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أساسيات تصميم شبكات توزيع مياه اإلسالة وكميات التخزين والضغط بتهدف المادة إلى تعريف الطلبة . 1

 .المبانيوأنواع األنابيب المستخدمة في ذلك وشبكات توزيع مياه اإلسالة في داخل األنابيب 
مصادر مياه المجاري والجريان في أنابيب المجاري وماهي ملحقات شبكات المجاري بتعريف الطلبة . 2

 المباني.وتصميم مجاري 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .10



 األهداف المعرفية: -أ

واستخدام الحاسوب في  والمبانيقادرا على تصميم شبكات اإلسالة لمياه الشرب للمدن المتعلم يكون   .1

 .هاتصميم

 شبكات اإلسالة والمجاري وملحقاتها وكل ما يتعلق بها من أعمال موقعيه.معرفة تفاصيل  . 2

 .الثقيلة ومياه اإلمطارعلى تصميم شبكة المجاري التي تشمل شبكة المياه  ايكون المتعلم قادر . 3

 .للمباني المياه تصميم محطات الرفع وكذلك تصميم مجاري . 4

 طرائق التعليم والتعلم 

 اء المحاضرات.إلق -1

 .()التعلم الذاتي قراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض المواقع االلكترونية -2
 .المناقشة في قاعة الدرس -3

 

 طرائق التقييم 

 .ات الشهرية والنهائيةاالختبار -1
 .االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية -2
 .تقديم التقارير العلمية -3

 
 :االهداف الوجدانية والقيمية -ب

 .التحليل والتعليل والمقارنة -1
 .دقة المالحظة وعمق التفكير -2
 .سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج -3
 .سرعة ودقة اتخاذ القرار -4

 

 التعليم والتعلم  طرائق

 .توجيه االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة -1
 .توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب -2
 .تنمية الحس الرقمي في التعبير -3
 .العصف الذهني -4

 

 طرائق التقييم 

 .إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة -1
 لب في قاعة الدرس.مشاركة الطا -2
 .الواجبات الالصفية -3

 
 :(بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقةالمنقولة )التأهيلية العامة و المهارات - ج

 .تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية -1
 .ات الحديثة الخاصة بمفردات المقررتنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقني -2
 .تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها -3
 .تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي -4
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 الساعات األسبوع
اق اسم الوحدة / المس

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم مخرجات التعلم المطلوبة

 مصادر المياه  2 االول
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 2 الثاني
األولية  الدراسات

 لمشاريع شبكات المياه

الخطة ، التعداد السكاني

االستهالكات،  ،التطويرية

جريان الحريق، طرق 

 تجميع المياه.

 نظري

  طرق توزيع المياه 2 الثالث

الخزانات العلوية ،كميات 

التخزين ،الضغط داخل 

الضغط في  األنابيب،

 المناطق

 نظري

  شبكات توزيع المياه 2 الرابع
اساسيات تصميم شبكات 

 توزيع المياه
 نظري

 2 الخامس
األنابيب المستخدمة 

 في الشبكات

، أقطارها، أنواع األنابيب

 مواصفاتها
 نظري

 2 السادس
ساب الجريان في ح

 األنابيب

وليامس،  –طريقة هيزن 

معادلة ماننك، طريقة 

 المخططات

 نظري

 2 السابع
شبكات توزيع  تحليل

 المياه 

، نبوب المكافئطريقة األ

طريقة  ،طريقة الدائرة

 هاردي كروس

 نظري
 2 الثامن

 2 التاسع
استخدام الحاسوب في 

 تصميم الشبكات

استخدام برنامج 

EPANET  في تصميم

 الشبكات

 نظري
 2 العاشر

 2 الحادي عشر

 تفاصيل الشبكات

  وملحقاتها

نظام األنبوبين 

أنبوب  ،الرئيسيين

، الخدمة، العدادات

الصمامات، فوهات 

 الحريق

 نظري
 2 الثاني عشر

 2 الثالث عشر
تصميم شبكات اإلسالة 

 في المدن

طريقة طريقة معادلة 

ماننك وباستخدام 

 المخططات

 نظري
 2 الرابع عشر

 انشاء الشبكات تنفيذ و 2 الخامس عشر
مداولة ووضع األنابيب، 

 الحفر والردم، الفحص
 نظري

 2 السادس عشر
 اإلسالة شبكاتتصميم 

 للمباني

شبكة الماء البارد 

 اطفاء الحريق ،والحار
 نظري

 2 السابع عشر
شبكات المجاري 

 )الصرف الصحي(

 ،مصادر مياه المجاري

الجريان في أنابيب 

المجاري، الجريان 

جزئيا، كليا والمملوء 

سرعة التنظيف الذاتي، 

 مياه الرشح،

 نظري

 2 الثامن عشر
ت أنظمة شبكا

 المجاري 

النظام النظام المنفصل، 

 المشترك
 نظري
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 الكتب المقررة المطلوبة-1
عليم الفني والتدريب المؤسسة العامة للت ،شبكات المياه والصرف الصحي

 .2007المهني، المملكة العربية السعودية ،

 المراجع الرئيسية ) المصادر (-2

إسالة الماء ومنظومة المجاري، ستيل ومكي، ترجمة د. فاضل حسن  .1

 ، الجزء األول والثاني.1982أحمد، الطبعة الخامسة،

ي. تجميع ومعالجة مياه الفضالت، محمد أنيس الليلة ،شميم أحمد، آ .2

جو ميرلبروكس، ترجمة محمد انيس الليلة، مديرية دار الكتب 

 جامعة الموصل. –للطباعة والنشر 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير، ...... (

1. Water Supply Engineering Design, M. Anis Al-Layla 

,S. Ahmad ,E. J. Middlebrooks, Ann A. 

Publishers,Inc,1977. 

2. Butler, D., and JW, D. (2011), Urban Drainage, 

Taylor & Francis. 

 

3. Geiger, W. F., 2.9, I. H. P. W. G.-.-P. A., and Unesco 

(1987), Manual on Drainage in Urbanized Areas: 

 2 التاسع عشر

تصاميم مجاري المياه 

 الثقيلة 

أشكال منظومة 

المجاري، المحددات 

التصميمية، حساب 

السكان ،عوامل الذروة، 

مقاطع الخطوط، 

المانهوالت، الربط على 

 البيوت والبنايات

 نظري
 2 العشرون

 2 الحادي والعشرون
مجاري شبكة يم متص

 مياه األمطار 

شدة المطر، االستدامة، 

فترة التكرار، فترة 

محددات ‘ التركيز

 التصميم، طريقة التصميم

 نظري
 2 الثاني العشرون

 2 الثالث والعشرون
تصميم محطات 

 والرفعالضخ 

تصميم بئر الضخ، 

أنواع ، تركيبات الضخ

 والرفع محطات الضخ

 نظري
 2 الرابع والعشرون

 2 الخامس والعشرون
ملحقات شبكات 

 المجاري 

مصائد الرمال والدهون، 

فتحات الفحص ،مداخل 

األمطار، السيفون 

 المقلوب

 نظري
 2 السادس والعشرون

 2 السابع والعشرون
وصيانة وتنفيذ إنشاء 

 منظومات المجاري

طريقة الحفر والردم، 

المحددات، طريقة 

 التركيب، طرق الصيانة

 رينظ
 2 الثامن والعشرون

 2 التاسع والعشرون
مجاري شبكة ميم تص

 مبانيال

شبكة المجاري الثقيلة، 

تصريف األمطار، 

منظومة التهوية، فتحات 

 والفحص التفتيش

 نظري
 2 الثالثون



Planning and design of drainage systems, Unesco. 

 

4. Mays, L. W. (2001), Stormwater collection systems 

design handbook, McGraw-Hill Professional. 

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت، -ب

...... 
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