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ومىرج وصف البشوامج األكاديمي
مشاجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مشاجعت البشوامج األكاديمي))
وصف البشوامج األكاديمي
 .1اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .2اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .3اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .4اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

ثىبٌٛه ًٛ٠فٕ٘ ٟلٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .5إٌظبَ اٌلهاٍٟ
 .6ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل
 .7اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ
 .8ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

ٍٕٞٛ
اٌلهاٍخ ٔظو – ٞػٍّٟ
ِىزجخ – أزؤذ ِ -قزجواد رؼٍ١ّ١خ ِٕ -شبد ٕ٘لٍ١خ
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 .9أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠
 -1اْ ّ٠زٍه فو٠غ ٛلَّٕب ِؼوفخ شبٍِخ ف ٟاٍبٍ١بد ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ
-7
-3
-4
-5
-6
-7

ري٠ٚل ٍٛق اٌؼًّ ثّٕٙلٌٍ ٓ١ل ُٙ٠اٌملهح ػٍ ٝرطج١ك ؽوق اٌزظّٚ ُ١اإلكاهح ٚاالٔشبء ف ٟاٌّشبه٠غ
إٌٙلٍ١خ
اْ رىٌ ْٛل ٜاٌقو٠غ ٓ١اٌملهح ػٍ ٝاوزَبة ِٙبهاد االرظبي  ٚاٌؼًّ اٌغّبػ ٟف ٟاٌّشبه٠غ ِزؼلكح
االفزظبطبد
رملِٕٙ ُ٠لٌٍ ٓ١ل ُٙ٠اٌملهح ػٍِٛ ٝاطٍخ اٌزؼٍُ ٚاوزَبة اٌّٙبهاد ٌزط٠ٛو األكاء اٌّ ٟٕٙاٌّجلع
ٚاٌزقط١ؾ ٌٍؼًّ اٍزٕبكا ػٍ ٝل ُ١اٌّغزّغ ٚافالل١بد إٌّٙخ
اٌّؾبفظخ ػٍِٛ ٝاوجخ اؽلس اٌزطٛهاد فِ ٟغبي ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚمٌه ِٓ فالي إػبكح رمُ١١
اٌقطؾ اٌلهاٍ١خ ٚإٌّب٘ظ اٌّطوٚؽخ ثشىً كٚهٞ
اعواء اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌلهاٍبد ٌي٠بكح اٌّؼوفخ ٚرطج١مبرٙب ٚرٛف١و ؽٍٛي ِجزىوح ٌٍّشبوً اٌّؾٍ١خ
ٚاإللٍ١ّ١خ ثشىً فبص
أشبء ػاللبد ِزٕ١خ ِغ اٌشووبد ٚاٌّؤٍَبد اٌّؾٍ١خ ٚاإللٍ١ّ١خ ٚاٌل١ٌٚخ ٌزؼي٠ي كػُ َِ١وح اٌجؾش
اٌؼٍّٚ ٟإٌشبؽ اٌزؼٍ ّٟ١ف ٟاٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

الصفحت 1

ِ .10قوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ :اْ ٠ى ْٛاٌطبٌت اٌّزقوط لبكها ػٍ ٝاْ -
إٔ٠ -1ظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼوف١خ ٠ٚؾزفظ ثٙب ف ٟماوورٗ رّ١ٙلا الٍزقلاِٙب ػٍّ١ب
أ٠ -2طجك اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟاوزَجٙب ّ٠ٚبهٍٙب ػٍّ١ب فِٛ ٟالغ اٌؼًّ إٌٙلٍٟ
أ٠ -3ؾًٍ اٌّشىالد ٚاٌّؼٛلبد ِٓ فالي رؾٍ ً١ع١ل ٌٍٕزبئظ
أ٠ -4زٛاطً ػٍ ٝاٌزفى١و ٚاالثلاع اٌّورىي ػٍِ ٝؼط١بد ٕ٘لٍ١خ ػٍّ١خ
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة ٠ - 1فىو ثظٛهح ٕ٘لٍ١خ ِؼزّلا ػٍ ٝأٍبً ػٍّ ٟهطٓ١
ة ٠ – 2ؼًّ ػٍ ٝؽً اٌّؼٛلبد ثطو٠مخ فىو٠خ ٚؽَت ِب ِزٛفو ِٓ ِؼط١بد
ة ٠ - 3ؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك اٌٛاؽل
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
ِ .1ؾبػواد طف١خ
ِ .2قزجواد ػٍّ١خ
ٍٚ .3بئً اال٠ؼبػ ()data show
ٚ -4 .4هُ ػًّ
ٔ .5لٚاد
ِ .6ؼبهع ػٍّ١خ
ؽوائك اٌزمُ١١
 .1رمِٟٛ٠ ُ١١
 .2رم ُ١١فظٍٟ
 .3رمٙٔ ُ١١بئٟ
 .4ػوع رملِpresentation ٟ
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
طٍ٠ -1زيَ ثؤفالل١بد اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ
ط٠ -2ؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك
طَ٠ -3زمجً ٠ٚزمجً اٌّؼوفخ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1اٌّؾبػواد إٌظو٠خ
 -2اٍزقلاَ شوائؼ power point
 -3رىٍ١ف اٌطٍجخ ثّٙبَ ػٍ ٝشىً ِغبِ١غ وبٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
 -4اػلاك اٌجؾٛس ٚاٌزمبه٠و ِٓ فالي االٍزفبكح ِٓ اٌّىزجخ ٚاالٔزؤذ
الصفحت 2

ؽوائك اٌزمُ١١
ِ -1الؽظخ اٌٛاعجبد ٚاٌؾً ٌٙب
 -7ػًّ اٍزّبهح اٍزج١بْ ٌٍطٍجخ
 -3االِزؾبٔبد اٌؼٍّ١خ
 -4االِزؾبٔبد ا ٚاٌزغن٠خ اٌواعؼخ feed back
 -5اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
 -6االِزؾبٔبد اٌفظٍ١خ إٌٙبئ١خ

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
رى ْٛفبهط ٔطبق اٌقطخ اٌلهاٍ١خ
ٍفواد ػٍّ١خ  +ى٠بهاد

ِ -13ؼب١٠و اٌمجٛي(ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ ا ٚاٌّؼٙل)
فو٠غ ٟاٌَبكً االػلاك ٞاٌفوع اٌؼٍّٟ
 -14اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ
ِىزجخ  /أزؤ١ذ ِٛ /الغ اٌىزو١ٔٚخ  /اٌّىزجخ االفزواػ١خ

الصفحت 3

ومىرج وصف المقشس
وصف المقشس
يىفش وصف المقشس هزا إيجاصا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقشس ومخشجاث التعلم المتىقعت مه
الطالب تحقيقها مبشهىا ً عما إرا كان قذ حقق االستفادة القصىي مه فشص التعلم المتاحت .والبذ
مه الشبط بيىها وبيه وصف البشوامج.

 .1اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .2اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ  -لَُ إٌّشآد اٌ١ٙله١ٌٚى١خ

 .3اٍُ  /هِي اٌّموه

اٌزظّ ُ١االٔشبئٌٍّٕ ٟشآد اٌ١ٙله١ٌٚى١خ

 .4اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ثىٍٛهًٛ٠

 .5أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

 /ِٟٛ٠اٍجٛػ -ٟؽَت ػلك اٌَبػبد

 .6اٌفظً  /إٌَخ

ٍٕ2118-2117 ٞٛ

 .7ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 241بػخ ٔظوٞ

 .8ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف
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 .9أ٘لاف اٌّموه
 -1رؼوف اٌطبٌت ػٍِ ٝجبكئ رظّ ُ١إٌّشآد اٌ١ٙله١ٌٚى١خ
 -2رٙزُ ثزؼٍ ُ١اٌطبٌت ؽوق اٌزظّ ُ١اإلٔشبئ ٟاٌّقزٍفخ ٌٍّٕشآد اٌّقزٍفخ  ٚو١ف١خ إ٠غبك اثؼل إٌّشؤ ٚؽَبة
وّ١بد ِٛٚالغ ؽل٠ل اٌزٍَ١ؼ
 -3ؽظٛي اٌطبٌت ػٍ ٝاٌقجوح ف ٟرظّ ُ١إٌّشآد اٌ١ٙله١ٌٚى١خ
 -4للهح اٌطبٌت ػٍِ ٝؼوفخ ِٛالغ االٔبث١ت اٌقوٍبٔ١خ
 -5للهح اٌطبٌت ػٍِ ٝؼوفخ ِجبكئ اٌقوٍبٔخ ٍبثمخ االعٙبك
 -6للهح اٌطبٌت ػٍ ٝهٍُ ِقططبد ٌزظّ ُ١اٌغَٛه ٚاٌَلٚك
ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ

أ٠ -1زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝأٔٛاع إٌّشبءاد اٌ١ٙله١ٌٚى١خ ِٚؼوفخ و١ف١خ رظّّٙ١ب
إٔ٠ -2ظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼوف١خ ٠ٚؾزفظ ثٙب ف ٟماوورٗ رّ١ٙلا الٍزقلاِٙب ػٍّ١ب
أ٠ -3طجك اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟاوزَجٙب ّ٠ٚبهٍٙب ػٍّ١ب فِٛ ٟالغ اٌؼًّ إٌٙلٍٟ
أ٠ -4زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝؽوق رظٌٍّ ُ١قيأبد ٚاالٔبث١ت ٚاٌَلٚك ٚاٌغَٛه ٚاٌؼجبهاد ٚاٌمٕٛاد
ٚغ١و٘ب
أ٠ -5زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝو١ف١خ ا٠غبك اٌزٍَ١ؼ وّب ِٛٚلؼب
أ٠ -6زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝو١ف١خ هٍُ ِقططبد رظّ ُ١إٌّشآد اٌّقزٍفخ
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة٠ - 1فىو ثظٛهح ٕ٘لٍ١خ ِؼزّلا ػٍ ٝأٍبً ػٍّ ٟهطٓ١
ة٠ – 2ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح اٌزفو٠ك ث ٓ١أٛاع إٌّشآد اٌ١ٙله١ٌٚى١خ
ة٠ - 3ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح رطج١ك اٌطوق اٌؼوٚه٠خ ٌزظّ ُ١إِ ٞشؤ
ة٠ - 4ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح ف ٟاؽزَبة ِمبك٠و اٌمض ٚاٌؼيٚ َٚهٍُ ِقططبد اٌزٍَ١ؼ ٌٍّٕشؤ ٚرؾل٠ل
اٌّٛالغ اٌؾوعخ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
ِ -1ؾبػواد طف١خ (ؽو٠مخ اٌّؾبػوح)
ٍٚ -2بئً اال٠ؼبػ ()data show
ٔ -3لٚاد ػٍّ١خ
 -4ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
ؽوائك اٌزمُ١١
 -1رمِٟٛ٠ ُ١١
 -2رم ُ١١فظٍٟ
 -3رمٙٔ ُ١١بئٟ
 -4ػوع رملِpresentation ٟ
 -5اٌزمبه٠و
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان ثؾ١ش ٍ٠زيَ ثؤفالل١بد اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزم ُ١١ثؾ١ش َ٠زمجً ٠ٚزمجً اٌّؼوفخ
ط -4االػلاك ٚاٌزمِ ُ٠ٛغ اٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

الصفحت 1

ِ -1ؾبػواد طف١خ (ؽو٠مخ اٌّؾبػوح)
ٍٚ -2بئً اال٠ؼبػ ()data show
ٔ -3لٚاد ػٍّ١خ
 -4ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
ؽوائك اٌزمُ١١
-1رمِٟٛ٠ ُ١١
 -2رم ُ١١فظٍٟ
 -3رمٙٔ ُ١١بئٟ
 -4ػوع رملِpresentation ٟ
 -5اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -2رط٠ٛو اٌٍغخ و ْٛاٌّبكح ثبٌٍغخ االٔىٍ١ي٠خ
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -4رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد
 -5اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد ف ٟرظّ ُ١إِ ٞشؤ
 -6اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد ف ٟاؽزَبة اٌزٍَ١ؼ ٌٍّٕشآد
 -7اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد ف ٟرظّ ُ١اٌجٕ ٝرؾز١خ ٌٍّٕشآد اٌ١ٙله١ٌٚى١خ
 -8اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد رظّ ُ١اٌَلٚك ٚاٌؼجبهاد ٚاٌغَٛه

الصفحت 2

الصفحت 3

 .11ثٕ١خ اٌّموه
اٌَبػبد

ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

األٍجٛع

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

3
3
3
3
3
3
3

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14

3

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

3
3
3
3
3
3

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع
اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

اٍُ اٌٛؽلح  /اٌَّبق أ ٚاٌّٛػٛع
Design Cross Drain Work
Culvert
Culvert
Aqueduct
Inverted Syphon Barrel
Design of Water Tank
Square and Rectangular Water
Tank
Square And Rectangular Water
Tank
Circular Water Tank
Circular Water Tank
Tanks Of Water Treatment Plant
Design of Dams
Arc Dams and
Mass Concrete Dams

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

ِؾبػواد طف١خ
ِؾبػواد طف١خ
ِؾبػواد طف١خ
ِؾبػواد طف١خ
ِؾبػواد طف١خ
ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١
رمِٟٛ٠ ُ١١
رمِٟٛ٠ ُ١١
رمِٟٛ٠ ُ١١
رمِٟٛ٠ ُ١١
رمِٟٛ٠ ُ١١

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

ِؾبػواد طف١خ
ِؾبػواد طف١خ
ِؾبػواد طف١خ
ِؾبػواد طف١خ
ِؾبػواد طف١خ
ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١
رمِٟٛ٠ ُ١١
رمِٟٛ٠ ُ١١
رمِٟٛ٠ ُ١١
رمِٟٛ٠ ُ١١
رمِٟٛ٠ ُ١١

امتحان الفصل االول
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-31

تقييم فصلي

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Design of Concrete Bridge

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Principles of Prestress Concrete

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Principles of Prestress Concrete

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Piles

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Piles

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Abutment

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Piers

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Girder

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

One Way Deck Slab

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Girder

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

One Way Deck Slab

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Design of Steel Structures

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Design of Steel Structures

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Steel Tank

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Trusses

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

4

اٌطبٌت ٠ف ُٙاٌّٛػٛع

Steel Gate of Dams

ِؾبػواد طف١خ

رمِٟٛ٠ ُ١١

امتحان الفصل الثاين
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تقييم فصلي

خ١خ اٌزؾز١ٕ اٌج.11
1. ACI Committee 318, 2014 "Building Code
Requirements For Structural Concrete (ACI
318M-11) and Commentary", American
Concrete Institute, Detroit. MI. U.S.A.
2. ACI Committee 350, 2006 "Code
Requirements For Environmental Engineering
Concrete Structures and Commentary (ACI
350M-06)", American Concrete Institute,
Detroit. MI. U.S.A.
3. ACI Committee 350.4R, 2004 "Code
Requirements For Design Considerations for
Environmental Engineering Concrete Structures
(ACI 350.4R-04)", American Concrete Institute,
Detroit. MI. U.S.A.
1- Yousef, M. O., 2008 " Advanced Reinforced
Concrete Analysis and Design", Egypt.
2- DelDOT Bridge Design Manual, 2005
"Culvert, Rigid Frame and Arch Design", U.S.A.
3- American Concrete Pipe Association,
2011"Concrete Pipe, Design Manual", the
United States of America, www.concretepipe.org.
4- ASCE Standards (ASCE 15-98), Copyright
2000 "Standard Practice for Direct Design of
Buried Precast Concrete Pipe Using Standard
Installations (SIDD)", the American Society of
Civil Engineers, Virginia.
 افزظبص ٕ٘لٍخ إٌّشآدٟخ ف١ٍّاٌّغالد اٌؼ
خ١ى١ٌٚله١ٌٙا

ثخٍٛ اٌىزت اٌّموهح اٌّط-1

)خ(اٌّظبكه١َ١ اٌّواعغ اٌوئ-2

ٝطٛ٠ ٟاٌّواعغ اٌزٚ  اٌىزت-أ
ب(اٌّغالدٙث
)..،و٠اٌزمبه،خ١ٍّاٌؼ
الغِٛ،خ١ٔٚ اٌّواعغ االٌىزو-ة
أزؤذ

االٔزؤذ

ٍٟو اٌّموه اٌلها٠ٛ فطخ رط-12
و٘ب١غٚ كٚخ ِٓ ٍل١ى١ٌٚله١ٌٙإٌّشآد اٚ هَٛاٌغٚ خ١ٕغ االث٠ٗ ٌّشبه١لؼِٛ بهاد٠ ى-1
5 الصفحت

ٍ -2فواد ػٍّ١خ

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

للعام 1028 - 1027

الصفحت 6

اجلامعة  :القاسم اخلضراء
الكلية/املعهد :كلية هندسة املوارد املائية
القسم العلمي :املنشأت اهليدروليكية
اتريخ ملء امللف 2012/12/3 :

التوقيع :

التوقيع :
اسم رئيس القسم :د.زيد عبد الرضا عبد

اسم املعاون العلمي:د.حيدر دمحم نعمة

التاريخ:

التاريخ:

دقـق امللف من قبل
قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

ومىرج وصف البشوامج األكاديمي
مشاجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مشاجعت البشوامج األكاديمي))
وصف البشوامج األكاديمي
 .11اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .12اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .13اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

ثىٍٛهٕ٘ ًٛ٠لٍخ ِٛاهك ِبئ١خ /إٌّشؤد اٌ١ٙله١ٌٚىخ
الصفحت 7

 .14اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

اٌجىبٌٛهًٛ٠

 .15إٌظبَ اٌلهاٍٟ

ٍٕٞٛ

 .16ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

الٛ٠عل

 .17اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ

اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ ماد اٌظٍخ ثزقظض اٌمَُ.
اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼبٌّ١خ ( االٔزؤ١ذ) .
اٌّىزجبد اٌؼبك٠خ ٚاٌولّ١خ.
Data show
Power point

 .18ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

2017/12/3

 .19أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الصفحت 8

ومىرج وصف المقشس
وصف المقشس
يىفش وصف المقشس هزا إيجاصا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقشس ومخشجاث التعلم المتىقعت مه
الطالب تحقيقها مبشهىا ً عما إرا كان قذ حقق االستفادة القصىي مه فشص التعلم المتاحت .والبذ
مه الشبط بيىها وبيه وصف البشوامج.

 .1اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .2اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .3اٍُ  /هِي اٌّموه

اٌزقّٚ ٓ١اٌّٛاطفبد

 .4اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ثىٍٛهًٛ٠

 .5أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اٍجٛػٟ

 .6اٌفظً  /إٌَخ

فظٍٟ

 .7ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 121بػخ ٔظوٞ

 .8ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

2117/12/3

 .9أ٘لاف اٌّموه
 -1رؼٍ ُ١اٌطبٌت االٌٍ إٌظو٠خ ٚاٌؼٍّ١خ ٌزؾو٠بد اٌزوثخ.
 -2رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍ ٝو١ف١خ ؽَبة لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ ٚاٌٙجٛؽ ف ٟاالٍبٍبد ٚإٌظو٠بد اٌقبطخ ث.ُٙ
 -3رؼٍ ُ١اٌطبٌت األٌٍ إٌظو٠خ ٌزظبِ ُ١االٌٍ اٌَطؾ١خ ٚاٌؼّ١مخ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػٍ ٝافز١به ٔٛع
االٌٍ.
 -4شوػ ٚرٛػ١ؼ ٔظو٠خ كفغ اٌزواة اٌغبٔج.ٟ
 -5رؼٍ ُ١اٌطبٌت رظبِ ُ١اٌغلهاْ اٌَبٔلح.
 -6رؼٍ ُ١اٌطبٌت صجٛر١خ اٌّٛ١ي اٌزواث١خ ٚو١ف١خ رؾل٠ل ٍطؼ اٌفشً ف ٟإٌّؾلهاد اٌزواث١خ.
ِ .11قوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ

أِ -1ب٘ ٟرؾو٠بد اٌزوثخ ٚؽولٙب.
أ -2و١ف١خ ّٔنعخ اٌزوثخ الغواع اٌفؾٛطبد اٌّٛلؼ١خ ٚاٌّقزجو٠خ.
أِ -3ؼوفخ أٔٛاع أألٌٍ ٚؽوق اٌزظّ.ُ١
أِ -4ؼوفخ صجٛر١خ إٌّٔؾلهاد ٚاٌّٛ١ي اٌغبٔج١خ ٚرؾل٠ل ٍطؼ اٌفشً االفزواػ ٟثبالػزّبك ػٍ ٝفظبئض
اٌزوثخ.
أِ -5ؼوفخ أٔٛاع ٚرظبِ ُ١أٌغلهاْ أٌَبٔلح.
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة ِٙ – 1بهاد ػٍّ١خ ف ٟرمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبكح ط١بغزٙب
ة ِٙ – 2بهاد ػٍّ١خ ف ٟرؾو٠بد اٌّٛلغ ٚاٍزقلاَ اٌّؼلاد اٌؾمٍ١خ ٌٙنا اٌغوع.
ة ِٙ – 3بهاد فوك٠خ ف ٟاٍزقلاَ اٌغلاٚي ٚاٌّٛاطفبد ف ٟاٌٛطٛي اٌ ٝإٌزبئظ اٌزظّ١ّ١خ ٚاٌزؾٍ١ٍ١خ.
ة ِٙ – 4بهاد ف ٟافز١به ٔٛع االٌٍ إٌّبٍجخ ٌٍّشوٚع إٌٙلٍ.ٟ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
 -2ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
 -3ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
 -4ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
 -5اٌزغن٠خ اٌواعؼخ
ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
 -2االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -3اٌزمبه٠و.
 -4االٍئٍخ اٌّجبشوح.
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
-1
-2
-3
-5

اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ

ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
 -2االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -3اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

الصفحت 1

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -2رط٠ٛو اِىبٔ١خ اٌطبٌت ف ٟاػلاك اٌزمبه٠و اٌّقزٍفخ
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -5رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد
 -6اٍٍٛة إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ

الصفحت 2

 .11ثٕ١خ اٌّموه
األٍجٛع

-1

اٌَبػبد

4

-2

4

-3

4

-4
-5

4
4
4

-6
4
-7
4
-8

ِقوعبد
اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح  /اٌَّبق أٚ
اٌّٛػٛع

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

مقدمة ,املنهاج ,املصادر ,حترايت املوقع ,

احملاضرات

االِزؾبٔبد
اٌ١ِٛ١خ
ٚاٌفظٍ١خ
==
==

خطوات حترايت املوقع.

اٌؾفو االفزجبه٠خ  ,االثبه االفزجبه٠خ
,ػلك٘ب ِٛٚلؼٙب ٚػّمٙب.
أٛاع ٚؽوق اٌؾفو  ،رؾو٠بد
َِز ٜٛاٌّ١بٖ اٌغٛف١خ.
اٌفؾٛطبد اٌّٛلؼ١خ ،ؽو٠مخ
االفزواق اٌم١بٍ ،ٟؽو٠مخ أفزواق
اٌّقوٚؽ.
اٌزؾو٠بد اٌغٛ١ف١ي٠بئ١خ ،وزبثخ
رمو٠و رؾو٠بد اٌزوثخ.
لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ ،أٛاع فشً
اٌمض،رؾل٠ل لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ
اٌمظِ ، ٜٛؼبكٌخ لبثٍ١خ رؾًّ
اٌزوثخ اٌّطٛهح،لبثٍ١خ اٌزؾًّ
اٌؼبِخ.
ِؼبكٌخ روىاوٌ ٟمبثٍ١خ رؾًّ
االهػ١خ،لبثٍ١خ
اٌزوثخ،اٌّؼبِال
رؾًّ اٌزوثخ االِٕ١خِ،ؼبًِ االِبْ،
ربص١و َِز ٜٛاٌّبء ػٍ ٝاٌشوٚؽ
اٌؾلٚك٠خ.
ِؼبكٌخ ٍىّ١زٌ ْٛمبثٍ١خ رؾًّ
اٌزوثخ ,االٌٍَ اٌّؾٍّخ ِووي٠ب،
االٌٍ ماد االؽّبي اٌّبئٍخ ،ػغؾ
اٌزواة اٌفؼبي اٌٍَجٚ ٟلبثٍ١خ رؾًّ

احملاضرات +التقارير السبوعية
احملاضرات +التقارير السبوعية
احملاضرات +التقارير السبوعية

==

احملاضرات +التقارير السبوعية

==

احملاضرات +التقارير السبوعية

==

احملاضرات +التقارير السبوعية

احملاضرات +التقارير السبوعية

==

==

اٌزوثخ.
4

لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ ٌالٌٍ ػٍٝ
روة ِزطجمخ ,لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ
ٌالٌٍ ػٍ ٝاٌّٛ١ي (إٌّؾلهاد)،
رؾل٠ل لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ ِٓ
اٌفؾٛطبد اٌؾمٍ١خ.
ٌالٌٍ
اٌٙجٛؽ
رؾًٍ١
اٌؼؾٍخ،اٌٙجٛؽ االٔ ٟا ٚاٌّوْ،
اٌٙجٛؽ االٌٔ ٟطجمخ ٔؾ١فخ.

4
4

٘جٛؽ االٔؼّبَ ،اٌٙجٛؽ اٌضبٔٞٛ
اٌطو٠مخ اٌَّزؼٍّخ ٌزؾل٠ل ى٠بكح
االعٙبكاد اٌؼّٛك٠خ.
رٕجؤ اٌٙجٛؽ ٌٍزوة ػلّ٠خ
اٌزّبٍه،اٌٙجٛؽ اٌّوْ ٌالٌٍ
اٌّؾٍّخ ِووي٠ب.
االٔٛاع اٌشبئؼخ ٌالٌٍ ،رظُّ١
اثؼبك االٌٍ.
اِضٍخ َِٚبئً ِؾٌٍٛخ ػٓ رظُّ١
االٌٍ.

-9
-11
-11
-12
-13

4

4

-14

4

-15

4
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 .12اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ  :لبػبد اٌّؾبػواد ٍٚٚبئً اٌؼوع االٌىزو١ٔٚخ ٚاٌظجٛهح اٌج١ؼبء
 -3اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

اٌّؾبػواد اٌز٠ ٟؼل٘ب االٍزبم
ٕ٘ -1لٍخ أألٌٍ ربٌ١ف اٌلوزٛه ٍٛ٠ف اٌشىوعٚ ٟاٌلوزٛه
ٔٛه ٞاٌّؾّل1985 ، ٞ

 -4اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ(اٌّظبكه)

2- Principles of Foundation Engineering ,
Seventh Edition , By Braja-M. Das , 2010,
Cengage Learning, USA,.

د -اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،

ٕ٘ -1لٍخ أألٍبٍبد ربٌ١ف اٌلوزٛه ػجل اٌفزبػ اٌمظج.ٟ
2- Foundation Analysis & Design , Fifth
Edition, By Joseph E. Bowles, 1997, McGrawHill Book Co

س -اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ
 .13فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ
 -1رٛف١و اعٙيح ؽمٍ١خ اٌالىِخ ٌؼًّ رؾو٠بد اٌزوثخ ٚاٌفؾٛطبد اٌالىِخ ٌال٠غبك لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ
ِٛلؼ١ب.
 -2اكفبي ربص١و اٌيالي ػّٓ ِؼبكالد اٌزظّ. ُ١

الصفحت 4

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

للعام 1028 - 1027

اجلامعة  :القاسم اخلضراء
الكلية/املعهد :كلية هندسة املوارد املائية
القسم العلمي :املنشأت اهليدروليكية
اتريخ ملء امللف 2012/12/3 :

التوقيع :

التوقيع :
اسم رئيس القسم :د.زيد عبد الرضا عبد

اسم املعاون العلمي:د.حيدر دمحم نعمة

التاريخ:

التاريخ:

دقـق امللف من قبل
قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ
الصفحت 5

التوقيع

مصادقة السيد العميد

ومىرج وصف البشوامج األكاديمي
مشاجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مشاجعت البشوامج األكاديمي))
وصف البشوامج األكاديمي
 .20اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .21اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .22اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

ثىٍٛهٕ٘ ًٛ٠لٍخ ِٛاهك ِبئ١خ /إٌّشؤد اٌ١ٙله١ٌٚىخ

 .23اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

اٌجىبٌٛهًٛ٠

 .24إٌظبَ اٌلهاٍٟ

ٍٕٞٛ

 .25ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

الٛ٠عل

 .26اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ

اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ ماد اٌظٍخ ثزقظض اٌمَُ.
اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼبٌّ١خ ( االٔزؤ١ذ) .
اٌّىزجبد اٌؼبك٠خ ٚاٌولّ١خ.
Data show
Power point

 .27ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

2017/12/3

 .28أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠
-7
-8
-9
-10
-11

الصفحت 6

-12

الصفحت 7

ومىرج وصف المقشس
وصف المقشس
يىفش وصف المقشس هزا إيجاصا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقشس ومخشجاث التعلم المتىقعت مه
الطالب تحقيقها مبشهىا ً عما إرا كان قذ حقق االستفادة القصىي مه فشص التعلم المتاحت .والبذ
مه الشبط بيىها وبيه وصف البشوامج.

 .1اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .2اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .3اٍُ  /هِي اٌّموه

ٕ٘لٍخ االٌٍ

 .4اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ثىٍٛهًٛ٠

 .5أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اٍجٛػٟ

 .6اٌفظً  /إٌَخ

فظٍٟ

 .7ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 121بػخ ٔظوٞ

 .8ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

2117/12/3

 .9أ٘لاف اٌّموه
 -7رؼٍ ُ١اٌطبٌت االٌٍ إٌظو٠خ ٚاٌؼٍّ١خ ٌزؾو٠بد اٌزوثخ.
 -8رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍ ٝو١ف١خ ؽَبة لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ ٚاٌٙجٛؽ ف ٟاالٍبٍبد ٚإٌظو٠بد اٌقبطخ ث.ُٙ
 -9رؼٍ ُ١اٌطبٌت األٌٍ إٌظو٠خ ٌزظبِ ُ١االٌٍ اٌَطؾ١خ ٚاٌؼّ١مخ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػٍ ٝافز١به ٔٛع
االٌٍ.
شوػ ٚرٛػ١ؼ ٔظو٠خ كفغ اٌزواة اٌغبٔج.ٟ
-10
 -5رؼٍ ُ١اٌطبٌت رظبِ ُ١اٌغلهاْ اٌَبٔلح.
 -6رؼٍ ُ١اٌطبٌت صجٛر١خ اٌّٛ١ي اٌزواث١خ ٚو١ف١خ رؾل٠ل ٍطؼ اٌفشً ف ٟإٌّؾلهاد اٌزواث١خ.
ِ .11قوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ

أِ -1ب٘ ٟرؾو٠بد اٌزوثخ ٚؽولٙب.
أ -2و١ف١خ ّٔنعخ اٌزوثخ الغواع اٌفؾٛطبد اٌّٛلؼ١خ ٚاٌّقزجو٠خ.
أِ -3ؼوفخ أٔٛاع أألٌٍ ٚؽوق اٌزظّ.ُ١
أِ -4ؼوفخ صجٛر١خ إٌّٔؾلهاد ٚاٌّٛ١ي اٌغبٔج١خ ٚرؾل٠ل ٍطؼ اٌفشً االفزواػ ٟثبالػزّبك ػٍ ٝفظبئض
اٌزوثخ.
أِ -5ؼوفخ أٔٛاع ٚرظبِ ُ١أٌغلهاْ أٌَبٔلح.
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة ِٙ – 1بهاد ػٍّ١خ ف ٟرمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبكح ط١بغزٙب
ة ِٙ – 2بهاد ػٍّ١خ ف ٟرؾو٠بد اٌّٛلغ ٚاٍزقلاَ اٌّؼلاد اٌؾمٍ١خ ٌٙنا اٌغوع.
ة ِٙ – 3بهاد فوك٠خ ف ٟاٍزقلاَ اٌغلاٚي ٚاٌّٛاطفبد ف ٟاٌٛطٛي اٌ ٝإٌزبئظ اٌزظّ١ّ١خ ٚاٌزؾٍ١ٍ١خ.
ة ِٙ – 4بهاد ف ٟافز١به ٔٛع االٌٍ إٌّبٍجخ ٌٍّشوٚع إٌٙلٍ.ٟ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -6اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
 -7ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
 -8ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
 -9ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
اٌزغن٠خ اٌواعؼخ
-10
ؽوائك اٌزمُ١١
 -6االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
 -7االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -8اٌزمبه٠و.
 -9االٍئٍخ اٌّجبشوح.
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
 -2ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
 -3ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
-10
ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
 -2االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -3اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

الصفحت 1

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -2رط٠ٛو اِىبٔ١خ اٌطبٌت ف ٟاػلاك اٌزمبه٠و اٌّقزٍفخ
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد
-11
اٍٍٛة إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ
-12

الصفحت 2

 .11ثٕ١خ اٌّموه
األٍجٛع

-1

اٌَبػبد

4

-2

4

-3

4

-4
-5

4
4
4

-6
4
-7
4
-8

ِقوعبد
اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح  /اٌَّبق أٚ
اٌّٛػٛع

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

مقدمة ,املنهاج ,املصادر ,حترايت املوقع ,

احملاضرات

االِزؾبٔبد
اٌ١ِٛ١خ
ٚاٌفظٍ١خ
==
==

خطوات حترايت املوقع.

اٌؾفو االفزجبه٠خ  ,االثبه االفزجبه٠خ
,ػلك٘ب ِٛٚلؼٙب ٚػّمٙب.
أٛاع ٚؽوق اٌؾفو  ،رؾو٠بد
َِز ٜٛاٌّ١بٖ اٌغٛف١خ.
اٌفؾٛطبد اٌّٛلؼ١خ ،ؽو٠مخ
االفزواق اٌم١بٍ ،ٟؽو٠مخ أفزواق
اٌّقوٚؽ.
اٌزؾو٠بد اٌغٛ١ف١ي٠بئ١خ ،وزبثخ
رمو٠و رؾو٠بد اٌزوثخ.
لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ ،أٛاع فشً
اٌمض،رؾل٠ل لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ
اٌمظِ ، ٜٛؼبكٌخ لبثٍ١خ رؾًّ
اٌزوثخ اٌّطٛهح،لبثٍ١خ اٌزؾًّ
اٌؼبِخ.
ِؼبكٌخ روىاوٌ ٟمبثٍ١خ رؾًّ
االهػ١خ،لبثٍ١خ
اٌزوثخ،اٌّؼبِال
رؾًّ اٌزوثخ االِٕ١خِ،ؼبًِ االِبْ،
ربص١و َِز ٜٛاٌّبء ػٍ ٝاٌشوٚؽ
اٌؾلٚك٠خ.
ِؼبكٌخ ٍىّ١زٌ ْٛمبثٍ١خ رؾًّ
اٌزوثخ ,االٌٍَ اٌّؾٍّخ ِووي٠ب،
االٌٍ ماد االؽّبي اٌّبئٍخ ،ػغؾ
اٌزواة اٌفؼبي اٌٍَجٚ ٟلبثٍ١خ رؾًّ
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اٌزوثخ.
4

لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ ٌالٌٍ ػٍٝ
روة ِزطجمخ ,لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ
ٌالٌٍ ػٍ ٝاٌّٛ١ي (إٌّؾلهاد)،
رؾل٠ل لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ ِٓ
اٌفؾٛطبد اٌؾمٍ١خ.
ٌالٌٍ
اٌٙجٛؽ
رؾًٍ١
اٌؼؾٍخ،اٌٙجٛؽ االٔ ٟا ٚاٌّوْ،
اٌٙجٛؽ االٌٔ ٟطجمخ ٔؾ١فخ.

4
4

٘جٛؽ االٔؼّبَ ،اٌٙجٛؽ اٌضبٔٞٛ
اٌطو٠مخ اٌَّزؼٍّخ ٌزؾل٠ل ى٠بكح
االعٙبكاد اٌؼّٛك٠خ.
رٕجؤ اٌٙجٛؽ ٌٍزوة ػلّ٠خ
اٌزّبٍه،اٌٙجٛؽ اٌّوْ ٌالٌٍ
اٌّؾٍّخ ِووي٠ب.
االٔٛاع اٌشبئؼخ ٌالٌٍ ،رظُّ١
اثؼبك االٌٍ.
اِضٍخ َِٚبئً ِؾٌٍٛخ ػٓ رظُّ١
االٌٍ.

-9
-11
-11
-12
-13

4

4

-14

4

-15

4
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 .12اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ  :لبػبد اٌّؾبػواد ٍٚٚبئً اٌؼوع االٌىزو١ٔٚخ ٚاٌظجٛهح اٌج١ؼبء
 -5اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

اٌّؾبػواد اٌز٠ ٟؼل٘ب االٍزبم
ٕ٘ -3لٍخ أألٌٍ ربٌ١ف اٌلوزٛه ٍٛ٠ف اٌشىوعٚ ٟاٌلوزٛه
ٔٛه ٞاٌّؾّل1985 ، ٞ

 -6اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ(اٌّظبكه)

4- Principles of Foundation Engineering ,
Seventh Edition , By Braja-M. Das , 2010,
Cengage Learning, USA,.

ط -اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،

ٕ٘ -3لٍخ أألٍبٍبد ربٌ١ف اٌلوزٛه ػجل اٌفزبػ اٌمظج.ٟ
4- Foundation Analysis & Design , Fifth
Edition, By Joseph E. Bowles, 1997, McGrawHill Book Co

ػ -اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ
 .13فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ
 -3رٛف١و اعٙيح ؽمٍ١خ اٌالىِخ ٌؼًّ رؾو٠بد اٌزوثخ ٚاٌفؾٛطبد اٌالىِخ ٌال٠غبك لبثٍ١خ رؾًّ اٌزوثخ
ِٛلؼ١ب.
 -4اكفبي ربص١و اٌيالي ػّٓ ِؼبكالد اٌزظّ. ُ١

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــ ارف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الصفحت 4

للعام 1028 - 1027

اجلامعة  :القاسم اخلضراء
الكلية/املعهد :كلية هندسة املوارد املائية
القسم العلمي :املنشأت اهليدروليكية
اتريخ ملء امللف 2012/1/18 :

التوقيع :

التوقيع :
اسم رئيس القسم :د.زيد عبد الرضا عبد

اسم املعاون العلمي:د.حيدر دمحم نعمة

التاريخ:

التاريخ:

دقـق امللف من قبل
قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

ومىرج وصف البشوامج األكاديمي
مشاجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مشاجعت البشوامج األكاديمي))
الصفحت 5

وصف البشوامج األكاديمي
 .29اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .30اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .31اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

ثىٍٛهٕ٘ ًٛ٠لٍخ ِٛاهك ِبئ١خ /إٌّشؤد اٌ١ٙله١ٌٚىخ

 .32اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

اٌجىبٌٛهًٛ٠

 .33إٌظبَ اٌلهاٍٟ

ٍٕٞٛ

 .34ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

الٛ٠عل

 .35اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ

اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ ماد اٌظٍخ ثزقظض اٌمَُ.
اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼبٌّ١خ ( االٔزؤ١ذ) .
اٌّىزجبد اٌؼبك٠خ ٚاٌولّ١خ.
Data show
Power point

 .36ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

2018/1/18

 .37أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠
-13
-14
-15
-16
-17
-18

الصفحت 6

ومىرج وصف المقشس
وصف المقشس
يىفش وصف المقشس هزا إيجاصا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقشس ومخشجاث التعلم المتىقعت مه
الطالب تحقيقها مبشهىا ً عما إرا كان قذ حقق االستفادة القصىي مه فشص التعلم المتاحت .والبذ
مه الشبط بيىها وبيه وصف البشوامج.

 .1اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .2اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .3اٍُ  /هِي اٌّموه

إٌٙلٍخ اٌظؾ١خ

 .4اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ثىبٌٛهًٛ٠

 .5أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اٍجٛػٟ

 .6اٌفظً  /إٌَخ

فظٍٟ

 .7ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 121بػخ.

 .8ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

2118/1/18

 .9أ٘لاف اٌّموه
رؼٍ ُ١اٌطبٌت و١ف١خ ؽَبة ػلك اٌَىبْ.
-13
رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍ ٝو١ف١خ ؽَبة وّ١خ اٌّ١بٖ اٌز٠ ٟؾزبعٙب ػلك اٌَىبْ ٚو١ف١خ رظُّ١
-14
اٌّؼقبد.
رؼٍ ُ١اٌطبٌت و١ف١خ رظّ ُ١اؽٛاع اٌزوٍ١ت ٚاٌزقض١و ٚاٌفٍزوح ٌّؾطبد ِؼبٌغخ اٌّ١بٖ.
-15
شوػ ٚرٛػ١ؼ ؽوق رؼم ُ١اٌّ١بٖ.
-16
 -5رؼٍ ُ١اٌطبٌت و١ف١خ رٛى٠غ اٌّ١بٖ ف ٟشجىخ اٌّبء.
 -6رؼٍ ُ١اٌطبٌت و١ف١خ رظِّ ُ١ؾطبد ِؼبٌغخ اٌّ١بح اٌؼبكِخ.
ِ .11قوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ

أ -1و١ف١خ ؽَبة ػلك اٌَىبْ.
أ -2و١ف١خ رظّٚ ُ١ؽلاد ِؾطخ ِؼبٌغٗ ِ١بٖ اٌشوة.
أ -3و١ف١خ رٛى٠غ اٌّ١بٖ ف ٟاٌشجىخ.
أ .-4و١ف١خ رظّٚ ُ١ؽلاد ِؾطٗ ِؼبٌغخ اٌّ١بٖ اٌؼبكِخ.
أِ -5ؼوفخ ؽوق رؼم ُ١اٌّ١بٖ.
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة ِٙ – 1بهاد ػٍّ١خ ف ٟرمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبكح ط١بغزٙب
ة ِٙ – 2بهاد ػٍّ١خ ف ٟرؾٍٛٔ ً١ػ١خ اٌّ١بٖ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
-11
ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
-12
ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
-13
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
-14
اٌزغن٠خ اٌواعؼخ
-15
ؽوائك اٌزمُ١١
االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
-11
االفزجبهاد إٌظو٠خ
-12
اٌزمبه٠و.
-13
االٍئٍخ اٌّجبشوح.
-14
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
 -2ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
 -3ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
-15
ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
 -2االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -3اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

الصفحت 1

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -2رط٠ٛو اِىبٔ١خ اٌطبٌت ف ٟاػلاك اٌزمبه٠و اٌّقزٍفخ
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد
-17
اٍٍٛة إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ
-18

 .11ثٕ١خ اٌّموه
األٍجٛع

-1

اٌَبػبد

4

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

-13
-14

4
4

-12

-15

4

ِقوعبد
اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح  /اٌَّبق أٚ
اٌّٛػٛع

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

مقدمة ,املنهاج ,املصادر ,عدد السكان

احملاضرات

االِزؾبٔبد
اٌ١ِٛ١خ
ٚاٌفظٍ١خ
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==

وطرق حساهبا

و١ف١خ رٛى٠غ اٌّ١بٖ ف ٟاٌشجىٗ

احملاضرات +التقارير السبوعية

اٌّؼقبد

احملاضرات +التقارير السبوعية

اٌّؤفن

احملاضرات +التقارير السبوعية

اؽٛع اٌزٍج١ل

احملاضرات +التقارير السبوعية

اؽٛاع اٌزقض١و

احملاضرات +التقارير السبوعية

اؽٛاع اٌزوٍ١ت

احملاضرات +التقارير السبوعية

اؽٛاع اٌزوٍ١ت

احملاضرات +التقارير السبوعية

اٌفٍزوح

احملاضرات +التقارير السبوعية

اٌفٍزوح

احملاضرات +التقارير السبوعية

ؽوق اٌزؼمُ١

احملاضرات +التقارير السبوعية

ِملِخ ػٓ اٌّ١بٖ اٌؼبكِخ  ,ؽٍت
اٌؼؼ,ٞٛؽٍت
االٚوَغٓ١
االٚوَغ ٓ١اٌى١ّ١بئٟ
اٌّظبف , ٟغوف ؽغي اٌوِبي

احملاضرات +التقارير السبوعية

رظِّ ُ١ؾطخ اٌّؼبٌغخ ,اؽٛاع
روٍ١ت
رظِّ ُ١ؾطٗ اٌّؼبٌغخ ,اٌؼٍّ١بد
ٌٍقجش
ٚاٌى١ّ١بئ١خ
اٌف١ي٠بئ١خ
,اٌؼٍّ١بد اٌٛٙائ١خ

الصفحت 2

احملاضرات +التقارير السبوعية

==
==

التقارير الفصلية

==

احملاضرات +التقارير السبوعية

 .12اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ  :لبػبد اٌّؾبػواد ٍٚٚبئً اٌؼوع االٌىزو١ٔٚخ ٚاٌظجٛهح اٌج١ؼبء
 -7اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

 -8اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ(اٌّظبكه)

اٌّؾبػواد اٌز٠ ٟؼل٘ب االٍزبم
5- Water supply and sewerage E.W. Steel and
McGhee
6- Water supply and wastewater engineering D.
Lal and A.k. Upadhyay

ؿ -اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،

1- Water supply and sewerage E.W Steel
and McGhee

ك -اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ
 .13فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ
 -1رط٠ٛو اٌّقزجو ٌؼًّ فؾٛطبد اػبف١خ ٌٍّ١بٖ

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

للعام 1028 - 1027

الصفحت 3

اجلامعة  :القاسم اخلضراء
الكلية/املعهد :هندسة املوارد املائية
القسم العلمي :املنشأت اهليدروليكية
اتريخ ملء امللف :

التوقيع :

التوقيع :
اسم رئيس القسم :د.زيد عبد الرضا عبد

اسم املعاون العلمي :م.د .حيدر دمحم نعمة

التاريخ:

التاريخ:

دقـق امللف من قبل
قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

ومىرج وصف البشوامج األكاديمي
مشاجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مشاجعت البشوامج األكاديمي))
وصف البشوامج األكاديمي
 .38اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .39اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .40اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

hydraulics
الصفحت 4

ًٛ٠هٌٛاٌجىب

خ١بئٌٕٙبكح اٙ اٍُ اٌش.41

ٍٕٞٛ

ٍٟ إٌظبَ اٌلها.42
 ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل.43
ٜخ األفو١ اٌّؤصواد اٌقبهع.44
طفٌٛـ إػلاك ا٠ ربه.45
ّٟ٠ أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك.46

knowledge of closed-conduit flow

-19

knowledge of open-channel flow

-20

ُ١١اٌزمٚ ٍُاٌزؼٚ ُ١ٍؽوائك اٌزؼٚ ثخٍٛ ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّط.47
خ١اال٘لاف اٌّؼوف-أ
1. Known the equations of Minor Losses in Pipe.
2. Understand the Applications of Pipe Flow (Pipe between Two Reservoirs).
3. Knowledge the application of continuity, energy and momentum concepts to open-channel flow.

4. Known the main classification of flow in open channel
5. Known the steady and uniform Flow in Loose Boundary Channels
خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ١بهارٌّٙة –اال٘لاف ا
1. The ability of Pump-Pipeline System Analysis and Design.
2. perfection of computations methods of gradually varied flow.
3. The ability of Channel Design.
4. Perfection for analysis of Flow Past Bridge Piers.

ٍُاٌزؼٚ ُ١ٍؽوائك اٌزؼ
ٟٕ٘اٌؼظف اٌن
-16
ً لبػخ اٌلهٟاألٔشطخ فٚ جبد٠اٌزله
-17
بد١ٍو اٌمبث٠ٛب ٌزطِٕٙ خ ٌإلفبكح١ٔٚالغ االٌىزوٌّٛ ثؼغ اٌٝاهشبك اٌطبٌت ا
-18
ُٕٙ١ّب ث١غ ٌغوع إٌمبُ ف١ِ ِغبٌُٝ اّٙ١َاٍطخ رمٛافزجبه اٌطالة ث
-19
ُ١١ؽوائك اٌزم
5 الصفحت

-16
-17
-18

رفبػً اٌطالة اصٕبء اٌّؾبػوح
اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
افزجبهاد ِفبعئخ ٚفظٍ١خ ٙٔٚبئ١خ

ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
 .1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
 .2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
 .3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
 .4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 إكاهح اٌّؾبػوح ػٍٔ ٝؾ ٛرطج١مِ ٟورجؾ ثٛالغ اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ ٌغنة اٌطبٌت اٌِٛ ٝػٛع اٌلهً كْٚ
االثزؼبك ػٓ طٍت اٌّٛػٛع ٌزى ْٛاٌّبكح ِؤخ لبثٍخ ٌٍفٚ ُٙاٌزؾٍ.ً١
 رىٍ١ف اٌطبٌت ثجؼغ األٔشطخ ٚاٌٛاعجبد اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ
 رقظ١ض َٔجخ ِٓ اٌلهعخ ٌٍٛاعجبد اٌ١ِٛ١خ ٚاالفزجبهاد
ؽوائك اٌزمُ١١
 اٌّشبهوخ اٌفبػٍخ ف ٟلبػخ اٌلهً
 االٌزياَ ثبٌّٛػل اٌّؾلك ف ٟرمل ُ٠اٌٛاعجبد ٚاٌجؾٛس
 رؼجو االفزجبهاد اٌفظٍ١خ ٚإٌٙبئ١خ ػٓ االٌزياَ ٚاٌزؾظ ً١اٌّؼوفٚ ٟاٌّٙبهٜ

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
 .1رّٕ١خ للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌٍٛبئً اٌزمٕ١خ.
 .2رّٕ١خ للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ االٔزؤ١ذ.
 .3رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ.

ِ -13ؼب١٠و اٌمجٛي(ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ ا ٚاٌّؼٙل)

 -14اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ

الصفحت 6

1- Open-Channel Flow, Second Edition, M. Hanif Chaudhry.
2- Fluid Mechanics, Fourth Edition, Frank M. White.

7 الصفحت

ومىرج وصف المقشس
وصف المقشس

Known the elements of water flow in closed and open channel and design the lined
and unlined open channels.

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

خ١ّ١ٍ اٌّؤٍَخ اٌزؼ.1

خ١اهك اٌّبئٌّٛخ ٕ٘لٍخ ا١ٍو

 اٌّووي/ ٟ اٌمَُ اٌغبِؼ.2

hydraulics

 هِي اٌّموه/ ٍُ ا.3

ًٛ٠هٍٛثى

بٙ١لفً ف٠ ٟ اٌجواِظ اٌز.4

ٟػٛاٍج

ه اٌّزبؽخٛ أشىبي اٌؾؼ.5

ٍٕٞٛ

 إٌَخ/ ً اٌفظ.6

ٞ ٍبػخ ٔظو96

)ٍٟخ (اٌى١ٍ ػلك اٌَبػبد اٌلها.7

2118-1-8

طفٌٛـ إػلاك ٘نا ا٠ ربه.8
 أ٘لاف اٌّموه.9

knowledge of closed-conduit flow
knowledge of open-channel flow

-19
-20

ُ١١اٌزمٚ ٍُاٌزؼٚ ُ١ٍؽوائك اٌزؼٚ ٍُ ِقوعبد اٌزؼ.11
خ١اال٘لاف اٌّؼوف-أ
1. Known the equations of Minor Losses in Pipe.
2. Understand the Applications of Pipe Flow (Pipe between Two Reservoirs).
3. Knowledge the application of continuity, energy and momentum concepts to open-channel
flow.
4. Known the main classification of flow in open channel
5. Known the steady and uniform Flow in Loose Boundary Channels

ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
The ability of Pump-Pipeline System Analysis and Design.
Perfection of computations methods of gradually varied flow.
The ability of Channel Design.
Perfection for analysis of Flow Past Bridge Piers.
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
-20
ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
-21
ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
-22
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
-23
اٌؼظف اٌنٕٟ٘
-24
ؽوائك اٌزمُ١١
االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
-19
االفزجبهاد إٌظو٠خ
-20
اٌزمبه٠و
-21
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
 -2ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
 -3ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
-22
ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
 -2االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -3اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

الصفحت 1

1.
2.
3.
4.

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -2رط٠ٛو اٌٍغخ و ْٛاٌّبكح ثبٌٍغخ االٔىٍ١ي٠خ
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -4رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد

الصفحت 2

خ اٌّموه١ٕ ث.11

ُ١١مخ اٌزم٠ؽو

ُ١ٍمخ اٌزؼ٠ؽو

 اٌَّبق/ ؽلحٌٛاٍُ ا
عٛػٌّٛ اٚأ

ثخٍِٛقوعبد اٌزؼٍُ اٌّط

اٌَبػبد

عٛاألٍج

ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

ؼ١ػٛاٌزٚ اٌشوػ

Minor Losses in
Pipe

ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

ؼ١ػٛاٌزٚ اٌشوػ

Pipe Between Two
Reservoirs

Knowledge laminar,
transitional, and
turbulent flow
Knowledge Darcy and
Hazen Williams
equations
Knowledge Pipes in
parallel and pipe series

اعجبدٌٛا
خ١ِٛ١ٌا

ًؽً اٌَّبئ

=

=

3

-4

Knowledge type of
pumps, specific speed
of pump, and design of
pumping mains

3

-5

=

3

-6

Knowledge types of
boundary layer, B.L
thickness, and
displacements

3

-7

3

-8

3

-9

3

-11

3

-11

3

-12

3

-13

=

3

-14

Design rigid boundary
channel and Erodible
Channels

3

-15

=

3

-16

Knowledge types of
water surface profiles
for G.V.F

3

-17

=

3

-18

ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

ِٟٛ١ٌاالِزؾبْ ا

ٟٕ٘اٌؼظف اٌن

ؼ١ػٛاٌزٚ اٌشوػ

Pump-Pipeline
System Analysis
and Design
=

ًؽً اٌَّبئ

ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

شوػ اٌّؼبكالد
ٍٝاالشزمبلبد ػٚ
هحٛاٌَج

ًُ ثؾِٙشبهوز
ًاٌَّبئ

ًؽً اٌَّبئ

ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

ؼ١ػٛاٌزٚ اٌشوػ

ًُ ثؾِٙشبهوز
ًاٌَّبئ

ًؽً اٌَّبئ

ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

ؼ١ػٛاٌزٚ اٌشوػ

اعجبدٌٛا
خ١ِٛ١ٌا

ًؽً اٌَّبئ

ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

ٟٕ٘اٌؼظف اٌن

ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

ؼ١ػٛاٌزٚ اٌشوػ

ًُ ثؾِٙشبهوز
ًاٌَّبئ

ؼ١ػٛاٌزٚ اٌشوػ

اعجبدٌُٛ ا٠رمل
خ١ِٛ١ٌا

ًؽً اٌَّبئ

ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

َاٍزقلاٚ اٌشوػ
هٍُ ِمبؽغٚ هحٛاٌَج
ادٕٛإلشىبي اٌم
اٌّقزٍفخ

افزجبه اٌطالة
ثطوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ

Flow Dynamic of
Closed Conduit

Boundary Layers

=
Flow In Open
Channel/
Fundamentals
=

Critical Flow,
Specific Energy
and Momentum
=

Steady Flow In
Open Channel/
Uniform Flow

Drag and lift force
define The geometric
elements of an open
channel
Define velocity and
discharge, hydrostatic
pressure, and
Conservation laws
estimated critical depth
for different canal cross
section shape
Draw specific energy
diagram and define
alternatives depth
Computation normal
depth for different
shapes of canals by
equations and charts

=
Channel Design

=
Gradually Varied
flow: Water
Surface Profiles
[WSP]

3

-1

3

-2

3

-3

=

ػوع اٌشوائؼ

3 الصفحت

افزجبه اٌطالة
ثطوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ
ؽوػ األٍئٍخ
ُإٌمبٚ
ًُ ثؾِٙشبهوز
ًاٌَّبئ
ٗ األٍئٍخ١عٛر
ُإٌمبٚ
ٗ األٍئٍخ١عٛر
ُإٌمبٚ
ًُ ثؾِٙشبهوز
ًاٌَّبئ
ٗ األٍئٍخ١عٛر
ُإٌمبٚ
اعجبدٌٛا
خ١ِٛ١ٌا
ِٟٛ١ٌاالِزؾبْ ا
ٗ األٍئٍخ١عٛر
ُإٌمبٚ
ًُ ثؾِٙشبهوز
ًاٌَّبئ
ٗ األٍئٍخ١عٛر
ُإٌمبٚ
ًُ ثؾِٙشبهوز
ًاٌَّبئ
اعجبدٌٛا
خ١ِٛ١ٌا

ؼ١ػٛرٚ شوػ
ؼ١ػٛرٚ شوػ
هحٛاٍزقلاَ اٌَجٚ
ْب٠هٍُ ِمبؽغ اٌغوٚ
خ١اٌغبٔج
اشزمبقٚ ًؽً اٌَّبئ
َاٌّؼبكالد ثبٍزقلا
هحٛاٌَج
عٛػٌّٛػوع ا
ة ػوعٍٍٛثؤ
اٌشوائؼ

Gradually Varied
flow:
Computations
Methods
=

Knowledge
computation methods
for G.V.F

3

-19

=

3

-21

=

3

-21

Knowledge types,
locations, and
properties of hydraulic
jump

3

-22

=

Rapidly varied
flow (hydraulic
jump)

ؼ١ػٛاٌزٚ اٌشوػ

=

=

3

-23

ًؽً اٌَّبئ

=

=

3

-24

Knowledge flow
regimes, velocity
distribution

3

-25

Estimated suspended
and bed load
transported rate

3

-26

=

3

-27

3

-28

3

-29

3

-31

عٛػٌّٛػوع ا
ة ػوعٍٍٛثؤ
اٌشوائؼ
ًؽٚ ؼ١ػٛرٚ شوػ
َاٌَّبئً ثبٍزقلا
هحٛاٌَج
ًؽٚ ؼ١ػٛرٚ شوػ
َاٌَّبئً ثبٍزقلا
هحٛاٌَج
ؼ١ػٛرٚ شوػ
ًؽٚ ؼ١ػٛرٚ شوػ
ًاٌَّبئ

Steady and
Uniform Flow in
Loose Boundary
Channels
=

=

Flow
measurements in
Pipes and Open
Channels
=

known methods of
estimation and
measuring flow rate

=

Flow Past Bridge
Piers

ؼ١ػٛرٚ شوػ

Knowledge the flow
past bridge piers

ًؽٚ ؼ١ػٛرٚ شوػ
ًاٌَّبئ

=

=

3

-31

ًؽً اٌَّبئ

=

=

3

-32

خ١خ اٌزؾز١ٕ اٌج.12
4 الصفحت

Lectures of hydraulics by: Asst. Prof. Dr.
Jaafar, S. Maatooq ,UN Technology, Baghdad
1-Open-Channel Flow, Second Edition, M. Hanif
.Chaudhry
2- Fluid Mechanics, Fourth Edition, Frank M. White.

ثخٍٛ اٌىزت اٌّموهح اٌّط-9
اٌّواعغ
-11
)خ(اٌّظبكه١َ١اٌوئ
ٝطٛ٠ ٟاٌّواعغ اٌزٚ  اٌىزت-م
ب(اٌّغالدٙث
)..،و٠اٌزمبه،خ١ٍّاٌؼ
الغِٛ،خ١ٔٚ اٌّواعغ االٌىزو-ه
أزؤذ
ٍٟو اٌّموه اٌلها٠ٛ فطخ رط.13

.ُٙغ اٌطالة ٌؾً ِشىٍخ رقض كهاٍز١ّخ ثّشبهوخ ع١ٔلا١ِ مبد١رطج

5 الصفحت

وصف المقشس
التعريف المختصر للمياه الجوفية ومن ثم دراسة المكامن الخازنة للمياه الجوفية بشكل مفصل ودراسة االبار
في حالة انشائها في مكامن محصورة او في مكامن غير محصورة وغيرها من التفاصيل والمعلومات
الضرورية للمهندس

جامعة القاسم اخلضراء

 .1ادلؤسسة التعليمية

ىندسة ادلوارد ادلائية

 .2القسم العلمي  /ادلركز
 .3اسم  /رمز ادلقرر

ادلياه اجلوفية

 .4أشكال احلضور ادلتاحة

اجباري

 .5الفصل  /السنة

2118/2117

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

96

 .7اتريخ إعداد ىذا الوصف

2117/12/8

 .8أىداف ادلقرر
 -1أكساب الطالب مهارات أتسيسية للمادة من حيث اللغة والرموز وادلعلومات وأساليب التفكري
 -2تنمية مهارات عقلية متكن الطالب من االستفادة من ادلعلومات اليت يتعلمها وادلهارات اليت أكتسبها وتوظفيها يف خدمة
متطلباتو كفرد ويف خدمة أىداف اجملتمع من حيث التنمية االجتماعية واالقتصادية
 -3تنمية اساليب تفكري سليمة واطالق الطاقات الكامنة عند الطالب وتنمية استعداداتو وميولو
.11

خمرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

الصفحت 6

أ -األىداف ادلعرفية
 -1التعرف على مفهوم ادلياه اجلوفية
 -2التعرف على ادلكامن اخلازنة للمياه اجلوفية
 -3التعرف على مفهوم التصريف والتغذية للمياه اجلوفية
 -4التعرف على طرق حساب التصريف لالابر يف ادلكامن احملصورة وغري احملصورة
 -4التعرف على مفهوم شبكة اجلراين
ب  -األىداف ادلهاراتية اخلاصة ابدلقرر.
ب – 1ان يشرح الطالب بلغتو اخلاصة مفهوم ادلياه اجلوفية
ب – 2أن يكتب الطالب تقرير عن ادلكامن اخلازنة للمياه اجلوفية
ب 4ـ أن يكتب الطالب تقرير عن امهية ادلياه اجلوفية يف العراق يف ظل الوضع الراىن
طرائق التعليم والتعلم
 القاء المحاضرة الشرح على السبورة. طريقة الحوار والمناقشة.طرائق التقييم
 المناقشة واالسئلة الشفوية في المحاضرة األختبار التحريري. النشاطات الصفية والالصفية .ج -األىداف الوجدانية والقيمية
ج -1أن حيرص الطالب على عدم التخلف عن احملاضرة.
ج -2أن يناقش الطالب جبدية يف احملاضرة .
ج -3أن يشارك الطالب يف حل ادلسائل على السبورة .
ج -4أن يتحمس الطالب حلل الواجبات .
طرائق التعليم والتعلم
 القاء احملاضرات. احلوار وادلناقشةطرائق التقييم

الصفحت 7

يقيم الطالب عن طريق مالحظة سلوكو خالل احملاضرات وادلقابلة الشخصية والسجل الرتاكمي للطالب
د  -ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1القدرة على ادارة ادلياه اجلوفية ادلتاحة
د -2القدرة على وضع خطط مستقبلية الستغالل ادلياه اجلوفية كمصدر اثين للمياه يف العراق
.11

بنية ادلقرر

1ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ
2ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ (اٌّظبكه)

1-Hsin-yu Shan ,"Principles of Groundwater
Flow " Department of Civil Engineering,
National Chiao Tung University
2-Jacques W. Delleur, "The hand book of
groundwater engineering", second edition, 2007,
.Taylor & Francis Group
3-prof. dr. ir. F. De Smedt. "Groundwater
Hydrology", 2009

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟط ٝثٙب
( اٌّغالد اٌؼٍّ١خ  ,اٌزمبه٠و ) ....,
ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ ,الغ االٔزؤ١ذ
....

.12

فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ

 -1اػبفخ ِفوكاد عل٠لح اٌ ٝاٌّبكح
 -2اٌم١بَ ثَفواد ػٍّ١خ

الصفحت 8

.13
األسبوع

بنية ادلقرر
طريقة التعليم

طريقة التقييم

الساعات

خمرجات التعلم ادلطلوبة

اسم الوحدة  /أو ادلوضوع

.1

3

معرفة ادلقصود ابدلياه اجلوفية ادلياه اجلوفية ,تواجد ادلياه اجلوفية
واماكن تواجدىا

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.2

3

معرفة متغريات ادلياه اجلوفية متغريات ادلياه اجلوفية

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.3

3

معرفة مناطق التغذية
والتصريف للمياه اجلوفية

التغذية والتصريف للمياه اجلوفية

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.4

3

معرفة ادلقصود ابدلكمن
وانواع ادلكامن اخلازنة للمياه

ادلكمن  ,انواع ادلكامن

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.5

3

معرفة طرق حساب اخلزن
يف ادلكمن

اخلزن يف ادلكمن  ,امثلة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.6

3

معرفة ادلقصود ابإلنتاج
النوعي واحلجز النوعي وما
فائدة كل منهما

انتاج نوعي ,حجز نوعي

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.7

3

معرفة ادلقصود ابلنفاذية
وااليصالية اذليدروليكية

النفاذية وااليصالية اذليدروليكية

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.8

3

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.9

3

معرفة ادلقصود ابالنتقالية

االنتقالية

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.11

3

معرفة ادلقصود ابلطاقة
والشحنة اذليدروليكية

الطاقة والشحنة اذليدروليكية

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.11

3

معرفة ادلقصود بتصريف
ادلكمن

تصريف ادلكمن

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.12

3

معرفة قانون دارسي وطرق
اجياد السرعة والتصريف

قانون دارسي ,امثلة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.13

3

معرفة ادلقصود ابلتصريف
النوعي ومعدل السرعة
اخلطية

التصريف النوعي ومعدل السرعة
اخلطية

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

معرفة كيفية حساب معدل ختمني معدل االيصالية
اذليدروليكية ,امثلة
االيصالية اذليدروليكية

الصفحت 9

امثلة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.14

3

معرفة كيفية اجياد معدل
السرعة اخلطية

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.15

3

معرفة ادلقصود ابجلراين
اذلادئ يف مكمن حمصور
وكيفية حساب التصريف لو

اجلراين اذلادئ يف مكمن حمصور

.16

3

اختبار الطلبة

امتحان الكورس االول

.17

3

معرفة ادلقصود ابجلراين
اذلادئ يف مكمن غري
حمصور

السؤال واجلواب

اجلراين اذلادئ يف مكمن غري
حمصور

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.18

3

معرفة كيفية حساب
التصريف للجراين اذلادئ
يف مكمن غري حمصور

امثلة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.19

3

معرفة كيفية حساب
التصريف يف حالة وجود
تغذية يف ادلكامن غري
احملصورة

التغذية يف ادلكامن غري احملصورة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.21

3

معرفة كيفية حساب
التصريف يف حالة وجود
تغذية يف ادلكامن غري
احملصورة

امثلة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.21

3

معرفة كيفية اجياد اجتاه
اجلراين للمياه اجلوفية

اجتاه اجلراين للمياه اجلوفية ,امثلة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.22

3

معرفة ادلقصود بشبكة
اجلراين

شبكة اجلراين

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.23

3

معرفة كيفية عمل شبكة
اجلراين

امثلة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.24

3

معرفة ادلقصود بتدفق خط
االنكسار

تدفق خط االنكسار ،واألمثلة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.25

3

معرفة ادلقصود خبط الكنتور خط الكنتور واجتاه اجلراين
واجتاه اجلراين

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.26

3

احملاضرة

السؤال واجلواب

معرفة ادلقصود ابجلراين

اجلراين االشعاعي يف ادلكمن
الصفحت 11

االشعاعي يف ادلكمن
احملصور

احملصور

احلوار وادلناقشة

 -االمتحان اليومي

.27

3

معرفة كيفية حساب
التصريف للجراين
االشعاعي يف ادلكمن
احملصور

امثلة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.28

3

معرفة ادلقصود ابجلراين
إشعاعي يف مكمن
غريحمصور

جراين إشعاعي يف مكمن
غريحمصور

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.29

3

معرفة كيفية حساب
التصريف للجراين إشعاعي
يف مكمن غريحمصور

امثلة

احملاضرة
احلوار وادلناقشة

السؤال واجلواب
 -االمتحان اليومي

.31

3

اختبار الطلبة

امتحان الكورس الثاني

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الصفحت 11

السؤال واجلواب

للعام 1028 - 1027

اجلامعة  :القاسم اخلضراء
الكلية/املعهد :كلية هندسة املوارد املائية
القسم العلمي :املنشأت اهليدروليكية
اتريخ ملء امللف 2012/12/6 :

التوقيع :

التوقيع :
اسم رئيس القسم :د.زيد عبد الرضا عبد

اسم املعاون العلمي:د.حيدر دمحم نعمة

التاريخ:

التاريخ:

دقـق امللف من قبل
قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

ومىرج وصف البشوامج األكاديمي
مشاجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مشاجعت البشوامج األكاديمي))
الصفحت 12

وصف البشوامج األكاديمي
 .48اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .49اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .50اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

ثىٍٛهٕ٘ ًٛ٠لٍخ ِٛاهك ِبئ١خ /إٌّشؤد اٌ١ٙله١ٌٚىخ

 .51اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

اٌجىبٌٛهًٛ٠

 .52إٌظبَ اٌلهاٍٟ

ٍٕٞٛ

 .53ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

الٛ٠عل

 .54اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ

اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ ماد اٌظٍخ ثزقظض اٌمَُ.
اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼبٌّ١خ ( االٔزؤ١ذ) .
اٌّىزجبد اٌؼبك٠خ ٚاٌولّ١خ.
Data show
Power point

 .55ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

2017/12/6

 .56أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠
 -21اٌّبَ اٌطبٌت ثٕٙلٍخ اٌَلٚك
 -22رؼو٠ف اٌطبٌت ثباٌقيأبد ٚأٛاػٙب ٚاٌزؾو٠بد اٌّطٍٛة اٌم١بَ ثٙب ٚرظّٚ ُ١ؽَبة ؽغُ اٌقياْ
 -23اٌزؼوف ػٍ ٝأٛاع اٌَلٚك ٚاٌغوع ٌىً ٔٛع ٚاعياء اٌَل ٚؽبالد اٌفشً ف ٟاٌَلٚك
٠ -24ى ْٛاٌطبٌت ٍِّب ثبٌَ١طوٖ ػٍ ٝاٌزَوة ِٓ اٌَلٚك اٌزواثٚ ٗ١ؽَبة االٍزمواه٠خ ف ٟاٌَلٚك اٌزواثٗ١
 -25اٌزؼوف ػٍ ٝاٌَلٚك اٌىٔٛىو٠زٚ ٗ١اٌَلٚك اٌظقوٚ ٗ٠أٛاػٙب اٌّقزٍفٗ ٚؽَبة االٍزمواهٌٍَ ٗ٠لٚك
اٌىٔٛىو٠زِٚ ٗ١ؼولخ اٌَّ ً١اٌّبئٚ ٟاٌطبلٗ اٌىٙوِٚبئٚ ٗ١ربص١و اٌٙيٖ االهػ ٗ١ػٍ ٝاٌَلٚك

الصفحت 13

ومىرج وصف المقشس
وصف المقشس
يىفش وصف المقشس هزا إيجاصا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقشس ومخشجاث التعلم المتىقعت مه
الطالب تحقيقها مبشهىا ً عما إرا كان قذ حقق االستفادة القصىي مه فشص التعلم المتاحت .والبذ
مه الشبط بيىها وبيه وصف البشوامج.

 .1اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .2اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .3اٍُ  /هِي اٌّموه

ٕ٘لٍخ اٌَلٚك

 .4اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ثىٍٛهًٛ٠

 .5أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اٍجٛػٟ

 .6اٌفظً  /إٌَخ

فظٍٟ

 .7ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 121بػخ ٔظوٞ

 .8ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

2117/12/6

 .9أ٘لاف اٌّموه
-1اٌّبَ اٌطبٌت ثٕٙلٍخ اٌَلٚك
-2رؼو٠ف اٌطبٌت ثباٌقيأبد ٚأٛاػٙب ٚاٌزؾو٠بد اٌّطٍٛة اٌم١بَ ثٙب ٚرظّٚ ُ١ؽَبة ؽغُ اٌقياْ
-3اٌزؼوف ػٍ ٝأٛاع اٌَلٚك ٚاٌغوع ٌىً ٔٛع ٚاعياء اٌَل ٚؽبالد اٌفشً ف ٟاٌَلٚك
٠-4ى ْٛاٌطبٌت ٍِّب ثبٌَ١طوٖ ػٍ ٝاٌزَوة ِٓ اٌَلٚك اٌزواثٚ ٗ١ؽَبة االٍزمواه٠خ ف ٟاٌَلٚك اٌزواثٗ١
-5اٌزؼوف ػٍ ٝاٌَلٚك اٌىٔٛىو٠زٚ ٗ١اٌَلٚك اٌظقوٚ ٗ٠أٛاػٙب اٌّقزٍفٗ ٚؽَبة االٍزمواهٌٍَ ٗ٠لٚك
اٌىٔٛىو٠زِٚ ٗ١ؼولخ اٌَّ ً١اٌّبئٚ ٟاٌطبلٗ اٌىٙوِٚبئٚ ٗ١ربص١و اٌٙيٖ االهػ ٗ١ػٍ ٝاٌَلٚك
ِ .11قوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أِ -1بٕ٘٘ ٟلٍخ اٌَلٚك ِٚب٘ ٟأٛاع اٌَلٚك اٌّقزٍفخ ٚاٌّمبهٔٗ ثٕٙ١ب
أ -2اٌطوق اٌَّزقلِخ ٌؾَبة ؽغُ اٌقيأبد ٚونٌه رظّ ُ١ؽغُ اٌقياْ اػبفخاٌِ ٝؼوفخ اُ٘
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اٌزؾو٠بد اٌّطٍٛثٗ لجً اٌجلء ثبفز١به اٌقياْ ا ٚاٌَل
أ -3اٌطوق اٌَّزقلِخ ٌؾَبة اعياء اٌَل ٚونٌه ؽَبة اٌوشؼ ف ٟاٌَلٚك اٌزواثِٚ ٗ١ؼوفخ و١ف١خ
ؽَبة االٍزمواه٠خ فِ ٟقزٍف أٛاع اٌَلٚكٌٚىبفخ اٌّؤصواد
أِ -4ؼوفخ اٌغوع ِٓ اٌَّ ً١اٌّبئٚ ٟونٌه اٌطبلخ اٌىٙوِٚبئ١خ اػبفخ اٌِ ٝؼوفخ ربص١و اٌٙيٖ
االهػ١خ ػٍ ٝاٌَلٚك اٌّقزٍفٗ
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة ِٙ – 1بهاد ػٍّ١خ ف ٟرمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبكح ط١بغزٙب
ة ِٙ – 2بهاد ػٍّ١خ ف ٟاكاهح اٌَلٚك ٚاٌقئبد
ة ِٙ – 3بهاد فوك٠خ ٚفٍك هٚػ اٌّجبكهح
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
-25
ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
-26
ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
-27
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
-28
ؽوائك اٌزمُ١١
االفزجبهاد إٌظو٠خ
-23
اٌزمبه٠و
-24
اٌؾظٛه كافً اٌمبػخ ٚلذ اٌّؾبػوح
-25
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
 -2ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
 -3ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
-26
ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -2اٌزمبه٠و
 -3اٌؾظٛه كافً اٌمبػخ ٚلذ اٌّؾبػوح
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 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -2رط٠ٛو اِىبٔ١خ اٌطبٌت ف ٟاػلاك اٌزمبه٠و اٌّقزٍفخ
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -4رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد
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.1

-11ثٕ١خ اٌّموه
اٍُ اٌٛؽلح  /اٌَّبق أ ٚاٌّٛػٛع

األٍجٛع

اٌَبػبد
4

مفهوم اخلزاانت املتضمن ختطيط اخلزاانت ورسم

-2

4
4

انواع اخلزاانت

-4
-5
-6
-7
-8

4
4
4
4
4
4

-10

4
4

مفهوم السدود االمالئية وحاالت الفشل املختلفه

4

حساب الرشح خالل جسم السد االمالئي

4
4

استقرارية السدود االمالئيه

-1

-3

-9

-11
-12
-13
-14

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

اٌّؾبػواد

االِزؾبٔبد اٌ١ِٛ١خ
ٚاٌفظٍ١خ
==
==

ومعرفة حدود جابية اخلزن

اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد

التحرايت املطلوبة للخزاانت

(اهلندسيةاملساحية,اجليلوجيه,اهليدروجليه)ومراحلها

سعة خزن اخلزاانت

اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد

طرق حساب سعة اخلزن

==
==

تصميم سعة اخلزن
امثلة توضح سعة اخلزن وللحاالت املختلفه

اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد

مفهوم الرسوبيات يف اخلزاانت وانواعها
مفهوم السدود ,اجزاء السدود وكيفية حساهبا

==
==
==

وانواع السدود املختلفه
السدود االمالئيه

اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد

==
==

للسدود االمالئيه اسباهبا وكيفية معاجلتها

اٌّؾبػواد

==

وللحاالت املختلفه

اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد

امثلة توضح رسم خط الرشح واستقرارية السدود
االمالئية

4
-15

ِقوعبد
اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

السدود الصخرية ذات
االوجه(الكونكريتية,اسفلت كونكريت,بدون لب

طيين)
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==
==

.1
األٍجٛع

اٌَبػبد
4

-16

4

-17

-11ثٕ١خ اٌّموه
اٍُ اٌٛؽلح  /اٌَّبق أٚ
اٌّٛػٛع

ِقوعبد
اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

السدود الكونكريتيه

اٌّؾبػواد

االِزؾبٔبد
اٌ١ِٛ١خ ٚاٌفظٍ١خ

السدود الوزنية او الكونكريتيه مع

اٌّؾبػواد

االساس الصخري

4

-18

السدود الوزنية او الكونكريتيه مع

اٌّؾبػواد

==
==

االساس الغري صخري
السدود الكونكريتية املتدرجه

-19
-20
-21
-22

4
4
4
4
4

-24

4
4

املسيل املائي املقام داخل جسم

4

املسيل املائي املقام خارج جسم

4
4
4
4

ختطيط احملطات الكهرومائيه

-23

السدود ذات الدعامات

اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد

==
==

السدود القوسيه
استقرارية السدود الكونكريتيه
امثلة توضح استقرارية السدود

اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد

==
==

الكونكريتية

-25

مفهوم املسيل املائي وانواعه

اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد

==
==

السد

-26

اٌّؾبػواد

==

السد

-27
-28
-29
-30

اجزاء احملطات الكهرومائيه
منحين الطاقه

اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد
اٌّؾبػواد

==
==
==

اتثري اهلزات االرضية على
السدود

 .13اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ  :لبػبد اٌّؾبػواد ٍٚٚبئً اٌؼوع االٌىزو١ٔٚخ ٚاٌظجٛهح اٌج١ؼبء
-11

اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ
-12
(اٌّظبكه)
ى -اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،

Irrigation water power and water resources
engineering / Dr. K.R. Arora
Hydraulic structures /P. Novak forth edition
Irrigation and water resources engineering / G.L. Asawa
Theory and design of irrigation structures / R.S. Varshney

Irrigation water power and water resources
engineering / Dr. K.R. Arora

ً -اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ
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 .14فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ
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