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اســــم المــــــــادة
النظــام الــدراسـي

مبادئ تربه

Name Subject

فصلي
يتعرف الطالب على مفهوم الهايدرولوجي والموارد المائيه وتوزيع المياه

اهــــداف المـــــادة

بكافة انواعها على سطح االرض .كما يتعرف بالتفصيل على المياه

السطحيه والجوفيه وكيفية قياس مناسيب المياه في المجاري المائيه
وتصاريفها وحركتها اضافة الى حركة المياه الجوفيه ورسم الهايدروكراف
وكيفية قرائته .كما يتعرف الطالب على مفردات الدورة الهايدرولوجيه

وموازنتها .كما يتعرف الطالب على كيفية االدارة الصحيحه للموارد

المائيه معالجة شحتها وبعض فوائد وتطبيقات التحسس النائي في
دراسة الموارد المائيه.
عدد الساعات االسبوعية للمادة
لغة التدريس

 3ساعات
اخرى تذكر

* اللغة العربية
ال توجد كتب منهجية

الكتب المنهجية

 -1الهيدرولوجيا الهندسيه ،1991 ،محمد سليمان حسن واخرون،
المصادر الخارجية

جامعة الموصل.
Hydrology, Principles Analysis Design. 2006, H. M. -1
Raghunath. New age international publishers.

تقديرات النظام الفصلي
()%400

نظري
50

المختبر

االمتحانات

التقارير واألوراق

عملي

اليومية والحضور

العلمية

40

3

3

االمتحان النهائي
30

تقديرات النظام السنوي

نصف السنة

الفصل األول

الفصل الثاني

المختبر

األمتحان النهائي

()%400

توزع درجات االمتحان الفصلي على امتحانين أول وثاني وتكون التقارير العلمية والحضور

معلومات اضافية

إلزامي لكل الطالب وليس اختياري أما االمتحانات اليومية فقد تكون شفوية او تحريرية دون تحديد
موعد مسبق .التجارب العمليه حسب االجهزه المتوفره وفي حال عدم توفر اجهزة التجربه تعطى
التجربه نظريا وتشرح وتفصل باسهاب مع استخدام مقاطع فيديو كتوضيح للتجربه.

جدول الدروس األسبوعي
األسبوع
4

المـادة النظرية

المـادة العلمية

الدورة الهيدرولوجيه وتوزيع المياه في
القارات والمحيطات

طرائق قياس التساقط ،طرائق التعبير عن
قياسات التساقط

التساقط ،التبخر ،الفواقد من التساقط

قياسات التبخر من المسطحات المائيه
وكيفية التقليل من التبخر

2

5

السيح السطحي والغيض والجريات
القاعدي

العوامل المؤثره في السيح السطحي

قياس غيض الماء وعالقته بالسيح السطحي

تقدير التبخر-نتح باستعمال المعادالت
الوضعيه

1
انواع المجاري المائيه

قياس منسوب الماء في المجاري المائيه

3
6
0

قياس التصريف المائي في االنهار المختلفه

الفيضانات واثارها السلبيه على الممتلكات
العامه
خزن المياه وتقليل واثار الجفاف

قياس التصريف المائي في االنهار المختلفه

امتحان الشهر االول

امتحان شهر اول

9
الموازنة المائيه
8

حساب الموازنة المائيه

المـالحظات

الهايدروغراف وتحليل الهايدروغراف
40
44
42
45
41
43

اهمية المياه الجوفيه ومصادر تغذية المياه
الجوفيه ،حركة المياه الجوفيه
حفر االبار المائيه والعوامل التي يجب
مراعاتها عند الحفر
منحنيات الجريان وحساب الوارد المائي
اهمية االستشعار عن بعد في رصد المياه
السطحيه
امتحان شهر ثاني
مراجعة عامه ومناقشه

46

الهيدروغراف ،الهيدروغراف القياسي
واشتقاق الهيدروغراف ،طرائق فصل
الجرين القاعدي في الهايدروغراف
حركة المياه الجوفيه في المكامن المائيه
طرائق حفر االبار المائيه ،واالستخراج
االمن للمياه من االبار
طرائق حفر االبار المائيه ،واالستخراج
االمن للمياه من االبار
بعض تطبيقات التحسس النائي في رصد
المياه السطحيه
امتحان شهر ثاني
مراجعة عامه ومناقشه

