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 كلیة العلوم–معة دیالى جا المؤسسة التعلیمیة .1

 جیولوجیا النفط والمعادن المركز/  علمي القسم ال .2

             Hydrogeology and Engineering geology رمز المقرر/ اسم  .3
/203 GEHEG 
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 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 1/8/2016 خ إعداد ھذا الوصف تاری .7

 أھداف المقرر .8

  
 

 التعرف على علم المیاه ، اھمیتھ، فروعھ، تطبیقاتھ ودوره في تنمیة وتطویر مصادر المیاه والعملیات
الھیدرولوجیة المختلفة التي تحدد حركة المیاه وتوزیعا ودورتھا وكذلك تقدیر كمیاتھا والحفاظ على نوعیتھا 

لمیة المختلفة للتخطیط الستخدام مصادر المیاه السطحیة والجوفیة والحفاظ على دیمومتھا الع باتباع الوسائل
  .باعتبارھا ثروة مھمة

التعرف على الجیولوجیا الھندسیة، اھمیتھا، اھدافھا ومجاالت عملھا المختلفة، دراسة الخصائص الفیزیائیة  
ة، التعرف غى المشاكل الھندسیة للتربة الصخور والھندسیة للصخور والتربة واھمیتھا في التطبیقات الھندسی

وطرق معالجتھا عند اقامة المنشات الھندسیة، استخدام الطرق الجیولوجیة المختلفة في اعداد الدراسات 
والمسوحات وكتابة التقاریر في مجال الجیولوجیا الھندسیة و دراسة الخرائط الجیولوجیة الھندسیة، اھمیتھا، 

 .مھارسمھا وكیفة استخدا
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  .بادى االساسیة لعلم المیاه والجیویولجیا الھندسیةتمكین الطلبة من فھم الم -1أ
 .وتقدیر كمیاتھا حركة المیاه وتوزیعا ودورتھا تمكین الطلبة من التعرف على -2أ

صائص الفیزیائیة والھندسیة للصخور والتربة واھمیتھا في التطبیقات الخ فھمتمكین الطلبة من  -3أ
  .الھندسیة

  .وكتابة التقاریر في مجال الجیولوجیا الھندسیة  اعداد الدراسات والمسوحات على الطلبة  تدریب -4أ 
  .اتھااستخدام الھندسیة، اھمیتھا، رسمھا و االلمام بالخرائط الجیولوجیة -أ5

   .مقررالخاصة بال یةمھاراتالاألھداف   -ب 
  مھارات عقلیة - 1ب
  مھارات عملیة - 2ب
       مھارات االستخدام والتطویر - 3ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 طریقة االلقاء واالستجواب •

 استخدام الوسائل التوضیحیة مثل الخرائط وعارض البیانات والمخططات واالشكال البیانیة •

  بعلم الھیدرولوجي والجیولوجیا الھندسیةریر العلمیة المتعلقة المطالبة بإنجاز التقا •
 

 طرائق التقییم      

 اختبارات یومیة وشھریة •

 درجات حول المشاركة المحاضرات الیومیة •

  تقاریر وواجبات •
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  ادراك اھمیة المیاه كاحدى الثروات االقتصادیة -1ج
  من التلوث واالستخدام الجائریاه والحفاظ علیھاحمایة مصادر الم -2ج
  ادراك اثر البیئة الجیولوجیة على المشاریع الھندسیة -3ج

  المشاریع الھندسیة التوعیة بأھمیة الجیولوجیا في تصمیم وتنفیذ وحمایة  -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 اسلوب التعلم الذاتي •

 اسلوب حل المشاكل •

  الیب المیدانیةالتدریب على االس •
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  في مجال علم المیاه والجیولوجیا الھندسیة العمل المختلفة المشاركة في ورش -1د
   وجیا الھندسیةالحدیثة في مجال المیاه والجیول سالیبالالتدریب على استخدام ا -2د
  البیانات الھیدرولوجیة المختلفةاستخدام اسالیب تحلیل -3د
 تطبیقات علم المیاه والجیولوجیا الھندسیة مة فيدالحدیثة المستخ البرمجیاتاالطالع على   -4د
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 التقییمطریقة  طریقة التعلیم

تعریف الطالب بالمبادئ االساسیة  4 1
لعلم المیاه وامیتھ واقسامھ 

 وتطبیقاتھ

ي علم المیاه، مقدمة ف
 اھمیتھ وتطبیقاتھ

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

السقیط وطرق یلم الطالب بأنواع  4 2
  قیاسھ وعرض بیاناتھ

 االلقاء المباشر قیطالس
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

طرق حساب السقیط یتعلم الطالب  4 3
 وعرض بیانات التساقط

 االلقاء المباشر تقدیر السقیط
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

اع ى انویتعرف الطالب عل 4 4
السحوبات من السقیط والعوامل 

 وقیاسھ علیھالمؤثرة 

 االلقاء المباشر السحوبات من السقیط
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

 الترشحیعرف الطالب مفھوم  4 5
وطرق  علیھوالعوامل المؤثرة 
 حسابھ

 االلقاء المباشر رشحالت
والوسائل 
 التوضیحیة

متحانات یومیة ا
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

سیح یتعرف الطالب على مفھوم ال 4 6
وانواعھ وخصائصھ والعوامل 

 المؤثره علیھ

 االلقاء المباشر سیحال
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یعرف الطالب مفھوم  4 7
الھیدروغراف ومركباتھ والعوامل 

 لتي تتحكم بھا

 االلقاء المباشر 1ھیدروغراف ال
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / امتحان الشھر االول 4  8
 االول

- - - 

طرق حساب یتعلم الطالب  4  9
 الجریان المختلفة

 االلقاء المباشر 2الھیروغراف 
والوسائل 
 التوضیحیة

 امتحانات یومیة
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

مفھوم الفیضان یلم الطالب ب 4  10
 وطرق تقدیره

 االلقاء المباشر فیضاناتال
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

مفھوم یتعرف الطالب على  4  11
استتباع الفیضان وانواعھ 

 واجراءات التحكم والحمایة منھ

 االلقاء المباشر لفیضانستتباع اا
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

، المیاه الجوفیةیتعرف على  4  12
اھمیتھا وانواعھا المختلفة 

 وتوزیعھا

المیاه الجوفیة اھمیتھا 
 وتوزیعھا

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة
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انواع ابار المیاه یتعرف على  4  13
الجوفیة وجریان المیاه فیھا وطرق 

 حفرھا

 االلقاء المباشر االبار
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

انواع  یتعرف الطالب على 4  14
الجریان المستقر وغیر المستقر 
ه وحساب سرعة وتصریف المیا

 الجوفیة

 االلقاء المباشر حركة المیاه الجوفیة
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / امتحان الشھر الثاني 4  15
 االول

- - - 

علم یتعرف الطالب على  4  16
الجیولوجیا الھندسیة، اھدافھ 

 وتطبیقاتھ

مقدمة في الجیولوجیا 
  الھندسیة

 المباشر االلقاء
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الخصائص على  الطالب یتعرف 4  17
للتربة والصخور وكیفیة الفیزیائیة 

 حسابھا

الخصائص الفیزیائیة 
 للتربة والصخور

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 ةشھری

یتعرف الطالب على الخصائص  4  18
الھندسیة للتربة والصخور وكیفیة 

 حسابھا

الخصائص الھندسیة 
 1للتربة والصخور

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یتعرف الطالب على انواع  4  19
التشوھات في التربة والصخور 

 وكیفیة تكونھا

خصائص الھندسیة ال
 2للتربة والصخور

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

بالحاالت االساسیة الطالب یلم  4  20
  للتربة وسلوكھا الھندسي

 االلقاء المباشر حالة التربة وقوامھا
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

متحانات وا
 شھریة

اھمیة  الطالب علىیتعرف  4  21
استكشاف المواقغ الھندسیة 

 ومراحلھا المختلفة

 االلقاء المباشر استكشاف المواقع
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

استخدام  علىالطالب یتعرف  4  22
الخرائط الطبوغرافیة والجیولوجیة 

 ي المشاریع الھندسیةوالھندسیة ف

استخدام الخرائط في 
 استكشاف المواقع

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / امتحان الشھر االول 4  23
 الثاني

- - - 

اھداف یتعرف الطالب على  4  24
 برنامج تحریات التربة ومراحلھا

 لقاء المباشراال تحریات التربة
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یتعرف الطالب على انواع عینات  4  25
 التربة وطرق تجمیعھا

 االلقاء المباشر عینات التربة
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

مبادىء  علىالطالب یتعرف  4  26
لطرق الكھربائیة وتطبیقاتھا في ا

 المشاریع الھندسیة

استخدام طرق االستكشاف 
الجیوفیزیائي في المشاریع 

 1الھندسیة 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
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 البنیة التحتیة .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

دمحم عبد الرحمن الجنابي ، . الھیدرولوجیا ومبادئ ھندسة الري، د. 1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
 فاروق الفتیاني. د
لبیب خلیل . ار علي سبتي، دنز. ترجمة د: الھیدرولوجیا الھندسیة. 2

 اسماعیل
مبادئ ). 1979(ریاض حامد الدباغ ویوسف عمرو , كنانة ثابت. 3

  .جامعة الموصل. الجیولوجیا الھندسیة
جامعة . الجیولوجیا الھندسیة). 1989(مجید عبود الطائي . 4

  .البصرة
) . 1990(كنانة دمحم ثابت وسنان الجسار, زھیر رمو فتوحي. 5

  .جامعة الموصل. الھندسیةالجیولوجیا 
. ترجمة د. الجیولوجیا الھندسیة ومیكانیك الصخور. دنكان، ن. 6

. زھیر رمو فتوحي. د, دمحم عالء الدین حمدي. د, كنانة دمحم ثابت
  ).1988. (جامعة الموصل

1.  Engineering Geology and Geotechnics by  Bell, 
F. G., 1980.  
2.  Engineering Geology: Rock Engineering in 
Construction by Goodman, R.E., 1993  
3.  Engineering Geology: An Environmental 
Approach  by  Rahn, P. H., 1986  
4.  Engineering Geology by  Zaruba, Q., and 
MenclL, V., 1976. 
5. Engineering Hydrology by E.M. Wielson  
6. Advanced Hydrology by V.T. Chow 
7. Engineering Hydrology byR.K. Linsley 

 

 شھریة

یتعرف الطالب على مبادىء  4  27
الطرق الزلزالیة وتطبیقاتھا في 

 لھندسیةالمشاریع ا

استخدام طرق االستكشاف 
الجیوفیزیائي في المشاریع 

 2الھندسیة 

 االلقاء المباشر
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الحركات  یتعرف الطالب على 4  28
یعة وانواعھا راالرضیة الس

 واثرھا على المشاریع الھندسیة

 قاء المباشراالل 1المخاطر الجیولوجیة 
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

یتعرف الطالب على الحركات  4  29
االرضیة البطیئة وانواعھا واثرھا 

 على المشاریع الھندسیة

 االلقاء المباشر 2المخاطر الجیولوجیة 
والوسائل 
 التوضیحیة

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

وامتحانات 
 شھریة

الفصل / امتحان الشھر الثاني 4  30
 الثاني

- - - 
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اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

Journal of Hydrology - Elsevier 
Journal of Hydrology - ScienceDirect.com 
Engineering Geology- Elsevier   
Engineering Geology- ScienceDirect 
 

 /http://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrology مواقع االنترنیت , اللكترونیةب ـ المراجع ا
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221694 
http://www.journals.elsevier.com/engineering-geology 
http://www.journals.elsevier.com/engineering-

geology  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي .13

  .علمیةالوالمؤتمرات االستفادة من نتائج  البحوث  •
  .تراتیجیات التدریس الحدیثةتطبیق اس •

  .استخدام البرمجیات الحدیثة •

  اقامة الورش التطبیقیة والتدریبات العملیة •
 

  


