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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

تصميم طرق الري المختلفة )الري السطحي والحوضي والشريطي والري بالرش والري بالتنقيط( باإلضافة إلى دراسة 
 وتصميم البزل األفقي والعمودي والمبازل المفتوحة والمغطاة.

 

 خبيؼخ ركزّذ/كهْخ انينذسخ ْخانًؤسسخ انزؼهًْ .1

 لسى انينذسخ انًذنْخ / انًزكش  ؼهًِانمسى ان .2

اً اسى انجزنبيح األكبدًِّ  .3

 انًينِ 
 انزُ ًانجشل

 ثكبنٌرٌّص ىنذسخ يذنْخ اسى انشيبدح اننيبئْخ  .4

  :اننظبو انذراسِ  .5
 سنٌُ /يمزراد /أخزٍ 

 سنٌُ

  انًؼزًذ   ثزنبيح االػزًبد .6

  ألخزٍ انًؤثزاد انخبرخْخ ا .7

 1/7/2116 ربرّخ إػذاد انٌصف  .8

 أىذاف انجزنبيح األكبدًِّ .9

انزؼزف ػهَ كْفْخ رصًْى طزق انزُ انًخزهفخ )انزُ انسطحِ ًانحٌضِ ًانشزّطِ ًانزُ ثبنزش ًانزُ 

 ثبنزنمْظ(.
 ثبإلضبفخ إنَ دراسخ ًرصًْى انجشل األفمِ ًانؼًٌدُ ًانًجبسل انًفزٌحخ ًانًغطبح.

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 انًطهٌثخ ًطزائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى جزنبيحيخزخبد ان  .11

  االىذاف انًؼزفْخ  - أ
  ّزؼزف انطبنت ػهَ اىى طزق انزُ انًزجؼخ.      -1أ

 ّزؼزف انطبنت ػهَ كْفْو رصًْى نظى رُ ثبنزش ًرُ انزنمْظ ًرُ سطحِ.-2أ

 نهزُ. انًنبسجخ انطزّمخاػطبء انطبنت خجزه فِ اخزْبر  -3أ
 انطبنت ػهَ اىًْو انجشل ًانٌاػو. ّزؼزف-4أ
 ّزؼزف انطبنت ػهَ كْفْو اخزْبر نٌع انجشل انًالئى. -5أ
 ّزؼزف انطبنت ػهَ رصًْى ينظٌيو ثشل ػًٌدّخ.-6أ

 جزنبيح نخبصخ ثبنا ْخانًيبرار األىذاف –ة 

 ثحٌس رخزج.– 1ة 

 رمبرّز ػهًْخ – 2ة 

     رثظ  انًؼهٌيبد ثبنٌالغ انينذسِ.   - 3ة 

 
 طزائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 

  االخزجبراد انٌْيْخ انًفبخئخ ًاالسجٌػْخ انًسزًزح . -

 . نزذرّجبد ًاألنشطخ فِ لبػخ انذرصا -

 نإلفبدح ينيب . انًصبدر انزِ رحزٌُ ػهَ ايثهخ ًرًبرّن إرشبد انطالة إنَ ثؼض  -

 
 طزائك انزمْْى      

 

 .انًشبركخ فِ لبػخ انذرص 

 رمذّى األنشطخ. 

 ًأنشطخ . ئْخًنيب اخزجبراد فصهْخ 

 
 انٌخذانْخ ًانمًْْخ . األىذاف -ج

 . انًمزر انًٌػذ فِ ًرسهًْيب انٌاخجبد أداء ػهَ نهؼًم انطبنت لذرح رطٌّز -1ج         

 يحبًنخ رطجْك انًفبىْى ثحم انٌاع يخزهفخ ين انزًبرّن . -2ج

 ًانًنبلشخ. انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز -3ج

 يحبًنو رنًْو لذره انطبنت ثبالسزفبدح ين انٌسبئم انًزبحخ. -4ج   
 طزائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 

 انزًبرّن ًاالشكبنْبد انزّبضْخ 
 اندًبػْخ ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼض انطبنت ركهْف. 
 نهٌاخجبد انٌْيْخ ًاالخزجبراد . انذرخخ ين نسجخ رخصْص 
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 طزائك انزمْْى    

 

 انًسؤًنْخ ًرحًهو انطبنت انزشاو دنْم انذرص لبػخ فِ انفبػهخ انًشبركخ. 
 ًانجحٌس. انٌاخجبد رمذّى فِ انًحذد ثبنًٌػذ االنزشاو 
 ًانًيبرٍ انًؼزفِ ًانزحصْم االنزشاو ػن ًاننيبئْخ انفصهْخ االخزجبراد رؼجز. 
 انزطجْمبد ًانزًبرّن ًانٌاخجبد انٌْيْخ 

 
 

 

 .انشخصِ(األخزٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌر  )انًيبراد انًنمٌنخانزأىْهْخ ً انًيبراد انؼبيخ -د 

 انزمنْخ. ًسبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ  -1د

 اإلنززنذ. يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ  -2د

 انًزؼذدح. انٌسبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ  -3د

 ًنبلشخ.ًان انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز    -4د

 ثنْخ انجزنبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أً انًسبق ريش انًمزر أً انًسبق انًزحهخ انذراسْخ 

 ػًهِ     نظزُ      

 - 3 انزُ ًانجشل CE334 انثبنثو

     

     

     

     
     
 

 انزخطْظ نهزطٌر انشخصِ .12

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

 بالتطور العلمي الذي خيصص هذا املقرر يف البلد.

 انًؼيذ(األنظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهْخ أً  غ)ًضيؼْبر انمجٌل  .13

 
 قبل وزاره التعليم العايل والبحث العلمي يتم القبول اعتمادا على نظام القبول املركزي املعتمد من



  
 4الصفحت 

 
  

 أىى يصبدر انًؼهٌيبد ػن انجزنبيح .14

 هندسة البزل تاليف د.عبدالستار يونس الدباغ-2هندسة نظم الري الحقلي تاليف د.احمد يوسف حاجم               -1

 
 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهح

 لفردَت هن البرناهح الخاضعت للخقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث الخعلن ا

 هخرخاث الخعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوسخىي

 أم اخخُارٌ
 ُتالوهاراحاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والخأهُلُت اراث العاهت الوه

األخري  الوهاراث )الونقىلت

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 (والخطىر الشخصٍ

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

  ●   ●     ●    ●   اساسٍ الرٌ والبزل CE334 الثالثت

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 خاهعت حكرَج/كلُت الهنذست انًؤسسخ انزؼهًْْخ .1

 لسى انينذسخ انًذنْخ    / انًزكش ؼهًِ انمسى ان .2

 رُ ًثشل CE334 اسى / ريش انًمزر .3

 دًاو رسًِ أشكبل انحضٌر انًزبحخ .4

 سنٌُ انفصم / انسنخ .5

 سبػخ 99 )انكهِ(ػذد انسبػبد انذراسْخ  .6

 1/7/2916 ربرّخ إػذاد ىذا انٌصف  .7

 زرأىذاف انًم .8

انزؼزف ػهَ كْفْخ رصًْى طزق انزُ انًخزهفخ )انزُ انسطحِ ًانحٌضِ ًانشزّطِ ًانزُ ثبنزش ًانزُ 

 ثبنزنمْظ(.
 ثبإلضبفخ إنَ دراسخ ًرصًْى انجشل األفمِ ًانؼًٌدُ ًانًجبسل انًفزٌحخ ًانًغطبح.

 
 
 
 
 
 

 

تصميم طرق الري المختلفة )الري السطحي والحوضي والشريطي والري بالرش والري بالتنقيط( باإلضافة إلى دراسة وتصميم 
 البزل األفقي والعمودي والمبازل المفتوحة والمغطاة.
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 ًطزائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى ًمزربد انيخزخ .19

  نًؼزفْخ ىذاف ااأل -أ
  ّزؼزف انطبنت ػهَ اىى طزق انزُ انًزجؼخ.      --1أ

 ّزؼزف انطبنت ػهَ كْفْو رصًْى نظى رُ ثبنزش ًرُ انزنمْظ ًرُ سطحِ.-2أ

 اػطبء انطبنت خجزه فِ اخزْبر انطزّمخ انًنبسجخ نهزُ. -3أ
 ّزؼزف انطبنت ػهَ اىًْو انجشل ًانٌاػو.-4أ
 نٌع انجشل انًالئى. ّزؼزف انطبنت ػهَ كْفْو اخزْبر -5أ
 ّزؼزف انطبنت ػهَ رصًْى ينظٌيو ثشل ػًٌدّخ-6أ

  
  ًمزر.انخبصخ ثبن ْخانًيبراراألىذاف   -ة 

 ثحٌس رخزج.– 1ة 

 رمبرّز ػهًْخ – 2ة 

     رثظ  انًؼهٌيبد ثبنٌالغ انينذسِ.   - 3ة 

 
 طزائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 

 انزًبرّن ًاالشكبنْبد انزّبضْخ 
 اندًبػْخ ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼض نطبنتا ركهْف. 
 نهٌاخجبد انٌْيْخ ًاالخزجبراد . انذرخخ ين نسجخ رخصْص 

 

 
 طزائك انزمْْى      

 

 انًسؤًنْخ ًرحًهو انطبنت انزشاو دنْم انذرص لبػخ فِ انفبػهخ انًشبركخ. 
 ًانجحٌس. انٌاخجبد رمذّى فِ انًحذد ثبنًٌػذ االنزشاو 
 ًانًيبرٍ انًؼزفِ ًانزحصْم االنزشاو ػن ًاننيبئْخ ْخانفصه االخزجبراد رؼجز. 
 انزطجْمبد ًانزًبرّن ًانٌاخجبد انٌْيْخ 

 
 األىذاف انٌخذانْخ ًانمًْْخ  -ج

 . انًمزر انًٌػذ فِ ًرسهًْيب انٌاخجبد أداء ػهَ نهؼًم انطبنت لذرح رطٌّز -1ج         -1ج

 نزًبرّن .يحبًنخ رطجْك انًفبىْى ثحم انٌاع يخزهفخ ين ا -2ج

 ًانًنبلشخ. انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز -3ج

 يحبًنو رنًْو لذره انطبنت ثبالسزفبدح ين انٌسبئم انًزبحخ. -4ج   
 طزائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 

 انزًبرّن ًاالشكبنْبد انزّبضْخ 
 اندًبػْخ ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼض انطبنت ركهْف. 
 ٌيْخ ًاالخزجبراد .نهٌاخجبد انْ انذرخخ ين نسجخ رخصْص 

 



  
 8الصفحت 

 
  

 

 طزائك انزمْْى    

 

 انًسؤًنْخ ًرحًهو انطبنت انزشاو دنْم انذرص لبػخ فِ انفبػهخ انًشبركخ. 
 ًانجحٌس. انٌاخجبد رمذّى فِ انًحذد ثبنًٌػذ االنزشاو 
 ًانًيبرٍ انًؼزفِ ًانزحصْم االنزشاو ػن ًاننيبئْخ انفصهْخ االخزجبراد رؼجز. 
 ٌاخجبد انٌْيْخانزطجْمبد ًانزًبرّن ًان 

 
 انًنمٌنخ ) انًيبراد األخزٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌر انشخصِ (.انزأىْهْخ انؼبيخ ً انًيبراد -د 

 انزمنْخ. ًسبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ  -1د

 اإلنززنذ. يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ  -2د

 انًزؼذدح. انٌسبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذرح رنًْخ  -3د

 ًانًنبلشخ. انحٌار ػهَ انطبنت لذرح رطٌّز    -4د
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 ثنْخ انًمزر .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٌع

 انًطهٌثخ
اسى انٌحذح / أً 

 انًٌضٌع
 طزّمخ انزمْْى طزّمخ انزؼهْى

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة نظم الري مقدمة 3 1

 انواع المياة ومصادرها 3 2
اسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة الرينظم 

 امتحان اني

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة نظم الري االرتشاح 3 3

 امتحان اني نظري + مناقشة نظم الري الري السطحي 3 4

 الري السطحي 3 5
أسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة نظم الري

 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة ينظم الر  الري السطحي 3 6

 اسئلة عامة نظري + مناقشة نظم الري الري الحوضي 3 7

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة نظم الري الري الحوضي 3 8

 اسئلة عامة نظري + مناقشة نظم الري الري الحوضي 3 9

 امتحان شهري نظري + مناقشة نظم الري الري الشريطي 3 11

 اسئلة عامة نظري + مناقشة نظم الري الري الشريطي 3 11

 مناقشة و امتحان اني نظري + مناقشة نظم الري الري الشريطي 3 12

 اسئلة عامة نظري + مناقشة نظم الري الري بالرش 3 13

 الري بالرش 3 14
 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة نظم الري

 مناقشة

 امتحان شهري + مناقشة نظري نظم الري الري بالرش 3 15

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة نظم الري الري بالرش 3 16

 الري بالرش 3 17
اسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة نظم الري

 امتحان اني

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة نظم الري الري بالرش 3 18

 امتحان اني نظري + مناقشة نظم الري الري بالتنقيط 3 19

 الري بالتنقيط 3 21
أسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة نظم الري

 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة نظم الري الري بالتنقيط 3 21

 اسئلة عامة نظري + مناقشة البزل تصميم المبازل االفقية 3 22

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة البزل تصميم المبازل االفقية 3 23

 اسئلة عامة نظري + مناقشة البزل تصميم المبازل العمودية 3 24

 امتحان شهري نظري + مناقشة البزل تصميم المبازل العمودية 3 25

 اسئلة عامة نظري + مناقشة البزل المبازل المغطاة والمفتوحة 3 26

 اني مناقشة و امتحان نظري + مناقشة البزل مسافة البزل 3 27

 اسئلة عامة نظري + مناقشة البزل تصميم االبار 3 28

 تصميم االبار 3 29
 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة البزل

 مناقشة

 تصميم االبار 3 31

 امتحان شهري نظري + مناقشة البزل
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 انجنْخ انزحزْخ  .12

يوسف حاجم                هندسة نظم الري الحقلي تاليف د.احمد-1 ـ انكزت انًمزرح انًطهٌثخ 1
 هندسة البزل تاليف د.عبدالستار يونس الدباغ-2

هندسة نظم الري الحقلي تاليف د.احمد يوسف حاجم               -1 )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئْسْخ 2
 هندسة البزل تاليف د.عبدالستار يونس الدباغ-2

               ـ انكزت ًانًزاخغ انزِ ٌّصَ ثيب  ا

 ( انًدالد انؼهًْخ , انزمبرّز ,.... ) 
Farm irrigation systems 
Drainage engineering    

 

ة ـ انًزاخغ االنكززًنْخ, يٌالغ االنززنْذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٌّز انًمزر انذراسِ  .13

   

بئم انؼًم ػهَ اسزخذاو ًسبئم انزُ ثبنزش كًنظٌيبد نهحزائك ًرش انسطٌذ انكٌنكزّزْو ًغْزىب ين انٌس

 انًخزهفخ ثًب ّصت ثبنؼًم انينذسِ انًذنِ االنشبئِ.

 

 

 
 


