػطظظوطاتػضريػاضحػضيػاضرئغدظ.ػتطرغفػاضطاضب

 :المقررأهداف 

ػتطرغفػاضطاضبػرضىػتصطغمػوتػغغمػطظظوطاتػضريػاضحػضيػاضرئغدظ

 عوامل تصمٌم أساس، تصمٌم تدرٌج األرض. ،ممدمة 

 .ًالري السطحً، الري الشرٌطً المنحدر، الري بالمروز، الري الحوض 

 صمٌم أنبوب الرش، منظومة األنابٌب الرئٌسٌة لشبكة الري الري بالرش، أساسٌات الري بالرش، ت
 بالرش.

 .الري بالتنمٌط 

 .تمٌٌم منظومات الري 
 
 
 ( -،52،1 تصامٌم شبكات الري والبزل ) 203مم سهـ

 :وصف المقرر

يػتؼدفػاضطادةػاضىػتطضغمػاضطاضبػادضوبػاردادػاضتصاطغمػواضطخططاتػوصاسظػاضحداباتػػاضطتطضػظػبتصطغمػذبصاتػاضر
ػواضبزلػوسقػاضطتطضباتػاضحػضغظػضضطذارغعػاالروائغظ.

 :المقررأهداف 



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

واضطواردػػشدمػعظددظػاضددودضطوادػاالدادغظػاضتيػتدرسػضطضبظػذبصاتػاضريػواضبزلػطنػاتطتبرػطادةػتصاطغمػ
طاتػوصاسظػطخطواضػاضطائغظػسيػاضطرحضظػاضرابطظػواضتيػغتمػطنػخالضؼاػتطضغمػوتدرغبػاضطضبظػادضوبػاردادػاضتصاطغم

اضحػضغظػاضططتطدةػطنػشبلػػاضطتطضػظػبتصطغمػذبصاتػاضريػواضبزلػوسقػاضططاغغرػاضتصطغطغظػواضطتطضباتػاضحدابات
 وزارةػاضطواردػاضطائغظػووزارةػاضزرارظػضضطذارغعػاالروائغظ.

 

 .ممدمة، تصنٌف لنوات الري والبزل، تسمٌة وترلٌم المنوات والمبازل، تخطٌط شبكات الري والبزل 

 .المخطط الشامل لمناسٌب المٌاه فً المنوات والمبازل، المساحات المرورٌة 

 .نظم نمل وتوزٌع المٌاه للمشارٌع االروائٌة ادن سرعة مسموحة، المنوات غٌر المبطنة 

  السرعة المصوى المسموحة،الطرٌمة العامة للتصمٌمالتصمٌم الهٌدرولٌكً لممطع المنوات باستخدام ، 
 ٌة لوة السحب.معادلة لٌسً، نظر

 .حساب التصارٌف لشبكة الري والبزل، تفاصٌل الممطع العرضً للمناة 

 .طرق لٌاس الرشح فً المنوات غٌر المبطنة 

  تفاصٌل الممطع الطولً لمنوات الرئٌسٌة، المنوات المبطن، مواد التبطٌن، تصمٌم شبكة المبازل
 الرئٌسٌة، تفاصٌل الممطع العرضً للمبازل.

 لعرضً لشبكة البزل.تصمٌم الممطع ا 
 
 
 
 ( -،52،1 تخمٌن ومواصفات ) 202مم سهـ

 :وصف المقرر

اضتحرغاتػاضؼغدروضوجغظػواضطدحػاضؼظدديػشبلػاظذاءػاضددػودرادظػاضطتطضباتػاضؼغدروضوجغظػالظذاءػاضددود.ػتصطغمػ
وتصطغمػاضطدغلػاضطائيػطنػاظواعػطختضغظػطنػاضددودػػوتحضغلػاضػوىػاضطؤثرةػرضغؼا.ػاضتطرفػاضىػاظواعػاضطدغلػاضطائيػ

ػogeeظوعػ

 :المقررأهداف 

ػطداردةػاضطاضبػسيػسؼمػاضخرائطػاالظذائغظػورطضغظػاضتخطغنػضضطباظي.ػتظطغظػشدراتػاضطاضبػسيػطجالػاضردمػاالظذائي

 حساب الذرعات نشائٌة الداخلة فً وحدات المٌاس، حساب كمٌات المواد االممدمة عن التخمٌن ،
 .سً متكامللمشروع هند

  للمماطع المنتظمة وغٌر المنتظمة األعمال الترابٌة وحساب الحجوم. 

  .أعمال الطرق وحساب كمٌاتها واسعارها 

  حساب كمٌات منشات الري وملحماتها. 

  .المواصفات المٌاسٌة للمواد االنشائٌة والمواصفات لألبنٌة والشروط االنشائٌة المختلفة 
 (  1،-،1لمائٌة ) الموارد اواقتصادٌات  ادارة5 202مم سهـ

 :وصف المقرر

 تطرغفػاضطاضبػباضطدتجداتػاضحدغثظػسيػطجالػاضتخطغطػوتظطغظػوادارةػطذارغعػاضطواردػاضطائغظ



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

 :المقررأهداف 

تؼدفػاضطادةػاضىػتطرغفػاضطاضبػبطددػطنػاضطواضغعػاضطتطضػظػبؼظددظػاضطواردػاضطائغظػوبذصلػتغصغضيػتطصظهػبطدػ
اضطذارغعػاضؼظددظػسيػحػلػاضطواردػاضطائغظػطثلػاضطذارغعػاضزرارغظػواضخزاظاتػواضددودػتخرجهػطنػاضتطاطلػطعػطختضفػ

وطذارغعػدرءػاضغغضانػوتوضغدػاضػدرةػاضصؼروطائغظػوطذارغعػصرفػاضطغاهػسيػاضطدنػوتطضطهػرضىػادادغاتػاضحداباتػ
 راتواضتخطغظاتػاالشتصادغظػوادسػاضطػارظظػبغنػاضبدائلػالختغارػاضطذارغعػواالدتثطا

 

 .) ممدمة إلى هندسة الموارد المائٌة ) األنهار، أحواض األنهار ، المصادر المائٌة 

 .الموارد المائٌة فً العراق 

 .الموانٌن واألنظمة والحموق المائٌة ألحواض األنهار المشتركة 

 .تطوٌر مصادر المٌاه 

 ٌة(التخطٌط للموارد المائٌة )الري ، درء الفٌضان، تولٌد المدرة الكهرومائ 

 .تحلٌل أنظمة الموارد المائٌة 

 .علم االمثلٌة 

  البرمجة الخطٌة LP.وتطبٌماتها فً ادارة الموارد المائٌة 

 النمذجة 

 ادارة مٌاه الزوابع فً المنطمة الحضرٌة. 

 .طرق تمدٌر عدد السكان 

 تأثٌر االحتباس الحراري على الموارد المائٌة 

 االدارة المتكاملة للموارد المائٌة 

 الحسابات المالٌة، انواع الفائدةى التحلٌل االلتصادي للموارد المائٌةممدمة ال ، 

  طرق اجراء الدراسات االلتصادٌة، المٌمة الحالٌة والمٌمة المتطلبة لألموال.األلساط السنوٌة، 

  تمٌٌم المشارٌع االستثمارٌة.طرق 

 ٌضان.العاللات الهٌدرولوجٌة والهٌدرولٌكٌة وااللتصادٌة فً تمدٌر خسائر الف 

 .الموارد المائٌة المستدامة 
 
 ( 1،-،51 هندسة السدود ) 202مم سهـ

 :وصف المقرر

غتضطنػطادةػعظددظػاضددودػتطرغفػاضطاضبػبطاعغظػاضددودػواضخزاظاتػواظوارؼاػواضعاغظػطنػاظذاءعا.ػوغذطلػصذضكػ
ي(.ػاضاسظػاضتىػتصطغمػضضددودػتصطغمػاوضيػضحجمػاضخزانػاضطتصونػخضفػجدمػاضددػبصلػاذصاضهػ)خزغنػطغت،ػحي،ػسغضاظ

ػاضجاذبغظػواضػودغظػواضترابغظػباالضاسظػاضىػتطرغفػاضطاضبػباظواعػاضطدغلػاضطائيػػواحدػاالظواع.

 

 

 :المقررأهداف 



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

ػاضتطرفػاضىػاضتحرغاتػاالدادغظػ)اضجغوضوجغظػواضؼظددغظػواضؼغدروضوجي(ػاضالزطظػالختغارػطوشعػاضدد.

تطضغمػاضطاضبػاالدسػاضظظرغظػاضطضطغظػوػتػاضتيػتحتاجؼاػرطضغظػتصطغمػاضددودتطضمػصغغغظػاجراءػاظواعػاضتحرغا
 ضتصطغمػاظواعػطختضغظػطنػاضددود.

 

  ، المسح الهندسً.الخزانات ، أنواعالتخطٌط للخزانات المائٌة 

 ، العوامل المؤثرة التحرٌات الجٌولوجٌة والهٌدرولجٌة ، تحدٌد سعة الخزان ، الترسٌب فً الخزانات
 ختٌار الخزان.على ا

  .السدود وأنواعها 

  ، تخمٌن الموى والجهود المسلطة على السدود الجاذبٌة، التصمٌم االبتدائً لممطع السد السدود الجاذبٌة
 الجاذبً، استمرارٌة السدود الجاذبٌة.

  السدود الترابٌة والركامٌة. 

   حسابات الرشح وتصمٌم المرشح. 

   استمرارٌة السفوح. 

  ٌة السدود الموس. 

  . محطات تولٌد الطالة الكهربائٌة 

 .تشغٌل السد لالغراض المختلفة التً ٌخدمها الخزان 

 .السٌاسات التشغٌلٌة للخزان تحت ظروف الجفاف 
 

 
 
 ( -،-،51 هندسة األسس ) 202مم سهـ

 :وصف المقرر

اطجغاتػاضحدغثظػ.صطاػتداعمػاضطادةػبذصلػصبغرػسيػطداردةػاضطضبظػرضىػاضتطاطلػطعػاضحادوبػواطالرؼمػرضىػاضبر
تداردػاضطادةػرضىػاصدابػاضطضبظػطؼاراتػسيػحلػاضطدائلػاضؼظددغظػبادتخدامػادضوبػاضبرطجظػبضعظػطاتالبػباالضاسظػ

ػاضىػتطبغػاتػاضؼظددغظػسيػاضحادبظ

 :المقررأهداف 

 انرظًُى األيثم وانجُذ وااللرظادٌ واأليٍُ ألضص أنًُشاخ انهُذضُح يٍ حُث إنًاو انطانة ب:

 ذحهُم االجهاداخ. -

 لاتهُح ذحًم انررتح. -

 انهثىط واالَضًاو ذحد األضص. -

 عًك األضاش، أتعاد األضاش، شكم األضاش، َىع األضاش. -

 انرظًُى اإلَشائٍ.  -

 



 جايعح انًىطم/ كهُح انهُذضح

  

 

 .انًمذيح 

 .ذحرَاخ انًىلع 

 .انهثىط وذىزَع االجهاداخ ذحد األضص 

 .حطاب لاتهُح ذحًم انررتح 

 ذج، أضص حظُرٌ....(.األضص انجذارَح، أضص يرحضص )أَىاع األ 

 .انعسوو عهً األضص 

 .)األضص عهً انررتح انطُُُح وانغرَُُح )راخ نذوَح 

 .األضص عهً انررب انريهُح وانررب انغرَُُح غُر انهذَح 

 .األضص عهً انررب انًرذاعُح وانًُرفخح وانظخرَح 

 .ذظًُى انجذراٌ انطاَذج 

 .انرظًُى اإلَشائٍ نألضص 

 نهُذرونُكُح.األضص انحظُرَح نهًشاءاخ ا 

 .أضص انركائس 

  أألضص انظُذولُح.(Pier Foundation) 
 

 
 ( -،  2،  -5 المشروع الهندسً ) 204مم سهـ

  .أجراء دراسات تفصٌلٌة لمشارٌع هندسٌة مختارة فً هندسة الري والموارد المائٌة 
 


