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  قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن - 8
  

  دكتوراه ) –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ( دبلوم 
  اوال : دبلوم الدراسات العليا

  :ىلمهندبلوم الدراسات العليا ا -1  
  ساعة معتمدة 24على الطالب اجتياز 

   صيانة وإصالح  بدن السفينه وآالت الدفعدبلوم الدراسات العليا المهنى في  
                                      11 07   ,621  11 07 ,641  11 07 ,661  11 07 ,662  11 07 ,683  11 69107     :المقررات االساسية

  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم ختيارية:المقررات اال
  

  ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز   

            دبلوم الدراسات العليا التخصصى في  تصميم السفن 
  11 07 ,621  11 07 ,631  11 07 ,641  11 07 ,681  11 683,07  :المقررات االساسية

  07 11 691, 07 11 622,  07 11 682,  07 11 692                                          
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات االختيارية: 

           دبلوم الدراسات العليا التخصصى في   هندسة ما وراء الشواطئ 
   11 07 ,621  11 07 ,631  11 07 ,641  11 07 ,683 ,69 11 07     :المقررات االساسية

07 11 632, 07 12 671, 07 12 672, 07 12 673                                             
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم المقررات االختيارية:

  
  الماجستيرثانيا : 

  ماجستير الهندسة : -1  
ى  لكي يحصل الطالب درس الهندسة ماجستير عل دة مقررات دراسية  30يجب أن ي اعة معتم ى س  3باإلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

 فى   الهندسة البحرية            الهندسة ماجستير  
        المقررات االساسية:

07 11 741,  07 11 742,  07 11 743,  07 11 721,  07 11 792                                 
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار  المقررات االختيارية:

  . من تخصص آخر مقررين 

 فى   هندسة ما وراء الشواطئ            الهندسة ماجستير  
   المقررات االساسية:

أو   773 12 07  ,772 12 07 ,741 12 07 ,731 11 07  ,721 11 07    07 12 774                 
                  

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار  المقررات االختيارية:
  . من تخصص آخر مقررين 

  

  : ماجستير العلوم الهندسية -2    
ى    ى لك ب عل ل الطال تير يحص ة ماجس ه دراس وم علي اعة م 24العل ية س ررات دراس دة مق ى عتم افة إل  8و باإلض

  ساعات للرسالة. 

  فى  الهندسة البحرية وعمارة السفن              العلوم ماجستير 
                                     721 11 07 ,  11 07 ,731  11 74107    المقررات االساسية:

قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار يختار الطالب باقى الساعات من  المقررات االختيارية:
  . من تخصص آخر مقررين 
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  ثالثا : دكتوراه الفلسفة 
ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد من  18لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس     

  ساعة معتمدة للرسالة 24
  

 سفن           دكتوراه الفلسفة فى الهندسة البحرية وعمارة ال 
من تخصص   مقررات  3على الطالب ان يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة ويجوز اختيار 

  .آخر 
  741 11 07 ,731 11 07 ,721 11 07إذا لم يسبق للطالب دراسة المواد:  و

  الدكتوراة . باالضافة لمقرراتفى مرحلة الماجستير فعليه دراستها 
  
  دكتوراه ) –ماجستير  –ت لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم قائمة المقرارا

 

  اســـم المقـــرر  كود المقرر  مسلسل
عدد 

الساعات 
  المعتمدة

عدد 
ساعات 
  األمتحان

مقررات 
مطلوب دراستها 

  سابقاً 
   3 3  الوحدات البحرية  هيدروديناميكا  621  11 07  .1
  621  11 07  3 3    حركات السفن 622  11 07  .2
   3 3  تحليل المنشآت البحرية (أ)   631  11 07  .3
  631  11 07  3 3   تحليل المنشآت البحرية (ب) 632  11 07  .4
  631  11 07  3 3  وحدات البحريةالتصميم االنشائى لل 633  11 07  .5
  3 3  محطات قوى بحرية 641  11 07  .6
  3 3  التصنيع فى الترسانات عمليات 661  11 07  .7
  3 3  صيانة وإصالح السفن 662  11 07  .8
  3 3  تصميم السفن 681  11 07  .9

 651  11 07  3 3  تجهيزات السفن 682  11 07  .10
  3 3  تطبيقات الحاسب اآللي في المجال البحري 683  11 07  .11
  3 3  اقتصاديات المنظومات البحرية 691  11 07  .12
  3 3  اللوائح الدولية البحرية 692  11 07  .13
  3 3  †ة علي الوحدات البحريةل البيئياحماال 671  12 07 .14
  3 3  منظومات ما وراء الشواطئ 672  12 07 .15

 3 3  نشآت ما وراء الشواطئمديناميكا  673  12 07 .16
 07 11  631  
 07 11  632  

  3 3    هيدروديناميكا متقدمة للبحرية(أ) 721  11 07  .17
 721 11 07  3 3  ة (ب)هيدروديناميكا متقدمة للبحري 722  11 07  .18
  3 3   التحليل المطور للمنشآت البحرية (أ) 731  11 07  .19
  731  11 07  3 3  التحليل المطور للمنشآت البحرية (ب) 732  11 07  .20
 731  11 07  3 3  المواد البحرية المركبة 733  11 07  .21
  3 3  منظومات محطات قوى بحرية(أ) 741  11 07  .22
 741  11 07  3 3  ظومات محطات قوى بحرية (ب)من 742  11 07  .23
  3 3  البحرية إدارة الطاقة في الهندسة تاتطبيق 743  11 07  .24
  3 3  الطاقة واستخداماتها البحرية 751  11 07  .25
  3 3  إنتاج السفنفى التحكم وتخطيط ال 761  11 07  .26

27.  07 11  762 
طرق ضمان وتخطيط اإلنتاج في صناعة بناء 

  السفن
3 3  

  3 3  مراقبة الدقة فى بناء السفن 763  11 07  .28
  3 3  تصميم السفن الحديثة 781  11 07  .29
 781  11 07  3 3  موضوعات خاصة بتصميم السفن 782  11 07  .30
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  3 3  تطبيقات الحاسب اآللي في المجال البحري 783  11 07  .31
  3 3  عمليات إنقاذ السفن 791  11 07  .32
  3 3  لتحكم وطرق تقليل التلوث البحريا 792  11 07  .33
  3 3  ديناميكا أمواج المحيط 771 12 07 .34
  3 3  بحريةال منصات المنشآتتصرف  772  12 07 .35
  3 3  خطوط االنابيب البحرية 773 12 07 .36
  3 3  تكنولوجيا تحت الماء 774 12 07 .37

38.  07 11  823 
ديناميكا الموائع الحسابية فى الهيدروديناميكا 

  لبحريةا
3 3 

 07 11  721  
 07 11  722 

 721  11 07  3 3  هيدروديناميكا الرفاصات البحرية 824  11 07  .39
 731  11 07  3 3  نظرية إنشاءات السفن 831  11 07  .40
 731  11 07  3 3  معولية اإلنشاءات البحرية 832  11 07  .41

 3 3  البحرية ديناميكا اإلنشاءات 833  11 07  .42
 07 11  731 
 07 11  732 

 731  11 07  3 3  إيجاد الحل االنشائى األمثل 834  11 07  .43
 731  11 07  3 3  تحليل الكسور فى المواد 835  11 07  .44
 741  11 07  3 3  التحكم اآللي المتقدم في البحرية 841  11 07  .45
 741  11 07  3 3  الهندسة البحرية المتقدمة 842  11 07  .46
 721  11 07  3 3  حليل العشوائي ألمواج المحيطالت 871 12 07 .47

  
مشروع دبلوم فى صيانة وإصالح بدن السفينه  601  11 07  .47

  وآالت الدفع
    مناقشة 3

    مناقشة 3  في  تصميم السفن           مشروع دبلوم  602  11 07  .48
    مناقشة 3  هندسة ماوراء الشواطىءمشروع دبلوم  603  11 07  .49
    مناقشة 3   بحريةهندسة الهندسة فى تقرير علمى ماجستير  701  11 07  .50
هندسة  الهندسة فى تقرير علمى ماجستير 701 12 07 .51

  ماوراء الشواطىء 
    مناقشة 3

الهندسة البحرية فى رسالة ماجستيرالعلوم  705  11 07  .52
  وعمارة السفن

    مناقشة 8

ارة الهندسة البحرية وعمفى رسالة الدكتوراه  801  11 07  .53
  السفن

    مناقشة 24

  
  دكتوراه) –ماجستير  –وصف مقررات البرامج المختلفة للدراسات العليا (دبلوم 

  
  هيدروديناميكا الوحدات البحرية 621  11 07 

ع  ع المنب اليب توزي ة. تطابق المجال. أس حركة السائل اللزج. معادالت نافيير وستوكس. الحاالت الحدية. نظرية الطبقة الحدي
 .صب. نظرية جرين. التخميد والكتلة المضافة. نظرية الهيدروفويل. نظرية مقاومة األمواجوالم

 
 حركات السفن 622  11 07 

ات  ة. الحرك ر المنتظم ة الغي رات البحري ى المم ة ف ة. الحرك ر المنتظم ة غي رات البحري ة. المم ر المتالزم ات غي الحرك
ة ل الحرك ة. حم ر الخطي اظ المتالزمة. حركة الدحرجة غي اذج. احتف اذج. تجارب السفينة والنم ة. تجارب النم زان الحرك . ات

  مسار السفينة.
  

  تحليل المنشآت البحرية (أ) 631  11 07 
تخدام طرق الشغل   وى واإلزاحة. اس النمذجة للمنشآت البحرية. طرق تحليل المنشآت. التحليل باستخدام المصفوفة. طرق الق

  اقة المكملة.االفتراضي والطاقة الحقيقية والط
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  تحليل المنشآت البحرية (ب) 632  11 07 

د. عناصر  ر االساسية. القشريات والجوام ددى. العناص ل الع ة التكام طريقة العنصر المحدد. النظام المحوري للعضو. طريق
  اإلنحناء لأللواح. تطبيقات العنصر المحدد بواسطة الحاسب اآللي.

  
  دات البحريةالتصميم االنشائى للوح 633  11 07 

ل  واء. انحراف هياك ادات االلت ال واجه عزوم االنحناء واالجهادات لهياكل السفن. أحمال واجهادات القص لهيكل السفن. أحم
  السفن. مشاكل المتانة المحلية. متطلبات هيئات التصنيف.

  
 محطات قوى بحرية  641  11 07 

وى الحديث غيل. محطات الق دود التش واص وح وى. خ ر الق ين األداء  دوائ ة لتحس دوائر المركب ة. ال ديزل المتقدم ات ال ة. محط
زان  اص. االت ات والرف ق الماكين ة. تواف زازات الميكانيكي واغط. اإلهت خات والض منظومات الدفع. المبادالت الحرارية. المض

  الحرارى المتقدم ونظم استعادة الحرارة.
  

  عمليات التصنيع فى الترسانات 661  11 07 
ع واالنشاء.  عمليات قطع ة. التجمي ادات المتبقي ام. التشوه الصناعى. االجه ا اللح اطع. تكنولوجي الصلب. تشكيل األلواح والمق

  سماحات التصنيع. تصنيع المواد غير الحديدية.
  

 صيانة وإصالح السفن 662  11 07 
طح. تكنولوج داد الس ة. اع فينة.  فحص وصيانة بدن السفينة. مشاكل التآكل. الحماية الكاثودي اديات صيانة الس دهان. اقتص ا ال ي

  متطلبات هيئة االشراف. التصميم ألجل الصيانة والكشف. تكنولوجيا االصالح. الكشف الغير مدمر.
  

  تصميم السفن 681  11 07 
رامج ى التصميم. استخدامات ب ل ف  مفاهيم ومتطلبات تصميم السفن. المناقصات والمواصفات. تفاصيل التصميم. الحل األمث

  الحاسب لتصميم السفن. المركبات الخاصة. تطبيقات مبادئ استخدام الحاويات.
  

  تجهيزات السفن 682  11 07 
ع  ابر. الرواف ة فتحات العن ات المخطاف. أغطي متطلبات التصميم وهيئات االشراف الدولية. معدات وماكينات السطح. تنظيم

  ير. نظام التهوية والعزل. أجهزة األمان.واألوناش. أنظمة الدفة. أنظمة المناورة. نظام المواس
 

  تطبيقات الحاسب اآللى فى المجال البحري 683  11 07 
ى  ى ف ب اآلل ات الحاس ميم وتطبيق ى للتص ب اآلل ة الحاس ر أنظم ة. عناص ات للطلب رى. تمرين ال البح ي المج ات ف التطبيق

  روع.الصناعة. تطبيقات االدارة. البرامج المستخدمة فى المجال البحرى. مش
 

  اقتصاديات المنظومات البحرية 691  11 07 
ة.  ات البحري دوى للمنظوم ة الج فينة. دراس اديات تشغيل الس اء السفن. اقتص مراجعة لالقتصاديات الهندسية. تقدير التكلفة لبن

  العقود والمواصفات. الجدولة والتخطيط.
  

  اللوائح الدولية البحرية 692  11 07 
ر ة (االش ة االدارة الحكومي ة البحري ة الدولي ومى). الهيئ هادات. (SOLAS). (IMO)اف الحك دار الش راف واص . االش

افه. أجهزة  ق واكتش اء الحري ق. أجهزة اطف ة من الحري ة. الحماي ة والكهربي اءات الميكانيكي زان السفينة. االنش التقسيمات وات
  بوب. حمولة البضائع الخطرة. السفن النووية.االتصاالت المختلفة. معدات السالمة واألمان. أمان اإلبحار. حمولة الح

 
  االحمال البيئية علي الوحدات البحرية 671  12 07 

واج  رات األم دير متغي ات األمواج. تق أمواج البحر. خواص الرياح المسببة لألمواج.نظرية األمواج.  التحليل االحصائى لبيان
ا ال الري واج. أحم ين للتصميم. التنبؤ باألمواج. أحمال األم داخل ب أثير الت أثير االضطرابات. ت ا. ت اح وتأثيره ات الري ح. اتجه

  الرياح واألمواج. التيارات. قوة الرياح. المقاومة بسبب األمواج المتولدة. النحر ومقاومته. الدوامات.
  منظومات ما وراء الشواطئ 672  12 07 



  كلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

  ة الداخليةالالئح    
  2011للدراسات العليا

   2014و 2013معدلة 

 

 105 

ال اعدة. أحم ة المس ات التصنيف.  منظومات الحفر. أنواع منشآت المحيطات. األنظم واطئ. دور هيئ ا وراء الش منظومات م
  نظم الرباط والتحكم الديناميكى فى الموقع. مواسير االمداد. الغطس والغمر.

  
  ديناميكا منشآت ما وراء الشواطئ 673  12 07 

تخدام ا واطئ باس ا وراء الش اءات م ل انش ددة. تحلي درجات المتع ة وذات ال ن الحري دة م ة واح ات ذات درج لوب منظوم الس
آت  ى المنش ديناميكى عل أثير ال ارات. الت اح والتي أثير الري اكل التشتت.  ت ة. مش اء النحيف ى األعض واج عل ل األم ى. حم الطيف

  البحرية. تأثير االهتزازات. استخدام النماذج للتنبؤ باألحمال الديناميكية واستجابة المنشآت البحرية.
  

 ة (أ)هيدروديناميكا متقدمة للبحري 721  11 07 
ة.  ة الحدي ة الطبق ى والمضطرب. نظري زج. السريان الطبق ة. السريان الل ادالت الحرك ات. استنتاج مع ر المتجه ة جب مراجع

  معادالت نافيرو ستوكس. نظرية مقاومة السفن. مقاومة األمواج.
  

 هيدروديناميكا متقدمة للبحرية (ب) 722  11 07 
تجابة ال واج. اس أثير األم ت ت فن تح ة الس امالت حرك افة ومع ة المض ة. الكتل ر المنتظم ة وغي اه المنتظم أثير المي ت ت فن تح س

  االخماد. معادالت حركة السفن تحت تأثير األمواج. القوى والعزوم الهيدروديناميكية. االتزان والتحكم. المحاكاة الديناميكية
 

  التحليل المطور للمنشآت البحرية (أ) 731  11 07 
ة وحدة  مراجعة للطرق المستخدمة ائى. طريق ل االنش ة المصفوفة للتحلي فوفات. استخدام طريق ر المص للتحليل االنشائى. جب

  القوة واالزاحة. طريقة الشغل االفتراضى والطاقة المكملة.
  

  التحليل المطور للمنشآت البحرية (ب) 732  11 07 
ر  ددى. العناص ل الع رق التكام ر. ط اور العنص م مح دد. نظ ر المح ة العنص ر طريق وح. عنص اء الل ر إنحن ية. عناص األساس

  الكمرة. نماذج لالنشاءات البحرية باستخدام طريقة العنصر المحدد. استخدام برامج الحاسب اآللى.
 

  المواد البحرية المركبة 733  11 07 
واد المر ائق الم ار. رق ا االنهي ة. ميكانيك واد المركب ى الم ادات ف ل االجه ا. تحلي واد وتقييمه ارات التصميم اختبار الم ة. اعتب كب

  للمنشآت المركبة. تطبيقات بحرية.
  

 منظومات محطات قوى بحرية (أ) 741  11 07 
ة.  ة الكهربي د الطاق ة تولي ان والتلوث.أنظم ى األم تحكم ف تصميم مكونات محطات القوى البحرية. دراسة االتزان الحرارى. ال

  محطات الديزل المتقدمة. أحمال التبريد المختلفة.
  

  منظومات محطات قوى بحرية (ب) 742  11 07 
ائل  ة. وس ة البحري ات الغازي ة. التربين ى المحطات البحري راق ف ة المواسير. االحت مبادئ تصميم أنظمة سريان الموائع. أنظم

  توليد الطاقة المتجددة. محطات القوى الحديثة. 
  

  تطبيقات إدارة الطاقة في الهندسة البحرية 743  11 07 
ى  ة ف تهالك مقدم درة . اس م الق خين. نظ ل التس ابات حم د. حس ل التبري ابات حم ى. حس ل الكهرب ابات الحم ة. حس إدارة الطاق

  الوقود. ماكينات التبريد المختلفة. ادارة طاقة أنظمة السفينة. دراسة حالة.
  

  الطاقة واستخداماتها البحرية 751  11 07 
ود.  الطاقة األولية . أنواع الوقود. القيمة الحرارية ا الوق اه. خالي ة المي اح . طاق ة الري ية . طاق . الطاقة المتجددة. الطاقة الشمس

  وقود الهيدروجين . ترشيد الطاقة فى المجاالت البحرية.
  

  التخطيط والتحكم فى انتاج السفن 761  11 07 
ة نماذج التحليل والتخطيط لعمليات اإلنتاج. إمداد المواد. اإلنتاج والجرد. خط التجميع.  ات  PERT/CPMاستخدام تقني لعملي

  التحكم. نظم المعلومات. التوحيد.
  طرق ضمان وتخطيط االنتاج فى صناعة بناء السفن 762  11 07 

  ادارة تأكيد الجودة. تخطيط تأكيد الجودة. دراسة حالة وتطبيقات فى مجال السفن.
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  مراقبة الدقة في بناء السفن 763  11 07 

  .  تخطيط مراقبة الدقة.  التنفيذ.  التقييم.  تطبيقات.مقدمة. أساسيات إحصائية
  

  تصميم السفن الحديثة 781  11 07 
دن ذات مساحة صغيرة  ة الب دات ثنائي واث (الوح دن. س ددة الب دروفويل. السفن متع ل هي ة مث ن السفن الحديث تصميم أنواع م

  للمقطع عند خط الماء). الحوامات. وحدات السحل وغيرها.
  

 موضوعات خاصة بتصميم السفن 782  11 07 
  التقدم فى تصميم السفن فى األبحاث الحديثة. دراسة موجهة فى موضوعات متقدمة فى تصميم السفن.

 
  تطبيقات الحاسب اآللي في المجال البحري 783  11 07 

ة اء. مقدم ي البن ب ف تخدام الحاس ميم . اس ي التص ب ف تخدام الحاس فينة. اس دن الس ي لب ل الرياض طناعي.  التمثي ذكاء االص لل
 استخدام برامج الحاسب اآللي المختلفة.

 
  عمليات إنقاذ السفن 791  11 07 

ات  ابات الخاصة بعملي اتزان السفينة. أسباب شحط السفينة. عمليات االعادة إلي الوضع القائم. عملية اإلنقاذ تحت الماء. الحس
  االنقاذ. حساب اتزان السفن أثناء التكسير والقطع.

  
  وطرق تقليل التلوث البحرى التحكم 792  11 07 

اس  وث البحرى. طرق القي ع التل ة لمن مصادر التلوث البحرى. خطورة التلوث البحرى. التشريعات المنظمة والمواثيق الدولي
  والتحكم للتلوث البحرى.

 
  ديناميكا أمواج المحيط 771  12 07 

رة واأل واج الح يط. األم واج المح ة أم ياغة حرك ف وص ار وص تت وانكس ة بتش واهر الخاص ة الظ رية. دراس واج القص م
  .وانعكاس األمواج فى المياه الضحلة

  
  تصرف منصات المنشآت البحرية 772  12 07 

واج  ى أم زان ف ة. االت االستجابة الديناميكية للمنصات فى األمواج المنتظمة والغير منتظمة. القوى والعزوم ذات الدرجة الثاني
  ات ذات البدن الواحد وثنائية البدن. أحمال البحر.البحر. حركة المنص

  
    خطوط االنابيب البحرية 773  12 07 

ى  زان عل دروديناميكا. االت ة. الهي راق الترب ة. اخت ة الحدي ى الحال ميم عل ب. التص ر األنابي ة عب ة المنقول واد. الكمي ة. الم مقدم
 القاع. التحليل بالعنصر المحدد. التركيب.

  
  ولوجيا تحت الماءتكن 774  12 07 

ات إصالح تحت  اء. عملي ة الفحص تحت الم اء. عملي ت الم ام تح اء. اللح ت الم ع تح اء. القط ت الم تخدمة تح دات المس المع
  الماء.

  
 ديناميكا الموائع الحسابية فى الهيدروديناميكا البحرية 821  11 07 

ات ال ريان. التقربي ادالت الس ابية . مع دروديناميكا الحس ة للهي ة. مقدم ة الحرك ة كمي ية. معادل ال القياس ادالت االنتق ة. مع عام
اة  دروديناميكا الحسابية لمحاك ات الهي فن. تطبيق واج الس الزمن. ظاهرة االضطراب. الطرق الحسابية ألم الطرق المرتبطة ب

  السريان حول أجسام السفن.
  
  
  

  هيدروديناميكا الرفاصات البحرية 822  11 07 
يابية. ظاهرة التكهف. أشكال مراجعة لمعادالت الهيدرو اطع األنس ديناميكا األساسية. السريان حول الرفاصات. تصميم المق

  الرفاصات المختلفة وعالقتها بالكفاءة.
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  نظرية انشآت السفن 831  11 07 

ة اج والحاالت الحدي ائى. حد االنبع زان االنش ل االت ل االستجابة. طرق تحلي ة. تحلي آت البحري ى المنش األخرى.  األحمال عل
  نظرية الشبكة. نظرية األلواح والقشريات. مشاكل االجهادات المركزة.

  
  معولية اإلنشاءات البحرية 832  11 07 

ولى. أشكال  ل المع مراجعة نظرية االحتماالت. العمليات العشوائية. التوزيعات للقيم القصوى. تحليل عدم التأكد. طرق التحلي
  . معولية الكلل. التمثيل االحتمالى لألحمال والمقاومة للمنشآت البحرية. اعتبارات التصميم.االنهيار. طرق المعولية المختلفة

  
  ديناميكا اإلنشاءات البحرية 833  11 07 

ات  دة ودرج ة واح ات ذات درج ة. منظوم آت البحري كل للمنش وى والتش ل الق ة. تحلي آت البحري ى المنش ة عل وى الديناميكي الق
ت ة. االس ن الحري ددة م اءات. متع ا االنش ى ديناميك ة ف رق االحتمالي ة للط تجابة. مقدم ف االس ة. طي ر الخطي ة وغي جابة الخطي

  تطبيقات على المنشآت البحرية.
 

  إيجاد الحل االنشائى األمثل 834  11 07 
ات ألٌ  ية. تطبيق ة. الصياغة الرياض ر خطي ة والغي ل وزن استخدام الطرق الرياضية للتصميم االنشائى األمثل. الطرق الخطي ق

  وأقل تكلفة عند التصميم.
  

  تحليل الكسور فى المواد 835  11 07 
ر  اوت المسموح والغي وب ذات التف وب. العي ة. العي المرونة واللدونة. ميكانيكا الكسور. آلية االنهيار. العوامل االنشائية والبيئي

  المسموح. تطبيقات على مواد بناء السفن.
  

  تقدم في البحريةالتحكم اآللى الم 841  11 07 
ات.  ى رصد البيان تحكم ف فينة. ال ه الس ى توجي تحكم ف فينة. ال ه الس ة. توجي ات البحري ى التطبيق ى ف تحكم اآلل ادئ ال مراجعة مب

  التحكم بواسطة الحاسب. استخدام الموائع فى التحكم. موضوعات متخصصة فى االوتوماتية البحرية.
  

  الهندسة البحرية المتقدمة 842  11 07
اس  نظم ة القي ة. أنظم األعمدة وتحليل االهتزازات والمحازاة. توجيه نظم التروس (أنظمة توجيه الدفة) الهيدروليكية والكهربي

  والتحكم. تكنولوجيا الوقود، التقطير، التكرير، االختبار. مراقبة وتشغيل المعدات، غرف الماكينات الفير مراقبة.
  

 لمحيطالتحليل العشوائي ألمواج ا 871  12 07 
وائى.  ات العشوائية. التسلسل العش ات. العملي يم المعلوم رات العشوائية. تقي اء. المتغي االت واالحص ة االحتم ى نظري ة ف مقدم

  األساليب التقنية لشدة كثافة الطيف. تمثيل سطح البحر. التطبيقات البحرية لنظرية العمليات العشوائية.
  

  بدن السفينه وآالت الدفع مشروع دبلوم فى صيانة وإصالح  601  11 07 
  في  تصميم السفن           مشروع دبلوم  602  11 07 
  مشروع دبلوم هندسة ماوراء الشواطىء 603  11 07 
  هندسة بحرية التقرير علمى ماجستير الهندسة فى  701  11 07 
  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى هندسة ماوراء الشواطىء  701  12 07 
  فى الهندسة البحرية وعمارة السفنرسالة ماجستيرالعلوم  705  11 07 
 فى الهندسة البحرية وعمارة السفنرسالة الدكتوراه  801  11 07 


