
  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة

  المهنیه ودبلوم الدراسات العلیا الدراسات لمقررات دبلومالمحتوى العلمي 

  هیدرولیكا ٥٠١همى

مبدأ الطاقة، مبدأ كمیة الحركة،مفاهیم تطورالسریان المنتظم، السریان ،  مبادئ سریان المائع
القنوات، السریان سریع التغیر، مقدمة للسریان الحیزى، تصمیم /متدرج التغیر  والمتغیر المكانى

 .غیر المستقر سریع التغیر ومتدرج التغیر، النمذجة الهیدرولیكیة

  هندسة الرى  ٥٠٢همي 

الزراعة برى االمطار،  الرى فى مصر ،  مصادر وتخزین میاه الرى، عالقات الماء  –مقدمة 
مائى، متى یتم الرى وبأى كمیة ، طرق الرى والتربة، قیاس المحتوى المائى للتربة، االستهالك ال

، )الرى بالرش والرى بالتنقیط(السطحى والتحت سطحى، وعملیاته، تصمیم نظم الرى باالنابیب 
المحاصیل، الملوحة فى االرض الزراعیة، االنظمة  ير  تحسین نظام النقل المائى، ادارة انظمة

 .االتوماتیكیة

  هندسة الصرف  ٥٠٣همي 

مقدمة صرف االراضى الزراعیة، الصرف الطبیعى التحت سطحى، المصارف ماء التربة، 
المكشوفة والمغلقة، طرق مختلفه لتصمیم الصرف تحت سطحى، الصرف للتحكم فى الملوحة، 

  .الصرف باالبار، اقتصادیات الصرف

  اجهزة القیاس والمعایرة ٥٠٤همي 

االخطاء فى القیاسات، الدقة، نظریات اهمیة القیاسات، الحاجة الى قیاسات الماء، نظریة 
االجهزة والمعدات المستخدمة فى المعمل، االجهزة والمعدات المستخدمة فى  وانظمة القیاس،

وطرق ضبطها واستخدامها، القیاسات فى القنوات المكشوفة، القیاسات فى ، الحقل، مواصفاتها
وعرض البیانات، معایرة  انظمة السریان تحت ضغط، الطرق الحدیثة فى القیاسات، تحلیل

  .االجهزة، استخدام التكنولوجیات الحدیثة فى القیاس

  الماكینات الهیدرولیكیة  ٥٠٥همي 



مقدمة، مقدمة سریان المائع االنضغاطى، تصادم النفث، دفع النفث،السواقى المائیه، التوربینات 
ترددیه ، اختبارات اداء الترددیه، اختبارات اداء التوربینات، المضخات الطارده و ال/النبضیه

 .المضخات، ملحقات المضخات

  قیاسات تطبیقیة معملیة وحقلیة    ٥٠٦همى

مقدمة، طرق قیاسات السرعة، طرق قیاسات الضغط، قیاسات السریان و الضغط بالمضخات والتوربینات، 
التوصیل قیاسات السریان و الضغط داخل التربة ، قیاسات ملوحة التربة، قیاسات التسرب، قیاسات 

  .الهیدرولیكى

   المائیةالمنشآت  ٥٠٧همي 

مقدمة، مفاهیم التصمیم، تصنیف المنشآت المائیة، المنشآت الناقلة، المنشآت المنظمة، منشآت 
 .الحمایة، منشآت القیاسات، منشآت تبدید الطاقة، المنشآت الحاجزة للمیاه

  

  

  

  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 

  المائیةترمیم وصیانة المنشآت   ٥٠٨همي 

مقدمة، المبادئ والمفاهیم، انواع الشروخ، طرق تقییم الشروخ، انواع انهیارات المنشآت المائیة، 
ترمیم وصیانة االساسات واالنشاءات السفلیة والعلویة للمنشآت المائیة، صیانة البوابات 

  .والهدارات والسدود واحواض التهدئة والقنوات المبطنة

  تقییم ومتابعة مشاریع الرى والصرف   ٥٠٩همى

تسویة ، مقدمة، التقاریر الحقلیة شاملة القیاسات المختلفة، قیاسات الماء، قیاسات ماء التربة 
الخطوط العریضة، الرى بالرش، الرى بالتنقیط،  االرض، تقییم طرق الرى المختلفة، الخطى،

  .تقییم انظمة الرى السطحى وتحت السطحى



  تقییم األداء لمشاریع الرى والصرف   ٥١٠همي  

مقدمة، النماذج االحصائیة وانظمة التحلیل، كفاءات الرى ، ادارة مشاریع الرى والصرف، 
  كفاءات انظمة نقل الماء، تقییم عائد المحاصیل، اقتصادیات أنظمة الرى والصرف المختلفة

  الهیدرولوجیا  ٥١١همي 

، تقدیر میاه احواض االمطار، المیاه الجوفیة و انواع  مقدمة، الدورة الهیدرولوجیة ومكوناتها،
خزاناتها الجوفیة، سریان المیاه الجوفیة ،تصمیم وانشاء االبار، مقدمة النمذجه العددیة 

 .للهیدرولوجیا السطحیة والمیاه الجوفیة

  الرى و الصرف  دارة مشاریعإ ٥١٢همي 

تشغیل وصیانة انظمة الرى والصرف، مقدمة، تنسیق وادارة وتمویل مشروعات الرى والصرف، 
محاكاة الطلب على المیاه لمناطق الزمام، بدائل خطط التوصیل ونقل المیاه، نماذج تحلیل 

 .البیانات، نماذج المحاكاة للرى والصرف

  هندسة المیاه الجوفیة  ٥١٣همي 

لتحلیلة لتقییم ، المعادالت االساسیة لحركة المیاه الجوفیة، هیدرولیكا االبار، الطرق ا مقدمة
، جودة خزانات المیاه الجوفیة، تداخل المیاه العزبة والمالحة، تصمیم  سریان المیاه الجوفیة

  .وانشاء االبار العمیقة والسطحیة، تصمیم نظم خفض منسوب المیاه الجوفیه

  منظومات الرى والصرف واستصالح االراضى ٥١٤همي  

مة الرى والصرف، تسویة االرض، قیاسات نوعیة مقدمة، انواع االراضى الزراعیة، مبادئ انظ
، معایرة  میاه الرى والصرف، غسیل االرض المالحة، تقییم طرق الرى، تقییم طرف الصرف

 .كفاءات انظمة الرى والصرف

  اقتصادیات أنظمة الري والصرف  ٥١٥همي 

تقییم انتاجیة االرض، النماذج مقدمة، اساسیات االقتصاد الهندسى، تحلیل القرار، تسعیر االرض والمیاه، 
االقتصادیة لدراسة مشاریع الرى والصرف، تحلیل القرارات االقتصادیة لمشروعات االستصالح، التسعیر 

  .والتمویل، تحلیل التكلفة والربح



  

  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 

  میكانیكا الموائع وتطبیقاتها  ٥١٦همي 

االساسیة مثل معادالت االستمراریة والطاقة وكمیة الحركة، تطبیقات مراجعة المبادئ والمفاهیم 
معادالت الطاقة وكمیة الحركة، الفواقد الهیدرولیكیة، هیدرولیكا االنابیب، انظمة االنابیب 
بمضخات وبغیر مضخات، المضخات على التوالى وعلى التوازى، مكان المضخة، التحلیل 

دمة السریان للموائع المثالیة، السریان حول االجسام المغمورة، یكیة، مقلالبعدى والنمذجة الهیدرو 
 . نظریة الطبقة الحدودیة، مقدمة الى الدینامیكا الحسابیة، تطبیقات ومشروع المقرر

  میكانیكا االمواج  ٥١٧همي 

مقدمة نظریات االمواج، نظریة االمواج الخطیة، نظریات االمواج غیر الخطیة، معادالت 
، في المیاه العمیقةواج غیر الخطیة فى المیاه الضحلة، االمواج غیر الخطیة بوسینسك، االم

  .امواج نیفر ستوكس، خزان االمواج العددیة، نظریة  مولد الموجات

  اقتصادیات النقل المائى ٥١٨همي 

مقدمة، معادالت التكلفة السنویة،تكلفة تشغیل الوحده والتحلیل االقتصادى لها، النظریات 
وسلوك انظمة النقل الكبرى، التنظیمات االقتصادیة، التسعیر والتمویل، تحلیل  االقتصادیة

  .التكلفة الربح، التأثیر على الكفاءة االقتصادیة

  المالحة الداخلیة ٥١٩همي  

انواع القنوات المالحیة، المراسى المالحیة، خصائص السفن، حركة السفن، تصمیم قطاعات 
نحنیات، تهذیب االنهار، االدوات المالحیة المساعدة، الحفر، الماء، میول الجوانب، تصمیم الم

  .االعماق، االهوسة المالحیة، الكبارى المالحیة

  هندسة الشواطئ  ٥٢٠همي 



خلفیة تاریخیة لهندسة الشواطئ، الریاح، االمواج، امواج  البحار لفترة طویلة، التیارات القریبة 
تأكل الشاطئ، حوائط الشاطئ، تحسین وتطویر من الشاطئ الرسوبیات الشاطئیة، التحكم فى 

 .المساحات قرب الشاطئ، نمذجة التغیر فى خط الشاطئ

  هندسة الموانئ  ٥٢١همي 

حواجز االمواج، الجوانب، االرصفة، احواض السفن، انواع الموانئ، اختیار الموقع، تخطیط 
  .الموانئ، مراسى الحاویات

  السدود واالنفاق والقناطرالكبرى  هندسة ٥٢٢همي 

السدود الترابیة والركامیة، السدود الثقلیة، السدود الخرسانیة، السدود القوسیة، نواحى التصمیم، 
تحلیل التسرب وطرق التقلیل منه ومنها الحقن والمرشحات، اتزان المیول، تصمیم القناطر، 

ل المیاه وانواعها، السدود ومحطات تولید وعناصرها المختلفة، تاریخ االنفاق واستخدامتها فى نق
الطاقة من المیاه واختیار مقاطعها، الدراسات الجیولوجیة، االحمال وضغط التربة، رد الفعل 

  .المرن على االرض

  

  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 

   الهیدرولیكا الرسوبیة ٥٢٣همي 

المعلق، الحمل الكلى، النحر خصائص الرسوبیات، بدایة الحركة، حمل القاع، الحمل 
والترسیب، احواض االنهار، انتاج الرسوبیات، النماذج العددیة، نظریة اینشتین لحمل القاع 

 .والحمل المعلق، انتقال الرسوبیات غیر منتظمة المقاس

  صیانة شبكات الرى والصرف ٥٢٤همي 

شبكات القنوات  مقدمة، مفاهیم التشغیل والتحكم، ادارة مشاریع الرى والصرف، صیانة
والمصارف، صیانة البوابات، البغال و االكتاف والمصافى،  صیانة معدات انظمة الرى بالرش 
والرى بالتنقیط،  صیانة شبكات الصرف واجزائها، صیانة  مضخات الرى والصرف، طرق 

  .الصیانة والمراقبة والمتابعة، استمراریة مشاریع الرى وحمایتها



  االنهارصیانة وتهذیب   ٥٢٥همي 

عامِالت األنهار ُ ور التدفق، مقدمة، مفاهیم أساسیة، انهار طبیعیة، نظام م ط القنوات ، صُ ْ ضب
صیَّغ ، التنبؤ بالتصرُّف، وتًحوُّل األنهار، العالقات الهیدرولیكیة الخاصة بالقنوات الرسوبیة

ل الرسوبي ْ م ل الرسوبي، الحِ ْ م تهذیب ، األنهارنظریة نُظم ، إتزان األنهار، أسالیب قیاس الحِ
ال الكباري، حمایة الجسور، األنهار ومنشآت التحكم غَ ل ِب ْ و َ   .النّحر ح

  محطات تولید الطاقة الكهرومائیة ومحطات الضخ ٥٢٦همي 

اقة ات الطاقة، أنواع التربینات وكفاءتها، مقدمة، أنواع محّطات تولید الّط ات محّط نَ ّ ، تصمیم مكو
 ْ خ خْ تصمیم مكونات محطات ، محطات الضّ ، خصائص المنحنیات، منحنیات النظام، الضّ

ات، األحمال خْ   .تصمیم أحواض المضّ

  النماذج العددیة وتطبیقاتها ٥٢٧همي 

مقدمة، المعادالت التفاضلیة االساسیة، طریقة االفروق المحددة، طریقة العناصر المحددة، 
 .طریقة العناصر المحیطیة، تطبیقات فى مجاالت المیاه

  وارد المیاهادارة م ٥٢٨همي 
مقدمة، تقییم موارد المیاه، تقییم مشروعات المیاه ، ادارة وتمویل مشروعات المیاه ، نوعیة المیاه 
السطحیة والجوفیة، تشغیل انظمة الرى والصرف، محاكاة االحتیاجات المائیه والخطط البدیلة 

  .المتكامله للمیاهلتوصیل المیاه ، نماذج تحلیل البیانات، تحلیل القرارواالداره 

  التوربینات المائیة ومحطاتها ٥٢٩همي 

اقي، ربیناتو الت امقدمة، هیدرولیك َ ربینات و الت، ربیناتو تصمیم الت، ربیناتو كفاءة الت، السَّو
فعیة جعیة و الت، الدّ ّ   .ربیناتو أداء الت، )ربینات رد الفعلو ت(ربینات الر

  الضحلةالنزح الجوفي للمیاه  ٥٣٠همي 

طرق ، مصادر المیاه الضحلة، خصائص وتصنیفات التربة، أنواع اآلبار الضحلةمقدمة، 
  .طرق إنشاء اآلبار الضحلة، برامج عددیة لتصمیم اآلبار الضحلة، النزح

  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 



نشاء اآلبار ٥٣١همي  ٕ   تصمیم وا

تصمیم ، شحن اآلبار، فواقد اآلبار، أنواع الخزانات الجوفیة، مقدمة، اختبار الضخ واالسترداد
 ةطرق حفر اآلبار في التربة الرسوبی، أنواع وطرق إنشاء اآلبار المفتوحة، اآلبار األنبوبیة
  .إنشاء اآلبار ةاقتصادی، تنظیم عملیات الضخ، تصمیم المصافي، والتربة الصخریة

  هیدروجیولوجیه ال الهندسه ٥٣٢همي 

، العالقة بین تركیبات التربة والمیاه ، التركیبات الجیولوجیه تاریخ ،مقدمة، الجیولوجیا في مصر
تقییم المیاه ، تقییم معامالت الخزانات الجوفیة، مصادر الخزانات الجوفیة،  حركة المیاه الجوفیة

  .اقتصادیات المیاه الجوفیة، استخدامات المیاه الجوفیة، الجوفیة

  الهیدرولیكا التطبیقیة   ٥٣٣همي 

ن، السریان احادى، ثنائى وثالثى االبعاد، معادلة خط السریان فى السریان ثنائى تصنیف السریا
االبعاد وثالثى االبعاد، السریان الدورانى وغیر الدورانى، الدوامیة والدائریة، السریان الجهدى، 

كة السریان، طرق انشاء شبكة السریان، بمعادلة البالس، ش، دالة السریان، سرعة الجهد
شبكة السریان، تحلیل التسرب اسفل المنشآت المائیة باستخدان الطرق المختلفة، استخدامات 

طول التسرب، طول النحر، تصمیم فرشة المنشآت المائیة، التدرج الهیدرولیكى عند المخرج، 
مراجعة السریان المنتظم فى القنوات المكشوفة، تحلیل السریان بالقرب من المنشآت 

  .والبوابات الهیدرولیكیة مثل الهدارات

  الهیدرولیكا المعملیة ٥٣٤همي 

اهمیة القیاسات المعملیة، التخطیط للتجارب المعملیة، استخدام التحلیل البعدى والنمذجة 
: الهیدرولیكیة، تحلیل البیانات المعملیة، عرض النتائج، كتابة التقاریر وتفسیر النتائج، تطبیقات

معادلة االستمراریة، التحقق من معادلة برنوللى،  التحقق من قوانین االستاتیكیة،  التحقق من
التحقق من مبدأ كمیة الحركة، قیاسات السرعة المتوسطة، توزیع السرعة وحسابات التصرف، 
قیاسات التدفق معملیا بالطرق المختلفة ومعایرة االجهزة، التعرف على انواع السریان معملیا، 

بقى، قیاسات الفاقد باالحتكاك والفواقد الثانویة، انماط السریان، استخدامات جهاز السریان الط
   .، تجارب أخرى متنوعة  القیاسات بالطرق المعملیة الحدیثة



  القیاسات فى هندسة الرى والصرف ٥٣٥همي 

مراجعة نظم الرى المختلفة، قیاسات التدفق فى انظمة الرى السطحیة، قیاسات ماء الرى فى 
الرى فى نظام الرى بالرش والرى بالتنقیط، معامل  نظم الرى التحت سطحیة، قیاسات ماء

ه الرى ومدى صالحیته، خلط میاه الرى والصرف، ااالنتظام، كفاءات الرى، قیاسات نوعیات می
اعادة استخدام میاه الصرف، قیاسات میاه الصرف فى النظام المفتوح والنظام المغلق، كفاءات 

  .ة، مشروع المقررالصرف، بحث فعالیة انظمة الصرف، رحالت حقلی

  الهیدرولیكیةمعایرة المنشآت  ٥٣٦همي  

لماذا الحاجة الى المعایرة، منشآت قیاس التدفق، استخدامها، معایرتها، انشاء النموجرام، طرق 
  .انشاء وضبط مقاییس االعماق، معالجة بیانات االنهار وقیاستها

  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 

 الهیدرولوجیةالقیاسات  ٥٣٧همي 

مراجعة مبادئ الهیدرولوجیا الهندسیة، قیاسات عوامل المناخ والطقس، قیاسات المتعیرات 
الهیدرولوجیة، تصمیم شبكات القیاس، معالجة البیانات واستكمالها، محطات الطقس، محطات 

وة، الطقس االتوماتیكیة، قیاسات المجارى المائیة، قیاسات الرسوبیات، طرق ایجاد تصرف الذر 
  .طرق ایجاد انتاج االمطار

  القیاسات الحقلیة ٥٣٨همي 

اهمیة القیاسات الحقلیة، قیاسات المناسیب فى القنوات وفى االبار، وانواع المقاییس، قیاسات 
معامل النفاذیة، قیاسات التسرب، انواع عدادات التیار وقیاسات السریان، طرق االستخدام 

طرق التخفیف، الطرق غیر المباشرة، استخدام القمر السرعة، - والمعایرة، طریقة المساحة
الصناعى فى القیاسات الهیدرولیكیة، استخدام الطرق الجویة فى القیاسات، الطرق الحقلیة 

  .الحدیثة فى قیاسات التدفق والسرعة

  اقتصادیات المیاه الجوفیة ٥٣٩همي 
الربح، تحلیل الزیادة فى / لفةمفاهیم االقتصاد الهندسى، طرق تقییم البدائل، طریقة  نسبة التك

التكلفة االبتدائیة، تحلیل الحساسیة، تحلیل عدم التأكد، تكلیف انشاء االبار، تكالیف الحفر، 



تكالیف التطهیر، تكالیف المضخات، تكلیف ضخ المیاه، تشغیل مضخة واحدة او عدة 
  . جهمضخات مقابل تكلفة التشغیل، تحلیل المخاطرة، خطوات اتخاذ القرارونماذ

   تصمیم وانشاء السدود الترابیة والركامیة  ٥٤٠همي 
انواع السدود الترابیة والركامیة، العوامل المؤثرة، المواد، السدود المتجانسة وغیر المتجانسة، 
التسرب خالل السد واسفل السد، اختیار المتغیرات التصمیمیة مثل المیول وعرض قمة السد 

عتبارات التصمیمیة، حمایة السدود الترابیة والركامیة وعرض قاعدة السد، االساسات، اال
  .وتأمینه، التقنیات الحدیثة للتصمیم واالنشاء للسدود الترابیة والركامیة

  تصمیم وانشاء السدود الثقلیة والخرسانیة  ٥٤١همي 
انواع السدود الخرسانیة، مواد االنشاء، استخدامات السدود الخرسانیة، العوامل المؤثرة على 

لتصمیم والقوى المؤثرة وطرق التصمیم، طرق االنشاء ومعدات االنشاء، االساسات للسدود ا
  .الخرسانیة

  تصمیم وانشاء الخزانات ٥٤٢همي 
انواع الخزانات، اختیار مكان الخزان، الدراسات الالزمة الختیار الخزان، االثار الجانبیة النشاء 

وحسابها، صیانة الخزانات، تقلیل البخر من الخزانات، الخزان، عمر الخزان، تقدیر الفیضانات 
التصرف التصمیمى، تحلیل البیانات التاریخیة، الرسوبیات فى الخزان، قیمة الرسوبیات فى 

  ).بحیرة ناصر(الخزانات، امثله للبحیرات 

  

  

  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 

 طرق وتقنیات الحقن للسدود ٥٤٣همي 

مواد الحقن، اسباب الحقن ودواعیه،  حقن التربة، حقن االساسات، حقن جسم اهمیة الحقن، 
السد، الطرق والتقنیات الحدیثة لحقن السدود، الحقن كعالج لمشاكل السدود واعادة ترمیمها، 

  .استخدام الحقن للمنشآت الهیدرولیكیة االخرى

 االسباب والعالج : انهیار السدود ٥٤٤همي 

النهیار بین السدود، حاالت االنهیار للسدود الترابیة والركامیة، اسباب مقدمة وتوزیع حاالت ا
انهیارات السدود الترابیة والركامیة،  طرق الوقایة من هذه االنهیارات، حاالت االنهیار للسدود 
الثقلیة، اسبابا هذه االنهیارات، الوقایة من هذه االنهیارات، اسباب الشروخ، تآثیر الشروخ 



قن كعالج للشروخ، حمایة السدود من االنهیارات، اسباب انهیار المنشآت االخرى وعالجها، الح
 .وعالجها

 اساسات السدود ٥٤٥همي 

تحریات التربة الساسات السدود، العوامل المؤثرة الختیار تربة اساسات السد، انواع االساسات، 
االساسات، التسرب خالل السدود على تربة صخریة، السدود على تربة لینة، حقن التربة وحقن 

االساسات، االلواح الخازوقیة والحوائط الخازوقیة،  موقع الحوائط الخازوقیة، المرشحات، 
  .المصارف تحت السدود خالل االساسات

 هندسة القیاس واالنذار المبكر للسدود ٥٤٦همي 

الزمـه للقیـاس ، أهمیة هندسة القیاس للسـدود ، معـامالت القیـاس و المتابعـه للسـدود ، المعـدات ال
  . ار المبكر للسدودذتصمیم شبكة القیاس و نظم االتصاالت ، صیانة وتشغیل نظم االن

 هندسة ادارة ازمات موارد المیاه  ٥٤٧همي 

اب الكوارث المائیة، ادارة فریق بانواع كوارث المنشآت المائیة والكوارث المائیة عموما، اس
ق العمل، السیاسة التدریبیة للفریق قبل الكوارث، تقلیل العمل العادة المنشأ للتشغیل، ادارة فری

 شئاثار الكوراث، استخدام التقنیات الریاضیة لوضع خطط واستراتیجیات للعمل على اعادة كل 
الى اصله فى اقل وقت ممكن، استخدام نماذج التعظیم الدارة الكوارث، استخدام نظم دعم 

  .القرار لتقلیل الخسائر

 یة النهیار المنشآت المائیةبومعالجة االثار الجانتقییم  ٥٤٨همي 

االثار الجانبیة لكوارث المنشآت المائیة، خسائر الحیاه، التقدیر االقتصادى للخسارة فى الحیاة، 
تقدیر الخسائر غیر البشریة، التقدیر االقتصادى للخسائر المادیة، عالجات نتائج الكوارث 

من الموقع، تقدیر رأس مال المطلوب العادة االعمار، المائیة، اخالء الموقع، صرف المیاه 
  .المعدات المطلوبة العادة االنشاء او الترمیم

  

  

  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 

  هیدرولیكا الرى والصرف ٥٤٩همي 



هیدرولیكا الرى السطحى وتحت السطحى والرى بالرش والرى بالتنقیط، والرى بالخزان، 
المفتوح والمغلق، الفواقد فى شبكة الصرف، هیدرولیكا منشآت الرى هیدرولیكا الصرف 

  .والصرف، معایرة وصیانة منشآت الرى والصرف

  هیدرولیكا السیول والفیضانات  ٥٥٠همي 

انواع الفیضانات، السیول، مصدرها، سریانها، التحكم فیها، واالستفادة منها فى التنمیة، 
طق االمطار، حسابات الفیضانات، الترسیب فى النهر الفیضانات الموسمیة، هیدرولوجیا منا

  .والخزانات، تهذیب مجرى السیول وتهذیب مجرى الفیضان

  القیاسات الهیدرولیكیة ٥٥١همي 

اجهزة القیاس فى الماء، منشآت قیاس التدفق، الطرق الحدیثة لقیاس التدفق والسرعة، عدادات 
قیاس، القیاسات الحقلیة، القیاسات فى مجال السرعة، معایرة اجهزة القیاس، معایرة منشآت ال

  .المیاه الجوفیة، قیاسات الرى والصرف، تحلیل البیانات وعرض النتائج، مشروع المقرر

  هیدرولیكا االنهار والشواطئ ٥٥٢همي 

انواع االنهار، تعرج االنهار واسباب التعرف، تهذیب االنهار، خبرة تهذیب نهر النیل، المسارات 
المالحیة،الترسیب فى النهر، النحر والترسیب، المنشآت المقامة على االنهار، انواع الشواطئ، 

، التحكم فى  طئاانواع الموجات، التحكم فى االمواج، منشآت الشاطئ، الترسیب على الش
  .الترسیب على الشاطئ، تأكل الشواطئ، التحكم فى تأكل الشواطئ

  الهیدرولیكا الحسابیة  ٥٥٣همي 

اجعة الطرق والوسائل فى الهیدرولیكا الحسابیة لحل المعادالت العادیة والتفاضلیة،  السریان مر 
فى المجارى المغلقة وشبكات االنابیب بالوسائل الحسابیة، السریان غیر المستقر والطرق 
المائى، سریان الفیضانات فى المجارى المكشوفة، تحلیل السریان السطحى قلیل العمق، 

 .نى الرمو وتحلیلة،  تحلیل التسرب تحت السدود، تطبیقات، مشروع المقررحسابات منح

    هندسة النقل المائى٥٥٤همي 



مقدمة للهیدرولیكا النهریة، المسارات المالحیة، االهوسة المالحیة، السفن والوحدات المالحیة، 
ائى، النقل فى نهر استخدام النماذج الریاضیة لتحدید المسارات المالحیة، انواع انظمة النقل الم

  .النیل

  ومحطات المضخات صیانة ومعایرة المضخات ٥٥٥همي 

سداد المدخل او نمراجعه للمضخات وانواعها، مشاكل التشغیل، اسباب التوقف عن التشغیل، ا
المخرج، التكهف، اسبابه، تأثیراته، قیاس الضغط قبل وبعد المضخة، قیاس التصرف، معایرة 

مقاییس التصرف، صیانة الریش، صیانة المحابس ومواسیر المدخل مقاییس الضغط، معایرة 
والمخرج، والمصافى، صیانة معدات المضخات واالجهزة المكملة والعدادات، صیانة المخارج 

االداء، صیانة  توالمداخل واحواض المضخات، اخیبار المضخات ومعایرتها وانشاء منحنیا
  .اجزاء المحطة االخرى

  المنشآت المائیةالمیاه و قسم هندسة 

  هندسة االنفاق المائیة  ٥٥٦همي 

انواع االنفاق المائیة، منشآت التقاطع المائیة كمثال لالنفاق المائیة الصغیرة، االنفاق المائیة 
الكبیرة، هیدرولیكا االنفاق، مداخل االنفاق، مخارج االنفاق، تحویل المیاه خالل االنفاق، تصمیم 

  .مثال لالنفاقاالنفاق، نفق قناة السویس ك

  تكنولوجیا انشاء االنفاق المائیة ٥٥٧همي 

اختیار مكان النفق، ابحاث التربة واالساسات لالنفاق، مواد انشاء االنفاق، اعمال المساحة 
نفق قبل للالنفاق، معدات انشاء االنفاق، مراحل انشاء االنفاق، تقنیات انشاء االنفاق، اختبار ا

  .جریان الماء، تشغیل النفق

  ومحطاتها ائیة مضخات المال ٥٥٨همي 

محطات المضخات، تصمیم االجزاء ، هیدرولیكا المضخات، ائیة مضخات المالمقدمة،  انواع 
المختلفة لمحطات المضخات، منحنى النظام، منحنیات االداء، االحمال، تصمیم احواض 

 .المضخات، تطبیقات



   المساقط المائیة المنشآت الهیدرولیكیة و  ٥٥٩همي 

انواع المنشآت الهیدرولیكیة، المنشآت الهیدرولیكیة منخفضة االرتفاع، المنشآت الهیدرولیكیة 
عالیة االرتفاع، المساقط بانواعها المختلفة، الشالالت كمساقط طبیعیة، تصمیم المساقط العالیة 

  .واستخدامها لتولید الطاقة

   المائیة هندسة القوى ٥٦٠همي 

عناصر محطات القوى المختلفة، المدخل والمخرج، خزان تخفیف  مقدمة، انواع محطات القوى،
الطرق المائى ووصالته، اختیار النوع المناسب من محطات القوى، مبنى المحطة ومشتمالته، 

  .تقییم اداء المحطة

  المائیة   القوىمحطات تكنولوجیا انشاء وصیانة  ٥٦١همي 

مقدمة،  انواع محطات تولید الطاقة، انواع التوربیانات وكفاءتها، تصمیم االجزاء المختلفة 
  .مواد االنشاء، طرق االنشاء، صیانة االجزاء المختلفةلمحطات الطاقة المائیة، 

   تقییم وتحلیل بیانات اختبارات الضخ  ٥٦٢همي 

المستقر وعیر المستقر فى  مفاهیم اساسیة وتعاریف، اختبارات الضخ فى حاالت السریان
التكوینات المختلفة، حاالت االختراق الجزئى، حاالت االبار كبیرة القطر، ابار الضخ بمعدالت 

  .ثابته او متغیرة، ااالختبارات لمجموعة ابار، طرق االسترجاع، اختبارات السكب

   )١(موضوعات مختاره  ٥٦٣همي 

 .یتم تحدید المحتویات طبقا الحتیاجات الدارس

  

  

  

  

  



  



  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیه

  لمقررات الماجستیرالمحتوى العلمي 

  المنشآت المائیة المتقدمة  ٦٠١همي 

مفاهیم التصمیم، متطلبات التصمیم، تصمیم القناطر واالهوسة والسدود، تصمیم محطات 
، تفاصیل  المضخات، تصمیم االنفاق المائیة، التصمیمات ضد االنكماش وتأثیرات الحرارة

مقدمه الستخدام  ، ، االجهادات فى الكمرات على اساسات مرنة ، تفاصیل الفواصل التسلیح
برنامج العناصر المحدده لتحلیل المنشئات المائیه ، تأثیر الفتحات على الجهد المركز فى 

 .المائیة الحوائط، التأثیرات الدینامیكیة على المنشآت، استخدام النمذجة العددیة لتحلیل المنشآت

  الهیدرولوجیا المتقدمة  ٦٠٢همي 

مقدمة، المناخ والهیدرولوجیا، التساقط، السریان فى المجارى المائیة، البخر، والنتح، المیاه تحت 
السطحیه، رسم منحنى التصرف، العالقه بین التساقط والجریان السطحى، الحسابات 

ولوجیة المحدده و االحتمالیه، الهیدرولوجیا الهیدرولیكیة والهیدرولوجیة للفیضان، النماذج الهیدر 
  .االحصائیه

  االحصاء الهیدرولوجى المتقدم  ٦٠٣همي 

التوزیع االحصائى لمتغیرات الموارد المائیة، تحلیل التباین، تحلیل السالسل الزمنیة، االنحدار 
الیقینى الخطى وغیر الخطى، المالئمة والمخاطرة من الناحیة الهندسیة، التحلیل غیر 

  .للهیدرولوجیا والموارد المائیة

  المتقدمة السدود واالنفاق والقناطر هندسة٦٠٤همي 

نواحى التصمیم، التحلیل المتقدم للتسرب وطرق التقلیل منه ، اتزان : مقدمه ، الجدید فى
المیول، التصمیم المتقدم للقناطروعناصرها المختلفة، التصمیم المتقدم للسدود و االنفاق 

تخدام المتقدم لالنفاق المائیه ، السدود ومحطات تولید الطاقة من المیاه واختیار مقاطعها، ،االس
 .الدراسات الجیولوجیة المتقدمه

   المتقدمة الهیدرولیكا الرسوبیة ٦٠٥همي 



خصائص الرسوبیات والحركة االبتدائیه وحمل القاع والحمل المعلق : مقدمه ، الجدید فى
النحر والترسیب واحواض االنهاروانتاج الرسوبیات،  :فى المتقدمة والحمل الكلى، النظریات

 .لحمل القاع والحمل المعلق وانتقال الرسوبیات غیر منتظمة المقاس المتقدمة النماذج العددیة

  المالحة الداخلیة المتقدمة   ٦٠٦همي 

لسفن و حركتها من القنوات والمراسى المالحیة، الخصائص الحدیثه ل المتقدمة ، االنواع مقدمه
، التصمیم المتقدم للقطاعات المائیه والمیول الجانبیه ، التصمیم المتقدم للمنحنیات و تهذیب 

 الكبارى المالحیة ,االدوات المالحیة المساعدة، الحفر، االعماق، االهوسة : الجدید فى االنهار،

  هندسة الموانئ المتقدمة  ٦٠٧همي 

، التصمیم المتقدم لحواجز االمواج والجوانب واالرصفة واحواض السفن، انواع الموانئ   مقدمه
  .الحدیثه و المفاهیم المتقدمه الختیار الموقع وتخطیط الموانئ ومراسى الحاویات

  

  

  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 

  المتقدمةهندسة الشواطئ  ٦٠٨همي 

امواج  البحار لفترة : االمواج، النظریات المتقدمه فىهندسة الشواطئ والریاح و : مقدمه عن
تآكل : طویلة والتیارات القریبة من الشاطئ والرسوبیات الشاطئیة، التقنیات الحدیثه للتحكم فى

للتغیر  المتقدمهالشواطئ وحوائط الشواطئ وتحسین وتطویر المساحات قرب الشاطئ، النمذجة 
 .فى خط الشاطئ

  التقنیات الحدیثة لصیانة وترمیم المنشآت المائیة  ٦٠٩همي 

مقدمة، طرق تحدید ومتابعة الشروخ، طرق تقییم الشروخ تحت سطح الماء، طرق معالجة 
الشروخ تحت سطح الماء، التقنیات الحدیثة والموادالكیمیاویه لمعالجة الشروخ، معالجة البوابات 

  .دیثةالحدیدیة للمنشآت المائیة بالطرق الح



  هندسة الرى والصرف المتقدمة  ٦١٠همي 

مقدمة، متطلبات الرى، نظم الرى السطحى، تقنیات القیاس بالحقل،تقییم نظم الحقل ، التصمیم 
الحقلى بالحجم المتوازن، تسویة االرض، تشغیل انظمة الرى السطحى، الرى السطحى 

میكى، نظم الرى بالرش والتنقیط بالغمر،مبادئ هیدرولیكا الرى السطحى، النموذج الهیدرودینا
  .والطرق التحت سطحیة

  الهیدرولیكا المتقدمة  ٦١١همي 

مراجعة السریان فى القنوات المكشوفة، قوانین حفظ الكتلة، وكمیة الحركة والطاقة النوعیة، 
هیدرولیكا احواض التهدئة والمفیضات، مقاومة السریان فى القنوات، السریان سریع التغیر، 

خالل فتحات الكبارى وخالل البرابخ، السریان غیر المستقر فى القنوات، موضوعات السریان 
  .مختاره، الخلط فى القنوات المكشوفة باستخدام برمجیات الكمبیوتر، مشروع المقرر

  اجهزة القیاس والمعایرة المتقدمه  ٦١٢همي 

ات فى القنوات مقدمة، طرق التحلیل االحصائى للبیانات، ادوات قیاسات السریان، السرع
المكشوفة، ادوات قیاس السرعة والضغط فى المجارى المغلقة، قیاسات المزرعة، قیاسات 
السریان باللیزر، القیاسات للمضخات والتوربینات، معایرة الهدارات، والفتحات، والعبارات، 

  .والمحابس، عداد السرعة، المضخات، التوربینات، ادوات قیاس الضغط

  یاه الجوفیة المتقدمةهندسة الم ٦١٣همي 

الغیر مستقر في ,مقدمة، معادالت المیاه الجوفیة األساسیة، هیدرولیكا اآلبار، السریان المستقر 
وث المیاه الجوفیة، نمذجة المیاه الجوفیة انات الجوفیة، تّل ّ ، إدارة المیاه الجوفیة في مصر،  الخز

 .مشاكل تطبیقیة

  بیقاتها میكانیكا الموائع المتقدمة وتط ٦١٤همي 

حركة المائع، الكینامیتكا، وقوانین حفظ الكتلة وتخطیط السریان، الدینامیكا  :مقدمة، الجدید فى
المتقدمه للسریان المثالى،السریان غیر الدورانى للموائع غیر االنضغاطیة، نظریة الطبقة 

المتقدمه للموائع  المحیطیة، االحتكاك فى االنابیب، السریان خالل االنابیب، المیكانیكا الحسابیة
  .، تصمیم شبكات المیاه



  

  

  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 

  شبكات الري والصرفل المتقدمة صیانةال ٦١٥همي 

المبادئ المتقدمه للتشغیل والتحكم،  اإلدارة المتكامله لمشاریع الري والصرف، الصیانة  –مقدمة 
المتقدمه لشبكات الترع والمصارف ،صیانة المعدات الحدیثه لنظم الري بالرش والتنقیط، صیانة 

الصیانة المتقدمه ، )فتحات المداخل والمخارج، المجمعات، الفرعیات(شبكات الصرف ومكوناتها
 .الطرق الحدیثه للصیانة والمتابعة واستمراریة مشاریع الري، خات الري والصرفلمض

  الصیانة والتهذ یب المتقدم لالنهار  ٦١٦همي 

ط المتقدم للقنوات وتحوُّل األنهار، العالقات الهیدرولیكیة المتقدمه للقنوات  ْ ب مقدمة، الضَ
ل الرسوبي،  الرسوبیة ْ م غ الحدیثه للحِ ْ ی ل الرسوبياألسالیب ، الصِ ْ م الجدید ، الحدیثه لقیاس الحِ

، حمایة الجسور، تهذیب األنهار ومنشآت التّحكم، نظریة نُظم األنهار، اتزان األنهار: (فى
  ).النحر حول بغال الكبارى

  المتقدمة لري والصرف واستصالح األراضيامنظومات  ٦١٧همي 

سین اآلداء ألنظمة الري وطرق تح، مقدمه، أنواع األراضي الزراعیة وملوحة میاه االستصالح
تحسین ، )الرش والتنقیط(التصمیم المتقدم ألنظمة الري تحت ضغط ،وعملیات الري السطحي

نظرة متقدمة على األنظمة االوتوماتیكیة ، أنظمة النقل للمزرعة و إدارة أنظمة المحاصیل
 الطرق، مغطاةومتطلبات الصرف والصرف الطبیعي المغطى والمفتوح والمصارف التثاقلیة ال
 .المتقدمه لتصمیم الصرف المغطى وآبار الصرف ،المظاهر االقتصادیة للصرف

  المتقدمه اقتصادیات النقل المائى ٦١٨همي 

مقدمة ،التحلیل االقتصادى المتقدم لتكلفة تشغیل المركبات ، النظریات االقتصادیة الحدیثه 
الحدیثه للتسعیر والتمویل وتحلیل التكلفة لسلوك انظمة النقل الكبرى، التنظیمات االقتصادیة 

  .الربح والتأثیر على الكفاءة االقتصادیة



  المتقدمةاقتصادیات أنظمة الري والصرف   ٦١٩همي  

األراضى والمیاه وتقییم إنتاجیة األرض،  وأسعار تحلیل القرار: مقدمة، االتجاهات الجدیده فى
: ه لمحاكاة الدراسة االقتصادیة لمشاریع الري والصرف، المفاهیم الحدیثه فىالمتقدم النماذج

لقرارات التقییم االقتصادي لمشروعات االستصالح والتسعیر والتمویل وتحلیل  المتقدمالتحلیل 
 .التكلفة والربح

  ) ٢(موضوعات مختاره  ٦٥٠همى

 .یتم تحدید المحتویات طبقا الحتیاجات البحث

 

 



  لمیاه والمنشئآت المائیهقسم هندسة ا

  لمقررات دكتوراه الفلسفهالمحتوى العلمي 

   )١(هندسة الرى والصرف المتقدمة ٧٠١همي 

الرى بالمطر، اداء انظمة الرى، طرق وعملیات الرى السطحى،تصمیم انظمة الرى تحت 
المحاصیل، ، تحسین انظمة التوصیل للمزرعة، ادارة انظمة اختیار )الرش والتنقیط(الضغط 

انظمة الرى االتوماتیكیة، متطلبات الصرف، والصرف التحت سطحى الطبیعى، االمصارف 
المغلقة والمفتوحة والسریان تحت تأثیر الجاذبیة،  الطرق المختلفة لتصمیم انظمة الصرف تحت 

 .السطحى، الصرف باالبار، االعتبارات االقتصادیة للصرف

  )٢(هندسة المیاه الجوفیة  ٧٠٢همي 

مقدمة، المعادالت األساسیة لحركة المیاه خالل الوسط المسامى، هیدرولیكا اآلبار،  مقدمة 
تصمیم اآلبار األنبوبیة ، تصمیم اآلبار المفتوحة، للسریان المستقر داخل الخزانات الجوفیة

، مقدمة للسریان الغیر مستقر داخل الخزانات الجوفیة مصادر تلوث المیاه الجوفیة، العمیقة
  .التداخل بین المیاه العزبه والمالحه

  ) ٢(الهیدرولیكا المتقدمة  ٧٠٣همي 

، السریان خالل فتحات قوانین حفظ الكتلة، وكمیة الحركة والطاقة النوعیة والسریان : مقدمه عن
الكبارى وخالل البرابخ، السریان غیر المستقر فى القنوات، القیاسات الحقلیة فى القنوات، الخلط 

 .ات المكشوفة باستخدام برمجیات الكمبیوترالمتقدمه فى نمدجة االنهارفى القنو 

   )٢(المنشآت المائیة المتقدمة ٧٠٤همي 

مفاهیم التصمیم، ، التصمیمات ضد االنكماش وتأثیرات الحرارة، تفاصیل التسلیح، تفاصیل 
المركز فى الفواصل، االجهادات فى الكمرات على اساسات ممرنة، تأثیر الفتحات على الجهد 

 .الحوائط، التأثیرات الدینامیكیة على المنشآت، استخدام النمذجة العددیة لتحلیل المنشآت المائیة

  )٢( المتقدمة ترمیم وصیانة المنشآت المائیة ٧٠٥همي 



 المتقدمة لمتابعة و تقییم الشروخ و طرق معالجتها ، التقنیات المتقدمة مقدمة، الطرق
للتعامل مع البوابات المعدنیة المنشآت المآئیة  المتقدمةوالكیماویات  الحدیثة للمعالجة، التقنیات 

  .منشآت التقاطع، والمنشآت الحاجزة ,للسدود المتقدمة ، الصیانة

  )٢(هندسة الرى والصرف المتقدمة  ٧٠٦همي 

الرى و طرق وعملیات  انظمة: مقدمه ، الحدیث فى الزراعه والرى بالمطر، تحسین اآلداء فى
وتحسین ) الرش والتنقیط(انظمة الرى تحت الضغط : الرى السطحى، التصمیم المتقدم فى

انظمة التوصیل للمزرعة وادارة انظمة اختیار المحاصیل وانظمة الرى االتوماتیكیة، المتطلبات 
سریان الحدیثه للصرف، والصرف الطبیعى التحت سطحى و المصارف المغلقة والمفتوحة وال

تحت تأثیر الجاذبیة،  التصمیم المتقدم النظمة الصرف التحت سطحى و الصرف باالبار، 
  .االعتبارات االقتصادیة للصرف

  

  

  

  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 

   )٢(هندسة المیاه الجوفیة المتقدمة ٧٠٧همي 

المستقر والغیر مستقر في  مقدمة عن معادالت المیاه الجوفیة وهیدرولیكا اآلبار، حالتى السریان
انات الجوفیة ّ اإلدارة المتقدمه للمیاه ، النمذجة المتقدمه للمیاه الجوفیة، تلوث المیاه الجوفیة، الخز

  .الجوفیة في مصر ومشاكلها التطبیقیة

 ) ٢(ادارة موارد المیاه المتقدمة  ٧٠٨همي 

شروعات المیاه ، التشغیل المتقدم مقدمة، التقییم المتقدم لموارد المیاه ، االدارة المتقدمه لم
النظمة المیاه، محاكاة احتیاجات الزمام من المیاه، النماذج المتقدمه لتحلیل البیانات والقرارات، 

  .االتجاهات الحدیثه لالداره المتكاملة للموارد المائیة بمصر

 )٢(الهیدرولوجیا المتقدمة  ٧٠٩همي 



:  فى المتقدمه ومنحنى التصرف، العالقات المناخ والهیدرولوجى :مقدمة، المفاهیم الجدیده فى
التساقط والجریان السطحى والحسابات الهیدرولیكیة والهیدرولوجیة للفیضان، النمذجه 

  .المتقدم، االحصاء الهیدرولوجى  المتقدمهالهیدرولوجیة 

  )٢( المتقدمة اجهزة القیاس والمعایرة ٧١٠همي 

القیاسات، النظریات واالنظمة المتقدمه للقیاسات ، المعدات الحدیثه للقیاس فى مقدمه ،أهمیة 
لمناسیب المعمل والحقل، مواصفات وانشاء المقاییس المناسبه فى االنظمه المغلقه و المفتوحه ل

 .المعایرة  المتقدمه الجهزة ومعدات القیاسوالسرعات والتصرفات، 

  ) ٣(موضوعات مختاره  ٧٥٠همي 

  .دید المحتویات طبقا الحتیاجات البحثیتم تح

 

  

  

  

  

  

  

  

 


