
 قسم هندسة الرى والهيدروليكا

IRRIGATION AND HYDRAULICS DEPARTMENT 

 الهدف  –الرسالة  –الرؤية  –نبذة تاريخية 

 

 الرؤية

متعلقه باداره الموارد المجاالت الهندسيه ال تحقيق التميز االكاديمى والتطبيقى فىيتطلع قسم هندسة الرى والهيدروليكا الى 

واألبحاث العلمية وخدمة المجتمع فى المجاالت الهندسية المختلفة محليًا واقليميًا لالنطالق  المائيه وجودتها واستدامتها

 .للمنافسة على المستوى الدولى

 الرسالة

  :عن طريقتحقيق التميز المرجو  قسمستهدف اليهندسة الرى و الهيدروليكا  قسم رؤية ضوءفي 

توظيف الخبرات الهندسية ألعضاء هيئة التدريس بقسم هندسة الري و الهيدروليكا بالكلية في مختلف  .1

رفع كفاءة خريج لوذلك  التخصصات المتعلقه بالموارد المائيه السطحيه والجوفيه والمجاري المائيه ونهر النيل

  تمع والمساهمة ببحث علمى حديث ومتطور.الهندسة المدنية بالكلية ولخدمة المج

يه وهيئة مياه للعاملين بوزارة الري والمراكز البحثوكذلك تنظيم دورات تدريبية ونظرية وعملية لرفع كفاءة العاملين  .2

وغيرهم من القطاع الخاص وطالب كليات الهندسة فى التخصصات المختلفة فى المجاالت الهيدروليكية  الشرب

 و هندسة الري و طرق التصميم الحديثة.

 رئيس مجلس القسم:

 eng.tanta.edu.eg-b.zeidan@f أستاذ الموارد المائية  - أ.د./ باكيناز عبد العظيم زيدان
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 الخطة اإلستراتيجية للقسم

  . حديث الالئحة الداخلية ومراعاة المعايير القومية األكاديمية القياسيةت .1

  .العملإستحداث برامج دراسية مميزة تتماشى مع إحتاجات سوق  .2

  .المختلفةتطوير مهارات الطالب من خالل برامج مطورة لممارسة األنشطة   .3

برامج التدريب الداخلي والخارجي لتعظيم االستفادة منه ورفع خبرات التواصل الفعال مع سوق تطوير   .4

  .العمل

  .المستمرالعمل على ميكنة التواصل مع الطالب ونشر ثقافة التعليم   .5

  .التدريستطوير التخصصات البحثية ألعضاء هيئة   .6

 .والمتكاملةحثية واألبحاث المشتركة وتبني مفهوم المراكز البقسم تطوير المعامل البحثية بال  .7

 تطوير برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لرفع كفاءة العمل .8

 إستكمال وتحديث المعامل الطالبية فى جميع اقسام الكلية .9

 تشكيل مجلس القسم

 :2017 – 2016تشكيل مجلس القسم للعام الدراسى 

 تشكيل المجلس الدرجة اإلسم م

 عضو مجلس القسم أستاذ الهيدروليكا المتفرغ أ.د/إبراهيم محمد حسين رشوان 1

 رئيس مجلس القسم أستاذ الموارد المائية أ.د/باكيناز عبد العظيم محمود زيدان 2

 عضو مجلس القسم مدرس د/مسعد بيومى دسوقى احمد خضر 4

 مجلس القسمأمين  مدرس السيد جادو د/تامر عبد هللا 5

 

 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 

 E-mail الدرجة اإلسم م

 eng.tanta.edu.eg-ibrahim.rashwan@f أستاذ الهيدروليكا المتفرغ أ.د/إبراهيم محمد حسين رشوان 1

 eng.tanta.edu.eg-b.zeidan@f أستاذ الموارد المائية أ.د/باكيناز عبد العظيم محمود زيدان 2

 eng.tanta.edu.eg-m.elshemy@f مدرس د/محمد مصطفى حسن الشيمي 3

 eng.tanta.edu.eg-mosaad.khadr@f مدرس د/مسعد بيومى دسوقى احمد خضر 4

 eng.tanta.edu.eg-tamer.gado@f مدرس د/تامر عبد هللا السيد جادو 5
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 eng.tanta.edu.eg-mohamed.edress@f مدرس مساعد محمد إبراهيم عبد المجيد إدريس 6

 eng.tanta.edu.eg-elshinnawy_im@f مدرس مساعد أحمد إبراهيم عبد المجيد الشناوي  7

 eng.tanta.edu.eg-asaad.matter@f مدرس مساعد أسعد مطر أسعد أرمانيوس 8

 eng.tanta.edu.eg-reham_aborahma@f مدرس مساعد ريهام عبد البر إبراهيم أبورحمة 9

 eng.tanta.edu.eg-mohamed_keera@f مدرس مساعد محمد سليمان أحمد سليمان كيرة 10

 eng.tanta.edu.eg-ayat_elnemr@f مدرس مساعد ايات النمر محمد السعيد عبد الوهاب 11

 eng.tanta.edu.eg-walaa.asar@f مدرس مساعد والء عبد هللا عبد هللا على عصر 12

 مدرس مساعد هويدا محمد أحمد خليل عماره 13
-hewida_mohamed@f

eng.tanta.edu.eg 

 مدرس مساعد محمد رجب البرنس المنشاوى  14
-mohamed_elmenshawy@f

eng.tanta.edu.eg 

 eng.tanta.edu.eg-aly_nada@f معيد على محمد على ندا 15

 معيد محمد سعيد محمد القللى 16
-mohamed_elkollaly@f

eng.tanta.edu.eg 

 eng.tanta.edu.eg-ahmed_mohsen@f معيد احمد محسن عبدالصادق متولى 17

 eng.tanta.edu.eg-sobhy_emara39@f معيد صبحى رزق صبحى عمارة 18

 eng.tanta.edu.eg-ahmed.shalby@f معيد احمد شلبى ممدوح شلبى ابوشويكه 19

 eng.tanta.edu.eg-abeer_salama@f معيد عبير محمد عبدهللا حسن سالمه 20

 eng.tanta.edu.eg-dina.hani@f معيد دينا هاني محمد لطفي زمزم 21

 eng.tanta.edu.eg-rana.elshazli@f معيد الشاذلىإسماعيل إبراهيم رنا  22

محمد شلبى  بسمة عبد الرؤوف 23
 معيد البسطويسى

-basma.abdelraoof@f
eng.tanta.edu.eg 

 

 للقسم )بكالوريوس / دراسات عليا( المقررات الدراسية

 أوالً: مرحلة البكالوريوس

 B.Sc. Civil Engineering B.Sc. Civil Engineering (Structural) 

st1 
Environment and Engineer Environment and Engineer 

Civil Drawing Civil Drawing 

nd2 Fluid Mechanics Fluid Mechanics 
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Hydrology Hydrology 

Irrigation and Drainage Engineering Irrigation and Drainage Engineering 

rd3 
Hydraulics  

Design of Irrigation Works 1  

th4 

Design of Irrigation Works 2  

Harbors and Navigation Engineering  

Water Resources Management (Elective) Hydraulics (Elective) 

Environmental Hydrology (Elective) Design of Irrigation Structures (Elective) 

Dams and Reservoirs Engineering 
(Elective) 

Harbors and Navigation Eng. (Elective) 

Pump Stations Design (Elective) Dams and Reservoirs Engineering (Elective) 

 

 برنامج الهندسة المدنية: .1
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 برنامج الهندسة المدنية )الهندسة اإلنشائية(: .2
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 -: التوصيف -
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 ثانياً: مرحلة الدراسات العليا

 :تخصص والهيدروليكا الري هندسة في المهنية الدبلومات : أوالً 

 والييدرولوجية يدروليكيةهال القياسات 1-

 .الري تطوير نظم 2-

 .المائية الموارد إدارة 3-

 .والصرف الري شبكات وصيانة تشغيل 4-

 والصرف الري في البيئية اآلثار 5-

 :تخصص والهيدروليكا الرى هنذسة ف العليا الدراسات دبلومات  :اً ثاني

 .والصرف الري ندسةه 1-

 .المائية الموارد إدارة 2-

 .المكشوفة القنوات ندسةه 3-

 .الجوفية المياه ندسةه 4-

 .المائية المنشآت 5-

 .والشواطئ والمالحة المواني 6-

 .البيئية يدرولوجياهال 7-

 .النيل رهن ىيدرولوجياه 8-

 )والهيدروليكا الري )هندسة الهندسة العلوم في  ماجستير :اً ثالث

 )والهيدروليكا الري هندسة( الهندسة  في الفلسفة راةدكتو  :اً بعرا

 أمثلة للمقررات التى يتم تدريسها:

Level Course Level Course 

400 

Modeling Basics 

600 

Basics of Isotopes Hydrology 

Basics of Statics and Probability Surface Water Quality Modeling 

Fundamentals of Water Quality Water Resources Management 1 
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Water Resources Optimization Hydraulic Structures 2 

500 

Numerical Modeling 

700 

Climatic Changes 

Groundwater Contamination River Management Engineering 

Application of GIS in Water 

Resources 
River Basin Integration 

Principles of Remote Sensing Coastal Platform Structures 

 

 

 

  معمل هندسة الرى والهيدروليكا

The laboratory instruments cover main water areas (Hydraulics, Hydrology, water 

quality…etc.) 
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 مدير المعمل:

 eng.tanta.edu.eg-mosaad.khadr@f  د/ مسعد بيومى خضر
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 وحدة هندسة الرى والهيدروليكا

 هيئة التدريس والهيئة المعاونةأعضاء تضم وحدة هندسة الري و الهيدروليكا مجموعات هندسية متخصصة من 

ات عه بتقديم كافة أنواع االستشارات والدراسات والتصميمبقسم هندسة الري و الهيدروليكا بحيث تختص كل مجمو 

  الالزمة وكتابة المواصفات واألشراف على التنفيذ وعمل المقايسات والفحوص والتقارير الهندسية

تستهدف الوحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن طريق توظيف الخبرات الهندسية ألعضاء هيئة التدريس بقسم هندسة 

دروليكا بالكلية في مختلف التخصصات المتعلقة بأعمال المياه و الري والهيدروليكا وذلك لمعالجة كافة الري و الهي

 المشكالت الفنية والهندسية فى تلك المجاالت و تعد تلك الوحدة جديدة من نوعها و ال يوجد مثيل لها بجامعات الدلتا 

 الرؤية

آت المائية تصميم و تنفيذ و إدارة و تشغيل المنشفي  مواكبة األسس الحديثة الى  هندسة الرى و الهيدروليكا  وحدة تتطلع

الري  غرا ألو البحرية باستخدام األساليب المتقدمة و النظريات الهيدروليكية، للتحكم فى توزيع المياة المستخدمة 

الل المجتمع والبيئة من خ والشرب ،و كذلك للحماية من أخطار الفيضانات و األمواج و تحقيق خدمات مجتمعية تفيد

 .اإلختبارات المعملية والحقلية و البحوث التطبيقية

 الرسالة

  :تستهدف الوحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن طريق هندسة الرى و الهيدروليكا  وحدة رؤيةفي سبيل 

ي مختلف ة فتوظيف الخبرات الهندسية ألعضاء هيئة التدريس بقسم هندسة الري و الهيدروليكا بالكلي .3

التخصصات المتعلقة بأعمال المياه و الري والهيدروليكا وذلك لمعالجة كافة المشكالت الفنية والهندسية فى تلك 

 المجاالت  

وكذلك تنظيم دورات تدريبية ونظرية وعملية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز اإلداري بالدولة وغيرهم من القطاع  .4
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لتخصصات المختلفة فى المجاالت الهيدروليكية و هندسة الري و طرق الخاص وطالب كليات الهندسة فى ا

 التصميم الحديثة.

 أنشطة الوحدة:

 تقديم االستشارات المتعلقة بالعطاءات المقدمة.  -

تقديم االستشارات والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات هندسة المياه و أعمال الري والمعدات واألجهزة  -
إجراء المعاينات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المشكالت الفنية مع المتابعة الميدانية لتقييم الهيدروليكية متضمنا 
 نتائج التطبيق العملي.

التعاون مع الشركات المحلية واألجنبية التي تقوم بتصميم وتصنيع األجهزة وا عادة تأهيل المعدات الهيدروليكية   -
 اه.و أجهزة القياس و التحكم إلعمال المي

 :وحدةمدير ال

 eng.tanta.edu.eg-m.elshemy@f  د/ محمد مصطفى الشيمى

 

 (TUWRTC)مركز بحوث وعلوم المياه 

مركز بحوث وعلوم وتقنية المياه مركزًا بحثيًا يتبع جامعة طنطا يمنح درجات علمية فى بحوث وعلوم وتقنية المياه 

دكتوراة(.باالضافة الى عقد دورات تدريبية متخصصة فى  –ماجستير  -دبلوم دراسات عليا - –)دبلوم مهنى 

علوم المياه والموارد المائية اضافة الى عمل بينية فى مجال  ةمجاالت المياه المختلفة وعمل مشروعات بحثي

 جال ابحاث وتقنيه وتطبيقات المياه.استشارات بحثية للغير بمقابل فى م

 رؤية المركز 

المحلى  وتطبيقاتها على المستوى  للمركز دورا رائدا فى مجال دراسات وعلوم وابحاث المياه والموارد المائية ان يكون 

  واالقليمى والدولى

 المركزرسالة 

mailto:m.elshemy@f-eng.tanta.edu.eg
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 تقديم حلولو ومتخذى القرار فى مجاالت علوم المياه والموارد المائية  نتقديم الدعم الفنى والعلمى والتقنى للباحثي

لتدريب االمجتمع المختلفة من خالل البحث والتعليم و  لمشكالت المياه والموارد المائية والتفاعل مع قطاعات علمية

 االستشاراتو 

 اهداف المركز

 لدراسية احثين العاملين فى مجال المياه والموارد المائية والمجاالت المتعلقة بها من خالل البرامج ريب الباتد

 التى يقدمها المركز  البحثية والمشاريعوالتدريبية 

  تخريج متخصصين فى علوم المياه والموارد المائية حاصلين على دبلوم وماجستير ودكتوراه ضمن برامج

 دمها المركز الدراسات العيا التى يق

  ية وزحف للمياه السطحية والجوف تلوثغرق الدلتا و ايجاد حلول علميه وعمليه لمشكالت الدلتا المتفاقمة من

 المياه المالحة على المياه العذبة وما لذلك من اثار بيئية وصحيه 

 استخدامات و قيه المياه من اجل تطوير مصادر بديلة واقتصاديه للرى والشرب نالنهو  بتقنيات انتاج وت

 المياه االستهالكية 

  تشجيع تطوير البرامج االكاديمية فى ادارة الموارد المائية بالتعاون بين الجهات المعنية فى مجال الموارد

 المائية 

  التخطيط واجراء البحوث الخاصة بالمياه للمساعدة فى حل المشكالت الخاصة بالمياه محليا واقليميا 

  االبتكار القائم على العلم وتقديم التكنولوجيا المتقدمة ونشر المعلومات السريع فى مجال المياه والموارد

 المائية 

  دراسة و الموارد المائية لنهر النيل واتفاقية بوروندى   فعليه وعلمية الزمة ايجاد حلوالفى القيام بدور فعال

 اثار ذلك على مصر
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 ندوات لالدورات التدريبية واكل ما يتعلق باستخدامات المياه من خالل نشر المعرفة والوعى البيئى ب

 والمؤتمرات وورش العمل ونتائج البحوث التى يقدمها المركز 

  كز البحثية االخرى فى مجال بحوث المياه فى اتاسيس وادارة اتفاقات مع الوزارات المعنية والجامعات والمر

 رابطة لتنفيذ مسروعات بحثية مشتركة 

 تعاون علمي بين المراكز العالمية المتخصصة المناظرة للمركز بالخارج للتبادل توأمة و د برتوكوالت عق

  المائية  والموارد  العلمى والوقوف على احدث البحوث والتقنيات المستخدمة فى مجال علوم المياه

 :إدارة المركزرئيس مجلس 

 eng.tanta.edu.eg-b.zeidan@f  المائيةأستاذ الموارد  - أ.د./ باكيناز عبد العظيم زيدان

 

 التدريب الصيفى

يتم تنظيم تدريب داخلى سنوى لطالب الفرقة األولى مدنى بالقسم كما يتم اإلشراف على التدريب الخارجى لطالب 

نشاءات( منقب ويوضح  –ل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم الفرقتين الثانية مدنى والثالثة )مدنى وا 

حيث وكما هو موضح فإنه يغطى  – 2016-2015نموذج لألسبوع التدريبى بالقسم للعام الدراسى الجدول التالى 

 .ت الرى آرسم منش و التجارب المعمليه والحقليهو  المحاضرات التعريفيه

 

mailto:b.zeidan@f-eng.tanta.edu.eg
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  مشروعات التخرج

 التخرج بالقسم لطالب الفرقة الرابعة مدنى التخصصات اآلتية:تغطى مشروعات 

 هندسة الموانى والمالحة. .1
دارة مشروعات الرى. .2  تصميم وتخطيط وا 
 تصميم منشآت الرى. .3
 نوعية المياه السطحية والجوفية. دراسة وتقييم .4
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24 

 
 رسائل الماجستير والدكتوراة

وعدد طالب المسجلين  10المسجلين لدرجه الدكتوراه حاليا بالنسبه لطلبه الدراسات العليا بالقسم عدد 

تغطى رسائل الماجستير والدكتوراة بالقسم . وطالب دراسات عليا بالقسم 39طالب باجمالى  29للماجستير 

 الكثير من أفرع هندسة الرى والهيدروليكا كما هو مبين بالخطة البحثية الفعلية للقسم كما يلى:

Research 
Field Research Topics Principal Investigator 

H
yd

ra
u

lic
s 

 

Hydraulic Structures 

Prof. Dr. Ibrahim Rashwan 

Gradually Varied Flow Curves in Circular Open 
Channel with Mild Slope 

Discharge Measurement through open channels using 
Inverted Semicircular Mobile Device 

Hydraulic Jump in Circular Open Channel with Mild 
Slope 

Hydraulic Jump in U-Shaped Open Channel 

D
am

s 
 

Design and stability assessment of Earth Dams 

Prof. Dr. Bakinaz Zeidan 

Design and stability assessment of Concrete Dams 

Seismic analysis of concrete and earth dams 

Risk Assessment of Grand Ethiopian Renaissance Dam 
Break 

Analysis of Banks Instability of Agricultural Drains in 
Delta Egypt 
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W
at

er
 R

es
o

u
rc

es
 M

an
ag

e
m

e
n

t 
Management of Groundwater Pollution Prof. Dr. Ibrahim Rashwan 

Integrated Management and Sustainable 
Development of Water Resources in the Nile Delta 

Prof. Dr. Bakinaz Zeidan 

Deterioration and Mitigation of Groundwater Quality 
in Nile Delta 

Seawater Intrusion in the Nile Delta Groundwater 
System due to Climate Changes 

Water Quality Modeling, Monitoring and Assessment 
in Nile Delta 

Water Quality Modeling of Surface Water Resources 

Dr. Mohamed Elshemy 

Water Quality Assessment of Surface Water 
Resources 

Water Quality Assessment of Drinking Water 
Resources 

Drainage Water Reuse 

Water Quality Monitoring using GIS and Remote 
Sensing 

Climate Change Impacts on Water Resources 
Characteristics 

Climate Change Impacts on the Extreme Rainfall in the 
Nile basin 

Dr. Mosaad Khadr 

Drought Risk Assessment Using Remote Sensing and 
GIS  

Vulnerability assessment of water resources in Egypt 
to climatic change 

Trends in Rainfall and Runoff in the Nile Basin 

Estimation of Rainfall-Runoff using Remote Sensing 
and GIS 

Drought analysis in the Nile Basin 

Modeling of Water Resources in the Nile Delta Using 
GIS and Remote Sensing 

On-Farm Water Management in the Nile Delta 

Estimation of extreme hydrologic events (extreme 
rainfalls, floods, temperature extremes, etc.) 

Dr. Tamer Gado 
Climate change impacts on extreme hydrologic events 

Rainfall frequency analysis using satellite precipitation 
products 

Automatic calibration of conceptual rainfall-runoff 
models 

 الندوات وورش العمل والمؤتمرات
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 وورش العمل والمنتديات بالقسم منها ما يلى على سبيل المثال ال الحصر: تم تنظيم عدد من الندوات

مارس  12) ورشة عمل عن تحديث مقررات أقسام هندسة الرى والهيدروليكا بجامعات مصر .1

2004) 

 منسق ورشة العمل

 طنطا هندسة والهيدروليكا الرى هندسة قسمب أستاذ الموارد المائية - زيدان باكيناز. د.أ.

 (2013مايو  12بمحافظة الغربية ) المشاكل البيئيةندوة عن  .2

 

 
 

 
 

 

  EWS2014 الدولى المنتدى .3
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 "االقليميه والطموحات التاريخيه الحقوق بين المصرى المائى االمن "

 مصر طنطا - - طنطا بجامعة المؤتمرات قاعة 4102 ابريل 8 الثالثاء

 :المنتدى عام امين

 طنطا جامعة الهندسة كليه عميد باعمال قائم الخريبى رافت ساهر .د.ا

 المنتدى مقرر

  طنطا هندسة والهيدروليكا الرى هندسة قسمبأستاذ الموارد المائية  زيدان باكيناز. د.ا

 :المنتدى سكرتير

  طنطا هندسة - والهيدروليكا الرى هندسة وحدة مدير خضر مسعد .د
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 المعلومات الجغرافيةورشتى عمل عن تطبيقات نظم  .4

 ةبجامعة اإلسكندريمركز بحوث التأقلم مع التغيرات المناخية بالتنسيق بين وحدة هندسة الرى والهيدروليكا و 

  (2016مايو  10-9أبريل و  25-26)

 اإلعداد

 بجامعة اإلسكندريةمركز بحوث التأقلم مع التغيرات المناخية  -محمود عادل حسان  .د.ا

 نسق ورشة العملم

 طنطا هندسة - والهيدروليكا الرى هندسة وحدة مدير  -محمد الشيمى  .د

                         

 2016أغسطس  28 ورشة عمل عن استخدام نظام الفارابى للجودة .5

 اإلعداد

 د/ محمد الشيمى

 

 عدد من العروض التقديمية لطلبة الدراسات العليا بالقسم .6
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 بالمؤتمرات الدوليةمشاركة القسم  .7
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