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 Hydraulic Structures  :اسم المادة 

    :مقرر الفصل 

  
  :اهداف المادة 

Water delivery, High yield crop, Transport water to meet 
requirements for municipal ,industrial and traditional  

  
التفاصيل االساسية للمادة 

:  

  

   :الكتب المنهجية
Hydraulic Structures by Novak, p. ,2001 

  

  
  :المصادر الخارجية 

 

   االمتحان النهائي  المختبرات  نيالفصل الثا  الفصل االول  الفصل الدراسي 
  :تقديرات الفصل 

            

  
  :معلومات اضافية
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  ول الفصل الدراسي اال–جدول الدروس االسبوعي 

 المالحظات   المادة العلمية   المادة النظرية  التاريخ    األسبوع

1    General requirements 
Design considerations    

2    Water flow in pipes 
Description of a pipe flow 
Energy Head-Major head loss 

 

   

3    Water flow in pipes 
Empirical formula for water 
Flow 
Minor losses 

Examples 

   

4    Water flow in open channel 
Introduction 
Energy principle 

-  

   

5    Water flow in open channel 
Hydraulic jump 
Gradually varied flow 

Examples 

    

6    Conveyance structures 
Road crossing 

    

7    Conveyance structures 
Inverted siphon 

    

8         Conveyance structures 
Bench and elevated flumes 

    

9    Conveyance structures 
Drop structure 

   

10    Conveyance structures 
chutes 

-    

11    Regulatin
ntroduct

g structures 
I ion 
Checks structure 

    

12    Regulating structures 
Check-drops 

   

13    Protective structures 
Purpose 
Waste ways 
 

    

14    Protective structures 
Culverts 

 
    

15    Protective structures 

Overchutes 
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   الفصل الدراسي الثاني– األسبوعيجدول الدروس 
  المالحظات   المادة العلمية   المادة النظرية  التاريخ    األسبوع

1         Water measurement structures 
Types of measuring 
Parshall Flumes 
Weirs 
Open flow meters 

   

2         Energy dissipaters 
Purposes 
Baffled apron Dropes 
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3         
      

  Energy dissipaters 
Examples    

4    Safety 
Types 
Fencings ,guardrails 
Warning signs, pipe safety barrier 
 

    

5    Spillway and weir 
Introduction 
Design consideration 
 

   

6    Spillway and weir 
Type of spillway 
Overflow spillway 

   

7   Spillway 
Design of crest of ogee spillway 
Discharge formula 
 

   

8   Theories of seepage and design of weirs 
and barrages 
Failures of hydraulic structures on 
pervious foundation 

   

9   Theories of seepage and design of weirs 
and barrages 
Blighs creep theory for seepage flow 
Lanes weighted creep theory 

   

10   Theories of seepage and design of weirs 
and barrages 

Khoslas theory and concept 
of flow nets 

   

11   Theories of seepage and design of weirs 
and barrages 

Determination of pressures and exit 
gradient for seepage below a weir or 
barrage  

   

12   Theories of seepage and design of weirs 
and barrages 

Method of independent variables 
Exit Gradient 

   

13   Design of cross and head regulators 
Introduction 
Design criteria 
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14   Design of cross and head regulators 

Design of cross regulator 
   

15   Design of cross and head regulators 

Design of distributary's head regulator 
   

 


