
IRH–هندسة الرى والهیدرولیكاقسم كلیة الهندسة–جامعة المنصورة 

دراسة الفجوة

الفرقة األولى
مالحظاتالمطلوب تدریسهما یتم تدریسهالالئحــــــــــــــــةالمادةالفرقةم

الفصــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــدراسى األول

مصادر تمویلقانون ١-1

یة     -مقدمة فى القانون ة للمهن الهندس وانین المنظم اوالت   –تشریعات العمل والق ود المق –عق
-تشریعات االمن الصناعى والبیئة –المطابات والتحكیم 
ود     –التكالیف –الطلب والعرض والتوازن –مقدمة فى االقتصاد  داول النق ة لت ة الزمنی –القیم

دائل    ین الب ة ب دوى االق –المقارن ادیة الج یید    –تص اع التش ى قط ادى ف ل االقتص ل –التحلی تحلی
–تطبیقات فى مشروعات التشیید –التدفقات النقدیة لالستثمارات 

اة االصول       -تشریعات العمل دم مراع اول عن ع دس والمق المسئولیة الجنائیة للمهن
اء  ي البن ة ف اوالت-الفنی ود المق دني -عق انون الم ة بالق د القانونی ة القواع والمتعلق

اني -بالمقاوالت یم   -قوانین المب ات والتحك ات والخالف اد    -المطالب ى االقتص ة ف -مقدم
یید  مصادرالتمویل-الطلب و العرض والتوازن اع التش ة   -فى قط روفات اإلداری المص

اوالت    اع المق ى قط ة ف ادیة  -و العمومی دوي اإلقتص ات الج اء و  -دراس ام البن نظ
التشغیل و التحویل

الجنائیة للمهندس المسئولیة -
والمقاول عن عدم مراعاة 

االصول الفنیة في البناء

نظام البناء و التشغیل و - 
التحویل

رسم مدنى ١- ٢

ري   ال ال آت أعم ارف    : منش رع والمص یة للت ات العرض رق  -القطاع ات الط وائط -تقاطع الح
. السحارات -الهدارات -الكباري -الساندة من الطوب والخرسانة العادیة والخرسانة المسلحة 

ات  -أعمدة -كمرات -بالطات : منشآت الخرسانة المسلحة ة  . ساللم -أساس آت المعدنی : المنش
اتصال األعمدة-اتصال الزوایا مع األلواح 

رسم القطاعات -تقاطعات الطرق -لقطاعات العرضیة للترع والمصارف ا-مقدمة
الحوائط الساندة من الطوب - طرقالعرضیة للترع و المصارف و تقاطعتها مع ال

منشآت . السحارات- الهدارات -الكباري -والخرسانة العادیة والخرسانة المسلحة
المنشآت . ساللم- أساسات -أعمدة -كمرات - بالطات : الخرسانة المسلحة

اتصال األعمدة- اتصال الزوایا مع األلواح : المعدنیة

ف و رسم القطاعات العرضیة للترع و المصار
تقاطعتها مع الطرق

مطلوب أن یكون المقرر على 
مدار العام

الفصــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــدراسى الثانى
تقاریر فنیة فى ١-٣

١الهندسة المدنیة
إعداد ملخصات لمقاالت متخصصة –كتابة تقاریر علمیة وفنیة –نصوص فى الهندسة المدنیة 

إعداد ملخصات من مقاالت مقروءه   –مناقشات وتدریبات بین الدارسین –
أنواع التعبیرات فى –نصوص فى الهندسة المدنیة–خصائص التقاریر الفنیة

- المكتوبةأنواع التقاریر-عناصرالتقریر-إكتشاف و إدارة األفكار-التقاریر الفنیة
التقاریر الشفهیة-كتابة تقاریر علمیة و فنیة 

ن تحتوى الالئحة على البد أأنواع التعبیرات فى التقاریر الفنیة
عمال الفصلیةدرجات تخص األ

من الدرجة الكلیة% ٣٠بنسبة 



IRH–هندسة الرى والهیدرولیكاقسم كلیة الهندسة–جامعة المنصورة 

دراسة الفجوة

الثانیةالفرقة 
مالحظاتالمطلوب تدریسهما یتم تدریسهالالئحةالمادةالفرقةم

الـــــــــــدراسى األولالفصــــــــــــــــــــــــــل 

١هیدرولیكا ٢-١

اد   -خصائص السوائل   دات واألبع تاتیكا  -الوح ویم  -الضغط  -الهیدروس -التع
ة -معادلة االستمراریة -حركة الموائع : كینماتیكا السوائل . معادلة الطاقة الكلی
ع   ا الموائ ة  : دینامیك ة الحرك ة كمی بكات   . معادل درولیكا الش ن  -هی غ زم تفری

ات  ات  -الخزان ین الخزان ریان ب دي  -الس ل البع ي  -التحلی اك ف ة االحتك دراس
.األنفث-ظاهرة المطرقة المائیة -المواسیر ومنحنى مودي 

على البواباتالضغط--الوحدات واألبعاد - ص السوائل خصائ
معادلة -اإلستمراریةمعادلة -حركة الموائع -التعویم -

. معادلة كمیة الحركة-دینامیكا الموائع. الطاقة الكلیة
السریان بین - زمن تفریغ الخزانات - هیدرولیكا الشبكات 

سیر دراسة االحتكاك في الموا- التحلیل البعدي -الخزانات 
.األنفث-ومنحنى مودي

هندسة ري وصرف ٢-٢
ري   ي ال ه ف ري  -مقدم واع ال ن  -أن ذه ع ر   نب ي مص رى ف روعات الكب -المش
-االحتیاجات المائیة للري -عالقات التربة والماء والنبات -مصادر میاه الري 

بكات  -الري بالتنقیط -الري بالرش -طرق الري السطحي  تخطیط وتصمیم ش
رف  ري والص ري  -ال اه ال ع می ري   -إدارة وتوزی وات ال ین قن رف -تبط الص

.لصرف المغطىتصمیم شبكات ا-المكشوف 

مصادر میاه الري-اإلحتیاجات المائیةللري–مقدمه في الري 
إدارة - -تخطیط وتصمیم شبكات الري والصرف -فى مصر

تصمیم شبكات الصرف - الري بالرش  -وتوزیع میاه الري 
.)المكشوف –المغطى(

وجود إمتحان شفوي 

الـــــــــــدراسى الثانىالفصــــــــــــــــــــــــــل 

هیدرولوجي٢-٣

ة  دورة الهیدرولوجی ه -ال اقط وأنواع رق  -التس ة وط د الهیدرولوجی الفوااق
ها  ر -قیاس تح -البخ ح -الن طحي  -الترش ریان الس ریان  -الس ة الس عالق

دة   -) الهیدروجراف(منحنى التصرف -السطحي باألمطار  دروجراف الوح -هی
العالقة بین األمطار والسریان  -هیدرولوجیا نهر النیل -وتطبیقاته منحنى إس 

زین  طحي والتخ ات -الس میم الخزان ار -تص ي األنه زین ف اب التخ اه -حس المی
ر  ي مص ة ف ة -الجوفی اه الجوفی ائص المی تقرة -خص ار المس ة اآلب هیدرولیكی

في توغل المیاه التحكم-طرق إنشاء اآلبار -أنواع الخزانات -والغیر مستقرة 
.المالحة داخل المناطق الساحلیة

الفوااقد -التساقط وأنواعه -الدورة الهیدرولوجیة 
- الترشح - النتح -البخر (الهیدرولوجیة وطرق قیاسها 

) الهیدروجراف(منحنى التصرف )السریان السطحي
هیدرولوجیا -منحنى إس وتطبیقاته - هیدروجراف الوحدة (

العالقة بین األمطار والسریان السطحي والتخزین - )نهر النیل
المیاه - حساب التخزین في األنهار- تصمیم الخزانات -

هیدرولیكیة -خصائص المیاه الجوفیة -الجوفیة في مصر 
التحكم في -أنواع الخزانات -اآلبار المستقرة والغیر مستقرة 

.توغل المیاه المالحة داخل المناطق الساحلیة

یم آبار سحب المیاة الجوفیةتصم



IRH–هندسة الرى والهیدرولیكاقسم كلیة الهندسة–جامعة المنصورة 

دراسة الفجوة

الثالثةالفرقة 
مالحظاتالمطلوب تدریسهما یتم تدریسهالالئحةالمادةالفرقةم

الفصــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــدراسى األول

١تصمیم أعمال ري ٣- ١
اري ذات  -التصمیم الهیدرولیكي لفتحات الكباري  ود  الكب انیة   -العق اري الخرس اري  -الكب الكب

رابخ   -الحوائط الساندة -المحمولة على كمرات حدیدیة  داالت  -السحارات  -الب بات  -الب مص
.النهایة للترع

-الكباري ذات العقود -التصمیم الهیدرولیكي لفتحات الكباري 
-الكباري المحمولة على كمرات حدیدیة -الكباري الخرسانیة 

مصبات - البداالت -السحارات - البرابخ  -ئط الساندة الحوا
.النهایة للترع

تصمیم األنفاق
المطلوب أن یكون المقرر على 

و إضافة امتحان مدار الترمین
شفوي

*٢هیدرولیكا ٣- ٢

واع السریان   : سریان المیاه في القنوات المكشوفة   وعي     ، أن ة والتصرف الن ة النوعی -الطاق
ا  -كمیة الحركة و القوة النوعیة -االنتقاالت  اري   -القفزة الهیدرولیكیة وأنواعه ة المج مقاوم

ریان  ة للس ر -المائی درج التغی ریان المت اب -الس ة لحس رق المختلف اه والط طح المی كال س أش
.  والهاأط

وات     میم القن ة لتص رق المختلف وبیة     -الط واد الرس ال الم ار وإنتق درولیكا األنه ة لهی -مقدم
ا    ة وأنواعه اذج الطبیعی ة-النم ة  : اآلالت الهیدرولیكی ات المائی تن -التوربین س -بل -فرانس

ابلن  خات-ك ة : المض اردة المركزی ة -الط ار -المحوری خات اآلب ع-مض خات م غیل المض تش
.        خطوط األنابیب

ر وفة  س وات المكش ي القن اه ف ریان -یان المی واع الس ة -أن الطاق
وعي   رف الن ة والتص االت -النوعی وة  -االنتق ة و الق ة الحرك كمی

ة  ا   -النوعی ة وأنواعه زة الهیدرولیكی اري   -القف ة المج مقاوم
ر    -المائیة للسریان   درج التغی اه    -السریان المت أشكال سطح المی

.  والطرق المختلفة لحساب أطوالها

الـــــــــــدراسى الثانىالفصــــــــــــــــــــــــــل 

*٢هیدرولیكا ٣-٣
مقرر متصل فى الفصلین

واع السریان   : سریان المیاه في القنوات المكشوفة   وعي     ، أن ة والتصرف الن ة النوعی -الطاق
ا  -كمیة الحركة و القوة النوعیة -االنتقاالت  اري   -القفزة الهیدرولیكیة وأنواعه ة المج مقاوم

ریان  ة للس ر -المائی درج التغی ریان المت اب -الس ة لحس رق المختلف اه والط طح المی كال س أش
.  والهاأط

وات     میم القن ة لتص رق المختلف وبیة     -الط واد الرس ال الم ار وإنتق درولیكا األنه ة لهی -مقدم
ا    ة وأنواعه اذج الطبیعی ة-النم ة  : اآلالت الهیدرولیكی ات المائی تن -التوربین س -بل -فرانس

ابلن  خات-ك ة : المض اردة المركزی ة -الط ار -المحوری خات اآلب ع-مض خات م غیل المض تش
.        خطوط األنابیب

مقدمة لهیدرولیكا األنهار - الطرق المختلفة لتصمیم القنوات 
اآلالت - وأنواعها النماذج الطبیعیة -وإنتقال المواد الرسوبیة 

-كابلن -فرانسس -بلتن - التوربینات المائیة -الهیدرولیكیة
مضخات اآلبار -المحوریة -كزیة الطاردة المر: المضخات



IRH–هندسة الرى والهیدرولیكاقسم كلیة الهندسة–جامعة المنصورة 

دراسة الفجوة

الرابعةالفرقة 
مالحظاتالمطلوب تدریسهما یتم تدریسهالالئحةالمادةالفرقةم

الفصــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــدراسى األول

٢تصمیم أعمال ري ٤-١
ز  ات الحج ات منش میم اساس رب وتص ة التس دارات : نظری -اله

.  السدود الخرسانیة والترابیة والركامیة-األهوسة -القناطر
-نظریة التسرب وتصمیم اساسات منشات الحجز

السدود الخرسانیة -األهوسة -القناطر-لهدارات ا
.  والترابیة والركامیة

على المطلوب أن یكون المقرر تهذیب األنهار
مدار الترمین و إضافة امتحان 

شفوي

الفصــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــدراسى الثانى

مواني ٤-٢

ة  اح  -مقدم ل الری احلیة -تحلی ارات الس واج والتی ؤ : األم التنب
األمواج  واج -ب ة األم واج -نظری ل األم واج -تحلی ال األم -انتق

ر     یب البح ي مناس رات ف احلیة -التغی ارات الس یط . التی تخط
ا   واني وأنواعه ا     : الم اء وأنواعه ة لعناصر المین یط -مقدم تخط

اء  واج  -المین واجز األم میم ح ي  -تص آت التراك میم منش -تص
ة  آت الخاص میم المنش رات   . تص واطئ والمم ة الش ال حمای أعم

ة والتكسیات     -أنواع الحمایة : المالحیة ال الحمای -تصمیم أعم
.ت المالحیةتصمیم الممرا

األمواج والتیارات -تحلیل الریاح -مقدمة 
-نظریة األمواج -التنبؤ باألمواج : الساحلیة

التغیرات في -انتقال األمواج -تحلیل األمواج 
تخطیط . التیارات الساحلیة-مناسیب البحر 

مقدمة لعناصر المیناء : المواني وأنواعها
جز تصمیم حوا-تخطیط المیناء -وأنواعها 
تصمیم -تصمیم منشآت التراكي -األمواج 

تصمیم مواني الیخوت–المنشآت الخاصة

تصمیم مواني الیخوت



IRH–هندسة الرى والهیدرولیكاقسم كلیة الهندسة–جامعة المنصورة 

اإلختیارىاتررالمقـــــــ
مالحظاتالمطلوب تدریسهما یتم تدریسهالالئحةالمادةالفرقةم

هندسة الموارد المائیة ٤-١

اه السطحیة   -والمسطحات المائیة الدورة المائیة ومصادر المیاه  -المی
ائي  -الفواقد الهیدرولوجیة -األمطار وقیاسها وتحلیلها  التحلیل اإلحص

انات   ار والفیض طحي     -لألمط ان الس ار والجری ین األمط ة ب -العالق
ا   ة وتحلیله اري المائی رف للمج دروجرافات التص ة-هی اه الجوفی : المی

ة    ات الجوفی واع الخزان ا -أن ن  اآلب اه  -ر والسحب األم تخدامات المی اس
.اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة-والطلب علیها 

ة  ة  –مقدم دورة الهیدرولوجی اة و  –ال ادر المی مص
ا طحي   -تطویره ان الس ار والجری ین األمط ة ب -العالق

ة   اري المائی رف للمج دروجرافات التص ى  -هی ة ف مقدم
ة  اة الجوفی ن-المی حب األم ار والس ادر –اآلب ویر مص تط
إقتصادیات مشاریع المیاة–المیاة فى مصر 

هندسة المالحة الداخلیة ٤-٢

ة  ة -مقدم ة الداخلی ادیات المالح وات  .اقتص میم القن درولیكا وتص هی
ة  ة  -المالحی اعدات المالحی فن   -المس ة الس ة حرك -هیدرودینامیكی

ب  زان الجوان ار وات ي لألنه ري المالح ین المج میم -تحس یط وتص تخط
.تقییم األثر البیئي-تصمیم األهوسة المالحیة -المواني النهریة 

هیدرولیكا وتصمیم  .اقتصادیات المالحة الداخلیة-مقدمة 
ة   وات المالحی ة  -القن اعدات المالحی -المس

ي  -هیدرودینامیكیة حركة السفن  تحسین المجري المالح
ب    زان الجوان ار وات میم ا -لألنه یط وتص واني تخط لم

.تقییم األثر البیئي-تصمیم األهوسة المالحیة -النهریة 

تصمیم نظم الري ٤-٣
المتطور

التخطیط  ، كفاءة وانتظام التوزیع -األنواع : نظم الري بالرش-مقدمة 
التصمیم الهیدرولیكي للخطوط الفرعیة -أنواع وخصائص الرشاشات -

یة  وط الرئیس خ-والخط ات الض التنقیط . احتیاج ري ب ام ال ر : نظ عناص
میم الشبكة   -التخطیط  -اختیار النقاطات وأسس تصمیم  -النظام  -تص

ح داد  المرش اهرة االنس ور   -ات وظ ري المتط ام ال ار نظ میم . اختی تص
وات  -شبكات المواسیر ذات الضغط المنخفض : المساقي المتطورة القن

. المنشآت الحقلیة-أعمال الضخ والمأخذ -الخرسانیة 

كفاءة وانتظام -األنواع : نظم الري بالرش-مقدمة 
-أنواع وخصائص الرشاشات -التخطیط ، التوزیع 

التصمیم الهیدرولیكي للخطوط الفرعیة والخطوط 
عناصر : نظام الري بالتنقیط. احتیاجات الضخ-الرئیسیة 

-التخطیط -اختیار النقاطات وأسس تصمیم - النظام 
اختیار -المرشحات وظاهرة االنسداد -تصمیم الشبكة 

شبكات : تصمیم المساقي المتطورة. نظام الري المتطور
-القنوات الخرسانیة -لضغط المنخفض المواسیر ذات ا

.المنشآت الحقلیة-أعمال الضخ والمأخذ 

تصمیم منشآت الري ٤-٤
الكبرى

ة ي : األهوس یط األفق ا -التخط غ -أنواعه لء والتفری م الم میم -نظ تص
-التخزین السنوي والقرني -أغراضها : السدود. الحوائط والمفروشات

ات   زالزل      -تصمیم وتشغیل الخزان أثیر ال دود الخرسانیة وت میم الس تص
مفیضات . تصمیم السدود الترابیة والركامیة والتحكم في الرشح-علیها 
.أحواض التهدئه-تصمیمها -أنواعها : السدود

ة  دود-مقدم ات الس ا : مفیض میمها -أنواعه -تص
التخزین السنوي   -أغراضها  : السدود-التهدئهأحواض 
ات تصمیم وتش-والقرني  اة    -غیل الخزان زح المی ة ن أنظم
الجوفیة

أنظمة نزح المیاة الجوفیة

تصمیم أعمال حمایة ٤-٥
السواحل

واد الرسوبیة   -هیدرودینامیكیة المناطق الساحلیة -مقدمة  -حركة الم
تصمیم األعمال اإلنشائیة -أسباب تآكل الشواطئ -تغیرات خط الشاطئ 

ة  الحوائط  : لحمایة الشواطئ  دة داخل     -البحری ة الممت المنشآت البحری
تصمیم . حواجز األمواج-المنشآت العائمة -الرؤوس الحجریة -البحر 

اء  -األعمال الغیر إنشائیة لحمایة الشواطئ  -اختیار طرق ومواد اإلنش
.تقییم األثر البیئي

حركة المواد -هیدرودینامیكیة المناطق الساحلیة 
أسباب تآكل الشواطئ -الشاطئ تغیرات خط-الرسوبیة 

التغذیة - تصمیم األعمال اإلنشائیة لحمایة الشواطئ-
تقییم األثر -اختیار طرق ومواد اإلنشاء -بالرمال
.البیئي

التغذیة بالرمال


