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 1الصفحح 

 
  

 
      

 وصف الثشناهح األكادَوٍ        

 
هىي الى    ّسُو٘زىَرؼل٘ن الطلجخ  ػلىٔ ساباى٘بد ػلىن الو٘ىبٍ ّاىي هىب ٗزؼلىك ثِى ا الؼلىن ّهمىبدارَ الوزؼى  ح  

ػلىىٔ  لىىخ رىىْ   افىىب ح الورىىبدٗغ الوب ٘ىىخ رؼزوىى   سىح٘ىىش  .ّرصىىو٘وِب ػ لزىىَ ثورىىبدٗغ الوىىْاد  الوب ٘ىىخ

 الوؼلْهبد الِ٘ دّلْع٘خ . 

 

 

 عبهؼخ رك ٗذ/ال٘خ الٌِ اخ الوؤامخ الزؼل٘و٘خ .1

 لمن الٌِ اخ الو ً٘خ / الو از  ؼلوٖالممن ال .2

اّ اان الج ًبهظ األاب ٗوٖ  .3

 الوٌِٖ 
 الِ٘ دّلْع٘ب الٌِ ا٘خ 

 ثكبلْدْٗس ٌُ اخ ه ً٘خ اان الرِب ح الٌِب ٘خ  .4

  :الٌظبم ال دااٖ  .5
 /هم داد /سال ٓ إٌْ 

 إٌْ

  الوؼزو    ث ًبهظ االػزوب  .6

  الوؤص اد الخبدع٘خ األال ٓ  .7

 7/2116/ 11  ربدٗخ إػ ا  الْصف  .8

 سُ اف الج ًبهظ األاب ٗوٖ .9

بمشاريع الموارد  عالقتومن خالل  وأىميتوبهذا العلم يتعلق على أساسيات علم المياه وكل ما  الطلبة  تعليم
 .وتصميمها المائية 
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 الوطلْثخ ّط ا ك الزؼل٘ن ّالزؼلن ّالزم٘٘ن ج ًبهظهخ عبد ال  .11

  االُ اف الوؼ  ٘خ  - س
  .الْااغػلن الِ٘ دّلْعٖ  سُو٘خٗزؼ ف الطبلت ػلٔ  -1

 .الحصْ  ػلٔ الوؼلْهبد الِ٘ دّلْع٘خ الوِوخ ٗزؼ ف الطبلت ػلٔ ا٘فَ٘  -2

 .د  الوب ٘خ الم٘بس رص ٗف الوْ خالوٌباج الط قالطبلت الج ٍ  ٖ االز٘بد  سػطب  -3
 .ّالط ق الوزجؼخ إلٗغب ُب ثأاولِب  دااخ همبداد ال ّدح الِ٘ دّلْع٘خ  ٗزؼ ف الطبلت ػلٔ - -4
 الوِوخ ّالزٖ لِب ػ لخ ثؼلن الو٘بٍ. ّالزحل٘ل٘خ الط ق اإلحصب ٘خٗزؼ ف الطبلت ػلٔ  -5
 خ الزٖ رْ   الم٘ن الزصو٘و٘خ للوربدٗغ ا٘ف٘خ الحصْ  ػلٔ الؼ لبد الج٘بً٘ٗزؼ ف الطبلت ػلٔ -6

 . ٖ هٌطمخ ال دااخ   إلبهزِبالو ا  الوب ٘خ 
 ج ًبهظ لخبصخ ثبلا ٘خالوِبدار األُ اف –ة 

 ثحْس رخ ط.– 1ة 

 رمبدٗ  ػلو٘خ – 2ة 

     دثظ  الوؼلْهبد ثبلْالغ الٌِ اٖ.   - 3ة 

 
 ط ا ك الزؼل٘ن ّالزؼلن      

 

  لوفبعئخ ّاالاجْػ٘خ الومزو ح .االالزجبداد الْ٘ه٘خ ا -

 . لز دٗجبد ّاألًرطخ  ٖ لبػخ ال دسا -

 لإل ب ح هٌِب . الوصب د الزٖ رحزْٕ ػلٔ اهضلخ ّروبدٗي إدشب  الط ة إلٔ ثؼض  -

 
 ط ا ك الزم٘٘ن      

 

 .الوربداخ  ٖ لبػخ ال دس 

 رم ٗن األًرطخ. 

 ّسًرطخ .  ٘خًِّب االزجبداد  صل٘خ 

 
  اً٘خ ّالم٘و٘خ .الْع األُ اف -ط

 . الوم د الوْػ   ٖ ّرمل٘وِب الْاعجبد س ا  ػلٔ للؼوي الطبلت ل دح رطْٗ  -1ط         
 هحبّلخ رطج٘ك الوفبُ٘ن ثحي اًْاع هخزلفخ هي الزوبدٗي . -2ط

 ّالوٌبلرخ. الحْاد ػلٔ الطبلت ل دح رطْٗ  -3ط

 لوزبحخ.هحبّلَ رٌوَ٘ ل دٍ الطبلت ثبالازفب ح هي الْاب ي ا -4ط   
 ط ا ك الزؼل٘ن ّالزؼلن     

 

 الزوبدٗي ّاالشكبل٘بد ال ٗبض٘خ 
 الغوبػ٘خ ّالْاعجبد األًرطخ ثجؼض الطبلت ركل٘ف. 
 للْاعجبد الْ٘ه٘خ ّاالالزجبداد . ال دعخ هي ًمجخ رخص٘ص 
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 ط ا ك الزم٘٘ن    

 

 الومؤّل٘خ ّرحولَ الطبلت الززام  ل٘ي ال دس لبػخ  ٖ الفبػلخ الوربداخ. 
 ّالجحْس. الْاعجبد رم ٗن  ٖ الوح   ثبلوْػ  االلززام 
  ّالوِبدٓ الوؼ  ٖ ّالزحص٘ي االلززام ػي ّالٌِب ٘خ الفصل٘خ االالزجبداد رؼج. 
 الزطج٘مبد ّالزوبدٗي ّالْاعجبد الْ٘ه٘خ 

 
 

 

 .الرخصٖ( األال ٓ الوزؼلمخ ثمبثل٘خ الزْظ٘ف ّالزطْد )الوِبدادالوٌمْلخ الزأُ٘ل٘خ ّ الوِبداد الؼبهخ -  

 الزمٌ٘خ. ّاب ي هغ الزؼبهي ػلٔ الطبلت ل دح رٌو٘خ  -1 

 اإلًز ًذ. هغ الزؼبهي ػلٔ الطبلت ل دح رٌو٘خ  -2 

 الوزؼ  ح. الْاب ي هغ الزؼبهي ػلٔ الطبلت ل دح رٌو٘خ  -3 

 ّالوٌبلرخ. الحْاد ػلٔ الطبلت ل دح رطْٗ    -4 

 ثٌ٘خ الج ًبهظ  .11

 المبػبد الوؼزو ح           اان الوم د سّ الومبق  د سّ الومبقدهز الوم الو حلخ ال داا٘خ 

 ػولٖ     ًظ ٕ      

 - 3 الِ٘ دّلْع٘ب الٌِ ا٘خ CE438 ال اثؼخ

     

     

     

     

     
 

 الزخط٘ظ للزطْد الرخصٖ .12

 
ادة من حماضرات اجلامعات العريقة لسد النقص احلاصل من خالل االطالع على اهم الطرق احلديثة املتبعة يف اجلامعات العاملية واالستف

 بالتطور العلمي الذي خيصص هذا املقرر يف البلد.

 الوؼِ (األًظوخ الوزؼلمخ ثباللزحبق ثبلكل٘خ سّ  غ)ّضهؼ٘بد المجْ   .13
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 يتم القبول اعتمادا على نظام القبول املركزي املعتمد من قبل وزاره التعليم العايل والبحث العلمي

 سُن هصب د الوؼلْهبد ػي الج ًبهظ .14

1-Engineering Hydrology ,Second Edition Mc Graw hill ,New 

Delhi,K.Subramanya,1997. 

  
2.Linsely,R.K.,M.A.Kohlerand Paulhus ,J.L.;"Hydrology for Engineers".  McGraw-
Hill,Singapore,1988.     

3.Wielson,E.M.; "Engineering Hydrology".Macullan,London,1983.  
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 هخطط ههاساخ الونهح

 َشخً وضع اشاسج فٍ الوشتعاخ الوقاتلح لوخشخاخ الرعلن الفشدَح هن الثشناهح الخاضعح للرقُُن

 هخشخاخ الرعلن الوطلىتح هن الثشناهح 

 أساسٍ اسن الوقشس سهض الوقشس السنح / الوسرىي

 أم اخرُاسٌ
 ُحالوهاساذذاف األه ح ُالوعشفاألهذاف 

 ثشناهح الخاصح تال

األهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح 
والرأهُلُح اساخ العاهح الوه

الوهاساخ األخشي  )الونقىلح

الورعلقح تقاتلُح الرىظُف 

 (والرطىس الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

الهُذسولىخُا  CE438 الشاتعح 

 الهنذسُح 
  ●   ●     ●    ●   اساسٍ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحح 

 
  

 



  
 7الصفحح 

 
  

 وىرج وصف الوقشسن

 وصف الوقشس

 

 خاهعح ذكشَد/كلُح الهنذسح الوؤامخ الزؼل٘و٘خ .1

 لمن الٌِ اخ الو ً٘خ    / الو از ؼلوٖ الممن ال .2

 ُ٘ دّلْع٘ب ٌُ ا٘خ  CE438 الوم داان / دهز  .3

  ّام داوٖ سشكب  الحضْد الوزبحخ .4

 إٌْ الفصي / المٌخ .5

 ابػخ 99 )الكلٖ(ػ   المبػبد ال داا٘خ  .6

 11/7/2916 ربدٗخ إػ ا  ُ ا الْصف  .7

 سُ اف الوم د .8

ذثاط وثُك وتاطنها وها لهزا العلن هن اس األسضدساسح كل ها َرعلك تعلن الوُاه وصفاذها وذىصَعها فىق 

الصحُحح  األسسهثل علن الدُىلىخُا وعلن الهُذسولُك وغُشهوا ,وذعلُن الطالة  األخشيتكثُش هن العلىم 

 .لهزا العلن 

 

 
 
 
 
 
 

 

هىي الى    ّسُو٘زىَّهمىبدارَ الوزؼى  ح   رؼل٘ن الطلجخ  ػلىٔ ساباى٘بد ػلىن الو٘ىبٍ ّاىي هىب ٗزؼلىك ثِى ا الؼلىن

ح٘ىىش سى افىىب ح الورىىبدٗغ الوب ٘ىىخ رؼزوىى  ػلىىٔ  لىىخ رىىْ    .ّرصىىو٘وِب ػ لزىىَ ثورىىبدٗغ الوىىْاد  الوب ٘ىىخ

 الوؼلْهبد الِ٘ دّلْع٘خ . 

 

 ّط ا ك الزؼل٘ن ّالزؼلن ّالزم٘٘ن وم دبد الهخ ع .19
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  ُ اف الوؼ  ٘خ األ -س
  ٗزؼ ف الطبلت ػلٔ سُو٘خ ػلن الِ٘ دّلْعٖ الْااغ. -1

 ٗزؼ ف الطبلت ػلٔ ا٘فَ٘  الحصْ  ػلٔ الوؼلْهبد الِ٘ دّلْع٘خ الوِوخ. -2

 د  الوب ٘خ .اسػطب  الطبلت الج ٍ  ٖ االز٘بد الط ق الوٌباجخ لم٘بس رص ٗف الوْ -3
 ٗزؼ ف الطبلت ػلٔ  دااخ همبداد ال ّدح الِ٘ دّلْع٘خ ثأاولِب ّالط ق الوزجؼخ إلٗغب ُب . - -4
 ط ق اإلحصب ٘خ ّالزحل٘ل٘خ الوِوخ ّالزٖ لِب ػ لخ ثؼلن الو٘بٍ.ٗزؼ ف الطبلت ػلٔ ال -5
ٗزؼ ف الطبلت ػلٔ ا٘ف٘خ الحصْ  ػلٔ الؼ لبد الج٘بً٘خ الزٖ رْ   الم٘ن الزصو٘و٘خ للوربدٗغ  -6

 الوب ٘خ الو ا  إلبهزِب  ٖ هٌطمخ ال دااخ  .
  وم د.الخبصخ ثبل ٘خالوِبداراألُ اف   -ة 

 ثحْس رخ ط.– 1ة 

 رمبدٗ  ػلو٘خ – 2ة 

     دثظ  الوؼلْهبد ثبلْالغ الٌِ اٖ.   - 3ة 

 
 ط ا ك الزؼل٘ن ّالزؼلن      

 

  ال ٗبض٘خ ّاإلشكبل٘بدالزوبدٗي 
 الغوبػ٘خ ّالْاعجبد األًرطخ ثجؼض الطبلت ركل٘ف. 
 للْاعجبد الْ٘ه٘خ ّاالالزجبداد . ال دعخ هي ًمجخ رخص٘ص 

 

 
 ط ا ك الزم٘٘ن      

 

 الومؤّل٘خ ّرحولَ الطبلت الززام  ل٘ي ال دس لبػخ  ٖ بػلخالف الوربداخ. 
 ّالجحْس. الْاعجبد رم ٗن  ٖ الوح   ثبلوْػ  االلززام 
  ّالوِبدٓ الوؼ  ٖ ّالزحص٘ي االلززام ػي ّالٌِب ٘خ الفصل٘خ االالزجبداد رؼج. 
 الزطج٘مبد ّالزوبدٗي ّالْاعجبد الْ٘ه٘خ 

 
 األُ اف الْع اً٘خ ّالم٘و٘خ  -ط

 . الوم د الوْػ   ٖ ّرمل٘وِب الْاعجبد س ا  ػلٔ للؼوي الطبلت ل دح طْٗ ر -1ط
 هحبّلخ رطج٘ك الوفبُ٘ن ثحي اًْاع هخزلفخ هي الزوبدٗي . -2ط

 ّالوٌبلرخ. الحْاد ػلٔ الطبلت ل دح رطْٗ  -3ط

 هحبّلَ رٌوَ٘ ل دٍ الطبلت ثبالازفب ح هي الْاب ي الوزبحخ. -4ط
  ط ا ك الزؼل٘ن ّالزؼلن    

 

 الزوبدٗي ّاالشكبل٘بد ال ٗبض٘خ 
 الغوبػ٘خ ّالْاعجبد األًرطخ ثجؼض الطبلت ركل٘ف. 
 للْاعجبد الْ٘ه٘خ ّاالالزجبداد . ال دعخ هي ًمجخ رخص٘ص 

 ثٌ٘خ الوم د .11
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األاجْ

 ع
اان الْح ح  هخ عبد الزؼلن الوطلْثخ المبػبد

/ سّ 

 الوْضْع

 ط ٗمخ الزم٘٘ن ط ٗمخ الزؼل٘ن

1 3 
 عن المقدمة                 

 والدورة الهيدرولوجية ( علم الهيدرولوجي)
 

 

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة

 الطقس وعلم المناخ 3 2
اسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة 

 امتحان اني

 (قياس السقيط ,انواع السقيط ) السقيط 3 3
 

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة 

4 3 
 والمنحني التراكمي سقيط المفقودة تخمين معلومات ال

  المزدوج

 نظري + مناقشة 
 امتحان اني

 معدل السقيط  فوق مساحة أيجادطرق  3 5
أسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة 

 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة  قياسات التبخر 3 6

 سئلة عامةا نظري + مناقشة  العوامل المؤثرة على التبخر 3 7

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة  طرق ومعادالت قياس التبخر 3 8

 اسئلة عامة نظري + مناقشة  االتشاح 3 9

 امتحان شهري نظري + مناقشة  التبخر الكلي ومعادالتو                   3 11

 الجريان في المجاري المائية                3 11
 

 عامةاسئلة  نظري + مناقشة 

 مناقشة و امتحان اني نظري + مناقشة  التصريف –عالقة المنسوب  3 12

 اسئلة عامة نظري + مناقشة  منحني التقدير      3 13

 وتحليلو الهيدروغراف                   3 14
 

 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة 
 مناقشة

 امتحان شهري نظري + مناقشة  فصل الهيدروغراف 3 15

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة  تحليل الهيدروغراف المركب 3 16

 الهيدروغراف القياسي 3 17
اسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة 

 امتحان اني

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة  القياسي تحويل الهيدروغراف 3 18

 ان انيامتح نظري + مناقشة  القياسي تحويل الهيدروغراف 3 19

 الهيدروغراف المصطنع 3 21
أسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة 

 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة   ومعادالتو استتباع الفيضان 3 21

 اسئلة عامة نظري + مناقشة  استتباع الخزان 3 22

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة  القناةاستتباع                          3 23

 االحتمالية في علم الهيدرولوجي )طريقة تعيين الموقع( 3 24
 

 اسئلة عامة نظري + مناقشة 

 امتحان شهري نظري + مناقشة  طريقة توزيع كامبل 3 25

 اسئلة عامة نظري + مناقشة  طريقة بيرسون اللوغاريتمية 3 26

 مناقشة و امتحان اني ظري + مناقشةن  (المياه الجوفية )حركة المياه الجوفية 3 27

 اسئلة عامة نظري + مناقشة  االنتقالية 3 28

 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة  التوازن الهيدروليكي لآلبار 3 29
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 جٌ٘خ الزحز٘خ ال .12

الكتاب المنهجي:  الهيدرولوجيا الهندسية ,تعريب محمد سليمان , الطبعة الثانية  -1 ـ الكزت الوم دح الوطلْثخ 1
1997. 

". ر عوخ  .ًزاد ػلٖ اجزٖ ّ . لج٘ت الل٘ي الهُذسولىخُا الهنذسُح"-2

 إاوبػ٘ي. 

 
 Linsely,R.K.,M.A.Kohlerand Paulhus,J.L.;"Hydrology for.1 )الوصب د(  ـ الو اعغ ال  ٘م٘خ 2

Engineers".  McGraw-Hill,Singapore,1988.     

 2.Wielson,E.M.; "Engineering 
Hydrology".Macullan,London,1983.  

"  .هحو  ػج  ال حوي الغٌبثٖ ّ الهُذسولىخُا وهثادئ هنذسح الشٌ. "3

 . 1985 . بدّق الفز٘بًٖ، 

 

 مناقشة

 رسوبيات الخزان 3 31

 امتحان شهري نظري + مناقشة 
 
 

 
 

 ط ا ك الزم٘٘ن    

 

 الومؤّل٘خ ّرحولَ الطبلت الززام ل٘ي  ال دس لبػخ  ٖ الفبػلخ الوربداخ. 
 ّالجحْس. الْاعجبد رم ٗن  ٖ الوح   ثبلوْػ  االلززام 
  ّالوِبدٓ الوؼ  ٖ ّالزحص٘ي االلززام ػي ّالٌِب ٘خ الفصل٘خ االالزجبداد رؼج. 
 الزطج٘مبد ّالزوبدٗي ّالْاعجبد الْ٘ه٘خ 

 
 ٓ الوزؼلمخ ثمبثل٘خ الزْظ٘ف ّالزطْد الرخصٖ (.الوٌمْلخ ) الوِبداد األال الزأُ٘ل٘خ الؼبهخ ّ الوِبداد -  

 الزمٌ٘خ. ّاب ي هغ الزؼبهي ػلٔ الطبلت ل دح رٌو٘خ  -1 

 اإلًز ًذ. هغ الزؼبهي ػلٔ الطبلت ل دح رٌو٘خ  -2 

 الوزؼ  ح. الْاب ي هغ الزؼبهي ػلٔ الطبلت ل دح رٌو٘خ  -3 

   ّالوٌبلرخ. الحْاد ػلٔ الطبلت ل دح رطْٗ   -4 
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ة ـ الو اعغ االلكز ًّ٘خ، هْالغ 

 االًز ً٘ذ ....
 

 

 الطخ رطْٗ  الوم د ال دااٖ  .13
   

 و الهيدرولوجية(   ٖ ال داابد GISالؼوي ػلٔ اازخ ام ًظن الوؼلْهبد الغغ ا ٘خ الوموبح ) 
 لحي سٕ هركلخ هب ٘خ ّّضغ الحلْ  الوٌباجخ لِب . الهيدروجيولوجية

 

 

 

 

 
 
 
 


