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وضع المناهج  والططاط الثية ال الة مال لقير اة ور ال ووساهلل سساا جنشسال المنواهد و الماواوش المه  ال  -أ
والعمل على قطو وجه كي  ساما الممناشا المقطاون مناف  ثيهعل ال لاي عمل ال القنم ال المساقشامل وقطاو و 

 الثلش.

الرسا إلاى إكساهب طو ه اف المماهواد مشف  المسقشاا لمواوش الم هه ي ث قير ة االسقطشاا  المسهجمل لي  -ب
وضااع إسااقواق ه ل وااهملل   مااه و المسااهجمل لاايالم ااهه وك ي اال الميهللاال عل ثاااشاو الطهصاال  و األسااهل ب

 لمصهشو الم هه لي العواق.لإلشاو  المقكهملل 

 

المواهوكل اليعهلال لاي ثاوام  القعلا ا  المسهجمل لي قع    مكهنال الكل ال والههمعال لاي المهقماع ما  طاةل -د
 المسقمو والنشواد والمرقمواد و ع  طو ة قرش ا االسقوهواد المنشس ل .

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة الكوفة/ كلية الهندسة

 و الموارد المائية  قسم هندسة المنشات
 وصف البرنامج األكاديمي
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  لقشو سا  قيس   سشواد الم  ل القشو س ل واسقرطهب الكيهءاد اله اش  للرساا وقاول و ث  ال عمال منهساثل ل -ث
 والمولي   والطلثل .

ام    طو اة ثاول المنهلو  واالسقيهش  م  إمكهنهقمه وطثواقمه عاالنيقهح على المرسسهد القعل م ل العهلم  -ن
 القعهو  الثيةي ويضوو المرقمواد وووش العمل والنشواد العلم ل .

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .13

 والفهم  المعرفة-أ

 اة.ميومة عناصر احليو أمهيته  يف د هندسة املوارد املائيةفهوم علم مبتعريف  ال -1أ
 و أسباهبا وسبل التقليل من أثارها. املنشات اهليدروليكيةمشاكل  حتديد -2أ
 التعرف على مفهوم التلوث لعناصر البيئة و كيفية التخلص من هذه امللوثات. -3أ
 . ملدنيةاندسة اهلتوصيف الطرق اهلندسية والرياضية لتحليل وتصميم أنظمة تساعد على حل مشاكل  -4أ
 .سيةأنظمة السالمة  املهنية املطلوب توفريها أثناء تنفيذ األعمال اهلند توضيح  -5أ
 ئية.غياب اإلدارة املتكاملة ملصادر املوارد املاشرح تأثري األضرار النامجة عن  -6أ

  -:طرائق التعليم والتعلم   

 

 .قاريركتابة الت, لمساعدة, عرض األفالم العلمية امجموعات النقاش الصغيرة, المحاضرات النظرية

 

 -:طرائق التقييم     

 .الحلقات الدراسية, البيتية االختبارات التحريرية.  االختبارات الشفوية .الواجبات

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 .العوامل املؤثرة عليهاتفسري القرارات اهلندسية و  ختيارا  - 1ب         

 .لقياسيةاواصفات نتها مع املو مقار  عالقتها مبؤشرات نوعية املياه تقييم تلوث املياه و مصادر حتليل  - 2ب         

 .تحليل المنشات الخرسانيةو تصميم   - 3ب

 .استخدام الطرق العددية و املعادالت الرياضية يف التطبيقات اهلندسية    -4ب

  المشاريع الهندسية.الهندسية لتخطيط و تنفيذ اإلدارة  أساليباستخدام  -5ب         

 .مياه الشرب و مياه الصرف الصحي حدات معالجةتحليل وو تصميم   -6ب         

 

  -:طرائق التعليم والتعلم     

 

 .المختبريةالتدريبات , مجموعات النقاش الصغيرة, المحاضرات النظرية
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 طرائق التقييم      

 .لمختبراالختبارات العملية في ا, البيتية الواجباتاالختبارات التحريرية.  االختبارات الشفوية .

 

 التفكير مهارات -ح

 .روليكيةاملشاكل اهلندسية و التشغيلية للمنشات اهليد إجراء حتليل و تقييم  وإدارة  -1ج
 ئي.التنبؤ باألثر البيئي للمشروعات و كيفية إعداد تقرير تقييم األثر البي -2ج         

 لسيطرة عليها.لملناسبة اختيار الطرق ااهلواء و مراجعة  أسباهبا ومصادرها و قياس تأثرياهتا و   ثاتتصنيف ملو  -3ج         
 وشرح قيمتها املفيدة. املهنةخالقيات ا  بناء  -4ج         
 ية.ارد املائلموامة استداعلى ات النوعية والكمية للمياه لتغيرالتنبؤ بأثر ا -5ج    

 علم طرائق التعليم والت    

 الزيارات الميدانية والسفرات العلمية., كتابة التقارير, أسلوب حل المشكالت     

 

 طرائق التقييم    

 

 .تالمناقشات خالل المحاضراالحلقات الدراسية, االختبارات المفاجئة, التقارير الجماعية, 
 

 

 .لشخصي(االتوظيف والتطور  األخرى المتعلقة بقابلية )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة  -د 

 لفريق.ا ءعضاأين بفقية اتو للى حلول إللوصول فريق عمل بشكل فّعاإدارة ريق و القدرة على العمل بروح الف -1د
 دة.علمية متعددر لبحث علمي من مصات الالزمة لمعلومااج استخراعلى رة لقدا -2د
 .ن وكفاءةبأماات العلمية املوجودة يف خمتلف املخترب  تربية لمخا األجهزةتشغيل  -3د
 لمهنية.ا األخالقية لتقّيد بالمعاييرالى إلحاجة ل اقبو -4د
ات. لذاتقييم أي و لرالتعبير عن اعلى رة لقدا -5د    

 والتعلم  التعليمطرائق          

, صغيرةال مجموعات النقاش, المختبريةالتدريبات , مجموعات النقاش الصغيرة  ,أسلوب حل المشكالت     

 .كتابة التقارير
 طرائق التقييم          

ة ات العمليالختبارا, البيتية الواجبات .المناقشات خالل المحاضراتالتقارير الجماعية,  ت الدراسية,الحلقا

 .الحلقات الدراسية, االختبارات الشفوية ,في المختبر
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 -:بنية البرنامج  .14

 
  

 هندسة المنشات و الموارد المائيةمناهج المواد الدراسية لقسم ال 

 

Syllabus of Structure & Water Resources Engineering 
 

   

                     First Year        األولىالسنة 
 

 عدد الساعات الدراسية

Hours per weeks 

 الوحدات

Units 

Subject الرمز الموضوع 

Code 

 مناقشة

Tut. 

 علمي

Prac. 

 نظري

Th. 

1 --- 3 6 Mathematics I  رياضياتI KWRE1101 

--- 2 2 6 Principle of Computer 

Programming 
 مبادئ الحاسبات و البرمجة

KWRE1102 

--- --- 2 4 Human Rights and Democracy حقوق االنسان والديمقراطية KWRE1001 

1 --- 3 6 Engineering Mechanics ميكانيك هندسي KWRE1221 

--- 4 --- 4 Engineering Drawing الرسم هندسي KWRE1103 

1 --- 2 4 Engineering Statistical االحصاء الهندسي KWRE1251 

--- --- 2 4 Water Engineering هندسة المياه KWRE1211 

1 --- 1 2 Engineering Geology الجولوجيا الهندسية KWRE1241 

1 --- 1 2 English Language لغة االنكليزيةال KWRE1002 

--- 2 --- 2 Workshops الورش KWRE1104 

 KWRE1003 اللغة العربية Arabic Language مستوفي 2 --- ---

5 8 18 40  

 
 

 المجموع

   

 

                     Second Year       السنة الثانية 
 عدد الساعات الدراسية

Hours per weeks 

 الوحدات

Units 

Subject الرمز الموضوع 

Code 

 مناقشة

Tut. 

 علمي

Prac. 

 نظري

Th. 

1 --- 3 6 Mathematics II  رياضياتII KWRE2101 

--- 2 1 4 Computer Programming برمجة الحاسبات KWRE2102 

--- --- 2 4 Construction and Building 

Materials 
 انشاء و مواد بناء

KWRE2231 

1 1 3 7 Fluid Mechanics ميكانيك الموائع KWRE2211 

1 --- 2 4 Strength of Materials مقاومة المواد KWRE2221 

--- 2 2 6 Concrete Technology تكنلوجيا الخرسانة KWRE2232 

1 3 2 6 Surveying مساحة KWRE2261 

--- --- 2 4 Introduction in Water Resources مقدمة في الموارد المائية KWRE2212 

4 8 19 41 
 اجملموع  
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 Third Year                 السنة الثالثة
 عدد الساعات الدراسية

Hours per weeks 

 الوحدات

Units 

Subject الرمز الموضوع 

Code 

 مناقشة

Tut. 

 علمي

Prac. 

 نظري

Th. 

1 2 2 6 Soil Mechanics ميكانيك التربة KWRE3241 

1 --- 2 4 Engineering Management االدارة الهندسية KWRE3251 

1 --- 2 4 Design of Irrigation Networks  تصميم منظومات الري KWRE3211 

1 --- 3 6 Theory of Structures نظرية االنشاءات KWRE3221 

1 3 2 6 Hydraulics الهيدروليك KWRE3212 

1 --- 2 4 Design of Concrete I  تصاميم خرسانيةI KWRE3222 

1 1 2 5 Environmental Engineering هندسة البيئة KWRE3213 

2 --- 2 4 Engineering Analysis and 

Numerical Method 

تحليالت هندسية و الطرق 

 العددية

KWRE3101 

 اجملموع   39 17 6 9

 

                     Fourth Year       السنة الرابعة 
 عدد الساعات الدراسية

Hours per weeks 

 الوحدات

Units 

Subject الرمز الموضوع 

Code 

 مناقشة

Tut. 

 علمي

Prac. 

 نظري

Th. 

1 --- 3 6 
Design of Hydraulics Structures 

تصاميم المنشات 

 الهيدروليكية

KWRE4211 

1 --- 2 4 Design of Sanitary Engineering التصاميم الصحية KWRE4212 

1 --- 2 4 Design of Concrete II  تصاميم خرسانيةII KWRE4221 

1 --- 2 4 Engineering Hydrology هيدرولوجي KWRE4213 

1 --- 2 4 Water Resources Management ادارة الموارد المياه KWRE4214 

1 --- 2 4 Ground Water Hydraulics هيدروليكية المياه الجوفية KWRE4215 

1 --- 2 4 Foundation Engineering هندسة االسس KWRE4241 

--- 3 1 4 Engineering Project المشروع الهندسي KWRE4001 

1 --- 2 4 Estimate and Specification تخمين و مواصفات KWRE4251 

 اجملموع   38 18 3 8
 

 -األنظمة و اللوائح الخاصة بتقييم الطلبة: .15

 
 2000لسنة  134التعليمات االمتحانية رقم  -

 1992لسنة  38االمتحانية رقم  األسئلةتعليمات   -

 2000لسنة  131تعليمات التدريب الصيفي لطلبة اجلامعات رقم   -
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .16

- "Environmental Engineering" Howard S. Peavy, Donald R. Rowe, and George 

Tchobanoglous, McGraw-Hill, 1985, (ISBN 0-07-100231-6) 
- "Introduction to Environmental Engineering" 3rd Edition, P. Aarne Vesilind, Susan 

M. Morgan, and Lauren G. Heine, Christopher M. Shortt, 2010,( ISBN-13:978-0-495-

29585-3). 

-  "Introduction to Environmental Engineering and Science" 3rd Edition, Masters and 

Ela, Prentice Hall, 2007,(ISBN 9780131481-930)   
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 اريأم اختي

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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