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من معرفة المصادر  ابتدءاتعریف الطالب بمبادئ ھندسة الري والبزل  إلىتھدف المادة 
للري وعالقة التربة بالماء وكیفیة تصمیم قنوات الري والتعرف على   األساسیةالمائیة 

عرفة ممیزات ومحددات البزل بم أسالیبطرق الري القدیمة والحدیثة ومن ثم التعرف على 
  وصوال إلى تصمیم منظومة ري وبزل متكاملةكل أسلوب 

  :ةاھداف الماد

االعتماد على ملزمة معدة من مجموعة مصادر االساسیھ  الصبل
                         :ةللماد

الیوجد                          :ةتب المنھجیكال

1- Irrigation Engineering,  by N.N.Basak

2- Irrigation & Water recourses Engineering, by G.L.Asawa

3- Elementary Irrigation Engineering, by Santosh& Rajeshwari

4- Irrigation Engineering, by V.N.Vazirani &S.P.Chandola

5- Principles& Practice of Irrigation Engineering, by S.K.Sharma

  :ةلخارجیالمصادر ا

ساعتین نظري وساعتین مناقشة أسبوعیاساعات  4وبواقع  أسبوع 30                   :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی

This document was created by the trial version of Print2PDF. 

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

http://www.software602.com


   التكنولوجیة:سم الجامعھأ
   ھندسة البناء واالنشاءات:أسم الكلیھ
   ھندسة المیاه والسدود:أسم القسم

  ابتسام رحیم كریم.د :أسم المحاضر
  مدرس :اللقب العلمي

دكتوراه:المؤھل العلمي
ھندسة البناء  /لوجیةالجامعة التكنو:مكان العمل
   واالنشاءات

! !!!!!!!!!! ! !!!!
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!

!! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!!! !! !

  

  .MS-Wordبواسطة  تملئ االستمارة الكترونیًا*  
  .PDFبصیغة ملف  االنترنت شبكة تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على  *

  

  

) www.uotiq.org( نت االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجیة االلكتروني على االنتر :مالحظة

  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

المالحظات ةیلالماده العم ةالماده النظری التأریخ

وع
سب

اال

Introduction 03/10/10 01

Necessity of Irrigation 10/10/10 02

Irrigation water resources 17/10/10 03

Soil-Water relations 24/10/10 04

Water supplies required for 
irrigation 31/10/10

05

Consumptive use 07/11/10 06

Irrigation efficiencies 14/11/10 07

Canal irrigation system 21/11/10 08

Construction of canals 28/11/10 09

Silt theories and design of irrigation canals 
in non alluvial soils 05/12/10

10

Continue----- 12/12/10 11

Design of irrigation canals in alluvial soils 19/12/10 12

Continue----- 26/12/10 13

Lining of irrigation canals 02/01/11 14

Irrigation systems 09/01/11 15

Methods of irrigation 16/01/11 16

  :توقیع العمید                 :                                                  توقیع االستاذ

This document was created by the trial version of Print2PDF. 

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

http://www.software602.com


   التكنولوجیة:سم الجامعھأ
   ھندسة البناء واالنشاءات:أسم الكلیھ
   ھندسة المیاه والسدود:أسم القسم

  ابتسام رحیم كریم.د :أسم المحاضر
  مدرس :اللقب العلمي

دكتوراه:المؤھل العلمي
ھندسة البناء  /لوجیةالجامعة التكنو:مكان العمل
   واالنشاءات

! !!!!!!!!!! ! !!!!
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!

!! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!!! !! !

  

  .MS-Wordبواسطة  تملئ االستمارة الكترونیًا*  
  .PDFبصیغة ملف  االنترنت شبكة تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على  *

  

  

) www.uotiq.org( نت االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجیة االلكتروني على االنتر :مالحظة

  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي    

المالحظات ةیلالماده العم ةالماده النظری التاریخ

وع
سب

اال

Sprinkler irrigation system 14/02/11 01

Design of Sprinkler irrigation 
system 21/02/11

02

Continue----- 28/02/11 03

Drip irrigation system 07/03/11 04

Design of drip irrigation system 14/03/11 05

Continue----- 21/03/11 06

Irrigation water measurements 28/03/11 07

Groundwater and wells 04/04/11 08

Water logging 11/04/11 09

Drains(Drainage of Irrigated Lands) 18/04/11 10

Surface drains analysis and design 25/4/11 11

Continue----- 02/05/11 12

Subsurface drains analysis and design 09/05/11 13

Land reclamation 16/05/11 14

23/05/11 15

  
  :توقیع العمید:                                                              توقیع االستاذ

  

This document was created by the trial version of Print2PDF. 

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

http://www.software602.com

