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ساطع احمد فاضل البياتي. د  : التدريسياسم 

sataaaafa@yahoo.com البريد االلكتروني:  

الثالث-شبكات املياه ومعداهتا  :اسم المادة والصف 

ساغة مناقشة١+ ساعة نظري ٢  :مقررالفصل 

الطالب بتفاصيل وأسس وتصاميم شبكات املاء ومياه الصرف الصحي تزويد 
  :ةاهداف الماد والري ومعداهتا

آميات املاء ومياه الصرف الصحي واالمطار ، 
القنوات،االنابيب،تصاميم شبكات املاء وشبكات الصرف الصحي والري، 

 طرق حتليل الشبكات،الصمامات،املضخات،التنفيذ والصيانة
  :ةاسيه للمادالتفاصيل االس

Water supply & sewerage / Steel ةالكتب المنهجي:  

Water & Wastewater Technology / Hammer 
Many other references ةالمصادر الخارجي:  

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

    آميات املاء          
10/1 ١ 

 آميات الصرف الصحي      
10/8 ٢ 

 االمطار والسيح        
10/15 ٣ 

 ٤ 10/22 االمطار والسيح         

 ٥ 10/29 القنوات واالنابيب        

 ٦ 11/5 انواع االنابيب         

 توزيع املاء        
11/12 ٧ 

 احلريف والضفوط        
11/19 ٨ 

 هاردي آروس واالنبوب املكاىفء  
11/26 ٩ 

 ١٠ 12/3 انبوب الخدمة والمقاطع     

 ١١ 12/10 شبكات الماء والتنظيف     

 ١٢ 12/17  المضخات       

 حمطات الضخ         
12/24 ١٣ 

 االنواع والسحب والدفع      
             12/31 

١٤ 

 التوربينات            
1/7 

١٥ 

 ١٦  امنحان نصف السنة        

 عطلة نصف السنة
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 شبكات الصرف الصحي       
2/15 

١ 

 املنفصلة واملشرتآة        
2/22 

٢ 

 آمية مياه االمطار        
3/1 

٣ 

 زمن الترآيز ومعامل السيح     
3/8 

٤ 

 انابيب مياه الصرف        
3/15 

٥ 

 االنواع واالحمال           
3/22 

٦ 

 اجلريان يف االنابيب         
3/29 

٧ 

 اجلريان يف االنابيب         
4/5 

٨ 

 املنشاءات امللحقة         
4/12 

٩ 

حطات الرفع والسيفونات    م    
4/19 

١٠ 

 تصميم شبكة الصرف       
4/26 

١١ 

 تصميم شبكة الصرف       
5/3 

١٢ 

 تصميم شبكة الصرف       
5/10 

١٣ 

 تصميم شبكة الصرف       
5/17 

١٤ 

 تنفيذ شبكات الصرف       
5/24 

١٥ 

    ١٦ 
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