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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 
 

 : التدريسياسم   Dr. Tariq Abed Hussainطارق عبد حسين   . د

  :البريد االلكتروني 

 :اسم المادة الهيدرولوجيا الهندسية

 :مقررالفصل  ساعة٢

دسة المساهمة في تطوير قابلية المهندس المدني لمعالجة المشاآل الهيدرولوجية التي تخص الهن
  المدنية 

  :ةاهداف الماد

الجريان بالمجاري المائية -٤    السقيط -٣  الطقس والهيدرولوجيا   -٢  الدورة الهيدرولوجية -١
حرآة الرسوبيات -٨  هيدروغرافات المجاري المائية -٧   المياه الجوفية - ٦  التبخر والنتح -٥

 تشكل التربة في جابيات االنهار -٩
 

 
  

 
 

  :ةساسيه للمادالتفاصيل اال

  :ةالكتب المنهجي  آتاب الهيدرولوجيا الهندسية

  :ةالمصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

  االول 15% 15%  70%
  الثاني

  :تقديرات الفصل
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  :ةمعلومات اضافي 
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

نبذة تاريخية، : الدورة الهيدرولوجية  
  الهيدرولوجيا في الهندسة

 ١ 

االشعاع الشمسي: الطقس والهيدرولوجيا  
  واالرضي

 ٢ 

االشعاع الشمسي عند سطح االرض، تأثير  
  التوزيع النسبي لليابسة والماء

 ٣ 

شكال وتكون السقيط وانواعه، ا: السقيط  
  قياس السقيط، التغيرات في السقيط

 ٤ 

منسوب : الجريان بالمجاري المائية  
الماء، المقاييس اليدوية، المقاييس 

  المسجلة
 

٥ 

  اختيار موقع محطة القياسات،   
 ٦ 

عدادات التيار، الطرق  :التصريف  
 الكيميائية لقياس التصريف

 ٧ 

ريف ومنسوب الماء، العالقة بين التص  
المتوسط اليومي : الهيدروغرافات

  للتصريف
 

٨ 

المتوسط السنوي للسيح، التغيرات في   
  الجريان بالمجاري المائية

 ٩ 

العوامل المتحكمة في : التبخر والنتح  
  عملية التبخر، 

 ١٠ 

  العوامل المؤثرة على النتح، قياس النتح  
 ١١ 

ه الجوفية تواجد الميا: المياه الجوفية  
وتشمل، الرطوبة في منطقة الماء 

  المعلق
 

١٢ 

العالقة بين التربة والماء، الحشرج   
  وتحليل الحشرج

 ١٣ 

حرآة ومصادر وتصريف المياه   
  الجوفية، التوازن الهيدروليكي لالبار

 
١٤ 

   
 

١٥ 
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    ١٦ 

 عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

تحليل : هيدروغرافات المجاري المائية  
الهيدروغرافات والهيدروغرافات المرآبة  

١ 

  هيدروغرافات الجريان فوق االرض  
 

٢ 

االحتجا: العالقة بين السقيط والسيح  
   السطحي والترشيح ودورة السيح

٣ 

يح للعاصفة، تحليل تخمين حجم الس  
   العواصف

٤ 

  عملية التعرية: حرآة الرسوبيات  
 

٥ 

  العوامل المتحكمة بالتعرية  
 

٦ 

  نقل الرسوبيات القاعية  
 

٧ 

  نقل الرسوبيات العالقة  
 

٨ 

  نقل الرسوبيات الذائبة  
 

٩ 

  تشكيل التربة في جابيات االنهار  
 

١٠ 

  االوساط الطبيعية لشكل الجابية  
 

١١ 

  طوبوغرافية الجابية  
 

١٢ 

  الشكل الهيدروليكي  
 

١٣ 

انمطة المجاري المائية، السهول   
   الفيضانية

١٤ 

   
 

١٥ 

    ١٦ 
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