
  
  

  

  جدول الدروس األسبوعي
  المدرس المساعد زینب دیكان عباس  االسم

 zainabd.abbas@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  تخطیط وادارة الموارد المائیة  اسم المادة

  ساعتین (نظري) سنوي  مقرر الفصل

  المادة أھداف
مع التعرف على ادارة  ائیةتدریب المخطط حول كیفیة اجراء عملیة تخطیط وادارة الموارد الم

  .انظمتهاالموارد المائیة بكافة 

التفاصیل 

  للمادة األساسیة
  تحلیل انظمة الموارد المائیة-طرق ادارة الموارد المائیة-تخطیط الموارد المائیة

  الكتب المنهجیة
كمال  البیئة والمیاه (د. سعدیة الصالحي)، ، السیاسات المائیة وانعكاساتها (دكتور- ١ العاني)  

 ادارة مصادر المیاه (م.بیان محمد الكاید

المصادر 

  الخارجیة
  اغلب مواقع االنترنت الخاصة بادارة الموارد المائیة

  تقدیرات الفصل

الفصل الدراسي 

  االول

تقییم 

وامتحانات 

  یومیة

الفصل 

الدراسي 

  الثاني

تقییم 

وامتحانات 

  یومیة

  االمتحان النهائي

٢٠%  

  
٥٠  %٥  %٢٠  %٥%  

  _______________  ومات إضافیةمعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمهوریة العراق
  لبحث العلميوزارة التعلیم العالي وا

 جهاز اإلشراف والتقویم العلمي

  الكوفة الجامعة:
  التخطیط العمراني الكلیة:
  التخطیط البیئي  القسم:

  الثالث  المرحلة:
   زینب دیكان عباس اسم المحاضر الثالثي:

  مدرس مساعد  اللقب العلمي:
   ماجستیر ھندسة الموارد المائیة المؤھل العلمي:

  كلیة التخطیط العمراني  مكان العمل:



  
  

  
  

  
  

  جدول الدروس األسبوعي
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  األسبوع

    مقدمة الى ھندسة الموارد المائیة  ١

یتم اعطاء بعض االمثلة التطبیق 

  باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة

    انواع انظمة الموارد المائیة  ٢

    لتقنیات الحدیثة في ادارة الموارد المائیةا  ٣

    خطوات تخطیط مشاریع الموارد المائیة  ٤

    االدارة المتكاملة في الموارد المائیة  ٥

    طرق تطویر ادارة الموارد المائیة  ٦

    حساب الطلب المستقبلي على المیاه  ٧

    السدودودورھا في ادارة الموارد المائیة  ٨

    ائیة في العراقالموارد الم  ٩

      تحلیل انظمة الموارد المائیة  ١٠

      االمثلیة وعلم تحلیل االنظمة  ١١

      البرمجة الخطیة  ١٢

      معادلة الموازنة المائیة  ١٣

      محاضرة حول االنهار   ١٤

      تقسیمات البیئة النهریة  ١٥

      ادارة میاه االمطار  ١٦

      ادارة المیاه السطحیة  ١٧

      ادارة المیاه الجوفیة  ١٨

      التخطیط لدرء الفیضانات  ١٩

      التخطیط للري  ٢٠

      التخطیط لمحطات القدرة الكهرومائیة  ٢١

      عالقة المخطط العمراني بادارة الموارد المائیة  ٢٢

   الكوفةالجامعة: 
  التخطیط العمراني الكلیة: 
  البیئي القسم: 

   الثالثةالمرحلة: 
   زینب دیكان عباساسم المحاضر الثالثي: 

  مدرس مساعد اللقب العلمي: 
   ماجستیرھندسة موارد مائیةالمؤھل العلمي: 

  كلیة التخطیط العمرانيمكان العمل: 

  جمهوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقویم العلمي



      تطویر مصادر المیاه  ٢٣

٢٤  
حق�وق المائی�ة الح�واض لالقوانین واالنظم�ة وا

  االنهار المشتركة
    

      صادر قانون المیاه الدوليم  ٢٥

      االنهار الدولیة  ٢٦

      الصراعات الدولیة حول المیاه  ٢٧

      االدارة الحدیثة في الموارد المائیة  ٢٨

   
  
  
  
  
  
  
  

  توقیع العمید                                                       توقیع االستاذ                                
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