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 1الصفحت 

 
  

     

 وصف البرناهج األكادَوٍ    

 
رظًٛى انًُشآد انٓٛذسٔنٛكٛخ ٔفك انجشايظ ٔانمٕاٍَٛ انحذٚضخ ٔدساسخ خٕاص ثؼض انًُشآد يٍ حٛش َٕػٛبرٓب 

 ٔانؼٕايم انًؤصشح ػهّٛ أ رشكٛجٓب أ خٕاص انغشٚبٌ

 

 ٚذ/كهٛخ انُٓذسخعبيؼخ ركش انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انُٓذسخ انًذَٛخ / انًشكز  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 انًُشآد انٓٛذسٔنٛكٛخ

 ثكبنٕسٕٚس ُْذسخ يذَٛخ اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 سُٕ٘

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

  شٖ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخ .7

 11/7/2116 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

طشق رظًٛى انًُشآد انٓٛذسٔنٛكٛخ ثكبفخ إَاػٓب ٔرفبطٛهٓب يٍ خالل رطجٛك انمٕاٍَٛ انشٚبضٛخ ٔانطشق 

 انًؼزًذح فٙ انزظًٛى.
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  ذاف انًؼشفٛخ االْ - أ
  انًزجؼخ. انزظًٛىٚزؼشف انطبنت ػهٗ اْى طشق  -1أ

 .انًُشؤد انٓٛذسٔنٛكٛخ ثًخزهف إَاػٓبٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفّٛ رظًٛى  -2أ

 .نزظًٛى رهك انًُشآد يٍ خالل انًؼطٛبد انًزٕفشح انًُبسجخ انطشٚمخاػطبء انطبنت خجشِ فٙ اخزٛبس  -3أ
 انًالئى. انًُشؤ انٓٛذسٔنٛكٙزٛبس َٕع ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفّٛ اخ -4أ

 

 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ثحٕس رخشط. – 1ة 

 رمبسٚش ػهًٛخ – 2ة 

     سثظ  انًؼهٕيبد ثبنٕالغ انُٓذسٙ.   - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

  االخزجبساد انٕٛيٛخ انًفبعئخ ٔاالسجٕػٛخ انًسزًشح . -

 . ٔاألَشطخ فٙ لبػخ انذسس نزذسٚجبدا -

 نإلفبدح يُٓب . انًظبدس انزٙ رحزٕ٘ ػهٗ ايضهخ ٔرًبسٍٚ إسشبد انطالة إنٗ ثؼض  -

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 .انًشبسكخ فٙ لبػخ انذسس 

 رمذٚى األَشطخ. 

 اخشٖ يخزهفخٔأَشطخ  ئٛخَٔٓب اخزجبساد فظهٛخ. 

 
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 . انًمشس انًٕػذ فٙ ٔرسهًٛٓب انٕاعجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذسح طٕٚشر -1ط         

 يحبٔنخ رطجٛك انًفبْٛى ثحم إَاع يخزهفخ يٍ انزًبسٍٚ . -2ط

 ٔانًُبلشخ. انحٕاس ػهٗ انطبنت لذسح رطٕٚش -3ط

 يحبٔنّ رًُّٛ لذسِ انطبنت ثبالسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبحخ. -4ط   
 ؼهى طشائك انزؼهٛى ٔانز    

 

 انزًبسٍٚ ٔاالشكبنٛبد انشٚبضٛخ 
 انغًبػٛخ ٔانٕاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهٛف. 
 نهٕاعجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبساد . انذسعخ يٍ َسجخ رخظٛض 

 

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

 طشائك انزمٛٛى    

 

 انًسؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انززاو دنٛم انذسس لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبسكخ. 
 ٔانجحٕس. انٕاعجبد ذٚىرم فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنززاو 
 ٔانًٓبسٖ انًؼشفٙ ٔانزحظٛم االنززاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفظهٛخ االخزجبساد رؼجش. 
 انزطجٛمبد ٔانزًبسٍٚ ٔانٕاعجبد انٕٛيٛخ 

 
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزؤْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ -د 

 انزمُٛخ. ٔسبئم يغ انزؼبيم ػهٗ نتانطب لذسح رًُٛخ  -1د

 اإلَزشَذ. يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ  -2د

 انًزؼذدح. انٕسبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ  -3د

 ٔانًُبلشخ. انحٕاس ػهٗ انطبنت لذسح رطٕٚش    -4د

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           ًسبقاسى انًمشس أٔ ان سيز انًمشس أٔ انًسبق انًشحهخ انذساسٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 - 4 انًُشآد انٓٛذسٔنٛكٛخ  انشاثؼخ

     

     

     

     
     
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

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

 بالتطور العلمي الذي خيصص هذا املقرر يف البلد.

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 يتم القبول اعتمادا على نظام القبول املركزي املعتمد من قبل وزاره التعليم العايل والبحث العلمي
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 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 1- Design text book in civil Eng. – by (Serge Leliavsky) 
 2- Theory of irrigation structures – by (R.S Varshney) 

 3- Design of small dams – by (U.S Bureau of Reclamation)  
 4- Channel and Related structures – by (U.S Bureau of Reclamation) 

 5- Open channel Hydraulics – by (ven te chow) 
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث الخعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للخقُُن

 هخرجاث الخعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوسخىي

 أم اخخُارٌ
 ُتالوهاراحاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

ألهذاف الىجذانُت ا

 والقُوُت 
والخؤهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 (والخطىر الشخصٍ

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

الونشآث   الرابعت

 الهُذرولُكُت
  ●   ●     ●    ●   اساسٍ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 جاهعت حكرَج/كلُت الهنذست ًٛخانًؤسسخ انزؼهٛ .1

 لسى انُٓذسخ انًذَٛخ    / انًشكز ؼهًٙ انمسى ان .2

 انًُشآد انٓٛذسٔنٛكٛخ اسى / سيز انًمشس .3

 دٔاو سسًٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 سُٕ٘ انفظم / انسُخ .5

 سبػخ 121 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 11/7/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

انزؼشف ػهٗ كٛفٛخ رظًٛى انًُشآد انٓٛذسٔنٛكٛخ ٔفك انجشايظ ٔانمٕاٍَٛ انحذٚضخ ٔدساسخ خٕاص ثؼض 

 انًُشآد يٍ حٛش َٕػٛبرٓب أ رشكٛجٓب أ خٕاص انغشٚبٌ ٔانؼٕايم انًؤصشح ػهّٛ
 

 
 
 
 
 
 

 

ود المنشآت الهيدروليكية بصورة عامة والتركيز على بعض المنشآت المهمة في الحياة العملية كالقنوات والسدتصميم 
وكذلك العبارات والقناطر وغيرها من المنشآت ، وذلك بتكوين ( ..الخوالبوابات ومشتتات الطاقة )الهدارات واحواض التهدئة 

فكرة عامة عن المنشأ ومن ثم اعطاء التفاصيل االخرى من خالل االمثلة التطبيقية لذلك المنشأ لتتبلور الفكرة النهائية بصورة  
 كاملة.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
  ؼشف انطبنت ػهٗ اْى طشق انزظًٛى انًزجؼخ.ٚز -1أ

 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفّٛ رظًٛى انًُشؤد انٓٛذسٔنٛكٛخ ثًخزهف إَاػٓب. -2أ

 اػطبء انطبنت خجشِ فٙ اخزٛبس انطشٚمخ انًُبسجخ نزظًٛى رهك انًُشآد يٍ خالل انًؼطٛبد انًزٕفشح. -3أ
 سٔنٛكٙ انًالئى.ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفّٛ اخزٛبس َٕع انًُشؤ انٓٛذ -4أ

  

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ثحٕس رخشط.– 1ة 

 رمبسٚش ػهًٛخ – 2ة 

     سثظ  انًؼهٕيبد ثبنٕالغ انُٓذسٙ. - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انزًبسٍٚ ٔاالشكبنٛبد انشٚبضٛخ 
 انغًبػٛخ ٔانٕاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهٛف. 
 نهٕاعجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبساد . انذسعخ يٍ َسجخ رخظٛض 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 انًسؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انززاو دنٛم انذسس لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبسكخ. 
 ٔانجحٕس. انٕاعجبد رمذٚى فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنززاو 
 ٔانًٓبسٖ انًؼشفٙ ٔانزحظٛم االنززاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفظهٛخ االخزجبساد رؼجش. 
 انزطجٛمبد ٔانزًبسٍٚ ٔانٕاعجبد انٕٛيٛخ 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 . انًمشس انًٕػذ فٙ ٔرسهًٛٓب انٕاعجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذسح رطٕٚش -1ط

 يحبٔنخ رطجٛك انًفبْٛى ثحم إَاع يخزهفخ يٍ انزًبسٍٚ . -2ط

 ٔانًُبلشخ. انحٕاس ػهٗ انطبنت لذسح رطٕٚش -3ط

 نّ رًُّٛ لذسِ انطبنت ثبالسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبحخ.يحبٔ -4ط
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انزًبسٍٚ ٔاالشكبنٛبد انشٚبضٛخ 
 انغًبػٛخ ٔانٕاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهٛف. 
 نهٕاعجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبساد . انذسعخ يٍ َسجخ رخظٛض 
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 طشائك انزمٛٛى    

 

 انًسؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انززاو دنٛم انذسس لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبسكخ. 
 ٔانجحٕس. انٕاعجبد رمذٚى فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنززاو 
 ٔانًٓبسٖ انًؼشفٙ ٔانزحظٛم االنززاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفظهٛخ االخزجبساد رؼجش. 
 انزطجٛمبد ٔانزًبسٍٚ ٔانٕاعجبد انٕٛيٛخ 

 
 اد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبسانزؤْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انزمُٛخ. ٔسبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ  -1د

 اإلَزشَذ. يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ  -2د

 انًزؼذدح. انٕسبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ  -3د

 ٔانًُبلشخ. انحٕاس ػهٗ انطبنت لذسح رطٕٚش  -4د
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 ثُٛخ انًمشس .11
 
اسى انٕحذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انسبػبد األسجٕع

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة نظم الري النواظم 4 1

 اسئلة عامة ومناقشة  نظري + مناقشة نظم الري النواظم 4 2

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة نظم الري لبواباتتصميم النواظم ذات الفتحة الجزئية ل 4 3

4 4 
تصميم قواعد المنشأت الهيدروليكية وطرق 

 التصميم
 امتحان اني نظري + مناقشة نظم الري

5 4 
( وطريقة Bligh’s Cerrpطريقة ) 

(Lane’s) 
أسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة نظم الري

 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة نظم الري وطرق التصحيح (Khosla’sطريقة ) 4 6

 اسئلة عامة نظري + مناقشة نظم الري القفزة الهيدروليكية -1طرق تشتيت الطاقة  4 7

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة نظم الري احواض التهدئة -2 4 8

 ةاسئلة عام نظري + مناقشة نظم الري المهابط العمودية -3 4 9

 امتحان شهري نظري + مناقشة نظم الري التحويالت 4 11

 اسئلة عامة نظري + مناقشة نظم الري انواع التحويالت 4 11

 مناقشة و امتحان اني نظري + مناقشة نظم الري انواع التحويالت 4 12

 اسئلة عامة نظري + مناقشة نظم الري انواع التحويالت 4 13

14 4 
 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة م الرينظ البوابات وانواعها

 مناقشة

 امتحان شهري نظري + مناقشة نظم الري القنوات تحت االرضية 4 15

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة نظم الري القنوات تحت االرضية 4 16

17 4 
اقشة او اسئلة عامة ومن نظري + مناقشة نظم الري التصميم االنشائي للقنوات تحت االرضية

 امتحان اني

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة نظم الري التصميم االنشائي للقنوات تحت االرضية 4 18

 امتحان اني نظري + مناقشة نظم الري القناطر االنبوبية -، أالقناطر ) العبارة (  4 19

21 4 
 أسئلة عامة ومناقشة او نظري + مناقشة نظم الري القناطر القنوية -ب

 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة نظم الري السيفون المقلوب 4 21

 اسئلة عامة نظري + مناقشة البزل السيفون المقلوب 4 22

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة البزل السدود 4 23

 اسئلة عامة نظري + مناقشة البزل السدود الكوكريتية 4 24

 امتحان شهري نظري + مناقشة البزل تيةالسدود الكوكري 4 25

 اسئلة عامة نظري + مناقشة البزل السدود الكوكريتية 4 26

 مناقشة و امتحان اني نظري + مناقشة البزل السدود الترابية 4 27

 اسئلة عامة نظري + مناقشة البزل السدود الترابية 4 28

29 4 
 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة البزل السدود الترابية

 مناقشة

31 4 

 امتحان شهري نظري + مناقشة البزل السدود الترابية
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 Design text book in civil Eng. – by -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

(Serge Leliavsky) 

2- Theory of irrigation structures – by 

(R.S Varshney) 

3- Design of small dams – by (U.S 

Bureau of Reclamation)  

4- Channel and Related structures – by 

(U.S Bureau of Reclamation) 

5- Open channel Hydraulics – by (ven te 

chow) 
 

 Design text book in civil Eng. – by -1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛسٛخ 2

(Serge Leliavsky) 

2- Theory of irrigation structures – by 

(R.S Varshney) 

3- Design of small dams – by (U.S 

Bureau of Reclamation)  

4- Channel and Related structures – by 

(U.S Bureau of Reclamation) 

5- Open channel Hydraulics – by (ven te 

chow) 
               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( ,....  انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ 

 االَزشَٛذ ....
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

   

انؼًم ػهٗ ادخبل رطجٛمبد حذٚضخ انٗ انًٓظ انزؼهًٛٙ ٔكزنك اسزخذاو انٕسبئم انزؼهًٛٛخ انًزبحخ ٔانزٙ رسبػذ 

 ػهٗ رشسٛخ انفكشح فٙ رٍْ انطبنت .

 

 

 
 


