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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها وفر وصف الربانمج األكادميي هذا ي
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 تقنية الشماليةة الالجامع المؤسسة التعليمية .1

 المعهد التقني / الموصل / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم تقنيات الموارد المائية

 ني تقدبلوم  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 WFME / NLNAC المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التدريب الصيفي لطلبة المرحلة االولى المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/    6  /   12    تاريخ إعداد الوصف  .8

 :أهداف البرنامج األكاديمي .9

الى تخريج المالكات التقنية المؤهلة للقيام بمسح االراضي الزراعية وحساب كميات االعمال الترابية لمشاريع  البرنامجيهدف  .1

الري والبزل ومراقبة وتنظيم اعمال االرواء وتحديد االحتياجات المائية للري وللقيام باعمال وصيانة وتشغيل مشاريع الري 

 بالرش والري بالتنقيطوالبزل وتركيب وتشغيل وصيانة منظومات الري 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 التعليم الواسع المدى لفهم تأثير الحلول الهندسية عالميا واقتصاديا. - -1أ

 القدرة على العمل في الفرق متعددة التخصصات. -2أ

 المعرفية كالرياضيات والعلوم الصرفة والهندسة.امكانية تطبيق العلوم  -3أ

 التعرف على انواع السدود وآلية خزن المياه  -4أ
القدرة على تصميم المنظومات لتفي بالحاجات المطلوبة خالل المحددات الواقعية من النواحي  -5أ

 االقتصادية.

 امكانية تصميم وتنفيذ التجارب وتحليل النتائج وترجمتها واقعيا. -6أ
 :برنامجالخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 تدريب الطالب على: 

 استخدام أقل طرق تدريس بما ينسجم مع مستوى الطالب وفسح المجال للطلبة في المناقشة. – 1ب

 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكبر من المعرفة للطالب. – 2ب 

 الري بالرش والري بالتنقيطتركيب وتشغيل وصيانة منظومات    - 3ب 

  استخدام الحاسوب في مجال اختصاصه في الرسم والتحليل – 4ب 

 تفعيل دور اإلرشاد التربوي في الموضوع.  - 5ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام المصادر المعلوماتية الصورية الحديثة لتوضيح الفكرة .1
 الشرح النظري للمادة التعليميةاستخدام نماذج مصغرة ألنظمة الري اثناء  .2
 الزيارات العلمية لمشاريع االرواء والسدود لتعزيز الجانب النظري ومعرفة كيفية تطبيقه في الواقع .3
 التدريب على البرامج الحاسوبية الخاصة بالموارد المائية وطرق التحليل .4
 اجراء االمتحانات المفاجئة. .5

 بحثية ليكتسب الطلبة مهارات التعلم الذاتي والتقديم.تكليف الطلبة بالواجبات، مثل كتابة اوراق  .6

اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجونها في مفردات المقرر الدراسي منة خالل  .7

 استبيان للسنوات السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء التدريسيين ورفع مستوى الطالب.

 

 طرائق التقييم      

التقييم على االختبارات النظرية والعملية، اليومية والشهرية لكل مادة تعليمية، باالضافة الى التقارير يشتمل 

 التي يكلف الطالب بإعدادها بعد كل زيارة علمية.

 
 . األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تعلم كيفية ادارة مشاريع الري بنجاح -1ج         

 تعلم كيفية التعامل مع الكوادر الهندسية والعمال والفالحين  -2ج

 تعلم االلتزام بالمواعيد وجدولتها -3ج

 القدرة على اتخاذ القرار-4ج   

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات التوعوية للطلبة .1
 المتواجدة في الموقعالزيارات الميدانية لمشاريع الري ومناقشة الية العمل مع الكوادر الهندسية  .2
 التدريب الصيفي في الدوائر الحكومية  .3
 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 متابعة الحضور والغياب للطلبة .1
 متابعة سلوك الطالب اثناء تواجده في المؤسسة التعليمية .2
متابعة تواجد الطلبة في موقع التدريب واالطالع على نسبة تفاعل كل طالب مع المهام المكلف بها في  .3

 موقع التدريب
 االداء المختبري .4
 تقديم التقارير العلمية .5
 

 
 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص. -1د

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر. -2د         
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3د

 الواقع العملي. تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 استخدام التقنيات الحديثة والمهارات المعاصرة للتقدم في مجال هندسة الموارد المائية
 

 طرائق التقييم          

 إفراد  جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة. .1
 المحاضرة.مشاركات الطلبة في  .2
 الواجبات الالصفية .3

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

 بنية البرنامج  .12

الساعات  اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 المعتمدة

 ع ن

 االولى

 2 2 الهيدروليك 

 2 2 الري 

 0 3 الميكانيك الهندسي 

 -- 3 الرياضيات 

 2 1 (1)تطبيقات الحاسبة  

 3 2 المساحة 

 3 -- الرسم الهندسي 

 4 -- المعامل وورشة العمل 

 -- 2 حقوق وديمقراطية 

 16 15 المجموع 

 الثانية

 2 2 علم المياه 

 3 1 منشآت الري 

 2 2 البزل 

 3 1 تقنيات الري الحديث 

 2 1 ميكانيك التربة 

 3 1 المواد االنشائية والمسح الكمي 

 3 -- المشروع 

 2 1 (2)الحاسبة  

 20 9 المجموع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

ة هندسباختصاص ) مدربين فنيين(  مهندسينمعاونين وتخريج في مجال اعداد  يسعى القسم جاهداً أن يكون سباقا  

 يوالمشاركة فمن خالل اعتماد التقنيات الحديثة  النهوض بالواقع الزراعي والمائييأخذون على عاتقهم  الموارد المائية

هم القابلية في ل والتنفيذ ويكونلبرامج التخطيط  والدعم الفنيوالخبرات  وتقديم االستشاراتالتحتية  وتطوير البنىبناء 

 لبةللط مناسب معرفه محتوى تحقيق كذلك يسعى القسم الى .مشاريع ذات المنفعة االجتماعيةتصميم وتنفيذ وتشغيل 

 عالية وبكفاءة قادرين يكونوا بحيث المستقبل في المهندسين من العراق حاجات مسؤوليات تحمل على قادرين يجعلهم

 .هندسة البيئةاختصاصات  الى تحتاج التي القطاعات في العراق خدمة على

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .14

 اإلعدادية الفرع العلمي.خريج الدراسة .1
 القبول يكون لكال اجلنسني )ذكور وإانث(..2
 .ي.احلد األدىن ملعدل القبول يتم حتديده من قبل املراجع العليا واملتمثلة بقسم القبول املركزي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلم3

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 .البلد للتخصصاتحاجة  -1

 التوجهات المحلية. -2

 رغبة الطالب أو ولي األمر. -3
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مخطط مهارات المنهج

 

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

أم 

 اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

علم   الثانية

 المياه
 اساسي

                

منشآت  

 الري
 اساسي

                

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 

 

 مقررنموذج وصف 

 المادة:وصف 

 

 الجامعة التقنية الشمالية المؤسسة التعليمية .1

 / الموصل التقنيالمعهد   القسم العلمي / المركز  .2

 الموصل -قسم تقنيات الموارد المائية/ المعهد التقني   / المركز علمي القسم ال .3

 الري اسم / رمز المقرر .4

 جدول الدروس األسبوعي ) نظري وعملي ( -1 أشكال الحضور المتاحة .5

 العلمية والنشاطات األخرى الالصفيةالمناقشات والندوات  -2

 حضور اسبوعي  الفصل / السنة .6

 سنوي )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 

 2021/  6/  12   تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تهدف المادة الى تعريف الطالب بطرق ايصال المياه واالستفادة منها لري االراضي الزراعية 

 الالزمة لتنفيذ مشروع اروائي ونظم الري فيها وكيفية اجراءهاواكتساب المهارات 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال



 

   هداف المعرفيةاأل -أ
 التعريف بعلم الري، فوائده وانواعه  -1أ

 التعرف على انواع الترب والصفات الفيزيائية لها وكيفية معالجة مشكلة الملوحة-2أ

 شبكة ري لحقل معين بما يتالءم مع ظروف البيئةتصميم  -3أ
 

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 استخدام النماذج المصغرة النظمة الري اليصال وترسيخ المعلومات للطالب بشكل افضل  – 1ب

 فسح المجال للمناقشة مع الطلبة باستخدام طرق تدريس اقل بما ينسجم مع مستوى الطلبة – 2ب

 تفعيل دور االرشاد التربوي في الموضوع – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام المصادر المعلوماتية الصورية الحديثة لتوضيح الفكرة .1
 استخدام نماذج مصغرة ألنظمة الري اثناء الشرح النظري للمادة التعليمية .2
 النظري ومعرفة كيفية تطبيقه في الواقعالزيارات العلمية لمشاريع االرواء والسدود لتعزيز الجانب  .3
 التدريب على البرامج الحاسوبية الخاصة بالموارد المائية وطرق التحليل .4
 اجراء االمتحانات المفاجئة. .5

 تكليف الطلبة بالواجبات، مثل كتابة اوراق بحثية ليكتسب الطلبة مهارات التعلم الذاتي والتقديم. .6

ب المساعدة التي يحتاجونها في مفردات المقرر الدراسي منة خالل اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكت .7

 استبيان للسنوات السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء التدريسيين ورفع مستوى الطالب.

 
 طرائق التقييم      

 

لى التقارير ايشتمل التقييم على االختبارات النظرية والعملية، اليومية والشهرية لكل مادة تعليمية، باالضافة 

 التي يكلف الطالب بإعدادها بعد كل زيارة علمية.

 
 األهداف الوجدانية -ج

 التحليل والتعليل والمقارنة. -1ج

 دقة المالحظة وعمق التفكير. -2ج

 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج. -3ج

 سرعة ودقة اتخاذ القرار. -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 التوعوية للطلبة المحاضرات .1
 الزيارات الميدانية لمشاريع الري ومناقشة الية العمل مع الكوادر الهندسية المتواجدة في الموقع .2

 التدريب الصيفي في الدوائر الحكومية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

لى التقارير ا يشتمل التقييم على االختبارات النظرية والعملية، اليومية والشهرية لكل مادة تعليمية، باالضافة

 التي يكلف الطالب بإعدادها بعد كل زيارة علمية.

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص. -1د 

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر. -2د         
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3د

 المعلومات األكاديمية إلى الواقع العمليتنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة  -4د         



 

 

 

 
 بنية المقرر .10



 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول

التعرف على فوائد 

الري وكيفية االقتصاد 

في المياه اثناء عملية 

 االرواء

تعريفه ، علم الري ، 

فوائد الري ، فكرة عن 

 أنواع الري

نظري + 

 عملي

واجب صفي، 

واجب ال صفي، 

امتحانات مفاجئة 

قصيرة، 

 امتحانات شهرية

 4 الثاني

تعليم الطالب انواع 

الترب وخصائصها 

والمشاكل المتعلقة 

 بالملوحة 

التربة ، الصفات 

الفيزياوية للتربة ، 

أنواع المياه في التربة 

التربة لحفظ ، قابلية 

 المياه ، تصنيف التربة

نظري + 

 عملي

 4 الثالث

تعليم الطالب انواع 

الترب وخصائصها 

والمشاكل المتعلقة 

 بالملوحة 

التربة ، الصفات 

الفيزياوية للتربة ، 

أنواع المياه في التربة 

، قابلية التربة لحفظ 

 المياه ، تصنيف التربة

نظري + 

 عملي

 4 الرابع

على  تدريب الطالب

كيفية تقدير كميات 

المياه المناسبة لكل 

حقل وكيفية تقليل 

 الضائعات المائية

السعة الحقلية ، نقطة 

الذبول ، اإلشباع ، 

الماء المتوفر وغير 

  المتوفر

نظري + 

 عملي

 4 الخامس
تعليم الطالب كيفية 

قياس المستوى 

 الرطوبي للتربة 

رطوبة التربة وطرق 

  قياسها
نظري + 

 عملي

 4 السادس

تدريب الطالب على 

معرفة عمق المنطقة 

الجذرية لتقليل 

الضائعات المائية 

نتيجة تسرب الماء الى 

مستوى اعمق من 

 المنطقة الجذرية

غيض الماء والتسررررب 

، عالقة التربة بالغيض 

 ، تجهيز مياه الري 

نظري + 

 عملي

 4 السابع

تدريب الطالب على 

معرفة عمق المنطقة 

لتقليل الجذرية 

الضائعات المائية 

نتيجة تسرب الماء الى 

مستوى اعمق من 

 المنطقة الجذرية

غيض الماء والتسررررب 

، عالقة التربة بالغيض 

 ، تجهيز مياه الري 

نظري + 

 عملي

 4 الثامن
تدريب الطالب لحساب 

االستهالك المائي 

 للنباتات

االسررررررترهرالك الررمرررائي 

 وطرق قياسه

نظري + 

 عملي



 

 4 التاسع
تدريب الطالب لحساب 

االستهالك المائي 

 للنباتات

االسررررررترهرالك الررمرررائي 

 وطرق قياسه

نظري + 

 عملي

 4 العاشر

تعليم الطالب كيفية 

االقتصاد في استخدام 

مياه الري عن طريق 

استخدام الري المتقطع 

باالضافة الى حساب 

 كفاءة االرواء

المقنن المائي حسرررررراب 

الرررعرررمرررق االروائررري ، 

تحرررديرررد عررردد وفترات 

 الري ، كفاءة الري 

نظري + 

 عملي

 4 الحادي عشر

تعليم الطالب كيفية 

االقتصاد في استخدام 

مياه الري عن طريق 

استخدام الري المتقطع 

باالضافة الى حساب 

 كفاءة االرواء

المقنن المائي حسرررررراب 

الرررعرررمرررق االروائررري ، 

تحرررديرررد عررردد وفترات 

 الري ، كفاءة الري 

نظري + 

 عملي

 4 الثاني عشر

تعريف الطالب بكيفية 

حساب المقطع 

العرضي للمجرى 

المائي وذلك لحساب 

تصريف القناة من 

خالل معادالت 

 وضعية

حسررررررررراب الررمررقررراطررع 

لررلررقررنرروات الررمررفررترروحرررة 

والتصرراريف باسررتخدام 

مررراننرررك ،  معرررادالت )

شرررررريزي ، دارسرررررري ، 

الرمرقطع الهيررردروليكي 

 األمثل (

نظري + 

 عملي

 4 الثالث عشر

تعريف الطالب بكيفية 

حساب المقطع 

العرضي للمجرى 

المائي وذلك لحساب 

تصريف القناة من 

خالل معادالت 

 وضعية

حسررررررررراب الررمررقررراطررع 

لررلررقررنرروات الررمررفررترروحرررة 

والتصرراريف باسررتخدام 

معرررادالت ) مررراننرررك ، 

دارسرررررري ، شرررررريزي ، 

الرمرقطع الهيررردروليكي 

 األمثل (

نظري + 

 عملي

 4 الرابع عشر

تعريف الطالب بكيفية 

تصميم شبكات الري 

والبزل عن طريق 

اجراء المسح الحقلي 

 للتضاريس 

الررمسررررررروح الررحررقررلرريرررة 

لمشرراريع الري والبزل 

، الررتررخررطرريررط الررعرررام 

 لشبكات الري والبزل

نظري + 

 عملي

 4 الخامس عشر

تعريف الطالب بكيفية 

تصميم شبكات الري 

والبزل عن طريق 

اجراء المسح الحقلي 

 للتضاريس 

الررمسررررررروح الررحررقررلرريرررة 

لمشرراريع الري والبزل 

، الررتررخررطرريررط الررعرررام 

 لشبكات الري والبزل

نظري + 

 عملي

 4 السادس عشر

تدريب الطالب لقياس 

منسوب الماء في 

القنوات المفتوحة بدقة 

ورسم المقاطع الطولية 

مرنررراسرررررريرررب الرقرنوات 

الررمررفررترروحرررة ، رسرررررررم 

الررمررقررراطررع الررطررولرريرررة 

 والعرضية للقنوات

نظري + 

 عملي



 

والعرضية لمستويات 

 الماء داخل القناة

 4 السابع عشر

تدريب الطالب لقياس 

منسوب الماء في 

القنوات المفتوحة بدقة 

ورسم المقاطع الطولية 

والعرضية لمستويات 

 الماء داخل القناة

مرنررراسرررررريرررب الرقرنوات 

الررمررفررترروحرررة ، رسرررررررم 

الررمررقررراطررع الررطررولرريرررة 

 والعرضية للقنوات

نظري + 

 عملي

 4 عشر الثامن

بيان اهمية حساب 

الرشح من القنوات 

وعالقته بالضائعات 

 المائية

نظري +  الرشح من القنوات

 عملي

 4 عشر التاسع

تعريف الطالب بطرق 

ل التبطين وعالقته بتقلي

الضائعات المائية 

وخطر انجراف قعر 

 القناة

ترررطررربررريرررق الرررقرررنررروات، 

فوائده، أنواع التبطين، 

المواد المسررررررتعملة في 

 التبطين 

نظري + 

 عملي

 4 العشرون

تعريف الطالب بطرق 

ل التبطين وعالقته بتقلي

الضائعات المائية 

وخطر انجراف قعر 

 القناة

ترررطررربررريرررق الرررقرررنررروات، 

فوائده، أنواع التبطين، 

المواد المسررررررتعملة في 

 التبطين 

نظري + 

 عملي

الحادي 

 والعشرون
4 

تدريب الطالب الجراء 

المسح لموقع الحقل 

وتخمين االعمال 

الترابية، القطع 

والردم، لغرض تسوية 

 االرض الزراعية 

أعررررمررررال الررررتررررعررررديررررل 

والتسرروية لاراضرري ) 

حسرررررراب أعماق الحفر 

 والردم (

نظري + 

 عملي

الثاني 

 العشرونو
4 

تدريب الطالب الجراء 

المسح لموقع الحقل 

وتخمين االعمال 

الترابية، القطع 

والردم، لغرض تسوية 

 االرض الزراعية 

أعررررمررررال الررررتررررعررررديررررل 

والتسرروية لاراضرري ) 

حسرررررراب أعماق الحفر 

 والردم (

نظري + 

 عملي

الثالث 

 والعشرون
4 

تدريب الطالب الجراء 

المسح لموقع الحقل 

وتخمين االعمال 

الترابية، القطع 

والردم، لغرض تسوية 

 االرض الزراعية 

أعررررمررررال الررررتررررعررررديررررل 

والتسرروية لاراضرري ) 

حسرررررراب أعماق الحفر 

 والردم (

نظري + 

 عملي

الرابع 

 والعشرون
4 

تعريف الطالب بالري 

السطحي ، مميزاته، 

كمية المياه المطلوبة، 

نظري +  الري السطحي

 عملي



 

 

انواع المزروعات 

التي تصلح لهذا النوع 

 من الري

الخامس 

 والعشرون
4 

تعريف الطالب بالفرق 

بين الري السطحي 

والري الشريطي 

وفائدة كل منهما 

والمقارنة بين كفاءة 

 الري لتلك االنواع

الري السررررطحي، الري 

 الشريطي

نظري + 

 عملي

السادس 

 والعشرون
4 

الطالب بالري  تعريف

الشريطي ، مميزاته، 

كمية المياه المطلوبة، 

انواع المزروعات 

التي تصلح لهذا النوع 

 من الري

نظري +  الري الشريطي

 عملي

السابع 

 والعشرون
4 

تعريف الطالب بالري 

المروزي ، مميزاته، 

كمية المياه المطلوبة، 

انواع المزروعات 

التي تصلح لهذا النوع 

 من الري

نظري +  بالمروزالري 

 عملي

الثامن 

 والعشرون
4 

تعريف الطالب بالري 

المروزي ، مميزاته، 

كمية المياه المطلوبة، 

انواع المزروعات 

التي تصلح لهذا النوع 

 من الري

نظري +  الري بالمروز

 عملي

التاسع 

 والعشرون
4 

تدريب الطالب 

الستخدام البرامج 

الحاسوبية في تحليل 

 فيالبيانات المقاسة 

الحقل ورسم العالقات 

بين المتغيرات 

 ومناقشتها

تطبيقات الحاسبة حول 

 مادة الري

نظري + 

 عملي

 4 الثالثون

تدريب الطالب 

الستخدام البرامج 

الحاسوبية في تحليل 

البيانات المقاسة في 

الحقل ورسم العالقات 

بين المتغيرات 

 ومناقشتها

تطبيقات الحاسبة حول 

 مادة الري

نظري + 

 عملي

      



 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .11

الري اساسياته وتطبيقاته/ د. نبيل  .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ابراهيم الطيف، كلية الزراعة، 

جامعة بغداد، و  –قسم علوم التربة 

عصام خضير الحديثي، كلية 

الزراعة والغابات، قسم علوم 

 1988، جامعة الموصل -التربة
 المصادر النظرية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

شارل شكري ، كلية الهندسة  0هندسة الري والبزل / د -1

 1981جامعة بغداد  –

 1976فتحي إبراهيم  0د –أساسيات الري الزراعي  -2

 دار المطبوعات الجديدة
دار  – 1976نزيه اسعد يونان 0د –هندسة الري  -3

 الكتاب الجامعية باإلسكندرية
4- "Irrigation Principles and Practices"   ، 

O.W. Israelsen and V. E. Hansen، John 
Wiley and Sons Inc.، 1976.                                                                                                 

5- "Irrigation Engineering"، Cimmerian، 
John Wiley sons، Inc 1966.                                                                                                  

مجموعة إصدارات منظمة الغذاء والزراعة.  -6

 )باالنكليزية (

 
 المصادر العملية 

 باقر كاشف الغطاء –علم المياه وتطبيقات  -1

دار الكتب الجامعة  –نزيه اسعد  –هندسة الري  -2

 اإلسكندرية 
 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 



 

 
 
 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 بكل مستجد.مواكبة التطور العلمي في مجال االختصاص وتزويد الطلبة  -1
 تحديث المحاضرات وتنقيحها سنوياً. -2
 إستخدام الوسائل الحديثة في التعليم والتعلم. -3
 استخدام المواقع التعليمية والمحاضرات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية. -4

 

 خطة القبول:. 13

 خريجي األعدادية األكاديمية العلمي.المؤهالت: 

ً  60فرع الري والبزل:  الحد األدنى لقبول الطلبة:  طالبا
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TEMPLATE FOR PROGRAMME SPECIFICATION 
 

 
 

PROGRAMME SPECIFICATION 

 
 

 

 

1. Teaching Institution 
Northern Technical University 

 

2. University Department/Centre 
Mosul Technical Institute 

 

3. Programme Title 
Department of Water Resources Technologies 

4. Title of Final Award Technical Diploma 
 

5. Modes of Attendance offered 
Annual 

  

6. Accreditation 
WFME/NLNAC 

7. Other external influences Summer training for first-year students 
 

* Panel discussions on diseases that appear successively 

in society 

  

8. Date of production/revision of 

this specification 

12  / 6 / 2021 

9. Aims of the Programme 

The program aims to graduate qualified technical personnel to survey agricultural 

land, calculate the quantities of earthworks for irrigation and drainage projects, 

monitor and organize irrigation works, determine irrigation water needs, carry out 

works, maintain and operate irrigation and drainage projects, install, operate and 

maintain sprinkler and drip irrigation systems 
 

HIGHER EDUCATION PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

This Programme Specification provides a concise summary of the main features of 
the programme and the learning outcomes that a typical student might reasonably be 
expected to achieve and demonstrate if he/she takes full advantage of the learning 
opportunities that are provided. It is supported by a specification for each course that 

contributes to the programme. 



 

 

10. Learning Outcomes, Teaching, Learning and Assessment Methods 

A1. Knowledge and Understanding: 

 A1. Broad-based education to understand the global and economic impact of engineering solutions. 

A2. Ability to work in multidisciplinary teams. 

A3. The possibility of applying cognitive sciences such as mathematics, pure sciences. 

A4. Identify the types of dams and the water storage mechanism 

A5. The ability to design systems to meet the required needs within realistic economic determinants. 

A6. Possibility to design and implement experiments, analyze results and translate them realistically. 

 

 

 

 

A4. Identify the types of dams and the water storage mechanism 

A4. Identify the types of dams and the water storage mechanism 

 

 

 

 

 

 

 and engineering. 

 
A4. Identify the necessary tests and practices based on the condition. 

A5. Identify the stages of development and needs of the child for each stage of development.  

A6. Identify food items and undernutrition diseases.   

A7. Identify pharmaceutical totals, methods of dealing and collateral damage. 

 

B. Subject-specific skills: 

B1. Using the least teaching methods in line with the level of students and allowing the students to 

discuss. 
.  

B2. Using modern and advanced means to deliver the largest amount of knowledge to the student. 

B3. Installation, operation and maintenance of sprinkler and drip irrigation systems 
 

B4. Using the computer in his field of specialization in drawing and analysis 

B5. Activating the role of educational guidance in the matter. 
 

Teaching and Learning Methods 



 

1- Using modern graphic information sources to illustrate the idea 

2- The use of miniature models of irrigation systems during the theoretical explanation of the 

educational material 

3- Scientific visits to irrigation and dam projects to enhance the theoretical aspect and learn how to 

apply it in reality 

4- Training on water resources software and analysis methods 

5- Conducting sudden exams. 

6- Assigning students assignments, such as writing research papers, so that students acquire skills 

for self-learning and presentation. 

7- Informing students of the curriculum books and auxiliary books that they need in the course 

vocabulary through a questionnaire for previous years to improve the curriculum, improve the 

performance of the teachers and raise the level of the student 

Assessment methods 

The assessment includes theoretical and practical tests, daily and monthly, for each educational subject, 

in addition to the reports that the student is assigned to prepare after each scientific visit. 
. 

 
C. Thinking Skills: 

C1. Learn how to successfully manage irrigation projects 
 

C2. Learn how to deal with engineering cadres and workers 
 

C3. Learn to keep appointments and schedule them 
 

C4. The ability to make decisions 
 
 

Teaching and Learning Methods 



 

1-  Awareness lectures for students 

. 2- Field visits to irrigation projects and discussion of the work mechanism with the engineering cadres 

present at the site 

3- Summer training in government departments 
 
 

 

 

Assessment methods 

1- Follow up the attendance and absence of students 

2- Follow up the student's behavior while he is in the educational institution 

3- Follow up on the presence of students at the training site and see the rate of interaction of each 

student with the tasks assigned to him at the training site 

4- Laboratory performance 

5- Presentation of scientific reports 



 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 

personal development) 

D1. Develop and develop the student's ability and ability to use computer programs in 

the field of specialization. 
. 

D2.. Develop the student's ability and ability to deal with modern technologies related 

to the course vocabulary. 
 

D3. Develop and develop the student's ability and ability to face problems and 

dilemmas and find appropriate solutions to them. 

D4. Develop and develop the student's ability and ability to translate academic 

information into practical reality. 
 

Teaching and Learning Methods 

Use modern technologies and contemporary skills to advance in the field of water resources engineering 

 

 
. 

 

Assessment Methods 

1- Individualizing part of the exam questions that require depth of thinking, 

explanation and accuracy of observation. 

2- Students' participation in the lecture. 

3- Extra-curricular duties 
 

11. Programme Structure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Educational 

level 
 

Course or 

course code 
 

Course or course name 
 

Credit hours 

 

theoretical 

 

practically 

 

first 
 

 
hydraulic 

 

 

 

 

 

 

2 
2 

 

Irrigation 
 

2 2 
 

engineering mechanics 
 

3 0 
 

Mathematic 
 

3 0 
 

calculator apps (1) 
 

1 2 
 

survay 
 

2 3 
 

engineering drawing 
 

0 3 
 

Laboratories and 

workshop 
 

0 4 

 

 Human rights and 

democracy 
 

2 0 

 

Total 
 

15 16 

the 

second 
 

 

Hydrology 
 

2 2 
 

irrigation facilities 
 

1 3 
 

Puncture 
 

2 2 
 

modern irrigation 

techniques 
 

1 3 

 

soil mechanics 
 

1 2 



 

 

Structural materials 

and quantitative 

surveying 
 

1 3 

 

The project 
 

0 3 

 

Calculator (2) 
 

1 2 

 

Total 
 

9 20 

 

 

 

 

 

 

12. Personal Development Planning 

The department strives to be a forerunner in the field of preparing and graduating assistant 

engineers (technical trainers) in the field of water resources engineering who take upon themselves 

the advancement of the agricultural and water reality by adopting modern technologies and 

participating in building and developing infrastructure, providing consultancy, expertise and 

technical support for planning and implementation programs, and they have the ability to Design, 

implementation and operation of projects of social benefit. The department also seeks to achieve 

an appropriate knowledge content for students that will make them able to assume the 

responsibilities of Iraq's needs of engineers in the future so that they will be able and efficiently to 

serve Iraq in sectors that need the specializations of environmental engineering. 

. 

 

13. Admission criteria . 

*  A graduate of the preparatory school, the scientific branch 
   

 * Admission is for both sexes (males and females). 

* The minimum acceptance rate is determined by the higher references represented by the Central 

Admission Department in the Ministry of Higher Education and Scientific Research. 
 

 



 

14. Key sources of information about the program 

* The country's need for specializations. 
 

 * Local trends. 

* The desire of the student or guardian. 
. 

 



 

 

 

 

 

 

Curriculum Skills Outline 
 

  

Please check the boxes corresponding to the individual learning outcomes from the program being evaluated 
 

Learning outcomes required from the program 
 

year/level 
 

Course 

Code 
 

Course 

Name 
 

Basic 

mother 

optional 
 

Cognitive goals 
 

Program specific 

objectives 
 

Emotional and 

value goals 
 

Transferred general 

and qualification skills 

(other skills related to 

employability and 

personal development) 
 

1a 2a 3a 4a 1b 2b 3b 4b 1c 2c 3c 4c 1d 2d 3d 4d 

second  

Hydrology 
 

 

Basic 
 

                

 

irrigation 

facilities 
 

 

Basic 
 

                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectives of Some Subjects 

Article description: 
 

 

1. Educational Institution 
 

Northern Technical University 
 

2. Scientific Department / Center 
 

Technical Institute / Mosul 
 

3. Scientific Department / Center 
 

Department of Water Resources 

Technologies/ Technical Institute - Mosul 
 

4. Course name/code 
 

 

irrigation 
 

 

5. Forms of attendance available 
 

1- Weekly lesson schedule (theoretical and 

practical) 

2- Scientific discussions, seminars and other 

extra-curricular activities 
 

6. Semester/year 
 

 

weekly attendance 
 

7. Number of hours of study (total) 
 

annual 
 

8. Date of preparation of this description 
 

  12  /6  /2021 

This course description provides a brief summary of the most important characteristics of the 

course and the learning outcomes expected of the student to achieve, demonstrating whether he 

has made maximum use of the available learning opportunities. It must be linked to the 

description of the program 

 



 

9. Course objectives 
 

 

The course aims to acquaint the student with the methods of delivering water and using it to 

irrigate agricultural lands, And acquire the necessary skills to implement an irrigation 

project and its irrigation systems and how to conduct them 
 

 

 

 

Course outcomes and methods of teaching, learning and assessment 

 

A- Cognitive goals 
 

A1- Introducing the science of irrigation, its benefits and types 

A 2- Identify the types of soils and their physical characteristics and how to address 

the problem of salinity 

A3- Designing an irrigation network for a specific field in line with environmental 

conditions 

 

B - Skills objectives of the course. 

B1 - Using miniature models of irrigation systems to better communicate and 

consolidate information to the student 

B2 - Allow space for discussion with students using fewer teaching methods in line 

with the students' level 

B3 - Activating the role of educational guidance on the subject 

 

Teaching and learning methods 

 



 

 

1. Using modern graphic information sources to illustrate the idea 

2. Using miniature models of irrigation systems during the theoretical explanation of 

the educational material 

3. Scientific visits to irrigation and dam projects to enhance the theoretical aspect 

and learn how to apply it in reality 

4. Training on water resources software and analysis methods 

5. Conducting sudden exams. 

6. Assigning students assignments, such as writing research papers, so that students 

acquire skills for self-learning and presentation. 

7. Informing students of the curriculum books and auxiliary books that they need in 

the course vocabulary, including through a questionnaire for previous years to 

improve the curriculum, improve the performance of the teachers, and raise the level 

of the student. 

 

Evaluation methods 
 

 

The assessment includes theoretical and practical tests, daily and monthly, for each 

educational subject, in addition to the reports that the student is assigned to prepare 

after each scientific visit. 

 .  

C- Emotional goals 

C1- Analyze, analyze and compare. 

C 2- Accuracy of observation and depth of thinking 

C 3 - the speed of information retrieval and the obvious conclusion. 

C4 - speed and accuracy of decision-making. 

 



 

Teaching and learning methods 
 

  

1. Awareness lectures for students 

2. Field visits to irrigation projects and discussion of the work mechanism with the 

engineering cadres present at the site 

Summer training in government departments 

 

Evaluation methods 
 

 

The assessment includes theoretical and practical tests, daily and monthly for each 

educational subject, in addition to the reports that the student is assigned to prepare 

after each scientific visit. 
 . 

 

 

D - Transferred general and qualifying skills (other skills related to employability 

and personal development). 

D1- Develop the student's ability and ability to use computer programs in the field 

of specialization. 

D2 - Develop the student's ability and ability to deal with modern technologies 

related to the course vocabulary. 

D3 - Develop the student's ability and ability to face problems and dilemmas and 

find appropriate solutions to them. 

D4- Develop the student's ability and ability to translate academic information into 

practical reality 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 

week 

 

The 

hours  Required 

learning 

outcomes 
 

Unit name and/or 

topic 
 

educat

ion 

metho

d 
 

Evaluation method 
 

1 4 
Learn about the 

benefits of 

irrigation and how 

to save water 

The science of 

irrigation, its 

definition, the 

benefits of irrigation, 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

Classwork, non-class homework, short surprise 

exams, monthly exams 

 

 

  
 

Course structure 10. 
 

 



 

during the irrigation 

process 

 

an idea about the 

types of irrigation 

 

2 4 
Teaching the 

student the types of 

soils and their 

properties and 

problems related to 

salinity 

 

Soil, physical 

properties of soil, 

types of water in 

soil, ability of soil to 

conserve water, soil 

classification 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

3 4 
Teaching the 

student the types of 

soils and their 

properties and 

problems related to 

salinity 

 

Soil, physical 

properties of soil, 

types of water in 

soil, ability of soil to 

conserve water, soil 

classification 
 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

4 4 
Training the student 

on how to estimate 

the appropriate 

quantities of water 

for each field and 

how to reduce 

water losses 

 

Field capacity, 

wilting point, 

saturation, available 

and unavailable 

water 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

5 4 
Teaching the 

student how to 

Soil moisture and its 

measurements 

 

theoreti

cal + 



 

measure the 

moisture level of 

the soil 

 

practica

ll 

 

6 4 
Training the student 

to know the depth 

of the root zone to 

reduce water losses 

as a result of water 

leakage to a level 

deeper than the root 

zone 

 

Water tip and 

seepage, soil-to-tip 

relationship, 

irrigation water 

preparation 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

7 4 
Training the student 

to know the depth 

of the root zone to 

reduce water losses 

as a result of water 

leakage to a level 

deeper than the root 

zone 

 

Water tip and 

seepage, soil-to-tip 

relationship, 

irrigation water 

preparation 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

8 4 
Training the student 

to calculate the 

water consumption 

of plants 

 

Water consumption 

and its measurement 

methods 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 



 

9 4 
Training the student 

to calculate the 

water consumption 

of plants 

 

Water consumption 

and its measurement 

methods 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

10 4 
Teaching the 

student how to 

economize on the 

use of irrigation 

water by using 

intermittent 

irrigation in 

addition to 

calculating the 

irrigation efficiency 

 

Water meter 

Calculation of 

irrigation depth, 

determination of the 

number and periods 

of irrigation, 

irrigation efficiency 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

11 4 
Teaching the 

student how to 

economize on the 

use of irrigation 

water by using 

intermittent 

irrigation in 

addition to 

calculating the 

irrigation efficiency 

Water meter 

Calculation of 

irrigation depth, 

determination of the 

number and periods 

of irrigation, 

irrigation efficiency 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 



 

 

12 4 
Introduce the 

student to how to 

calculate the cross-

section of the 

watercourse in 

order to calculate 

the channel 

drainage through 

positional equations 

 

Calculation of the 

sections for open 

channels and drains 

using equations 

(Mannick, Cheesy, 

Darcy, optimum 

hydraulic section) 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

13 4 
Introduce the 

student to how to 

calculate the cross-

section of the 

watercourse in 

order to calculate 

the channel 

drainage through 

positional equations 

 

Calculation of the 

sections for open 

channels and drains 

using equations 

(Mannick, Cheesy, 

Darcy, optimum 

hydraulic section) 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

14 4 
Introducing the 

student to how to 

design irrigation 

and drainage 

networks by 

Field surveys for 

irrigation and 

drainage projects, 

general planning of 

irrigation and 

drainage networks 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 



 

conducting a field 

survey of the terrain 

 

 

15 4 
Introducing the 

student to how to 

design irrigation 

and drainage 

networks by 

conducting a field 

survey of the terrain 

 

Field surveys for 

irrigation and 

drainage projects, 

general planning of 

irrigation and 

drainage networks 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

16 4 
Training the student 

to accurately 

measure the water 

level in open 

channels and draw 

the longitudinal and 

transverse sections 

of the water levels 

inside the channel 

 

Levels of open 

channels, drawing of 

longitudinal and 

transverse sections 

of channels 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

17 4 
Training the student 

to accurately 

measure the water 

level in open 

channels and draw 

the longitudinal and 

Levels of open 

channels, drawing of 

longitudinal and 

transverse sections 

of channels 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 



 

transverse sections 

of the water levels 

inside the channel 

 

18 4 
Statement of the 

importance of 

calculating leaching 

from canals and its 

relationship to 

water losses 

 

filtering from 

channels 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

19 4 
Introducing the 

student to the 

methods of lining 

and its relationship 

to reducing water 

losses and the risk 

of channel bottom 

erosion 

 

Channel application, 

benefits, types of 

lining, materials 

used in lining 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

20 4 
introducing the 

student to the 

methods of lining 

and its relationship 

to reducing water 

losses and the risk 

Channel application, 

benefits, types of 

lining, materials 

used in lining 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 



 

of channel bottom 

erosion 

 

21 4 
Training the student 

to survey the site of 

the field and 

estimate the 

earthworks, cutting 

and filling, for the 

purpose of leveling 

the agricultural land 

 

Land modification 

and settlement 

works (calculation 

of excavation and 

backfill depths) 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

22 4 
Training the student 

to survey the site of 

the field and 

estimate the 

earthworks, cutting 

and filling, for the 

purpose of leveling 

the agricultural land 

 

Land modification 

and settlement 

works (calculation 

of excavation and 

backfill depths) 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

23 4 
Training the student 

to survey the site of 

the field and 

estimate the 

earthworks, cutting 

and filling, for the 

Land modification 

and settlement 

works (calculation 

of excavation and 

backfill depths) 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 



 

purpose of leveling 

the agricultural land 

 

24 4 
Introducing the 

student to surface 

irrigation, its 

advantages, the 

amount of water 

required, the types 

of crops that are 

suitable for this 

type of irrigation 

 

surface irrigation 
 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

25 4 
Introduce the 

student to the 

difference between 

surface irrigation 

and strip irrigation 

and the benefit of 

each, and compare 

the efficiency of 

irrigation for these 

types 

 

surface irrigation, 

strip irrigation 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

26 4 
Introducing the 

student to tape 

strip irrigation 

 

theoreti

cal + 



 

irrigation, its 

advantages, the 

amount of water 

required, the types 

of crops that are 

suitable for this 

type of irrigation 

 

practica

ll 

 

27 4 
Introducing the 

student to 

mezzanine 

irrigation, its 

advantages, the 

amount of water 

required, the types 

of crops that are 

suitable for this 

type of irrigation 

 

Irrigation by 

Almrouz 

 
 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

28 4 
Introducing the 

student to 

mezzanine 

irrigation, its 

advantages, the 

amount of water 

required, the types 

Irrigation by 

Almrouz 

 
 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 



 

of crops that are 

suitable for this 

type of irrigation 

 

29 4 
Training the student 

to use computer 

programs in 

analyzing the data 

measured in the 

field and drawing 

and discussing 

relationships 

between variables 

 

Calculator 

applications about 

irrigation 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

30 4 
Training the student 

to use computer 

programs in 

analyzing the data 

measured in the 

field and drawing 

and discussing 

relationships 

between variables 

 

Calculator 

applications about 

irrigation 

 

theoreti

cal + 

practica

ll 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11. Infrastructure 

 

1. Irrigation: its basics and 

applications / d. Nabil Ibrahim 

Al-Taif, College of Agriculture, 

Department of Soil Sciences - 

University of Baghdad, and 

Issam Khudhair Al-Hadithi, 

College of Agriculture and 

Forestry, Department of Soil 

Sciences - University of Mosul, 

1988 

 

1- Required prescribed books 

 

Theoretical sources 

1- Irrigation and drainage 

engineering / Dr. Charles Shukri, 

College of Engineering - 

University of Baghdad 1981 

2- The Basics of Agricultural 

Irrigation - Dr. 0 Fathi Ibrahim 

1976 New Publications House 

3- Irrigation Engineering - Dr. 

Nazih Asaad Younan 1976 - 

2 -main references (sources) 

 



 

University Book House in 

Alexandria 

4- “Irrigation Principles and 

Practices”, O.W. Israelsen and V. 

E. Hansen, John Wiley and Sons 

Inc., 1976. 

5- “Irrigation Engineering”, 

Cimmerian, John Wiley sons, Inc 

1966. 

6- Food and Agriculture 

Organization Publications 

Collection. (in English) 

Practical Resources 

1- Water science and applications 

- Baqir Kashif Al-Ghatta 

2- Irrigation Engineering - Nazih 

Asaad - Alexandria University 

Library 

 

 
a- Recommended books and references 

(scientific journals, reports, ....) 

 
 

b- electronic references, websites... 
 

 
 
 
 



 

 

12. Course Development Plan 

   

1- Keeping abreast of scientific development in the field of specialization and 

providing students with everything new. 

2- Updating and revising lectures annually. 

3- Using modern means in teaching and learning. 

4- Use of educational websites and lectures available on the Internet. 

 
 

               13- . Admission plan: 

                                                  Qualifications: Graduates of the Preparatory Scientific 

Academy. 
 

               Minimum student admission: Irrigation and drainage branch: 

60 students: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مصادقة العميدة

 
 

 

 
 



 

 

 


