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  المقدمة 

 الموارد المائية مهندسيعاما من العطاء نحو جيل جديد من  أربعينأكثر من 
 

 مالكاتاعداد  ضروريًافقد اصبح  ،وادارة الموارد المائية عالميا استثمارللتطور الواسع في مجال نظرًا 
وقد اصبحت الضرورة ملحة بعد ادراك محدودية  ،هندسية متخصصة لتلبية الحاجة المتزايدة في هذا المجال

 الموارد المائية المتاحة في ضوء الطلب المتزايد على هذه الموارد.

  :تتطلب ادارة الموارد المائية توفير اختصاصات متعدده مثل

 .وتشغيل السدود والخزانات المائية تصميم �
  .تصميم وتشغيل مشاريع الري �
  .تصميم منظومات الري �
  .هيدروليكية المياه الجوفية �
  .تصاميم منشَات الري �
 .هيدرولوجية الجبايات المائية ومنظومات االنهار  �

ان لم يكن متعذرلذا  يعد امرًا صعبًافي المواضيع  االختصاصيينمما اليخفى ان توفيرالعدد الالزم من  
في مهندس واحد ملم بها يجمع بين هذه االختصاصات ليمارسها في مع هذه االختصاصات لضروري جامن اصبح 

 اي حقل من الحقول المذكورة اعاله.

 
 
 

 
 سم هندسة الموارد المائية في كلية الهندسة جامعة بغدادق
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 سم هندسة الموارد المائية في كلية الهندسة جامعة بغدادق

 

 

 الموارد المائيةرة عن قسم هندسة نبذة مختص
تأسس القسم بناء على قرار الهيئة العلمية والمصادق عليه من مجلس الجامعة بجلسته الثامنة واالربعين  

ليكون االستاذ الدكتور نجيب سليمان خروفه وانتخب  من مجلس الكلية باالجماع  وقد رشح .10/8/1969في 
من خالل تسمية مالك الهيئة التدريسية  اتخذت الخطوات الالزمة لبدء التدريسات ومع بداية القسم  .رئيسًا للقسم

  خالل العام الدراسي في القسم مناضافة الى تهيئة الكتب الدراسية ليشرع بالتدريس الفعلي  ،وتحديد المناهج 
1970-1971. 

 ويمكن اجمالها باالتي: ،لقد شهد القسم جملة من التغيرات 
 وكان اسمه انذاك قسم الهندسة الزراعية.تأسس القسم  1970 في عام �
 تغيير اسم القسم الى قسم هندسة الري والمكائن الزراعية. 1975في عام  �
 دراسة الماجستير. تاستحدث 1976في عام  �
 استحدثت دراسة الدكتوراه. 1980في عام  �
 تغيير اسم القسم الى قسم هندسة الري والبزل. 1981في عام  �
 .ةتغيير اسم القسم الى االسم الحالي وهو قسم هندسة الموارد المائي 2003في عام  �

بعد دراسة مناهج خمس  ،قسم هندسة الموارد المائية بكلية الهندسةلالمناهج الدراسية  وضعلقد تم 
بعض  عدلتو ،جامعات عالمية وتم استخالص النسب المئوية للفروع المختلفة التي تدرس في تلك الجامعات 

من ثم تحضير منهج الربع سنوات بموجب القواعد التي تسير عليها كلية  ،المتطلبات لتالئم ظروف العراق 
 الهندسة حاليًا.
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  اإلداري المحور 

 لهيكلية التنظيمية لقسم هندسة الموارد المائيةا

مجموعة مترابطة من العناصر ولكل  تتضمنهيكلية قسم هندسة الموارد المائية في كلية الهندسة جامعة بغداد  ان        
له من اجل النهوض بالقسم وتحقيق اهدافه بشكل امثل من خالل تكامل عمل  تعنصر صالحيات وواجبات ومسؤوليات حدد

 :تييمكن تمثيلها بالمخطط االالتي هذه العناصر

  

 القسم رئاسة

 

 مكتبة القسم
 

 مجلس القسم
 

 مقررية القسم
 

 لجان القسم

 اللجنة العلمية

 المشتريات

 االلجنة االمتحانية

 التدريب الصيفي

 اإلشراف التربوي

 التدريب الصيفي

 ضمان الجودة والتقويم الجامعي

 استاذ

 مدرس

 مدرس مساعد

 مساعداستاذ 

 الدراسات االولية

 الدراسات العليا

 مكتبة القسم

 مجانية التعليم

 الهيئة التدريسية

 لجنة المختبرات

 االعالم الجامعي

 التوثيق

 مختبر الحاسبات

 ختبر الهيدروليكم

 مختبر التربة 

 مختبر المساحة

 مختبر المياه

 

 سكرتارية القسم
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 في قسم هندسة الموارد المائية عضاء الهيئة التدريسية والمهندسينا

 رئيس القسم)(  االستاذ الدكتور احمد عبد الصاحب محمد علي  1
 1978الهيدرولوجيا) جامعة نيوكاسل البريطانية /دكتوراه في الهندسة المدنية (الموارد المائية
 1973 الهيدرولوجيا) جامعة نيوكاسل البريطانية/ماجستير في الهندسة المدنية (الموارد المائية
 .1970بكلوريوس في الهندسة المدنية جامعة بغداد 

  1978التحق بالكلية عام 

 ) لدراسات العليا في القسمامقرر ( االستاذ الدكتورالدكتور صفاء نوري حمد 2
  1977دكتوراه في هندسة الري والبزل جامعة يوتا الواليات المتحدة االمريكية  

 1976ماجستير في الرياضيات جامعة والية يوتا الواليات المتحدة االمريكية 
 1974ماجستير في هندسة الري والبزل جامعة والية يوتا الواليات المتحدة االمريكية 
 1975بكلوريوس في االدارة واالقتصاد جامعة والية يوتا الواليات المتحدة االمريكية 

 1971 بكلوريوس في الهندسة المدنية جامعة بغداد
 1977التحق بالكلية 

 

 االستاذ الدكتور صباح محمود حسين 3
 1983ايرلندا   UCDدكتوراه في فيزياء التربة /جامعة دبلن 
 ايرلندا   UCDماجستير في فيزياء التربة/ جامعة دبلن 

 1970بكلوريوس في علوم التربة /كلية الزراعة جامعة بغداد 
 1977دبلوما في فيزياء التربة/ معهدالري والمكننة روسيا 

 1984التحق بالكلية 
 

  االستاذ الدكتور رياض زهير 4
 1999  بغداددكتوراه  في هندسة الموارد المائية /هيدروليك جامعة 

 1989ماجستير في هندسة الموارد المائية / هيدروليك جامعة بغداد 
 1984بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 

  1993التحق بالكلية 

 استاذ
14% 

 استاذ مساعد
 مدرس 38%

24% 

 مدرس مساعد
24% 

 النسب المئوية العداد التدريسسن حسب اللقب العلمي
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 االستاذ المساعد فريدون عبد المجيد عالوي 5
 1980انكلتره  CUTماجستير في  هندسة التربة والماء / جامعة 
 1978انكلتره  CUTدبلوم عالي في هندسةالتربة والماء / جامعة 

 1974بكلوريوس في كلية الزراعة جامعة بغداد 
  1987التحق بالكلية 

كلية معاون العميد لشؤون الطلبة في (خالد عادل عبد الرزاق االستاذ المساعد الدكتور  6
 )الهندسة جامعة بغداد حاليًا

 1999جامعة بغداد   بيئيةدكتوراه  في هندسة الموارد المائية /هندسة 
 1994ماجستير في هندسة الموارد المائية / هيدروليك جامعة بغداد 

 1988بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 
 1994التحق بالكلية 

 

 االستاذ المساعد خضر ابراهيم خضر  7
  1973ماجستير في تطوير الموارد المائية جامعة روركي الهند 

 1972دبلوم عالي جامعة روركي الهند 
 1966بكلوريوس في الهندسة المدنية جامعة بغداد 

  1987 التحق بالكلية

االدارية والمالية في كلية معاون العميد للشؤون (االستاذ المساعد الدكتور عامر حسن الحداد  8
 )الهندسة جامعة بغداد حاليًا

 1997دكتوراه في هندسة الري والبزل (موارد مائية) جامعة بغداد 
 1989ماجستير في هندسة الري والبزل (هيدروليك)  جامعة بغداد 

 1975بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 
  1976 التحق بالكلية عام

 االستاذ المساعد صباح انور داود  9
  1985ماجستير في هندسة الري والبزل/ هيدروليك جامعة بغداد 

 1982بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 
  1988التحق بالكلية 

 ) دراسات االولية في القسمالمقرره ( االستاذ المساعد جنان نعمة حسن  10
  1997ماجستير تقنيات حياتية / علوم بيئية جامعة بغداد 

 1980بكلوريوس في علم التربة جامعة بغداد 
  1980بالكلية  تالتحق

 االستاذ المساعد الدكتور حيدر عبد االمير الثامري 11
 2004دكتوراه  في هندسة الموارد المائية /هندسة مياه جوفية جامعة بغداد  

 1997ماجستير في هندسة الموارد المائية / هيدروليك جامعة بغداد 
 1994بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 

  2001التحق بالكلية 
 المدرس والء رفعت عزت 12

 1978ماجستير في هندسة الري والبزل /هيدروليك جامعة بغداد 
 1976بكلوريوس في هندسة الري والبزل 

 1978بالكلية  تالتحق
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 المدرس اقبال داود سلمان  13
 1989ماجستير في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 

 1980بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 
 1980بالكلية   تالتحق

 
 المدرس الدكتورة ميسون بشير عبد  14

  2006دكتوراه في هندسة الموارد المائية جامعة بغداد 
 1995ماجستير هندسة الري والبزل /هيدروليك جامعة بغداد 

 1991بكلوريوس في هندسة الري والبزل 
 1996بالكلية  تالتحق

 
 

 المدرس شيماء احمد رشيد  15
 2002ماجستير في هندسة الموارد المائية /هيدرولوجي جامعة بغداد 

 1998بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 
 1999بالكلية  تالتحق

 
 المدرس عمار عادل علي  16

 2003ماجستير في هندسة الري والبزل /هيدروليك جامعة بغداد 
 1997بكلوريوس في الهندسة المدنية جامعة االنبار 

 السويدفي    ليليطالب دكتورا في جامعة   
  2003بالكلية  تالتحق

 المدرس المساعد االء حسن نعمة 17
 2003ماجستير في هندسة الري والبزل /هيدروليك جامعة بغداد 

 2000بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 
 2002بالكلية  تالتحق

 
 المدرس المساعد حيدر قيس  مجيد 18

 2003ماجستير في الهندسة المدنية / انشاءات جامعة النهرين 
 2000بكلوريوس في الهندسة المدنية جامعة النهرين 

 2006التحق بالكلية 
 

 المدرس المساعد زهير كاظم جهان كير 19
 2004ماجستير في الهندسة المدنية /تربة واسس الجامعة المستنصرية 

 2001بكلوريوس في الهندسة المدنية الجامعة المستنصرية 
 2006التحق بالكلية 

 
 المدرس المساعد زينب عبد االله غضبان   20

 2007ماجستير في هندسة الموارد المائية /هيدروليك جامعة بغداد 
 1996بكلوريوس في هندسة الري والبزل  

  2000بالكلية  تالتحق
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 المدرس المساعد امين محمد صالح  21
 2007ماجستير في هندسة الموارد المائية /هيدروليك جامعة بغداد 

 1995بكلوريوس في هندسة الري والبزل 
  2008التحق بالكلية 

 
 المدرس المساعد حسين جبار كاظم  22

      2011ماجستير في هندسة البيئة /تلوث مياه جامعة بغداد 
 2004بكلوريوس في هندسة موارد مائية 

 2005التحق بالكلية 
 

 رئيس مهندسين اقدم ميسون عبد الجبارفليح  23
 1981بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 

 1981التحقت بالكلية 

 
 رئيس جيولوجين اقدم هناء جواد كاظم 24

 2001بكلوريوس في علوم جيولوجي  جامعة بغداد 
 1986التحقت بالكلية 

 
 رشيدمحمد معاون رئيس مهندسين خلود ماجد  25

 1985بكلوريوس في الهندسة الميكانيكية جامعة بغداد 
 1988التحقت بالكلية 

 
 مهندس اقدم تغريد حسين عباس  26

 1999بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 
 2000التحقت بالكلية 

 
 معاون مهندس فاطمة سعدون   27

 2006بكلوريوس في هندسة الموارد المائية  جامعة بغداد 
 2007التحقت بالكلية 

 
 معاون مهندس زهراء حاكم عبد 28

 2007بكلوريوس في هندسة الموارد المائية  جامعة بغداد 
 طالبة ماجستير / اجازة دراسية

 2008التحقت بالكلية 
 

 معاون مهندس زينة كامل رشيد  29
 2007بكلوريوس في هندسة الموارد المائية  جامعة بغداد 

 2008التحقت بالكلية 
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 معاون مهندس علي خيري ابراهيم 30
 2004بكلوريوس في هندسة الموارد المائية  جامعة بغداد 

 2009التحق بالكلية 

 

 

 

 2012 -2011سماء الموظفين األداريين والفنيين للعام الدراسي ا
 التحصيل العلمي واالختصاص األسمـــــــــاء ت

 1999بكلوريوس رياضيات/كلية العلوم /  جامعة بغداد  فاطمة كميت الزبيدي 1

 1990اسباني/كلية االداب /  جامعة بغداد  - بكلوريوس اداب انكليزي بتول سعدي 2

 دبلوم فني / معهد الجيولوجيا الجامعة المستنصرية مدير فني اقدم نجلة رشيد صالح 3
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  محور الرواد 

     تأسيسهؤساء القسم منذ ر

ترأس القسم نخبة من االساتذة االكفاء الذين اغنوا القسم بعلمهم والذين بذلوا قصارى جهودهم في سبيل النهوض بقسم 
 هندسة الموارد المائية والوصول به الى المكانة العلمية الرصينة .

 

 الدكتور نجيب سليمان خروفة 1
  1975 – 1970للفترة من 

الواليات المتحدة  –حاصل على دكتوراه في هندسة الري والبزل جامعة والية يوتا 
  1962االمريكية 

 1959هولندا  –جامعة دلفت  –دبلوم في الهيدروليك 
  1943الجامعة االمريكية ببيروت  –بكلوريوس في الهندسة المدنية 

  1950التحق بكلية الهندسة عام 

 الدكتور سعدي العزاوي 2
 1975عام اللعدة اشهرمن 

مشاكل الموارد الطبيعية من جامعة  دكتوراه في الهندسة الزراعية (اقتصاديات الماء)
  1971الديمقراطية  ادرسدن الماني

 1966دبلوم مكائن جامعة فايمر المانيا الديمقراطية  –ماجستير 
  1972التحق بالكلية 

 الدكتور عبد االله يونس محمد 3
  1980-1975للفترة من  

دكتوراه في الهندسة المدنية (الموارد المائية) جامعة والية نيومكسيكو الواليات 
 1972المتحدة االمريكية 

ماجستير في الهندسة المدنية (ميكانيك التربة) جامعة والية نيومكسيكو الواليات 
 1970 المتحدة االمريكية

الواليات المتحدة  –ركلي بي –بكلوريوس في الهندسة المدنية جامعة كالفورنيا 
 1962االمريكية 

 1973التحق بالكلية 
 

 الدكتور صفاء نوري حمد  4
 1981-1980للفترة 

  1977دكتوراه في هندسة الري والبزل جامعة يوتا الواليات المتحدة االمريكية 
 1976ماجستير في الرياضيات جامعة والية يوتا الواليات المتحدة االمريكية 

ماجستير في هندسة الري والبزل جامعة والية يوتا الواليات المتحدة االمريكية 
1974 

بكلوريوس في االدارة واالقتصاد جامعة والية يوتا الواليات المتحدة االمريكية 
1975 

 1971 بكلوريوس في الهندسة المدنية جامعة بغداد
 1977التحق بالكلية 

 



 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد  
 صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

1921 
قسم هندسة الموارد المائية  90

 

 2012نيسان   
 274 

 الدكتور قيس نوري فتاح 5
 1990 - 1987من  ثم1984 -1981للفترة 

 1974دكتوراه في الهيدروليك جامعة دسكونس الواليات المتحدة االمريكية  
الواليات المتحدة   MITماجستير في الهندسة المدنية معهد جوستس التكنولوجي 

   1964االمريكية 
الواليات المتحدة   MITبكلوريوس في الهندسة المدنية معهد جوستس التكنولوجي 

   1962االمريكية 
 1980التحق بالكلية 

 

 الدكتور عزيز فاضل العبيدي 6
 1986-1984للفترة 

دكتوراه في الهندسة المدنية (موارد مائية )جامعة والية كولورادو  الواليات المتحدة 
 1969االمريكية 

الواليات  –ماجستير في الهندسة المدنية منشأت هيدروليكية ) جامعة كولورادو 
 1964المتحدة االمريكية 

 1962بكلوريوس في الهندسة المدنية جامعة كولورادو الواليات المتحدة االمريكية 
 1975التحق بالكلية عام 

 

 الدكتور عبد االله يونس محمد 7
  1987-1986للفترة من  

 
 الدكتور فؤاد احمد خضير الجميلي  8

 1993-1990للفترة من 
 دكتوراه في الهندسة المدنية /هندسة االسس

 1973تربة واسس جامعة بغداد  ماجستير في الهندسة المدنية /
 انشاءات جامعة االسكندرية جمهورية مصر العربية بكلوريوس في الهندسة المدنية /

1966   
  1975التحق بالكلية عام 

 االستاذ الدكتور نوفل عبد الجبار محمد صالح المصري  9
 1999-1993للفترة من 

 1980هندسة البيئة والية تنسي االمريكية  دكتوراه في هندسة الري والبزل /
 1977ماجستير في هندسة الري والبزل والية تنسي االمريكية 

 1972بكلوريوس هندسة مدنية موصل 
  1980التحق بالكلية عام 

 االستاذ الدكتور عامر حسن الحداد  10
 2002-1999للفترة من 

 1997دكتوراه في هندسة الري والبزل (موارد مائية) جامعة بغداد 
 1989ماجستير في هندسة الري والبزل (هيدروليك)  جامعة بغداد 

 1975بكلوريوس في هندسة الري والبزل جامعة بغداد 
 1976 التحق بالكلية عام
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 عبد االله يونس محمد الدكتور 11
 2010-2002للفترة من  

 

 
 االستاذ الدكتور احمد عبد الصاحب محمد علي 12

 ولحد االن 2011 للفترة
الهيدرولوجيا) جامعة نيوكاسل /دكتوراه في الهندسة المدنية (الموارد المائية

 .1978البريطانية عام 
الهيدرولوجيا)  جامعة نيوكاسل /ماجستير في الهندسة المدنية (الموارد المائية

 .1973البريطانية عام 
 .1970بكلوريوس في الهندسة المدنية جامعة بغداد 

 . 1978التحق بالكلية عام 
 

 

 في المسيرة العلمية لقسم هندسة الموارد المائية  ااساتذة اسهمو
 االستاذ فوزي الخالصي 

 السيد عبد الرسول قاسم االطرقجي
 الدينالدكتور نجدت نور 

 الدكتور مبارك محمد مصطفى
 الدكتور محمد عمر كابش

 الدكتور منير عزيز مرقص
 السيد محمد يوسف طايل

 الدكتور حميد فاضل الجليل
 الدكتور وليد نافع هندي

 الدكتور فارس عبد الكريم كبة
 السيد فاروق عبد اهللا عبد الرحمن

 السيد سعد الدين عبد الرحمن
 الدكتور ضياء حسين داود

 لدكتور فوزي سيد محمد سهاما
 الدكتور عدنان جاسم عالوي

 الدكتور عبد الستار الدباغ
 السيد عامر عبد الوهاب حمادي

 السيد ضياء نعمة جبار
 الدكتور رافع السهيلي

 الدكتورة انغام عز الدين
 الشيخلي لالدكتور باس

 الدكتور علي عبد الحسين
 رفعت السيدة ريا اسامة نهاد

 حسين عبد اهللالسيدة جرا 
 الدكتور وسام فكتور
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  المحور العلمي 

 

يمنح بعدها الطالب شهادة بكلوريوس في هندس{ة الم{وارد    ,لدراسة االولية في القسم اربع سنواتل ان المدة االصغرية
وحدة موزعة على اربع سنوات. وهناك  )147( يستوفي خالله الطالب  ,والنظام المعتمد في القسم هو النظام السنوي ,المائية

عدد من الدروس فصلية موزعة على سنوات الدراسة يتخرج الطالب بعدها ملمًا بالعلوم الهندس{ية ف{ي مج{ال الم{وارد المائي{ة      
 الكهربائي{ة والبيئي{ة والميكانيكي{ة ليك{ون مهندس{ًا ش{امًال يص{مم وينف{ذ اي منش{أ ض{من          وله بعض المعرفة في الهندسة والمدنية 

 اختصاصه .

 

 مجموع الوحدات تخصص دقيق تخصص عام علوم اساسية متطلبات جامعية المرحلة

 39 6 19 12 2 االولى

 37 10 13 12 2 الثانية

 33 19 14 - - الثالثة

 38 27 11 - - الرابعة

 147 62 57 24 4 المجموع
 
 

 
  

                 

 طلبة قسم هندسة الموارد المائية

 متطلبات جامعية
3% 

 علوم اساسية
16% 

 تخصص عام
39% 

 تخصص دقيق
42% 
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لمناهج الدراسية للدراسات االوليةا  

 
 2012 – 2011للعام الدراسي  هندسة المواردمفردات مناهج قسم 

 )المرحلة االولى( الدراسات األوليةمفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات )

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات )

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري
GE 101 1 3 - 1 3 6 رياضيات - 
GE 102 2 - 2 2 - 2 6 برمجة الحاسبات 

WRE 102 1 3 - 1 3 6 الميكانيك الهندسي - 
WRE 130 6 - - 6 - - 6 والوصفية الرسم الهندسي 
WRE 170 1 2 - 1 2 4 االحصاء الهندسي - 
WRE 131 2 - 2 - - - 3 تكنلولوجيا المواد 
WRE 160 2 - 1 2 جيولوجيا هندسية - - - 

WRE 110  مقدمة في هندسة موارد
 - - 2 - - 2 4 مائية

GE 101 1 1 - 1 1 2 حقوق االنسان - 
 10 4 15 10 4 14 39 المجموع

 29 28 عدد الساعات االسبوعية
 
 
 

 األولية (المرحلة الثانية) الدراساتمفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري
GE 201 1 3 - 1 3 6 رياضيات - 
GE 202 2 - 2 2 - 2 6 برمجة الحاسبات 

WRE 202  1 2 - 1 2 4 موادالمقاومة - 

WRE 203  تراكيب المنشأت
 - - - 2 - 1 2 الهيدروليكية

WRE 231 2 1 2 2 1 2 6 مساحة 
WRE 250 2 - 2 - - - 3 الطرق العددية 
WRE 261 2 1 2 3 فيزياء التربة - - - 
WRE 262 2 1 2 - - - 3 استصالح اراضي 
WRE 263 2 - - - 2 ادارة مياه - - 

 - 1 1 - 1 1 2 الحرية والديمقراطية 
 8 5 16 8 5 13 37 المجموع

 29 26 عدد الساعات االسبوعية
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 األولية (المرحلة الثالثة) الدراساتمفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري
WRE 310 1 2 - 1 2 4 هيدرولوجي - 
WRE 303 2 1 3 - 1 3 7 ميكانيك التربة واالسس 
WRE 340 1 2 - 1 2 4 هندسة الري - 
WRE 341 1 2 - - - 2 شبكات الري والبزل - 
WRE 320 2 1 3 - 1 3 7 ميكانيك الموائع 
WRE 301  2 2 2 تحليل منشأت - - - - 

WRE 302  تصاميم منشات
 كونكريتية

2 - - - 2 2 - 

WRE 350 1 3 3 تحليالت هندسية - - - - 
WRE 364 1 2 2 صيانة التربة - - - - 

 4 7 14 - 8 17 33 المجموع
 29 26 الساعات االسبوعية مجموع

 
 
 

 )لرابعةمفردات منهاج الدراسات األولية (المرحلة ا

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

WRE 420  تصاميم المنشأت
 - 2 3 - 2 3 6 الهيدروليكية

WRE 440 2 2 - 2 2 4 منظومات الري الحقلي - 
WRE 411 1 2 2 مياه جوفية - - - - 
WRE 412 1 2 - - - 2 هندسة البزل - 
WRE 470 1 2 - 1 2 4 مشروع هندسي - 
WRE 472 1 2 - 1 2 4 ادارة مشاريع - 

WRE 450  تحليل نظم الموارد
 - - 2 - - 2 4 المائية

WRE 410 1 2 - 1 2 4 هندسة السدود - 
WRE 421 1 2 2 تطبيقات في الهيدروليك - - - - 
WRE 460 3 - - - 3 اختياري - - 
WRE 470 3 3 اقتصاد هندسي - - - - - 

 - 8 18 - 9 20 38 المجموع
 26 29 عدد الساعات االسبوعية
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 الدراسات العليا

اي بعد ستة اعوام فقط  1976 استحدثت الدراسات العليا (الماجستير ) في قسم هندسة الموارد المائية عام
 . 1982 عام في حين استحدثت دراسة الدكتوراه في القسم من تأسيسه

 الماجستير في احدى االختصاصات التالية:وحاليًا يمنح القسم شهادة 

 هندسة الري والبزل. �
  هندسة الهيدروليك . �
 هندسة الموارد المائية. �
 هندسة المنشأت الهيدروليكية. �

اكمال متطلبات الدروس ,الثانية مرحلة اعداد الرسالة ,  تتضمن مرحلتين االولى لماجستير ان دراسة ا 
اما المده الصغرى للحصول على شهادة الدكتوراه فهي ثالث سنوات ويوجد  .سنتانومدة الدراسة في الماجستر 

 .)هندسة الري والبزل(و )هندسة الموارد المائية(حاليا تخصصين في القسم لدراسة الدكتوراه وهما 

  

 
   مناقشات لطلبة الدراسات العليا
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 المناهج الدراسية للدراسات العليا

 Hydraulic Structuresماجستير : منشأت هيدروليكية  

 منشأت هيدروليكيةاختصاص  (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 المادة عدد الساعات عدد الوحدات

 Open Channel Hydraulics I )1هيدروليكية القنوات المفتوحة ( 3 3

 Advanced Mathematics I )1رياضيات متقدمة ( 3 3

  Digital Solutions of Engineering Problems حلول رقمية للمسائل الهندسية 3 3

  Earth Retaining Structures منشأت ترابية 3 3

 English Language I )1اللغة االنكليزية ( 2 1

 المجموع 14 13

 

 منشأت هيدروليكيةاختصاص  (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 المادة عدد الساعات عدد الوحدات

 Advanced Fluid Mechanics I )1ميكانيك الموائع متقدم ( 3 3

  Hydraulic Structures منشأت هيدروليكية 3 3

 English Language II )2اللغة االنكليزية ( 2 1

 اختياري

  Advanced Foundation Design هندسة اسس متقدمة 3 3

  Water Resources System Analysis نظم موارد مائية 3 3

 المجموع 14 13
 

 
 Hydrologyماجستير :هيدرولوجي  

 هيدرولوجياختصاص  (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 المادة عدد الساعات عدد الوحدات

 Open Channel Hydraulics I )1هيدروليكية القنوات المفتوحة ( 3 3

 Advanced Mathematics I )1رياضيات متقدمة ( 3 3

  Digital Solutions of Engineering Problems حلول رقمية للمسائل الهندسية 3 3

  Earth Retaining Structures منشأت ترابية 3 3

 English Language I )1اللغة االنكليزية ( 2 1

 المجموع 14 13
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 رولوجيمنشأت هيداختصاص  (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 المادة عدد الساعات عدد الوحدات

 Advanced Hydrology I )1هيدرولوجي  متقدم ( 3 3

 Water Resources System Analysis نظم موارد مائية 3 3

 Advanced Fluid Mechanics I )1الموائع متقدم (ميكانيك  3 3

 English Language II )2اللغة االنكليزية ( 2 1

 اختياري

 Hydraulic Structures منشأت هيدروليكية 3 3

 Sediment Transport نقل رسوبيات 3 3

 المجموع 14 13
 

 Hydraulicsماجستير :هيدروليك  

 هيدروليكاختصاص  (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 المادة عدد الساعات عدد الوحدات

 Open Channel Hydraulics I )1هيدروليكية القنوات المفتوحة ( 3 3

 Advanced Mathematics I )1رياضيات متقدمة ( 3 3

 Digital Solutions of Engineering Problems حلول رقمية للمسائل الهندسية 3 3

 Earth Retaining Structures منشأت ترابية 3 3

 English Language I )1اللغة االنكليزية ( 2 1

 المجموع 14 13

 

 هيدروليكاختصاص  (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 المادة عدد الساعات عدد الوحدات

 Advanced Fluid Mechanics I )1ميكانيك الموائع متقدم ( 3 3

 Sediment Transport نقل رسوبيات 3 3

 English Language II )2اللغة االنكليزية ( 2 1

 اختياري

 Advanced Hydrology I )1هيدرولوجي متقدم ( 3 3

 Water Resources System Analysis نظم موارد مائية 3 3

 المجموع 14 13
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 Irrigation and Drainageماجستير : ري وبزل  

 ري وبزلاختصاص  (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 المادة عدد الساعات عدد الوحدات

 Open Channel Hydraulics I )1هيدروليكية القنوات المفتوحة ( 3 3

 Advanced Mathematics I )1رياضيات متقدمة ( 3 3

 Digital Solutions of Engineering problems حلول رقمية للمسائل الهندسية 3 3

 Sediment Transport نقل الرسوبيات 3 3

 English Language I )1اللغة االنكليزية ( 2 1

 المجموع 14 13

 

 وبزلري اختصاص  (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 المادة عدد الساعات عدد الوحدات

 Advanced Fluid Mechanics I )1ميكانيك الموائع متقدم ( 3 3

 Irrigation Systems منظومات ري متقدمة 3 3

 Ground water Hydraulics هيدروليكية المياه الجوفية 2 1

 English Language II )2اللغة االنكليزية (

 اختياري 3 3

 Advanced Hydrology )1هيدرولوجي متقدم ( 3 3

 Water Resources System Analysis نظم موارد مائية 3 3

 المجموع 14 13

 
 

 Water Resources  هكتوراه موارد مائيد
 موارد مائيهاختصاص  (الفصل الدراسي األول) الدكتوراهمفردات منهاج 

 المادة عدد الساعات عدد الوحدات

 Finite Elements I )1( قطع محدده 3 3

 Soil Improvement and Stability استقرارية وتحسين التربة 3 3

 Earth Retaining Structures منشأت ترابية 3 3

 Advanced Fluid Mechanics II )2ميكانيك موائع متقدم ( 3 3

 English Language I )1اللغة االنكليزية ( 2 1

 المجموع 14 13
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 موارد مائيهاختصاص  (الفصل الدراسي الثاني) الدكتوراهمفردات منهاج 

 المادة عدد الساعات عدد الوحدات

Open Channel Hydraulics II )2هيدروليكية القنوات المفتوحة ( 3 3

 Advanced Mathematics II )2رياضيات متقدم ( 3 3

 English Language II )2اللغة االنكليزية ( 2 1

 اختياري

 Advanced Hydrology II )2هيدرولوجي متقدم ( 3 3

 Advanced Foundation Design هندسة اسس متقدمة 3 3

 Hydraulic Structures منشأت هيدروليكية 3 3

 المجموع 14 13

 
 

 مختبرات القسم

 مختبر البرمجة

والبرمجيات  ,نظام  التشغيل الوندوزيعنى مختبر البرمجة بتدريب طلبة الدراسات االولية على اساسيات   
اض{{افة ال{{ى تخص{{يص س{{اعات لطلب{{ة   Auto cad ,MATLABوالب{{رامج ذات التخص{{ص الهندس{{ي  ,المكتبي{{ة

 المراحل المنتهية للتدريب على البرامجيات ذات الصلة باالختصاص.

 

    
 مختبر الحاسبات للدراسات االولية

 التربة والمياه مختبر

اج{راء تج{ارب للدراس{ات االولي{ة ف{ي مج{ال خ{واص الترب{ة والمي{اه والقياس{ات            هو مختبرمتخصص ف{ي   
الالزم{{ة لرص{{د تغي{{رات الخص{{ائص العام{{ة والفيزيائي{{ة فيه{{ا بالتحدي{{د وكيفي{{ة الس{{يطرة عليه{{ا مث{{ل تركي{{ب الترب{{ة     

ات المطلوب{ة  كذلك المساعدة ف{ي اج{راء بع{ض االختب{ار    وتحديد نوعية مياه الري .  ,وغسل االمالح ,وجريان المياه
عل{ى اجه{زة حديث{ة ومنظوم{ات      في بحوث طلبة الدراس{ات العلي{ا ف{ي مج{ال الم{وارد المائي{ة .ويح{وي ه{ذا المختب{ر         

     .حسب االختصاصخاصة 
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 مختبر التربة والمياه

 

 

 مختبر الهيدروليك

المختبر اجهزة الجراء التجارب  يضميلبي مختبر الهيدروليك احتياجات طلبة الدراسات االولية والعليا حيث 
باالضافة الى  ,واالنابيب واجهزة القياس ,والمضخات والقنوات المفتوحة ,االساسية في موضوع ميكانيك الموائع

 .القنوات المفتوحة المتحركة التي تستخدم الجراء تجارب طلبة الدراسات العليا في موضوع الهيدروليك
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 الهيدروليكمختبر 

 مختبر المساحة

يهدف مختبر المساحة الى اعداد مهندس قادر على اداء االعمال المساحية مستخدمًا االجهزة المساحية المتطورة 
 عالميًا حيث يتلقى الطالب مجموعة من التجارب الحقلية الشاملة لمعظم متطلبات المهندس المعني بأعمال المساحة.
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على احدث االجهزةتدريب الطالب   

 

 

 
 تدريب الطالب على اجهزة المساحة

 

  

 مختبر المساحة  اجهزةادوات وبعض 
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 القاعات الدراسية والمرسم

يحوي القسم على مرسم  ,كمايحوي القسم على ستة قاعات دراسية مهيئة بشكل متكامل اللقاء المحاضرات        
 خاص بالرسم الهندسي 

    

 الدراسية والمرسمالقاعات 
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  محور الطلبة 

   منذ تأسيس القسم الطلبة االوائل في القسم للدراسات االولية
 اسم الطالب السنة  اسم الطالب السنة

 حيدر عبد االمير خضير 1994  سهام رزوقي القصاب 1975
 ياور عبد الرسول صالح 1995  والء رفعت عزت 1976
 احمد حارث يوسف 1996  اكرم جعفر حساني الحلي 1977
 عالء تركي خضير 1997  قاسم جلعوط 1978
 اسامه الحاج محمد حمدان 1998  معد عبد المجيد عبد الهادي 1979
 احمد سامي ناصر الكناني 1999  ضياء نعمة جبار 1980
 االء حسن نعمة الساعدي 2000  رافع هاشم شاكر السهيلي 1981
 رافد جميل توفيق 2001  وصفي عبد االمير عباس 1982
 بدر محمد عبد اهللا طالب 2002  امجد حميد وهيب 1983
 رغد سمير محمود رشيد 2003  خليل اسماعيل خليل 1984
 حسين جبار كاظم محسن 2004  سعد لطفي عبد الستار 1985
 سرمد جميل عبد اهللا 2005  جبار محمود عبد النبي 1986
 فاطمة سعدون مصعب 2006  عبد الحسين خضير شكر 1987
 زهراء حاكم عبد الخفاوي 2007  محمد عبد المجيد عبد العباس 1988
 رنا ضياء هادي 2008  وسام صالح جعار 1989
 ندى داود اسماعيل 2009  علي سليم غاوي 1990
 زينب محمد اكرم صبحي 2010  سرهنك مصطفى حسين 1991
 سالم محمود احمد هاتف 2011  عمر جواد كاظم 1992
    رضاب حسين علوان 1993
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الشكل البياني يوضح اعداد الخريجين منذ تأسيس القسم 
 ولحد األن

 



 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد  
 صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

1921 
قسم هندسة الموارد المائية  90

 

 2012نيسان   
 290 

 

 

 

 1976- 1975الدراسي  لعاملالثانية الدورة  وارد المائيةهندسة المخريجو قسم 

 

 

 
 1999 – 1998الدورة الثانية للعام الدراسي  وارد المائيةهندسة المخريجو قسم 
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 2008- 2007الدورة الثانية للعام الدراسي  وارد المائيةهندسة المخريجو قسم 

 

 

 

 

 
 

 2010 - 2009الدورة الثانية للعام الدراسي  وارد المائيةخريجو قسم هندسة الم
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  محور خدمة المجتمع 

 

في تقديم خدمات عديدة لدوائر الدولة عن طريق نخبة من االساتذة االستشاريين  يساهم ساهم القسم وال يزال     
 -وتتضمن هذه النشاطات ما يلي:

 الهندسية لدوائر الدولة والمجتمع المالكاتاقامة دورات التعليم المستمر لتطوير  �
 :تقديم االستشارات الهندسية لمختلف دوائر الدولة ومشاريعها ومن اهم هذه االستشارات �

 الدراسة الستراتيجية لموارد المياه واالراضي. .1
  مشروع العزيزية. .2
 اعادة تأهيل سد ديالى. .3
 مشروع غابات اليوكالبتوس في كربالء. .4
 مشروع سدة الهندية الجديدة. .5
 شنافية. –مشروع نواظم الكفل  .6
 الموديل الرياضي لسد العظيم. .7

 

 دراسة هيدرولوجية وبيئية عن اعادة انعاش االهوار. �
 دراسة ومراقبة استخدام مياه المصب العام في انعاش هور الحمار.  �
 الموقع البيئي الهوار الجنوب. تقييمدراسة و �
 ميم الهيدروليكية لمشروع خزانات ماء الرصافةااعداد التص �
 مشروع ماء الزعفرانية ذاالشراف على تنفي �
 االشراف على اعادة اعمار مدينة الطب  �
 العام لمختلف االغراض دراسة استخدام مياه المصب �
 دراسة نمذجة مياه نهري دجلة والفرات �
 دراسة نمذجة نوعية مياه شط العرب �
 دراسة نمذجة نوعية مياه بحيرات الرزازة والثرثار والحبانية �
القسم باعداد دراسة لصالح وزارة الموارد المائية فيما يتعلق بااليرادات المائية  واوحاليًا يقوم استشاري �

 من دول الجوار (كمياتها ونوعيتها)
 اختراع ءة اضافة الى حصول بعض االساتذة على برا �
 
 
 
 
 
 

 


