الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا

هندسة الرى والهيدروليكا
المستوى  :الرابع
 CIH104مبادىء النمذجة
مقدمة  -طرق النمذجة المختلفة  -النمذجة الرياضية  -طرق الحل الرقمية  -برامج النمذجة المختلفة -
استعراض أهم النماذج المتاحة.
 CIH104مبادىء االحصاء ونظرية االحتماالت
مقدمةةة – مبةةاء ن ريريةةة ااحتمةةاا – إحصةةانا فيةةفية – التوزيعةةا ااحتماليةةة – المتغيةةرا
العشوائية– اختبارا الفرضية
CIH104مبادىء جودة المياه
مقدمةةةة – الخصةةةائل الفيئيائيةةةة للةةةوء الميةةةا  -الخصةةةائل الييميائيةةةة للةةةوء الميةةةا  -الخصةةةائل
البيولوجية للوء الميا – يور تدهور جوء الميا
CIH101ميكانيكا الموائع
مييارييا الموائع – السريان فى األرابيب فحول األجسام – ااحتياك ففواقد الطاقة – مقاييس الموائع.
 CIH105الهيدرولوجيا الهندسية
مصاءر الميا ففواقدها – التبخةر – تةثيير التسةريب فةى السةريان – الهيةدرفجرا
استخداما الخئارا فى الحماية من الفيضارا فتخئين الميا .
 CIH106ميكانيكا الموائع (معمل)
مبةاء ن الهيدرفسةتاتييا – سةريان الميةا – فالهةوان فالئية – معةاير اجهةئ القيةا
اارابيب – اختبارا اآلا الهيدرفلييية.

– تةرءء السةريان –

– ااحتيةاك فةةى

 CIH107المجارى المفتوحة ()4
اللريةان المفتةةوى فةى األرهةةار فالقنةةوا – المصةبا دةةديد اارحةةدارا – الخئارةا الخلفيةةة للمنشة
الهيدرفلييية – أارتقاا .
CIH104هندسة الرى والصرف
تعريفا فاساسةيا الةر فالصةر – المنحنةى اارضةى – تحةرك الميةا – حسةابا الميةا – طةرق
الةةةر السةةةطحى – الةةةر بالردادةةةا – الةةةر بةةةالتنقي – تخطةةةي فتصةةةميم دةةةبيا الةةةر – الةةةر
بلمهورية مصر العربية – مقةاييس الميةا – الميةا اللوفيةة – مشةاريع الصةر فااستصةبى بمصةر
للتربة المالحة – المصار المفتوحة – مصار النهاية.
– كيفيةة اسةةتغبل البيارةا المسةةاحية مةن المعلومةةا اللغرافيةةة لتقةدير ااسةةتهبك المةائى المتغيةةر ففقةةا
للتغيرا – مستقبل ريام الر فى مصر تح ظرف رقل رصيب الفرء من الميةا – الخطةة القوميةة
لتطةةوير أءان دةةةبيا الةةةر فرفةةع كفةةةان التوزيةةةع – مقدمةةةة اةةن الصةةةر فاستصةةةبى األراضةةةى –
معامب الصر السطحى فالصر البةاطنى – الصةر الميشةو – الصةر المغطةى – محطةا
الصر – تطور مشرفاا الصر بمصر – تطبيقا باستخدام الحاسب اآللى
222

الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا

 CIH104هيدروليكا
مباءئ سريان فى القنوا الميشوفة – مباءئ الطاقة فكمية الحركة – السريان المنتيم – العمق الحرج
– تحليل السريان الغير منتيم فالغير مستقر – قيا التصر – السريان سريع التغير فمتدرج التغير
المستقر فغير المستقر – ريرية األمواج – النمذجة الهيدرفلييية فريرية التشةاب – طلمبةا الميةا –
التوربينا – ظاهر التيهف – تطبيقا باستخدام الحاسب اآللى
 CIH140منشآت الرى
مقدمة ان منش الر – تصميم الحوائ السائد – اليبار ذا البحور البسيطة – تقاطعا الطةرق
م ةع الملةةار المائيةةة – البةةراب – السةةحارا – البةةداا – منش ة الحلةةئ – ريريةةة التسةةرل خةةبل
األجسةةام المسةةامية فالتسةةرل أسةةفل المنش ة فالنحةةر خلةةف المنش ة – الهةةدارا – القنةةاطر فتشةةغيل
البوابةةةا – األهوسةةةة – القنةةةاطر اليبةةةر فاتئارهةةةا – تطبيقةةةا الةةةى تصةةةميم المنشةةة الهيدرفليييةةةة
باستخدام الحاسب اآللى
CIH144هيدرولوجيا
مقدمة – هيةدرفلوجيا الميةا السةطحية فالميةا اللوفيةة – ااحصةان فةا الهيةدرفلوجيا – جمةع فتحليةل
البيارا الخاية بالميا – تحليل اللفا فالفياضارا – إءار مستلمعا الميا – تطبيقا بالحاسب
اآللى
 CIH144ادارة الموارد المائية
مقدمةةة – المفةةاهيم األساسةةية فةةا الهيةةدرفلوجيا فالمةةوارء المائيةةة – مصةةاءر الميةةا فحسةةابا الميةةئان
المائا – آيار تغير المناخ فالتخفيف منها فالتييف معها – سياسا الميا فإءارتها – مبةاءئ فتطبيقةا
ريم المعلوما اللغرافية
 CIH144هندسة السدود والخزانات
مقدمةةة – ارةةواا الخئارةةا  -السةةعة التخئينيةةة -الدراسةةا اافليةةة -اختيةةار الموقةةع -العنايةةر ااساسةةية-
السعة المطافب  -ارتاجية الخئان -الطةرق التحليليةة لحسةال سةعة الخةئان -اختيةار ارتفةاا السةد –فواقةد
الخةةئان -الترسةةيب فةةى الخئارةةا -امةةر الخةةئان-معةةايير اختيةةار موقةةع السةةد -معاللةةة اساسةةا الس ةد -
ااحمال المؤير الى السد -اتئان فامان السد -تصميم السدفء التثاقلية -مقدمة للسدفء الترابية
 CIH141هيدروليكا خطوط االنابيب
مييارييا سريان السوائل فى اارابيب – دبيا اارابيب – دبيا توزيع الميا فالتحيم فةى السةريان –
قيةةا السةةريان – اللريةةان المسةةتقر فغيةةر المسةةتقر – مسةةائل الموجةةا فالمطرقةةة المائيةةة – اختيةةار
المضخا – التيهف.
CIH145هندسة االنهار
مقدمةة لمييارييةا اارهةار – الليمورفولةوجى النهةر كتطبيقةا لمسةائل ارتقةال الرسةوبيا فالملةةار
المائية المورفولوجى.
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 CIH146انتقال الرواسب فى المجارى الغرينية
سريان اارهار – تطبيقا اارهار – العناير الطبيعيةة لبرهةار – ارتةداء اارهةار الطبيعةة فالتغيةرا
البيئية.
 CIH147استراتيجية ادارة الموارد المائية
مقدمة – تقنيا اءار مصاءر الميا – حالة ءراسية فتطبيقاتها الى الشرفط المحلية – تمثيل المسائل
الرئيسية – البدائل التطويرية – القوارين – البيئة – ااقتصاء – اليرف ااجتمااية – ارشان فتحليل
النماذج الرياضية – تحليل اتخاذ القرار – تشاب النيم – تطبيقا الى تقنيا ريم التحليل لحل مسائل
الهندسة المدرية.
CIH144االستخدام األمثل لمصادر المياه
مقدمة – اساسيا فطرق ااستخدام اامثل لمصاءر الميا – منهليا حل المسائل متعدء ااغراض
– النمذجة باستخدام اليمبيوتر
CIH144انتقال األثر والملوث فى المياه الجوفية
مقدمة فى النمذجة الرياضةية لثيةر فارتقةال الملويةا فةى الميةا اللوفيةة – الصةياغة فالتصةور فالبيئةة
فاألير فاايبى.
 CIH140رى الحقول
ابقةةة النبةةا فالتربةةة – مقةةاييس ميةةا الةةر – ارحةةدارا األرض فتخطةةي الحقةةول – تطبيقةةا الةةى
طةةرق اامةةداء بالميةةا – طةةرق تحديةةد ميةةا الةةر فاليفةةانا – آبةةار الةةر – محطةةا الرفةةع – ااءار
ااقتصاءية للر للحقول اليبير فالصغير .
 CIH144نظم الرى الحديثة
العبقة بين النبا فالتربة فالميا فاارتاجية فالبيئة – النيم الحديثة فةى توزيةع الميةا – الةنيم الحديثةة
للتحيم فى الميا – التحيم اآللى – ااتئان اليمى – ريةم المعلومةا اللغرافيةة – اسةتنتاج ااحتياجةا
المائية – ريم الةر المسةتقبلية فةى مصةر – التخطةي القةومى لتحسةين ااءان فةى ريةم الةر – اختيةار
المحايةةيل المثلةةى – اتةةئان الميةةا فمصةةاءرها – جةةوء فمقننةةا الميةةا للمحايةةيل المختلفةةة – مشةةيلة
ملوحة اارض فى الئرااة – تثير النبا باامبى فالقلويةا بالتربةة – استصةبى اارض الملحيةة –
جدف فتقييم مشرفاا الةر – طةرق التصةميم المثلةى تالتصةميم الخطةى – البةرامج الديناميييةة– 9
حل الشبيا – آا الر – ريم التحيم اآللى – مساادا الحاسب اآللى فى الر

 CIH144نظم المعلومات فى الرى
أهمية ريم المعلوما فى اءار مصاءر الميا فاءار الر – طرق العمليا البياريةة – اسةتخدام بعة
البةةرامج اءخةةال المعلومةةا – التنيةةيم فاااةةداء فرقةةل البيارةةا فتحويلهةةا الةةى معلومةةا – التشةةييل
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الرياضى فالهندسى للمسائل – تحديد ااهدا – البدائل فالمحدءا ألخذ القرارا – قااد البيارا –
مقدمة لنيم المعلوما اللغرافية  – GISريم تثبي القرارا اءار الر .
 CIH144المالحة والعمليات القريبة من الشواطىء
الهيدرفءينامييا للبيئة القريبة من الشواطىن – اامةواج – التيةارا – فموجةا العوايةف – اارتةداء
الساحلى ارتقال الرفاسب – المنش الهندسية.
 CIH141مبادئ الهيدروديناميك
مقدمةةةةةة فةةةةةى الهيةةةةةدرفءيناميياك مبةةةةةاء ن مييارييةةةةةا الموائةةةةةع ك الضةةةةةغ الهيدرفسةةةةةتاتييىك مبةةةةةاء ن
الهيدرفءيناميياك موجا السطح الحر فقو اامواج الى المنشا الشةاطئي ك الموائةع اللئجةة فموائةع
السريان الحرك ءينامييا الموائع الليوفيئيائية.
 CIH145مناقشة لمصادر المياه
تطبيق مبادئ علوم الهيدروليكا و الهيددرولوى لمردروعام مددادر الميدا – مقدمد لتددميم و ترد يل
أنظم مدادر الميا – مقدم لىودة الميا .
 CIH146حلقة نقاشية (سيمينار)
يختار للطالب موضوعا يقدم فيه عرضا تقديميا .powerpoint
 CIH147مشروع
ؤدي إل كتاب مقال َ رامل َ  -reportا ْعداد دراس نظري أَو عمليد
يقوم الطالب بعمل دراس مستقل ت ّ
ِ
التحليل في موضوِع ذو عالق ِ بمىال دراس ِ الدبلوم
تىريبي كامل ب
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هندسة الرى والهيدروليكا
المستوى  :الخامس
أوالا :مقررات العلوم االساسية
 CIH504مبادى االحصاء واالحتماالت
مقدمة – مباء ن ريرية ااحتماا – إحصانا
العشوائية– اختبارا الفرضية.

فيفية – التوزيعا

ااحتمالية – المتغيرا

 CIH504النمذجة المعملية
مقدمة فى تحليل اابعاء – قوارين المشابهة – التلارل المعملية فمقاييس السريان – ريام السريان فى
القنوا المفتوحة – البوابا – القفئ المائية – خواص السريان – منش التحيم – تحليل رماذج
المنش – توزيع السراا – قو الرفع فالسحب – قوارين المشابهة – خواص موجا الميا –
خواص قاا ااحتياك – تحليل السريان ينائى اابعاء – مييارييا ارتقال الرفاسب – النحر المحلى –
تشيل القاا – تصميم منش القيا .
 CIH504جودة المياه
تعريفةةا – العنايةةر المختلفةةة – المتطلبةةا العامةةة – ارةةواا التلةةو – مصةةاءر التلةةو – االتحليةةل
الفيئيةةائى فالييميةةائى للةةوء الميةةا فخصائصةةها – مييرفبولةةوجى الميةةا فاسةةبال تلويهةةا – مقدمةةة فةةى
امليةا تنقيةةة الميةةا – بواسةةطة المرسةةبا – الةةدمج – التردةةيح – التطهيةةر – الةةدفر الهيدرفلوجيةةة –
تواجد الميا – كيميان الميا – الموايفا القياسية للميا ليافة ااستخداما – جوء الميا السةطحية –
الميةةا السةةارية فالميةةا المحلةةوز – جةةوء الميةةا اللوفيةةة – ارةةواا مصةةاءر تلةةو الميةةا – العينةةا
فااختبارا – المسااد فى جوء الميا – مراقبة جوء الميا فاءارتها – تطبيقا الى رهر النيل.
 CIH501الموازنة المائية واحتياجات المحاصيل
ابقةةة النبةةا فالتربةةة – مقةةاييس ميةةا الةةر – ارحةةدارا األرض فتخطةةي الحقةةول – تطبيقةةا الةةى
طةةرق اامةةداء بالميةةا – طةةرق تحديةةد ميةةا الةةر فاليفةةانا – آبةةار الةةر – محطةةا الرفةةع – ااءار
ااقتصاءية للر للحقول اليبير فالصغير .
 CIH505هندسة الشواطىء
مقدمةةة – العمليةةا الطبيعيةةة للسةةواحل – هيةةدرفءينامييا األمةةواج – التنبةةؤ بةةاألمواج فأامةةاق الميةةا –
التغيةةرا الديناميييةةة فذا المةةد الطويةةل للشةةواط – إءار الميةةا السةةاحلية – تخطةةي المةةوار –
التصميم اإلرشائى لعناير المينان – تصميم حةواجئ األمةواج – تصةميم المراسةى فاألريةفة العمليةا
الطبيعية للسةواحل – إءار الميةا السةاحلية – تخطةي المةوار – التصةميم اإلرشةائى لعنايةر المينةان –
تصةةميم حةةواجئ األمةةواج – تصةةميم المراسةةى فاألريةةفة العمليةةا الطبيعيةةة للسةةواحل – إءار الميةةا
السةةاحلية  -إءار األراضةةى السةةاحلية فالترسةةيبا  -أرةةواا القنةةوا المبحيةةة – اليةةواهر الهيدرفليييةةة
تثيير المراكب فى القنةوا المائيةة – تصةميم فحمايةة القنةوا المبحيةة – تطبيقةا باسةتخدام الحاسةب
اآللى.
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 CIH506ميكانيكا موائع متقدمة
معاءلة أفيلر للحركة -معاءلة اإلستمرار – السريان الغير ءفرارى – ءلة اللهد للسراة – معاءلة
ابب – ءالة ف خطوط السريان لسريان ينائى اإلتلا المصاءر ف المستقبب ينائية اإلتلا –
اإلزءفاج ينائى اإلتلا – الدفراري – السريان المركب – المتغيرا المركبة – إسقاط تحويلى –
السريان المستقر حول إسطوارة ءائرية ف اإلرحنانا الدفرارية – السطح اإلرسيابى للوكويسيى –
معاءا السريان اللئج – السريان بين لوحين متوازيين.
 CIH507ادارة الموارد المائية
مقدمةةة – المفةةاهيم األساسةةية فةةا الهيةةدرفلوجيا فالمةةوارء المائيةةة – مصةةاءر الميةةا فحسةةابا الميةةئان
المائا – آيار تغير المناخ فالتخفيف منها فالتييف معها – سياسا الميا فإءارتها – مبةاءئ فتطبيقةا
ريم المعلوما اللغرافية.
 CIH504الهيدرولوجيا السطحية
الدفر الهيدرفلوجية – بيارا التحليل الهيدرفلوجى – حسال اللريان السطحى مةن التسةاق – تحديةد
أقصى تصر لللريان السطحى – منحنى الهيةدرفجرا – تنيةيم الخئارةا – الصةر السةطحى –
تطبيقا حقلية – اااتبارا الهيدرفلوجية – امليا اللريان السطحى – توزيع اللريان السطحى –
تحليل منحنى الهيدرفجرا – فحد الهيدرفجرا – النماذج الدقيقةة لتحديةد منحنةى الهيةدرفجرا –
التوزيةةع الفراغةةى لللريةةان السةةطحى – اجهةةئ قيةةا السةةريان – تحديةةد اقصةةى تصةةر – خصةةائل
الفيضةةةان – تحديةةةد مناسةةةيب الخئارةةةا فالتخةةةئين فالحلةةةم فتيةةةرار الفيضةةةان – تصةةةميم الفيضةةةان
فالخئارا .
 CIH504الهيدروديناميكا
مقدمةةةةةة فةةةةةى الهيةةةةةدرفءيناميياك مبةةةةةاء ن مييارييةةةةةا الموائةةةةةع ك الضةةةةةغ الهيدرفسةةةةةتاتييىك مبةةةةةاء ن
الهيدرفءيناميياك موجا السطح الحر فقو اامواج الى المنشا الشةاطئي ك المولئةع اللئجةة فموائةع
السريان الحرك ءينامييا الموائع الليوفيئيائية.
 CIH540القياسات المائية
مقدمةةة لقياسةةا الموائةةع – الموايةةفا العالميةةة لقيةةا السةةريان – طريقةةة السةةراة فالمسةةاحة لقيةةا
السةةريان – قيةةا السةةراا – اليرينتيميتةةر – قيةةا المحطةةا فابقت ة بالتصةةر – مسةةائل خايةةة
بقياسةةا السةةريان القيةةا بةةالمواء الطافية – طريقةةة ميةةل المسةةاحة للقيةةا – الهةةدارا – فااختناقةةا
القياسةةية – اساسةةيا فريريةةا قيةةا الحةةرار فقياسةةا المنش ة – طريقةةة المراكةةب العائم ة لقيةةا
السريان – استخدام الموجا فوق الصوتية لقيا السريان – الطةرق اليهرفمغناطيسةية للقيةا – ءقةة
فامليا تسليل التصرفا .
 CIH544اساسيات االستشعار عن بعد
مباءئ فأساسيا ااستشعار ان بعد – موجا الطيف اليهرفمغناطيسا  -مصاءر فخصائل يةور
ااستشةةعار اةةن بعةةد – تفسةةير الصةةور اللويةةة – ريةةام المثةةالا لبستشةةعار اةةن بعةةد – مصةةاءر يةةور
ااستشةةعار اةةن بعةةد – األقمةةار الصةةنااية الخايةةة بريةةد األرض – القةةو التحليليةةة الفراغيةةة – القةةو
التحليلية الطيفية – القو التحليلية اإلدعااية – القو التحليلية الئمنية.
 CIH544نظم المعلومات الجغرافية فى المشروعات
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مقدمة فى ريام المعلوما الليوغرافية فى المشرفاا المائية – مقدمة فى ريةام المعلومةا المنحنيةة
معلومةةا اللةةى ا ا لمصةةاءر الميةةا – الليوءيسةةيا – خةةرائ المشةةاريع – ريةةام المحةةافر – رمةةوذج
الشبية لل جى ا ا باستخدام الميا المنحنية – الشبية مبنيةة الةى رمةوذج باسةتخدام النمةاذج الراسةية
الرقمية – النماذج الراسية الرقميةة ااتمةاءا الةى النمةاذج الهيدرفلوجيةة فدةبيا التةرا – التيامةل فةى
المعلومةةا الوقتيةةة فةةى الليوفضةةائية – ارتبةةاط الميةةا الةةى المنحنيةةا بنمةةاذج مصةةاءر الميةةا – تحليةةل
التضةةاريس باسةةتخدام دةةبية المثلثةةا غيةةر المنتيمةةة – الخةةرائ السةةهلة للفيضةةان ااستيشةةا فتحديةةد
المد الضوئى – ااستشعار ان بعد – مصدر التلو الغير رقطى.
 CIH544هيدرولوجيا المياه الجوفيه
الدفر الهيدرفلوجية – مصاءر الميا اللوفية – حركة الميا اللوفيةة – هيةدرفلييا اابةار – التغيةرا
فةةى الميةةا اللوفيةةة – اءار الميةةا اللوفيةةة – التغذيةةة الصةةنااية للميةةا اللوفيةةة – تةةداخل الميةةا العذبةةة
فالمالحةةة قةةرل الشةةواطىن – قةةارون ءارسةةى – تعيةةين النفاذيةةة – تةةداخل ااسةةتخدام للميةةا السةةطحية
فاللوفية – السةريان فةى فوالةق الصةخور الخئارةا اللوفيةة – السةريان فةى الطبقةا غيةر المشةبعة –
السريان فى التربة المنفذ – جوء الميا اللوفية.
 CIH541القياسات الهيدروليكية والهيدرولوجية
مقدمةةة لقياسةةا الموائةةع – الموايةةفا العالميةةة لقيةةا السةةريان – طريقةةة السةةراة فالمسةةاحة لقيةةا
السةةريان – قيةةا السةةراا – اليرينتيميتةةر – قيةةا المحطةةا فابقت ة بالتصةةر – مسةةائل خايةةة
بقياسةةا السةةريان القيةةا بةةالمواء الطافية – طريقةةة ميةةل المسةةاحة للقيةةا – الهةةدارا – فااختناقةةا
القياسةةية – اساسةةيا فريريةةا قيةةا الحةةرار فقياسةةا المنش ة – طريقةةة المراكةةب العائم ة لقيةةا
السريان – استخدام الموجا فوق الصوتية لقيا السريان – الطةرق اليهرفمغناطيسةية للقيةا – ءقةة
فامليا تسليل التصرفا .
 CIH545ميكانيكا الموائع (معمل)
مبةاء ن الهيدرفسةتاتييا – سةريان الميةا – فالهةوان فالئية – معةاير اجهةئ القيةا
اارابيب – اختبارا اآلا الهيدرفلييية.

– ااحتيةاك فةةى

 CIH546السريان خالل القنوات المفتوحة 4
اللريان المستقر فى القنوا المفتوحة – المقافمة فمعاءلة مارنج – الطاقةة النوايةة – العمةق الحةرج –
القفئ المائية – اللريان المتغير التدريلى – اارتقةاا – اجهةئ قيةا السةريان – تعريفةا اللريةان
الغير مستقر فالمعاءا الحاكمة ل فتطبيقات – مراجعة للمعاءا الرئيسية اللريةان سةريع التغيةر –
المصبا فالقفئ المائية فى الملار المفتوحة ذا العةرفض المتغيةر فالقنةوا ذا الميةول تصةميم
الخئارةةا الخلفيةةة للمنشةة المائيةةة – السةةريان ذف امةةق فق الحةةرج انةةد المنحنيةةا – السةةريان ذف
السراا العالية – السريان تدريلى التغير فى الملار المائية المنتيمة فالطبيعيةة – السةريان محلةى
التغير – تطبيقا الحاسب اآللى.
 CIH547هندسة الرى والصرف
تعريفا فاساسةيا الةر فالصةر – المنحنةى اارضةى – تحةرك الميةا – حسةابا الميةا – طةرق
الةةةر السةةةطحى – الةةةر بالردادةةةا – الةةةر بةةةالتنقي – تخطةةةي فتصةةةميم دةةةبيا الةةةر – الةةةر
بلمهورية مصر العربية – مقةاييس الميةا – الميةا اللوفيةة – مشةاريع الصةر فااستصةبى بمصةر
للتربة المالحة – المصار المفتوحة – مصار النهاية
232

الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا

 CIH544تخطيط وتصميم نظم الرى والصرف
النيم الحديثة فى توزيع الميا – النيم الحديثة للتحيم فى الميا – التحيم اآللى – ااتئان اليمى – ريم
المعلومةةا اللغرافيةةة – اسةةتنتاج ااحتياجةةا المائيةةة – ريةةم الةةر المسةةتقبلية فةةى مصةةر – التخطةةي
القومى لتحسين ااءان فى ريةم الةر – اختيةار المحايةيل المثلةى – اتةئان الميةا فمصةاءرها – جةوء
فمقننةةا الميةةا للمحايةةيل المختلفةةة ––جةةدف فتقيةةيم مشةةرفاا الةةر – طةةرق التصةةميم المثلةةى
تالتصةةةميم الخطةةةى – البةةةرامج الديناميييةةةة – 9حةةةل الشةةةبيا – آا الةةةر – ريةةةم الةةةتحيم اآللةةةى –
مساادا الحاسب اآللى فى الر .
مقدمة فى الصر الطبيعى فالصةر الصةحى – طةرق تصةميم ريةم الصةر – مقدمةة فةى الصةر
المغطةةى – مقدمةةة فةةى ريةةم يةةر الشةةوارا فالطةةرق – ااةةداء خةةرائ للصةةر – تخطةةي فتصةةميم
دبيا الصر لبغراض المختلفة – اساسيا استصبى ااراضى الحمضية فالقلوية – التينولوجيةا
الحديثة فى ارشةان ريةام الصةر المغطةى فيةيارت – اايةدارا البيئيةة فالصةر الئرااةى – ميةا
الصةةر فااةةاء اسةةتخدامها للةةر – اقتصةةاءيا مشةةاريع الصةةر – آءان ريةةم الصةةر – الصةةر
فالبيئةةة – طةةرق الصةةر – الحموضةةة فالقلويةةة – اتةةئان الميةةا المالحةةة – الطةةرق الحقليةةة فالمعمليةةة
ايلاء معامةل المويةلية الهيدرفليييةة للتربةة – ءراسةا استيشةافا الصةر – اقتصةاءيا مشةاريع
الصر – تصميم فارشان مشرفاا الصر – تشغيل فييارة مشةاريع الصةر – ءراسةة اللةدف
فالتقييم لمشرفاا الصر .
 CIH544تصميم وانشاء تبطين الترع
أهمية التبطين – فواقد التسريب – التصميم الهيدرفلييى للقطااا المبطنة – تصميم األرةواا المختلفةة
للتبطين – استخدام اللابيورا .
 CIH540هندسة الصرف المتقدمة
الميةةا الطبيعيةةة بالمقاررةةة بمنش ة تحويةةل الميةةا الصةةنااية – مقدمةةة فةةى ارتقةةال المةةواء الرسةةوبية –
الترسةةيب بالخئارةةا – تصةةنيف الفيضةةارا – تصةةميم الفيضةةارا – الحسةةابا ااحصةةائية – اخطةةار
الفيضةةارا – تقيةةيم الفيضةةارا – اساسةةيا تةةدريب اارهةةار – الحمايةةة مةةن الفيضةةارا بتنيةةيم النهةةر –
مقدمة فى الصر الطبيعى فالصةر الصةحى – طةرق تصةميم ريةم الصةر – مقدمةة فةى الصةر
المغطةةى – مقدمةةة فةةى ريةةم يةةر الشةةوارا فالطةةرق – اا ةداء خةةرائ للصةةر – تخطةةي فتصةةميم
دبيا الصر لبغراض المختلفة – اساسيا استصبى ااراضى الحمضية فالقلوية – التينولوجيةا
الحديثة فى ارشةان ريةام الصةر المغطةى فيةيارت – اايةدارا البيئيةة فالصةر الئرااةى – ميةا
الصةةر فااةةاء اسةةتخدامها للةةر – اقتصةةاءيا مشةةاريع الصةةر – آءان ريةةم الصةةر – الصةةر
فالبيئةةة – طةةرق الصةةر – الحموضةةة فالقلويةةة – اتةةئان الميةةا المالحةةة – الطةةرق الحقليةةة فالمعمليةةة
ايلاء معامةل المويةلية الهيدرفليييةة للتربةة – ءراسةا استيشةافا الصةر – اقتصةاءيا مشةاريع
الصر – تصميم فارشان مشرفاا الصر – تشغيل فييارة مشةاريع الصةر – ءراسةة اللةدف
فالتقييم لمشرفاا الصر .
 CIH544الكتابة الفنية
التدرل الى كتابة النصوص فتنسيقها فاءخال المراجع فتنسيق ااديال البيارية.
 CIH544سيمينار
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يختار للطالب موضوعا يقدم فيه عرضا تقديميا .powerpoint

 CIH541دراسة انتقائية
العمل المستقل يؤء الى كتابة مقالة داملة فا بع المواضيع ذا الصلة فا  :مييارييةا الموائةع الةم
الهيدرفلييا الموارء المائية الم الميا الري فالصر – منش هيدرفلييية الهندسةة السةاحلية المبحةة
الداخلية ااير البيئا لمشاريع الميا فالطرق الحسابية فا الموارء المائية.
 CIH545مشروع
اجران مشرفا تطبيقا للتخطي المتيامل فالتنسيق فتخطي للبنية ااساسية فالتوسعا المستقبلية.
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هندسة الرى والهيدروليكا
المستوى  :السادس
أوالا :مقررات العلوم االساسية

 CIH604مبادى االحصاء واالحتماالت
مقدمة – مباء ن ريرية ااحتماا – إحصانا فيفية – التوزيعا ااحتمالية – المتغيرا
العشوائية– اختبارا الفرضية.
 CIH604مبادىء جودة المياه
مقدمة – الخصائل الفيئيائية للوء الميا  -الخصائل الييميائية للوء الميا  -الخصائل
البيولوجية للوء الميا – يور تدهور جوء الميا
 CIH604المعادالت التفاضلية
الوجوء فالوحدارية-النيم الخطية -النيم التحليلية -ريرية ااستقرار -ريرية دتورم ليوفيل -مقدمة فى
المعاءا التفاضلية اللئئية .ريرية الصفا الييفية للمعاءا التفاضلية -فجوء فحدارية الحل-
ريرية ااستقرار -رهاية الدفر  -تطبيقا الى ريرية ااهتئازا  .الهندسة التفاضلية للمنحنيا -
الهندسة التفاضلية للسطوى -موازرة المنحنيا فموازرة السطوى -خوارزميا  -تقاطع القطع
المستقيمة -التحدل  -تقارل النقاط.
 CIH601النمذجة العددية
مقدمة  -أرواا النمذجة  -تيوين النمذجة الرياضية  -طرق الحل الرقمية  -برامج النمذجة -
حالة للدراسة.
 CIH605نظرية التحليل الدقيق
مقدمة – المباء ن ااساسية -دبية العناير -طريقة اللسان المبادر  -الشغل اافتراضا ك خواص
الصببة للعناير اإلرشائية ك طرق ااختب ف البواقى كالمعاءا الحاكمة -الشرفط الحدية
فاابتدائية -األجسام المتمايلة ينائية األبعاء فيبيية األبعاء ك المستويا العليا باستخدام العناير
اايئفبارامترية ك المشاكل الخطية فالتا تعتمد الى الئمن للموائع فسريان الحرار ك تطور
البرمليا اللاهئ  -أمثلة ادءية فتطبيقا بالحاسب اآللا فى الهيدرفلوجيا.
ثانيا ا :باقي المقررات
 CIH606المجارى المفتوحة
اللريان المفتوى فى األرهار فالقنوا – المصبا دديد اارحدارا – الخئارا الخلفية للمنش
الهيدرفلييية – أارتقاا .
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 CIH607هندسة السدود والخزانات
مقدمة – ارواا الخئارا  -السعة التخئينية -الدراسا اافلية -اختيار الموقع -العناير ااساسية-
السعة المطافب  -ارتاجية الخئان -الطرق التحليلية لحسال سعة الخئان -اختيار ارتفاا السد –فواقد
الخئان -الترسيب فى الخئارا -امر الخئان-معايير اختيار موقع السد -معاللة اساسا السد -
ااحمال المؤير الى السد -اتئان فامان السد -تصميم السدفء التثاقلية -مقدمة للسدفء الترابية
 CIH604المنشآت المائية الخرسانية
تقنية األرفاق فالخئارا فالمنش تح األرضية – الضغ ف اازاحة الناتلة ان الحفر المسنوء
العميق – رء الفعل المتباءل بين األرض فاألرفاق – تصميم المنش التح أرضية – طرق المراقبة
فالمبحية .الطرق فالمعدا البزمة ارشان السدفء المؤقتةك القاسورا ك أريفة السفنك المراسى
البحريةك مصبا رهاية الملار ك مداخل فمخارج محطا توليد اليهربانك خطوط أرابيب رقل الغاز
فالنف تح المانك تطهير قاا المسطحا المائيةك أريفة الشواط ك منش المحي ك فالخدما
الخاية بالمحيطا العميقة فما تح البحر .ءراسا حالة.
 CIH604اساسات المنشآت الهيدروليكية
قدر تحمل ااساسا السطحية ك العوامل المؤير الى قدر تحمةل التربةة ك الهبةوط المفةاج فالهبةوط
الناتج من التصلب لبساسا السطحية ك ااساسا الى ديل لبشة ك تحليل فتصميم فتنفيةذ ااساسةا
الخازفقية ك السعة الت حميلية فالهبوط للخوازيق فلملمواا من الخوازيق ك البغال المحفةور فاامةال
التثسةةيس اسةةفل الميةةا  .مقافمةةة القةةل للتربةةة ك فابقتهةةا بالتراكيةةب األرضةةية ك طةةرق التحليةةل فتشةةمل
التحليةةل العةةدءي ك ااتةةئان الحةةدي فالطةةرق العدءيةةة ك ريريةةا ضةةغ التربةةة مةةع األخةةذ فةةا اااتبةةار
التصر ك تصر ضغ المان الداخلا ك تصميم فتحليل المنشا السارد تالميول ك الحةوائ السةارد
ك السةةتائر اللوحيةةة ك سةةند الحفةةر  .مقدمةةة فةةا ااختبةةارا ت المعةةدا ك تلميةةع المعلومةةا ك القةةرار ك
التحليةةل فالشةةرى ك اختبةةارت Triaxialفاارفعةةال المسةةتو مةةع األخةةذ التمةةدء فةةا اااتبةةار ك الضةةغ
العيسا ك متغيرا ضةغ المةان المحبةو ك مسةار اإلجهةاء ك اختبةارا النفاذيةة فالتصةر الشةبيا ك
اختبةارا ت Odometerفالتصةلب ك الفحةةل السةطحا ك طةرق الفحةةل الحقليةة تSPT , CPT
مقيا الضغ ك مرفحة القل ك الليوفيئيان ك فاختبار اللوى لتعيين مقافمة اارتياز للتربة.
 CIH640ادارة جودة المياه Quality Management Water
تصنيف الموارء المائية تغيرا رواية الميا تح مختلف اليرف الطبيعي فاارشطة البشرية –
قوارين مصر المائية اءار جوء الميا رواية الميا لبستعماا المفيد كالشرل فالئرااة فالصنااة
إااء استخدام الميا فميا الفضب – المواء المئالة استعداءا لغرض إااء ااستخدام خصائل
الملويا العضوية فا الميا فالميا المستعملة البيتريولوجي ك الفيرفلوجي فاللوارب البيئية للميا
فجوء ميا الصر الصحا التفااب بين اليائنا الحية فالنيم البيئية المائية فا التوازن فى ريم
التوزيع.
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 CIH644تلوث المياه الجوفيه
جوء الميا القياسية – املية اارتقاا تالملويا النشةطة فالغيةر رشةطة المعةاءا الهيدرفءيناميييةة
لبرتشار فاامتصاص فى اافسةاط المشةبعة فغيةر المشةبعة – السةلوك المةائى فالييميةائى للملويةا –
قيا العناير – مصاءر التلو – قيا ااضمحبل
 CIH644منشآت الموانىء واألرصفة المالحية
الحواجئ – الحوائ البحرية – ااربيا – أريفة الموارىن – أحواض السفن – حوائ األريفة –
أرواا الموارىن – اختيار الموقع – تخطي الموارىن – المراسى العامة للبضائع المحطا الطرفية
للحافيا – الحواجئ محطا السوائل العبارا – القنوا المسااد – الخئارا – السقو اارتقالية
فالحيائر – مقدمة لمنش الشواطىن.
 CIH644المالحة الداخلية
أرواا القنوا المبحية – الموارىن الداخلية – خواص السفن – حركة السةفن اليةواهر الهيدرفليييةة –
تةاير السةفن بحركةةة الميةا – تصةميم القطااةةا المائيةة – الميةول اللاربيةةة المناسةبة – امةق القنةةوا –
فحةةدا السةةحب – سةةهولة المنةةافر الةةى السةةراا البطيئةةة تصةةميم المنحنيةةا – ارهةةار التةةدريب –
المساادا المبحية – مساادا الرب – ااريفة ااهوسة المبحية اليبار .
 641ادارة المنطقة الساحلية
البيئةةةة – التشةةةريعا فالمؤسسةةةا ااساسةةةية اءار المنةةةاطق السةةةاحلية فةةةى كنةةةدا فالوايةةةا المتحةةةد
اامرييية – النيريا التياملية فالتطبيقية ابر ملاا التصميم الفعال فاءار ريام المناطق السةاحلية
المستدامة – الدراسا التحليلية اءار المناطق الساحلية .
 CIH645حماية الشواطىء
ءينامييا البيئة القريبة من الشواطىن – اامواج – التيارا – العوايف الموجية – ارتداء الساحل –
ارتقال الرسوبيا – المنش الهندسية.
 CIH646انتقال الملوثات فى المياه السطحية
مقدمة – مباء ن الهيدرفءينامييا فارتقال المواء  -هيدرفءينامييية ارتقال اللسيما – رمذجة الحرار
– العمليا الهيدرفءينامييية المختلفة لمصاءر الميا .
 CIH647تداخل المياه العذبة والمالحة
مقدمة لعمليا تداخل الميا العذبة فالمالحة فى الخئارا الشاطئية – تغير كثافة الميا رتيلة اامبى-
تغير كثافة الميا اللوفسة رتيلة تغير ءرجة الملوح -تايير تداخل الميا العذبة فالمالحة الى اءار
موارء الميا اللوفية فى المناطق الشاطئية -سلوك الميا اللوفية متغير اليثافة ءاخل الترب كوس
مسامى -رمذجة تداخل الميا المالحة بالميا العذبة.
 CIH644مبادىء هيدرولوجيا النظائر
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الدفر الهيدرفلوجي للميا  -التركيب الذر فالنوف  -النيائر المستقر  -العمليا الطبيعية فتغير
تركيب النيائر -التحلل فاارتاج -النيائر المستقر لليربون فااكسلين ف الهيدرفجين – النيائر
المشعة فمعاءا التحلل فالنمو -كيميان اليربون الحامضى فى الميا  -تقنية جمع اينا الميا
فالمعاللة المعملية -تقنيا القيا .
 CIH644هيدرو ديناميكا االمواج
اليواهر الطبيعي المعاءا ااساسية لحركة الموجة السع النيرية لموجة يغير ريرية الموجة
محدفء السعة موجة التحول – خصائل امواج المحيطا – تطوير مولدا امواج الرياى – ضغ
الموجة الى اللدران الراسي – ضغ الموجة الى المنش ريرية الموجة ذا الفتر الطويلة
التذبذل فا البحيرا فالخللان فالمد – موجة العوايف التيارا القريب من الشاط – اجهاءا
اادعااا ااداء التيارا ذا الموجة الطويلة تمئق التيارا ريم التيارا القريب من الشاط .
 CIH644ديناميكا الموائع العالية
ءينامييا الموائع غير اللئجة فحركتها – معدا اجرارج فأيلر للحركة – السريان الدفرارى للموائع
غير قابلة لبرضغاط – اسا تحليل الموائع اللئجة فحركتها – ريرية احتياك المحي – معاءا
رافيير – ستوكس – الحركة اللئجة – معاءا ااضطرال فرينولد – السريان اللهد – السريان
حول ااجسام – النفث فالدفع – مباء ن حركة الموائع فى معاءلة الدفع – ارتقال اللئيئا فالحرار
فى السريان الطبقى فالسريان المضطرل – ارتقال ااضطرال فى السريان القصى – اارتشار
اللئيئى – النيم متعدء المركبا – اارتشار المضطرل – ريرية المشابهة – ارتفاا فارخفاض
البلوم – حركة اللئيئا – أكوام الرمل – حركة الرفاسب – تطبيقا – تبريد بركة البلوم – مصبا
الملار – تداخل الموجا .
 CIH644تحليل ونمذجة جودة المياه
التشييد فحل رماذج رواية الميا فالنقل فالتحول للملويا فا جريان الميا السطحي فاللدافل
فالبحيرا فمصبا األرهار فالميا اللوفية المباءئ ااساسية لنواية الميا المنمذج –استعراض
النماذج الحالية فجدف فمبئمتها لمختلف تقنيا النمذج فالتحليل فالتنبؤ.
 CIH644هيدروديناميكا المصبات
الويف العام لسلوك المصبا الهيدرفءينامييا تحركا الرفاسب قياسا ميداري رموذجية من المد
فاللئر تدرج الملوحة الطولى فالراسى ااختبط المضطرل تدفق المد فاللئر تصميم المحيطا
ريام تصريف الميا المستعملة – ظاهر الخل – المصبا فارتشار الهيدرفلييا تصميم المنش
للتصرفا الحرارية.

 CIH641التحكم فى سريان التلوث
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معايير رواية الميا – التلو الفيئيائى فالييميائى التلو اللريوما للميا السطحي آيار أرواا معينة
التلو مثل التلو الحراري – المصاءر النقطة فالبرقطة المصاءر غير المحدء – السريان ذاتا
التنقية آيار بحير التغيير التلو المساحى فاساليب السيطر الي .
 CIH645ميكانيكا الموائع البيئية المتقدمة
معدل مصفوفة ااجهاء – مصفوفة الدفامة ءفامة الحيا فااجهاءا المتدافلة فى السريان الحقلى –
الموائع النيوتورية فالموائع غير النيوتورية ريريا اجرارج فايلر النيام فالتحيم الحلمى معاءا
التحوا – تقريب بوزينيسك – التدفق اللئج – ريرية فمعامب رافيير ستوك الحلول التحليلية
فالعدءية – مقدمة فى ااضطرال متوس معاءا الحركة – اارتشار المضطرل – مقيا رينولدز
– اللريان الطبقى – ريرية طبقة حدفء – ريرية طبقا الحدفء لللريان الطبقى فاللريان
المضطرل – اضطرال الحرار فارتقال اليتلة – السريان البيئى – السريان فى اارابيب السريان فى
القنوا المفتوحة – السريان فى المحيطا فالبحار – السريان فى التربة المنفذ  .امليا الخل
فارتقال الملويا فى اارهار فالبحيرا فمصبا اارهار فالميا الساحلي فالميا اللوفية فاللو
القوارين الفيئيائية – الحلول الدقيقة – المقاييس الئمنية فالمياري للحركة فالمعاءا المحدفء –
السريان القصى المضطرل – اارتشار المضطرل تشت سريان القل – النفث – التيارا تثيير
الريش.
 CIH646نمذجة جودة المياه السطحية
تطبق النماذج الرياضية فا حل مشيب اءار رواية الميا المياري فالئماري فاختب المحافية
المواء المتفاال فمحاكاتها فا البحيرا فاارهار الحركي فاقرارا اليواهر الطبيعي – اارتقال
اليتلى الييميان اارضية ااحيائية تدفير المغذيا فالمواء السامة فالشبية الغذائية – اليتل الدينامييية
– التخئين فتطبيق مباءئ حركة الميا فالملويا فا اطار رء الفعل المطرء الغير مستقر فى اتلا
فاحد ظرف تدفق الميا من خبل مختلف الهيئا فا البيئة الطبيعية تاألرهار فالبحيرا فااراضا
الرطب .
 CIH647تطبيقات الحاسب اآللى فى مصادر المياه
تطبيق برامج الحاسب اآللى الحالية المستخدمة فا الم الميا هيدرفلييا ارتقال الرفاسب سريان الميا
اللوفية – جوء الميا الموارء المائية فالهندس فالتخطي .

CIH644تلوث المياه السطحية
مقدمة – مباء ن الهيدرفءينامييا فارتقال المواء  -هيدرفءينامييية ارتقال اللسيما – رمذجة الحرار
– العمليا الهيدرفءينامييية المختلفة لمصاءر الميا .
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 CIH644ادارة الموارد المائية
تقنيا اءار مصاءر الميا – حالة ءراسية فتطبيقاتها الى الشرفط المحلية – تمثيل المسائل الرئيسية
– البدائل التطويرية – القوارين – البيئة – ااقتصاء – اليرف ااجتمااية – ارشان فتحليل النماذج
الرياضية – تحليل اتخاذ القرار – تشاب النيم – تطبيقا الى تقنيا ريم التحليل لحل مسائل الهندسة
المدرية.
CIH640نظم المعلومات وادارة المياه الجوفية
مقدمة لنيم المعلومةا فالتينولوجيةة الحديثةة فتلهيةئ البيارةا مقدمةة لةنيم المعلومةا اللغرافيةة فةا
ملال الموارء المائية النماذج الرياضية فالبرمليا المسةتخدمة فةا التحليةل ريةم ءاةم القةرار لتخطةي
الموارء المائي فتحليلها تطبيقا .
 CIH644الصور الرقمية لمصادر المياه
مقدمة فى ااستشعار ان بعد الرقمى الماسحا الضوئية متعدء األطيا ت راءار اردسا فسبو
التصوير الحراري التدريب العملا الى تلهيئ الصور الترديح ارض الصور فالنسب فالتصنيف
فالتسليل فءقة التقييم ريم المعلوما اللغرافية من حيث ارطباق الى معاللة الصور مناقشة
التطبيقا العملية استخدام برامج ايرءا لمعاللة الصور المعرف المطلوبة من اجهئ اليمبيوتر
الشخصية.
 CIH644تصميم شبكات توزيع المياه
مقدمة ان اإلمداء بالميا – مصاءر الميا الخام فخوايها – الفتر الئمنية لتصميم ميورا مشرفا
اإلمداء بالميا – الشوائب فا الميا – الملويا غير العضوية – الميورا العامة للميا الطبيعية –
خواص فمقاييس الميا المنقا اآلمنة للشرل – الترسيب – الترديح تالبط – السريع – المبادر –
تح الضغ التطهير – األرواا المختلفة لتينولوجيا تنقية الميا – تصميم دبيا توزيع الميا –
التخئين فمحطا الطلمبا – مواسير رقل الميا – ت كل المواسير فطرق منع – الضغوط
فاإلجهاءا الى المواسير – المحابس فميورا الشبية – إرشان فييارة دبيا توزيع الميا .

 CIH644منشآت أرصفة الشواطىء
المفهوم العام فااستعراض التاريخا للمنش البحرية القو البيئية – العمليا الليولوجي النشطة –
المنش البحرية الثابتة – المنش البحرية الراسي – المنش الحر العائمة اريفة النف
فالتسهيب ااضافي – اللئر مؤقتة الحفر المنصا يابتة الحفر فاارتاج فحدا الحفر المتنقلة –
اارداءا المبحية رمذجة القوا البحرية الى المنش الشاطئية.
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 CIH641ميكانيكا الموائع البيئية المتقدمة
معدل مصفوفة ااجهاء – مصفوفة الدفامة ءفامة الحيا فااجهاءا المتدافلة فى السريان الحقلى –
الموائع النيوتورية فالموائع غير النيوتورية ريريا اجرارج فايلر النيام فالتحيم الحلمى معاءا
التحوا – تقريب بوزينيسك – التدفق اللئج – ريرية فمعامب رافيير ستوك الحلول التحليلية
فالعدءية – مقدمة فى ااضطرال متوس معاءا الحركة – اارتشار المضطرل – مقيا رينولدز
– اللريان الطبقى – ريرية طبقة حدفء – ريرية طبقا الحدفء لللريان الطبقى فاللريان
المضطرل – اضطرال الحرار فارتقال اليتلة – السريان البيئى – السريان فى اارابيب السريان فى
القنوا المفتوحة – السريان فى المحيطا فالبحار – السريان فى التربة المنفذ  .امليا الخل
فارتقال الملويا فى اارهار فالبحيرا فمصبا اارهار فالميا الساحلي فالميا اللوفية فاللو
القوارين الفيئيائية – الحلول الدقيقة – المقاييس الئمنية فالمياري للحركة فالمعاءا المحدفء –
السريان القصى المضطرل – اارتشار المضطرل تشت سريان القل – النفث – التيارا تثيير
الريش.
 CIH645تصميم االبار وصيانتها
تصميم فتنفيذ ابار الميا  -السحب ااقتصاء اامن للميا من الخئارةا -مفةرءا بئةر الضة  -مخةرفط
الهبةةوط -خصةةائل الخةةئان اللةةوفى -السةةريان المحصةةور الةةدائر المسةةتقرف الغيةةر مسةةتقر -السةةريان
الحةةر -المعةةاءا التفاضةةلية -ريريةةة زايةةث -ريريةةة جةةاكول --منحنيةةا الهبةةوط كفةةان البئةةر-تصةةميم
المصفا  -اختبارا اابار – تنفيذ اابار
 CIH646هندسة الرى والصرف المتقدمة
تعريفا فاساسةيا الةر فالصةر – المنحنةى اارضةى – تحةرك الميةا – حسةابا الميةا – طةرق
الةةةر السةةةطحى – الةةةر بالردادةةةا – الةةةر بةةةالتنقي – تخطةةةي فتصةةةميم دةةةبيا الةةةر – الةةةر
بلمهورية مصر العربية – مقةاييس الميةا – الميةا اللوفيةة – مشةاريع الصةر فااستصةبى بمصةر
للتربة المالحة – المصار المفتوحة – مصار النهاية.
 CIH647الطرق المتقدمة لترميم وتدعيم المنشآت المائية
مقدمة -الفحوص الحقلية فالمعملية -تقيا التدايم -مواء الترميم  -المعلوما المطلوبة للترميم-خطة
الترميم -اامال البنية التحتية-افلويا ااامال-مراجعة الموارء فالبررامج-تتابع الترميم-تطبيقا .
 CIH644تقييم اخطار الفيضانات والسيول والزالزل
التنبؤ بالقو بسبب الئازل فالعوايف القوي فالسيول -تثيير ااساسا – ارهيار األرض-تقييم
الخسائر-اامال الحماية خبل الئازل -اامال الحماية اينان السيول فالفيضارا .
 CIH644دراسات متقدمة فى معالجة مياه الصرف الصحى
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خواص ميا الصر الصحا – ءفر المواء العضوية فا الطبيعة – تصرفا ميا الصر الصحا
تالمنئلية – األمطار – الصنااية ااختبارا المعملية لميا الصر الصحا تاألكسلين الحيوي
الممتل – األكسلين الييميائا طرق أخذ اينا ميا الصر الصحا – المعاللة األفلية – المعاللة
اابتدائية – المعاللة البيولوجية – المردحا البيولوجية – المعاللة بنيام الحمث النشطة األبراج
البيولوجية – المعاللة البيولوجية البهوائية – معاللة الحمث – التخلل من الحمث – طرق المعاللة
المتقدمة – تشغيل فييارة محطا المعاللة.
 CIH610ديناميكا المنشآت المائية الخرسانية
تقنية األرفاق فالخئارا فالمنش تح األرضية – الضغ ف اازاحة الناتلة ان الحفر المسنوء
العميق – رء الفعل المتباءل بين األرض فاألرفاق – تصميم المنش التح أرضية – طرق المراقبة
فالمبحية .الطرق فالمعدا البزمة ارشان السدفء المؤقتةك القاسورا ك أريفة السفنك المراسى
البحر يةك مصبا رهاية الملار ك مداخل فمخارج محطا توليد اليهربانك خطوط أرابيب رقل الغاز
فالنف تح المانك تطهير قاا المسطحا المائيةك أريفة الشواط ك منش المحي ك فالخدما
الخاية بالمحيطا العميقة فما تح البحر .ءراسا حالة.
 CIH614تقييم األثر البيئى لمشروعات الرى
المصةةةةطلحا فالتخطةةةةي فااءار للدراسةةةةا الصةةةةدمية – الطريقةةةةة المبسةةةةطة لتمثيةةةةل الصةةةةدما –
المؤدرا فالفهار البيئية – ارتاج فمسااد التثييرا الى اارض فالميا اللوفية البيئيةة – مراقبةة
البيئة – مشرفاا الر اليبر فى جمهوريةة مصةر فأيرهةا – الحقةوق العامةة فالقةوارين فةى اللةوء
البيئة – طرق تقييم أير المشرفاا البيئيةة – مصةطلحا تقيةيم األيةر للهةوان – المةان – فاارض مةن
الناحيةةة البيئيةةة – تطبيقةةا الةةى تقيةةيم فسةةائل النقةةل – تقيةةيم الميةةا فميةةا الصةةر الصةةحى – التطةةوير
الصنااى .
 CIH614هيدرولوجيا المياه الجوفيه
تحليل اابعاء فالنمذجة – مقدمة فى تحليل مصاءر الميا اللوفية – تشييل النماذج – المشابهة –
تصميم ريم مصاءر الميا باستخدام الطرق التحليلية

CIH614انتقال األثر والملوث فى المياه الجوفية
مقدمة فى النمذجة الرياضةية لثيةر فارتقةال الملويةا فةى الميةا اللوفيةة – الصةياغة فالتصةور فالبيئةة
فاألير فاايبى.
 CIH611الهندسة الجيوتيقنية فى المنشآت الهيدروليكية
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اساسةةيا مييارييةةا التربةةة تطبيقةةا فةةى تحليةةل فتصةةميم ااساسةةا الضةةحلة – ااساسةةا الخازفقيةةة –
منش السند الرقائق المعدرية تريام التثبي منش سند الميةا – ااساسةا الةى تربةة يةعبة فالةى
منش خرسارية أرضية – التسريب حول المنش الهيدرفلييية.
 CIH615هندسة محطات الطلمبات
أرواا المضخا ك اختبار المضخا ك القو المحركة ك محطا ض الميا ك محطا ض الصر
الصحا ك أجهئ القبا ف التحيمك اإلهتئاز ف الضوضان كالتصميم لسهولة التشغيل ف الصيارة ك
ااتبارا تصميم أساسية ك موقع المحطة ك تقديم العطانا ك اقتصاءيا المحطة .المضخا
الهيدرفلييية ذا اإلزاحة الثابتة – المضخا الهيدرفلييية ذا اإلزاحة المتغير – التحيم فى
المضخا ف األريمة – المواتير الهيدرفلييية – رقل القدر الهيدرفستاتييى – أجئان األريمة
النيوماتية – أرواا الضواغ ت التصنيف ف اآلءان – تصميم ريام التحيم فى المعدا النيوماتية – أءان
المواتير النيوماتية – المواتير النيوماتية فى ماكينا التشييد .تصميم ف تنفيذ منشا محطا الطلمبا
فمشيب التسرل فضغ الميا االى.

 CIH616هندسة الموانىء
تطوير الموار فالنقل البحري مباءئ فاساليب التصميم بيارةا التصةميم تصةميم الخطة العامةة رمةاذج
هيدرفلييية تفيئيائيةةة فادءية للحةةواجئ منةةافر السةفينة – قنةةا ااقتةةرال فالةدفران الةةدائر معةةدا
فاساليب التلريف فاستصبى منش فاريفة الموار يةيارة منشة المينةان منافلة البضةائع ارةواا
البضائع فالمعدا من اجل التحميل فالتفريغ.
 CIH617تصميم الهيدروليكا الهندسية
الهيدرفستاتييا – السريان فى اارابيب – اجهئ قيا القنوا الميشوفة فالتربة المنفذ – مشاريع مةن
اسةةبواين الةةى يبيةةة اسةةابيع لعمةةل رمةةاذج تعريفيةةة – تحليةةل فتصةةميم الةةنيم الهندس ةية – الهيةةدرفلوجيا
الويةةفية – الةةدفر الهيدرفلوجيةةة – التسةةاق – اللريةةان السةةطحى – التبخةةر – النةةتح – الهيةةدرفلوجيا
اليمية – تحليةل الهيةدرفجرا – هيةدرفجرا التصةرفا الخارجةة مةن الخةئان – تنيةيم التخةئين –
مباء ن ااحتماا فى الهيدرفلوجيا – تيرار الفيضان – تيرار التساق – الهيدرفلوجيا ااحصائية –
البراب فاحواض التسيين للميا .
 CIH661كيفية تنسيق الرسالة
التدرل الى كتابة النصوص فتنسيقها فاءخال المراجع فتنسيق ااديال البيارية.
 CIH665حلقة نقاشية (سيمنار)
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مقدمة الى مباءئ البحث العلما مسثلة البحث فرضيا التركيبا فامياري تنفيذها تصميم البحو
الداخلية فالخارجية من يبحيا فرتائج البحو القياسا فمويوقيتها اساليب جمع البيارا
فالعناير ااساسية للبحث المقترى.
 CIH666دراسات انتقائية
العمل المستقل يؤء الى كتابة مقالة داملة فا بع المواضيع ذا الصلة فا  :مييارييا الموائع الم
الهيدرفلييا الموارء المائية الم الميا الري فالصر – منش هيدرفلييية الهندسة الساحلية المبحة
الداخلية ااير البيئا لمشاريع الميا فالطرق الحسابية فا الموارء المائية.
 CIH667مشروع
ءراسة مستقلة تؤء الى كتابة تقرير مفصل – ااداء ءراسة ريري اف املية اف حقلية مع تحليل كامل
للنتائج فى احد الموضواا المتعلقة بملال الدراسة.

هندسة الرى والهيدروليكا
المستوى  :السابع
أوالا :مقررات العلوم االساسية
 CIH704النمذجة العشوائية
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األسس الرياضية لنيرية ااحتماا فطرق اإلحصان -فضان ااحتمال -التوقيع -ااستقبل -ااحتمال
الشرطى -أرواا التقةارل -ريريةة النهايةة المتوسةطة -حركةة بورريةان -توليةد األاةداء العشةوائية -توليةد
المتغيةةرا العشةةوائية المتقطعةةة -توليةةد المتغيةةرا العشةةوائية المتصةةلة -محاكةةا األحةةدا المتقطعةةة-
التحليل اإلحصائى لمخرجا المحاكا  -تطبيقا  .النيرية القديمة لثمثلية -األمثليةة للةدفال ذا متغيةر
فاحد فالدفال متعدء المتغيةرا  -طةرق البحةث -المسةائل ذا البعةد الواحةد فمتعةدء األبعةاء -األرةواا
المختلفة للبرملة الرياضية.
 CIH704النمذجة باستخدام لغة فورتران 77
المفاهيم التمهيدية  -أاداء فحةرف فمتغيرةرا  -يةفو  -امليةا فتعةابير  -جمةل لغة اة الفةورتران -
التَفَةةرا فالةةدفران  -جمةةل دةةرطية – جمةةل اإلءخةةال فاإلخةةراج  -معاللةةة ملفةةا ا البيارةةا ا –الةةدفال ف
البرامج الفرايةف الملحقة  -التوليف  -مواضيع متعلقة.
 CIH704نظرية العناصر المحددة 4
تطبيقةا طريقةة العنايةةر المحةدء فةى موضةواا متعلقةة بالهيةدرفلوجيا -تطبيقةةا طريقةة العنايةةر
المحةدء فةى الميةا اللوفيةة فالسةدفء -اسةتخدام العنايةر المئءفجةة لللوامةد فالسةوائل -تطبيةق طريقةة
العنايةةر المحةةدء فةةى تةةايير كةةل مةةن التربةةة فالميةةا الةةى المنشةةا المائيةةة  -اسةةتخدام طريقةةة العنايةةر
المحدء فى تتبع سطح السريان الحر بالحلول المتتابعة
 CIH701اإلحصاء فى الهيدرولوجيا
مقدمةة – اساسةيا ريريةة ااحتمةاا  --طةرق أخةذ العينةا  --اةرض فتلخةيل البيارةا – تحليةل
البيارا --اختبارا الفرضي --التصنيف اإلحصائا  --ارحدار البيارا --تطبيقا الحاسب اآللا
 CIH705التحليل العشوائى وتطبيقاته
مقدمة اامة ان تطبيقةا الهيةدرفلوجيا العشةوائية --خصةائل المتواليةا الئمنيةة -تحليةل السبسةل
الئمنية الهيدرفلوجية –توليد المتواليا الئمنية --أمثلة من النماذج العشوائية --اسةتخداما النمةاذج
العشوائية

 CIH706منشآت أرصفة الشواطىء
المفهوم العام فااستعراض التاريخا للمنش البحرية القو البيئية – العمليا الليولوجية النشةطة –
المنشةةة البحريةةةة الثابتةةةة – المنشةةة البحريةةةة الراسةةةي – المنشةةة الحةةةر العائمةةةة اريةةةفة الةةةنف
فالتسهيب ااضافي – اللئر مؤقتة الحفةر المنصةا يابتةة الحفةر فاارتةاج فحةدا الحفةر المتنقلةة –
اارداءا المبحية رمذجة القوا البحرية الى المنش الشاطئية.
 CIH707التحليل الزلزالى للمنشات الهيدروليكية
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ريرية ااهتئازا – ارتشار الموجةا فةى الوسة المةرن – الخةواص الديناميييةة للتربةة ف قياسةاتها –
طرق رقل فتخفيف ااهتئازا خبل التربة – ريريا اهتئاز ااساسا – ضةغ التربةة الةدينامييى
 القدر الدينامييية لتحمل التربة لبساسا السطحية  -التحليل الدينامييى لثساسا – تصةميم قوااةدالماكينةةا – اةةئل ااهتةةئازا – تسةةييل التربةةة – مقدمةةة فةةى الهندسةةة الليوتقنيةةة للةةئازل -معةةاءا
الحركةةة ك ااهتةةئاز الحةةر فالممنةةوا ذف ءرجةة الحريةةة الواحةةد لثريمةةة ك األريمةةة المتعةةدء ك ءرجةةا
الحريةةة ك ااهتةةئاز الحةةر ك ااهتةةئاز التةةوافقا المقيةةد ك األحمةةال المفاجئةةة فالعشةةوائية ك الحةةل العةةدءي
للمسائل الدينامييية ك مقدمة لهندسة الئازل ك مقدمة لبهتئازا ااحتماليةة ك المسةائل الخطيةة فالغيةر
خطية ك تطبيقا بالحاسب اآللا.
 CIH704التغيرات المناخية
مقدمة  -ءراسة مرجعية لتغير المناخ – تثيير تغير المنةاخ الةى مصةاءر الميةا المختلفةة  -تةثيير تغيةر
المناخ الى مصاءر الميا المصرية  -طرق التييف مع تغير المناخ
 CIH704جودة مصادر المياه
تصنيف المةوارء المائيةة تغيةرا رو ايةة الميةا تحة مختلةف اليةرف الطبيعية فاارشةطة البشةرية –
قوارين مصر المائية اءار جوء الميا رواية الميا لبستعماا المفيد كالشرل فالئرااةة فالصةنااة
إاةةاء اسةةتخدام الميةةا فميةةا الفضةةب – المةةواء المئالةةة اسةةتعداءا لغةةرض إاةةاء ااسةةتخدام خصةةائل
الملويا العضةوية فةا الميةا فالميةا المسةتعملة البيتريولوجية ك الفيرفلوجية فاللوارةب البيئيةة للميةا
فجوء ميا الصر الصحا التفااب بين اليائنا الحية فالنيم البيئيةة المائيةة فةا التةوازن فةى ريةم
التوزيع.
 CIH740هيدرولوجيا النظائر
الدفر الهيدرفلوجي للميا  -التركيب الذر فالنوف  -النيائر المستقر  -العمليا الطبيعية فتغير
تركيب النيائر -التحلل فاارتاج -النيائر المستقر لليربون فااكسلين ف الهيدرفجين – النيائر
المشعة فمعاءا التحلل فالنمو -كيميان اليربون الحامضى فى الميا  -تقنية جمع اينا الميا
فالمعاللة المعملية -تقنيا القيا .

 CIH744نمذجة النظم المائية
النماذج الهيدرفلييية – النماذج الهيدرفلوجية – ريريةا فتطبيقةا النمةاذج العامةة للسةريان السةطحى
فتحة السةطحى – أمثلةة HEC RAS, HEC 2, FLDWAV, DAMBRK, MODFLOW
MODPATH
 CIH744عمليات متقدمة فى جودة المياه
مقدمة – طرق تقييم جوء الميا – طرق اءار جوء الميا – تثيير تغير المناخ
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 CIH744النمذجة المتقدمة للمياه الجوفية
بنان النماذج ينائية فيبيية األبعاء – استخدام البرامج الخدميةة مثةل ريةم المعلومةا اللغرافيةة فةى بنةان
النماذج – بنان األجئان المختلفة من النموذج مثل ارتقال الحرار فارتقال الملو – تيوين ارواا متقدمة
من النمذجة.
 CIH741النمذجة المتقدمة للمياه السطحية
مقدمة – مراجعة مباء ن جوء الميةا – هيةدرفءينامييا الميةا السةطحية – المعةاءا الحاكمةة  -طةرق
النمذجة المختلفة  -النمذجة الرياضية  -طرق الحةل الرقميةة  -بةرامج النمذجةة المختلفةة  -اسةتعراض
أهم النماذج المتاحة.
 CIH745النظائر البيئية وعناصر األثر في الهيدرولوجيا
امليا النيائر المستقر فى الدفر المائية -تايير النيائرالى التساق  -التريتيم فى اللةو -النيةائر فةى
يةةارى اكسةةيد اليربةةون فااكسةةلين اللةةو  -النيةةائر فةةى الميةةا السةةطحية -النيةةائر فةةى الميةةا اللوفيةةة-
تمشبعة فغير مشبعة – تايير اارسان الى اريمة الميا اللوفية -النيائر الطبيعيةة لةبع العنايةر-
رمذجة النيائر الهيدرفلوجية.
 CIH746المياه العذبة
العنايةةةر األساسةةةية للميةةةا العذبةةةة – الخصةةةائل الفيئيائيةةةة فالييميائيةةةة فالبيولوجيةةةة لمصةةةاءر الميةةةا
المختلفة.
 CIH747هيدروليكا االنهار
هيدرفلييا السريان فى اارهار – ارتقال الرسوبيا – مقافمة السريان – مورفولوجيا اارهار – تصميم
القنوا المتئرة – رحر فترسيب الضفا – تايير ااامال الهندسية الى ريام النهةر – ااةاء التخةئين
بالنهر.

 CIH744هيدروليكا المصب
ءينامييةةا المصةةب – تصةةنيف المصةةبا – تةةثيير األامةةال الهندسةةية الةةى تةةداخل ميةةا البحةةر – فيئيقةةا
ملويا المصب فاستخدام الحاسب اآللى فالنماذج الهيدرفلييية.
 CIH744هيدروليكا اآلبار
تصميم فتنفيذ ابار الميا  -السحب ااقتصاء اامن للميا من الخئارةا -مفةرءا بئةر الضة  -مخةرفط
الهبةةوط -خصةةائل الخةةئان اللةةوفى -السةةريان المحصةةور الةةدائر المسةةتقرف الغيةةر مسةةتقر -السةةريان
الحةةر -المعةةاءا التفاضةةلية -ريريةةة زايةةث -ريريةةة جةةاكول --منحنيةةا الهبةةوط كفةةان البئةةر-تصةةميم
المصفا  -اختبارا اابار – تنفيذ اابار
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 CIH740هيدروليكا متقدمة للقنوات المكشوفة
الطةةرق المتقدمةةة فةةى تحليةةل الهيةةدرفلييا فريةةم مصةةاءر الميةةا – حسةةابا السةةريان الغيةةر مسةةتقر فةةى
القنوا الميشوفة – موجةا المصةب – موجةا الفيضةارا – تقةدم المةد – طريقةة الياراكتريسةتيك –
النمذجة الرياضية لبرهار فالتيارا الساحلية – المفاهيم المتقدمة فى التحيم الحلمى فالسريان الطبقى
فالمضطرل.
 CIH744التصميمات الهيدروليكية المتقدمة
تصميم فتحليل التحيم فى اوايف الميا فريام التحويل – السدفء – المفيضا – اامةال المخةارج –
خئارا الخلف للمنش – البراب – بع من النيم الهيدرفلييية المركبة.
 CIH744تصميم المنشآت الهيدروليكية لتحمل الكوارث الطبيعية
التنبةةؤ بةةالقو بسةةبب الةةئازل فالعوايةةف القويةة – تعمةةيم الموايةةفا – طةةرق البسةةيوءف سةةتاتيك
للتصميما اافلية – الموايةفا ااتمةاءا الةى ااطيةا فالطاقةة ااسةتيعابي فقابلية السةحب –تةثيير
ااساسا – ارهيار األرض – السيون فتثيير األيرفايبستيك للرياى القوية.
 CIH744تداخل المياه والتربة والمنشأ
الدراسا التلريبية التا اجري استنتاج التفاال بين اارتقال البخطى لموجا المحي فالموجا
المغمور  /فدب المغمور الى المنش الساحلي – استخدام طريقتى العناير المحدء فالعناير
المختلفة فا حل ادء من مشاكل تداخل الموجة فالمنش كينماتييا فءينامييا اارتقال من أالى
للموجا فوق المنش الساحلية رمذجة الحل ادءيا فمعمليا النتائج مهمة لتصميم المنش الساحلية
فحماية الموار فالمراف .
 CIH741التسريب واتزان الميول
ءراسا تحليل فتصميم القواطع اارضية – الحواجئ اارضية سدفء اللاذبية ءمك التربة – خواص
الدمك تدفق السائل خبل التربة امليا اتئان الميول رحب ميداري الى السدفء فتحليل ضغ الميا
فسلب الحركة .التدفق المحصور فغير محصور تح ظرف خواص متباينة من التلارس
فالتمايل – سطح الميا الحر – فوران التربة تصميم الفبتر – قو التسريب المباءئ العامة استقرار
الميول – ارهيار الميول الترابية تح ظرف مختلفة من التسريب أساليب تحليل ااستقرار بما فا ذلك
تطبيقا الحاسول – ااجهاءا المتبقية فتقدم اارهيار – النمذجة فالمشابهة اختيار اناير التربة.
 CIH745الهندسة الرسوبية
مورفولوجيةةا اارهةةار – رتةةاج الرفاسةةب خةةواص الرفاسةةب – قياسةةا الرفاسةةب القياسةةا الميداري ة –
مقافمة السريان – تلميع القنوا ارتقةال الرفاسةب النحةر العةام فالمحلةى – النحةر النةاتج مةن المنشة
الهيدرفلييية فتقاطعا اليبار ترسب الرفاسب فةا اارهةار فالخئارةا فسةهول الفيضةان فالمةرافى
الغرينية ك فأحواض الترسيب فمنش التحويل رسبة الرفاسب الحاءية الرفاسب فالميئاريا األساليب
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فااجةةةرانا التةةةا تتطلبهةةةا الهيئةةةا المسةةةئولة فكيفيةةةة اءار سةةةهل الفيضةةةان – اسةةةتقرار السةةةريان –
هيدرفجرا الرفاسب تثكل فحماية الضفا ءراسة حالة فا مشاكل الرفاسب.
 CIH746عمليات الخزانات
قوااد اءار الخئارا  -طرق التحسين فالمحاكا اءار الخئارا  -اءار الخةئان ذف الغةرض الواحةد-
اءار الخئارا المتعدء ااغراض.

 CIH747التيارات المائية
هيدرفءيناميك الموجا احصانا الموجا فتصةميم فاختيةار الموجةة – قةو الموجةة – آيةار الموجةة
ال ى الهياكل البحرية فالساحلي المعاءا ااساسية فالتقريب حلول للموجا الصةغير طاقةة األمةواج
فالدفع – الموجا الى التيارا ففعل األمواج امواج السفينة ااريسار فاارحرا اامواج فا الميةا
الضحل فالى الشواط .
 CIH744ديناميكا االمواج
اليواهر الطبيعي المعاءا ااساسية لحركة الموجة السع النيرية لموجة يغير ريرية الموجة
محدفء السعة موجة التحول – خصائل امواج المحيطا – تطوير مولدا امواج الرياى – ضغ
الموجة الى اللدران الراسي – ضغ الموجة الى المنش ريرية الموجة ذا الفتر الطويلة
التذبذل فا البحيرا فالخللان فالمد – موجة العوايف التيارا القريب من الشاط – اجهاءا
اادعااا ااداء التيارا ذا الموجة الطويلة تمئق التيارا ريم التيارا القريب من الشاط .
 CIH715كيفية تنسيق الرسالة
التدرل الى كتابة النصوص فتنسيقها فاءخال المراجع فتنسيق ااديال البيارية.
 CIH716دراسة انتقائية
اختيار موضواا مختار متقدمة فى موضواا متعلقة بملال الدراسة
( CIH717سيمنار)
مقدمة الى مبةاءئ البحةث العلمةا مسةثلة البحةث فرضةيا التركيبةا فاميارية تنفيةذها تصةميم البحةو
الداخليةةةة فالخارجيةةةة مةةةن يةةةبحيا فرتةةةائج البحةةةو القياسةةةا فمويوقيتهةةةا اسةةةاليب جمةةةع البيارةةةا
فالعناير ااساسية للبحث المقترى.
 CIH714مشروع
ءراسة مستقلة تؤء الى كتابة تقرير مفصل – ااداء ءراسة ريري اف املية اف حقلية مع تحليل كامةل
للنتائج فى احد الموضواا المتعلقة بملال الدراسة.
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Courses Level: 100
CIH104 Modeling Basics
Introduction- Modeling approaches and applications - Mathematical modeling
- Numerical solution techniques - Modeling software tools - Review of
available applicable mode.
CIH104 Basics of Statics and Probability
Introduction – Basic probability – Descriptive statistics – Curve fitting,
Regression, and correlation – Probability distributions – Random variables –
Test of hypothesis and significance.
CIH 104 Fundamentals of Water Quality
Introduction - Physical aspects of water quality - Chemical aspects of water
quality - Biological aspects of water quality - Water quality issues.
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CIH101 Fluid Mechanics
Mechanics of fluids; flow in conduits and around bodies, friction and energy
loss, fluid measurements.
CIH105 Engineering Hydrology
Water sources and losses, evaporation, and infiltration effects on stream
flows, hydrographs, flood frequency, reservoir uses in flood protection and
water conservation.
CIH106 Fluid Mechanics Laboratory
Hydrostatics; the flow of water, air, and oil; calibration of metering devices;
pipe friction; elementary hydraulic machinery tests.
CIH 107 Open Channel Flow (4)
Free surface flow in rivers, canals, steep chutes, stilling basins, and
transitions.
CIH104 Irrigation and Drainage Engineering
Definitions and Basic Information, Soil Moisture Water Movement, Water
Requirement Calculations, Methods of Surface Irrigation, Sprinkler Irrigation
System, Drip Irrigation System, Planning and Design of Irrigation Networks,
Irrigation System in Egypt, Water Measurements, Groundwater,
Investigations of Drainage Projects and Reclamation of Saline Soils, Open
Drains, Tile Drains.
CIH 104 Hydraulics
Introduction: an Overview of Hydraulic Engineering, Historical Perspectives.
Pipelines, Hydraulics of Steady Flow in Closed Conduits, Hydraulics of
Unsteady Flow in Pipes, Review of Steady Flow in Open Channels, General
Introduction to Mechanics of Sediment Transport, Hydraulic Structures, Dam
Appurtenances, Pump Intake Structures, Culvert Hydraulics, Bridge
Hydraulics. Physical Modeling: Similitude and Modeling Laws, Application
of Modeling Laws, The River Models.
CIH140 Irrigation Structures
Classification and Function of Hydraulic Structures, Dams, Design and
Stability Analysis of Gravity Dams, Intakes, Spillways, Control Structures,
Stilling Basin Design, Advanced Topics in Channel Design, Coastal
Structures, Aspects of Theory and Design, Storage Dams, Outlet Works,
Gates and Valves, Diversion Works, Drop Structures, Conveyance and
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Control Structures, Culverts, Flownets, Seepage Control in Earth Structures,
Principles of Project Planning, Methods of Analysis and Hydraulic Design of
Storage Systems, Power Projects, Flood Control Projects, Pipeline Networks.
CIH144 Hydrology
Introduction - Surface and groundwater hydrology - Quantitative and
statistical hydrology - The Collection and analysis of water-related data drought and flood analysis- Watershed management- Computer modeling.
CIH144 Water Resources Management
Introduction - Basic concepts of hydrology and water resource - Sources of
water and water balance calculation - Climate change impacts, mitigation and
adaptation - Water policy and management - Principles of GIS - GIS
Applications.
CIH144 Dams and Reservoirs Engineering
Introduction- types of reservoirs- Available Storage Capacity of a ReservoirInvestigations for Reservoir-Selection of Site for a Reservoir-Basic Terms
and Definitions--Determination of the Required Capacity-Determination of
Yield of a Reservoir-Analytical Method for Determination of Storage
Capacity--Economic Height of Dam--Reservoir Losses-Sedimentation in
Reservoirs-Life of a Reservoir-Criteria for Selection of Dam Site-Foundation
Treatment- Joints and Keys-Cooling Arrangement- Forces Acting on DamTypes of Loads-Safety Criteria-Design Of Gravity Dam- Galleries—
Introduction to embankment dams
CIH141 Pipe Network Hydraulics
Mechanics of Liquid Flow in Pipes and Pipe Networks, Pipe Transmission
and Distribution Including Flow Control, Flow Measurements, Steady and
Unsteady Flow, Surge and Water Hammer Problems. Pump Selection,
Cavitation.
CIH145 River Engineering
Introduction to river mechanics and fluvial geomorphology applied to
problems of sediment transport and channel morphology.
CIH146 Deposit Transport in Grassed Channels
River flow, river channel formation, the physical characteristics of rivers,
responses of rivers to natural and human made changes.
CIH147 Water Resources Management Strategy
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Review of Water Resources Management Techniques, Case Studies and Their
Applications to Local Conditions, Identification of Major Problems,
Implications of Development Alternatives, Legal, Environment, Economical
and Social Aspects, Structuring and Solution of Mathematical Models,
Decision Analysis, System Simulation, Application of System Analysis
Techniques to The Solution of Civil Engineering Problems.

CIH144 Water Resources Optimization
Introduction – Optimization fundamentals – Methods of optimization –
Solution methodologies for multiple objective problems - Computer
Modeling – case studies.
CIH144 Tracer and Contaminant Transport in Groundwater
Introduction to mathematical models for tracer and contaminant transport in
groundwater. Topics include formulation, visualization, environmental
tracers, and remediation.
CIH140 Farm Irrigation
Soil Plant Water Relationships, Measurement of Irrigation Water, Land
Grading and Field Layouts, Water Application Methods (Surface, Sprinkler,
and
Drip
Irrigation),
Diferent
Methods
for
Determining
Application/Requirement Efficiency, Irrigation Wells and Irrigation Pumps,
Economics and Irrigation Management of Small and Large Farms.
CIH 144 Modern Irrigation Systems
Relation Between Plant, Soil, Water, Productivity, and Environment, Modern
Principles for Water Distribution, Modern Principles for Water Control,
Automatic Control: Theory, and Selection, Mass Balance Calculations,
Geographic Information Systems and Estimating Water Requirements, Future
of The Irrigation System in Egypt, National Plan to Improve Performance of
Irrigation Systems. Water Requirement Calculations and Selecting Optimum
Cropping Pattern, Water Balance and Resource Allocation, Water Quality and
Tolerance for Different Crops, Salt Problems in Irrigated Agriculture, Plant
Response to Saline and Alkaline Soils, Reclamation of Salt Affected Soils,
Monitoring and Evaluation of Irrigation Projects. Optimal design methods
(linear and dynamic programming). Network solvers. Irrigation machines.
Automation and control patterns. Computerized aids for irrigation.
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CIH144Informatics in Irrigation Systems
Importance of Information Systems for Water Resources Management and
Irrigation Management, Methods of Data Processing, Use of Some Software
for Data Entry, Organization, and Preparation, Transferring Data Into
Information, Mathematical and Engineering Formulation of The Problems,
Determining Goals, Alternatives, and Criteria for Decisions, Databases,
Introduction to Geographic Information Systems, Decision Support Systems
for Irrigation Management.
CIH144 Navigation and Processes near Coast
Hydrodynamics of the near shore environment, including waves, currents, and
storm surges. Coastal response, sediment transport, engineering structures.
CIH141 Fundamentals of Hydrodynamics
Part I: Introduction to marine Hydrodynamics: Basic Fluid Properties,
Hydrostatic Pressure, Basic Principles of Hydrodynamics, Part II: Free
Surface Waves and Wave Forces on Offshore Structures and Vehicles, Part
III: Viscous Flows and Free Surface Flows, Part IV: Geophysical Fluid
Dynamics.
CIH145 Water Resources Discussions
Application of the principles of hydraulics and hydrology to water resources
projects; Introduction to design and operation of water resources systems;
Introduction to water quality.
CIH146 Seminar
Chosing a topic relevant to the diploma field of study to br represented in a
powerpoint presentation.
CIH147 Essay
Independent work leading to writing an extensive report – Preparing a
theoretical study or experimental work with complete analysis in topic
relevant to the diploma field of study.
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Irrigation & Hydraulics Engineering
Courses Level: 500
CIH504 Basics of Statistics and Probability
Introduction – Basic probability – Descriptive statistics – Curve fitting,
regression, and correlation – Probability distributions – Random variables –
Test of hypothesis and significance.
CIH504 Experimental Modeling
Fundamentals: Similarity Mechanics, Model Laws, Classification of
Hydraulic Modeling. River Models With Fixed Bed: Basic Concepts, Non
Distorted and Distorted Models, Case Studies, River Models With Movable
Bed: Basic Concepts, Case Studies, Computer Applications. Review of
Similarity Mechanics and Model Laws. River Models for Transport of Matter
and Heat: Basic Concepts, Case Studies. Basin and Reservoir Models, Tidal
Models With Fixed or Movable Bed, Models of Hydraulic Structures:
Discharge Conditions Energy Dissipation, Erosion, Vibration and Cavitation.
Pipeline Models, Models for Groundwater Flow, Special Models, Computer
Applications.
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CIH504 Water Quality
Definition, Different Parameters, General Requirements, Types of Pollution,
Pollution Sources, Eutrophication. Physical and chemical analyses of water
quality and characteristics. Microbiology of water and pathogens.
Introduction to water treatment processes involving coagulation, flocculation,
filtration, and disinfection. Hydrologic Cycle and Water Availability, Water
Chemistry, Standards of Water Supplies for Different Uses, Quality of
Surface Waters, Flowing Water and Impounded Waters, Groundwater
Quality, Types and Sources of Water Pollution, Sampling and Testing,
Assessment of Water Quality, Water Quality Monitoring and Management,
Application to The Nile River.
CIH501 Water Balance and Crop Requirement
Soil Plant Water Relationships, Measurement of Irrigation Water, Land
Grading and Field Layouts, Water Application Methods (Surface, Sprinkler,
and
Drip
Irrigation),
Diferent
Methods
for
Determining
Application/Requirement Efficiency, Irrigation Wells and Irrigation Pumps,
Economics and Irrigation Management of Small and Large.
CIH505 Coastal Engineering
Historical Background of Coastal Engineering, Wind Waves and Swells,
Long Period Sea Waves, Near Shore Currents, Coastal Sediment, Field
Survey, Beach Erosion Control, Coastal Dikes and Sea Walls, Groin Systems,
Detached Breakwater, Artificial Nourishment Works, Pollution Problems in
The Near Shore Area, Pollution Control, Near Shore Area Development,
Shoreline Changes Modeling.
CIH506 Advanced Fluid Mechanics
Euler's equation of motion –continuity equation – Irrotational flow – Velocity
potential – Laplace equation – Stream function in two dimensional flow –
Two dimensional sources and sinks – Two dimensional double – Circulation
– Combined flows – Complex variables – Conformal mapping – Steady flow
around circular cylinders – Equations for viscous flow – Flow between
parallel boundaries – Flow between concentric cylinders – Theory of
lubrication.
CIH507 Water Resources Management
Introduction - Basic concepts of hydrology and water resource - Sources of
water and water balance calculation - Climate change impacts, mitigation and
adaptation - Water policy and management - Principles of GIS - GIS
Applications.
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CIH504 Surface Hydrology
Hydrologic Cycle, Data for The Hydrologic Analysis, Determination of
Runoff from Precipitation, Determination of Peak Rates of Runoff, Hydro
Graphs, Reservoir Regulation, Surface Drainage, Field Applications and
Hydrologic Considerations. Runoff Process, Time Distribution of Runoff,
Hydro Graph Analysis, The Unit Hydro Graph, Conceptual Models for
Determining Hydro Graphs, Space Distribution of Runoff, Stream Flow
Measurements, Determining Peak Discharges, Flood Characteristics and
Determination of Elevations, Discharge, Volume, and Duration of Floods,
Design Floods and Reservoirs.
CIH504 Hydrodynamics
Part I: Introduction to marine Hydrodynamics:Basic Fluid Properties,
Hydrostatic Pressure, Basic Principles of Hydrodynamics, Part II: Free
Surface Waves and Wave Forces on Offshore Structures and Vehicles, Part
III: Viscous Flows and Free Surface Flows, Part IV: Geophysical Fluid
Dynamics.
CIH540 Water Measurement
Introduction: Field Measurements, International Standards in Stream
Gauging, Selection of Method. The Velocity Area Method of Stream Flow
Measurements: Measurement of Velocity, Current Meters. Measurement of
Stage, Stage Discharge Relation, Special Problems in Stream Flow
Measurements, Measurements By Floats, Slope Area Method of Stream Flow
Measurement Weirs and Flumes: Principles and Theory, Measurement of
Head, Field Calibration, Measuring Structures, Dilution Gauging, The
Moving Boat Method of Stream Flow Measurement, Ultrasonic Method of
Stream Flow Measurement, Electromagnetic Method, Accuracy, Processing
Discharge Records.
CIH544 Principles of Remote Sensing
Concepts and foundations of remote sensing – Electromagnetic spectrum –
Transmission of radiation – Interpretation of digital image data – Idealized
remote sensing system – Characteristics of real remote sensing system –
Sources and characteristics of remote sensing image data – Earth observation
satellites operating in the optical spectrum – Geometric resolution –
Radiometric resolution – Spectral resolution – Temporal resolution.
CIH544 Geographic Information Systems in Water Projects
Introduction to GIS in Water Resources. Introduction to ArcGIS. GIS data
sources for water resources. Geodesy, map projections and coordinate
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systems. Network modeling in ArcGIS using ArcHydro. Grid based modeling
using Digital Elevation Models. Digital Elevation Model Based Hydrologic
Modeling and Channel Network Delineation. Integration of Geospatial and
Temporal Information. Linking Arc Hydro with water resources models.
Terrain analysis using Triangulated Irregular Networks. Flood plain mapping.
LIDAR and Remote Sensing. Nonpoint source pollution.
CIH544 Groundwater Hydrology
Hydrologic Cycle, Groundwater Resources, Groundwater Movement, Well
Hydraulics, Water Wells, Groundwater Fluctuations, Groundwater
Management, Artificial Recharge, Salt Water Intrusion for Coastal Aquifers.
Darcy's Law and Measurement of Permeability, Groundwater Management,
Conjunctive Use of Surface Water and Groundwater, Artificial Recharge, Salt
Water Intrusion, Flow in Fractured Rocks, Thermal Reservoirs, Flow in The
Unsaturated Zone, Multiphase Flow in Porous Media, Quality of
Groundwater.
CIH541 Hydrologic and Hydraulic Measurements
Introduction: Field Measurements, International Standards in Stream
Gauging, Selection of Method. The Velocity Area Method of Stream Flow
Measurements: Measurement of Velocity, Current Meters. Measurement of
Stage, Stage Discharge Relation, Special Problems in Stream Flow
Measurements, Measurements By Floats, Slope Area Method of Stream Flow
Measurement Weirs and Flumes: Principles and Theory, Measurement of
Head, Field Calibration, Measuring Structures, Dilution Gauging, The
Moving Boat Method of Stream Flow Measurement, Ultrasonic Method of
Stream Flow Measurement, Electromagnetic Method, Accuracy, Processing
Discharge Records.
CIH545 Fluid Mechanics (Lab)
Hydrostatics; the flow of water, air, and oil; calibration of metering devices;
pipe friction; elementary hydraulic machinery tests.
CIH546 Open Chanel Flow 4
Steady Flow in Open Channels: Resistance and Manning Equation, Specific
Energy and Critical Depths, Hydraulic Jump, Gradually Varied Flow,
Additional Transition Consideration, Flow Measurements. Unsteady Free
Surface Flows: Definitions, Governing Equations, Applications. Revision of
Basic Equations, Rapidly Varied Flow, Drops and Hydraulic Jump in Non
Prismatic and Sloping Channels, Design of Stilling Basins, Sub Critical Flow
in Curves, High Velocity Flow. Gradually Varied Flow in Regular and
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Natural Channels, Unsteady Free Surface Flows, Spatially Varied Flow, Air
Entrained Flow. Computer Applications.
CIH547 Irrigation and Drainage Engineering
Definitions and Basic Information, Soil Moisture Water Movement, Water
Requirement Calculations, Methods of Surface Irrigation, Sprinkler Irrigation
System, Drip Irrigation System, Planning and Design of Irrigation Networks,
Irrigation System in Egypt, Water Measurements, Groundwater,
Investigations of Drainage Projects and Reclamation of Saline Soils, Open
Drains, Tile Drains.
CIH544 Alignment and Design of Irrigation and Drainage Systems
Modern Principles for Water Distribution, Modern Principles for Water
Control, Automatic Control: Theory, and Selection, Mass Balance
Calculations, Geographic Information Systems and Estimating Water
Requirements, Future of The Irrigation System in Egypt, National Plan to
Improve Performance of Irrigation Systems. Water Requirement Calculations
and Selecting Optimum Cropping Pattern, Water Balance and Resource
Allocation, Water Quality and Tolerance for Different Crops, Salt Problems
in Irrigated Agriculture, Plant Response to Saline and Alkaline Soils,
Reclamation of Salt Affected Soils, Monitoring and Evaluation of Irrigation
Projects. Optimal design methods (linear and dynamic programming).
Network solvers. Irrigation machines. Automation and control patterns.
Computerized aids for irrigation Design and Planning of Drainage Networks
for Different Purposes, Principles of Reclaiming Acidic and Alkaline Soils,
Recent Technology and Construction of Subsurface Drainage Systems and
Their Maintenance, Environmental Issues and Agricultural Drainage,
Drainage Water Reuse for Irrigation and Limitations, Economics of Drainage
Projects, Performance of Drainage Systems. Drainage and The Environment,
Drainage Methods, Salinity and Alkalinity, Leaching Requirements and Salt
Balance, Field and Laboratory Procedures for Determining Hydraulic
Conductivity, Drainage Investigation Studies, Economics of Drainage
Projects, Design and Construction of Drainage Systems, Operation and
Maintenance of Drainage Systems, Monitoring and Evaluation of Drainage
Systems.
CIH544 Design and Construction of Canal Lining
The need for lining – seepage losses – Hydraulic design of lined sections –
Hard surface lining – Earth works – Buried membrane lining – Lining by
petrochemicals – The use of gabions.
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CIH540 Advanced Drainage Engineering
Natural water courses with comparison to artificial conveyance structures.
Introduction to sediment transportation and reservoir sedimentation. Floods:
Classification, design floods, statistical computations. Flood damage and its
evaluation. Principles of river training. Flood protection by means of river
regulation. Flood by dikes. Introduction to urban and rural drainage. Design
of drainage systems. Introduction to underground drainage. Introduction to
roads and highway drainage. Preparation of drainage master plans. Design
and Planning of Drainage Networks for Different Purposes, Principles of
Reclaiming Acidic and Alkaline Soils, Recent Technology and Construction
of Subsurface Drainage Systems and Their Maintenance, Environmental
Issues and Agricultural Drainage, Drainage Water Reuse for Irrigation and
Limitations, Economics of Drainage Projects, Performance of Drainage
Systems. Drainage and The Environment, Drainage Methods, Salinity and
Alkalinity, Leaching Requirements and Salt Balance, Field and Laboratory
Procedures for Determining Hydraulic Conductivity, Drainage Investigation
Studies, Economics of Drainage Projects, Design and Construction of
Drainage Systems, Operation and Maintenance of Drainage Systems,
Monitoring and Evaluation of Drainage Systems.
CIH544 Technical Writing
Writing and formatting texts – references citations – charts formatting.
CIH544 Seminar
Chosing a topic relevant to the diploma field of study to br represented in a
powerpoint presentation.
CIH541 Inspective Study
Independent Work Leading to Writing a Comprehensive Essay in Some
Pertinent Topics In: Fluid Mechanics, Hydraulics, Water Resources,
Hydrology, Irrigation and Drainage, Hydraulic Structures, Coastal
Engineering and Inland Navigation, Environmental Impact of Water Projects,
Computational Methods in Water Resources.
CIH545 Essay
Independent work leading to writing an extensive report – Preparing a
theoretical study or experimental work with complete analysis in topic
relevant to the field of study.
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Irrigation & Hydraulics Engineering
Courses Level: 600
CIH604 Basics of Statics and Probability
Introduction – Basic probability – Descriptive statistics – Curve fitting,
Regression, and correlation – Probability distributions – Random variables –
Test of hypothesis and significance.
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CIH 604 Fundamentals of Water Quality
Introduction - Physical aspects of water quality - Chemical aspects of water
quality - Biological aspects of water quality - Water quality issues.
CIH604 Differential equations
Existence and uniqueness- linear system- analytic system- stability theorySturm- Liouville theory- Introduction in partial differential equations.
CIH601 Numerical modeling
Introduction - Modeling approaches - Developing of mathematical modeling Dispersion and Navier-Stokes equations - 2-D and 3-D Numerical models Numerical Solution Techniques - Computer codes - Case study.
CIH605 FEM4
Applications of Finite Element Method in related topics to hydrology, dams,
groundwater, fluid mechanics. Applications of coupled fluid-solid element
interaction –application of soil-water-structure interaction- Application of
iterative procedure to trace free surface problems – Applications of transient
and thermal problems
CIH 606 Open Channel
Free surface flow in rivers, canals, steep chutes, stilling basins, and
transitions.
CIH607 Dams and Reservoirs Engineering
Introduction- types of reservoirs- Available Storage Capacity of a ReservoirInvestigations for Reservoir-Selection of Site for a Reservoir-Basic Terms
and Definitions--Determination of the Required Capacity-Determination of
Yield of a Reservoir-Analytical Method for Determination of Storage
Capacity--Economic Height of Dam--Reservoir Losses-Sedimentation in
Reservoirs-Life of a Reservoir-Criteria for Selection of Dam Site-Foundation
Treatment- Joints and Keys-Cooling Arrangement- Forces Acting on DamTypes of Loads-Safety Criteria-Design Of Gravity Dam- Galleries—
Introduction to embankment dams
CIH604 Hydraulic Structures
Classification and Function of Hydraulic Structures, Dams, Design and
Stability Analysis of Gravity Dams, Intakes, Spillways, Control Structures,
Stilling Basin Design, Advanced Topics in Channel Design, Coastal
Structures, Aspects of Theory and Design, Storage Dams, Outlet Works,
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Gates and Valves, Diversion Works, Drop Structures, Conveyance and
Control Structures, Culverts, Flownets, Seepage Control in Earth Structures,
Principles of Project Planning, Methods of Analysis and Hydraulic Design of
Storage Systems, Power Projects, Flood Control Projects, Pipeline Networks.
CIH604 Foundation of hydraulic structures
Bearing capacity of shallow foundations; factors affecting bearing capacity;
immediate and consolidation settlement of shallow foundations; mat
foundations; analysis, design, and installation of pile foundations; capacity
and settlement of piles and pile groups; drilled piers and caissons. Stress and
strain in soils; strength and stress-strain behavior or soils; critical state soil
mechanics; constitutive laws for soils; soil plasticity including concept of
yield surface, stress space, failure criteria, plastic potential, and normality;
constitutive models and numerical implementation. Introduction to soil and
foundation tests.
CIH640 Water Quality and Management
Classification of water resources. Changes in their quality under natural
conditions and various human activities. Egypt's water law, and water quality
management. Water quality for beneficial uses for drinking, agriculture and
industry. Reuse of water and wastewaters, parameters to be removed in
preparation for each purpose of reuse. Characterization of organic pollutant in
water and wastewater. Bacteriological, Virological and ecological aspects of
water and wastewater quality. Interactions between organisms and aquatic
ecosystems at equilibrium and at disturbed systems.
CIH644 Groundwater Contamination:
Modeling, Monitoring and Management Ground water contamination is a
common occurence in many parts of the world due to both man made and
natural processes. In order to preserve ground water quality and treat
contaminated water, a good knowledge on subsurface transport processes is
needed. The objective of this course is to provide an introduction to basic
flow processes followed by an advanced understanding on mass transport
processes and remediation technologies. The course is designed to introduce
intermediate level ground water students to fate and transport process in soil
and ground water, risk analysis, and management of contaminated ground
water resources
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CIH644 Harbors and Navigation Platforms
Breakwaters, Revetments, Sea Walls, Groins, Jetties, Docks, Quay Walls,
Types of Ports, Site Selection, Port Planning, General Cargo Berths,
Containers Terminals, Ferry Terminals, Liquid Bulk Terminals, Fenders,
Access Channels, Basins, Transit Sheds and Ware House, Introduction to
Offshore Structure.
CIH644 Inland Navigation
Types of Navigation Channels, Inland Ports, Ship Characteristics, Ship
Movements, Hydraulic Phenomena, Ship Induced Water Motion, Design of
Water Section, Side Slopes Revetments, Depth of Channels, Units Towing,
Maneuverability at Low Speed, Design of Curves, River Training, Navigation
Aids, Mooring Accessories, Dredging, Sounding, Navigation Locks, Bridges.
CIH 641 Coastal Zone Management
This course explores the ecological, legislative and institutional basis of
coastal zone management in Canada and the US. The emphasis is on
integrating theory and practice across disciplines to design effective and
sustainable coastal zone management systems. Through case study analysis,
students will explore and critique coastal zone management
CIH645 Offshore Protection
hydrodynamics of the near shore environment, including waves, currents, and
storm surges. Coastal response, sediment transport, engineering structures.
CIH646 Pollute and fate transport in surface water
Introduction - Hydrodynamics and transport - Hydrodynamic mass transport Temperature simulation - Hydrodynamic processes for water resources.
CIH647 Seawater intrusion
Introduction to the processes concerning salt water intrusion in coastal
aquifers, where non-uniform density distributions occur, are described.
Variations in groundwater density, resulting from variations in salinity, can
have a great effect on groundwater flow. Impact of salt water intrusion into
account in the management of groundwater resources in coastal regionsBehaviour of density dependent groundwater flow in porous media- seawater
intrusion modeling.
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CIH644 Isotopes hydrology
Global cycle of water, atomic systematic and nuclear structure, abundance
and fractionation of stable isotopes, variations of isotopic compositions by
natural processes, radioanuclide decay and production, natural abundance of
stable isotopes of carbon, oxygen, and hydrogen, natural abundance of
radioactive isotopes and equations of radioactive decay and growth, chemistry
of carboic acid in water, water sampling and laboratory treatment, measuring
techniques.
CIH644 Wave hydrodynamics
Natural Phenomena, Basic Equations of Wave Motion, Small Amplitude
Wave Theory, Finite Amplitude Wave Theory, Wave Transformation, Ocean
Wave Characteristics, Wind Wave Generation Development and Prediction,
Wave Pressure on Vertical Walls, Wave Forces on Structure, Theory of Long
Period Wave, Oscillation in Lakes and Bays Tide, Storm Surge, Near Shore
Currents, Radiation Stress, Wave Set Up Long Shore Current, Rip Currents,
Near Shore Current System.
CIH640 Seismic Analysis for Dams
Equations of motion; free and forced vibrations of single degree of freedom
systems; multi-degree of freedom systems; free vibrations, forced vibrations
by harmonic, generalized, impulsive and random loadings; numerical solution
of dynamic problems; introduction to earthquake engineering; introduction to
probabilistic vibrations; linear and nonlinear problems; computer applications.
Theory of vibration; wave propagation in elastic media; dynamic properties of
soils and their measurement; vibration transmission and attenuation through
soils; foundation vibration theories; dynamic earth pressure; dynamic bearing
capacity of shallow foundations; dynamic analysis of foundations; design of
machine foundations; vibration isolation; soil liquefaction; introduction to
geotechnical earthquake engineering.
CIH644 Advanced Fluid Mechanics
Euler's equation of motion –continuity equation – Irrotational flow – Velocity
potential – Laplace equation – Stream function in two dimensional flow –
Two dimensional sources and sinks – Two dimensional double – Circulation
– Combined flows – Complex variables – Conformal mapping – Steady flow
around circular cylinders – Equations for viscous flow – Flow between
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parallel boundaries – Flow between concentric cylinders – Theory of
lubrication.
CIH644 Water quality modeling and analysis
The construction and solution of water quality models for transport and
transformation of pollutants in surface runoff, streams, lakes, estuaries, and
groundwaters; and the basic principles of water quality modeling. The course
reviews existing models and the utility and appropriateness of various
modeling techniques for analysis and prediction.
CIH644 Estuaries hydrodynamics
General Description of Estuaries Behavior, Hydrodynamics, Sediment
Movements, Field Measurements of Tidal Model, Vertical and Longitudinal
Salinity Gradient, Turbulent Mixing, Tidal Flushing, Design of Ocean Waste
Water Discharge System, Mixing Phenomena, Out Fall and Diffuser
Hydraulics, Design of Structures for Thermal Discharge.
CIH641 Contamination flow control
Water Quality Standards, Physical and Chemical Pollution, Bacterial
Contamination of Surface Waters. Effects of Specific Types of Pollution Such
as Thermal, Point and Non Point Sources. Stream Self Purification, Effects of
Lake Eutrophication. Pollution Surveys and Methods of Control.
CIH645 Advanced environmental fluid mechanics
The rate of strain tensor, the vorticity tensor, vortex lives and circulation
stresses in flow field: Newtonian and non Newtonian fluids. Lagrange and
Euler approaches: System and control volume, equations of property
conservation, Boussinesq approximation. Viscous flow: Navier Stokes
equations, analytical and numerical solutions. Potential flow theory: Function
theory, analytical and numerical solutions. Introduction to turbulence:
Averaged equations of motion, turbulent diffusion, Reynolds analogy.
Boundary layers: Boundary layer theory, laminar and turbulent boundary
layers, turbulent heat and mass transfer. Environmental flows: Flow in
conduits, atmospheric flows, marine and ocean flows, flow in porous
media. Mixing processes and pollutant transport in rivers, lakes, estuaries,
coastal waters, groundwater and the atmosphere. Physical Laws, Exact
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Solutions, Time and Space Scales of Motion and Limiting Equations,
Turbulent Shear Flow, Turbulent Diffusion, Shear Flow Dispersion, Jets,
Plumes and Inflows, Influence of Stratification.
CIH646 Surface water quality modeling
Mathematical models are applied in the solution of water quality management
problems. The spatial and temporal variation of conservative and reactive
substances is simulated in lakes, rivers, and embayment. Kinetic
representations of natural phenomena are developed, including mass
transport, biogeochemical cycling of nutrients and toxics and food web
dynamics. Mass conservation principles applied to coupled movement of
water and reactive pollutants under steady and unsteady 2 D flow conditions
through various water bodies in the natural environment (rivers, lakes,
wetlands).
CIH647 Water resources computer applications
Application of current computer programs used in hydrology. hydraulics,
sediment transport. groundwater flow, water quality and water resources
engineering and planning.
CIH644 Pollute and fate transport in surface water
Introduction - Hydrodynamics and transport - Hydrodynamic mass transport Temperature simulation - Hydrodynamic processes for water resources.
CIH644 Water resources management
Review of Water Resources Management Techniques, Case Studies and Their
Applications to Local Conditions, Identification of Major Problems,
Implications of Development Alternatives, Legal, Environment, Economical
and Social Aspects, Structuring and Solution of Mathematical Models,
Decision Analysis, System Simulation, Application of System Analysis
Techniques to The Solution of Civil Engineering Problems.

CIH640 Information Systems and Water Resources Management
Introduction to Information Systems, Recent Technologies and Data
Processing, Introduction to Geographic Information Systems in Water
Resources, Mathematical Models and Software Used for Analysis, Decision
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Support Systems for Water Resources Planning and Analysis, Example
Applications.
CIH644Digital maps for water resources
Introduction to digital remote sensing, including multispectral scanners
(Landsat and SPOT) radar, and thermal imagery. Hands on image processing
including filtering, image display, ratios, classification, registration, and
accuracy assessment. GIS as it applies to image processing. Discussion of
practical applications. Use of ERDAS image processing software. Knowledge
of PCs required.

CIH44 Water distribution networks
Introduction of water supply – Fresh water resources and its characteristics –
Design period for water supply components – Impurities in water – Inorganic
contaminates – Common constituents of natural water – Standard of safe
potable water – Sedimentation – Filtration (slow – rapid – direct – pressure
filters) – Disinfecting – Miscellaneous water treatment techniques – Design of
water distribution systems – Storage and pump stations – Water pipes –
Corrosion and its prevention – Stress in pipes – Valves and appurtenances –
Construction and maintenance of distribution systems.
CIH644 Coastal platforms structures
General Concept, Historical Review of Offshore Structures, Environmental
Forces, Active Geological Process, Fixed Offshore Structures, Anchored
Offshore Structures, Free Floating Structures, Oil Piers and Auxiliary
Facilities, Permanent Drilling Islands, Fixed Drilling and Production
Platforms, Mobile Drilling Units, Navigation Aids, Modeling of Forces on
Marine Offshore Structures.
CIH641 Advanced Environmental Fluid Mechanics
The rate of strain tensor, the vorticity tensor, vortex lives and circulation
stresses in flow field: Newtonian and non Newtonian fluids. Lagrange and
Euler approaches: System and control volume, equations of property
conservation, Boussinesq approximation. Viscous flow: Navier Stokes
equations, analytical and numerical solutions. Potential flow theory: Function
theory, analytical and numerical solutions. Introduction to turbulence:
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Averaged equations of motion, turbulent diffusion, Reynolds analogy.
Boundary layers: Boundary layer theory, laminar and turbulent boundary
layers, turbulent heat and mass transfer. Environmental flows: Flow in
conduits, atmospheric flows, marine and ocean flows, flow in porous media.
Mixing processes and pollutant transport in rivers, lakes, estuaries, coastal
waters, groundwater and the atmosphere . Physical Laws, Exact Solutions,
Time and Space Scales of Motion and Limiting Equations, Turbulent Shear
Flow, Turbulent Diffusion, Shear Flow Dispersion, Jets, Plumes and Inflows,
Influence of Stratification.

CIH645Well hydraulics
Design and construction of water well as a hydraulic structure - economic
withdrawal of water from an aquifer- Pumping Well Terminology- Cone of
Depression- Aquifer Characteristics- Steady Radial Confined Flow- Thiem
Equation Assumptions- Unsteady Radial Confined Flow- Partial differential
equations and ordinary differential equations- Theis Plot and analysisCooper-Jacob Plot and analysis- Well yield - Leakage Rate-DistanceDrawdown Graph-Well Efficiency-Partial Penetration-Screen Design- DST
Analysis-Pumping
Wells-Pump
Test
MeasurementsDrawdown
Instrumentation- Water well construction includes: Selection of appropriate
drilling methods Selection of appropriate completion materials Analysis and
interpretation of well and aquifer performance.
CIH646 Advanced Irrigation and Drainage Engineering
Definitions and Basic Information, Soil Moisture Water Movement, Water
Requirement Calculations, Methods of Surface Irrigation, Sprinkler Irrigation
System, Drip Irrigation System, Planning and Design of Irrigation Networks,
Irrigation System in Egypt, Water Measurements, Groundwater,
Investigations of Drainage Projects and Reclamation of Saline Soils, Open
Drains, Tile Drains.
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CIH647Advanced methods in repair and strengthen of water structures
Introduction – Investigations- strenthing technology- repair materials - Data
required for repair activities- Repair planning- Infrastructure planningProcurement planning- Programme of works- Review of programme and
resources- Sequence of repair-applications.
CIH644 Risk assessment of floods and earthquakes
Prediction of forces due to earthquakes and strong winds; foundation
response- land failure- flood protection asset failures during earthquakesdamage can potentially be experienced by the flood protection assets subject
to the construction/condition of the assets- the stability of the ground they are
founded on and levels of seismic shaking
CIH44 Advanced treatment of waste water
Water and wastewater characteristics – Rates & quality of water supply and
wastewater for different industries – Treatment methods – Characteristics and
flow rates of wastewater – Domestic – Industrials – Storm water –
Preliminary and primary treatment – Biological treatment – Trickling Filters –
Activated sludge process – Biological towers – Anaerobic biological
treatment – Sludge treatment and disposal – Advanced wastewater treatment –
Operation and maintenance of treatment units.
CIH610Dynamics of Hydraulic Concrete Structures
Tunneling and underground construction technology – pressure and
displacement associated with supported deep excavation – ground response
for tunneling – design of underground structures – monitoring and
observational methods. Construction methods and equipment for construction
of cofferdams, caissons, wharves, marine terminals, outfall sewers, power
plant intakes and discharge, submarine oil and gas pipelines, dredging,
offshore platforms, ocean structures, sub-sea and deep ocean facilities, case
studies.

CIH614 Environmental Impact Assessment of Irrigation Projects
Terminology, Planning and Management of Impact Studies, Simple Methods
of Impact Identification, Environmental Indicators and Indices, Prediction and
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Assessment of Impacts on Surface and Groundwater Environments,
Environmental Monitoring, Major Irrigation Projects in Egypt and Their
Impacts. Public policy and legislation on environmental quality. Methods for
assessing impacts of engineering projects. Technology for assessing impacts
on air, water, and land environments, applied to transportation facilities, water
and wastewater facilities, industrial and community development.
CIH614 Groundwater Hydrology
Hydrologic Cycle, Groundwater Resources, Groundwater Movement, Well
Hydraulics, Water Wells, Groundwater Fluctuations, Groundwater
Management, Artificial Recharge, Salt Water Intrusion for Coastal Aquifers.
Darcy's Law and Measurement of Permeability, Groundwater Management,
Conjunctive Use of Surface Water and Groundwater, Artificial Recharge, Salt
Water Intrusion, Flow in Fractured Rocks, Thermal Reservoirs, Flow in The
Unsaturated Zone, Multiphase Flow in Porous Media, Quality of
Groundwater.
CIH14 Pollute and fate transport in groundwater
Ground Water Contaminant Transport. Introduction to the physical, chemical,
and biological processes which control transport and disposition of pollutants
in the subsurface. Advanced treatment of fluid flow and contaminant transport
in natural porous media; gives a comparison of the methodologies for
deriving porous media equations, including volume averaging and stochastic
methods; and explores the development of numerical methods for various
flow and transport systems, the influence of heterogeneity and scale issues,
and the use of numerical models to study scale effects in unsaturated flow,
multiphase flow, and reactive transport.
CIH611 Geotechnical Engineering in Hydraulic Structures
Principles of soil mechanics applied to the analysis and design of mat
foundations, pile foundations, retaining structures including sheeting and
bracing systems, and waterfront structures. Foundations on difficult soils and
reinforced earth structures. Seepage around hydraulic structures
CIH615 Pump Station Engineering
Definitions and classification of hydraulic machines. Rotodynamic pumps,
elements of pumps. Theory of impeller, Euler's Theorem. Pump
characteristics. Pumping system. Working point and domain. Pumps
connected in series and in parallel. Stretch characteristic calculation of open
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and closed networks. Abnormal pump operation. Pump engine aggregates.
Water hammer. Station Configuration and Design, Pump Systems, Pump
Types, Pump Selection, Flow and Pressure Measurements. Station Capacity,
Inflow Hydro Graph, Combined Flow Systems, Station Configuration and
Design, Pump Systems, Pump Types, Pump Selection, High Static Head
Systems, Large Pump Station Systems, Piping Systems, Fittings, Suction
Piping Arrangements, Valves, Flow and Pressure Meters.
CIH616Harbor engineering 4
Development of harbours and shipping. Principles and methods of design.
Design data. Design of general plans. Hydraulic models ( physical and
numerical ) breakwaters. Ship maneuvering, approach channel and turning
circle. Equipment and methods for dredging and reclamation structures of
piers and jetties. Maintenance of port structures. Cargo handling types of
cargo equipment for loading and unloading.
CIH566 Hydraulic Engineering Design
Hydrostatics, flow in pipes, open channels and porous media metering
devices. Includes two to three week projects involving identification,
modeling, analysis and design of hydraulic engineering systems. Descriptive
hydrology: hydrologic cycle, precipitation, stream flow, evaporation, and
transpiration. Quantitative hydrology: hydrograph analysis, hydrographs of
basin outflow, storage routing. Probability concepts in hydrology: flood
frequency, rainfall frequency, stochastic hydrology. Culverts and stilling
basins.
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CIH661 How to organize your thesis
Writing and formatting texts – references citations – charts formatting.
CIH665 Seminar
Introduction to the principles of scientific research: The research question,
hypotheses, constructs and their operationalization, research design, internal
and external validities of research findings, measurements and their
reliability, data collection techniques, basic elements of the research proposal.
CIH666 Inspective study
Independent Work Leading to Writing a Comprehensive Essay in Some
Pertinent Topics in: Fluid Mechanics, Hydraulics, Water Resources,
Hydrology, Irrigation and Drainage, Hydraulic Structures, Coastal
Engineering and Inland Navigation, Environmental Impact of Water Projects,
Computational Methods in Water Resources.
CIH667 Essay
Independent work leading to writing an extensive report – Preparing a
theoretical study or experimental work with complete analysis in topic
relevant to the field of study.
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Irrigation & Hydraulics Engineering
Courses Level: 700

CIH704 Stochastic Modeling
Introduction – Basic probability – Descriptive statistics – Curve fitting,
Regression, and correlation – Probability distributions- Random variables –
Test of hypothesis and significance.
CIH704 Modeling using FORTRAN 77
Introductory concepts – Numbers, strings and variables – Arrays –
Operations and expressions – Fortran statements – Branching and looping –
Conditional statements – Input and output statements – Handling data files –
Function subprograms and subroutines – Debugging – Related topics.
CIH704 FEM4
Applications of Finite Element Method in related topics to hydrology, dams,
groundwater, fluid mechanics. Applications of coupled fluid-solid element
interaction –application of soil-water-structure interaction- Application of
iterative procedure to trace free surface problems – Applications of transient
and thermal problems.
CIH701 Statistics in hydrology
Introduction – Probability concepts – Sampling concepts – Presenting and
summarizing the data - Estimating data parameters – Parametric tests of
hypotheses – Non-parametric tests of Hypotheses - Statistical classification Data regression - Computer applications.
CIH705 Stochastic analysis and application
General introduction to application of stochastic hydrology - Properties of
time series - Analysis of hydrologic time series - Time series synthesis –
Examples of stochastic models - The uses of stochastic models.
CIH706 Coastal platforms structures
General Concept, Historical Review of Offshore Structures, Environmental
Forces, Active Geological Process, Fixed Offshore Structures, Anchored
Offshore Structures, Free Floating Structures, Oil Piers and Auxiliary
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Facilities, Permanent Drilling Islands, Fixed Drilling and Production
Platforms, Mobile Drilling Units, Navigation Aids, Modeling of Forces on
Marine Offshore Structures.
CIH707 Seismic analysis of hydraulic structures
Equations of motion; free and forced vibrations of single degree of freedom
systems; multi-degree of freedom systems; free vibrations, forced vibrations
by harmonic, generalized, impulsive and random loadings; numerical solution
of dynamic problems; introduction to earthquake engineering; introduction to
probabilistic vibrations; linear and nonlinear problems; computer applications.
Theory of vibration; wave propagation in elastic media; dynamic properties of
soils and their measurement; vibration transmission and attenuation through
soils; foundation vibration theories; dynamic earth pressure; dynamic bearing
capacity of shallow foundations; dynamic analysis of foundations; design of
machine foundations; vibration isolation; soil liquefaction; introduction to
geotechnical earthquake engineering.
CIH704 Climatic changes
Introduction - Climate change state-of-the-art - Climate change impacts on
water resources - Climate change effects on the Egyptian water resources Adaptation strategies to climate change.
CIH704 Water resources quality
Classification of water resources. Changes in their quality under natural
conditions and various human activities. Egypt's water law, and water quality
management. Water quality for beneficial uses for drinking, agriculture and
industry. Reuse of water and wastewaters, parameters to be removed in
preparation for each purpose of reuse. Characterization of organic pollutant in
water and wastewater. Bacteriological, Virological and ecological aspects of
water and wastewater quality. Interactions between organisms and aquatic
ecosystems at equilibrium and at disturbed systems.
CIH740 Isotopes hydrology
Global cycle of water, atomic systematic and nuclear structure, abundance
and fractionation of stable isotopes, variations of isotopic compositions by
natural processes, radioanuclide decay and production, natural abundance of
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stable isotopes of carbon, oxygen, and hydrogen, natural abundance of
radioactive isotopes and equations of radioactive decay and growth, chemistry
of carboic acid in water, water sampling and laboratory treatment, measuring
techniques.
CIH744 Water systems modeling
Hydraulic and hydrologic modeling; theory and application of common
surface and subsurface flow models such as HEC RAS, HEC 2, FLDWAV,
DAMBRK, MODFLOW and MODPATH.
CIH744 Advanced processes in water quality
Introduction - Strategies for water quality assessments - Strategies for water
quality management - Climate change impacts.
CIH744 Advanced modeling in groundwater
Designing the geometry of 2D and 3D models - Mesh generation - Import and
export of GIS and CAD data - Setting up flow models with confined and
unconfined aquifers - Setting up mass- transport models - Unsaturated flow
modeling - Density-dependent flow modeling - Heat transport modeling
(geothermal energy systems) - Introduction to IFM programming - Fracture
modeling - Multi-component transport and chemical reactions.
CIH741 Advanced modeling in surface water
Introduction – water quality basics – hydrodynamics and transport –
governing equations – Modeling approaches and applications – Mathematical
modeling – Numerical solution techniques – Modeling software tools –
Review of available applicable models.
CIH745 Isotope and trace elements in hydrology
Stable isotope processes in water cycle, observed isotopic effects in
precipitations, tritium in the atmosphere, isotopes in atmospheric carbon
dioxide and oxygen, isotopes in surface water, groundwater (saturated and
unsaturated zones, man's impact on ground systems, natural isotopes of some
elements other than H,C,O., isotope hydrology modeling.
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CIH746 Freshwater
The fundamental conditions of freshwater ecosystems - Physical chemical and
biological mechanisms and interactions for water resources.
CIH747 River engineering
Open Channel Flow, Basic Principals, Natural Rivers, System in River
Parameters, Stream Forms, Channel Adjustment and River Metamorphosis,
Hydraulic Relations for Alluvial Streams, Stage Discharge Predictors,
Sediment Discharge Formulas, Sediment Measurements Techniques, Channel
Stability, Regime Theory, River Training and Control Structures, River
Stabilization, Bank Protection, Scour Around Bridge Piers, Hydraulic and
Environmental Effects of Highway Crossings and Large Dams on River.
CIH744 Estuary hydraulics
Estuary dynamics and estuary classification; the effect of engineering works
on salinity intrusion; physics of estuary pollution and the use of computer and
hydraulic models.

CIH744 Well hydraulics
Design and construction of water well as a hydraulic structure - economic
withdrawal of water from an aquifer- Pumping Well Terminology- Cone of
Depression- Aquifer Characteristics- Steady Radial Confined Flow- Thiem
Equation Assumptions- Unsteady Radial Confined Flow- Partial differential
equations and ordinary differential equations- Theis Plot and analysisCooper-Jacob Plot and analysis- Well yield - Leakage Rate-DistanceDrawdown Graph-Well Efficiency-Partial Penetration-Screen Design- DST
Analysis-Pumping
Wells-Pump
Test
MeasurementsDrawdown
Instrumentation- Water well construction includes: Selection of appropriate
drilling methods Selection of appropriate completion materials Analysis and
interpretation of well and aquifer performance.
CIH740 Advanced hydraulics for open channels
Advanced Methods of Analyzing Hydraulics and Water Resources Systems.
Computation of Unsteady Flow in Open Channels, Abrupt Waves, Flood
Waves, Tidal Propagation. Method of Characteristics, Mathematical
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Modeling of River and Coastal Currents. Modern Concepts of Control
Volume and Laminar, Turbulent Flows.
CIH744 Advanced hydraulic design
Design and analysis of storm water control and conveyance systems, dams,
spillways, outlet works, stilling basins, culverts and other complex hydraulic
systems.
CIH744 Hydraulic structure design to resist natural hazards
Prediction of forces due to earthquakes and strong winds; generalized codes;
pseudostatic methods for preliminary design; codes based on spectra, energy
absorption and ductility; influence of foundations; ground failures; static and
aeroelastic effects of strong winds.
CIH744 Soil water structure interaction
Numerical and experimental studies have been conducted to investigate the
interaction between nonlinear transient ocean waves and submerged/semi
submerged coastal structures. Finite element and boundary element methods
have both been used to solve a number of wave structure interaction
problems. Kinematics and dynamics of the overtopping waves over the
coastal structure are being modeled numerically and experimentally. The
results are important for the design of coastal structure and the protection of
harbors and marinas.
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CIH741 Seepage and stability of slopes
Confined and unconfined flow under isotropic and anisotropic conditions.
Phreatic surface. Piping. Filter design. Seepage forces. General principles of
slope stability. Failure of slopes under various conditions of seepage.
Methods of stability analysis including computer applications. Residual
strength and progressive failure. Models and similitude. Choice of soil
parameters. Studies the analysis and design of earth cuts, earth embankments,
and gravity dams. Topics include field compaction of soil, compacted
properties, fluid flow through the soil, and slope stability procedures.
Requires a field trip to an RCC dam and an analysis of its water pressure and
movement records.
CIH745 Sedimentation engineering
River response, River morphology, Sediment yield. Sediment characteristics,
Sediment measurements and field investigations, Flow resistance, Compound
channels, Sediment transport, Local and general scour, Scour from hydraulic
structures and bridge crossings, Sediment deposition in rivers, reservoirs,
flood plains, and alluvial fans, Settling basins, Diversion structures, Sediment
delivery ratio, Sediment budgets, Methods and procedures required by FEMA
and flood plain management, Stream stabilization, Sediment hydrographs,
Erosion and bank protection, Case studies in sediment problems.
CIH746 Reservoir operations
Reservoir Operation Rule - Critical Period Methods- Simulation and
Optimization Methods - Single Reservoir Operation purposed Water SupplySingle Reservoir - Operation purposed energy production – Multipurpose
Multireservoir Operation
CIH747 Water currents
Wave hydrodynamic; wave statistics and design wave selection; wave forces;
wave effects on coastal and offshore structures. Basic equations and
approximations, solutions for small waves, wave energy and momentum,
waves on currents and wave action, ship waves, refraction and diffraction,
waves in shallow water and on beaches.
CIH744 Waves dynamics
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Natural Phenomena, Basic Equations of Wave Motion, Small Amplitude
Wave Theory, Finite Amplitude Wave Theory, Wave Transformation, Ocean
Wave Characteristics, Wind Wave Generation Development and Prediction,
Wave Pressure on Vertical Walls, Wave Forces on Structure, Theory of Long
Period Wave, Oscillation in Lakes and Bays Tide, Storm Surge, Near Shore
Currents, Radiation Stress, Wave Set Up Long Shore Current, Rip Currents,
Near Shore Current System.
CIH715 How to organize your thesis
Writing and formatting texts – references citations – charts formatting.
CIH716 Inspection study
Selected advanced topics relevant to the field of study.
CIH717 Seminar
Introduction to the principles of scientific research: The research question,
hypotheses, building the research, research processes and its assumptions,
research design, internal and external validities of research findings,
measurements and their reliability, data collection techniques, basic elements
of the research proposal.
CIH714 Essay
Independent work leading to writing an extensive report – Preparing a
theoretical study or experimental work with complete analysis in topic
relevant to the field of study.
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