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جامعة الموصل /كلية الهندسة

كلية الهندسة  /قسم هندسة السدود و الموارد المائية
الماجستير  /اختصاص ري
الرمز

الفصل األول

الموضوع

الفصل الثاني

الوحدات

نظري

عملي

هسمم 700

الرياضيات الهندسية

2

2

3

هسمم 701

االمثلية

2

2

3

هسمم 702

طرائق البحث

هسمم 703

اللغة االنكليزية

2

تطبيقي

نظري

عدد

عملي

تطبيقي

2

هسمم 704

الذكاء االصطناعي

2

2

3

هسمم 705

اآلبار والمضخات

2

2

3

هسمم 707

إدارة مياه الري الحقلي

2

2

3

هسمم 708

الري المتقدم ()1

2

2

3

هسمم 709

الري المتقدم ()2

2

2

3

هسمم 710

البزل المتقدم

2

2

3

10

8

8

المجموع
عدد الساعات األسبوعية

8
16

0

0

26

18

مالحظة :جميع المواضيع  2نظري  2 ،عملي  ،الوحدات  3عدا اللغة االنكليزية  2نظري وحدتين

هسمم 890رسالة ،رسالة الماجستير  10وحدات.

College of Engineering \Dams and Water Resources Dept.
M.Sc.\ Irrigation
Units

Second Course
App.

Exp.

3
3
2
3
3

2
3

3
3
3
3
26

2
2
8

0
18

First Course

App. Theo.

Exp.

Theo.

Subject

code

Mathematics
2
2
Optimization
2
2
Research Methods
English Language
2
Artificial Intelligence
2
Pumps and wells
2
Management of Farm
DWE707
2
2
Irrigation Water
DWE708 Advanced irrigation
2
2
DWE709 Advanced irrigation
2
DWE710 Advanced Drainage
2
Total
8
8
0
10
Sum of week hrs.
16
كلية الهندسة  /قسم هندسة السدود و الموارد المائية
الماجستير  /اختصاص هيدرولوجي
DWE700
DWE701
DWE702
DWE703
DWE704
DWE705

جامعة الموصل /كلية الهندسة
الرمز

الفصل األول

الموضوع

الفصل الثاني

عدد

نظري عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي الوحدات

هسمم 700

الرياضيات الهندسية

2

2

3

هسمم 701

االمثلية

2

2

3

هسمم 702

طرائق البحث

هسمم 703

اللغة االنكليزية

2

2

هسمم 704

الذكاء الصناعي

2

2

3

هسمم 706

هيدروليك القنوات المفتوحة

2

2

3

هسمم 714

الهيدرولوجية السطحية

2

2

3

هسمم 715

تطبيقات احصائية في الهيدرولوجي

2

2

3

هسمم 716

هيدرولوجية المياه الجوفية

2

2

3

هسمم 717

ادارة انظمة الموارد المائية

2

2

3

10

8

8

المجموع
عدد الساعات األسبوعية

0

8
16

26

0

18

مالحظة :جميع المواضيع  2نظري  2 ،عملي  ،الوحدات  3عدا اللغة االنكليزية  2نظري وحدتين

هسمم 890رسالة ،رسالة الماجستير  10وحدات.

College of Engineering \Dams and Water Resources Dept.
M.Sc.\Hydrology
Units

First Course

Second Course
App.

Exp.

App. Theo.

3
3

Exp.
2
2

Theo.
2
2

Subject

code

Mathematics
Optimization

DWE700
DWE701

Research Methods

DWE702

2

English Language

DWE703

3

2

2

Artificial Intelligence

3

2

2

Open Channels Hydraulics

DWE704
DWE706

3

2

2

Surface Hydrology

DWE714

3

2

2

Applied statistical
hydrology

DWE715

3

2

2

Groundwater Hydrology

DWE716

3

2

2

Water Resources System
Management

DWE717

8

10

2

26

0

0

8

8

Total

جامعة الموصل /كلية الهندسة
16

18

Sum of week hrs.

كلية الهندسة  /قسم هندسة السدود و الموارد المائية
مرحلة الماجستير  /اختصاص هيدروليك
الموضوع

الرمز

الفصل الثاني

الفصل األول

الوحدات

نظري

عملي

هسمم 700

الرياضيات الهندسية

2

2

3

هسمم 701

االمثلية

2

2

3

هسمم 711

تطبيقي

نظري

عدد

عملي

تطبيقي

ميكانيك الموائع المتوسط

2

2

3

هسمم 712

تحليل بعدي ومحاكاة

2

2

3

هسمم 702

طرائق البحث

هسمم 704

الذكاء الصناعي

2

2

3

هسمم 705

االبار والمضخات

2

2

3

هسمم 706

هيدروليك القنوات

2

2

3

هسمم 713

انتقال الرسوبيات

2

2

3

هسمم 703

اللغة االنكليزية

2

المفتوحة

المجموع

8

عدد الساعات

8
16

0

10

8

0

26

18

مالحظة :جميع المواضيع  2نظري  2 ،عملي  ،الوحدات  3عدا اللغة االنكليزية  2نظري وحدتين

هسمم 890رسالة ،رسالة الماجستير  10وحدات.

 كلية الهندسة/جامعة الموصل

College of Engineering \ Dams and Water Resources Dept.
M.Sc.\ Hydraulic
First Course
code

Subject

DWE700 Mathematics
DWE701
DWE702
DWE704

Optimization

Second Course

App
.

Theo.

Exp.

Units

Theo

Exp.

App.

2

2

3

2

2

3

Research Methods
Artificial Intelligence

DWE705 Pumps and wells
English Language
DWE703
Intermediate fluid
DWE711 mechanics
Dimensional Analysis
DWE712
and Similitude
Open Channels
DWE706
Hydraulics
Sediment Transport
DWE713
Total
Sum of week hrs.

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

3

2

2

3

8

8
16

0

2

2

3

2

2

3

10

8

0
18

26

جامعة الموصل /كلية الهندسة

اسم المادة  :الرياضيات الهندسية

Subject’s Name: Mathematics
الرمزDWE700 :

اسم التدريسي  :د .عبد الوهاب محمد يونس
التخصص  :مشترك
المنهج الحالي باللغة العربية
 المعاااا ال الضلاةااالية الغيياااة يةيااا الغيياااة ال
المعالم المضغي ة من ال تبة الثانية.
 المعا ال الضلاةلية الكلية.
 المعاا ال الضلاةاالية الية.يااة .المعااا ال الضلاةاالية
الية.يااااة الغييااااة ماااان ال تبااااة اايلاااا  .المعااااا ال
الضلاةاالية الية.يااة الطيييااة ماان ال تبااة اايلاا .
المعا ال الضلاةلية الية.ية الضامة من ال تب العليا.
المعاااا ال الضلاةااالية الية.ياااة ةيااا المضيان اااة مااان
ال تب العليا .المعا ال الضلاةلية الية.ية مان ال تباة
الثالثة ال المعالم المضغي ة .تيبيقال عل المعاا ال
الضلاةلية الية.ية.
 سل لة فوري .
 اسضغدام المصلوفال في حل المعا ال الضلاةلية.
 اسااااضغدام تتااااويطل الااااطا فااااي حاااال المعااااا ال
الضلاةلية.
 اليب الغيي

The Syllabus in English
Linear and Non-Linear Differential
Equations with Variable Coefficients.
Total Differential Equations
Partial Differential Equations
Fourier Series.
Solution of differential equations by
using matrices
Solution of differential equations by
using Laplace Transform
Linear algebra









جامعة الموصل /كلية الهندسة

Subject’s Name: Optimization

اسم المادة  :االمثلية

الرمز:

اسم التدريسي  :أ .د .كامل علي عبد المحسن

DWE 701

التخصص  :مشترك
المنهج الحالي باللغة العربية
-

The Syllabus in English

مقدمة.

-

البرمجة الخطية.

-

النظرية الثنائية ،تحليل الحساسية.

-

برمجة اإلعداد الصحيحة.

-

البرمجة الديناميكية ،البرمجة الالخطية.

-

برمجة جدولة العمل باستخدام البرمجة الخطية

-

نظريةة اللببةةة لتحليةل الن ازعةةات باسةتخدام البرمجةةة

Introduction.
Linear programming, duality
theory, sensitivity analysis.
Integer programming.
Dynamic programming.
Nonlinear programming.
Bar chart design using LP
Game theory for conflict analyses
using LP









الخطية

Subject’s Name: Research Methods

اسم المادة  :طرائق البحث

الرمزDWE 702 :

اسم التدريسي  :د .يوسف هاشم عبدهللا العقيلي
التخصص  :مشترك
المنهج الحالي باللغة العربية
 .1نظ ة عامة عل ط ق البتث

 أنواع البتوث أهداف البتث تصاميم البتوث ط ق جمع البيانال عينة األحيام تتليل البيانال .2اقض اح البتث
ع ض اا بأط يحة نياق البتثأهمية مقض حال أط يحة البتثالهيكل العام لمقض ح األط يحةإعدا اقض اح لتث األط يحة .3مطمح مغضارة من البتث العلمي

The Syllabus in English
1. Overview of Research Methods

- Types of Research
- Research Objectives
- Research Designs
- Data Collection Methods
- Sample Sizes
- Data Analysis
2. Research Proposal
- Literature Review
- Thesis Research Scope
- Importance of Thesis Research
Proposals
- General Structure of Thesis
Proposal

 كلية الهندسة/جامعة الموصل

- Preparation of a Thesis Research
Proposal
3. Selected Features of Scientific
Research
- Purpose
- Durability
- Reliability
- Repeatability
- Accuracy and confidence
4. Thesis Writing and Oral
Presentation
- Thesis overview
- Thesis structure
- Good oral presentation under
pressure
- Preparation for progress report,
journals writing and seminars
5. Engineering Research Ethics
- The research members right
- Plagiarism
- Protocol publication
- Intellectual Properties
- Patents
-Commercial values

هدفمضانةالموثوقيةالضك ارالدقة يالثقة أط يحة الكضالة يالع ض الشلوي.4
نظ ة عامة أط يحةأط يحة الهيكلع ض شلهي جيد تتت الضغطالضتضي للضق ي الم حلي يكضالة الميطليالنديال
 أيطقيال البتوث الهندسية.5
أعضاء البتث الصتيحس قة أ ليةنش الب يتوكولالملكية اللك يةل اءال اايض اعالقيم الضيارية-

جامعة الموصل /كلية الهندسة

Subject’s Name: English Language

اسم المادة  :اللغة االنكليزية

الرمزDWE 703 :

اسم التدريسي  :محمد طاهر صطام
التخصص  :مشترك
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English
Introduction
The sentence
Qualities of good sentence
Types of sentence
Paragraph
Qualities of good paragraph
Punctuation and mechanics
Writing composition 1
Writing composition 1
Comprehension
Revision 1
Revision 2

 مقدمة عامة
 الجملة اإلنكليزية
 خصائص الجملة اإلنكليزية
 أنواع الجملة اإلنكليزية
 الفقرة
 خصائص الفقرة
 عالمات التنقيط
 كتابة االنشاء 1
 كتابة االنشاء 1
 استيعاب
 مراجعة
 مراجعة عامة














Subject’s Name: Artificial
Intelligence

اسم المادة  :الذكاء الصناعي

الرمزDWE 704 :

اسم التدريسي  :أ .د .كامل علي عبد المحسن
التخصص  :مشترك
المنهج الحالي باللغة العربية
 الخوارزميات الوراثية ( 5أسابيع)


التشة ةةاب ب ة ةةيل فعالية ةةة التكي ة ةةا الطبيعة ةةي والخوارزمي ة ةةات

الوراثية


أساسيات الخوارزميات الوراثية ومبادئ عملها



مصطلحات الخوارزميات الوراثية



التشفير



المجتمع االبتدائي



االختيار(طريق ة ة ةةة عجل ة ة ةةة الرولية ة ة ة

وطريق ة ة ةةة االختي ة ة ةةار

التنافسي)


العوامة ة ة ةةل األساسة ة ة ةةية للخوارزمية ة ة ةةات الوراثية ة ة ةةة (الت ة ة ة ةزاو

The Syllabus in English
) Genetic Algorithms (5 weeks
 Similarity between GA's and Nature
Driven Adaptation Processes
 Basic Genetic Algorithm (Working
)Principles
 GAs Terminology
 Encoding, Initial population
 Selection
 Roulette wheel, tournament selection
 Basic operators of Gas: crossover and
mutation
 Fundamental theorem of Gas and
schema theorem
 Niche and speciation

جامعة الموصل /كلية الهندسة
 Crowding and sharing functions
والطفرات)
 GA’s based method to solve
 نظرية Schema
optimization problem.
 اختيار الكائنات لمكانها في بيئة ما
 Application
)Fuzzy Logic ( 5 weeks
 دوال التزاحم والمشاركة
 Fuzziness: An introduction
 تطبيقات
 Fuzzy membership functions
الغوارزميال الوراثية كأسلوب لتل م ا.ل
 Membership function operations
 Optimization in fuzzy environments
اامثلية
 Fuzzy sets for water allocation
 المنطق الضبابي ( 5أسابيع)
 Fuzzy sets for reservoir storage and
 التضبيب ،مقدمة عامة
release targets
 Fuzzy logic method as applied to
 دوال االنتماء الضبابية ووظائفها
optimization problems.
 الحل األمثل في بيئة ضبابية
)Artificial Neural Networks (5 weeks
 المجاميع الضبابية وعملية تقاسم المياه
 The approach
 Ann structure and topology
 المجة ةةاميع الضة ةةبابية للخ ة ةزيل واإلطة ةةال مة ةةل الخ ازنة ةةات
 Learn process
المائية
–  Supervised feed forward ann and back
 اسضغدام المنيق الضبالي في حل م ا.ل اامثلية
propagation
الشبكات العصبية االصطناعية ( 5أسابيع)
 Unsupervised ann
 Modelling by neural networks
 المقدمة والمفاهيم
 Applications
 تركيب ومعمارية الشبكات االصطناعية
As a substitute to any of the above
topics:
 فعاليات التعلم (بوجود وعدم وجود معلم)
)Geographical Information System (GIS
 النمذجة باستخدام الشبكات االصطناعية
)(5 weeks
 History, Definition
 تطبيقات
 GIS components
 كبديل ألي مل المواضيع أعاله يمكل تدريس موضوع
 Data models: raster, vector, points, lines,
نظام المعلومات الجغرافي وكما يأتي:
polygons
 Data base structure, attributes
 نظام المعلومات الجغرافي ( 5أسابيع)
 Sources of GIS data
 نظرة تاريخية وتعاريا
 Arc View program
 مكونات نظام المعلومات الجغرافي
Applications


المتجهات ،النقاط ،الخطوط ،المضلعات



تركيب قاعدة البيانات والمعطيات



مصادر البيانات في نظام المعلومات الجغرافي



برنة ةةام  ArcViewالمسة ةةتخدم فة ةةي نظة ةةام المعلومة ةةات



تطبيقات

الجغرافي

جامعة الموصل /كلية الهندسة

اسم المادة  :المكائن الهيدروليكية

Subject’s Name: Hydraulic
Machines
الرمزDWE 705 :

اسم التدريسي  :د .مينا احمد الصواف
التخصص  :مشترك
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English

 تعريف المضخات الهيدروليكية ،المضخات الحركية
و االزاحية
 اختيار المضخة المالئمة
 المضخات النابذة
 أداء وخصائص المضخات النابذة
 المضخات الترددية
 االجزاء الرئيسية للمضخات الرئيسية والمخطط
الداللي
 مرافق المحطات الكهرومائية
 األجزاء الرئيسية للتوربينات
 توربين بلتون
 توربين كابالن ،توربين فرانسس
 شروط السالمة
 المجمع الهيدروليكي

اسم المادة  :هيدروليك القنوات المفتوحة

Definition A hydraulic pump,
Kinematic and Positive Displacement
pumps.
Pump Selection
Centrifugal Pumps
Performances and Characteristic of the
Centrifugal Pumps
Reciprocating Pumps
Main Components and indicator
diagram
Elements of Hydroelectric Power
Plants
The Main Working Principles of The
Turbine
Pelton Turbine
Kaplan Turbine, Francis Turbine
The Safety Standards
Hydraulic Accumulator















Subject’s Name: Open Channels
Hydraulics
الرمزDWE 706 :

اسم التدريسي  :د .موفق يونس محمد جاسم
التخصص  :مشترك
المنهج الحالي باللغة العربية
 أنواع القنوات المفتوحة.


أنواع الجريان في القنوات.



خواص القنوات.



توزيع السرع والضغط.



الجريان المنتظم  ،معادالت الجريان و تطبيقات.



الطاقة النوعية  ،العمق الحر و تطبيقات

The Syllabus in English
 Type of open channels.
Types of flow in open channels.
 Characteristics of open channels.
 Velocity and pressure
distribution.
 Uniform flow, Equations of flow,
applications.

 كلية الهندسة/جامعة الموصل

Specific Energy, critical depth,
applications.
 Momentum, types of hydraulic
jump.
Gradually varied flow, general
equation.
 Water surface longitudinal
profiles.
Solution of the general equation
of varied flow.
 Computer program for water
surface equation.
HEC
program
and
its
applications.

.  القفزة الهيدروليكية وأنواعها، الزخم



. المعادلة العامة، الجريان المتغير التدريجي



.منحنيات سطح الماء الطولية



.طر حل المعادلة العامة للجريان المتغير



.البرام الحاسوبية في حل معادلة سطح الماء



.  وتطبيقاتHEC برنام



Subject’s Name: Research Methods
DWE 702 :الرمز

 طرائق البحث: اسم المادة
 يوسف هاشم عبدهللا العقيلي. د: اسم التدريسي

 مشترك: التخصص
The Syllabus in English
1. Overview of Research Methods

- Types of Research
- Research Objectives
- Research Designs
- Data Collection Methods
- Sample Sizes
- Data Analysis
2. Research Proposal
- Literature Review
- Thesis Research Scope

المنهج الحالي باللغة العربية
 نظ ة عامة عل ط ق البتث.2

 أنواع البتوث أهداف البتث تصاميم البتوث ط ق جمع البيانال عينة األحيام تتليل البيانال اقض اح البتث.2
ع ض اا بأط يحة نياق البتث-

 كلية الهندسة/جامعة الموصل

- Importance of Thesis Research
Proposals
- General Structure of Thesis
Proposal
- Preparation of a Thesis Research
Proposal
3. Selected Features of Scientific
Research
- Purpose
- Durability
- Reliability
- Repeatability
- Accuracy and confidence
4. Thesis Writing and Oral
Presentation
- Thesis overview
- Thesis structure
- Good oral presentation under
pressure
- Preparation for progress report,
journals writing and seminars
5. Engineering Research Ethics
- The research members right
- Plagiarism
- Protocol publication
- Intellectual Properties
- Patents
-Commercial values

Subject’s Name: Management of
Farm Irrigation Water
DWE 707 :الرمز

أهمية مقض حال أط يحة البتثالهيكل العام لمقض ح األط يحةإعدا اقض اح لتث األط يحة مطمح مغضارة من البتث العلمي.3
هدفمضانةالموثوقيةالضك ارالدقة يالثقة أط يحة الكضالة يالع ض الشلوي.4
نظ ة عامة أط يحةأط يحة الهيكلع ض شلهي جيد تتت الضغطالضتضي للضق ي الم حلي يكضالة الميطليالنديال
 أيطقيال البتوث الهندسية.5
أعضاء البتث الصتيحس قة أ ليةنش الب يتوكولالملكية اللك يةل اءال اايض اعالقيم الضيارية-

 ادارة مياه الري الحقلي: اسم المادة
 حقي اسماعيل ياسين.د.  أ: اسم التدريسي

 كلية الهندسة/جامعة الموصل

 ري: التخصص
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English

 Crop water requirements.
1. Methods of estimating
.حساب االحتيا المائي للمحصول
reference crop
ETO طر حساب التبخر – نتح المرجع
evapotranspiration.
2. Crop factor KC.
Kc معامل المحصول
3. Water stress factor Ks.
Ks معامل جهد الماء
 Field Irrigation Scheduling
.جدولة الري في الحقل
 Farm irrigation water supply
systems.
.نظم تجهيز مياه الري للحقل
 Irrigation water use efficiency
.إنتاجية مياه الري وسبل تطويرها
(water productivity) and ways for
improvement.
. الري الناقص وإدارت
 Management of deficit irrigation.
.الري التكميلي
 Supplemental irrigation.
.تحديث وتطوير نظم الري الحقلي
 Modernization and improvement of


.1
.2
.3







farm irrigation systems.

Subject’s Name: Advanced
irrigation (1)
DWE 708 :الرمز

)1(  الري المتقدم: اسم المادة
 يونس محمد حسن. د: اسم التدريسي

 ري: التخصص
The Syllabus in English




Planning and design methodology of
irrigation systems.
Mechanized irrigation systems,
center pivot irrigation system, linear
move system.
Traveling sprinkler, Drip/ Trickle
irrigation systems.

المنهج الحالي باللغة العربية
. تخطيط وتصميم نظم الري المكنل
.نظام الري بالرش المحوري

.)نظام الري بالرش المتحرك عرضياً (الخطي
.نظام الري بالرش السيار
.نظم الري بالتنقيط






 كلية الهندسة/جامعة الموصل



Installation.
Operation and maintenance
irrigation systems.

.تركيب وتشغيل وصيانة نظم الري

of

Subject’s Name: Advanced
irrigation (2)



)2(  الري المتقدم: اسم المادة

DWE 709 :الرمز

 حقي اسماعيل ياسين.د.  أ: اسم التدريسي
 ري:التخصص
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English








water distribution under irrigation
system.
productivity economics and irrigation
uniformity.
supplemental irrigation.
deficit irrigation.
runoff recovery systems.
pulse (surge) irrigation.
evaluation and improvement
irrigation systems.

 توزيع المياه في منظومات الري

.اقتصادية اإلنتا وتناسق االرواء

. الري الناقص،الري التكميلي



.نظم استعادة مياه السيح السطحي



.)الري النبضي ( الموجي

.تقييم وتحسيل نظم الري

of

Subject’s Name: Advanced
Drainage
DWE 710 :الرمز






 البزل المتقدم: اسم المادة
 يونس محمد حسن. د: اسم التدريسي

 ري: التخصص
The Syllabus in English










Introduction,
Field
methods
of
determining hydraulic conductivity of
soils, seepage analysis.
Boundary conditions, Methods of
obtaining flow nets, Basis of electrical
analogue and the resistance network.
Drainage criteria for irrigated areas .
Discharge rate and water table.
Unsteady state computations.
Computation for peak irrigation period.
- Computation based on the dynamic

المنهج الحالي باللغة العربية
 الطة ةةر الحقلية ةةة لقية ةةاي االيصة ةةالية المائية ةةة، مقدمة ةةة



. شروط الحدود، معادالت التحليلية للنزيز،للتربة
 أساس ة ةةيات التنظي ة ةةر،ط ة ةةر إيج ة ةةاد ش ة ةةبكات الجري ة ةةان



 معةةدل التص ةريا،متطلبةةات البةةزل لي ارضةةي المرويةةة



.الكهربائي وشبكات المقاومة

 حس ة ةةابات الحال ة ةةة ي ة ةةر،ومنس ة ةةوب الم ة ةةاء األرض ة ةةي
.الثابتة

 حسةةابات، حسةةابات البةةزل خةةالل فت ةرة الةةري القصةةو
.البزل على أساي الموازنة الديناميكية



 كلية الهندسة/جامعة الموصل
equilibrium concept

Subject’s Name: Intermediate fluid
mechanics
DWE 711

:الرمز

 ميكانيك الموائع المتوسط: اسم المادة
 خليل ابراهيم. د: اسم التدريسي

 هيدروليك: التخصص
The Syllabus in English

المنهج الحالي باللغة العربية

 Description and classification of
fluid motions.
 Basic equations of control
volume of a fluid for:
.وصف وتصنيا حركة الموائع وأنواعها
acceleration, rotation in one and
three
dimensional
flow, المعادالت األساسية للتعجيل والدوران لجريان أحادي
conservation of mass, momentum وثالثي البعد ولحفظ الكتلة والزخم والطاقة باستخدام
and energy using vector notation.
.المتجهات
 Dynamics of incompressible
.ديناميكية الجريان ير المضغوط وبدون لزوجة
inviscid flow.
.معادلتي اويلر وبرنولي للجريان ثنائي البعد
 Euler's and Bernoulli's equations
for two dimensional flow.
.المبادي األساسية لنظرية الطبقة المتاخمة
 Basic concepts of the boundary .الجريان حول األجسام المغمورة والقو المؤثرة عليها
layer theory.
.قياي التصاريا
 The flow around immersed
ية يااجها في ااناليب.المي قة الما
bodies (ax symmetric and three
الت كال الديامية
dimensional), forces on immersed
bodies.
 Flow measurement.
 Water Hammer and Piping Stresses












 كلية الهندسة/جامعة الموصل

 Vortex Motions

Subject’s Name: Dimensional
Analysis and Similitude
DWE 712 :الرمز

 تحليل بعدي ومحاكاة: اسم المادة
 موفق يونس محمد جاسم. د: اسم التدريسي

 هيدروليك: التخصص
The Syllabus in English












Introduction
Dimensions
Dimensional homogeneity
Dimensional analysis
Buckingham π theorem
Types of similarity
Laws of similarity
Similarity and modeling
Types of models
Distorted models
Applications: Hydraulic structures
models and rivers models

المنهج الحالي باللغة العربية
 مقدمة
وحدات القياي



التجانس البعدي



التحليل البعدي



)نظرية بكنكهام (باي



أنواع التشاب



قوانيل التشاب



التشاب والنمذجة



أنواع النماذ



النماذ المشوهة



تطبيقة ةةات لنمة ةةاذ المنشة ةةكت الهيدروليكية ةةة ولنمة ةةاذ



األنهار

جامعة الموصل /كلية الهندسة

اسم المادة  :انتقال الرسوبيات

Subject’s Name: Sediment
Transport
الرمز:

اسم التدريسي  :د .نشوان كمال الدين محمد

DWE 713

التخصص  :هيدروليك
المنهج الحالي باللغة العربية













The Syllabus in English

Introduction.
مقدمة.
Properties of sediment.
خواص الرسوبيات.
Forms of bed roughness.
شكل خشونة القعر.
Resistance to flow in loose
مقاومة الجريان في قعر القنوات الرخوة.
boundary channels.
بدأ حركة الرسوبيات وتحليل االستق اررية.
Beginning of sediment motion
تصميم الحجر المكسر بمعامل أمان.
and stability analysis.
Riprap design with safety factor.
تصميم القنوات المستقرة.
Design of stable channels.
حركةةة مةةادة القع ةةر ومع ةةادالت أحمةةال القع ةةر وتخمةةيل
The motion of bed material, bed
الحمل العالق وتقدير الحمل الكلي.
load equations, suspended load
انتقال الرسوبيات في األنابيب المغلقة.
estimation, and total load
قياي تصاريا الرسوبيات.
determination.
مقدمة عن ميكانيكية األنه (أنواع األنه ).
Sediment transport in closed
الض سبال في الغةانال الما.ية
pipes.
Measurement of sediment
discharge.













 Introduction of river mechanics (types
of rivers).

 Reservoir Sedimentation

اسم المادة  :الهيدرولوجيا السطحية
اسم التدريسي  :د .انس محمود

Subject’s Name: Surface
Hydrology
الرمزDWE 714 :

التخصص  :هيدرولوجي
المنهج الحالي باللغة العربية
 تفسير المعلومات االساسية في الهيدرولوجي
 التبخر

The Syllabus in English
Interpretation of basic hydrologic



 كلية الهندسة/جامعة الموصل

information
Evapotranspiration (consumptive
use )
Rainfall disposition, snowfall
Infiltration
Rainfall – runoff relation
Runoff process
Overland flow hydrograph,
stream flow hydrograph
Hydrologic models
Statistics in hydrology










Subject’s Name: Applied statistical
hydrology
DWE 715 :الرمز

االمطار والثلج
النفاذية
عالقة المطر بالسيح السطحي
عملية السيح السطحي
هيدروكراف السيح السطحي وهيدروكراف االنهار
النماذج الهيدرولوجية
اإلحصاء في الهيدرولوجي









 تطبيقات احصائية في الهيدرلوجي: اسم المادة
 عمر مقداد عبد الغني. د: اسم التدريسي

 هيدرولوجي: التخصص
The Syllabus in English





Basic concepts.
Discrete probability distribution.
Continuous probability distribution.
Confidence limits and hypothesis
testing.

المنهج الحالي باللغة العربية
. مفاهيم أساسية
. التوزيعات اإلحصائية المتقطعة
. التوزيعات اإلحصائية المستمرة
. حدود الثقة واختبار الفرضيات
. االنحدار واالرتباط







جامعة الموصل /كلية الهندسة
Regression and correlation.
Analysis of variance.
Reliability and quality of data
Time series.
Stochastic hydrological models.
Reliability and quality of data

تحليل التباين.
موثوقية و نوعية البيانات
السالسل الزمنية.
النماذج التصادفية.
موثوقية ي جو ة البيانال

اسم المادة  :هيدرولوجيا المياه الجوفية
اسم التدريسي  :د .انس محمود








Subject’s Name: Groundwater
Hydrology
الرمزDWE 716 :

التخصص  :هيدرولوجي
المنهج الحالي باللغة العربية
 نشوء وتوزيع وحركة المياه الجوفية
 النفاذية وشبكة الجريان
 معادالت االستمرارية والزخم
 تحليلللل االبلللار ومعلللادالت الجريلللان المسلللتقر و يلللر
المستقر
 البحث عن المياه الجوفية

The Syllabus in English
 Occurrence, distribution, and
movement of groundwater
 Infiltration and flow net
 Continuity and momentum
equations

جامعة الموصل /كلية الهندسة




حفر االبار
االنتاج االمين .نوعية المياه الجوفية وتطوير حلو
المياه الجوفية
دراسة النماذج والتحليل العددي للمياه الجوفية

اسم المادة  :هيدرولوجيا المياه الجوفية
اسم التدريسي  :د .انس محمود

 Well analysis, steady and
unsteady flow equations
 Groundwater investigation
 Well digging
 Safe yield, quality of ground
water, and basin wide ground
water development
 Model studies and numerical
analysis of groundwater

Subject’s Name: Groundwater
Hydrology
الرمزDWE 716 :

التخصص  :هيدرولوجي
المنهج الحالي باللغة العربية
 نشوء وتوزيع وحركة المياه الجوفية
 النفاذية وشبكة الجريان
 معادالت االستمرارية والزخم
 تحليلللل االبلللار ومعلللادالت الجريلللان المسلللتقر و يلللر

The Syllabus in English
 Occurrence, distribution, and
movement of groundwater
 Infiltration and flow net

جامعة الموصل /كلية الهندسة





المستقر
البحث عن المياه الجوفية
حفر االبار
االنتاج االمين .نوعية المياه الجوفية وتطوير حلو
المياه الجوفية
دراسة النماذج والتحليل العددي للمياه الجوفية

 Continuity and momentum
equations
 Well analysis, steady and
unsteady flow equations
 Groundwater investigation
 Well digging
 Safe yield, quality of ground
water, and basin wide ground
water development
 Model studies and numerical
analysis of groundwater

منهاج الدراسات العليا
الدبلوم العالي  /موارد مائية
الفصل الدراسي األول 2020-2019
ت

الرمز

1
2
3
4

هسمم 600
هسمم 601
هسمم 602
هسمم 605

الموضوع
االبار والمضخات
االمثلية
تقنيات الري الحديثة
دراسة متخصصة

عدد الساعات
تطبيقي
نظري
2
2
2
2

1
1
1

عدد الوحدات
2
2
2
2

جامعة الموصل /كلية الهندسة

5
6

هسمم 606
هسمم 609

هيدروليكية القنوات المفتوحة
نماااااذم المحاكااااة فااااي هندسااااة المااااوارد
المائية
المجموع

2
2

1
1

2
2

12

5

12

الفصل الدراسي الثاني 2020-2019
ت

الرمز

1
2
3
4
5
6

هسمم 603
هسمم 604
هسمم 607
هسمم 698
هسمم 610
هسمم 605

الموضوع
تطبيقات احصائية في الموارد المائية
ميكانيك االنهر
ادارة ماء التربة
ادارة انظمة الموارد المائية
تحليالت عددية
دراسة متخصصة
المجموع

عدد الساعات
تطبيقي
نظري
2
2
2
2
2
2
12

عدد الوحدات

1
1
1
1
1
5

*دراسة متخصصة سنوي بواقع أربع وحدات على مدى فصلين دراسيين .

2
2
2
2
2
2
12

 كلية الهندسة/جامعة الموصل

High Diploma Syllabus (Water Resources)
Dams and Water Resources Engineering Department
First Semester 2019-2020

1
2
3
4
5
6

Code

subject

DWE600
DWE601
DWE602
DWE605
DWE606
DWE609

Wells and Pumps
Optimization
Modern irrigation techniques
Special problem*
Open channel hydraulics
Simulation models in water
resources engineering
Total

Hours
Theo. Appl.
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
12

5

Units
2
2
2
2
2
2
12

High Diploma Syllabus (Water Resources)
Dams and Water Resources Engineering Department
Second semester 2019-2020
Code
1
2
3
4
5
6

subject

DWE603 Statistical application in
water resources
DWE604 River mechanics
DWE607 Soil water management
DWE608 Water resources systems
management
DWE610 Numerical analysis
DWE605 Special problem*
Total

Hours
Theo.
Appl.
2
1

Units
2

2
2
2

1
1
1

2
2
2

2
2
12

1

2
2
12

5

* Special problem is an annual course with 4 units throughout two semesters.

جامعة الموصل /كلية الهندسة

اسم المادة  :اآلبار والمضخات
اسم التدريسي  :د .أحمد علي محمد العكيدي

Subject’s Name: Wells and Pumps
الرمز:

DWE600

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية

 اآلبارمقدمااة عاان المياااف اليوفيااةل ح كااة المياااف اليوفيااة
ياليبقال التاملة للميافل هيدريليكية اآللاار (حالاة
الي ياااا الم ااضق )ل الي ياااا ةي ا الم ااضق للمياااف
اليوفيةل تغمين يصا.ص المكامن الما.ية.
 المضخاتأنواع المضغالل المضغال النالذة -أنواعهال
الغواص الهيدريليكية للمضغال النالذةل كلاءة
المضغالل منتنيال المضغالل مضغال
اإلزاحةل المضغال الض ية – أنواعهال رلط
المضغال عل الضوالي يالضوازيل المي قة
الما.ية.
مقدمة عن االار الما.ية
تت يال الماء اليوفي
تيوي يحماية يصيانة االار

اسم المادة  :االمثلية
اسم التدريسي  :أ.د .كامل علي عبد المحسن

The Syllabus in English
Introduction
to
groundwater,
groundwater movement and holding
water layers, hydraulics of wells
(steady state), unsteady state
groundwater flow, estimation of
aquifer parameters.
Types of pumps, Centrifugal
pumps, types of centrifugal pumps,
hydraulic
characteristic
of
centrifugal
pumps,
pumps
efficiency,
pumps
curve,
displacement pumps, rotary pumps,
Pumps on series and parallel, water
hammer.
Introduction to water wells
Groundwater investigation
Well development, protection and
maintenance
Subject’s Name: Optimization
الرمز:

DWE 601

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English

Linear programming, sensitivity
analysis,
Integer
البرمجة الخطية  ،نظرية الحل المقابل  ،تحليل programming,
الحساسية  ،البرمجة الصحيحة  ،مقدمة عن
Introduction
to
the
dynamic
البرمجة الديناميكة.
programming.

جامعة الموصل /كلية الهندسة

اسم المادة  :تقنيات الري الحديثة
اسم التدريسي  :د .انمار عبد العزيز الطالب

Subject’s Name: Modern irrigation
techniques
الرمزDWE602 :

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية
ال ي لال
المتوري
ال يار ل
ال يتي.

The Syllabus in English

Sprinkler
irrigation,
Sprinkler
irrigation
system,
ش ل أنظمة ال ي لال ش ل النظام center–pivot
ً
ل نظام ال ش المضنقل ع ةيا ل ال ش system, linear-move system, traveler
ال ي لالضنقيط  .ال ي لالضنقيط تتت
sprinkler system, trickle irrigation.
Subsurface drip irrigation

اسم المادة  :تطبيقات إحصائية في الموارد
المائية
اسم التدريسي  :د .عمر مقداد عبد الغني

Subject’s Name: Statistical
applications in water resources
الرمز:

DWE603

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English

ملاهيم أساسية ل الضوزيعال اإلحصاا.ية المضقيعاةل
الضوزيعاااال اإلحصاااا.ية الم اااضم ة ل حااادي الثقاااة
يايضبار الل ةايال ل اانتادار ياارتبااطل تتليال
الضبااااين ل ايضباااار الضياااانل ل ال طسااال الةمنياااة .
ايضبار الضيانل.

Basic concepts, Discrete statistical
distribution, Continuous statistical
distribution, Confidence limits and
hypothesis tests, Correlation and
regression,
Variance
analysis,
Homogeneity test, Time series.
Homogeneity test.

اسم المادة  :ميكانيك األنهر

Subject’s Name: River Mechanics

جامعة الموصل /كلية الهندسة

اسم التدريسي  :د .زياد أيوب سليمان

الرمزDWE 604 :

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English

مقدمة ل تصنيف األنهارل تكوين قع يةلاف
األنهارل هيدريليكية الي ياا في األنهار ل أشكال
القع يالضلاف ل مقايمة الي ياا ل تهذيب
يحماية األنهار ل ال سوليال يتأثي ها ييواصها
ل أنواع ال سوليال ل معا ال ح اب ال سوليال.
الضغي ال المورفو يناميكية في مقيع يقع النه
نضيية تغي ال في نظام الي ياا يال سوليال.
اسضغدام الي ق العد ية في تمثيل ميكانيكية النه .
اسض اتيييال احياء ياسضعا ة اانهار.
الضغي ال المورفو يناميكية في مقيع يقع النه
نضيية تغي ال في نظام الي ياا يال سوليال.
اسضغدام الي ق العد ية في تمثيل ميكانيكية النه .
اسض اتيييال احياء ياسضعا ة اانهار.

Introduction, types of rivers, bed
forms, hydraulics of river flow, flow
resistance, river regulation and
protection, sediment transport effects
and properties, types of sediments,
sediment
transport
equations.
Morphodynamic evolution of river
bed profile and channel geometry due
to disturbing in flow and sediment
regimes.
Numerical
modeling
approach for river mechanic. River
restoration strategies.
Morphodynamic evolution of river
bed profile and channel geometry due
to disturbing in flow and sediment
regimes.
Numerical
modeling
approach for river mechanic. River
restoration strategies.

اسم المادة  :هيدروليكية القنوات المفتوحة

Subject’s Name: Hydraulics of
open channels

اسم التدريسي  :د .خالد ياسين طه

الرمزDWE 606 :

جامعة الموصل /كلية الهندسة

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English

مقدمة عامة -انواع الي ياا في القنوال الملضوحة-
توزيااع ال ا ع -معاماال الياقااة – معاماال الااةيم-
توزيااع الضااغط للي ياااا المضااوازي يالمنتااي فااي
القنااااوال اافقيااااة يالما.لااااة -معااااا ال الي ياااااا
المنااضظم -الي ياااا فااي القنااوال الم كبااة -الياقااة
النوعيااة -اييااا العمااق التا ق لي يقااة (المنتيااال
الضصااميمية -ط يقاااة التايلااة يالغياااأ) -ح اااالال
الي ياااااا المضغياااا  -تيبيقااااال الي ياااااا المضغياااا
تااادريييا -تصاااميم القناااوال الملضوحاااة -الشااا يط
العاماااااة للضصاااااميم -ط ا.اااااق تصاااااميم القناااااوال
الغي مبينااة– ط يقااة اقصا سا عة م ااموح لهااا-
ط يقااااة قااااوة القااااص -ط ا.ااااق تصااااميم القنااااوال
المبينة -ط يقاة المنتاي الضي يباي -افضال مقياع
هيااادريليكي -ط يقاااة اقااال كللاااة تبياااين -تصاااميم
القنوال لالضبيين لالتيارة -القنوال الغ ينية.
ط يقة اقل كللة تبيين -تصميم القنوال لالضبيين
لالتيارة -القنوا الغ ينية.

Introduction, Open channel flow
classification , Velocity distribution,
Energy
coefficient,
Momentum
coefficient, Pressure distribution
(Parallel and curvilinear flow in
horizontal and sloping channels),
Uniform flow equations-Compound
channel cross section, Specific
energy, Critical flow-Computation n
of critical depth by design curves,
trial and error procedure, Varied flow
computations,
Applications
of
gradually varied flow, Hydraulic
jump locating-Design of open
channels-General
design
considerations-Design methods of
unlined
channels,
Maximum
permissible velocity method, Tractive
force method, Design methods of
rigid boundary channels, Experience
curve method, Best hydraulic sectionMinimum lining cost method-Design
of riprap channels-Alluvial channels.
Minimum lining cost method-Design
of riprap channels-Alluvial channels.

اسم المادة  :إدارة ماء التربة
اسم التدريسي  :انتصار محمد غزال جرجيس

Subject’s Name: Soil water
management
الرمز:

DWE 607

جامعة الموصل /كلية الهندسة

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English

رطوبة التربة ،الطاقات الكامنة لماء التربة،
انسياب الماء في التربة ،العالقة بين التربة –
النبات – المناخ ،حرارة التربة ،هواء التربة.
الضبغ من سيح الض لة الي اء .موازنة الياقة
في التقل.

Soil moisture, Water potential, Soilplant- climate relationship, Soil heat,
Soil air. Evaporation from bare soil.
Energy balance in the field.

اسم المادة  :إدارة أنظمة الموارد المائية

Subject’s Name: Water resources
system management

اسم التدريسي  :د .يوسف هاشم
د .رشا محمد سامي

الرمزDWE608 :

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English

Introduction,
Available
’alternatives
مقدمة عامة ،أساليب تقييم الخيارات المتيسرة  ،التحليالت evaluation methods, Cost–benefit analysis,
الخاصة بالفوائد – الكلف  ،تخطيط وتحليل مشاريع planning and analysis of water resources
الموارد المائية  ،تطبيقات البرمجة الدينامية المحددة،
projects,
Application
of
dynamic
تطبيقات البرمجة الدينامية التصادفية .
programming, Application of stochastic
 .1ملهوم النظم يتتليلها
dynamic programming.
 تع يف النظام
1. Concept of System and Systems Analysis
 انواع النظم
Definition of a System, Types of System,
 نهج النظم
Systems Approach, Systems Analysis
 تتليل النظم
2. Systems Techniques in Water Resources
 .2تقنياا نظم الموار الما.ية
Simulation
of
reservoir
operation,
 متاكاة تشغيل الغةاا
Combination
of
Simulation
and
 مج المتاكال ياامثلية
Optimization
 .3تتديد حيم الغةين
3. Reservoir Sizing
توليد الياقة الكه يما.ية
4. Hydropower Generation

اسم المادة  :نماذج المحاكة في هندسة الموارد
المائية

اسم التدريسي  :د .انس محمود

Subject’s Name: Simulation models
in water resources engineering
الرمزDWE609 :

جامعة الموصل /كلية الهندسة

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية
 (HEC-RAS) الم كة الهيدريلوجي الهندسي
 تتليل انظمة اانهار
 (HEC-HMS) الم كة الهيدريلوجي الهندسي
 نظام نمذجة ااحواض الما.ية )(WMS

اسم المادة  :تحليالت عددية
اسم التدريسي  :د .عبد الوهاب محمد يونس

The Syllabus in English
Hydrologic engineering Centre
River Analysis System (HEC- RAS).
Hydrologic
engineering
centerHydrologic Modeling System (HECHMS),
)Watershed Modelling System (WMS






Subject’s Name: Numerical
Analysis
الرمزDWE 610 :

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية

The Syllabus in English

 التلااااول العد يااااة للمعااااا ال للمعااااا ال الضلاةاااالية Numerical solution of differential
equations by Milen"s and Adam"s
لي يلة ملينية يا مة













جامعة الموصل /كلية الهندسة
حاال المعااا ال اانيااة الغياا يييااة لي يقااة نيااوتن Solution of systems of nonlinear
equations by Newton –Raphson
راف وا
Method.
اييااا المعاااا ال المضعاااد ة التااادي لاساااضغدام ط ياااة
اايزاا يالمعامطل الغي المتد ة
Indeterminate weight and coefficients
method.
التلااااول العد يااااة للمعااااا ال الضغاةاااالية لي يقاااااة
Numerical solution of D.E. by finite
الل يقال المتتدة
difference method.
حل المعا ال اانية لي يقة ك ايل يجاكولي
Solution of simultaneous equations by
قي ية يقوة المصلوفال
Crout's and Jacobi's method
تية.ة المصلوفال
Diagonalization and powers of matrix
تديي المصلوفال
Partitioning of matrices
نظ ية كايلي هملضوا
Rotation of matrix
المصلوفال الم كبة
Cayley –Hamilton Theorem
Complex matrices

اسم المادة  :اللغة االنكليزية
اسم التدريسي  :محمد طاهر صطام

 مقدمة عامة
 نحو إنكليزي  :اوليات
 الجملة اإلنكليزية
 حروف الجر
 النفي
 االستفهام
 المبني للمجهول
 استيعاب 1
 استيعاب 2
 الفقرة










Subject’s Name: English Language
الرمزDWE 60 :

التخصص  :دبلوم عالي  -موارد مائية
المنهج الحالي باللغة العربية



The Syllabus in English
Introduction
Basic grammar
English sentence
Preposition
Interrogation
Passive voice
Comprehension 1
Comprehension 2
English Paragraph















 كلية الهندسة/جامعة الموصل
Qualities of good paragraph 1
Qualities of good paragraph 2
Practice writing

1 صفات الفقرة الجيدة
2 صفات الفقرة الجيدة
تمرين كتابة





