الﻼئحة الداخلية
للدراسات العليا2011
معدلة  2013و2014

كلية الهندسة
جامعةاﻹسكندرية

 -3قسم هندسة الرى والهيدروليكا
البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم – ماجستير – دكتوراه (
اوﻻ  :دبلوم الدراسات العليا
 -1دبلوم الدراسات العليا التخصصﻰ:
على الطالب اجتياز  30ساعة معتمدة:

 دبلوم الدراسات العليا التخصصﻰ في منشآت الرى
المق ررات اﻻساس ية :وي درس الطال ب س بعة مق ررات:من 07 05 611إل ى  ، 07 05 616إض افة إل ى
المقرر. 07 05 601
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة المقررات  07 05 621إلى 07 05 627

 دبلوم الدراسات العليا التخصصﻰ في هندسة مصادر المياه
المقررات اﻻساسية :ويدرس الطالب سبعة مقررات:من  07 05 611إلى  ،07 05 616إضافة إلى
المقرر .07 05 602
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة المقررات  07 05 631إلى 07 05 636

ثانيا  :الماجستير
 -1ماجستير الهندسة :
لك ي يحص ل الطال ب عل ى ماجس تير الهندس ة يج ب أن ي درس  30س اعة معتم دة مقررات دراس ية باﻹض افة إل ى 3
ساعات معتمدة للتقرير العلمى

 ماجستير الهندسة فﻰ هندسة الرى والهيدروليكا:

المقررات اﻻساسية :يدرس الطالب ستة مقررات من  07 05 711إلى 07 05 716
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة المقررات 07 05 721إلى 07 05 730
.ويجوز اختيار مقررين من تخصص آخر.

 -2ماجستير العلوم الهندسية :
لك ى يحص ل الطال ب عل ى ماجس تير العل وم علي ه دراس ة  24س اعة معتم دة مق ررات دراس ية باﻹض افة إل ى و8
ساعات للرسالة.

 ماجستير العلوم فﻰ هندسة الرى والهيدروليكا
المقررات اﻻساسية :ويدرس الطالب  4مقررات من  07 05 731إلى 07 05 734
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة المقررات  07 05 741الى 07 05 753
ويجوز اختيار مقررين من تخصص آخر.

ثالثا  :دكتوراه الفلسفة
لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  18ساعة معتمدة مقررات دراسية باﻹضافة إلى عدد
من  24ساعة معتمدة للرسالة

 دكتوراه الفلسفة فﻰ هندسة الرى والهيدروليكا
المقررات اﻻساسية :ويدرس الطالب  3مقررات من  07 05 811إلى 07 05 813
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة المقررات  07 05 821ال 07 05 827
ويجوز اختيار مقررين من تخصص آخر.
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قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم – ماجستير -دكتوراه (
م
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07 05 631
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07 05 633
07 05 634
07 05 635
07 05 636
07 05 711
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07 05 721
07 05 722
07 05 723
07 05 724
07 05 725
07 05 726
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07 05 731
07 05 732
07 05 733
07 05 734
07 05 741

إسم المقرر
الهيدرولوجيا الهندسية
القياسات الهيدروليكية والهيدرولوجية والبيئية
تصميم السدود الصغيرة
تخطيط و إنشاء مشاريع الرى والصرف
اﻻحتياجات الزراعية للمياه والموازنة المائية فى مصر
هيدروليكا تطبيقية
تصميم منشآت الرى فى القنوات الصغيرة
منشآت التحكم في الميــاه
محطات الطلمبات
النحر خلف المنشآت المائية وطرق تبديد الطاقة
تطبيقات الحاسب فى تصميم المنشآت المائية
مصبات الترع والمصارف
تبديد الطاقة خلف المنشآت الهيدروليكية
تحليل نظم مصادر المياه
تلوث مصادر المياه
التأثير البيئى لمشروعات الرى والصرف
ترشيد وتعظيم استخدام مياه الرى
تطبيقات الحاسب فى دراسة مصادر المياه
مشروعات تخزين المياه
هيدرولوجيا السيول ووسائل الحماية منها
منشآت المساقط المائية فى القنوات
تطوير نظم التحكم واﻹداره لمياه الرى
تصميم وتنفيذ شبكات الصرف الزراعى
هندسة وحماية الشواطئ
الطرق المائى فى اﻷنابيب وطرق الحماية
هندسة البيئة المائية
دراسة هيدرولوجيه وهيدروليكية نهر النيل
اﻹداره المتكامله والتنميه المستدامه لمصادر مياه الرى
تصميم وإنشاء التبطين لقنوات الرى
استخدام نظم اﻷنابيب فى شبكات الرى
نظم خفض المياه اﻷرضيه لمنشآت الرى والصرف
إتزان جسور قنوات الرى والصرف
هيدرولوجيا المياه الجوفية
هيدروليكا اﻵبار
منشآت الرى المطور
ميكانيكا الموائع
هندسة اﻷنهار وحركة الرواسب
التحليل اﻹحصائى فى هندسة مصادر المياه
الهيدروليكا الحسابية
طريقة العناصر المحدودة فى المنشآت المائية
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07 05 750
07 05 751
07 05 752
07 05 753
07 05 811
07 05 812
07 05 813
07 05 821
07 05 822
07 05 823
07 05 824
07 05 825
07 05 826
07 05 827

التدفق غير الثابت فى القنوات المكشوفة
نظم شبكات اﻷنابيب
تصميم اﻵبار وصيانتها
هيدروليكا اﻷمواج
التحليل المتقدم لنظم الرى والصـــرف
تلوث مصادر المياه )متقدم(
مقرر خاص
التسرب فى المنشآت الهيدروليكية
النحر الموضعى خلف المنشآت
نمذجة المياه الجوفية
هيدروليكا محطات الرفع
القياسات والنماذج الهيدوليكية
هيدروليكا متقدمة
مواضيع حديثة فى هندسة مصادر المياه
خيدرولوجيا أحواض اﻻستقبال لﻸنهار
هيدروليكا المصبات
قواعد بيانات النظم الهيدروليكية
نظم شبكات اﻷنابيب )متقدم(
اﻹدارة المائية للبيئة الساحلية
الدراسات اﻻقتصادية والبيئية واﻻجتماعية للمشروعات المائية
التحليل اﻹحصائى فى هندسة مصادر المياه )متقدم(
تصميم منشآت الرى )متقدم(
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07 05 601
07 05 602
07 05 701
07 05 705
07 05 801

مشروع دبلوم فى منشآت الرى
مشروع دبلوم فى هندسة مصادر المياه
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى هندسة الرى والهيدروليكا
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة الرى والهيدروليكا
رسالة الدكتوراه فى هندسة الرى والهيدروليكا

3
3
3
8
24

مناقشة
مناقشة
مناقشة
مناقشة
مناقشة

وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا )دبلوم – ماجستير – دكتوراه(
 07 05 611الهيدرولوجيا الهندسية
مقدمة – الدورة الهيدرولوجيه – عناصر الدورة الهيدرولوجية – التساقط وأنواع ه – التبخ ر  -البخ ر-ن تح – المي اه الس طحية
– المياه الجوفية.
 07 05 612القياسات الهيدروليكية والهيدرولوجية والبيئية
اﻷجه زة وط رق قياس ات التص رف والض غوط والس رعات ومناس يب المي اه ف ى المعم ل والطبيع ة – اله دارات – الفتح ة
المغمورة – النماذج الهيدرليكية – طرق قياس اﻻمطار – الجريان السطحى  -البخر والبخ ر-ن تح  -القياس ات الحقلي ة للقط اع
المائى – قياسات المياه الجوفية
 07 05 613ﺗصميم السدود الصغيرة
أنواع السدود الصغيرة – إختيار نوع السد – اﻻساسات – مواد اﻹنشاء  -تصميم الس دود الترابي ة – تص ميم الس دود الركامي ة
– تصميم السدود التثاقلية الخرسانية – المفيضات – مخارج السدود – إنشاء السدود  -التشغيل والصيانة.
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 07 05 614ﺗخطيط وإنشاء مشروعات الرى والصرف
تخطيط العمل وإدارته – العوامل المِ ؤثرة فى إختيار معدات اﻻنشاء – معدات تثبيت ودمك الترب ة – مع دات الحف ر – تجفي ف
موقع اﻹنشاء  -معدات ضخ الماء – السدود المؤقت ة – مع دات خل ط الخرس انة – مع دات تبط ين الت رع – الخوازي ق ومع دات
دق الخوازيق – الستائر اللوحية ومعدات دقها.
 07 05 615اﻹحتياجات الزراعية للمياه  ،والموازنة المائية فﻰ مصر
عﻼقات النبات والماء والتربة – اﻹستهﻼك المائى للنبات – اﻹحتياجات الغسيلية – الفواقد المائية ف ى النق ل والتوزي ع والحق ل
– جدول ة ال رى .الم وارد المائي ة ف ى مص ر :التقي يم الح الى والتوقع ات المس تقبلية – الب دائل المختلف ة لتنمي ة ه ذة الم وارد.
اﻹحتياجات المائية في مصر :الموقف الحالى والتوقعات المس تقبلية – الب دائل المختلف ة لترش يد إستخدام المي اه ف ى ك ل منه ا -
ملخص الموازنة المائية الحالية والمستقبلية فى مصر.
 07 05 616هيدروليكا ﺗطبيقيــة
هيدروليكي ة إنش اء خط وط المواس ير– الت دفق اﻹنتق الى داخ ل المواس ير – الت دفق الث انوى – تغي ر خ واص القط اع للقن وات
المكشوفة  -مآخذ محطات الرفع.
 07 05 621ﺗصميم منشآت الرى فﻰ القنوات الصغيرة
المنشآت الناقلة للمياه – المنشآت المنظمة – منشآت الحماية – منشآت القياس – منشآت تبديد الطاقة – الحماية ضد النحر.
 07 05 622منشآت التحكم فﻰ الميــاه
هيدروليكا وتحليل السدود ،والقناطر والهدارات  -تجهيز الموقع  -طرق اﻹنشاء.
 07 05 623محطات الطلمبــات
أنواع محطات الرفع – اﻷجزاء اﻷساسية المكونة لمحط ة الرف ع – اﻻبع اد المختلف ة لمنش أ المحط ة – إختي ار ع دد المض خات
المستخدمة فى المحط ة – دراس ة تس رب المي اة أس فل المنش أ – تص ميم الج زء العل وى م ن منش أ المحط ة – تص ميم أح واض
الم ص والط رد للمحط ة – تص ميم المواس ير المختلف ة – دراس ة ت أثير اﻹهت زازات عل ى منش أ المحط ة  -تص ميم البواب ات –
تص ميم ح اجز الطحال ب – إختي ار البيان ات والمعلوم ات الج اهزة والﻼزم ة لتص ميم منش أ المحط ة – المح ابس – المع دات
اﻹضافية – التكاليف الرئيسية – التكاليف الثانوية – تكاليف اﻹستهﻼك والصيانة والتشغيل.
 07 05 624النحر خلف المنشآت الهيدروليكية وطرق ﺗبديد الطاقة
مقدم ة – ظ اهرة النح ر المحل ى ف ى المنش آت الهيدروليكي ة – النمذج ة المعملي ة – حس اب النح ر المحل ى – ط رق الحماي ة –
هيدروليكية التدفق خﻼل الهدارات المتدرجة – تداخل الهواء مع التيار المت دفق – تص ميم القن وات المتدرج ة والقن وات ش ديدة
اﻻنحدار – تصميم أحواض التهدئة – إعتبارات التصميم للمنشآت الهيدروليكية لتجنب النحر.
 07 05 625ﺗطبيقات الحاسب فﻰ ﺗصميم المنشآت المائيــة
برمج ة خط وات التص ميم اﻹنش ائى والهي دروليكى لمنش آت حج ز المي اه – برمج ة حس ابات ق وى الرف ع أس فل منش آت حج ز
المياه.
 07 05 626مصبات الترع والمصارف
مقدم ة – ط رق تش غيل المص بات – التش غيل ال ذاتى – التش غيل المب وب – التش غيل المرك ب – المص ب المنفص ل – المص ب
المركب – المصبات الوسطيه – مصبات النهاية – بوابات التحكم الذاتى لمصبات النهاية.
 07 05 627ﺗبديد الطاقة خلف المنشآت الهيدروليكية
مقدمه – تصنيف مبددات الطاقة – إختيار انواع مبددات الطاقة – خصائص القفزة الهيدروليكية  -القفزة الهيدروليكية
فى أحواض التهدئة – العمق المنضغط خلف الهدارات والبوابات – هيدروليكية التدفق خﻼل الهدارات المتدرجه – تداخل
الهواء مع التيار المتدفق – تصميم القنوات المتدرجه والقنوات شديدة اﻷنحدار – تصميم أحواض التهدئه – المبددات القازفه
– اﻻعتبارات التصميمية.
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 07 05 631ﺗحليل نظم مصادر المياه
المي اه المتاح ة – متطلب ات كمي ات ونوعي ة المي اه – تطبي ق مف اهيم هندس ة ال نظم )البرمج ة الخطي ة والديناميكي ة ،الط رق
اﻻحتمالية ،و طرق التمثيل( فى تخطيط وتصميم وإدارة أنظمة مصادر المياه.
 07 05 632ﺗلوث مصادر المياه
مصادر تلوث المياه السطحية والجوفية – اﻹحتياطات والمنشآت المطلوبة لمنع التلوث  -قوانين حماية البيئة.
 07 05 633التأثير البيئﻰ لمشروعات الرى والصرف
تأثير مشروعات التخزين على البيئة – تاثير مشروعات الرى والصرف على المجتمع المحلى.
 07 05 634ﺗرشيد وﺗعظيم استخدام مياه الرى
الموازنة المائية ومشكلة العجز المائى المتزايد – فواقد مياه الرى – وس ائل تحس ين كف اءة ال رى – مش اكل ال تحكم واﻹدارة –
الجوانب اﻻجتماعية – التركيب المحصولى وتعظيم العائد من المياه – إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
 07 05 635ﺗطبيقات الحاسب فﻰ دراسة مصادر المياه
إعداد برامج للموضوعات التالية :حساب كمية المي اه الجوفي ة والض غط اﻹرت وازى – كثاف ة اﻷمط ار والجري ان الس طحى –
الموازنة المائية – تحليل بيانات ضخ اﻵبار.
 07 05 636مشروعات ﺗخزين المياه
الموقع المناسب ﻹنشاء خزان – الدراسات الهيدرولوجية – دراسة تغير اﻹحتياجات – تغي ر المس احة والحج م م ع المنس وب
– تحديد مكونات الخزان – إدارة الخزان – فواقد التخزين – الترسيب المتوقع – الدراسات الهيدروليكية.
 07 05 711هيدرولوجيا السيول ووسائل الحماية منها
مقدم ة – العوام ل الم ؤثرة عل ى الس يول  -الدراس ات المطلوب ة للس يول  -حس اب أقص ى تص رف والحج م الن اتج – وس ائل
الحماية – اﻹستفادة من مياه السيول – التأثير البيئى للسيول.
 07 05 712منشآت المساقط المائية فﻰ القنوات
مقدم ة – أهمي ة دراس ة المس اقط المائي ة – طبوغرافي ة اﻷرض – هيدروليكي ة المس اقط المائي ة  -تص ميم اﻷن واع المختلف ة
لمنشآت المساقط المائية :الرأسية ،ذات الفتحات ،المتدرجة ،الهدارات المائلة ،أو مجرى شديد اﻹنح دار  -تبدي د الطاق ة المائي ة
الزائدة والحماية من النحر الخلفى.
 07 05 713ﺗطوير نظم التحكم واﻹدارة لمياه الرى
الضرورة الملحة لترشيد مياه الرى – مشاكل التشغيل فى النظام الحالى – أهداف ووسائل التط وير – ال رى تبع ا ً لﻺحتياج ات
مع التحكم الخلفى – النمذجة الرياضية للتدفق غير الثابت فى الترع – التخزين الليل ى ف ى الت رع – منش آت ال تحكم ف ى الت دفق
– تصميم العناصر المختلفة  -إعادة تأهيل شبكة الرى – إستخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة الرى – تقي يم نت ائج التط وير
فى بعض المناطق.
 07 05 714ﺗصميم وﺗنفيذ شبكات الصرف الزراعﻰ
فوائ د الص رف الزراع ي – أس باب ارتف اع منس وب مي اه اﻷرض ية – مش اكل زي ادة الملوح ة ف ى اﻻراض ى الزراعي ة –
الدراس ات الحقلي ة التمهيدي ة – مقنن ات الص رف – تص ميم وص يانة الش بكات الس طحية والمغط اة – مواصف ـات المـ ـواد
المس تخدمة ف ى الش بكة – كف اءة شبك ـات الص رف وط رق الكش ف عنه ا – المنش آت الهيدروليكي ة لش بكات الص رف –
الصرف الرأسى باﻵبار – اﻵثار البيئية لمشروعات الصرف الزراعى.
 07 05 715هندسة وحماية الشواطﻰء
ميكانيكا حركة اﻷمواج – اﻷمواج والتيارات فى منطقة إنكسار اﻷمواج – مناسيب سطح الماء والق يم القص وى المس جلة للم د
والجزر – عملي ة الترس يب الس احلية – جوان ب التخط يط والتص ميم لحماي ة الش واطىء – الدراس ة الهيدروديناميكي ة للم داخل
المعرضة لتأثير المد والجزر – التحليل الهندسى – دراسة تطبيقية.
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 07 05 716الطرق المائﻰ فﻰ اﻷنابيب وطرق الحماية
أس بابه – الط رق الم ائى نتيج ة تغي ر لحظ ى ف ى الس رعة – معادلت ا اﻹس تمرار وكمي ة الحرك ة للحال ة العام ة – الظ روف
المحيطية  -الط رق العددي ة للح ل– الط رق الم ائى الن اتج م ن تش غيل المض خات – ظاهرت ا التكه ف وإنفص ال عم ود الم اء –
وسائل التحكم فى الطرق المائى – تطبيقات باستخدام الحاسوب.
 07 05 721هندسة البيئة المائية
المواصفات القياسية للمياه السطحية والجوفية – التلوث من نقطة مح ددة ،والتل وث م ن مص ادر موزع ة  -اﻷكس جين ال ذائب
والبكتيريا ـ إحتياج ات الرواس ب م ن اﻷكس جين .تل وث المي اه الس طحية – تل وث المي اه الجوفي ة – حماي ة المي اه م ن التل وث
والق وانين المنظم ة – ت داخل مي اه البح ر المالح ة – إع ادة إس تخدام مي اه الص رف الزراع ى – الدراس ات البيئي ة لمش روعات
الرى والصرف  -إرتفاع مستوى مياه البحار.
 07 05 722دراسة هيدرولوجية وهيدروليكية نهر النيل
الدراس ة الهيدرولوجي ة ﻷح واض نه ر الني ل وفروع ه :الح وض الجن وبى  -الح وض الش رقى – الح وض الغرب ى – ني ل
فيكتوريا – بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الع رب  -الني ل اﻷب يض – نه ر الس وباط – الني ل اﻷزرق – نه ر عطب ره – الني ل
الرئيسى ف ى الس ودان ومص ر .الدراس ة الهيدروليكي ة :القطاع ات الهيدروليكي ة واﻹنح دارات – المع ادﻻت التجريبي ة لحس اب
التدفق – النحر والترسيب .مشروعات التحكم فى التدفق ،والتخزين ،وتوليد الطاقة المائية.
 07 05 723اﻹدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لمصادر مياه الرى
مفه وم اﻹدارة المتكامل ة والتنمي ة المس تدامة والعﻼق ة بينهم ا – المب ادىء واﻷه داف – إدارة الم وارد المائي ة :تقي يم المص ادر
المائية المتاحة واﻻحتياجات ،إدارة الطلب على المياه )اﻷبعاد اﻻقتصادية واﻹجتماعي ة والتنظيمي ة( ،الن واحى البيئي ة ،الرص د
الحقلى وبناء قاع دة البيان ات – نم اذج لتطبي ق اﻹدارة المتكامل ة والتنمي ة المس تدامة ف ى مج ال ال رى )ش مال ال دلتا ،الواح ات،
الساحل الشمالى وسيناء ،المناطق المستصلحة حديثاً ،ترشيد إستخدام مياه الرى فى الدلتا والوادى ،نماذج فى دول أخرى(.
 07 05 724ﺗصميم وإنشاء التبطين لقنوات الرى
أنواع تبطين الت رع :بالخرس انة ،باﻷغش ية ،باﻷحج ار ،بالجابيون ات ،أو بالترب ة – الدراس ات الحقلي ة اﻷولية  -تص ميم الت رع
المبطنة – طرق تخفي ف ض غوط المي اه الجوفي ه عل ى التبط ين – تنفي ذ التبط ـين – فواق ـد التس رب م ن التبط ـين  -إقتص اديات
التبطين – صيانه التبطين – تطبيقات عملية وزيارات ميدانية.
 07 05 725إستخدام نظم اﻷنابيب فﻰ شبكات الرى
مقارن ة نظ م اﻷنابي ب ب القنوات المكش وفة لتوص يل وتوزي ع مي اه ال رى – مؤش رات التص ميم بإعتب ار اﻹحتياج ات المتغي رة
وكيفي ة اﻹدارة لمي اه ال رى – التص ميم الهي دروليكى والحماي ة م ن الط رق الم ائى – مع ايير التص ميم لﻸنابي ب الخرس انية
والبﻼستيكية ذات الض غط الم نخفض – الم واد المس تخدمة ومواص فاتها  -المنش آت الﻼزم ة لﻺنتق ال م ن قن وات مكش وفة إل ى
أنابيب ،أو العكس – الدراسة اﻻقتصادية والبيئية.
 07 05 726نظم خفض المياه اﻷرضية لمنشآت الرى والصرف
مصادر المياه اﻷرضية السطحية والعميقة – النظم المختلفة لتخفيض المياه اﻷرضية – تحديد التصرف التصميمى – تصميم
نظم اﻵبار السطحية – تصميم نظم اﻵبار العميقة – إقتصاديات النظم المختلفة.
 07 05 727إﺗزان جسور قنوات الرى والصرف
المﻼمح العامة للجسور الترابية – الدراسات الحقلية – طرق التحكم ف ى التس رب – تص ميم الجس ور وتحلي ل إتزانه ا – ط رق
إنشاء الجسور – القياسات الحقلية والصيانة.
 07 05 728هيدرولوجيا المياه الجوفية
مقدمه – تواجد وتصنيف المياه الجوفيه – الخزانات الجوفيه – خصائص الخزانات الجوفيه – حركة المياه الجوفيه فى
الخزانات الحره – حركة المياه الجوفيه فى الخزانات المحصورة  -حركة المياه الجوفيه فى الخزانات المحصورة/الحره –
تأثير أرتفاع المياه فى اﻷنهار على تذبذب المياه الجوفيه – اﻷثر البيئى للمياه الجوفيه.
 07 05 729هيدروليكا اﻵبار
مقدمة – خصائص الخزانات الجوفيه – إستخراج المياه الجوفيه – أبار المياه الجوفيه وأنواعها – التدفق القطرى المستقر
تجاه اﻷبار  -التدفق القطرى غير المستقر تجاه اﻷبار – الخزانات شبه المحصوره.
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 07 05 730منشآت الرى المطور
مقدمه – التدفق المستمر – التدفق المتقطع – منشآت التحكم اﻷمامى – منشآت التحكم الخلفى – قناطر اﻷحمام  -منشآت
التوزيع – منشآت التحكم – مصب النهايه – تصميم قطاعات الترع المطوره وإتزانها – تصميم المنشآت الناقله.
 07 05 731ميكانيكا الموائع
مع ادﻻت الحرك ة للس ائل المث الى – الجه د المرك ب والس رعة المركب ة – الحرك ة الدوراني ة – الجري ان خ ﻼل وس ط مث الى:
المعادﻻت اﻷساس ية – فك رة التماث ل لحق ول الجري ان – التس رب تح ت الخزان ات .الجري ان المض طرب والطبق ة الحدودي ة –
الص ورة العام ة لمع ادﻻت اﻻس تمرار والطاق ة وكمي ة الحرك ة  -الس ريان الطبق ى والمض طرب واﻹنتق الى – دراس ة إنتش ار
السريان فى البحيرات والمصبات.
 07 05732هندسة اﻷنهار وحركة الرواسب
خصائص الرسوبيات – بداية الحركة لجزيئات التربة الرسوبية – أنظمة الس ريان – مقاوم ة الحرك ة وتوزي ع الس رعات ف ى
القنوات الرسوبية – الحمل الكلى المنقول  -تغير حمل القاع فى القنوات الرس وبية – الحرك ة الجانبي ة وإنتق ال الرس وبيات ف ى
القنوت الرسوبية – تهذيب اﻻنهار وحماية الجوانب – تغير اﻻنهار.
 07 05 733التحليل اﻹحصائﻰ فﻰ هندسة مصادر المياه
أساس يات التحلي ل اﻻحص ائى والتك رارى الهندس ى – التطبيق ات اﻹحص ائية ف ى تحلي ل البيان ات الهيدرولوجي ة والهيدروليكي ة
ونتائج التجارب المعملية.
 07 05 734الهيدروليكا الحسابية
نظرية الفروق المحددة – نظرية العناصر المحددة – مقدمة للغة الف ورتران – التمثي ل الرياض ى للظ واهر الطبيعي ة – تقني ات
الحل وتقييمها – نموذج لتدفق المياه خﻼل التربة المشبعة وغي ر المش بعة بالمي اه – تمثي ل ت دفق المي اه ف ى اﻻنه ار الطبيعي ة –
معايرة النموذج – نموذج لضبط تدفق المياه فى قن وات ال رى والش ﻼﻻت – نم اذج للق اع المتح رك – نم اذج لنق ل الملوث ات –
نماذج لتسرب المياه أسفل المنشآت الهيدروليكية.
 07 05 741طريقة العناصر المحدودة فﻰ المنشآت المائية
مراجعة للرياضيات المطلوبة للموضوع – تشكيل المتغيرات وتطبيقاتها – المعادﻻت المحلية والكلية للعناصر – تطبيق
الشروط الحدية – تطبيقات لطريقة العناصر المحددة فى التدفق بإستخدام الحاسب اﻵلى.
 07 05 742التدفق غير الثابت فﻰ القنوات المكشوفة
مقدم ة – المع ادﻻت اﻷساس ية  -الح ل بطريق ة الخط وط الممي زة – دراس ة مش كﻼت الموج ة البس يطة ،والموج ة الكيناتيكي ة،
وأمواج اﻻرتفاع واﻻنخفاض ،وموجة التشتت – دراسة الموجة الناتجة من إنهيار سد – النمذجة الرياضية.
 07 05 743نظم شبكات اﻷنابيب
التصميم اﻹقتصادى لخطوط مواسير الطرد واﻹنحدار – إختيار الطلمبات للشبكات البسيطة والمركب ة – التكه ف – المح ابس
المختلفة لخطوط المواسير – الطرق المائى فى المواسير – حماية المواسير من أخطار الطرق المائى.
 07 05 744ﺗصميم اﻵبار وصيانتها
الطبقات الحاملة للمياه الجوفية – إستكشاف المياه الجوفية – التصميم المث الى لﻶب ار – ش بكة البئ ر وعمقه ا – ط رق الحف ر –
تطوير البئر – الصدأ والترسيب الكيميائى – صيانة اﻵبار.

 07 05 745هيدروليكا اﻷمواج
النظرية الخطية لﻼمواج – خواص اﻻمواج – النظريات الغيرخطية حساب اﻻمواج فى المياه العميقة – اﻻنتقال فى المياه
الضحلة ديناميكا منطقة تكسر اﻻمواج – حركه الرسوبيات الساحلية نمذجة اﻻمواج – تأثير اﻻمواج على الشاطىء وعلى
منشآت الحماية .
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 07 05 746التحليل المتقدم لنظم الرى والصـــرف
اﻹحتياجات المائية للرى – نظ م ال رى الحديث ة – تخ زين مي اه ال رى – آب ار مي اه ال رى – ض خ المي اه ف ى ال رى والص رف –
توص يل المي اه – مش اكل الملوح ة – تعظ يم إس تخدام مي اه ال رى – الص رف الزراع ى – الط رق الم ائى ف ى ش بكات ال رى –
إقتصاديات نظم الرى والصرف.
 07 05 747ﺗلوث مصادر المياه )متقدم(
أنواع ومصادر الملوثات – تغير تركيز وطبيع ة الملوث ات نتيج ة الخل ط ،واﻻنتق ال ،واﻹنتش ار – تل وث اﻷنه ار والبحيرات -
تلوث اﻵبار والمياه الجوفية – تلوث الخزانات – الطرق الهندس ية لمعالج ة مش اكل تل وث المي اه  -تحلي ل ال نظم الحالي ة ﻹدارة
نوعية المياه – دراسة تلوث نهر النيل.
 07 05 748مقرر خاص
يشمل موضوعات تخدم موضوع البحث الذى يقوم به الطالب ،بناء على رأى المشرف.
 07 05 749التسرب فﻰ المنشآت الهيدروليكية
مقدمه – صور التسرب – خصائص التسرب – تأثير التسرب على المنشات الهيدروليكية – طرق تحليل التسرب – الطرق
التحليلة – الطرق التقريبية – الطرق التجريبية – الطرق المعملية – الطرق العدديه – تصميم المنشات الهيدروليكية التثاقليه
ضد التسرب – تصميم التكوينات الترابيه ضد التسرب.
 07 05 750النحر الموضعﻰ خلف المنشآت
اجهاد القص الحرج على التربة فى القنوات المكشوفة شيلدز دياجرام – ظاهره النحر المحلى – مراحل النحر  -النحر خلف
البوابات – النحر حول ركائز الكبارى  -النحر حول حوائط ومداخل الكبارى – دراسه بعض المعدﻻت والعوامل المختلفة
المؤثره على النحر .
 07 05 751نمذجة المياه الجوفية
أنواع الخزانات الجوفية – الخواص الطبيعية للطبقات الحاملة واساليب قياسها – طرق استكشاف المياه الجوفية – نظم
السريان تجاه اﻵبار  -النمذجة الرياضية – المعادﻻت الحاكمة – النمذجة العددية – كود المياه الجوفية .
 07 05 752هيدروليكا محطات الرفع
أنواع المحطات – التصميم الهيدوليكى للطلمبات – هيدروليكا أحواض المص والطرد – هيدروليكا المواسير الخاصة
بالمحطات دراسه تسرب المياه أسفل وحول المحطات – هيدروليكا المنشآت المتعلقة بالمحطه – هيدروليكا منشآت الحماية
الخاصه بالمحطات .
 07 05 753القياسات والنماذج الهيدروليكية
طرق التصرفات والضغوط والسرعات والمناسيب فى المعمل والطبيعة – طرق القياس خلف المنشآت الهيدروليكية –
النماذج الهيدروليكية فى المعمل – النماذج الهيدروليكية الرياضية والعددية .
 07 05 811هيدروليكا متقدمة
معادﻻت بقاء الكتلة والطاقة – مقدمة للخلط واﻹنتشار فى المجارى الطبيعية – تدفق الق ص المض طرب – النظري ة اﻷساس ية
للتش تت – التش تت اﻹنتق الى – اﻹنتق ال المض طرب والخل ط ف ى ال نظم الطبيعي ة – الخل ط ف ى المي اه الس احلية – الت دفق غي ر
الثابت فى القنوات المكشوفة – الت أثير المتب ادل ب ين المي اه المتدفق ة وم ا يح يط به ا – النم اذج الرياض ية والعددي ة – الظ روف
المحيطية واﻹبتدائية – البرمجة لبعض التطبيقات الهيدروليكية – تطبيق بعض البرامج الجاهزة.
 07 05 812مواضيع حديثة فﻰ هندسة مصادر المياه
مراجع ة نقدي ة وتلخ يص لﻸبح اث والنش رات العلمي ة الحديث ة ف ى موض وع أو أكث ر ،باﻹتف اق م ع المش رف ،م ع عرض ها
وتقييمها فى ندوة بالقسم.
 07 05 813خيدرولوجيا أحواض اﻻستقبال لﻸنهار
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العوام ل المناخي ة الم ؤثرة عل ى التس اقط – التحلي ل اﻹحص ائى/الزمنى – ح دود ح وض التس اقط – دراس ة الترب ة والغط اء
النب اتى– تق دير فواق د البخ ر – تق دير فواق د التس رب – الفواق د ف ى المس تنقعات – تق دير الت دفق الس طحى ومعام ل اﻹي راد–
الموازنة المائية للبحيرات – طرق القياس واﻷخطاء المتوقعة – مشروعات زيادة اﻹيراد المائى.
 07 05 821هيدروليكا المصبات
تصنيف المصبات – هيدروديناميكا المصبات – الخلط المض طرب واﻹنتش ار ف ي المص بات – ت أثير اﻷعم ال الهندس ية عل ي
تغلغل مياه البحر – فيزياء التلوث فى المصبات – إستخدام الحاسب فى النمذجة الهيدروليكية للمصبات.
 07 05 822قواعد بيانات النظم الهيدروليكية
بحوث البيانات في الهيدرولوجيا – تحليل البيانات في قواعد البيانات الكبيرة – توصيل البيان ات – تجهي ز وتحلي ل البيان ات –
التحليل باستخدام الحاسب اﻻلى.
 07 05 823نظم شبكات اﻷنابيب )متقدم(
الدراس ات الحقلي ة والتخط يط – الدراس ات اﻹحص ائية – إختي ار ن وع الماس ورة – إس تخدام ب رامج الحاس ب ف ى التحلي ل
الهيدروليكى واﻹقتصادى – المحابس والملحقات المختلف ة لخط وط المواس ير – حماي ة المواس ير م ن أخط ار التآك ل وأخط ار
الطرق المائى – طرق اﻹنشاء والتنفيذ – دراسة تطبيقية.
 07 05 824اﻹدارة المائية للبيئة الساحلية
العوام ل المناخي ة – دراس ة اﻷمط ار – مص ادر المي اه الس طحية والجوفي ة – تحلي ة المي اه – مواص فات اﻵب ار وتوزيعه ا –
تخزين المياه – تداخل مياه البحر – مشاكل ملوح ة المي اه والترب ة – تل وث البحي رات الس احلية – الموازن ة المائي ة – الدراس ة
اﻻقتصادية.
 07 05 825الدراسات اﻹقتصادية والبيئية واﻹجتماعية للمشروعات المائية
التموي ل الم الى للمش روعات المائي ة – الت دفقات الس نوية ومع دل التض خم – توزي ع التك اليف ب ين الحكوم ة والمس تثمرين –
العائد الم الى الس نوى المتوق ع – ت أثير التغي رات الطبيعي ة والمحلي ة والعالمي ة – الت أثير البيئ ى للمش روع – العائ د اﻹجتم اعى
للمشروع – مقارنة البدائل المختلفة للمشروع.
 07 05 826التحليل اﻹحصائﻰ فﻰ هندسة مصادر المياه )متقدم(
مقدمة – السﻼس ل الزمني ة – أساس يات منحني ات اﻹحتم ال – النم اذج الرياض ية لﻺحتم ال – م دى البيان ات – إختي ار الح دث
التصميمى – تحديد المجازفة المسموحة – تكرار الفيضانات – اﻹحتماﻻت والتحليل الزمنى اﻹحصائى.
 07 05 827ﺗصميم منشآت الرى )متقدم(
تخطيط الموقع – المفاهيم اﻹقتصادية اﻷساسية – الطرق المختلف ة للتحلي ل اﻹنش ائى – إس تخدام الب رامج الج اهزة ف ى تص ميم
منشآت الرى – تطبيقات.
 07 05 601مشروع دبلوم فﻰ منشآت الرى
 07 05 602مشروع دبلوم هندسة مصادر المياه
 07 05 701ﺗقرير علمﻰ ماجستير الهندسة فﻰ هندسة الرى والهيدروليكا
البديل اﻷول:
دراس ة نظري ة لمش كلة علمي ة ف ى مج ال ال رى والهي دروليكا ،بحي ث يش مل التقري ر :مقدم ة توض ح المش كلة
المقترح بحثها وأهميتها التطبيقية -مراجعة لﻸبحاث الس ابقة الت ى تناول ت ه ذه المش كلة -إقت راح الخط وط العام ة
لكيفي ة دراس ة وح ل ه ذه المش كلة  ،نظري ا ً أوعملي ا ً  -تطبيق ات حس ابية لمش اكل ش بيهة بالمش كلة المقترح ة،
بإستخدام برامج جاهزة للحاسب اﻵلى ،أو دراسة وتحليل بيانات عملية )حقلية( للمشكلة.
البديل الثانﻰ:
إعداد تقرير عن أحدث اﻷبحاث والنظري ات ) (State of the Artع ن موض وع مح دد ،ل ه أهمي ة تطبيقي ة ف ى
مجال الرى والهيدروليكا ,مع التعليق والمقارنة وتوضيح وجهه نظر الباحث ،وبيان الفائ دة العملي ة المتوقع ة ف ى
الظروف المحلية .ويجب أن يلتزم الباحث بالحصول على نسخ من أه م المراج ع المس تخدمة ف ى تقري ره ،بحي ث
ﻻيقل عدد اﻻوراق البحثية التى يراجعها عن  15بحث.
البديل الثالث:
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مشابه لﻸول عموماً ،ولكن التوجه الرئيسى فيه هو دراسة وتحليل بيانات عملي ة )حقلي ة( للمش كلة ،م ع إس تيعاب
وبيان اﻷساس العلمى لهذه الدراسة.
 07 05 705رسالة ماجستيرالعلوم فﻰ هندسة الرى والهيدروليكا
 07 05 801رسالة الدكتوراه فﻰ هندسة الرى والهيدروليكا
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