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 مقدمــــــــة
 

 هو نتيميةتعاظم دور المهندس في التطور العلميي الهائيا اليبل بليى ميدى واسيعا فيي الممتمير المعاصيرإن 

اعتمياد الوديدات الصيناعية والهي يات وليبا كيان  ،الهميه مكانته العلمية والبحثية الفعالة في شتى الممياالت

التطيورات العلميية والتكنولوجيية  اساسيا لمسيايرةة يالهندسيمين دراسيته والشركات على الخبرات المكتسبة 

 المتالدقة.
 

على متابعه مسيره التقدم وتقويه الخبرات العلمية والبحثييه جامعة االسكندرية  –ودرصا من كلية الهندسة 

رفيير مسييتوى الدراسييات العليييا والمدعميية لييبلت التطييور الييبل يشييهده العييالم قاميير الكلييية بتطييوير مناهمهييا 

متابعة ممياالت التطيوير وتقوييه الخبيرات المختلفة دتى يمكن والبحوث بها وتزويدها بالبرامج األكاديمية 

 .  فى العلوم والتكنولوجياحثية التى من شأنها مسانده التطور المتالدق المشهود العلمية والب

 

 

 

 

 

 : الرؤيه
جامعه االسكندريه رائده فى العلوم الهندسيه على مستوى الشير  االوسي   –أن تكون كليه الهندسة 

 يية وافريقيييا فييى ممييال التعليييم والبحييخ العلمييى و دمييه الممتميير وألييت ميين  ييالل تميييز أع يياء هي

التدريس بها وتوفير برامج التعليم والبحخ واالمكانيات المتمييزه المرتبطيه بالبي يه المحيطيه  اصيه 

 الصحراويه والبحريه. 

 : الرساله
تأهيييا الكييوادر الهندسيييه المتميييزه القييادره علييى العمييا المميياعى واالبتكييار واالبييدا  ميين  ييالل 

العلمى وتداول المعرفيه وفيق اف يا المعيايير االكاديمييه مواصله التعليم والتعلم والتدريس والبحخ 

والمهنيييه لخدمييه ادتياجييات الممتميير المحلييى والقييومى والييدولى وتشييمير النشيير العلمييى والتقنييى 

 واالسهام فى تنميه القدرات المعرفيه الفراد الممتمر ومؤسساته وتمكينها من التعليم المستمر.

 : االهداف
 بالحديخ من العلوم االساسيه والهندسيه واالنسانيه   .اعداد  ريج ملم  -1

اعداد  ريج ملم بوسائا التكنولوجيا الحديثه وتكنولوجيا المعلومات وكيفيه التعاما معها    -2

. 

 اعداد  ريج قادر على اتخاأ القرار والتعاما مر االزمات ودا المشكالت   . -3

 من عولمه المعرفه    . تزويد الطالب بالقدرات اللغويه الالزمه لالستفاده -4

 اعداد  ريج قادر على توضيح رؤيته واالتصال بالممتمر المحي  والتاثير فيه   . -5

اعداد  ريج قادر على المنافسه فى سو  العما فى ظا الظروف المتغيرة للممتمر  -6

 الدولى   .

ولديه اعداد  ريج قادر على تطبيق اساليب التفكير العلمى الهندسى والتحليا واالستنباط  -7

 الرغبه والقدره على التعلم المستمر   .

اعداد كوادر علميه قادره على البحوث االكاديميه والتطبيقيه فى التخصصات الهندسيه  -8

 المختلفه.   

المساهمه فى  دمه الممتمر والبي ة من  الل المشاركه فى وضر الرؤى المستقبليه  -9

 .   ى البي تين الصحراويه والبحريهواالستراتيميات الالزمه للتنميه المستدامه  اصه ف
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 تطور إنشاء الكلية بأقسامها العلمية :

 أنشأت كلية الهندسة بمامعة القاهرة فرعا لها باإلسكندرية . 1941

 بإنشاء جامعة اإلسكندرية . 1942لسنة  32صدور مرسوم بقانون رقم  1942

 بداية الدراسة بالسنة اإلعدادية والسنة األولى ) عمارة ، مدني ، ميكانيكا ، كهرباء ( .          1943

 إنشاء قسم الهندسة الصحية والبلديات . 1946

 إنشاء قسم الهندسة الكيميائية . 1953

 إنشاء قسمي هندسة القوى الميكانيكية وهندسة الغزل والنسيج . 1960

 .إنشاء قسم الهندسة البحرية 1961

 هندسة اإلنتاج .إنشاء قسم  1962

 إنشاء قسم الهندسة النووية . 1963

 إنشاء قسم اآلالت الحاسبة والتحكم اآللي . 1974

 

 البرامج العلمية المتخصصة 

 هندسة الغاز والبتروكيماويات  2006 

 الهندسة الكهروميكانيكية  2007 

 هندسة الحاسبات واالتصاالت  2008 

 هندسة العمارة والتشييد  2010 

  الشواطئة هندسمنصات البترول البحرية وهندسة   2014 

 

 

 األقسام العلمية :

                                               قسم الهندسة المعمارية -

 قسم الهندسة اإلنشائية                                                    -

 قسم هندسة الرل والهيدروليكا                                        -

  قسم هندسة المواصالت                                                   -

  قسم الهندسة الصحية                                                       -

                                      قسم الهندسة الميكانيكية              -

                                                         قسم هندسة اإلنتاج -

                                     قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن -

 قسم هندسة الغزل والنسيج                                              -

 قسم الهندسة الكهربية                                                    -

  قسم هندسة الحاسب والنظم                                              -

 قسم الهندسة النووية واإلشعاعية                                      -

                                     قسم الهندسة الكيميائية                 -

 قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية   -
  



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 5 

 الباب األول: القواعد األساسية

مادة 

(1) 

 والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مملس كلية الهندسة:  الدبلوماتتمنح جامعة اإلسكندرية 

  ى.المهندبلوم الدراسات العليا  -الدراسات العليا دبلوم  -1

 .ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -                                 

 ماجستير الهندسة  -   : الماجستير  درجة -2

 .ماجستير العلوم الهندسية -                                

  .الفلسفة دكتوراه درجة -3

مادة 

(2) 

 مواعيد الدراسة:

 االمتحانات. اسي شاملةأسبو  در 15سبتمبر ولمدة فصا الخريف: يبدأ السبر الثالخ من  -1

 االمتحانات. ةأسبو  دراسي شامل 15فصا الربير: يبدأ السبر الثاني من فبراير ولمدة  -2

  أسابير دراسية شاملة االمتحانات. 8فصا الصيف: يبدأ السبر األول من يوليو ولمدة  -3

مادة 

(3) 

 نظام الدراسة:

ساعة معتمدة لكا  12يُسمح للطالب بالتسميا في فصلي الخريف والربير في عدد من الساعات ال يزيد عن 

وال   ساعات معتمدة. 9فصا. كما يسمح للطالب التسميا في فصا الصيف في عدد من الساعات ال يزيد عن 

  تحتسب ساعات تسميا الرسالة ضمن هبه الساعات.

مادة 

(4) 

 الساعة المعتمدة:

 الساعة المعتمدة هي وددة قياس لتحديد وزن كا مقرر في الفصا الدراسي الوادد، وهى تعادل:

 ساعة دراسية نظرية واددة في األسبو . (أ

 أو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات المعملية في األسبو . (ب

  أو أربر ساعات من التدريبات الميدانية في األسبو  طوال الفصا الدراسي. (ج

مادة 

(5) 

 الشروط العامة للقبول والتسجيل:

من إددى المامعات المعترف بها من  أو ما يعادلهايقبا الطالب الحاصا على درجة بكالوريوس الهندسة  -1

 المملس األعلى للمامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إأا أستوفي شروط القبول بكا برنامج.

)إن وجدت( وأن يحصا على موافقة مملس القسم المختص ومملس أن يستوفي الطالب شروط القسم العلمي  -2

 الكلية.

 أن يستوفي الطالب المستندات والنماأج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا. -3

  يختار الطالب المقررات المناسبة ويمأل نموأج تسميا مقررات ويعتمده من المرشد األكاديمي ورئيس القسم. -4

 ح للطالب بالح ور ودساب المقررات الدراسية له.التسميا شرط أساسي لكي يسم -5

 ال يعتبر الطالب مسمالً في أل مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية  الل المواعيد المقررة. -6

الطالب البل ال يقوم بإنهاء إجراءات التسميا قبا نهاية األسبو  الثاني من فصلى الخريف والربير أو  -7

  يحق له د ور المحاضرات.األسبو  األول من الفصا الصيفي ال

مادة 

(6) 

 قواعد دراسة مقرر:

 يقرر مملس الكلية الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسية. -1

 –يحق للطالب أن يحبف/ي يف أل مقرر قبا نهاية األسبو  الثاني من بداية الفصا الدراسي )الخريف  -2

تعب ة نموأج الحبف واإلضافة واعتماده من المرشد الربير( أو نهاية األسبو  األول من فصا الصيف بعد 

 األكاديمي دون أن يظهر المقرر البل تم دبفه في سمله الدراسي.

يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبا نهاية األسبو  الثاني عشر من بداية فصلي الربير  -3

والخريف أو األسبو  السادس من الفصا الصيفي بعد تعب ة نموأج االنسحاب واعتماده من المرشد 

ب األكاديمي وفي هبه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هبا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسح

Withdrawal (W)  .في سمله الدراسي 

على األقا من الساعات التدريسية للمقرر. فإأا  %75ال يسمح للطالب بد ول االمتحان النهائي إال إأا د ر  -4

من مممو  عدد الساعات التدريسية للمقرر. يخطر الطالب بحرمانه من د ول  %25تماوزت نسبة غيابه 

 ه الدراسي منسحبا انسحابا إجباريا من المقررامتحان نهاية الفصا ويرصد له في سمل
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(Forced Withdrawal (FW. 

إأا تعبر عليه د ول االمتحان النهائي لمقرر أو  Incomplete( Iيحصا الطالب على تقدير غير مكتما ) -5

إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مملس القسم وتقرها لمنة الدراسات العليا ومملس الكلية شريطة 

على األقا من متطلبات المقرر وعليه أداء االمتحان  الل أسبوعين من بدء  %75أن يكون قد د ر وأدى 

 (.FW) منسحب اجبارىوإال دصا على تقدير الفصا الدراسي التالي 

ال تحسب له كساعات دراسية وال   (I, W, FW or MW)دير المقررات التي يحصا فيها الطالب على تق -6

 تد ا في دساب المتوس  التراكمي للدرجات.

يحق للطالب إعادة التسميا في أل مقرر سبق له النماح أو الرسوب فيه بغرض تحسين تقديره في هبا  -7

 مقرر.ال

عليها في المقررات في جمير جمير تقديراته الحاصا  (Transcript) في سما الطالب الدراسييرصد  -8

 .(CGPA) محاوالته وتد ا جميعاً في دساب المتوس  التراكمي للدرجات في جمير الفصول الدراسية 

يموز للطالب التسميا في مقررات دراسية من  ارج القسم أو الكلية أو المامعة ضمن برناممه الدراسي  -9

وألت بعد موافقة مملس الكلية  بناًء على اقتراح مملس القسم المختص وتد ا هبه المقررات في دساب 

 .Grade Point Average (GPA)المتوس  التراكمي للدرجات 

 ر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إأا دصا فيه على تقدير اقا منال يحسب للطالب المقر  -10

C  ويحق للطالب دراسة مقرر بديا إأا كان ا تيارياً . اساسياً ، ويمب عليه إعادة دراسة المقرر إأا كان 

 ال يحق له التسميا لنفس البرنامج مرة أ رى في أات التخصص. في داله شطب الطالب من البرنامج   -11

ال يحسب للطالب المقرر البل درسه ومر عليه أكثر من  مس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر ودتى وقر  -12

 .الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو سبر سنوات دتى وقر الحصول على الدكتوراه

 دساب المتوس  التراكمي للدرجات: -13

 

 نقاط المقرر. Xنقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  -أ

 لكا فصا دراسي )ألقرب ثالثة أرقام عشرية( وفقاً للمعادلة: GPAالمتوس  التراكمي للدرجات  -ب 

 

 [ + ...........2[ + ]نقاط تقدير المقرر 1]نقاط تقدير المقرر                                                       

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي                          

 

  : وفقا للمعادلةCGPA يتم دساب إجمالي المتوس  التراكمي للدرجات  -ج 

 

 مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التي أكملها الطالب                      

  كل المقررات الدراسيةلمجموع الساعات المعتمدة                          

 

من  %75يمكن للطالب التسميا في مقرر دراسي كمستمر دون د ول االمتحان وفي دالة د ور الطالب  -14

 .Listener (L)الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالب تقدير مستمر 

ال يسمح للطالب بالتسميا في مقرر دراسي إأا كان له متطلب سابق ويميب علييه أن يمتياز المتطليب السيابق  -15

 .أوالً 

يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسميا عند استدعائه ألداء الخدمة العسيكرية ويرصيد ليه  -16

 في سمله الدراسي. Military Withdrawal (MW) تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية 

أثنياء تقدميه فيي بحيخ رسيالة الماجسيتير أو  In Progress (IP)يرصد تقدير الطالب فيي السيما الدراسيي  -17

 Satisfactory (S)بتقدير مرضيي  رسالة الماجستير أو الدكتوراهنتيمة مناقشة  للطالبرصد يو .الدكتوراه

 .GPAوال تد ا في دساب متوس  نقاط التقدير  Unsatisfactory (U)أو غير مرضي 

مادة 

(7) 

 قواعد تقييم المقرر:

بيياقي الدرجيية لال تبييارات الدورييية  ويخصييصميين الدرجيية لالمتحييان النهييائي كحييد اقصييى  %60يخصييص  -1

 والتقييم المستمر.

 يكون نظام ادتساب النقاط لكا ساعة دراسية معتمدة كما يلي: -2

 

 Performance   Grade Points   اآلداء    

= GPA 

= CGPA 

= GPA 
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fors 
 النقاط المعدل/التقدير

 اظهروا أداء عالياً  ترصد هبه التقديرات للطلبة البين

 High Performance  

A 4.000 
-A 3.666 
+B 3.333 

 

 ترصد هبه التقديرات للطلبة البين أظهروا أداء مرضياً 

 Satisfactory Performance 
 

B 3.000 
-B 2.666 
+C 2.333 

C 2.000 

 ترصد هبه التقديرات للطلبة البين اظهروا أداء أقا من المتوقر منهم

Less than Expected Performance 
-C 1.666 

 يرصد هبا التقدير للطلبة البين اظهروا أداء غير مرض

 Unsatisfactory Performance 

+D 1.333 

D 1.000 

 Fail F 0.000يرصد للطالب راسب                                                     

 --- Withdrawal Wيرصد للطالب المنسحب من مقرر                         

 --- Forced Withdrawal FW    يرصد للطالب المنسحب إجبارياً من المقرر

 --- Incomplete I              يرصد للطالب البل لم يكما متطلبات المقرر

 --- Military Withdrawal MWيرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرية

 --- Listener L                                    يرصد للطالب المسما مستمر

 --- In Progress IP يرصد للطالب المسما لساعات الرسالة العلمية ولم تكتما بعد  

 --- Satisfactory S         يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنماح

 --- Unsatisfactory Uيرصد للطالب عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية

  --- Transfer Trيرصد للطالب عند تحويله مادة من جامعة أ رى 

مادة 

(8) 

 الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا:

بقرار من رئييس المامعية بنياء تحدد في بداية كا عام دراسي قيمة تسميا الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العليا 

  على موافقة مملس المامعة.

مادة 

(9) 

 المرشد األكاديمي:

يحدد القسم لكا طالب مرشدا أكاديميا ويف ا أن يكون من أع اء هي ة التدريس من نفس التخصيص كلميا أمكين، 

ولمسيياعدته فييي ا تيييار المقييررات  والمتابعيية العلمييية  ييالل فتييرة دراسيية الطالييب وألييت لتقييديم النصييح واإلرشيياد

تسيميا  عنيد ويستبدل المرشد األكاديمي بالمشرف العلمييالدراسية األساسية و التكميلية الالزمة لممال تخصصه. 

واليدكتوراه فيكيون المشيرف أدرجتي ماجسيتير العليوم الهندسيية لي المتقيدماميا .  الهندسية اجسيتير لم التقرير العلميى

ويميوز للطاليب دريية ، التسميا فى الدرجة المتقدم اليهاوالبى يمب تحديده فبا  اديمى لهالرئيسى هو المرشد االك

  .كلما كان ألت ممكنا الرئيسى ا تيار المشرف

مادة 

(10) 

 تحويل الساعات المعتمدة:

بعد موافقة مملس الكلية  وبناء على اقتراح ممليس القسيم يسيمح للطاليب بتحوييا عيدد مين السياعات المعتميدة  -1

سبق له أن درسها في جامعة أ رى على أن تكون من بين متطلبات الحصول على الدرجة وان يكون قد نميح 

 أو ما يعادله بشرط: C فيها بتقدير ال يقا عن 

مين ممميو  السياعات الدراسيية الالزمية للحصيول عليى  %30ت المحولية عين )أ(  أال يزيد ممميو  السياعا

 الدرجة،

  )ب( أال تكون قد ادتسبر له ودصا بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أ رى،

تييد ا تلييت السيياعات المعتمييدة المحوليية ميين جامعيية أ ييرى فييي دسيياب المتوسيي  التراكمييي للييدرجات  ال )ج(

 . (Tr)وترصد فى شهادة التقديرات 

يسمح للطالب المسما في أدد برامج الدراسات العليا بكليية الهندسية أن يحيول أل عيدد مين السياعات المعتميدة  -2

على األقا أو ما يعادليه سيبق وأن درسيها فيي جامعية اإلسيكندرية فيي برنيامج التعلييم   Cالتي نمح فيها بتقدير 

المستمر أو برنامج لم يستكمله إلى أل من برامج الدراسات العليا التيي يرغيب فيي االلتحيا  بهيا إأا كانير هيبه 

      .  CGPAالمقييررات ميين متطلبييات البرنييامج وتييد ا هييبه السيياعات فييي دسيياب المتوسيي  التراكمييي للييدرجات 

بشرط إال يكون قد مر أكثر من  مس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر ودتى دصوله عليي شيهادة اليدبلوم أو 



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 8 

 درجة الماجستير وسبر سنوات دتى دصوله على درجة الدكتوراه.
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 الباب الثاني: برامج الدراسات العليا

ماااااااادة 

(11) 

والاادرجات العلميااة التاليااة بناااء علااى اقتاارا  مجلااس كليااة  الاادبلوماتتماانج جامعااة اإلسااكندرية 

 الهندسة: 

 فى: ىاوال: دبلوم الدراسات العليا المهن
 تنسيق المواقر

 تطبيقات الوسائ  المتعددة في العمارة

  هندسة المواصالت

 الهندسة الصحية  

 صيانة وإصالح  بدن السفينه وآالت الدفر

 مكافحة التلوث وهندسة البي ة

 هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات       

 فى: ىثانيا: دبلوم الدراسات العليا التخصص
 الهندسة المعمارية و التصميم الح رل

 الهندسة االنشائية

 ادارة مشروعات التشييد

 منشآت الرى

 هندسة مصادر المياه

 هندسة المواصالت

 الهندسة الصحية  

 الهندسة الميكانيكية  

 هندسة التصنير 

 تصميم السفن 

 هندسة ما وراء الشواطئ 

 هندسة القوى واآلالت الكهربية            

 هندسة الغزل 

 هندسة النسيج 

 محطات القوى النووية

 اإلشعا  والبي ة

                    الهندسة الكيمائية

 ثالثا: ماجستير الهندسة فى:
 المعمارية الهندسة 

 الهندسة االنشائية

 ادارة مشروعات التشييد

 هندسة الرى والهيدروليكا 

 هندسة المواصالت

 الهندسة الصحية

 ميكانيكيةالهندسة ال

 هندسة التصنير

 الهندسة البحرية

 هندسة ما وراء الشواطئ          

 هندسة الغزل و النسيج

 ( هندسة القوى واآلالت الكهربية -الهندسة الكهربية  )اتصاالت وااللكترونيات 

 الهندسة الكيميائية

 الرياضيات الهندسية

 الفيزياء الهندسية

 فى: الهندسية رابعا: ماجستير العلوم
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 الهندسة المعمارية

 الهندسة االنشائية

 ادارة مشروعات التشييد

 هندسة الرى والهيدروليكا

 :  هندسة المواصالت

 تخطي  النقا وهندسة المرور( -البحرية الموانى والمنشآت  -المسادة  –السكت الحديدية  -الطر  )          

 الهندسة الصحية  

 ميكانيكيةالهندسة ال

 الهندسة الصناعية

 هندسة التصنير

 الهندسة البحرية وعمارة السفن

 هندسة ما وراء الشواطئ       

 هندسة الغزل و النسيج

 ( الكهربيةهندسة القوى واآلالت  -الهندسة الكهربية    )اتصاالت وااللكترونيات 

 هندسة الحاسب و النظم

 الهندسة النووية واإلشعاعية

 (9/2/2010بتاريخ  278رقم  الوزارىقرار ال من)    العلوم والتكنولوجيا النووية

 الهندسة الكيميائية

 الرياضيات الهندسية

 الفيزياء الهندسية

 : دكتوراه الفلسفة فى:اخامس
 الهندسة المعمارية

 الهندسة االنشائية

 ادارة مشروعات التشييد

  هندسة الرى والهيدروليكا

 :  هندسة المواصالت

 تخطي  النقا وهندسة المرور( -الموانى والمنشآت البحرية  -المسادة  –السكت الحديدية  -الطر  )          

 الهندسة الصحية

 ميكانيكيةالهندسة ال

 الهندسة الصناعية

 هندسة التصنير

 السفنالهندسة البحرية وعمارة 

 هندسة الغزل و النسيج

 ( هندسة القوى واآلالت الكهربية -الهندسة الكهربية      )اتصاالت وااللكترونيات 

 هندسة الحاسب و النظم

 الهندسة النووية واإلشعاعية

 الهندسة الكيمائية

 الرياضيات الهندسية

 الفيزياء الهندسية

  



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 11 

 العليا دبلوم الدراساتلحصول على االباب الثالث: قواعد 

مادة 

(12) 

 شروط التسجيل:

 (: 5يشترط ما يلي في تسميا الطالب لنيا أل من دبلومات الدراسات العليا باإلضافة للشروط الواردة في المادة )

المعترف بها من  / المعاهد أن يكون داصالً على درجة بكالوريوس الهندسة من إددى المامعات -1

 المملس األعلى للمامعات.

الكلية بناًء على توصية مملس القسم قبول تسميا الطالب الحاصا على درجة يموز لمملس  -2

البكالوريوس في غير التخصص بعد اجتيازه عدداً من المقررات الدراسية التكميلية التي يحددها مملس 

القسم المختص. بحيخ ال يتماوز عدد المقررات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط أال تكون متطلباً 

وفي دالة زيادتها عن أربعة مقررات يق ي الطالب سنة تأهيلية للنماح في  لمقررات األساسية.سابق ل

 وال تحسب له هبه المقررات ضمن ساعات البرنامج ،رات الدبلومهبه المقررات كشرط لتسميا مقر

 .وال تد ا فى دساب المتوس  التراكمى

 

مادة 

(13) 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

 الطالب على الدبلوم يمب أن يدرس عدد من الساعات المعتمدة بيانها كالتالي:لكي يحصا 

 المهني. الدراسات العليا ساعة معتمدة للحصول على دبلوم 24 •

 .بما فيها مشرو  الدبلوم التخصصيدبلوم الدراسات العليا ساعة للحصول على  30 •

 ويرصد المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدبلوم.
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 لحصول على درجة الماجستيراالباب الرابع: قواعد 

 مادة 

(14) 

 شروط التسجيل:

 (: 5يشترط ما يلي في تسميا الطالب لدرجة الماجستير باإلضافة للشروط الواردة في ماده )

على )تراكمى( أن يكون داصالً على درجة بكالوريوس الهندسة في فر  التخصص بتقدير عام جيد  -1

أو ما يعادل هبا التقدير من إددى المامعات المعترف بها من المملس  (CGPA=2.333) أو األقا

 األعلى للمامعات.

يموز لمملس الكلية بناء على اقتراح مملس القسم المختص قبول تسميا الطالب الحاصا على درجة  -2

البكالوريوس في غير فر  التخصص. وألت بعد اجتيازه عدداً من المقررات الدراسية التكميلية في 

ربعة عدد المقررات التكميلية أ وتكونمستوى البكالوريوس أو أعلى والتي يراها القسم ضرورية. 

 للمقررات األساسية وفي دالة زيادتها عن أربعة مقررات ارط أال تكون متطلباً سابقتشويمقررات 

    ويمب إال يقا المتوس  التراكمي لتلت المقررات عن في هبه المقررات يق ي الطالب سنة تأهيلية 

 لتسميا مقررات الماجستير وال تحسب له هبه المقررات ضمن ساعات البرنامج كشرط( 65%) 2.0

 . وال تد ا فى دساب المتوس  التراكمى

علي الطالب الحاصا على تقدير مقبول في البكالوريوس ويرغب في التسميا لدرجة  -3

 ال يقا CGPA بان وجد و الماجستيرالحصول على دبلوم تخصصي فى نفس التخصص المتقدم اليه

 .(2.333) عن

و إال وجييب علييي (2.333) ال يقييا عيين  CGPA بالطالييب المقييررات الدراسييية بنميياح  بعييد اجتييياز -4

  .الطالب التسميا في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوس  تقدير الدرجات

يتقدم الطالب بطلب لتسميا موضو  التقرير العلمى وتحديد المشرف علية الى رئيس القسيم المعنيى   -أ   

 . (Without Thesis)وألت فى دالة ماجستير الهندسة بدون رسالة 

بتحديييد موضييو   المشييرف الرئيسييىيتقييدم  (With Thesis)فييى داليية ماجسييتير العلييوم الهندسييية  -ب  

ولمنية االشيراف واعتمادهيا مين ممليس القسيم بعيد ان يقيوم الطاليب بعيرض  طية  الرسالة و طية البحيخ

 البحخ امام مملس القسم المعنى.

التقرير على  تشكيا لمنة الحكمشرط لنيا درجة الماجستير و ألت قبا  نمليزيةتحديد مستول اللغة األ -5

 .ومملس الكلية العلمى او الرسالة ووفقاً للقرارات المنظمة الصادرة من مملس المامعة

ال يقا عن  CGPAبعد نماح الطالب في جمير المقررات الخاصة بالدرجة بمتوس  تراكمي للدرجات  -6

واالنتهاء من موضو  الرسالة/ التقرير العلمى يتم عرض تقرير صالدية الرسالة/ التقرير  (2.333)

 العلمى على مملس القسم لتشكيا لمنة الحكم.

الهندسية للطالب البين يمتازون مناقشة رسالتهم العلمية وال يرصيد التقيدير تمنح درجة ماجستيرالعلوم  -7

امييا طلبيية الماجسييتير . (With Thesis) أو المعييدل التراكمييي للييدرجات فييي شييهادة ماجسييتير العلييوم

جميير نتيائج فتمينح الدرجية بعيد مناقشية التقريير العلميى وييتم تسيميا  (Without Thesis)الهندسية 

وأليت فيى اسيتمارات    (2.333) لها درجية التقريير العلميى والتيى يميب اال تقيا عينالمقررات م افا 

فيى شيهادة   CGPA ظهير اليو (2.333)فى ماجستير الهندسية عين  CGPAل بحيخ ال يقا ا التقييم

 ماجستير الهندسة.

مادة 

(15) 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

باإلضافة إليى ساعة معتمدة مقررات دراسية  30يمب أن يدرس الهندسة ماجستير لكي يحصا الطالب على 

سياعة معتميدة  24العلوم عليه دراسية ماجستير يحصا الطالب على ساعات معتمدة للتقرير العلمى. ولكى  3

 للرسالة.  ساعات 8باإلضافة إلى مقررات دراسية 

 

مادة 

(16) 

 هيئة اإلشراف:

يقيير مملييس الكلييية  تشييكيا لمنيية اإلشييراف علييى الطالييب المسييما لدرجيية الماجسييتير بنيياء علييى اقتييراح  -1

مملييس القسييم ووفييق  طيية القسييم البحثييية ميين بييين األسيياتبة أو األسيياتبة المسيياعدين. ويمييوز للمدرسييين 

عليى  بةمتواجدين دا ا الممهور أع اء ثالثةاالشتراك في اإلشراف بحيخ ال يزيد عدد المشرفين عن 

 .جامعة االسكندرية -كلية الهندسة أن يكون المشرف الرئيسي من 

في دالة قيام الطالب ببحخ  ارج المامعية يميوز بموافقية ممليس الكليية  أن يشيترك فيي اإلشيراف اديد  -2
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المتخصصين دملة درجــة الدكتوراه أو مين أول الخبيرة فيي مميال التخصيص مين المهية التيي يميرى 

 فيها البحخ.

في دال سفر أدد المشرفين ولم يمض على إشرافه عام لمملس الكلية أن يرفر اسمه من لمنة اإلشيراف  -3

 بناء على اقتراح مملس القسم. 

وفي دال سفر المشرف على الرسالة بعد م ى عام على التسميا يقدم سييادته تقرييراً علميياً عين ميدى  -4

موقعياً علييه مين بياقي المشيرفين مير االدتفياظ  تقدم الطالب في البحخ  الل مدة اإلشراف على الرسيالة

 بحقه في نشر نتائج الرسالة. وفي تقرير الصالدية يكتفي بتقرير المشرف أو المشرفين بالدا ا.

يحرر المشرفون على الرسالة تقرييراً دوريياً عين ميدى تقيدم الطاليب كيا سيتة أشيهر مين تياريخ تسيميا  -5

اإلشيراف ممتمعية، وفيي دالية ا يتالف آراء أع ياء لمنية   طة البحخ. ويتم التوقير عليه من قبا لمنة

اإلشراف يقيوم القسيم العلميي بدراسية الحالية واتخياأ القيرار المناسيب. تعتميد التقيارير مين ممليس القسيم 

ولمنة الدراسات العلييا بالكليية  و ييتم إ طيار الطاليب عين طيـريق إدارة الدراسيات العلييا بالكليية  بيرأل 

تقدمييه فييي الرسييالة )اسييتمرار التسييميا أو إنييبار الطالييب أو إلغيياء تسييميا لمنيية اإلشييراف عيين مييدى 

 الرسالة(.

ثالثية توجييه  ميريلغى تسميا الطالب إأا درر له ثالثة تقارير دورية تفيد بأن أداءه غيير ميرضو و أليت  -6

 له. انبارات

مادة 

(17) 

 :لجنة الحكم 

 (With Thesis) اوال: ماجستير العلوم الهندسية

عين  اتقريير على الرسالة بعيد االنتهياء مين إعيدادها إليى ممليس القسيم المخيتصالمشرف الرئيسى تقدم ي .1

. باليدا ا صالدية الرسالة للمناقشة موضحاً به ما قام به البادخ، و يقوم بالتوقير علييه جميير المشيرفين

المشيرفين يرسيا  كما تقدم لمنة اإلشراف اقتراداً بتشكيا لمنة الحكم على الرسيالة وفيي دالية سيفر أديد

او   طاب أو فاكسن طريق عالرديرسا رئيس القسم للمشرف المسافرالبداء الرأى فى التقرير على ان 

 يالل أسيبوعين مين عقيد ممليس القسيم يفييد برأيية عليى ميا جياء فيي تقريير    (e-mail)بريد الكترونيي

، وفيي دالية عيدم آ ير الصالدية. و إأا لم يصا الرد يطلب منه مرة أ رى إرسال التقريير الل اسيبو 

 ورود الرأى فى تقرير الصالدية يعتبر ألت بمثابة الموافقة.

لى الرسالة مين ثالثية أع ياء ختص لمنه الحكم عيشكا مملس الكلية  بناء على اقتراح مملس القسم الم .2

المشيرف عليى الرسيالة والع يوان اآل يران مين بيين األسياتبة واألسياتبة المسياعدين بالمامعيات أددهم 

ويكون رئيس اللمنة أقدم األساتبة وفي دالة تعدد المشرفين يموز أن يشتركوا في اللمنية عليى أن يكيون 

وان أو أديدهما مين األسياتبة السيابقين أو ممين فيي مسييتواهم لهيم صيوت واديد. و يميوز أن يكيون الع ي

و ألت بشرط أن يكون أددهم على األقا من  ارج الكلية. و يتم اعتماد تشيكيا  المتخصصينالعلمي من 

 لمنة الحكم من نائب رئيس المامعة للدراسات العليا و البحوث.

نيية الحكييم فييي داليية تعييبر د ييور يمييوز أن تييتم المناقشيية بح ييور أدييد ممثلييي لمنيية اإلشييراف فييي لم .3

 المشرفين اآل رين.

إأا لم تناقش الرسالة  الل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد المامعة لتشكيا لمنة الحكم يعياد اعتمياد اللمنية  .4

 بنفس األع اء مرة أ رى وفي دالة عدم انعقاد اللمنة يتم تغيير تشكيا اللمنة بلمنة أ رى.

رسيالة إليى الباديخ السيتكمال ميا تيراه مين نقيص عليى أن تتقيدم بتقريير للمنة الحكم أن توصى بإعيادة ال .5

جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة الستكمال مالدظاتها  الل ستة أشهر على األكثر 

 من تاريخ المناقشة على أن توافق لمنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة.

 :لجنة التقييم 

 (Without Thesisندسة )الهثانيا: ماجستير 

الى مملس القسم التعليمى ما يفيد  العلمى للتقريرعند انتهاء الطالب من إعداد التقرير العلمى يقدم المشرف  -1

االنتهاء من التقرير العلمى محتويا على اقتراح بتشكيا لمنة تقييم التقرير ومرفقا نسخة من التقرير الطال  

 مملس القسم عليه. 

يشكا مملس القسم المختص بناءا على طلب من المشرف لمنه التقييم ت م المشرف على التقرير بمانب  -2

ع وين من بين األساتبة أو األساتبة المساعدين بالمامعات أو من األساتبة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى 

 منمن اع اء هي ة التدريس  التقييملمنة . ويموز ان تكون و يكون رئيس اللمنة أقدم األساتبةالمتخصصين من 

 كلية الهندسة جامعة االسكندرية فق . 

يقدم كا ع و فى لمنة التقييم تقريرا فرديا وفى ظرف مغلق الى رئيس لمنة التقييم يحتوى على ملخص  -3



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 14 

 .ودرجات تقييمهللتقرير العلمى 

من  اددف وباالتفا  مر لمنة التقييم فى نهاية يقوم مملس القسم بتحديد موعد المناقشة بناء على طلب المشر -4

 الفصلين الخريف والربير. 

بعد االنتهاء من المناقشة يعلن رئيس اللمنة قرار اللمنة بعد التوقير على التقريير الممياعى مين جميير أع ياء  -5

لتقرير العلميى والدرجة النهائية ل %40ومتوس  درجة المناقشة  %60اللمنة ويشتما على متوس  درجة التقرير 

التقريير  فيى الماجسيتير شيامالوتكون التوصية بمينح درجية ماجسيتير الهندسية مير إي ياح التقيدير الحاصيا علييه 

او التوصية بتأجيا منح درجة ماجستير الهندسية مير  على االقا فى التقرير( 2.333العلمى )بشرط دصوله على 

يالت أساسيية عليى التقريير وأليت بحيد اقصيى نهايية الفصيا إعادة مناقشة الطالب أمام نفس اللمنة بعيد إجيراء تعيد

 التالى من عقد المناقشة األولى.

 والمعتمدة من مملس الكليةيتم استخدام االستمارات المعدة للتقييم الفردى والمماعى وتحديد نتيمة الماجستير  -6
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 الفلسفةاه لحصول على دكتوراالباب الخامس: قواعد 

مادة 

(18) 

 التسجيل:شروط 

 (: 5يشترط التالي في تسميا الطالب لدرجة الدكتوراه باإلضافة للشروط الواردة في ماده )

أن يكييون داصييالً علييى درجيية ماجسييتير العلييوم الهندسييية فييي فيير  التخصييص ميين إدييدى المامعييات  -1

 المعترف بها من المملس األعلى للمامعات.

المختص قبول تسميا الطالب الحاصا على درجية يموز لمملس الكلية  بناء على اقتراح مملس القسم  -2

ماجسيتير العليوم الهندسيية فيي غيير فير  التخصيص وأليت بعيد اجتييازه عيدداً مين المقيررات الدراسيية 

وفيي دالية زييادة  التكميلية عليى مسيتوى البكيالوريوس اواعليى والتيي يحيددها ممليس القسيم المخيتص.

ويميب إال يقيا المتوسي  التراكميي اليب سينة تأهيليية يق ي الطالمقررات التكميلية عن أربعة مقررات 

فيي هيبه المقييررات كشيرط للقييد فيي الدراسية التمهيديية أو التسييميا ( %65) 2.0لتليت المقيررات عين 

 .وال تد ا فى دساب المتوس  التراكمى للرسالة وال تحسب له هبه المقررات ضمن ساعات البرنامج

ال يقييا عيين  CGPAللييدرجات  تراكميييبعييد اجتييياز الطالييب المقييررات الدراسييية بنميياح ومتوسيي   -3

وإال وجييب علييى الطالييب التسييميا فييي مقييررات إضييافية أو إعييادة بعييض المقييررات لتحسييين ، 2.333

يتقيييدم المشييرف الرئيسيييى بطليييب اليييى مملييس القسيييم لعقيييد امتحيييان شييياما  ، متوسيي  تقيييدير اليييدرجات

Comprehensive Exam  ًفي ممال التخصص للطالب مر اقتراح لمنة االمتحيان )ثيالث او  شفويا

،  مس اع اء من تخصصات مختلفة(. ويهدف االمتحان الشاما إلى قياس قدرة الطالب عمقا وشموال

في استيعاب موضوعات التخصص الرئيسي والتخصصات الفرعية المسياندة ويهيدف إليى قيياس قيدرة 

أما والتحليا واالستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه مين أسي لة. الطالب المنهمية على الت

لمامعية مملس الكلية والتى تتمشى مر قرار مملس ا المعتمدة من وتستخدم  آليات عقد االمتحان الشاما

 بهبا الشأن.

ويتقيدم المشيرف الرئيسيى  بعد اجتياز الطالب لالمتحان الشاما يتقيدم بطليب لتسيميا موضيو  الرسيالة -4

 بطلب تشكيا لمنة االشراف وتسميا موضو  الرسالة الى مملس القسم.

شرط لنيا درجة الدكتوراه وفقاً للقيرارات المنظمية الصيادرة مين ممليس  نمليزيةتحديد مستول اللغة األ -5

وأليت قبيا  أثنياء الدراسية السيابقة المسيتوى المطليوبطاليب ييتم  اسيتيفاء الما ليم ومملس الكلية المامعة 

 .تشكيا لمنة الحكم على الرسالة

ال يقيا عين  CGPAبعد نماح الطالب في جمير المقررات الخاصة بالدرجة بمتوس  تراكمي للدرجات  -6

 واالنتهاء من موضو  الرسالة يتم عرض تقرير صالدية الرسالة على مملس القسم.  2.333

تمنح درجة الدكتوراه للطالب البل يمتاز مناقشة رسالته العلمية وجمير متطلبات الدرجة وألت بناًء على       

 المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدكتوراه. يرصداقتراح مملس القسم وموافقة مملس الكلية وال

مادة 

(19) 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى  18الدكتوراه يمب أن يدرس لكي يحصا الطالب على درجة 

  .ساعة معتمدة للرسالة 24عدد 

مادة 

(20) 

 هيئة اإلشراف:

يقر مملس الكلية  تشكيا لمنة اإلشراف على الطالب المسما لدرجة الدكتوراه بناء على اقتراح ممليس  -1

األساتبة المساعدين ويموز للمدرسيين االشيتراك فيي  القسم ووفق  طة القسم البحثية من بين األساتبة أو

ويميوز للطاليب  متواجيدين دا يا الممهوريية اع ياء ثالثيةاإلشراف بحيخ ال يزيد عدد المشرفين عين 

 اال تيار بين عدد من الموضوعات البحثية المطرودة طـبقاً للقواعد الموضوعة لكا تخصص.

في دالة قيام الطالب ببحيخ  يارج المامعية يميوز بموافقية ممليس الكليية أن يشيترك فيي اإلشيراف اديد  -2

المتخصصين من دملة درجة الدكتوراه او من أوى الخبرة في ممال التخصص من المهية التيي يميرى 

عليى أن يكيون المشيرف أع ياء و ثالثيةفيها البحيخ. وفيي جميير األديوال ال تزييد لمنية اإلشيراف عين 

 .جامعة االسكندرية -كلية الهندسةمن  ىالرئيس

لمملييس الكلييية أن يرفيير اسييمه ميين لمنيية  افييي دييال سييفر أدييد المشييرفين ولييم يمييض علييى إشييرافه عاميي -3

 اإلشراف بناء على اقتراح مملس القسم.

وفي دال سفر المشرف على الرسالة بعد م ى عام على التسميا يقدم سييادته تقرييراً علميياً عين ميدى  -4

لطالب في البحخ  الل مدة اإلشراف على الرسيالة موقعياً علييه مين بياقي المشيرفين مير االدتفياظ تقدم ا
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 بحقه في نشر نتائج الرسالة. وفي تقرير الصالدية يكتفي بتقرير المشرف أو المشرفين بالدا ا.

يا يحرر المشرفون على الرسالة تقرييراً دوريياً عين ميدى تقيدم الطاليب كيا سيتة أشيهر مين تياريخ تسيم -5

 طة البحخ. ويتم التوقير عليه من قبا لمنة اإلشيراف ممتمعية، وفيي دالية ا يتالف آراء أع ياء لمنية 

اإلشراف يقوم القسيم العلميي بدراسية الحالية واتخياأ القيرار المناسيب وتعتميد التقيارير مين ممليس القسيم 

العليا بالكلية   برأل لمنة ولمنة الدراسات العليا بالكلية ويتم إ طار الطالب عن طـريق إدارة الدراسات 

اإلشييراف عيين مييدى تقدمييه فييي الرسييالة، أو االسييتمرار فييي التسييميا أو إنييبار الطالييب أو إلغيياء تسييميا 

 الرسالة.

ثيالث توجييه  ميريلغى تسميا الطالب إأا درر له ثالثة تقارير دورية تفيد بيأن أداءه غيير ميرض وأليت  -6

 له. انبارات

مادة 

(21) 

 لجنة الحكم:

تتقدم لمنة اإلشراف على الرسالة إلى مملس القسم المختص تمهيدا للعرض على مملس الكلية بعد االنتهاء من 

 إعداد الرسالة باآلتي: 

تقرير عن صالدية الرسالة للمناقشة موضح به مستواها العلمي والبحثي واإلضافات العلمية التي قام  -1

. كما تقدم لمنة اإلشراف اقتراداً بتشكيا لمنة يالدا ا نبها البادخ و يقوم بالتوقير عليه جمير المشرفي

 الحكم على الرسالة.

يشكا مملس الكلية  بناء على اقتراح مملس القسم المختص لمنه الحكم على الرسالة من ثالثة أع اء  -2

أددهما المشرف على الرسالة والع وان اآل ران من بين األساتبة بالمامعات ويكون رئيس اللمنة أقدم 

ألساتبة وفي دالة تعدد المشرفين يموز أن يشتركوا في اللمنة على أن يكون لهم صوت وادد. و يموز ا

وألت  المتخصصبنأن يكون الع وان أو أددهما من األساتبة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من 

من نائب رئيس  بشرط أن يكون أددهما على األقا من  ارج المامعة. و يتم اعتماد تشكيا لمنة الحكم

 المامعة للدراسات العليا و البحوث.

 يموز أن تتم المناقشة بح ور أدد ممثلي لمنة اإلشراف في دالة تعبر د ور المشرفين اآل رين. -3

إأا لم تناقش الرسالة  الل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد المامعة لتشكيا لمنة الحكم يعاد اعتماد اللمنة  -4

ي دالة اشتراك ممتحن أجنبي يموز أن تمتد هبه الفترة إلى أربعة أشهر بنفس األع اء مرة أ رى وف

 وفي داله عدم انعقاد اللمنة يتم تغيير تشكيا اللمنة بلمنة أ رى.

للمنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى البادخ الستكمال ما تراه من نقص على أن تتقدم بتقرير  -5

مهلة الستكمال مالدظاتها  الل ستة أشهر على األكثر  جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب

 من تاريخ المناقشة على أن توافق لمنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة.

ضرورة نشر بحخ فى ممله علميه اجنبيه معترف بها أو مؤتمر عالمى  ارجى محكم على اساس  -6

  .البحخ كامالً 
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 الباب السادس: التعليم المستمر

مادة 

(22) 

 التعليم المستمر 

يحق للطالب أن يسما في مقررات دراسية من برامج الدراسات العليا من  الل برنامج التعليم المستمر  -1

وألت بعد موافقة مملسي القسم والكلية، وتبلى المامعة بأسماء الطلبة المقبولين في برنامج التعليم 

 د أقصي.المستمر دتى األسبو  الثالخ من بدء الدراسة كح

 في داله اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بنماح يمنح إفادة ببلت. -2

يموز للطالب أن يقوم بتحويا هبه المقررات إلى أدد برنامج الدراسات العليا إأا ما استوفي شروط  -3

بالنسبة لبرامج الدبلوم والماجستير القبول بالبرنامج علي أال يمر أكثر من  مس سنوات علي دراستها 

 .وسبر سنوات لبرامج الدكتوراه
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 الباب السابع: قواعد عامة

مادة 

(23) 

 البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:

أو بنظام  Dual Degreeيموز منح شهادات أو درجات علمية مشتركة مر جامعات أ رى بنظام البرامج الثنائية 

 مملس المامعة.وفقاً لل واب  التي يحددها  .Joint Degreeالدرجة المشتركة 

مادة 

(24) 

 :البرامج التبادلية

يموز لمملس الكلية  بناء على اقتراح مملس القسم المختص واعتماد المامعة السماح لطيالب الدراسيات  -1

العليييا بدراسيية بعييض مقييررات الدراسييات العليييا بالمامعييات األجنبييية المرتبطيية ميير جامعيية اإلسييكندرية 

مح للطالييب أن باتفاقيييات تفيياهم ثنائييية. ويييتم ادتسيياب هييبه المقييررات ضييمن متطلبييات ميينح الدرجيية. ويسيي

عليى األقيا أو ميا يعادليه إليى أل مين بيرامج   Cيحول أل عدد من هبه المقررات التي نميح فيهيا بتقيدير 

الدراسييات العليييا التييي يرغييب فييي االلتحييا  بهييا إأا كانيير هييبه المقييررات ميين متطلبييات البرنييامج وتييد ا 

ال يمير أكثير مين  ميس بشيرط أ GPAساعات هبه المقررات فيي دسياب المتوسي  التراكميي لليدرجات 

 سنوات علي دراستها من تاريخ التسميا فى برامج الدراسات العليا.

يموز لمملس الكلية  بناء على اقتراح مملس القسم المختص السماح للطالب األجانب المقيدين بمامعيات  -2

لباته بنمياح أجنبية بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية  وفي دالة اجتياز الطالب المقرر ومتط

 يمنح إفادة ببلت.

يموز لمملس الكلية  بناء على اقتراح مملس القسم المختص السماح لألساتبة من جامعات أجنبية متمييزة  -3

 بتدريس بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية.

مادة 

(25) 

 التعليم عن بعد:

المصييريين واألجانييب بااللتحييا  ببييرامج يمييوز لمملييس الكلييية بنيياء علييى اقتييراح القسييم المخييتص السييماح للطييالب 

الدراسيات العليييا المشييتركة مير المامعييات األجنبييية المرتبطيية مير جامعيية اإلسييكندرية باتفاقييات ثقافييية عيين طييـريق 

  التعليم عن بعد أو التعليم اإللكتروني.

مادة 

(26) 

ه التي تمنحها األقسيام بعيد موافقية للكلية  الحق في فتح تخصصات جديدة للدبلومات ولدرجتي الماجستير والدكتورا

 مملس الكلية ومملس المامعة والمهات المختصة من وزارة التعليم العالي.

مادة 

(27) 
 عتماد الالئحةال التالى خريفالفصا اول يعما بهبه الالئحة اعتباراً من 

 



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 19 

  
 برامج ومقررات والمحتوى العلمى للمقررات فى االقسام العلميةالباب الثامن:  

مادة 

(28) 

 االكواد المستخدمة فى المقررات:

 

 AA  BB   N1 N2  N3                        الرقم الكودى للمقرر : 
 

AA     07كود كلية الهندسة 

 

  BB    االقسام العلمية عرضتالبرنامج الذى كود  

 البرنامج        القسم العلمى
الكود 

BB 

 قسم الهندسة المعمارية

 01 المعمارية )مبانى عامة(الهندسة 

 02 العمارة والتخطي  العمرانى

 03 الهندسة المعمارية)اسكان(

 04 الهندسة االنشائية  قسم الهندسة اإلنشائية                                                   

 05 الرى والهيدروليكا هندسة قسم هندسة الرل والهيدروليكا                                       

 06 هندسة المواصالت قسم هندسة المواصالت                                                  

 07 الهندسة الصحية قسم الهندسة الصحية                                                      

 08 الهندسة الميكانيكية قسم الهندسة الميكانيكية                                                  

                                                         قسم هندسة اإلنتاج
 09 هندسة التصنير

 10 الهندسة الصناعية

                                     قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن
 11 الهندسة البحرية وعمارة السفن

 12 هنسة ما وراء الشواطىء

 13 هندسة الغزل والنسيج قسم هندسة الغزل والنسيج                                             

 قسم الهندسة الكهربية                                                   
 14 الهندسة كهربية )اتصاالت والكتترونيات(

 15 الهندسة كهربية )قوى وآالت(

 16 هندسة الحاسب والنظم قسم هندسة الحاسب والنظم                                      -

 17 الهندسة النووية واالشعاعية قسم الهندسة النووية واإلشعاعية                                     

 18 الهندسة الكيميائية                   قسم الهندسة الكيميائية                  

 19 الهندسية والفيزياء الرياضيات قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية  

 

N1       8 –لمستوى الماجستير  7 –لمستوى الدبلوم  6على مستوى المقرر:   يدل رقم 

 لمستوى الدكنوراة

     N2  التخصصية الدراسى المقرر ممموعة على يدل رقم   

N3       فى مستوى دراسى معين التخصصية ممموعته ضمن المقرر تسلسا على رقم يدل 

 دا ا القسم العلمى او تخصص الرسالة او التقرير العلمى            

 

  4الى  1من تكون   N3تكون صفرا  و   N2لمشرو  الدبلوم )ان وجد(                   

  4الى  1من تكون   N3تكون صفرا  و   N2للتقرير العلمى )ماجستير بدون رسالة(    

  9الى  5من  تكون   N3تكون صفرا  و      N2   الهندسية       لرسالة ماجستير العلوم 

 4 الى   1من تكون   N3تكون صفرا  و      N2                 لرسالة الدكتوراة 
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 الهندسة المعمارية قسم  -1

 
 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 العليااوال : دبلوم الدراسات 

 :ىدبلوم الدراسات العليا المهن -1 
 ساعة معتمدة 24على الطالب اجتياز 

 دبلوم الدراسات العليا المهنى في تنسيق المواقع  •
 18(بعدد 6160107 – 6110701)ستة مقررات دراسية من المواد  :يدرس الطالبالمقررات االساسية

 ساعة                                            

 يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات اال تيارية: 

 دبلوم الدراسات العليا المهنى في  تطبيقات الوسائط المتعددة في العمارة        •
 18بعدد  (6250701 – 6200701)يدرس الطالب ستة مقررات دراسية من المواد  :المقررات االساسية

 ساعة                                          

 يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات اال تيارية: 

 

 :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -2
 ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز  

 دبلوم الدراسات العليا التخصصى في الهندسة المعمارية و التصميم الحضري             •
( بما 6130702، 6260701، 6180107): يدرس الطالب ثالثة مقررات دراسية هيالمقررات االساسية

                                              ساعات معتمدة 9يعادل 

 يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات اال تيارية: 

 
 الماجستيرثانيا : 

 ماجستير الهندسة : -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

 ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

             فى الهندسة المعمارية  الهندسة ماجستير •
  :يدرس الطالب  مسة مقررات دراسية هي  المقررات االساسية:

 ساعات معتمدة                                     15بما يعادل  (7110702، 7230701،  7200701، 7140701، 7110107)

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر مقررين 

 

 : ماجستير العلوم الهندسية -2    
 8و باإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة. 

 فى الهندسة المعمارية               العلوم ماجستير  •
 :يدرس الطالب ثالثة مقررات دراسية هي   المقررات االساسية:

 ساعات معتمدة.  9بما يعادل  (7210107، 7200701، 7140701)

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار المقررات اال تيارية:

 . آ رمن تخصص  مقررين 

 
 ثالثا : دكتوراه الفلسفة 

ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 ساعة معتمدة للرسالة 24من 
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 دكتوراه الفلسفة فى الهندسة المعمارية          •
 . مقررات  من تخصص آ ر 3ويموز ا تيار على الطالب ان يختار مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة 

 

 قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا 
 

 اسم المقرر كودالمقرر م

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مقررات 

مطلوب 

 دراستها سابقاً 

  3 3 نظريات وتاريخ تنسيق المواقر 6110701  .1

  3 3 هندسة تنسيق المواقر 6120701  .2

  3 3 الماء والبي ة في تنسيق المواقر 6130701  .3

  3 3 (1تطبيقات في تنسيق المواقر ) 6140701  .4

 0701614 3 3 (2تطبيقات في تنسيق المواقر ) 6150701  .5

  3 3 التصميم البي ي للمباني 6160701  .6

  3 3 التصميم المعمارل بواسطة الحاسب اآللي 0701617  .7

  3 3 (1المعمارل )تطبيقات في التصميم  6180701  .8

 0701618 3 3 (2تطبيقات في التصميم المعمارل ) 0701619  .9

  3 3 التصميم الرقمي 6200701  .10

  3 3 العمارة االفتراضية 6210701  .11

  3 3 النماأج ثالثية األبعاد والصورة الواقعية 6220701  .12

  3 3 الوسائ  المتعددة الرقمية 6230701  .13

  3 3 (1االفتراضي ) تطبيقات التصميم 6240701  .14

 0701624 3 3 (2تطبيقات التصميم االفتراضي ) 6250701  .15

  3 3 أنظمة التشييد والبناء 6260701  .16

  3 3 إدارة المشروعات و المواقر 0701627  .17

  3 3 التصميم الح رل المستدام 0702611  .18

  3 3 التنسيق الح رل 0702612  .19

  3 3 (1)تطبيقات في التصميم الح رل  6130702  .20

 613 02 07 3 3 (2تطبيقات في التصميم الح رل ) 0702614  .21

  3 3 التقنيات البي ية في المباني 7110701  .22

  3 3 مناهج التحليا البي ي 0701712  .23

  3 3 والحفاظ علي الطاقة البي ة المبنية 0701713  .24

  3 3 منهمية وتحليا التصميم 7140701  .25

  3 3 العمارة المستدامة 0701715  .26

  3 3 إعادة توظيف المباني 0701716  .27

  3 3 مقدمة في اقتصاديات البناء 0701717  .28

 717 01 07 3 3 دراسات المدول 0701718  .29

  3 3 دراسات  اصة في التصميم المعمارل 0701719  .30

  3 3 دراسات  اصة في تاريخ و نظريات العمارة 7201070  .31

  3 3 النقد المعمارل والح رل 7210701  .32

  3 3 الحفاظ علي التراث المعمارل 0701722  .33

  3 3 دراسات  اصة في تقنيات البناء 7230701  .34

  3 3 دراسات  اصة في التصميم الح رل 7110702  .35

  3 3 تنمية البي ة الح رية 0702712  .36

  3 3 سياسات استعماالت االراضي 0702713  .37

  3 3 المواصالت واستعماالت األراضي 0702714  .38

  3 3 مقدمة في نظم المعلومات المغرافية 0702715  .39
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  3 3 مقدمة في االستشعار عن بعد 0702716  .40

 3 3 اسس علوم البي ة 0702717  .41
07 02 715 

07 02 716 

42.  0702718 
تطبيقات نظم المعلومات المغرافية واالستشعار عن بعد 

 في المؤشرات البي ية
3 3 

07 02 715 

07 02 716 

 3 3 نظريات ومنهمية التخطي  العمراني 0702719  .43

07 02 715 

07 02 716 

07 02 717 

  3 3 أساليب ومنهمية البحخ 7200207  .44

45.  0701811 
موضوعات مختارة في التصميم المعمارل والطاقة 

 المتمددة
3 3  

46.  0701812 
موضوعات مختارة في الحاسب اآللي وتطبيقاتة في 

 العمارة 
3 3  

  3 3 مختارة في تقنيات البناء وموادهموضوعات  0701813  .47

  3 3 موضوعات مختارة في االسكان الريفي 0703811  .48

  3 3 موضوعات مختارة في االسكان العشوائي 0703812  .49

  3 3 في اإلسكان الح رلموضوعات مختارة  0703813  .50

  3 3 موضوعات مختارة في التنمية الح رية 0702811  .51

  3 3 في التممعات الح ريةموضوعات مختارة  0702812  .52

  3 3 في مشاكا المدن موضوعات مختارة  0702813  .53

 

  مناقشة 3 مشرو  دبلوم فى تنسيق المواقر 0701601  .54

  مناقشة 3 مشرو  دبلوم فى تطبيقات الوسائ  المتعددة فى العمارة 0701602  .55

  مناقشة 3 فى الهندسة المعمارية و التصميم الح رىمشرو  دبلوم  0701603  .56

  مناقشة 3 فى الهندسة المعماريةتقرير علمى ماجستير الهندسة  0701701  .57

  مناقشة 8 رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة المعمارية 0701705  .58

  مناقشة 24 فى الهندسة المعماريةرسالة الدكتوراه  0701801  .59

 

 دكتوراة( -ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا )دبلوم 
 

   نظريات و تاريخ تنسيق المواقع611 01 07 

دراسة النظريات التي تحكم تنسييق المواقير مير القياء ال يوء عليي الميبور التايخيية لتنسييق المواقير الكتسياب الخبيرات مين 

 التراث الخاص بتنسيق المواقر من ددائق تاريخية في العصور المختلفة.

 

   هندسة تنسيق المواقع612 01 07 

 دراسة االسس النظرية والعملية في هندسة تنسيق المواقر والمواد المستعملة واسس ا تيارها سواء نباتات أو مواد تشطيب.

 

   الماء و البيئة وتنسيق المواقع613 01 07 

ساسيي فيي الماء هو أدد العناصر الرئيسية في تنسيق المواقر وتاثيرة علي الصيورة العامية للمكيان واالدسياس هيو اليدور اال

هبا المقرر، مر الوضر في االعتبيار البي ية المحيطية وظروفهيا المنا يية والمكانيية. دراسية التقنييات العمليية التيي تسياهم فيي 

 توفير المياة وندرتها في بعض البي ات.

 

   (1تطبيقات في تنسيق المواقع )614 01 07 

لتصميم لهندسة المواقر كالحدائق الخاصة والعامة و المتنزهات تطبيق االسس النظرية لتنسيق المواقر من  الل مشروعات 

 و اماكن الترويح والرياضة والغابات وألت بشكا متكاما مما يرفر من الخبرات الخاصة بالدراسة.

   (2تطبيقات في تنسيق المواقع )  615 03 07

وتحيديخ المشيروعات القائمية و تولييد البيدائا  يتناول المقرر التقنيات الحديثة في هندسة المواقر كيالرل و الصيرف وتطيوير

 وتقييمها مر االهتمام أكثر بالمتغيرات المنا ية والمكانية ومدل تاثير ألت علي عناصر هندسة المواقر. 
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   التصميم البيئي للمباني616 01 07 

المحيطة أو لمالئمية البي ية المحيطية مين دراسة اساليب التصميم المعمارل التي تهتم باستعمال مواد البناء المتوفرة في البي ة 

 ظروف منا ية بما ي من ان يقوم الفراغ المعمارل لما صمم من أجلة.

 

   التصميم المعماري بواسطة الحسب اآللي617 01 07 

 دراسيية كيفييية اسييتعمال الحاسييب اآللييي كييأداة للمسيياعدة فييي عمليييات التصييميم المعمييارل لتوليييد البييدائا المعمارييية وامكانييية

استعمال الحاسب أي ا في تقيييم البيدائا لتسيهيا عملييات التصيميم دينميا تتعقيد وتتيدا ا الميد الت و يصيبح التصيميم اكثير 

 تعقيدا من ان يتخيلة المصمم ليتكمن من رسمة للتعبير عنه.

 

   (1تطبيقات في التصميم المعماري )618 01 07 

ابتكارها عن ما اعتيادة فيي سينوات الدراسية مردلية البكيالوريوس فيي دراسة لتطبيقات معمارية اكثر في درجة صعوبتها او 

مماالت مختلفة لرفر  برة الطالب في ممال تحديد الفكر المعمارل والرؤل المعمارية التيي يراهيا لحيا المشيكلة المعماريية 

 بشكا أعمق بعد تحديد المتغيرات من المد الت في عمليات التصميم.

 

   (2صميم المعماري )تطبيقات في الت619 01 07 

استعمال برامج التصميم المعمارل بشكا موسر من  الل عما تطويرها النتاج البدائا وتقييمهيا ليصيبح الحاسيب اآلليي اداة 

مسياعدة فيي عمليييات التصيميم المعمييارل و لييس اداة فقي  لرسييم التصيميم المعمييارل مير التعيرض السيياليب النقيد و التحليييا 

 618 01 07 الل زيادة االهتمام بالمتغيرات المحيطة بالتصميم. علي الطالب دراسة مقرر  للمشروعات المعمارية من

 

   التصميم الرقمي620 01 07 

نظريييات العمييارة الرقمييية وتطبيقييات ألييت فييي التصييميم المعمييارل والتصييميم الح ييرل. تقنيييات و اسيياليب العمييارة الرقمييية 

 بمانب النماأج والمنهميات في ممال العمارة والتصميم الرقمي. 

 

   العمارة االفتراضية621 01 07 

نية العميارة بميا ي يمن جيودة عاليية فيي المنيتج النهيائي كيفية عما عمارة افتراضية للتغلب علي مشاكا التعليم وممارسية مه

ديخ يصعب التصحيح او التعديا. والمقرر يستعما تقنية الكهف التي هي من التطبيقات المباشرة للعمارة االفتراضيية لتقيييم 

 المشروعات في مرادا تصميمها.

 

   النماذج ثالثية األبعاد والصورة الواقعية622 01 07 

عملية لتطبيقات الحاسب اآللي لخلق نماأج ثالثية االبعاد أات تفاصيا معمارية مميزة ومقاربة للحقيقة مميا دراسات نظرية و

 يساعد علي تكوين صورة واقعية للمبني، تساعد كأداة للحكم علي التصميم المعمارل.

 

   الوسائط المتعددة الرقمية623 01 07 

الممياالت المختلفية للعميارة مثيا التصيميم المعميارل وتنقنييات البنياء وتياريخ  دراسة كيفية تطبيق تقنية الوسائ  المتعددة فيي

العمارة ونظريات العمارة الي آ ر ألت من التطبيقات سواء في شيكا عيروض للفكير المعميارل أو مين  يالل ميواد دراسيية 

 متداولة أو في شبكة المعلومات الدولية.

 

   (1طبيقات التصميم االفتراضي )ت 01 07  624 

دراسة االسس النظرية والعملية لتطبيقات التصميم االفتراضيي فيي ممياالت التصيميم المعميارل والتصيميم التنفييبل لييتمكن 

الطاليب مين تفيادل ا طيياء التصيميم وعيوبيه بميا ي ييمن جيودة عاليية مين االداء للتصييميمات بعيد االسيتعمال. االطيال  علييي 

 برمميات التصميم االفتراضي المتادة.

 

 

 

   (2تطبيقات التصميم االفتراضي )625 01 07 

يتناول المقرر إنشاء ومعالمة األشكال الع وية التى كانر دائما العقبة الرئيسية أمام برامج التصميم بالحاسب، والتيى كانير 

ر امكانيية تفقد المصمم القدرة على إنتاج ما يحسه، كما انها تتييح قيدرات متمييزة للمصيمم ال تتسينى ليه فيى العميا التقلييدى مي

 . 624 01 07 ممارسة التعاما مر النموأج والتعديا فيه من دا ا النموأج.  علي الطالب دراسة مقرر
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   أنظمة التشييد والبناء 626 01 07

دراسة متقدمة لالنظمة المستعملة في عمليات التشييد والبناء ولكن بشكا اكثير تعقييدا عين ميادرس فيي مردلية البكيالوريوس 

 الل االهتمام بالمتغيرات المرتبطة بعمليات التشييد في المرادا المختلفة مر االهتمام بالخبرات المتبعة في اليدول وألت من 

 المتقدمة واي ا الدول النامية.

 

   إدارة المشروعات والمواقع627 01 07 

الخاصة للمشيروعات وميا لهيا مين  دراسة االسس النظرية والعملية التي تتبر في ادارة المشروعات المعمارية كأدد الحاالت

طبيعة  اصة. التعرض للبرمميات التي تستعما في أدارة المشروعات و العمليات المختلفة بها. دراسة االساليب المتبعة في 

توريد وتخزين واستعمال مواد البناء دا يا المواقير. دميم العمالية وترتييب المعيدات واالعميال للوصيول اليي االدارة االمثيا 

 التمام عملية البناء بشكا آمن وسرير. للموقر

 

   التصميم الحضري المستدام611 02 07  

اتبيييا  اسييياليب االسيييتدامة وقواعيييدها فيييي مميييال التصيييميم الح يييرل مييين ا تييييار الميييواد واسييياليب الحفييي  عليييي الميييوارد 

 ل القادمة.واستراتيميات ألت من  الل تطبيقات التصميم الح رل لنتمكن من الحفاظ علي الموارد لالجيا

 

   التنسيق الحضري612 02 07 

دراسة اساليب تنسيق الصورة الح رية في المدن والتي تعاني كثيرا من التدا ا البصرل فيي مفيردات التصيميم الح يرل 

مر دراسة تاثير كا عنصر من عناصر التصميم الح رل و أثرة عليي صيورة المدينية بشيكا عيام مير عميا تطبيقيات عليي 

 مية و دراسات مقارنة مر مدن الدول المتقدمة. مدن الدول النا

 

   (1تطبيقات في التصميم الحضري ) 613 02 07

دراسة لتطبيقات في التصيميم الح يرل اكثير فيي درجية صيعوبتها او ابتكارهيا عين ميا اعتيادة فيي سينوات الدراسية مردلية 

فيي التصيميم الح يرل واليرؤل التيي يراهيا البكالوريوس في ممياالت مختلفية لرفير  بيرة الطيالب فيي مميال تحدييد الفكير 

المصممون الح ريون التي يرونها لحا مشاكا التصميم الح يرل بشيكا أعميق بعيد تحدييد المتغييرات مين الميد الت فيي 

 عمليات التصميم الح رل.

 

   (2تطبيقات في التصميم الحضري )614 02 07 

اكثر عمقا مثا توظيف التصميم الح رل في دا مشيكالت بعينهيا التركيز في التطبيقات المتناولة في هبا المقرر علي نقاط 

كالحد من المريمة واالمراض االجتماعية. اال تالفات الموهرية في نوعية الفراغات الح رية ونوعية االنشطة بها وميدل 

الفراغيات الح يرية. تاثير ألت سلبا و ايمابا عليي االنسيمة العمرانيية المحيطية. وتطبيقيات الطاقيات المتميددة والنظيفية فيي 

 . 613 02 07علي الطالب دراسة مقرر 

 

   التقنيات البيئية في المباني711 01 07 

البي ة المحيطة بالمباني يمكن ان توفر لنا العديد من التقنيات التي تناسب كا ممتمر ماديا وبي يا و اجتماعييا لتيوفير الظيروف 

بميا يسيمح ان يقيوم الفيراغ المعميارل بيدورة كيامال. دراسية هيبه التقنييات المعيشية المناسبة، وألت لخلق بي ة أنظف واصح، 

 المتادة في ظروف بي ية متفاوتة.

 

   مناهج التحليل البيئي712 01 07 

 تحليا الظروف البي ية المحيطة بمبانينا تحتاج الي العديد من المناهج العلمية التي علي اساسها يحلا المعمارل هبه البي ة. 

 

   والحفاظ علي الطاقة  البيئة المبنية713 01 07 

دراسة ما تحتاجة البي ة المبنية من طاقة و العما علي دراسة االساليب المعماريية مين تقنييات وميواد ودراسيات تسياعد عليي 

 توفير الطاقة كمصدر اساسي الستدامة الموارد البي ية للطاقة.

 

   منهجية وتحليل التصميم714 01 07 

النظرية و العملية التي يمب ان يتبعها المعماريين أثناء عمليات التصميم المعمارل وكيفيية تحدييد المتغييرات دراسة المناهج 

 المنفصلة او المرتبطة لعناصر التصميم في التطبيقات المختلفة.
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   العمارة المستدامة715 01 07 

التصيميم المعميارل المختلفية بميا ي يمن عميارة أات دراسة االسس النظرية والعملية لالستدامة وكيفية تطبيقهيا فيي مراديا 

 طبيعة  اصة تحاف  علي استدامة الموارد لالجيال القادمة.

 

   إعادة توظيف المباني716 01 07 

دراسة قدرات المبني المكانية واالستيعابية والتاريخية المكانية اعادة توظيفة سواء في نفس النشاط أو فيي نشياط آ ير جدييد. 

امكانيات الموقر التي هي ادد المتغيرات الهامة في اعادة توظيف المباني. المقيرر يتعيرض اي يا لالسيس النظريية دراسات 

 واالستراتيميات واساليب التطبيق العملي المتبعة في الدول المتقدمة والدول النامية في إعادة توظيف المباني.

 

   مقدمة في اقتصاديات البناء717 01 07 

قتصاد الهندسي مر دراسة آليات و منهميات التحليا واساليب التفكير االقتصادل من  الل تطبيقيات مباشيرة تعريفات في اال

 للفكر االقتصادل علي صناعة البناء بشكا عام و  اص.

 

   دراسات الجدوي718 01 07 

صييادية وفنييية وبي ييية دراسيية انييوا  المشييروعات المختلفيية وكيفييية عمييا دراسييات المييدول بانواعهييا ميين دراسييات جييدول اقت

 وقانونية وتسويقية  مر التركيز علي المشروعات المعمارية ودراسات المدول الفنية الخاصة بها 

 

   دراسات خاصة في التصميم المعماري719 01 07 

دلقات دراسية تركز ديول موضيوعات  اصية محيددة لهيا أهميية فيي التصيميم المعيارل وعليي الطيالب ا تييار أديد النقياط 

 ثية التي تتناسب مر ألت بما يكسبهم الخبرة في اي ا بدراسة التمارب اال رل.البح

 

   دراسات خاصة في تاريخ و نظريات العمارة720 01 07 

دلقات دراسية تركز ديول موضيوعات  اصية محيددة لهيا أهميية فيي تياريخ ونظرييات العميارة وعليي الطيالب ا تييار أديد 

 عنوان المقرر.النقاط البحثية التي تتناسب مر 

 

   والحضرىالنقد المعماري 721 01 07 

دراسيية المييدارس المعمارييية والحركييات الفنييية التييي لهييا عالقيية بالعمييارة ونقييد تلييت المييدارس وبشييكا موضييوعي ممييا يكسييب 

 الدارس داسة تقييم االعمال المعمارية برؤل موضوعية متكاملة.

 

   الحفاظ علي التراث المعماري722 01 07 

دراسة االسس النظرية و العملية بشكا أوسر التي يمب معها الحفاظ عليي المبياني االثريية واسيتراتيميات و أسياليب الحفياظ 

 في كا دالة بشكا مفصا. 

 

   دراسات خاصة في تقنيات البناء723 01 07 

 تييار أديد النقياط البحثيية دلقات دراسية تركز دول موضوعات  اصة محددة لها أهمية فيي تقنييات البنياء وعليي الطيالب ا

 التي تتناسب مر عنوان المقرر.

 

   دراسات خاصة في التصميم الحضري  711 02 07 

دلقات دراسية تركز دول موضوعات  اصة محيددة لهيا أهميية فيي التصيميم الح يرل وعليي الطيالب ا تييار أديد النقياط 

 البحثية التي تتناسب مر عنوان المقرر.

 

 

 

   تنمية البيئة الحضرية  712 02 07 

دراسيية االسييس النظرييية للبي يية الح ييرية ميين مييآول و اقتصيياد محلييي وبنييية اساسييية و ييدمات وكيفييية تنمييية هييبه المحيياور 

 االساسية مر الوضر في االعتبار البي ة والفقر و النو  والحكم الرشيد لهبه البي ة الح رية.

 

   سياسات استعماالت االراضي 713 02 07
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النظرية والعملية التي تحكم سياسات استعماالت االراضي وأمثلة من الخبرات المتبعة فيي هيبا المميال. كيفيية وضير  االسس

استراتيميات لمخططات االراضي التي ت من توزير مناسيب الدتياجيات للممتمير بميا ي يمن تيوفير ادتياجاتيه مير الحفياظ 

 علي البي ة.

 

   ضيالمواصالت واستعماالت األرا 714 02 07

دراسيية العالقيية التبادلييية بييين اسييتعماالت األراضييي وأنظميية المواصييالت فييي النسيييج العمرانييي. دراسيية نميياأج هييبه العالقيية 

 التبادلية بينهما من واقر الخبرات العالمية في ارجاء.

 

   مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 715 02 07

المعلومات المغرافية لكيفية التعاما مر جميير انيوا  البيانيات كيأداة ليدعم  دراسة االسس النظرية و العملية التي تتبر في نظم

صناعة القرار في العديد من التطبيقات المعمارية والتخطيطية و الح رية، المكانية التعاما بشكا فردل مر جميير البيانيات 

 المكانية في نظم المعلومات المغرافية.

 

   مقدمة في االستشعار عن بعد 716 02 07

دراسيية االسييس النظرييية و العملييية التييي تتبيير فييي االستشييعار عيين بعييد كييأداة لييدعم صييناعة القييرار فييي العديييد ميين التطبيقييات 

 التخطيطية و الح رية المكانية  لق قدرة للتعاما مر تقنية االستشعار عن بعد في ال ممال للتطبيق.

 

   اسس علوم البيئة 717 02 07

البي ية مين مشياكا و تعريفيات ومنهمييات مير امكانيية اسيتعمال تقنيية نظيم المعلوميات الخغرافيية فهم للتوجية العيام فيي عليوم 

واالستشعار عن بعد للتعبير عن المشاكا البي ية كأداة لدعم اتخاأ القرار في ألت. تقييم أثر المشروعات عليي البي ية المحيطية 

 في هبا المقرر تأ ب بعين االعتبار التطبيقات المعمارية.سلبا أو ايمابا وتأثير ألت علي جدول المشروعات. التطبيقات 

 

 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في المؤشرات البيئية 718 02 07

دراسة متعمقة في نظم المعلومات المغرافية واالستشعار عن بعد العطاء الطالب الفرصية للدراسية النظريية و العمليية لحيا 

لة أات ا تالفات جوهرية يتم دراستها و تحليلها العطاء الخبرات المتعددة. والمقرر يحتاج الي  برة سابقة فيي المشاكا. أمث

 نظم المعلومات المغرافية ة االستشعار عن بعد. 

 

   نظريات ومنهجية التخطيط العمراني 719 02 07

طيي للطاليب الخبيرة والمهيارات الكافيية فيي مميال أدد التطبيقات لنظم المعلومات المغرافيية واالستشيعار عين بعيد بحييخ تع

المنهميات المتبعة في التخطي  العمراني في دول المتقدمة والنامية علي دد سواء. والمقرر يحتاج الي  برة سيابقة فيي نظيم 

 المعلومات المغرافية ة االستشعار عن بعد.

 

 أساليب ومنهجية البحث 07 02 720

على منهميات البحخ العلمى واسليبه ليتمكن من انماز ابحاث بشكا علمى صحيح، هبا فى هبا المقرر يتعرف الطالب 

بمانب تعرض المادة الساليب كتابة االبحاث العلمية بشكا منطقى وسليم واالركان العلمية التى يمب ان تتوافر فيه. 

ات البسيطة التى تؤها الطالب فى وتتعرض المادة اي ا لبعض التقنيات المتبعة فى البحخ العلمى مر بعض من االدصائي

 اعداد استطالعات وا ب عينات وتحليلها واستخالص النتائج بعد تحليلها.

 

   في التصميم المعماري والطاقة المتجددةموضوعات مختارة   811 01 07

النقياط  دلقات دراسية تركز دول موضوعات  اصة محيددة لهيا أهميية فيي التصيميم المعميارل وعليي الطيالب ا تييار أديد

البحثية التي تتناسب مر ألت بما يكسبهم الخبرة في اي ا بدراسة التمارب اال رل، مر اال ب في االعتبار امكانيات مصيادر 

 الطاقة المتمددة وتطبيقاتها في وتاثير ألت علي العمارة و المباني.

 

   في الحاسب اآللي و تطبيقاتة في العمارةموضوعات مختارة   812 01 07 

ت دراسيية تركيز ديول موضيوعات  اصية محيددة لهيا أهميية فيي تطبيقيات الحاسيب اآلليي فيي العميارة وعليي الطيالب دلقا

 ا تيار أدد النقاط البحثية التي تتناسب مر ألت بما يكسبهم الخبرة في اي ا بدراسة التمارب اال رل.

 

   في تقنيات البناء ومواده موضوعات مختارة   813 01 07
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في اسياليب البنياء و التقنييات واالمكانيات المتادية باالضيافة ميا يبتكيرة العلمياء مين ميواد تصيلح ان يكيون لهيا التطور الهائا 

استعماالت في العمارة كا ألت يميب ان يتعيرض ليه طاليب اليدكتوراة المتخصيص دتيي يصيبح ليه درايية كاملية فيي تقنييات 

القائم الناجح  بين علوم العمارة والتقنيات المتادية وكيفيية تطبيقهيا  البناء ومواده الحديثة. كما ان الطالب يقوم بدراسة التدا ا

علي التصميم المعمارل وتطبيق ألت علي مشروعات المعمارية التي يقوم بتصميمها الطالب بحيخ يكتسب الخبرة في كيفيية 

 تطبيق هبا التدا ا الناجح.

 

   في اإلسكان الريفي موضوعات مختارة    811 03 07

اسية تركز دول موضوعات  اصة محددة لها أهمية في التصميم الريفي وعلي الطالب ا تيار أدد النقاط البحثيية دلقات در

التي تتناسب مر عنوان المقرر، مر دراسة تطور انيوا  االسيكان الريفيي فيي اليدول المتقدمية و الناميية وسياسيات اليدول فيي 

 ال رل علية.توفيرة وتطويرة ونماأجة وسلبيات وايمابيات النظم ا

 

   في اإلسكان العشوائي موضوعات مختارة  812 03 07

دلقات دراسية تركز دول موضوعات  اصة محددة لها أهمية في االسكان الالرسمي و العشوائي )العشيوائيات( فيي الميدن 

كان العشيوائي فيي وعلي الطالب ا تيار أدد النقاط البحثيية التيي تتناسيب مير عنيوان المقيرر، مير دراسية تطيور انيوا  االسي

 الدول المتقدمة و النامية وسياسات الدول في توفيرة وتطويرة ونماأجة وسلبيات وايمابيات النظم اال رل علية.

 

   في اإلسكان الحضري موضوعات مختارة  813 03 07

النقياط  دلقات دراسية تركز دول موضوعات  اصة محيددة لهيا أهميية فيي التصيميم الح يرل وعليي الطيالب ا تييار أديد

البحثية التي تتناسب مر عنوان المقرر، مر دراسة تطور انيوا  االسيكان الح يرل فيي اليدول المتقدمية و الناميية وسياسيات 

 الدول في توفيرة وتطويرة ونماأجة وسلبيات وايمابيات النظم اال رل علية.

 

   الحضرية موضوعات مختارة في التنمية  811 02 07 

موضوعات  اصية محيددة لهيا أهميية فيي دراسية االسيس النظريية للبي ية الح يرية مين ميآول و دلقات دراسية تركز دول 

اقتصاد محلي وبنيية اساسيية و يدمات وكيفيية تنميية هيبه المحياور االساسيية مير الوضير فيي االعتبيار البي ية والفقير و النيو  

 والحكم الرشيد لهبه البي ة الح رية.

 

   الحضرية موضوعات مختارة في التجمعات  812 02 07 

دلقات دراسية تركز دول موضوعات  اصة محددة لها أهمية في دراسية االسيس النظريية للتممعيات الح يرية مين ميآول 

واقتصاد محلي وبنية اساسية و دمات والتياثيرات السيلبية و االيمابيية الموجيودة فيي تليت التممعيات عليي سيكانها مين تليوث 

 أو رفاهية لهبا التممر الح رل.للبي ة وفقر

 

   مشاكل المدن موضوعات مختارة في  813 02 07

دراسة المشاكا التي توجد في مدن الدول المتقدمة أو النامية واصولها و أسيبابها والتيي تختليف فيي جوهرهيا أو تتشيابة فيميا 

 بينها مر عما دراسات مقارنة بين المدن المختلفة. 

 

 دبلوم فى تنسيق المواقعمشروع    601 01 07

 مشروع دبلوم فى تطبيقات الوسائط المتعددة فى العمارة   602 01 07

 مشروع دبلوم فى الهندسة المعمارية و التصميم الحضرى   603 01 07

 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة المعمارية   701 01 07

 المعماريةرسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة    705 01 07

 فى الهندسة المعماريةرسالة الدكتوراه    801 01 07

 

 

 قسم الهندسة االنشائية  -2
 

 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 اوال : دبلوم الدراسات العليا

 :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -1
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 ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز  

             الهندسة االنشائيةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •
 : يدرس الطالب ستة مقررات دراسية هي:  المقررات االساسية

 (0704610, 0704620, 0704630, 0704641, 0704660, 0704650)   

                                              ساعة معتمدة 18بما يعادل 

 يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات اال تيارية: 

            ادارة مشروعات التشييددبلوم الدراسات العليا التخصصى في   •
 : يدرس الطالب ستة مقررات دراسية هي:  المقررات االساسية

 (0704610, 0704643, 0704660, 0704661, 0704662,  0704663)                                  

ساعة معتمدة 18 بما يعادل        

 يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات اال تيارية: 

 
 الماجستيرثانيا : 

 ماجستير الهندسة : -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

 ساعات معتمدة للتقرير العلمى.

ويموز ا تيار  فى التخصص المطلوب يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير  

 م الطالب بدراستها. ويحدد مملس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقو .من تخصص آ ر مقررين 

              الهندسة االنشائية            فى  الهندسة ماجستير  •

                       ادارة مشروعات التشييد فى  الهندسة ماجستير •

 

 : ماجستير العلوم الهندسية -2    
 8وباإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة.

يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويموز ا تيار   

  مقررين  من تخصص آ ر. ويحدد مملس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها

                            الهندسة االنشائية            فى  العلوم ماجستير  •

                                    ادارة مشروعات التشييدفى   العلوم ماجستير  •
 

 ثالثا : دكتوراه الفلسفة 
إلى عدد  ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة 18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس  

 .ساعة معتمدة للرسالة 24من 

مقررات من تخصص آ ر.  ويحدد  3فى التخصص. ويموز ا تيار يختار مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة 

  .مملس القسم تخصص الدكتوراه تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها

                            الهندسة االنشائية            دكتوراه الفلسفة فى  •

                                    ادارة مشروعات التشييددكتوراه الفلسفة فى   •
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 قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا 
 

 اسم المقرر كودالمقرر م

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مقررات 

مطلوب 

 دراستها سابقاً 

  3 3 التحليا االنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اآللى   6100704  .1

  3 3 األنظمة االنشائية المتقدمة وتطبيقاتها  0704611  .2

  3 3 مقدمة فى نظرية المرونة 6120407  .3

  3 3 مقدمة فى ديناميكا المنشآت 6130407  .4

  3 3 الطر  العددية للتحليا اإلنشائى 6140407  .5

  3 3 اللدن للمنشآت-المرنالتحليا  6150407  .6

  3 3 مقدمة فى التحليا الال طى للمنشآت 6160407  .7

  3 3 ميكانيكا التربة واالساسات  المتقدمة 0704620  .8

  3 3 استكشاف الموقر واألبحاث الحقلية والمعملية 0704621  .9

  3 3 ميكانيكا الصخروهندسة االنفا  0704622  .10

  3 3 التصميم الحدى للمنشآت المعدنية  0704630  .11

  3 3 تصميم الكمرات المركبة 0704631  .12

  3 3 إستقرار المنشآت المعدنية 0704632  .13

  3 3 تصميم المنشآت المعدنية أات الطابر الخاص 0704633  .14

  3 3 تصميم المنشآت المعدنية أات المدران الرقيقة 6340407  .15

  3 3  واص المواد 0704640  .16

  3 3 مواصفات مواد االنشاء 0704641  .17

  3 3 انوا   اصة من الخرسانة 0704642  .18

  3 3  التفتيش وضب  المودة 0704643  .19

  3 3 إنتاج المواد الهندسية والتعب واللحام 6440407  .20

  3 3 1-اال تبارات الغير متلفة وتحليا اإلجهادات  6450407  .21

  3 3 1-المسلحة تصميم المنشآت الخرسانية  0704650  .22

  3 3  1-الخرسانة سابقة االجهاد 0704651  .23

  3 3 المنشات القشرية والفراغية 0704652  .24

  3 3 تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل 0704653  .25

  3 3 فحص وتقييم واصالح وتدعيم المنشآت الخرسانية المسلحة 0704654  .26

  3 3 الخرسانية العاليةمقدمة فى المبانى  6550407  .27

  3 3 شروط التعاقدات في مشروعات الهندسة المدنية 0704660  .28

  3 3 تحسين اإلنتاجية في مشروعات التشييد 0704661  .29

  3 3 تطبيقات الحاسب االلى فى ادارة التشييد 0704662  .30

  3 3 هندسة التشييد 6630407  .31

  3 3 إدارة شركات التشييد 6640407  .32

  3 3 أساسيات البرممة الرياضية فى مشروعات التشييد 6650407  .33

  3 3 مقدمة فى المعدات وطر  اإلنشاء 6660407  .34

  3 3 دراسات المدوى االقتصادية لمشروعات التشييد 6670407  .35

  3 3 مقدمة فى إستقرار المنشآت 6680407  .36

  3 3 1-استقرار المنشآت  0704710  .37

  3 3 نظرية المرونة 0704711  .38

  3 3 التحليا اللدن للمنشآت 0704712  .39

  3 3 التحليا االنشائى لاللواح والقشريات 0704713  .40

  3 3 1-ديناميكا المنشآت  0704714  .41

  3 3 2-ديناميكا المنشآت  0704715  .42
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  3 3 تحليا المنشآت المركبة 0704716  .43

  3 3 1-طريقة العناصر المحدودة  0704717  .44

  3 3 1-الال طى للمنشآت التحليا  0704718  .45

  3 3 مقدمة فى االداء الزلزالى الالمرن وتقييم التلف للمنشآت 0704719  .46

  3 3 الهندسة الميوبي ية 7200704  .47

  3 3 المنشآت المدفونة و االنفا  0704721  .48

  3 3 الطر  العددية لحا مشاكا التربة 0704722  .49

  3 3 ديناميكا التربة 0704723  .50

  3 3 المنشآت الساندة األرضية 0704724  .51

  3 3 األساسات العميقة 0704725  .52

  3 3 األسس النظرية لميكانيكا التربة 0704726  .53

  3 3 األجهزة والتمارب الحقلية للتربة 0704727  .54

  3 3 2-ميكانيكا الصخر وهندسة األنفا   0704728  .55

  3 3  2-استقرار المنشآت  0704730  .56

  3 3 المعدنية الفراغيةالمنشآت  0704731  .57

  3 3 المبانى المعدنية العالية 0704732  .58

  3 3 التصميم االمثا للمنشآت المعدنية 0704733  .59

  3 3 المنشآت المعدنية المشكلة على البارد 0704734  .60

  3 3 تصميم المنشآت المعدنية بطريقة المقاومة القصوى 0704735  .61

  3 3 2-أات الطابر الخاص تصميم المنشآت المعدنية  0704736  .62

  3 3 تحليا وتصميم االبراج المعدنية 0704737  .63

  3 3 2-التحليا االنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اآللى  0704738  .64

  3 3 1-تحليا واستقرار المنشآت المعلقة  0704739  .65

  3 3 الخواص المعتمدة على الزمن وإنهيار الخرسانة المتصلدة 0704740  .66

  3 3 تكنولوجيا الخرسانة 0704741  .67

  3 3 تدهور مواد االنشاء ومواد الترميم. 0704742  .68

  3 3 اال تبارات غير المتلفة وتحليا االجهادات بالطر  التمريبية 0704743  .69

  3 3 نظريات الصدأ للمواد المعدنية 0704744  .70

  3 3 تحملية الخرسانة 7450704  .71

  3 3 مقدمة لميكانيكة اإلنهيار   0704746  .72

  3 3 تكنولوجيا التشييد 0704747  .73

  3 3 2-التفتيش وضب  المودة  0704748  .74

  3 3 1-الخرسانة أاتية الدمت والخرسانة عالية االداء  0704749  .75

  3 3 2-تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة  0704750  .76

  3 3 2-الخرسانة سابقة االجهاد 0704751  .77

  3 3 تحليا وتصميم المبانى الخرسانية العالية 0704752  .78

  3 3 ميكانيكا المنشآت الخرسانية 0704753  .79

  3 3 2-المنشآت القشرية والفراغية  0704754  .80

  3 3 2-تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل  0704755  .81

  3 3 2-الخرسانية المسلحة فحص وتقييم وإصالح وتدعيم المنشآت  0704756  .82

  3 3 مقدمة فى التحليا الزلزالى للمنشآت 0704757  .83

  3 3 مقدمة فى تحليا المنشآت الفراغية وغير التقليدية 0704758  .84

  3 3 ية نتطبيقات البرممة الخطية فى الهندسة المد 0704760  .85

  3 3 ادارة المخاطر ، التأمين ، الترا يص 0704761  .86

  3 3 التحكم فى المودة فى عمليات التشييد 0704762  .87

  3 3 االساسات ال حلة 7630407  .88

  3 3 المطالبات والمس ولية القانونية وفض المنازعات 7640407  .89
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  3 3 االنتاجية فى مشروعات التشييد 0704765  .90

  3 3 نزاعات تأ ير الوقر فى عقود البناء 0704766  .91

  3 3 فى مشروعات الهندسة المدنيةتطبيقات الحاسب اآللى  0704767  .92

  3 3 هندسة وادارة مشروعات التشييد 0704768  .93

  3 3 تقنيات ادارة شركات التشييد 0704769  .94

  3 3 هندسة القيمة فى ادارة التشييد 0704770  .95

  3 3 معدات التشييد وطر  االنشاء 0704771  .96

  3 3 دراسات المدوى فى مشروعات الهندسة المدنية 0704772  .97

  3 3 تحليا المنشآت الفراغية وغير التقليدية 0704810  .98

  3 3 االداء الزلزالى الالمرن وتقييم التلف للمنشآت 0704811  .99

  3 3 هندسة الرياح 0704812  .100

  3 3 التحليا الزلزالى للمنشآت 0704813  .101

  3 3 2-تحليا واستقرار المنشآت المعلقة  0704814  .102

  3 3 الحدى لمشاكا ميكانيكا التربةالتحليا  0704820  .103

  3 3 هندسة الزالزل الميوتقنية 0704821  .104

  3 3 الطر  العددية المتقدمة لحا مشاكا التربة 0704822  .105

  3 3 األسس النظرية لميكانيكا التربة المتقدمة 0704823  .106

  3 3 التدا ا بين التربة والمنشآت 0704824  .107

  3 3 وتطبيقاته فى الهندسة الميوتقنيةالتحليا العددى  0704825  .108

  3 3 المنشآت المعدنية المعلقة 0704830  .109

  3 3 المنشآت المعدنية سابقة االجهاد 0704831  .110

  3 3 التصميم اللدن للمنشآت المعدنية 0704832  .111

  3 3 3-تصميم المنشآت المعدنية أات الطابر الخاص  0704833  .112

  3 3 3-استقرار المنشآت  0704834  .113

  3 3 الخرسانة أاتية الدمت والخرسانة عالية األداء 0704840  .114

  3 3 ميكانيكا التصد  المتقدمة 0704841  .115

  3 3 الخرسانة الحرارية ومقاومة الخرسانة المسلحة للحريق 0704842  .116

  3 3 التركيب الدقيق وميكروميكانيكا المواد 0704843  .117

  3 3 3-المسلحة تصميم المنشآت الخرسانية  0704850  .118

  3 3 3-تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل  0704851  .119

  3 3 2-تحليا وتصميم المبانى الخرسانية العالية  0704852  .120

  3 3 ميكانيكا المنشآت الخرسانية 0704853  .121

  3 3 هندسة القيمة فى صناعة التشييد 0704860  .122

  3 3 المتقدمة فى ادارة مشروعات التشييد تطبيقات الحاسب اآللى 0704861  .123

124.  0704862 
اسس التعاقدات المحلية والدولية فى مشروعات الهندسة 

 المدنية
3 3  

  3 3 االساليب المتقدمة فى هندسة التشييد 0704863  .125

  3 3 النمبجة الرياضية المتقدمة 0704864  .126

  3 3 التشييدالتحكم فى المودة وتأثيرها على عمليات  0704865  .127

  3 3 إدارة المخاطر ونظريات عدم التأكد 0704866  .128

  3 3 استخدام النظم الخبيرة فى ادارة التشييد 0704867  .129

 

  مناقشة 3 فى الهندسة االنشائية مشرو  دبلوم 601 04 07  .130

  مناقشة 3 فى ادارة مشارير التشييدمشرو  دبلوم  602 04 07  .131

  مناقشة 3 فى الهندسة االنشائيةتقرير علمى ماجستير الهندسة  701 04 07  .132

  مناقشة 3 فى ادارة مشارير التشييدتقرير علمى ماجستير الهندسة  702 04 07  .133

  مناقشة 8 رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة االنشائية 705 04 07  .134
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  مناقشة 8 ادارة مشارير التشييدرسالة ماجستيرالعلوم فى  706 04 07  .135

  مناقشة 24 الهندسة االنشائيةفى رسالة الدكتوراه  801 04 07  .136

  مناقشة 24 ادارة مشارير التشييدفى رسالة الدكتوراه  802 04 07  .137

 

 دكتوراه ( -ماجستير –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 

 
   التحليل االنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اآللى   04 07  610

 -الطير  التقريبيية للتحلييا االنشيائى  -طريقية المسياءة لتحلييا المنشيآت االطاريية والشيبكية  -تحليا المنشآت بالمصيفوفات 

 .تطبيقات الحاسب اآللى

 

 األنظمة االنشائية المتقدمة وتطبيقاتها611 04 07 

االطيييارات أات االربطييية المتمركيييزة  –االطيييارات المقاومييية للعيييزوم  –االنظمييية المتقدمييية المقاومييية لالدميييال المانبيييية 

القبياب المتشيابكة أات الطبقية   -المنشيآت المركبية -االطارات الشبكية المقاومة للعزوم  –األنظمة المشتركة –والالمتمركزة 

 –المنشيآت الغشيائية والنسييمية  –المنشيآت أات شيبكة الكيابالت  –ات الطبقتيين الشيبكات الفراغيية أ –االدادية والمزدوجة 

 .تطبيقات باستخدام برامج الحاسب اآللى للتحليا االنشائى  -المنشآت القابلة للطى  –المنشآت المرتكزة هوائيا 

 

 مقدمة فى نظرية المرونة 612 04 07

 -االجهيادات الثمانيية  –متمهيات انحيراف االجهياد وثوابتيه  –الرئيسيية  نفعياالتاالجهادات واال –تعريف االجهاد واالنفعال 

مبيادىء الشيغا  –نفعيال ثنيائى االبعياد دالة االجهاد واال –قانون هوك   -معادالت التوافق  –معادالت االتزان  –دوائر مور 

   .االدداثيات القطبية –دالة االجهاد  -االفتراضى 

 

 المنشآتمقدمة فى ديناميكا  613 04 07

اسييتمابة  -االهتييزاز الحيير والقسييرى لألنظميية أات درجيية الحرييية الوادييدة  -معادليية الحركيية  -أنييوا  االدمييال الديناميكييية 

 .مقدمة الستمابة األنظمة أات درجات الحرية المتعددة -االنظمة أات درجة الحرية الواددة للزالزل 

 

 الطرق العددية للتحليل االنشائى 614 04 07

 -الطير  التقريبيية للتحلييا االنشيائى  -طريقية المسياءة لتحلييا المنشيآت االطاريية والشيبكية  -المنشآت بالمصيفوفات تحليا 

 .تطبيقات الحاسب اآللى

 

 اللدن للمنشآت -التحليل المرن 615 04 07

الليدن -التحلييا الميرن -التقوس والدوران للمفاصيا اللدنية  -طر  تكون المفصا اللدن فى المنشآت  -تعريف المفصا اللدن 

 .دراسة األداء الزلزالى الالمرن لالطارات المصممة طبقا للكود المصرى - لالطارات المعرضة ألدمال استاتيكية جانبية

 

 مقدمة فى التحليل الالخطى للمنشآت 616 04 07

تتبير ممير  -المتزايد والمتكرر تقنيات الحا  –دا المسائا الال طية  -طر  تحقيق االتزان  –تعريف الال طية ومصادرها 

  .معايير التقارب -الحركة الباتية لتزايد الحما   -االتزان بعد دد النهاية وتشعب النقاط الحرجة 

 

 ميكانيكا التربة واالساسات  المتقدمة 620 04 07

تحليييا  -إجهيياد التحميييا للتربيية واألساسييات السييطحية  -ان ييغاط التربيية  -بييرامج استكشيياف التربيية . مقاوميية القييص للتربيية 

السيمالت والحصيائر  -نظريية معاميا رد الفعيا الميرن للتربية   - الهبوط وتدعيم التربة باسيتخدام مصيارف الرميال الرأسيية

 .ا تبارات التربة -المواصفات المصرية لألساسات السطحية  - المرتكزة على تربة مرنة

 

 

 

 

 الموقع واألبحاث الحقلية والمعملية استكشاف04 07  621 
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 -اال تبييارات الحقلييية فييى الموقيير  -اال تبييارات المعملييية للتربيية  -طيير  االستكشيياف المختلفيية  -برنييامج استكشيياف الموقيير 

التحلييا الكيمييائى للتربية  -األجهيزة الحقليية لقيياس اإلزادية فيى التربية  -أجهزة وطر  تحديد  صيائص التربية فيى الموقير 

 مياه األرضية .وال

 

 ميكانيكا الصخر وهندسة األنفاق 622 04 07

استكشياف  -الخصائص الميكانيكيية وطير  قياسيها  -الخصائص الطبيعية واال تبارات المعملية  -تعريفات . تكوين الصخر 

 -اتييزان جوانييب الحفيير  -ال ييغ  المييانبى للصييخور  -اإلجهييادات تحيير األدمييال السييطحية  -الموقيير واال تبييارات الحقلييية 

 تخطي  األنفيا  -ضغ  التربة والصخور على جسم النفق  -االستكشاف الميولوجى  -أنوا  األنفا   -التأسيس على الصخر 

 طر  التشييد واإلنشاء . -التصميم والمواصفات  -

 

 التصميم الحدى للمنشآت المعدنية 04 07  630

  -تصيميم الشيبكيات المعدنيية باسيتخدام طريقية المقاومية القصيوى   -المعدنيية  دراسة مقارنة لطر  التصميم فيى المنشيآت   

 و تصميم الوصالت المعدنية بطريقة المقاومة القصوى.  -تصميم الكمرات واإلطارات المعدنية 

 

 تصميم الكمرات المركبة 631 04 07

  -تييأثير اإلجهييادات الثانوييية   -ت المركبيية طيير  تصييميم الكمييرات البسيييطة والمسييتمرة للمنشييآ  -المنشييآت المركبيية  نظرييية

 طر  التنفيب المختلفة للمنشآت المركبة.  -رواب  القص 

 

  إستقرار المنشآت المعدنية  632 04 07

النميياأج الرياضييية لفهييم   -الطيير  المختلفية لحسيياب الحمييا الحيرج   -أنيوا  األدمييال واألجسييام   -أسيس و شييروط اإلتييزان 

  -اإللتواء واالنبعياج اإللتيوائى   -استقرار اإلطارات  -الحما الحرج لألعمدة واألعمدة الكمرية   -االتزان موضو  استقرار 

 إنبعاج األلواح.  -االنبعاج المانبي للكمرات 

 

 تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص  633 04 07

تصيميم األبيراج المعدنيية   -ميم الصيوامر ومخيازن الغيالل تصي  -تصميم الخزانات المرتفعة    -تصميم الخزانات المعدنية  

 المنشآت الفراغية واألسطح أات البحور الكبيرة.   -تصميم أبراج نقا القوى الكهربية  -الملممة واألبراج أاتية االتزان  

 

 الجدران الرقيقةتصميم المنشآت المعدنية ذات   634 04 07

تصيميم  –العيرض الفعيال ألع ياء ال يغ   –اجهيادات التصيمميم المسيموح بهيا  – واص القطاعات  –توصيف العناصر 

 تصميم الوصالت. –الكمرات واألعمدة  –األع اء المعرضة لقوى محورية 

 

 خواص المواد   640 04 07

أنييوا   اصييه ميين االسييمنر  –تيياثير الحييراره  –االماهييه  –تحملييية االسييمنر  –الخييواص و اإل تيييار  –ركييام الخرسييانه 

الخيواص الميكانيكييه  –التكلفيه  –األدائيه  –الخواص الفيزيائيه  –التصنيف  –اإلضافات الكيميائيه و المعدنيه  –الإلضافات 

 مقدمه عن البوليمرات . –مواد عزل المياه والحرارة  –الخصائص و اإل تبارات  –األنو   –األ شاب  –

 

 مواصفات مواد االنشاء 641 04 07 

 تركيب مواد االنشاء. –اصفات القياسية المصرية االمريكية والبريطانية مقارنة بين المو

 

 أنواع خاصة من الخرسانة.642 04 07 

الخرسييانة  –الخرسيانة سيابقة االجهياد  –الخرسيانة الكتليية  –الخرسيانة أات االلييياف  – يواص ومقاومية الخرسيانة الخفيفية 

 الخرسانة الثقيلة الوزن. –سابقة الصب 

 

 التفتيش وضبط الجودة  643 04 07

 –تأكييد الميودة  –منحنييات ضيب  الميودة  –تممير النتيائج والتوزيعيات االدصيائية لهيا  –اساليب اال تبارات وا ب العينات 

التفتييش قبيا  –التفتييش وا تبيارات ميواد االنشياء  –تطبيفات عليى دياالت دقيقيية مين المواقير  –المواصفات و ط  القبول 

 واثناء وبعد االنشاء.

 

 إنتاج المواد الهندسية والتعب واللحام  644 04 07
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عمليات الدرفلة  –عمليات الصب المستمر  –إنتاج الحديد األسفنمي  –الفرن العالي  –المواد الخام للحديد  –المواد الحديدية 

الصييهر والصييب  –طريقيية التحليييا الكهربييي  –لأللمونيييوم الخامييات األولييية  –المييواد الغييير دديدييية  –السييحب والحييدادة  –

اللدائن وأمثلة لميواد  –السبائت  –استخراج الرصاص  –المواد األولية للرصاص  –عمليات الدرفلة  –والمستمر لأللمونيوم 

 أ رل.

االنهييار  –ادات المتبقيية االجهي –مقاومة التعيب ليبعض أنيوا  اللحيام الشيائعة  –تكنولوجيا اللحام  –أنوا  األدمال المتكررة 

ات االنهييار للمعيادن الملحومية يينظر –انهيار المعيادن واللحيام تحير تيأثير االدميال المتكيررة  –القصف لألع اء المعدنية 

اال تبيارات الغيير متلفية للحيام االجهيادات المتبقيية وطير   –تقنيية اللحيام  –ا تبيارات اللحيام  –التصيميم  –وغير الملحومة 

 .قياسها

 

 1-اإلختبارات الغير متلفة وتحليل اإلجهادات   645 04 07

اال تبييارات  –ا تبييار اال تييرا  بالسييوائا  –ا تبييارات الفحييص البصييرل وال ييغ  والتسييرب  –اال تبييارات الغييير متلفيية 

 –االنشييائية طريقيية النميياأج  –تحليييا االجهييادات بييالطر  التمريبييية  –االشييعاعية المغناطيسييية وبالموجييات فييو  الصييوتية 

 طريقة المرونة التصويرية. –طريقة الشبكات  –القصف  –طريقة الطالء 

 

 1 -تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة 650 04 07 

تحلييا وتصيميم العناصير الخرسيانية المسيلحة  –مقاومة الخرسانة تحر تأثير االجهادات المشيتركة  –طريقة داالت الحدود 

دياالت ديدود التشيغيا:  –التماسيت وطيول الربياط  –القيص وااللتيواء  –ال غ  الالمحيورى  –المعرضة الى عزوم انحناء 

 تحليا البالطات باستخدام طريقة  طوط الخ و . –التر يم والتحكم فى الشروخ 

 

 1 –الخرسانة سابقة اإلجهاد 651  04 07 

تحليا وتصميم القطاعات المعرضة  -اإلجهاد الفواقد فى سبق – واص مواد الخرسانة سابقة اإلجهاد  –أنظمة سبق اإلجهاد 

 الكمرات المركبة. –التشرخ واألدمال القصوى  –لعزوم انحناء وقوى قص 

 

 المنشات القشرية والفراغية652 04 07 

األسطح القشرية االسطوانية: النظريية الغشيائية، نظريية االنحنياء  –النظرية الغشائية لألسطح الدورانية  –األدمال  –مقدمة 

لألسييطح االسييطوانية الدائرييية المقفليية المعرضيية ألدمييال متماثليية محوريييا، نظرييية االنحنيياء لألسييطح االسييطوانية الدائرييية 

األسيقف القشيرية االسيطوانية الدائريية  –األسيقف القشيرية االسيطوانية الدائريية المسيتمرة فيى االتمياه العرضيى  –المفتودة 

 لى قشريات متنوعة.تطبيقات ع -المستمرة فى االتماه الطولى 

 

 تصميم المنشات الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل653  04 07 

 –التحليييا اإلنشييائي  – ييواص المبييانى المقاوميية ألدمييال الييزالزل  –دركيية القشييرة األرضييية والتييأثير الزلزالييى   –مقدميية 

 –وصيالت وتوقيف ددييد التسيليح  –صيرى األسس الخاصة للمنشات الخرسانية : مبادئ التصميم ، التصميم طبقيا للكيود الم

 عناصر االساسات الخرسانية.

 

 فحص وتقييم وإصال  وتدعيم المنشات الخرسانية المسلحة  654 04 07

أسياليب إصيالح  –الغرض مين اإلصيالح والتيدعيم  –المنشات الخرسانية المسلحة   أساليب تقييم –طر  الفحص  –العيوب 

تحليا القطاعات الخرسانية المسلحة بعيد  –األساليب الحديثة فى االصالح أو التدعيم  –حة وتدعيم المنشات الخرسانية المسل

 التدعيم.

 

 مقدمة فى المبانى الخرسانية العالية  655 04 07

تصيميم ديوائ   –تحليا وتصميم المبانى العالية المشتملة على دوائ  قص متماثلة التوزيير وغيير متماثلية التوزيير  –مقدمة 

 تقييم هبه الطر . –تصميم المنشات الصندوقية  –المشتملة على فتحات القص 

 

 شروط التعاقدات في مشروعات الهندسة المدنية 660 04 07

االلتزاميات  - مسيتندات العقيد - المهمية و العقيد الثيانول - المهنيدس  و نائيب المهنيدس - الشروط العامة. تعاريف وتفسييرات

–  لييا المسييؤوليات القانونييية - التعليييق البييدايات و التييا يرات - لودييدة الصييناعية و الصيينعةا - المييواد – العمييال – العاميية

الكمييات  - قياسيات – أعميال و ميواد مؤقتية - معيدات المقياول - اإلجيراءات للمطالبيات - الزيادات و اال فاالت - التعديالت

تحديييد  - التخلييى عيين األداء- المخيياطر الخاصيية - المعالمييات – الشييهادات و الييدفر- ترشيييحات مقيياولي البيياطن - التمميعييية

 النقد و معدالت سعر الصرف. - تغيرات السعر و شريعة القانون - رب العما - المالدظات – المداالت
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 تحسين اإلنتاجية في مشروعات التشييد 661 04 07

التقيدير  - نظرية ا تبار النشياط - عد الموقر - العما قياسات - تقنيات التسميا - عمليات  تطوير اإلنتاج. تحليا مهمة العما

دافير القيوى  - تقيديم طليب العطياءات - تسوية العطياءات - عمليات التقدير - الفر  المت منة في التقدير الهندسي - الهندسي

 العقود الثانوية. - التحكم في المواد - تقسيم التكلفة - التحكم في التكلفة - العاملة

 

 تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة المشروعات 662 04 07

 - مصييادر اإلدارة - األهييداف و التقييدم - دسيياب و تسييوية المدوليية - قييواميس  تعريييف  النشيياط - النشيياط و النتيميية الزمنييية

طباعية  - بيانيات ملخصية - تصيفيات – ترتيبيات – ممموعيات – نظيرة المسيتهلت - أدوات المشرو  - ممموعات المشرو 

 رسومات. -تقارير  - ن العامالم مو

 

 هندسة التشييد 07 04 663

- اليدمت والتشيطيب - التحمييا والنقيا - الحفير والنقيا - معيدات نقيا التربية و صائصيها - نظرة عامة عين صيناعة التشيييد

 تصميم الشدات. -  رسانة االنشاءات

 

 إدارة شركات التشييد 07 04 664

 - سيوقيات االنشياء العيالمى - قوة الشيركة وضيعفها - استراتيمية تطوير ادارة االعمال - تخطي  التسويق - تنظيمات الموقر

المصيادر  - إدارة التموييا - إدارة معلوميات ومصيادر المقياول - العمليات المت منة فى إدارة االعمال - معلومات المصادر

 الى.إدصاء الت خم الم - تحليا تقرير الموازنة - دسابات الشركات - الرئيسية

 

 أساسيات البرمجة الرياضية فى مشروعات التشييد  665 04 07

فكييرة عاميية عيين طريقيية  - الخطييية أنظميية إضييافية للبرمميية - أنظميية البرمميية الخطييية  - نمييوأجين متغيييرين ودلهييم بيانيييا

الطير   - الطريقية الثنائيية لطريقية السيمبلكس - الطريقة المبدئيية لطريقية السيمبلكس - تطوير طريقة السمبلكس - السمبلكس

تعيديا  - أسيس رياضيية - اإلطار العام لتفسير طريقية السيمبلكس: تحلييا الحساسيية - الخاصة لطريقة السمبلكس و تطبيقاتها

 - لة الثنائييةالتفسيير االقتصيادل للمشيك - دا المشيكلة الثنائيية - تعريف المشكلة الثنائية - الطريقة المبدئية لطريقة السمبلكس

 دا مشاكا النقا. - تعريف و تطبيقات مشاكا النقا - النظام المترل للبرممة الخطية

 

 مقدمة فى المعدات وطرق اإلنشاء  666 04 07

 –األونيا   –بعيض أنظمية الرفير البسييطه  –ماكينيات الحفير الخاصيه  –طير  نقيا الميواد  –ماكينات الحفر ثابتة الموضر 

انتيياج  –انتيياج الركييام  –م ييخات الخرسييانه  –األونييا  األداديييه  –الييونش أو الشييوكه  –البرجيييه  األونييا  –الشييادنات 

 –تنفييب الرصيف الصيلب  -مواد الرصيف الميرن البيتومينييه  –تنفيب الرصف المرن  –الخرسانه سابقة اإلجهاد  –الخرسانه 

 ارى.طر  إنشاء الكب –تكنولوجيا اللحام  –دراسة أمان التربه تحر الرصف 

 

 دراسات الجدوى اإلقتصادية لمشروعات التشييد  667 04 07

القيمية  الماليية  - معيدالت تيأثير الفائيدة  االسيمية - الفائيدة المركبية - منحنى التدفق النقيدل  -الفائدة البسيطة  - دسابات مفيدة

 - الطر  التقليديية فيي التقيييم - التناسب االقتصادل - المتتالية المائلة المنتظمة - التكافؤ – الدفعات المالية المنتظمة - الحالية

تحليييا مييؤثرات  - طريقيية إعييادة معييدل الييد ا - تكلفيية راس المييال - طريقيية القيميية المالييية الحالييية - طريقيية التكلفيية المكاف يية

 االقتصاد.

 

 مقدمة فى استقرار المنشآت  668 04 07

األعميدة الكمريية : دوال  -استقرار األعمدة فى المماالت المرنة واللدنة   -النماأج الرياضية  –المقدمة والمصطلحات الفنية 

  .االنبعاج المانبى للكمرات-االنبعاج االنثنائى االلتوائى  -االنبعاج االلتوائى –االستقرار 

 

 

 

 1-استقرار المنشآت   710  04 07

األعميدة الكمريية : دوال  -فى المماالت المرنة واللدنة  استقرار األعمدة  -ج الرياضية أالنما –المقدمة والمصطلحات الفنية 

   .االنبعاج المانبى للكمرات-االنبعاج االنثنائى االلتوائى  -االنبعاج االلتوائى –االستقرار 
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 نظرية المرونة  711 04 07

 –جهييياد وثوابتيييه متمهيييات انحييراف اال –االجهيييادات الرئيسييية وثوابييير متمهيييات االجهيياد  –متمهييات االجهييياد واالنفعييال 

العالقية الخطيية  -معادالت التوافيق  –معادالت االتزان  –دوائر مور فى نظام االجهادات ثالثى االبعاد  -االجهادات الثمانية 

 –داليية االنفعييال المسييتوى  –داليية االجهيياد المسييتوى  –المرنيية المودييدة الخييواص بييين االجهيياد واالنفعييال ) قييانون هييوك ( 

مسيائا  –تطبيقيات : تيأثير الفتحيات الدائريية عليى توزيير االجهياد فيى االليواح  –دالة االجهياد  -راضى  مبادىء الشغا االفت

   .المسائا ثنائية االبعاد فى االدداثيات القطبية –سانر فينانر 

 

 التحليل اللدن للمنشآت712 04 07 

 -عالقية الحميا واالزادية  –طريقة الخطوة  طوة  - آليات االنهيار –تكون المفصا اللدن  –المفاهيم الرئيسية للتحليا اللدن 

طريقيية ضييم آليييات  –آليييات االنهيييار المزئييى والكلييى وفييو  الكلييى  –النظريييات الحركييية واالسييتاتيكية والنظرييية األدادييية 

 .تحليا االلواح المستطيلة والدائرية –التحميا الدورى ونظرية االرتياح  -التر يم عند االنهيار  –االنهيار 

 

 التحليل االنشائى لاللوا  والقشريات  713 04 07

دييا  -صييياغة المعييادالت الحاكميية لاللييواح المسييتطيلة المعرضيية الدمييال عمودييية عليهييا وأ ييرى فييى مسييتواها  –الفييروض 

 -االلييواح أات االشييكال المختلفيية  –االلييواح المسييتطيلة المسييتمرة  –مسييائا االلييواح المسييتطيلة تحيير شييروط دافيية مختلفيية 

  .التر يم الكبير وانبعاج االلواح الرقيقة –جهادات الحرارية فى االلواح اال

 .عالقات االنفعال واالزادة  –عالقات االجهاد واالنفعال  –الفروض  –االنوا  المختلفة للمنشآت القشرية 

 –ريات االسييطوانية تحليييا القشيي –الشييروط الحدييية  –نظرييية الغشيياء االساسييية للقشييريات الرقيقيية  –المييؤثرات الدا لييية 

   .اضطراب الحافة –القشريات أات التقوس المزدوج 

 

 1-ديناميكا المنشآت   714 04 07

 -االهتييزاز الحيير والقسييرى لالنظميية أات درجيية الحرييية الوادييدة  -صييياغة معادليية الحركيية  –أنييوا  االدمييال الديناميكييية 

اسيتمابة  -هتزاز القسرى لالنظمة أات درجيات الحريية المتعيددة اال -االهتزاز الحر لالنظمة أات درجات الحرية المتعددة  

 .االنظمة أات درجات الحرية المتعددة للزالزل وزوابر الرياح

 

 2-ديناميكا المنشآت  715 04 07

لالدميال اسيتمابة االنظمية أات درجية الحريية الواديدة  –االهتيزاز العشيوائى  -تحليا فيورير  -التحليا النسقى الغير تقليدى 

  .االهتزاز الال طى -استمابة االنظمة أات درجات الحرية المتعددة لالدمال العشوائية  -العشوائية 

 

 تحليل المنشآت المركبة  716 04 07

تحلييا الكمييرات البسيييطة -تحلييا األعمييدة الكمرييية المركبية تحيير تييأثير األدميال طويليية المييدى  -تحلييا القطاعييات المركبيية 

تيأثير االنيزال  والرفير عنيد  -نظريية الفصيا المتبيادل المزئيى للكميرات البسييطة والمسيتمرة المركبية  -ركبة والمستمرة الم

  .أنوا  وتحليا الوصالت المركبة-تشابت البالطة الخرسانية مر الكمرات الحديدية  

 

 1-طريقة العناصر المحددة  717 04 07

تمثييا  -المفاهيم االساسية لطريقة العناصر المحيدودة  -المتبقى الموزونطر   -طريقة الفرو  المحدودة –جبر المصفوفات 

 -طريقيية الطاقيية  –اسييتنباط معادليية العنصير واطريقيية المباشيرة  -ا تييار دوال الشييكا ) دوال التقرييب (  –المنشيأ وتمزي ييه 

ئا ثنائية األبعاد ووثالثيية األبعياد صياغة المسا -عما الخرائ  والتكاما العددى  –العناصر المحدودة أات الدرجات االعلى 

 -تقنييات الحيا  –الحاالت الحدية  –معادلة المنشأ  -مسائا االجهاد المستوى واالنفعال المستوى ومسائا التماثا المحورى  -

  .تطبيقات الحاسب اآللى للمنشآت المختلفة

 

 

 

 

 1-التحليل الالخطى للمنشآت   718 04 07

 - Eulerوطريقة  Lagrangeتحقيق االتزان : طريقة  -نظام االدداثيات  –التحليا االنشائى مستويات  –مصادر الال طية 

الحركية  -تتبر ممر االتزان بعد دد النهاية وتشعب النقاط الحرجة  -تقنيات الحا المتزايد والمتكرر  –دا المسائا الال طية 

  .معايير التقارب -الباتية لتزايد الحما  
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 فى األداء الزلزالى الالمرن وتقييم التلف للمنشآت مقدمة  719 04 07

طر  تقييم المقاومة العامة والممطولية لالنظمة االنشائية المختلفة تحير تيأثير  –مقدمة فى نمبجة االنظمة االنشائية المختلفة 

تقيييم التليف  -لال طيية الهندسيية تقدير االداء المحلى للعناصر االنشائية المستقلة وتحديد تيأثير ا -التحميا االستاتيكى الدفعى 

 .المحلى للعناصر المستقلة والتلف الكلى للنظام االنشائى باستخدام أدلة التلف

 

 يةئالهندسة الجيوبي720 04 07 

الممارسييات الميوتقنييية للييتخلص ميين المخلفييات: منشييات الييتخلص ميين المخلفييات: منيياطق الييردم، التبطييين بييالطين، التبطييين 

 الميوتقنية، أساليب الممر و االزالة، أتزان مناطق الردم.باأغشية 

تييـكنولوجيا الييتخلص ميين المخلفييات: اسييتراتيميات اإلصييالح، القواطيير الرأسييية، أنظميية التغطييية، أنظميية آبييار االسييتعادة، 

 .لفادوسأستكشاف أسفا سطح التربة بالوسائا الميوفيزيائية. أبار مراقبة منطة ا أإلصالح البيولوجي في الموقر.

 

 المنشآت المدفونة و االنفاق 721 04 07

دساب األدميال عليى المنشيآت المدفونية أات األشيكال والمسياءات المختلفية نتيمية ألوزان التربية واألدميال الحيية . أدميال 

 التصميم . طر  اإلنشاء والحفر . تأثير عمليات اإلنشاء على المبانى المماورة

 

 ديناميكا التربة723 04 07 

نظرية االهتزازات. سريان الموجات فى وس  متمانس واتماهى الخواص . سريان الموجة فى طبقيات. سيريان الموجية فيى 

 .تربة مشبعة. التصرفات الديناميكية للتربة المحملة. نظرية اهتزاز األساسات

 

 المنشآت الساندة األرضية  724 04 07

التصيميم  - اعتبارات المتانية - اعتبارات التصميم - األدمال واإلجهادات - التصميم الهيدروليكى - المواد والتصنير - مةمقد

 تدعيم التربة. - دوائ  الروبه - المواصفات واال تبارات - المقاوم للكبريتات

 

 األساسات العميقة  725 04 07

للخوازييق المفيردة  قيدرة التحميا القصيوى -السلوك المرن للخوازيق والدعامات المعرضية إليى أدميال محوريية وعرضيية 

المعيادالت  -اإلجهيادات الناتمية عين د  الخوازييق  -وممموعات الخوازيق المعرضة إلى أدمال محورية وعرضية ومائلة 

أساسيات عميقية فيى تربية أات  -التفتييش عليى الخوازييق وا تبارهيا بعيد تنفييبها  -الديناميكية لحسياب قيوة تحميا الخوازييق 

 ظروف صعبة.

 

 األسس النظرية لميكانيكا التربة  726 04 07

 - مقاومة التربة للقيص - ميكانيكا التربة بطريقة الحالة الحرجة - مبدأ طريق اإلجهاد  - التصرف اإلجهادل االنفعالي للتربة

 سريان المياه  الل التربة.

 

 األجهزة والتجارب الحقلية للتربة  727 04 07

 -ا تبيار تحمييا الليوح  -قيياس اإلزادية باسيتعمال االنكيانومتر  -أبيار ال يخ و آبيار المالدظية -تنفييب اآلبيار  -نظرية اآلبار 

 .جهاز قياس ال غ  -جهاز اال ترا  المخروطى البيزومترى  -أجهزة اال ترا  اإلستاتيكى والديناميكى 

 

 2- ميكانيكا الصخر وهندسة األنفاق  728 04 07

استكشياف   - الخصائص الميكانيكية وطر  قياسها -لطبيعية واال تبارات المعملية الخصائص ا -تكوين الصخر  -تعريفات 

 -اتييزان جوانييب الحفيير  -ال ييغ  المييانبى للصييخور  -اإلجهييادات تحيير األدمييال السييطحية  -الموقيير واال تبييارات الحقلييية 

 تخطي  األنفيا  -ضغ  التربة والصخور على جسم النفق  -االستكشاف الميولوجى  -أنوا  األنفا   -التأسيس على الصخر 

 طر  التشييد واإلنشاء.  -التصميم والمواصفات  -

 

 2-استقرار المنشآت   730 04 07

استقرار العقود  -استقرار االلواح فى المماالت المرنة واللدنة  –استقرار االطارات  -انبعاج االعمدة على االساسات المرنة 

  .تقرار القشرياتاس –والحلقات 

 

 المنشآت المعدنية الفراغية  731 04 07
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تصيميم   -األدميال الميؤثرة عليى المنشيآت الفراغيية    -الطر  المختلفة لتحلييا المنشيآت الفراغيية إليمياد القيوى  الدا ليية  

 طر  تنفيب المنشآت الفراغية.  -القطاعات والوصالت للمنشآت الفراغية  

 

 المبانى المعدنية العالية  732 04 07

  -األنظمية اإلنشيائية لتوزيير األدميال   -األدميال الميؤثرة عليى المبيانى العاليية   -مقدمة عين أنظمية اإلنشياء للمبيانى العاليية 

 تصيميم الوصيالت وأنظمية  -سلوك المبانى تحر تأثير األدميال الرأسيية واألفقيية   -الطر  التقربية لتحليا المنشآت العالية 

 األربطة. 

  

 التصميم األمثل للمنشآت المعدنية  733  04 07

البرممية الخطيية والال طيية   -طريقية المعييارالمثلى   -طر  التصميم اإلنشائى األمثيا    -الصياغة العامة للتصميم األمثا 

 تطبيقات فى التصميم األمثا للمنشآت المعدنية.  -والديناميكية 

 

 المعدنية المشكلة على الباردالمنشآت 734 04 07 

تصميم األع ياء المعرضية لقيوى ضيغ  محوريية أو عيزوم    -مبدأ العرض الفعال   -نظرية القطاعات أات المدار الرقيق 

تصيميم الوصيالت بالمسيامير أات الصيامولة والمسيامير أاتيية التثقييب   -تصيميم القطاعيات األنبوبيية    -أنحناء أو كالهميا  

 طر  التنفيب.  -حومة  والوصالت المل

 

 تصميم المنشآت المعدنية بطريقة المقاومة القصوى735 04 07 

دراسية مقارنية  –تصيميم الوصيالت  –تصيميم الكميرات واالطيارات  –تصميم الشبكيات باستخدام طريقة المقاومة القصوى 

 بين الطر  البمختلفة لتصميم المنشات المعدنية.

 

 2-ذات الطابع الخاص المنشآت المعدنية تصميم 736 04 07 

 تصميم االبراج أات الشدادات واالبراج المستقرة أاتيا. –الصوامر  –الخزانات المرتفعة  –تصميم الخزانات 

 

 تحليل وتصميم األبراج المعدنية737 04 07 

أبييراج البييخ  –أدمييال الكييابالت األدمييال الرأسييية وأدمييال الرييياح و –االبييراج أاتييية االسييتقرار واالبييراج أات الشييدادات 

التصييينير  –التحلييييا الخطيييى والال طيييى ومقاومييية االنبعييياج وطييير  التصيييميم  –والشيييدادات وطييير  التثبيييير واالساسيييات 

 والتركيب.

 

 2-التحليل االنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اآللى 738 04 07 

طييير  التحليييا االنشيييائى  -لتحليييا المنشيييآت ثالثييية االبعيياد طريقييية المسيياءة  -تحليييا المنشييآت الفراغيييية الثالثييية االبعيياد 

  .تطبيقات الحاسب اآللى -الديناميكى

 

 1- المعلقةالمنشآت تحليل واستقرار 739 04 07 

مقدمية فيى التحلييا الال طيى  –التحليا االستاتيكى  -السلوك االنشائى للكابالت -اشكال المنشآت المعلقة  -تعريفات  –مقدمة 

 .طر  التصميم و التركيب -مقدمة فى االداء تحر تأثير أدمال الزالزل والرياح   –ر واالستقرا

 

 الخواص المعتمده على الزمن و إنهيار الخرسانه المتصلده .740  04 07 

 –انكميا  الخرسيانة  -مقاومة الخرسانة فى ال غ  والشد تحر تأثير االدمال المحورية االداديية والثنائيية والثالثيية التيأثير

 استر اء االجهاد فى الخرسانة سابقة االجهاد. –زدف الخرسانة السابقة االجهاد  –زدف الخرسانة 

 

 

 

 تكنولوجيا الخرسانة 741 04 07 

ا تبييارات  –تييأثير التغيييرات الحممييية علييى الشييروخ فييى الخرسييانة الكتلييية  –الخرسييانة الكتلييية  –ه  رسييانة األجييواء الحييار

 –تصميم الخلطات للخرسانات العادية وثقلية الوزن  –تدهور الخرسانة فى المنشآت المائية  –الخرسانة فى المنشآت القائمة 

 –الميواد اإلنشيائيه المركبيه  –بيار واسيتخدام الركيام للخرسيانة ا ت –تقييم نتائج ا تبيارات الخرسيانة  –االضافات للخرسانة 

 الخرسانة الحراريه  .

 



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 39 

 تدهور مواد االنشاء ومواد الترميم.742 04 07 

تقدير تلف  –المهاجمة الكيميائية  -العواما الخارجية المؤثرة على تدهور الخرسانة –صدأ دديد التسليح  –تحملية الخرسانة 

 دالة دراسية لمواد الترميم. –دماية دديد التسليح من التآكا  –طر  الترميم  –الخرسانة 

 

 

 االختبارات غير المتلفة وتحليل االجهادات بالطرق التجريبية  743 04 07

اال تبييارات  –ا تبييار اال تييرا  بالسييوائا  –ا تبييارات الفحييص البصييرى وال ييغ  والتسييرب  –اال تبييارات غييير المتلفيية 

 –طريقيية النميياأج االنشييائية  –تحليييا االجهييادات بييالطر  التمريبييية  –االشييعاعية والمغناطيسييية وبالموجييات فييو  الصييوتية 

 طريقة المرونة التصويرية . –طريقة الشبكات  –القصف  –طريقة الطالء 

 

 نظريات الصدأ للمواد المعدنية.744 04 07 

تآكا التعب واجهادات الزدف . الشروخ فيى المعيادن المعرضية لوسي   –المعادن المتآكلة  نظرية الخاليا الملفانية .  واص

طير   –صيدأ ددييد التسيليح  –تطبيقيات فيى دياالت قيدور ال يغ   –التصميم الحيدى للمعيادن فيى البي ية المعاديية  –عدائى 

 ا تبارات ورصد الصدأ . –فكرة الحماية الكاثودية  –الحماية للمعادن 

 

 تحملية الخرسانة745 04 07 

مهاجمية الخرسيانة  –تحدييد معاميا النفاأيية  –نفاأية الخرسانة والعواما المؤثرة فيهيا  –تصميم الخلطات الخرسانية للتحما 

صدأ ددييد التسيليح ودمايتية وا تبيار نيو   –باالدماض الع وية وغير الع وية تأثير الكبريتات والكلوريدات وماء البحر 

التفاعيا القليول  –تمميد الخرسيانه فيى المنياطق البيارده  –نر على تحملية الخرسانة فى البي ات المعاديية الركام ونو  االسم

 للركام .

 

 مقدمه لميكانيكية اإلنهيار746 04 07 

 –معيدل انبعياث الطاقيه  –متانية الكسير  –العالقيه بيين ميكانيكيية اإلنهييار و المنشيات المعدنييه  –اللدونيه  –مقاومة التماست 

طير   –نمياأج اإلنهييار  –نظرييات الكسير  –اشيكال الشيروخ   -انهيار الخرسيانه و الطيوب و الصيخور بال يغ   –لتعب ا

 اإل تبار و التأثير .

 

 تكنولوجيا التشييد 747 04 07

أدمال الخرسانة علي الشيدات  –صب الخرسانة في الماء المتحرك  –صب الخرسانة في المنشأت العالية  –صب الخرسانة 

الخرسيانة سيابقة  –طير  التشيييد المختلفية  –تصميم الشيدات  –الشدات المنزلقة  –الشدات النفقية  – ACIمعادالت معهد  –

 اللحام وا تباراته. –عدنية المنشأت الم –الخرسانة سابقة الصب  –االجهاد 

 

 2-التفتيش وضبط الجودة  748 04 07

ضب  الميودة –منحنيات ضب  المودة المختلفة  –المتغيرات والصفات  –توكيد المودة طبقا للكود المصرل  تعريف المودة 

 مواد البناء.ل

 

 1-الخرسانة ذاتية الدمك والخرسانة عالية االداء  749 04 07

تقييييم  – يواص وتصيميم الخلطيات الخرسيانية  –اال تبيارات  –الميواد واالضيافات  –التعريفيات  –اليدمت الخرسيانات أات 

 التطبيقات. –الخواص  –االضافات المعدنية  –الخرسانة عالية االداء  –جودة الخرسانة أاتية الدمت 

 

 

 

 

 2 -تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة  750 04 07

التير يم واليتحكم  –التماسيت  –القيص وااللتيواء  –ال غ  الالمحورى  –تأثير االجهادات المشتركة مقاومة الخرسانة تحر 

طريقيية   –المنشييات المركبيية مين الحديييد والخرسييانة  –تحليييا البالطيات باسييتخدام طريقيية  طييوط الخ يو   –فيى الشييروخ 

 ال اغ  والشداد.

 

 2 -الخرسانة سابقة االجهاد 751 04 07 
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 -قيوى محوريية لعيزوم انحنياء وتصميم القطاعيات المعرضية  -القصوى للقطاعات المعرضة لعزوم انحناء  دساب المقاومة

 المنشات الغير محددة استاتيكيا. –القطاعات المركبة  –تحليا وتصميم القطاعات المعرضة لعزوم اإللتواء 

 

 تحليل وتصميم المبانى الخرسانية العالية752 04 07 

تصيميم ديوائ   –م المبانى العالية المشتملة على دوائ  قص متماثلة التوزيير وغيير متماثلية التوزيير تحليا وتصمي –مقدمة 

 تقييم هبه الطر . –تصميم المنشات الصندوقية  –القص المشتملة على فتحات 

 

 ميكانيكا المنشات الخرسانية 753 04 07

طبيعيية التماسييت وتوزييير االجهييادات بييين  –اتماهييات متعييددة أشييكال انهيييار الخرسييانة تحيير تييأثير االجهييادات المييؤثرة ميين 

 –تمثيييا منشييات الخرسييانة باسييتخدام طريقيية العناصيير المحييددة لدراسيية سييلوك األع يياء الخرسييانية المسييلحة  –الشييروخ 

 االنبعاج المرن واللدن للعناصر المعرضة ألدمال محورية وال محورية.

 

 القشرية والفراغيةالمنشات 754 04 07 

األسطح القشرية االسطوانية: النظريية الغشيائية، نظريية االنحنياء  –النظرية الغشائية لألسطح الدورانية  –األدمال  –دمة مق

لألسييطح االسييطوانية الدائرييية المقفليية المعرضيية ألدمييال متماثليية محوريييا، نظرييية االنحنيياء لألسييطح االسييطوانية الدائرييية 

األسيقف القشيرية االسيطوانية الدائريية  –الدائريية المسيتمرة فيى االتمياه العرضيى  األسيقف القشيرية االسيطوانية –المفتودة 

 تطبيقات على قشريات متنوعة. -المستمرة فى االتماه الطولى 

 

 2-المسلحة لمقاومة الزالزل  المنشات الخرسانية تصميم 755 04 07

 –التحليييا اإلنشييائي  – ييواص المبييانى المقاوميية ألدمييال الييزالزل  –دركيية القشييرة األرضييية والتييأثير الزلزالييى   –مقدميية 

 –وصيالت وتوقيف ددييد التسيليح  –األسس الخاصة للمنشات الخرسانية : مبادئ التصميم ، التصميم طبقيا للكيود المصيرى 

 عناصر االساسات الخرسانية.

 

 2-المسلحة  المنشات الخرسانية  فحص وتقييم وإصال756 04 07 

أسياليب إصيالح  –الغرض مين اإلصيالح والتيدعيم  –المنشات الخرسانية المسلحة   أساليب تقييم –طر  الفحص  –العيوب 

تحليا القطاعات الخرسانية المسلحة بعيد  –األساليب الحديثة فى االصالح أو التدعيم  –وتدعيم المنشات الخرسانية المسلحة 

 التدعيم.

 

 مقدمة فى التحليل الزلزالى للمنشآت 757 04 07

التحلييا المحيدد  -أساسييات التصيميم الزلزاليى  –المخياطر الزلزاليية  – صيائص الحركيات االرضيية الزلزاليية  - تعريفات

 -لتصيميمية مقدمة فى أطيياف االسيتمابة ا –االستمابة الخطية المرنة والالمرنة  -المعادالت الحاكمة  –لالستمابة الزلزالية 

التحلييا الزلزاليى الغيير  - Fourierمقدمية لنظريية االدتمياالت وتحلييا  -العواما المؤثرة على السيلوك الزلزاليى للمنشيآت 

 .محدد

 

 مقدمة فى تحليل المنشآت الفراعية وغير التقليدية758 04 07 

األدميال الميؤثرة عليى المنشيآت   -الدا ليية   مقدمة فى الطر  المختلفة لتحليا المنشآت الفراغيية إليمياد القيوى  –تعريفات 

 تصميم القطاعات والوصالت للمنشآت الفراغية.  -الفراغية  

 

   الخطية فى الهندسة المدنيةالبرمجة تطبيقات 760 04 07 

البرممة الخطية  تطبيقات  -  تحليا الحساسية - الطريقة الثنائيةوطريقة السمبلكس.الحا البيانى وب -البرممة الخطية  تعريف

 .ا والتورير والتخصيص وطر  الحا والتطبيقمشاكا النق  -فى الهندسة االنشائية وادارة المشارير 

 

 إدارة المخاطر،التأمين،التراخيص 761 04 07 

قيود مقدمة عامية فيي القيانون الهندسيي. قيانون العمالية فيي مصير. قيوانين التيامين للمبياني. القيوانين ال يريبية بيالنظر إليي ع

الشركات و المهات االستشارية. تنظييم المبياني. المسيؤوليات القانونيية للمبياني اإلنشيائية. أساسييات المحاسيبة. تطبيقيات فيي 

ممييال اإلنشيياء. عمليييات العطيياء و متطلبييات العطيياء . أساسيييات عقييود المقيياوالت. أنييوا  عقييود المقيياوالت. ا تيييار عقييود 

مة توزير المشرو . مقدمة في القانون المدني. االلتزاميات الشيرعية المرتبطية بمشيارير المقاوالت. مستندات  التعاقدات. أنظ

 التشييد.
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 التحكم في الجودة في عمليات التشييد762 04 07 

مقدمة في المودة. أساليب تحسين الميودة. إدصيائيات أساسيية و توزيعيات ادتماليية. منحنييات اليتحكم فيي المتغييرات. قبيول 

المتناسبة. أنظمة عينة القبول. االعتمادية. تكلفة المودة الفقيرة. إدارة المودة الكلية. برامج كمبيوتر للتحكم فيي نتيمة التبسي  

  المودة.

 

 االساسات الضحلة 07 04 763

الكمييرات المرتكييزة علييى تربيية أسيياس مرنيية . األلييواح والحصييائر المرتكييزة علييى تربيية أسيياس مرنيية . األلييواح والحصييائر 

 على تربة غير متمانسة . األساسات ال حلة المرتكزة فى تربة أات ظروف صعبة .المرتكزة 

 

 المطالبات والمسئولية القانونية وفض المنازعات 07 04 764

اإلضافات أو الحبف. تغييير ظيروف الموقير. تيأ ر المطالبيات. تحويالت العقد. تصنيفات المطالبة الرئيسية. تغيير التصميم. 

على المطالبات. مطالبات تأ ير التثمين. تعميا التثميين. تيأثير وتيأثر. بيدائا ديا الميدال. نيص دلييا العقيد التعميا والتأ ير 

 لحا بنود النزاعات.

 

 االنتاجية فى مشروعات التشييد 07 04 765

 مشاكا ادارية. –تحسين االنتاجية  –العواما البشرية  –انظمة قياس  –مقدمة 

 

 فى عقود البناء نزاعات تأخير الوقت 07 04 766

 منهمية ادترافية. –تحليا وتقييم  –تكوين  –طر  وصفية  -انوا   –اسباب  –تعاريف 

 

 تطبيقات الحاسب اآللى فى مشروعات الهندسة المدنية 07 04 767

دساب و تسيوية  - قواميس  تعريف  النشاط - استخدام برنامج البريمافيرا االصدار السادس وتحديد النشاط و النتيمة الزمنية

 -  ممموعيات – نظيرة المسيتهلت - أدوات المشيرو  - ممموعات المشيرو  - مصادر اإلدارة  -األهداف و التقدم - المدولة

 رسومات. -تقارير  - طباعة الم مون العام - بيانات ملخصة - تصفيات – ترتيبات

 

 هندسة وإدارة مشروعات التشييد 07 04 768

المخياطر  –االتصيال  –الموارد البشيرية  –المودة  –التكلفة  –الوقر  –الممال  –التكاما  -ييد نظرة عامة عن صناعة التش

 اطراف المنفعة. –التعاقدات والمستندات  –

 

 تقنيات ادارة شركات التشييد 07 04 769

 - قييوة الشييركة و ضييعفها - تنبييؤ إدارة األعمييال - اسييتراتيمية تطييوير إدارة األعمييال - تخطييي  التسييويق - تنظيمييات الموقيير

إدارة معلومات و مصادر المقياول،  - العمليات المت منة في  إدارة األعمال - معلومات المصادر - سوقيات اإلنشاء العالمي

 إدصاء الت خم المالي. - تحليا تقرير الموازنة - دسابات الشركة - إدارة التمويا، المصادر الرئيسية

 

 دارة التشييدهندسة القيمة فى ا 07 04 770

األدكام المحفزة فى عقود التشييد، العواما الواجب أ يبها فيى  مفهوم القيمة: التاريخ، تعريفات، التطبيق فى صناعة التشييد،

منهمييية هندسيية القيميية: مردليية المعلومييات، مردليية الم يياربة، مردليية التحليييا، مردليية  –، التطبيييق فييى التصييميم االعتبييار

أساليب دراسية هندسية القيمية: الهيدف، ا تييار الميد ا المطليوب، المسيتندات المطلوبية،  –النهائى  المقترح ومردلة التقرير

 طريقة تكلفة دورة الحياة مت منة التقييم الوزنى.

 

 

 معدات التشييد وطرق االنشاء 07 04 771

بعيض  –ماكينيات الحفير الخاصيه  –طير  نقيا الميواد  –ماكينيات الحفير ثابتية الموضير  -دساب التكلفية ودراسية االنتاجيية 

م ييخات  –األونييا  األداديييه  –الييونش أو الشييوكه  –األونييا  البرجيييه  –الشييادنات  –األونييا   –أنظميية الرفيير البسيييطه 

مييواد الرصييف المييرن  –تنفيييب الرصييف المييرن  –الخرسييانه سييابقة اإلجهيياد  –انتيياج الخرسييانه  –انتيياج الركييام  –الخرسييانه 

 طر  إنشاء الكبارى. –تكنولوجيا اللحام  –دراسة أمان التربه تحر الرصف  –الرصف الصلب تنفيب  -البيتومينيه 

 

 دراسات الجدوى فى مشروعات الهندسة المدنية 07 04 772
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 معيدالت تيأثير الفائيدة  - الفائدة المركبية - منحنى التدفق النقدل -الفائدة البسيطة  - دراسة المدوى الفنية واالقتصادية والمالية

 - التناسييب االقتصييادل - المتتالييية المائليية المنتظميية -التكييافؤ – الييدفعات المالييية المنتظميية - القيميية  المالييية الحالييية - االسييمية

طريقية إعيادة معيدل  - تكلفية راس الميال - طريقة القيمية الماليية الحاليية - طريقة التكلفة المكاف ة - الطر  التقليدية في التقييم

 تطبيقات فى الهندسة المدنية. - مؤثرات االقتصادتحليا  - الد ا

 

 تحليل المنشآت الفراغية والغير تقليدية 810  04 07

مصيفوفات  –مصيفوفات المسياءة للعناصير  –السيلوك االنشيائى  -أنظمة الكوبيول  –المواد  –االقتصاد  –االشكال  –مقدمة 

القبيياب  –القشييريات التشييابكية  -الكبييارى المعلقيية المسييتمرة  – الكبييارى أات الكييابالت الملمميية –الكبييارى المعلقيية  -النقييا 

تطبيقات  -المنشآت أات شبكة الكابالت  –المنشآت النسيمية  –المنشآت القابلة للطى  -المنشآت المرتكزة هوائيا  –التشابكية 

 باستخدام برامج الحاسب اآللى

 

 ت   االداء الزلزالى الالمرن وتقييم التلف للمنشآ 811 04 07

نمزجة االنظمة االنشيائية المختلفية والتيى تشيما االطيارات الحديديية المقاومية للعيزوم واالطيارات أات االربطية المتمركيزة 

والالمتمركييزة واالطييارات الخرسييانية المقاوميية للعييزوم ودييوائ  القييص الخرسييانية وألييت باسييتخدام بييرامج الحاسييب االلييى 

مقاومة العامية والممطوليية لالنظمية االنشيائية المختلفية تحير تيأثير التحمييا االسيتاتيكى تقييم ال -للتحليا الديناميكى الالمرن 

تقيييم التليف  -تقدير االداء المحلى للعناصر االنشائية المسيتقلة وتحدييد تيأثير الال طيية الهندسيية  -الدفعى والزالزل الحقيقية 

تطبيقيات عليى قيدرة التصيميم وإعيادة التأهييا  -تخدام أدلة التليف المحلى للعناصر المستقلة والتلف الكلى للنظام االنشائى باس

 .الزلزالى

 

 هندسة الريا  812 04 07

 صيائص  -تغير سرعة الرياح المتوسيطة مير االرتفيا   – صائص الطبقة الحدية للمناخ  -قياسات الرياح  –طبيعة الرياح 

سييرعة الرييياح  –ليييا االدتميياالت للييريح االقصييى تح –قييدرة الطيييف للرييياح القوييية  -كثافيية االضييطراب  –االضييطراب 

 –مت ييمنات   التصييميم  –طريقية ممييال اليزمن  –الطريقية االدتمالييية   -اسييتمابة المنشيآت للرييياح  -التصيميمية فييى مصير 

 .تأثيرات الرياح على الكبارى –اساسيات المرونة الهوائية  -متطلبات الكود  –معاما الزوابر 

 

 لزالى للمنشآتالتحليل الز813 04 07 

أساسييات  –مخاطر الزالزل فى مصر  – صائص بعض الزالزل القوية  –الخصائص العامة للحركات االرضية الزلزالية 

االسييتمابة  –االسييتمابة الخطييية المرنيية  -المعييادالت الحاكميية  –التحليييا المحييدد لالسييتمابة الزلزالييية  -التصييميم الزلزالييى 

 .متطلبات الكود -تصميمية ابة الأطياف االستم –الالمرنة 

 . Fourierمقدمة لنظرية االدتماالت وتحليا  -العواما المؤثرة على السلوك الزلزالى للمنشآت 

التحليييا  –تحليييا االنظميية الخطييية  –عمييا النمييازج االدتمالييية للحركييات االرضييية القوييية  –التحليييا الزلزالييى الغييير محييدد 

 .تأثير المركبات المتعددة للزالزل -الطيفى فى ممال الزمن وممال التردد 

 

 2-تحليل واستقرار المنشآت المعلقة  814 04 07

السييلوك االنشييائى   –المييواد المتقدميية المسييتخدمة فييى مميياالت المنشييآت المعلقيية  –االنظميية المتقدميية فييى المنشييآت المعلقيية 

 -االداء تحيير تييأثير أدمييال الييزالزل والرييياح   -التحليييا الال طييى واالسييتقرار  -التحليييا االسييتاتيكى  -للكييابالت وانواعهييا

 .التركيب –التصميم 

 

 التحليل الحدى لمشاكل ميكانيكا التربة 820 04 07

طريقة الحد األعلى . طريقة الحد األدنى . طريقة  طوط االنزال  . نظرية اال تيرا  . االنهييار المتتيابر . تطبيقيات التحلييا 

 التربة ، اتزان الميول ، قدرة تحما األساس .الحدى لمشاكا التربة : ضغ  

 

 هندسة الزالزل الجيوتقنية821 04 07 

مبييادئ ديناميكييا اإلنشيياءات . مقدميية عيين طبيعيية  ييواص الييزالزل . مقاوميية وتشييكا مييواد اإلنشيياء وعناصييره بتييأثير أدمييال 

 االدتماالت فى مسائا المقاومة للزالزل .مشابهة ألدمال الزالزل . تعيين تأثير بعض الزالزل السابقة. تطبيق طر  نظرية 

 

 الطرق العددية المتقدمة لحل مشاكل التربة 822 04 07

طريقة العناصر المحيددة: مشياكا السيريان ،   - طريقة الفرو  المحدودة: مشاكا السريان ، تصلب التربة و مشاكا المرونة

 اللدونة.-مشاكا الديناميكية ، مشاكا المرونةتصلب التربة ، مشاكا المرونة ، ثنائية وثالثية األبعاد ، ال
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 األسس النظرية لميكانيكا التربة المتقدة 823 04 07

تحلييا  -تصيلب التربية فيى اتمياهين وثالثية اتماهيات  -اإلجهيادات فيى التربية  - تطبيقات نظرية المرونة لحا مشاكا التربة

 -قييدرة تحمييا تربيية األسيياس  - اتييزان الميييول -تطبيقييات نظرييية اللدونيية لحييا مشيياكا التربيية  -المصييارف الرملييية  -الهبييوط 

 ال غوط المانبية على الحوائ  الساندة.

 التداخل بين التربة والمنشآت 824 04 07

   .التدا ا بين التربة واألساس : المشاكا اإلستاتيكية والديناميكية للتدا ا بين التربة والمنشآت

 

 التحليل العددى وتطبيقاته فى الهندسة الجيوتقنية 825 04 07

مقدميية عيين طيير  التحليييا العييددى . تكييوين المعييادالت التفاضييلية فييى مسييائا الهندسيية الميوتقنييية . طيير  الفييرو  المحييدودة 

 .وتطبيقاتها . طريقة العناصر المحدودة وتطبيقاتها . طريقة العناصر الحدية وتطبيقاتها

 

 المنشآت المعدنية المعلقة  830 04 07

األدمال المؤثرة على المنشآت والكبارى المعلقة    -الطر  المختلفة لتحليا المنشآت والكبارى المعلقة إليماد القوى الدا لية  

 طر  تنفيب المنشآت والكبارى المعلقة.  -الطر  المختلفة لتصميم الكبارى المعلقة    -

 

 ابقة األجهادالمنشآت المعدنية س  831 04 07

تطبيقيات عليى المنشيآت   -تصميم الشبكيات والكمرات واإلطارات سيابقة اإلجهياد   -نظرية المنشآت المعدنية سابقة اإلجهاد 

 طر  التنفيب المختلفة.  -المعدنية سابقة اإلجهاد  

 

 لمنشآت المعدنية التصميم اللدن ل  832 04 07

تصييميم  –تطبيقييات علييى التصييميم األمثييا للمنشييات المعدنييية  –دونيية ودييدودها  اصييية الل –اللدونيية فييى المنشييات المعدنييية 

 الوصالت فى دالة اللدونة.

 

 3-ذات الطابع الخاص المنشآت المعدنية تصميم   833 04 07

أنوا  األدمال المباشرة والغير مباشرة على المنشيات البحريية  –طر  تنفيب منصات التنقيب  –المنشات البحرية والمتحركة 

 استقرار الوصالت المركبة فى المنشات البحرية. –والمتحركة 

 

 3-استقرار المنشآت   834 04 07

اسيتقرار العقيود  –اسيتقرار االطيارات واالليواح فيى الحييزين الميرن والليدن  –انبعاج األعمدة المستقرة على أساسات مرنية 

 االنبعاج المانبى للكمرات. –لحلقات والقشريات وا

 

 الخرسانه ذاتية الدمك والخرسانة عالية األداء 840 04 07

تقييييم  – ييواص و تصييميم الخلطييات الخرسييانيه  –اإل تبييارات  –المييواد واالضييافات   -التعريفييات-الخرسييانة أات  الييدمت  

 التطبيقات . –الخواص  –اإلضافات المعدنيه  –الخرسانة عالية االداء  –جودة الخرسانه أاتية الدمت 

 

 ميكانيكا التصدع المتقدمة  841 04 07

ا تييار  –ميكانيكا التصيد  الغيير  طيي  –االنهيار المطيا والقصف  –سلوك االنتقال للمعادن المختلفة  – تركيز االجهادات

 توقر عمر المنشأ المعرض للتعب. –معدل انتشار الشروخ  –انهيار التعب  –المواد للعناصر المعرضة الدمال متكررة 

 

 ريقالخرسانة الحرارية ومقاومة الخرسانة المسلحة للح  842 04 07

أهييم  –سييلوك الحريييق ميين ديييخ انتقييال الحييرارة ومييدل اسييتمابة المنشييأت للحريييق  –نظييرة عاميية عيين الحريييق للمنشييأت 

مقارنيية بييين طيير  التصييميم طبقييا للكييودات المختلفيية للمنشييأت المعرضيية للحريييق )الكييود  –المتغيييرات المتعلقيية بييالحريق 

الخرسييانة  –ة المنشييأت للحريييق مت ييمناً طيير  العييزل مقدميية لطيير  دماييي -أوروبييي(  –بريطيياني  – ACI –المصييرل 

 الحرارية من نادية المواد والخواص واالستخدام.

 

 التركيب الدقيق وميكروميكانيكا المواد  843 04 07

االسيس الرياضيية والميكروميكانيكيا وتشيما الميكروميكانيكيا الفيزيقيية مثيا النظرييية  –النظرييات االساسيية وطير  التحلييا 

االنفعياالت  -ة النزال  الحبيبات او نماأج التصد  كما تشما المرونة علي مسيتول الميكيرو مثيا نظريـيـة ايشلــيـي الرياضي
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اللدونيية علييي مسييتول  –نظريييات المييواد المركبيية وتشييما الطيير  االساسييية لتفييييم  ييواص المييادة  - الباتييية ونظرييية العطييب

  لي النمطي.الميكرو ونظريات التمانس للمادة أات التركيب الدا

 

 الخرسانية المسلحةالمنشآت تصميم   850 04 07

التير يم واليتحكم  –التماسيت  –القيص وااللتيواء  –ال غ  الالمحورى  –مقاومة الخرسانة تحر تأثير االجهادات المشتركة 

طريقيية   –المنشييات المركبيية مين الحديييد والخرسييانة  –تحليييا البالطيات باسييتخدام طريقيية  طييوط الخ يو   –فيى الشييروخ 

 ال اغ  والشداد.

 

 3-تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل   851 04 07

األسس  –التحليا اإلنشائي  – واص المبانى المقاومة ألدمال الزالزل  –دركة القشرة األرضية والتأثير الزلزالى  –مقدمة 

عناصير  –وصيالت وتوقيف ددييد التسيليح  –للكود المصرى الخاصة للمنشات الخرسانية : مبادئ التصميم ، التصميم طبقا 

 االساسات الخرسانية.

 

 2-تحليل وتصميم المبانى الخرسانية العالية   852 04 07

تصيميم ديوائ   –تحليا وتصميم المبانى العالية المشتملة على دوائ  قص متماثلة التوزيير وغيير متماثلية التوزيير  –مقدمة 

 تقييم هبه الطر . –تصميم المنشات الصندوقية  –القص المشتملة على فتحات 

 

 ميكانيكا المنشآت الخرسانية  853 04 07

طبيعيية التماسييت وتوزييير االجهييادات بييين  –أشييكال انهيييار الخرسييانة تحيير تييأثير االجهييادات المييؤثرة ميين اتماهييات متعييددة 

 –سييلوك األع يياء الخرسييانية المسييلحة  تمثيييا منشييات الخرسييانة باسييتخدام طريقيية العناصيير المحييددة لدراسيية –الشييروخ 

 االنبعاج المرن واللدن للعناصر المعرضة ألدمال محورية وال محورية.

 

 هندسة القيمة في صناعة التشييد 860 04 07

تحويالت العقد. تصنيفات المطالبة الرئيسية. تغيير التصميم. اإلضافات أو الحبف. تغييير ظيروف الموقير. تيأ ر المطالبيات. 

 .ا و التأ ير على المطالبات. مطالبات تأ ير التثمينالتعمي

 

 تطبيقات الحاسب اآللى المتقدمة فى ادارة مشروعات التشييد  861 04 07

دسياب و  - قواميس  تعريف  النشاط - استخدام متقدم ببرنامج البريمافيرا االصدار السادس وتحديد النشاط و النتيمة الزمنية

 – نظيييرة المسيييتهلت - أدوات المشيييرو  - ممموعيييات المشيييرو  - مصيييادر اإلدارة - األهيييداف و التقيييدم - تسيييوية المدولييية

 رسومات. -تقارير  - طباعة الم مون العام - بيانات ملخصة - تصفيات – ترتيبات – ممموعات

 

 أسس التعاقدات المحلية والدولية فى مشروعات الهندسة المدنية  862 04 07

االلتزاميات  - مسيتندات العقيد - المهمية و العقيد الثيانول - المهندس  ونائيب المهنيدس - تعاريف وتفسيرات - الشروط الدولية

 –  لييا المسييؤوليات القانونييية - التعليييق البييدايات والتييا يرات - الودييدة الصييناعية و الصيينعة - المييواد – العمييال – العاميية

الكميييات  - قياسييات – أعمييال ومييواد مؤقتيية - معييدات المقيياول - اإلجييراءات للمطالبييات - فيياالتغالزيييادات واال - التعييديالت

تحديييد  - التخلييى عيين األداء - المخيياطر الخاصيية - المعالمييات – الشييهادات والييدفر - ترشيييحات مقيياولي البيياطن - التمميعييية

 عدالت سعر الصرف.النقد وم - تغيرات السعر وشريعة القانون - رب العما - المالدظات – المداالت

 

 

 األساليب المتقدمة فى هندسة التشييد  863 04 07

 - اليدمت والتشيطيب - التحمييا والنقيا - الحفير والنقيا - معدات نقيا التربية و صائصيها - نظرة متقدمة عن صناعة التشييد

 –ضب  جيودة المنشيات الخرسيانيه  – تصميم الشدات -مواد الشدات و ضب  الموده  - تصميم الشدات -  رسانة االنشاءات

 طر  التشييد المختلفه. –المباني و ضب  الموده  –ضب  جودة المنشات المعدنيه 

 

 النمذجة الرياضية المتقدمة  864 04 07

 - تطييوير طريقيية السييمبلكس - طريقيية السييمبلكس  - نظميية إضييافية للبرمميية الخطيييةأ -أنظميية البرمميية الخطييية والال طييية 

 - الطير  الخاصية لطريقية السيمبلكس و تطبيقاتهيا - الطريقة الثنائية لطريقة السمبلكس - بدئية لطريقة السمبلكسالطريقة الم

 - تعييديا الطريقيية المبدئييية لطريقيية السييمبلكس - أسييس رياضييية - اإلطييار العييام لتفسييير طريقيية السييمبلكس: تحليييا الحساسييية

 - النظييام المتييرل للبرمميية الخطييية - التفسييير االقتصييادل للمشييكلة الثنائييية - دييا المشييكلة الثنائييية - تعريييف المشييكلة الثنائييية
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ج البرمميية أأمثليية علييى نمييا - تعريييف الحاليية - عناصيير البرمميية الديناميكييية - تعريييف و تطبيقييات اسييتراتميات العطيياءات

 .برامج الحا الخطى بواسطة البرممة الديناميكية - مشكلة منسوب العد الديناميكي - الديناميكية و العد

 

 التحكم فى الجودة وتأثيرها على عمليات التشييد  865 04 07

قبيول نتيمية  - منحنييات اليتحكم فيي المتغييرات - إدصيائيات أساسيية و توزيعيات ادتماليية - أساليب متقدمة لتحسيين الميودة

برامج كمبيوتر للتحكم فيي  - إدارة المودة الكلية - تكلفة المودة الفقيرة - االعتمادية – أنظمة عينة القبول - التبسي  المتناسبة

 المودة.

 

 إدارة المخاطر ونظريات عدم التأكد  866 04 07

 –تخطيي  ديا االزميات  –التحلييا الكميى والوصيفى  –مراديا تحلييا المخياطر  –تعريف المخياطر ونظرييات عيدم التأكيد 

 انظمة ووسائا تقييم ودا االزمات. –تطوير اتخاأ القرارات  –رارات ادصائية ق –التحكم فى المخاطر 

 

 إستخدام النظم الخبيرة فى إدارة التشييد  867 04 07

 صياغة و تمثييا للمشياكا - أنظمة المعرفة الهندسية - أنظمة المعرفة - قاعدة اإلدصاء في الهندسة - النمبجة ودا المشاكا

الشيبكات  - نظيام قواعيد العمالية - كتابة و تنسييق القواعيد - التسلسا األمامي والخلفي - البحخ المباشر - مدى دالة البحخ -

 البرممة المختصرة. - اإلطارات – اللفظية

 

 فى الهندسة االنشائيةمشروع دبلوم  601 04 07

  فى ادارة مشاريع التشييدمشروع دبلوم  602 04 07

 فى الهندسة االنشائيةلهندسة تقرير علمى ماجستير ا 701 04 07

 فى ادارة مشاريع التشييدتقرير علمى ماجستير الهندسة  702 04 07

 رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة االنشائية 705 04 07

 رسالة ماجستيرالعلوم فى ادارة مشاريع التشييد 706 04 07

 الهندسة االنشائيةفى رسالة الدكتوراه  801 04 07

 ادارة مشاريع التشييدفى رسالة الدكتوراه  802 04 07
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 قسمهندسةالرىوالهيدروليكا -3
 

 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 اوال : دبلوم الدراسات العليا

 :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -1
 ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز  

             منشآت الرىدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •
 ، إضافة إلى المقرر 6160507  إلى  6110705:منويدرس الطالب سبعة مقررات  :المقررات االساسية 

07 05 601.                                            

 07 05 627إلى  6210705 مقرراتاليختار الطالب باقى الساعات من قائمة  المقررات اال تيارية:

 

              هندسة مصادر المياه دبلوم الدراسات العليا التخصصى في •
 إضافة إلى المقرر ،6160705 إلى   6110507 :منويدرس الطالب سبعة مقررات  :المقررات االساسية

2600507.                                                                                       

 07 05  636 إلى   07 05 631 مقرراتاليختار الطالب باقى الساعات من قائمة  المقررات اال تيارية:

 
 الماجستيرثانيا : 

 ماجستير الهندسة : -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

 ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

              :هندسة الرى والهيدروليكافى  الهندسة ماجستير •
                                     7160705 إلى 7110705 منيدرس الطالب ستة مقررات   المقررات االساسية:

 07 05 730 إلى 70 05 721مقرراتاليختار الطالب باقى الساعات من قائمة  المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر ويموز ا تيار مقررين .

 : ماجستير العلوم الهندسية -2    
 8و باإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة. 

                هندسة الرى والهيدروليكافى العلوم ماجستير  •
                                    7340705  إلى 7310705 مقررات من 4ويدرس الطالب   المقررات االساسية:

 07 05 753 الى 07 05  741 مقرراتاليختار الطالب باقى الساعات من قائمة  المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر ويموز ا تيار مقررين 

 

 ثالثا : دكتوراه الفلسفة 
ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 ساعة معتمدة للرسالة 24من 

              هندسة الرى والهيدروليكا               دكتوراه الفلسفة فى   •
                                    8130507  إلى  8110705  منمقررات  3ويدرس الطالب   المقررات االساسية:

 07 05  827 ال 07 05 821 يختار الطالب باقى الساعات من قائمة المقررات المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر ويموز ا تيار مقررين 
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 دكتوراه ( -ماجستير –) دبلوم  الدراسات العلياقائمة المقررات لبرامج 
 

 إسم المقرر كودالمقرر م

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 اإلمتحان

 

  3 3 الهيدرولوجيا الهندسية 5611070  .1

  3 3 القياسات الهيدروليكية والهيدرولوجية  والبي ية 0561207  .2

  3 3 تصميم السدود الصغيرة 5613070  .3

  3 3 تخطي  و إنشاء مشارير الرى والصرف  4561070  .4

  3 3 االدتياجات الزراعية للمياه والموازنة المائية فى مصر 5615070  .5

  3 3 هيدروليكا تطبيقية 5616070  .6

  3 3 تصميم منشآت الرى فى القنوات الصغيرة 0705621  .7

  3 3 منشآت التحكم في الميــاه  0705622  .8

  3 3 محطات الطلمبات  0705623  .9

  3 3 النحر  لف المنشآت المائية وطر  تبديد الطاقة 0705624  .10

  3 3 تطبيقات الحاسب فى تصميم المنشآت المائية 0705625  .11

  3 3 مصبات التر  والمصارف 6260507  .12

  3 3 تبديد الطاقة  لف المنشآت الهيدروليكية 6270507  .13

  3 3 تحليا نظم مصادر المياه 0705631  .14

  3 3 تلوث مصادر المياه 0705632  .15

  3 3 التأثير البي ى لمشروعات الرى والصرف 0705633  .16

  3 3 ترشيد وتعظيم استخدام مياه الرى 0705634  .17

  3 3 تطبيقات الحاسب فى دراسة مصادر المياه 0705635  .18

  3 3 مشروعات تخزين المياه 0705636  .19

  3 3 هيدرولوجيا السيول ووسائا الحماية منها  0705711  .20

  3 3 منشآت المساق  المائية فى القنوات 0705712  .21

  3 3 تطوير نظم التحكم واإلداره لمياه الرى 0705713  .22

  3 3 تصميم وتنفيب شبكات الصرف الزراعى  0705714  .23

  3 3 هندسة ودماية الشواطئ 0705715  .24

  3 3 األنابيب وطر  الحمايةالطر  المائى فى  0705716  .25

  3 3 هندسة البي ة المائية 0705721  .26

  3 3 دراسة هيدرولوجيه وهيدروليكية نهر النيا 0705722  .27

  3 3 اإلداره المتكامله والتنميه المستدامه لمصادر مياه الرى 0705723  .28

  3 3 تصميم وإنشاء التبطين لقنوات الرى 0705724  .29

  3 3 استخدام نظم األنابيب فى شبكات الرى  0705725  .30

  3 3 نظم  فض المياه األرضيه لمنشآت الرى والصرف  0705726  .31

  3 3 إتزان جسور قنوات الرى والصرف 0705727  .32

  3 3 هيدرولوجيا المياه الموفية 7280507  .33

  3 3 هيدروليكا اآلبار 7290507  .34

  3 3 منشآت الرى المطور 7300507  .35

  3 3 ميكانيكا الموائر 0705731  .36

  3 3 هندسة األنهار ودركة الرواسب 0705732  .37

  3 3 التحليا اإلدصائى فى هندسة مصادر المياه 0705733  .38

  3 3 الهيدروليكا الحسابية 0705734  .39

  3 3 طريقة العناصر المحدودة فى المنشآت المائية 0705741  .40
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  3 3 القنوات المكشوفةالتدفق غير الثابر فى  0705742  .41

  3 3 نظم شبكات األنابيب 0705743  .42

  3 3 تصميم اآلبار وصيانتها 0705744  .43

  3 3 هيدروليكا األمواج 7450507  .44

  3 3 التحليا المتقدم لنظم الرى والصـــرف 0705746  .45

  3 3 تلوث مصادر المياه )متقدم( 0705747  .46

  3 3 مقرر  اص 0705748  .47

  3 3 التسرب فى المنشآت الهيدروليكية 7490507  .48

  3 3 النحر الموضعى  لف المنشآت 7500507  .49

  3 3 نمبجة المياه الموفية 7510507  .50

  3 3 هيدروليكا محطات الرفر 7520507  .51

  3 3 القياسات والنماأج الهيدوليكية 7530507  .52

  3 3 هيدروليكا متقدمة 0705811  .53

  3 3 هندسة مصادر المياهمواضير دديثة فى  0705812  .54

  3 3 لألنهار ستقباليدرولوجيا أدواض اال  0705813  .55

  3 3 هيدروليكا المصبات 0705821  .56

  3 3 قواعد بيانات النظم الهيدروليكية 0705822  .57

  3 3 نظم شبكات األنابيب )متقدم( 0705823  .58

  3 3 اإلدارة المائية للبي ة السادلية 0705824  .59

  3 3 الدراسات االقتصادية والبي ية واالجتماعية للمشروعات المائية 0705825  .60

  3 3 التحليا اإلدصائى فى هندسة مصادر المياه )متقدم( 0705826  .61

  3 3 تصميم منشآت الرى )متقدم(  8270507  .62

 

  مناقشة 3 مشرو  دبلوم فى منشآت الرى 0705601  .63

  مناقشة 3 المياههندسة مصادر فى  مشرو  دبلوم 0705602  .64

  مناقشة 3 فى هندسة الرى والهيدروليكاتقرير علمى ماجستير الهندسة  0705701  .65

  مناقشة 8 رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة الرى والهيدروليكا 0705705  .66

  مناقشة 24 هندسة الرى والهيدروليكافى رسالة الدكتوراه  0705801  .67

 

 

 دكتوراه( –ماجستير  –العليا )دبلوم وصف المقررات لبرامج الدراسات 

 
 الهيدرولوجيا الهندسية 611 05 07

الميياه السيطحية  –نتح  -البخر -التبخر  –التساق  وأنواعه  –عناصر الدورة الهيدرولوجية  –الدورة الهيدرولوجيه  –مقدمة 

 المياه الموفية. –

 

 القياسات الهيدروليكية والهيدرولوجية والبيئية 612 05 07

الفتحيية  –الهييدارات  –األجهييزة وطيير  قياسييات التصييرف وال ييغوط والسييرعات ومناسيييب المييياه فييى المعمييا والطبيعيية 

القياسات الحقلية للقطيا   -نتح -البخر والبخر  -المريان السطحى  –طر  قياس االمطار  –النماأج الهيدرليكية  –المغمورة 

 قياسات المياه الموفية –المائى 

 

 يم السدود الصغيرةتصم 613 05 07

تصيميم السيدود الركاميية  –تصميم السدود الترابية  -مواد اإلنشاء  –االساسات  –إ تيار نو  السد  –أنوا  السدود الصغيرة 

 التشغيا والصيانة. -إنشاء السدود  –مخارج السدود  –المفي ات  –تصميم السدود التثاقلية الخرسانية  –
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 تخطيط وإنشاء مشروعات الرى والصرف  614 05 07

تمفييف  –معدات الحفر  –معدات تثبير ودمت التربة  –العواما الِمؤثرة فى إ تيار معدات االنشاء  –تخطي  العما وإدارته 

الخوازييق ومعيدات  –معيدات تبطيين التير   –معدات  ل  الخرسيانة  –السدود المؤقتة  –معدات ضخ الماء  -موقر اإلنشاء 

 الستائر اللودية ومعدات دقها. –لخوازيق د  ا

 

 ، والموازنة المائية فى مصرالزراعية للمياه اإلحتياجات  615 05 07

الفواقد المائية فى النقا والتوزير والحقا  –اإلدتياجات الغسيلية  –اإلستهالك المائى للنبات  –عالقات النبات والماء والتربة 

البييدائا المختلفيية لتنمييية هييبة المييوارد.  –مصيير: التقييييم الحييالى والتوقعييات المسييتقبلية  جدوليية الييرى. المييوارد المائييية فييى –

 -البدائا المختلفة لترشيد إسيتخدام الميياه فيى كيا منهيا  –اإلدتياجات المائية في مصر: الموقف الحالى والتوقعات المستقبلية 

 ملخص الموازنة المائية الحالية والمستقبلية فى مصر.

 

 هيدروليكا تطبيقيــة  616 05 07

تغيير  يواص القطيا  للقنيوات  –التيدفق الثيانوى  –التيدفق اإلنتقيالى دا يا المواسيير   –هيدروليكية إنشياء  طيوط المواسيير

 مآ ب محطات الرفر.  -المكشوفة 

 

 تصميم منشآت الرى فى القنوات الصغيرة 621 05 07

 الحماية ضد النحر. –منشآت تبديد الطاقة  –منشآت القياس  –الحماية  منشآت –المنشآت المنظمة  –المنشآت الناقلة للمياه 

 

 منشآت التحكم فى الميــاه 622 05 07

 طر  اإلنشاء. -تمهيز الموقر  -هيدروليكا وتحليا السدود، والقناطر والهدارات 

 

 محطات الطلمبــات 623 05 07

إ تييار عيدد الم يخات  –االبعاد المختلفة لمنشيأ المحطية  –الرفر األجزاء األساسية المكونة لمحطة  –أنوا  محطات الرفر 

تصيميم أديواض  –تصيميم الميزء العليوى مين منشيأ المحطية  –دراسة تسرب الميياة أسيفا المنشيأ  –المستخدمة فى المحطة 

 –لبوابيات تصيميم ا -دراسية تيأثير اإلهتيزازات عليى منشيأ المحطية  –تصيميم المواسيير المختلفية  –المص والطرد للمحطة 

المعييدات  –المحييابس  –إ تيييار البيانييات والمعلومييات الميياهزة والالزميية لتصييميم منشييأ المحطيية  –تصييميم ديياجز الطحالييب 

 تكاليف اإلستهالك والصيانة والتشغيا. –التكاليف الثانوية  –التكاليف الرئيسية  –اإلضافية 

 

 طاقة النحر خلف المنشآت الهيدروليكية وطرق تبديد ال 624 05 07

 –طير  الحمايية  –دسياب النحير المحليى  –النمبجية المعمليية  –المحليى فيى المنشيآت الهيدروليكيية  ظاهرة النحير –مقدمة 

تصميم القنوات المتدرجة والقنيوات شيديدة  –تدا ا الهواء مر التيار المتدفق  –هيدروليكية التدفق  الل الهدارات المتدرجة 

 إعتبارات التصميم للمنشآت الهيدروليكية لتمنب النحر. – تصميم أدواض التهدئة –االنحدار 

 

 تطبيقات الحاسب فى تصميم المنشآت المائيــة 625 05 07

برممية دسيابات قيوى الرفير أسيفا منشيآت دميز  –برممة  طوات التصيميم اإلنشيائى والهييدروليكى لمنشيآت دميز الميياه 

 المياه.

 

 مصبات الترع والمصارف 07 05 626

المصيب  –المصيب المنفصيا  –التشيغيا المركيب  –التشيغيا المبيوب  –التشيغيا اليباتى  –ر  تشغيا المصيبات ط –مقدمة 

 بوابات التحكم الباتى لمصبات النهاية.              –مصبات النهاية  –المصبات الوسطيه  –المركب 

 

 تبديد الطاقة خلف المنشآت الهيدروليكية 07 05 627

الهيدروليكية  القفزة - صائص القفزة الهيدروليكية  –إ تيار انوا  مبددات الطاقة  –الطاقة تصنيف مبددات  –مقدمه 

تدا ا  –هيدروليكية التدفق  الل الهدارات المتدرجه  –العمق المن غ   لف الهدارات والبوابات  –فى أدواض التهدئة 

المبددات القازفه  –تصميم أدواض التهدئه  –ة األنحدار تصميم القنوات المتدرجه والقنوات شديد –الهواء مر التيار المتدفق 

 االعتبارات التصميمية. –
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 تحليل نظم مصادر المياه 631 05 07

تطبيييق مفيياهيم هندسيية اليينظم )البرمميية الخطييية والديناميكييية، الطيير   –متطلبييات كميييات ونوعييية المييياه  –المييياه المتاديية 

 االدتمالية، و طر  التمثيا( فى تخطي  وتصميم وإدارة أنظمة مصادر المياه. 

 

 تلوث مصادر المياه 632 05 07

 قوانين دماية البي ة.  -والمنشآت المطلوبة لمنر التلوث اإلدتياطات  –مصادر تلوث المياه السطحية والموفية 

 

 التأثير البيئى لمشروعات الرى والصرف 633 05 07

 تاثير مشروعات الرى والصرف على الممتمر المحلى. –تأثير مشروعات التخزين على البي ة 

 

 ترشيد وتعظيم استخدام مياه الرى 634 05 07

 –مشياكا اليتحكم واإلدارة  –وسائا تحسين كفاءة اليرى  –فواقد مياه الرى  –المائى المتزايد الموازنة المائية ومشكلة العمز 

 إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى. –التركيب المحصولى وتعظيم العائد من المياه  –الموانب االجتماعية 

 

 تطبيقات الحاسب فى دراسة مصادر المياه 635 05 07

 –كثافية األمطيار والمرييان السيطحى   –الية: دساب كمية المياه الموفية وال غ  اإلرتيوازى برامج للموضوعات الت إعداد

 تحليا بيانات ضخ اآلبار. –الموازنة المائية 

 

 مشروعات تخزين المياه 636 05 07

مير المنسيوب تغير المسادة والحميم  –دراسة تغير اإلدتياجات  –الدراسات الهيدرولوجية   –الموقر المناسب إلنشاء  زان 

 الدراسات الهيدروليكية. –الترسيب المتوقر  –فواقد التخزين  –إدارة الخزان  –تحديد مكونات الخزان   –

 

 منها هيدرولوجيا السيول ووسائل الحماية 711 05 07

ئا وسييا  –دسيياب أقصييى تصييرف والحمييم النيياتج  -الدراسييات المطلوبيية للسيييول  -العوامييا المييؤثرة علييى السيييول  –مقدميية 

 التأثير البي ى للسيول.  –اإلستفادة من مياه السيول  –الحماية 

 

 منشآت المساقط المائية فى القنوات 712 05 07

تصييميم األنييوا  المختلفيية  -هيدروليكييية المسيياق  المائييية  –طبوغرافييية األرض  –أهمييية دراسيية المسيياق  المائييية  –مقدميية 

تبديد الطاقة المائية  -الفتحات، المتدرجة، الهدارات المائلة، أو ممرى شديد اإلنحدار لمنشآت المساق  المائية: الرأسية، أات 

 الزائدة والحماية من النحر الخلفى.

 

 تطوير نظم التحكم واإلدارة لمياه الرى  713 05 07

لرى تبعاً لإلدتياجيات ا –أهداف ووسائا التطوير  –مشاكا التشغيا فى النظام الحالى  –ال رورة الملحة لترشيد مياه الرى 

منشآت اليتحكم فيى التيدفق  –التخزين الليلى فى التر   –النمبجة الرياضية للتدفق غير الثابر فى التر   –مر التحكم الخلفى 

تقييم نتائج التطوير  –إستخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة الرى  –إعادة تأهيا شبكة الرى  -تصميم العناصر المختلفة  –

 المناطق. فى بعض

 

 تصميم وتنفيذ شبكات الصرف الزراعى 714 05 07

 –مشيياكا زيييادة الملوديية  فييى االراضييى الزراعييية  –أسييباب ارتفييا  منسييوب مييياه األرضييية  –فوائييد الصييرف الزراعييي 

مواصفييـات المـييـواد   –والمغطيياة  تصييميم وصيييانة الشييبكات السييطحية  –مقننييات الصييرف  –الدراسيات الحقلييية التمهيدييية 

  –المنشييآت الهيدروليكييية  لشييبكات الصييرف  –كفيياءة شبكييـات الصييرف وطيير  الكشييف عنهييا   –المسييتخدمة فييى الشييبكة 

 اآلثار البي ية لمشروعات الصرف الزراعى. –الصرف الرأسى باآلبار 

 

 هندسة وحماية الشواطىء  715 05 07

مناسيب سطح الماء والقيم القصوى المسيملة للميد  –ى منطقة إنكسار األمواج األمواج والتيارات ف –ميكانيكا دركة األمواج 

الدراسية الهيدروديناميكيية للميدا ا  –جوانب التخطيي  والتصيميم لحمايية الشيواطىء  –عملية الترسيب السادلية  –والمزر 

 دراسة تطبيقية. –التحليا الهندسى  –المعرضة لتأثير المد والمزر 
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 المائى فى األنابيب وطرق الحماية الطرق 716 05 07

الظييروف  –معادلتييا اإلسييتمرار وكمييية الحركيية للحاليية العاميية  –الطيير  المييائى نتيميية تغييير لحظييى فييى السييرعة  –أسييبابه 

 –ظاهرتيا التكهيف وإنفصيال عميود المياء  –الطر  الميائى النياتج مين تشيغيا الم يخات  –الطر  العددية للحا -المحيطية 

 تطبيقات باستخدام الحاسوب. –ى الطر  المائى وسائا التحكم ف

 

 هندسة البيئة المائية 721 05 07

األكسيمين اليبائب   -التلوث من نقطة محددة، والتلوث من مصيادر موزعية  –المواصفات القياسية للمياه السطحية والموفية 

دماييية المييياه ميين التلييوث  –ييياه الموفييية تلييوث الم –والبكتيرياييـ إدتياجييات الرواسييب ميين األكسييمين. تلييوث المييياه السييطحية 

الدراسيات البي يية لمشيروعات  –إعيادة إسيتخدام ميياه الصيرف الزراعيى  –تيدا ا ميياه البحير المالحية  –والقوانين المنظمية 

 إرتفا  مستوى مياه البحار. -الرى والصرف 

 

 دراسة هيدرولوجية وهيدروليكية نهر النيل 722 05 07

نيا فيكتوريا  –الحوض الغربى  –الحوض الشرقى  -ألدواض نهر النيا وفروعه: الحوض المنوبى الدراسة الهيدرولوجية 

النييا الرئيسيى  –نهير عطبيره  –النييا األزر   –نهر السيوباط  –النيا األبيض  -بحر المبا وبحر الزراف وبحر العرب  –

 –المعيادالت التمريبيية لحسياب التيدفق  –نحيدارات فى السودان ومصر. الدراسة الهيدروليكية: القطاعات الهيدروليكيية واإل

 النحر والترسيب. مشروعات التحكم فى التدفق، والتخزين، وتوليد الطاقة المائية.

 

 اإلدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لمصادر مياه الرى 723 05 07

إدارة الميوارد المائيية: تقيييم المصيادر  –األهيداف المبيادىء و –مفهوم اإلدارة المتكاملة والتنميية المسيتدامة والعالقية بينهميا 

المائية المتادة واالدتياجات، إدارة الطلب على المياه )األبعاد االقتصادية واإلجتماعية والتنظيمية(، النوادى البي ية، الرصيد 

ليرى )شيمال اليدلتا، الواديات، نماأج لتطبيق اإلدارة المتكاملية والتنميية المسيتدامة فيى مميال ا –الحقلى وبناء قاعدة البيانات 

 السادا الشمالى وسيناء، المناطق المستصلحة دديثاً، ترشيد إستخدام مياه الرى فى الدلتا والوادى، نماأج فى دول أ رى(.

 

 تصميم وإنشاء التبطين لقنوات الرى 724 05 07

تصيميم التير   -الدراسيات الحقليية األوليية  –أنوا  تبطين التر : بالخرسانة، باألغشية، باألدمار، بالمابيونيات، أو بالتربية 

إقتصياديات  -فواقيـد التسيرب مين التبطيـين  –تنفييب التبطيـين  –طر  تخفيف ضغوط المياه الموفيه عليى التبطيين  –المبطنة 

 ت عملية وزيارات ميدانية. تطبيقا –صيانه التبطين  –التبطين 

 

 إستخدام نظم األنابيب فى شبكات الرى 725 05 07

مؤشييرات التصييميم بإعتبييار اإلدتياجييات المتغيييرة  –مقارنيية نظييم األنابيييب بييالقنوات المكشييوفة لتوصيييا وتوزييير مييياه الييرى 

ايير التصييميم لألنابيييب الخرسييانية معيي –التصييميم الهيييدروليكى والحماييية ميين الطيير  المييائى  –وكيفييية اإلدارة لمييياه الييرى 

المنشيآت الالزمية لإلنتقيال مين قنيوات مكشيوفة إليى  -المواد المستخدمة ومواصيفاتها  –والبالستيكية أات ال غ  المنخفض 

 الدراسة االقتصادية والبي ية. –أنابيب، أو العكس 

 

 نظم خفض المياه األرضية لمنشآت الرى والصرف 726 05 07

تصميم  –تحديد التصرف التصميمى  –النظم المختلفة لتخفيض المياه األرضية  –رضية السطحية والعميقة مصادر المياه األ

 إقتصاديات النظم المختلفة. –تصميم نظم اآلبار العميقة  –نظم اآلبار السطحية 

 

 إتزان جسور قنوات الرى والصرف 727 05 07

طير   –تصميم المسور وتحلييا إتزانهيا  –طر  التحكم فى التسرب  –ة الدراسات الحقلي –المالمح العامة للمسور الترابية 

 القياسات الحقلية والصيانة. –إنشاء المسور 

 

 هيدرولوجيا المياه الجوفية 07 05 728

دركة المياه الموفيه فى  – صائص الخزانات الموفيه  –الخزانات الموفيه  –تواجد وتصنيف المياه الموفيه  –مقدمه 

 –دركة المياه الموفيه فى الخزانات المحصورة/الحره  -دركة المياه الموفيه فى الخزانات المحصورة  –حره الخزانات ال

 األثر البي ى للمياه الموفيه.   –تأثير أرتفا  المياه فى األنهار على تبببب المياه الموفيه 

 هيدروليكا اآلبار 07 05 729

التدفق القطرى المستقر  –أبار المياه الموفيه وأنواعها  –المياه الموفيه إستخراج  – صائص الخزانات الموفيه  –مقدمة 

 الخزانات شبه المحصوره. –التدفق القطرى غير المستقر تماه األبار  -تماه األبار 
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 منشآت الرى المطور 07 05 730

ت آمنش -قناطر األدمام   –خلفى ت التحكم الآمنش –ت التحكم األمامى آمنش –التدفق المتقطر  –التدفق المستمر  –مقدمه 

  ت الناقله.آتصميم المنش –تصميم قطاعات التر  المطوره وإتزانها  –مصب النهايه  –ت التحكم آمنش –التوزير 

 

 ميكانيكا الموائع 731 05 07

وسي  مثيالى: المرييان  يالل  –الحركية الدورانيية  –المهيد المركيب والسيرعة المركبية  –معادالت الحركية للسيائا المثيالى 

 –التسيرب تحير الخزانيات. المرييان الم يطرب والطبقية الحدوديية  –فكرة التماثا لحقيول المرييان  –المعادالت األساسية 

دراسية إنتشيار  –السيريان الطبقيى والم يطرب واإلنتقيالى  -الصورة العامية لمعيادالت االسيتمرار والطاقية وكميية الحركية 

 السريان فى البحيرات والمصبات.

 

  بسهندسة األنهار وحركة الروا 05732 07

مقاومة الحركة وتوزيير السيرعات فيى  –أنظمة السريان  –بداية الحركة لمزي ات التربة الرسوبية   – صائص الرسوبيات 

الحركة المانبية وإنتقال الرسيوبيات فيى  –تغير دما القا  فى القنوات الرسوبية  -الحما الكلى المنقول  –القنوات الرسوبية 

 تغير االنهار.  –اية الموانب تهبيب االنهار ودم –القنوت الرسوبية 

 

 التحليل اإلحصائى فى هندسة مصادر المياه 733 05 07

التطبيقيات اإلدصيائية فيى تحلييا البيانيات الهيدرولوجيية والهيدروليكيية  –أساسيات التحليا االدصائى والتكرارى الهندسيى 

 ونتائج التمارب المعملية.

 

 الهيدروليكا الحسابية 734 05 07

تقنييات  –التمثيا الرياضى للظيواهر الطبيعيية  –مقدمة للغة الفورتران  –نظرية العناصر المحددة  –و  المحددة نظرية الفر

 –تمثييا تيدفق الميياه فيى االنهيار الطبيعيية  –نموأج لتدفق المياه  الل التربة المشبعة وغير المشبعة بالمياه  –الحا وتقييمها 

 –نمياأج لنقيا الملوثيات  –نمياأج للقيا  المتحيرك  –ياه فى قنوات الرى والشالالت نموأج ل ب  تدفق الم –معايرة النموأج 

 نماأج لتسرب المياه أسفا المنشآت الهيدروليكية.

 

 طريقة العناصر المحدودة فى المنشآت المائية 741 05 07

تطبيق  –والكلية للعناصر المعادالت المحلية  –تشكيا المتغيرات وتطبيقاتها  –مراجعة للرياضيات المطلوبة للموضو  

 تطبيقات لطريقة العناصر المحددة فى التدفق بإستخدام الحاسب اآللى. –الشروط الحدية 

 

 التدفق غير الثابت فى القنوات المكشوفة 742 05 07

الكيناتيكيية، دراسية مشيكالت الموجية البسييطة، والموجية  –الحيا بطريقية الخطيوط الممييزة  -المعادالت األساسيية  –مقدمة 

 النمبجة الرياضية. –دراسة الموجة الناتمة من إنهيار سد  –وأمواج االرتفا  واالنخفاض، وموجة التشتر 

 

 نظم شبكات األنابيب 743 05 07

المحابس  –التكهف  –إ تيار الطلمبات للشبكات البسيطة والمركبة  –التصميم اإلقتصادى لخطوط مواسير الطرد واإلنحدار 

 دماية المواسير من أ طار الطر  المائى. –الطر  المائى فى المواسير  –لخطوط المواسير  المختلفة

 

 تصميم اآلبار وصيانتها 744 05 07

 –طير  الحفير  –شبكة الب ر وعمقهيا  –التصميم المثالى لآلبار  –إستكشاف المياه الموفية  –الطبقات الحاملة للمياه الموفية 

 صيانة اآلبار. –والترسيب الكيميائى الصدأ  –تطوير الب ر 

 

 

 

 

 وليكا األمواجرهيد 745 05 07

االنتقال فى المياه  –النظريات الغير طية دساب االمواج فى المياه العميقة  – واص االمواج  –النظرية الخطية لالمواج 

تأثير االمواج على الشاطىء وعلى  –دركه الرسوبيات السادلية  نمبجة االمواج  –ال حلة ديناميكا منطقة تكسر االمواج 

  منشآت الحماية .
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 التحليل المتقدم لنظم الرى والصـــرف 746 05 07

 –ضيخ الميياه فيى اليرى والصيرف  –آبيار ميياه اليرى  –تخزين ميياه اليرى  –نظم الرى الحديثة  –اإلدتياجات المائية للرى 

 –الطير  الميائى فيى شيبكات اليرى  –الصيرف الزراعيى  – تعظييم إسيتخدام ميياه اليرى –مشاكا الملودية  –توصيا المياه 

 إقتصاديات نظم الرى والصرف.

 

 تلوث مصادر المياه )متقدم( 747 05 07

 -تليوث األنهيار والبحييرات  –تغير تركيز وطبيعة الملوثات نتيمة الخلي ، واالنتقيال، واإلنتشيار  –أنوا  ومصادر الملوثات 

تحلييا الينظم الحاليية إلدارة  -الطر  الهندسية لمعالمة مشاكا تلوث الميياه  –وث الخزانات تل –تلوث اآلبار والمياه الموفية 

 دراسة تلوث نهر النيا. –نوعية المياه 

 

 مقرر خاص 748 05 07

 يشما موضوعات تخدم موضو  البحخ البى يقوم به الطالب، بناء على رأى المشرف.

 

 التسرب فى المنشآت الهيدروليكية 07 05 749

الطر   –طر  تحليا التسرب  –تأثير التسرب على المنشات الهيدروليكية  – صائص التسرب  –صور التسرب  –مقدمه 

تصميم المنشات الهيدروليكية التثاقليه  –الطر  العدديه  –الطر  المعملية  –الطر  التمريبية  –الطر  التقريبية  –التحليلة 

 د التسرب.تصميم التكوينات الترابيه ض –ضد التسرب 

 

 النحر الموضعى خلف المنشآت 07 05 750

النحر  لف  -مرادا النحر  –ظاهره النحر المحلى  –اجهاد القص الحرج على التربة فى القنوات المكشوفة شيلدز دياجرام 

مختلفة والعواما ال تدراسه بعض المعدال –النحر دول دوائ  ومدا ا الكبارى  -النحر دول ركائز الكبارى  –البوابات 

 المؤثره على النحر .

 

 نمذجة المياه الجوفية 07 05 751

نظم  –طر  استكشاف المياه الموفية  –الخواص الطبيعية للطبقات الحاملة واساليب قياسها  –أنوا  الخزانات الموفية 

 كود المياه الموفية . –النمبجة العددية  –المعادالت الحاكمة  –النمبجة الرياضية  -السريان تماه اآلبار 

 

 هيدروليكا محطات الرفع 07 05 752

هيدروليكا المواسير الخاصة  –هيدروليكا أدواض المص والطرد  –التصميم الهيدوليكى للطلمبات  –أنوا  المحطات 

هيدروليكا منشآت الحماية  –شآت المتعلقة بالمحطه هيدروليكا المن –بالمحطات دراسه تسرب المياه أسفا ودول المحطات 

 الخاصه بالمحطات .

 

 القياسات والنماذج الهيدروليكية 07 05 753

 –طر  القياس  لف المنشآت الهيدروليكية  –طر  التصرفات وال غوط والسرعات والمناسيب فى المعما والطبيعة 

  كية الرياضية والعددية .النماأج الهيدرولي –النماأج الهيدروليكية فى المعما 

  

 هيدروليكا متقدمة 811 05 07

النظرية األساسيية  –تدفق القص الم طرب  –مقدمة للخل  واإلنتشار فى الممارى الطبيعية  –معادالت بقاء الكتلة والطاقة 

التيدفق غيير  –الخلي  فيى الميياه السيادلية  –اإلنتقيال الم يطرب والخلي  فيى الينظم الطبيعيية  –التشيتر اإلنتقيالى  –للتشتر 

الظيروف  –النمياأج الرياضيية والعدديية  –ر المتبادل بين المياه المتدفقية وميا يحيي  بهيا التأثي –الثابر فى القنوات المكشوفة 

 تطبيق بعض البرامج الماهزة. –البرممة لبعض التطبيقات الهيدروليكية  –المحيطية واإلبتدائية 

 

 

 مواضيع حديثة فى هندسة مصادر المياه 812 05 07

لمييية الحديثيية فييى موضييو  أو أكثيير، باإلتفييا  ميير المشييرف، ميير عرضييها مراجعيية نقدييية وتلخيييص لألبحيياث والنشييرات الع

 وتقييمها فى ندوة بالقسم.

 

 لألنهار االستقباليدرولوجيا أحواض خ 813 05 07
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دراسيية التربيية والغطيياء  –دييدود دييوض التسيياق   –التحليييا اإلدصييائى/الزمنى  –العوامييا المنا ييية المييؤثرة علييى التسيياق  

 –تقييدير التييدفق السييطحى ومعامييا اإليييراد –الفواقييد فييى المسييتنقعات  –تقييدير فواقييد التسييرب  –البخيير  تقييدير فواقييد –النبيياتى

 مشروعات زيادة اإليراد المائى.  –طر  القياس واأل طاء المتوقعة  –الموازنة المائية للبحيرات 

 

 هيدروليكا المصبات 821 05 07

تيأثير األعميال الهندسيية عليي  –الم طرب واإلنتشار في المصيبات الخل   –هيدروديناميكا المصبات  –تصنيف المصبات 

 إستخدام الحاسب فى النمبجة الهيدروليكية للمصبات. –فيزياء التلوث فى المصبات  –تغلغا مياه البحر 

 

 قواعد بيانات النظم الهيدروليكية 822 05 07

 –تمهيز وتحلييا البيانيات  –توصيا البيانات  –نات الكبيرة تحليا البيانات في قواعد البيا –بحوث البيانات في الهيدرولوجيا 

 التحليا باستخدام الحاسب االلى.

 

 نظم شبكات األنابيب )متقدم( 823 05 07

إسييتخدام بييرامج الحاسييب فييى التحليييا  –إ تيييار نييو  الماسييورة  –الدراسييات اإلدصييائية  –الدراسييات الحقلييية والتخطييي  

دمايية المواسيير مين أ طيار التآكيا وأ طيار  –المحابس والملحقات المختلفة لخطوط المواسير  –الهيدروليكى واإلقتصادى 

 دراسة تطبيقية. –طر  اإلنشاء والتنفيب  – الطر  المائى

 

 اإلدارة المائية للبيئة الساحلية 824 05 07

 –مواصييفات اآلبييار وتوزيعهييا  –ه تحلييية الميييا –مصييادر المييياه السييطحية والموفييية  –دراسيية األمطييار  –العوامييا المنا ييية 

الدراسية  –الموازنية المائيية  –تلوث البحييرات السيادلية  –مشاكا ملودة المياه والتربة  –تدا ا مياه البحر  –تخزين المياه 

 االقتصادية.

 

 الدراسات اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية للمشروعات المائية 825 05 07

 –توزييير التكيياليف بييين الحكوميية والمسييتثمرين  –التييدفقات السيينوية ومعييدل الت ييخم  –ئييية التمويييا المييالى للمشييروعات الما

العائيد اإلجتمياعى  –التيأثير البي يى للمشيرو   –تأثير التغييرات الطبيعيية والمحليية والعالميية  –العائد المالى السنوى المتوقر 

 مقارنة البدائا المختلفة للمشرو . –للمشرو  

 

 يل اإلحصائى فى هندسة مصادر المياه )متقدم(التحل 826 05 07

إ تييار الحيدث  –ميدى البيانيات  –النمياأج الرياضيية لإلدتميال  –أساسيات منحنييات اإلدتميال  –السالسا الزمنية  –مقدمة 

 اإلدتماالت والتحليا الزمنى اإلدصائى. –تكرار الفي انات  –تحديد الممازفة المسمودة  –التصميمى 

 

 تصميم منشآت الرى )متقدم(  07 05 827

إستخدام البيرامج المياهزة فيى تصيميم  –الطر  المختلفة للتحليا اإلنشائى  –المفاهيم اإلقتصادية األساسية  –تخطي  الموقر 

 تطبيقات. –منشآت الرى 

 

 مشروع دبلوم فى منشآت الرى 601 05 07

 مشروع دبلوم هندسة مصادر المياه 602 05 07

 فى هندسة الرى والهيدروليكاتقرير علمى ماجستير الهندسة  701 05 07

 البديل األول:

مقدميية  توضييح المشييكلة  دراسيية نظرييية لمشييكلة علمييية فييى ممييال الييرى والهيييدروليكا، بحيييخ يشييما التقرييير:

لعامية إقتيراح الخطيوط ا-مراجعة لألبحاث السابقة التى تناولر هيبه المشيكلة  -تها التطبيقيةالمقترح بحثها وأهمي

تطبيقييات دسييابية لمشيياكا شييبيهة بالمشييكلة المقترديية،  - لكيفييية دراسيية ودييا هييبه المشييكلة ، نظرييياً أوعملييياً 

 .بإستخدام برامج جاهزة للحاسب اآللى، أو دراسة وتحليا بيانات عملية )دقلية( للمشكلة

 البديل الثانى: 

عن موضيو  محيدد، ليه أهميية تطبيقيية فيى ( State of the Artإعداد تقرير عن أددث األبحاث والنظريات )

ممال الرى والهيدروليكا, مر التعليق والمقارنة وتوضيح وجهه نظر البادخ، وبيان الفائدة العملية المتوقعة فيى 

الظروف المحلية. ويمب أن يلتزم البادخ بالحصول على نسخ من أهم المراجر المستخدمة فيى تقرييره، بحييخ 

 بحخ. 15ة التى يراجعها عن اليقا عدد االورا  البحثي

 البديل الثالث:
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ولكن التوجه الرئيسى فيه هو دراسة وتحليا بيانات عملية )دقلية( للمشكلة، مير إسيتيعاب مشابه لألول عموماً، 

 وبيان األساس العلمى لهبه الدراسة.

 

 رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة الرى والهيدروليكا 705 05 07

 هندسة الرى والهيدروليكافى رسالة الدكتوراه  801 05 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم هندسة المواصالت  -4 

 
 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 اوال : دبلوم الدراسات العليا

 :ىدبلوم الدراسات العليا المهن -1 
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 ساعة معتمدة 24على الطالب اجتياز 

   هندسة المواصالتدبلوم الدراسات العليا المهنى في  •
 )من  من قائمة مقررات مستوى الدبلوم من كا ممموعة تخصصية على االقا مقرر وادديختار الطالب 

N2=1 الىN2=6) 

 :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -2
 ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز  

              هندسة المواصالتدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •
                                           0706 661, 6620706 , 6630706دراسة ثالث مقررات    :المقررات االساسية

 على االقا مقرر وادد يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم المقررات اال تيارية:

 (N2=5الى N2=1 )من من الممموعات الدراسية 

 

 الماجستيرثانيا : 

 ماجستير الهندسة : -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

   .ساعات معتمدة للتقرير العلمى

             المواصالتهندسة فى   الهندسة ماجستير •
يدرس الطالب  مسة مقررات بحيخ يختارمقرر وادد من كا ممموعة تخصصية    المقررات االساسية:

             (N2=5الى N2=1 من قائمة مقررات مستوى الماجستير )من 

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار  المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر مقررين 

 : ماجستير العلوم الهندسية -2    
 8و باإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة. 

                                     يدرس الطالب اربعة مقررات من نفس التخصص على مستوى الماجستير  المقررات االساسية:

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار  المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر مقررين 

 هندسة المواصالت تخصص: فىالعلوم ماجستير  •
 الطرق   ▪

 السكك الحديدية ▪

 المساحة ▪

 الموانى والمنشآت البحرية ▪

 تخطيط النقل وهندسة المرور ▪

             

 ثالثا : دكتوراه الفلسفة 
ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 .ساعة معتمدة للرسالة 24من 

                                     .يدرس الطالب ثالث مقررات من نفس التخصص على مستوى الدكتوراة  المقررات االساسية:

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدكتوراه ويموز ا تيار  المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر مقررين 

 

 هندسة المواصالت تخصص:  دكتوراه الفلسفة فى •
 الطرق   ▪

 السكك الحديدية ▪

 المساحة ▪

 الموانى والمنشآت البحرية ▪

               تخطيط النقل وهندسة المرور ▪
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 دكتوراه ( –ماجستير  –قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 
 

 اسم المقرر كودالمقرر م

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مقررات 

مطلوب 

 دراستها سابقاً 

  3 3 مواصفات المواد 0706611  .1

  3 3 هندسة المطارات 0706612  .2

  3 3 صيانة الطر  0706613  .3

  3 3 معدات إنشاء الطر  0706614  .4

  3 3 هندسة األنفا   0706615  .5

  3 3 الخواص الميكانيكية لمواد الرصف 6160607  .6

  3 3 إنشاء المسور 6170607  .7

  3 3 ديناميكا الحركة 0706621  .8

  3 3 التخطي  الهندسى للسكت الحديدية 0706622  .9

  3 3 التأثيرات البي ية للسكت الحديدية 0706623  .10

  3 3 نظام السكة 0706624  .11

  3 3 إشارات السكة واإلرتباط 0706625  .12

  3 3 نظم النقا بالسكت الحديدية دا ا المدن 0706626  .13

  3 3 إنشاء السكت الحديدية 0706627  .14

  3 3 فحص السكة وصيانتها 0706628  .15

  3 3 أنظمة أنفا  السكت الحديدية 0706629  .16

  3 3 مقدمه فى الفلت 0706631  .17

  3 3 مقدمه فى الميوديسيا 0706632  .18

  3 3 الميوديسيا العاليه 0706633  .19

  3 3 تحليا وضب  االرصاد المساديه 0706634  .20

  3 3 مقدمة فى نظام تحديد المواقر العالمى 0706635  .21

  3 3 دواجز األمواج 0706641  .22

  3 3 منشآت دماية الشواطئ 0706642  .23

  3 3 اتزان    الشاطىء 0706643  .24

  3 3 )أ( تصميم وتنفيب دوائ  االرصفة الماس ة 0706644  .25

  3 3  )أ( هيدروليكا المواني 0706645  .26

  3 3 تصميم وتنفيب دوائ  األرصفة المرنة )أ( 0706646  .27

  3 3 تخطي  الموانئ )أ( 0706647  .28

  3 3 أمواج 0706648  .29

  3 3 النقا العام 0706651  .30

  3 3 نماأج النقا 0706652  .31

  3 3 المدول االقتصادية لمشروعات النقا 0706653  .32

  3 3 )أ( استخدامات الحاسب االلى فى هندسة المواصالت 0706661  .33

  3 3 )أ( المواصالتتطبيقات الطر  العددية فى هندسة  0706662  .34

  3 3 الدراسات الفنية فى هندسة المواصالت 0706663  .35

  3 3 إنشاء وصيانة الطر  األسفلتية 0706711  .36

  3 3 نظم إدارة تقييم الطر  0706712  .37

  3 3 إقتصاديات الطر  0706713  .38

  3 3 التخطي  والتصميم الهندسى للطر   0706714  .39

  3 3 تطبيقات معملية 0706715  .40

  3 3 الخلطات اإلسفلتية عالية األداء 7160607  .41
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  3 3 صيانة الرصف الصلب 7170607  .42

  3 3 صيانة السكة والتمديدات  0706721  .43

  3 3 محطات وأدوا  السكت الحديدية 0706722  .44

  3 3 سعة الخطوط الحديدية 0706723  .45

  3 3 إقتصاديات النقا بالسكت الحديدية 0706724  .46

  3 3 تصميم مرافق السكت الحديدية 0706725  .47

  3 3 تخطي  السكت الحديدية بإستخدام الكمبيوتر 0706726  .48

  3 3 مواصفات إنشاء الخطوط الحديدية 0706727  .49

  3 3 تقنيات السكة 0706728  .50

51.  
نظم السكت الحديدية اإلقليمية والسكت الحديدية  0706729

 الخفيفة
3 3  

  3 3 اسقاط الخرائ  0706731  .52

  3 3 ضب  الشبكات الميوديسيه 0706732  .53

  3 3 نظام التثبير العالمى 0706733  .54

  3 3 المساده التصويريه المويه 0706734  .55

  3 3 المساده البحريه 0706735  .56

  3 3 مقدمة فى الميوماتكس 7360607  .57

  3 3 نظم انتاج الخرائ  الرقمية 7370607  .58

  3 3 نظم المعلومات المغرافية 7380607  .59

  3 3 جى بى اس ونظم تحديد المواقر العالمية 7390607  .60

  3 3 هندسة الشواطئ  0706741  .61

  3 3 )ب( دوائ  األرصفة المرنةتصميم وتنفيب  0706742  .62

  3 3 )ب( تخطي  المواني 0706743  .63

  3 3 السقاالت البحرية 0706744  .64

  3 3 ميكانيكا التربة لهندسة المواني  0706745  .65

  3 3 تصميم وتنفيب دوائ  األرصفة الماس ة )ب( 0706746  .66

  3 3 هيدروليكا الموانئ )ب( 0706747  .67

68.  0706748 
استخدامات الحاسب اآللى فى هندسة المواصالت 

 )ب(
3 3  

  3 3 تطبيقات الطر  العددية فى هندسة المواصالت )ب( 0706749  .69

  3 3 نقا الب ائر 0706751  .70

  3 3 المرورهندسة  0706752  .71

  3 3 تخطي  النقا 0706753  .72

  3 3 مرافق النقا 0706754  .73

  3 3 دراسة انتظار السيارات 7550607  .74

  3 3 تصميم الرصف الصلب للطر  0706811  .75

  3 3 ميكانيكا التربة للطر  والمطارات 0706812  .76

  3 3 تصميم الرصف المرن والصلب للمطارات 0706813  .77

  3 3 السكت الحديديةتشغيا  0706821  .78

  3 3 أنظمة نقا الب ائر بالسكت الحديدية 0706822  .79

  3 3 أنظمة التحكم المتقدمه بالسكت الحديدية 0706823  .80

  3 3 المحاكاة في السكت الحديدية 0706824  .81

  3 3 نظم النقا المتعدد الوسائ  0706825  .82

  3 3 تقنيات المر المغناطيسى  0706826  .83

  3 3 تخطي  السكت الحديدية للسرعات العالية 0706827  .84

  3 3 الميوديسيا الفيزيائية 0706831  .85

  3 3 تفسير الصور واالستشعار عن بعد 0706832  .86
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  3 3 التحليا ثالثى االبعاد فى نظم المعلومات المغرافية 8330607  .87

88.  8340607 
استخدام نظم المعلومات المغرافية ونظام التثبير 

 تطبيقات المواصالتالعالمى فى 
3 3  

  3 3 تطبيقات متقدمة فى نظام تحديد المواقر العالمية 8350607  .89

  3 3 ديناميكا التربة واألساسات  0706841  .90

  3 3 المنشآت البحرية  0706842  .91

  3 3 المنشآت غير الشاط ية 0706843  .92

  3 3 هيدروليكا الموانئ )ج( 0706844  .93

  3 3 الحاسب اآللى فى هندسة المواصالت)ج(استخدامات  0706845  .94

  3 3 التطبيقات العددية فى هندسة المواصالت )ج( 0706846  .95

  3 3 إقتصاديات النقا 0706851  .96

  3 3 البي ة والنقا 0706852  .97

  3 3 مبادىء اللوجستيات 0706853  .98

  3 3 النقا وتخطي  المدن 8540607  .99

  3 3 نظم النقا البكية 8550607  .100

  3 3 أنظمة ووسائ  النقا 8560607  .101

  3 3 تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى اللوجستيات 8570607  .102

103.  8650607 
موضوعات متقدمه فى الميوديسيا والمساده 

 الميوماتيكية
3 3  

  3 3 الميزانية ودساب الكميات 8660607  .104

 

 مناقشة 3 فى هندسة المواصالتمشرو  دبلوم  601 0706   .105

 مناقشة 3  فى هندسة المواصالت تقرير علمى ماجستير الهندسة 0706701   .106

 مناقشة 8 )طر ( رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت 0706705   .107

108.   0706706 
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت )السكة 

 الحديدية(

 مناقشة 8

109.   0706707 
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت 

 )المسادة(

 مناقشة 8

110.   0706708 
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت 

 )الموانى والمنشآت البحرية(

 مناقشة 8

111.   0706709 
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت 

 )تخطي   النقا وهندسة المرور(

 مناقشة 8

 مناقشة 24 )طر ( هندسة المواصالتفى رسالة الدكتوراه  0706801   .112

113.   0706802 
)السكة  هندسة المواصالتفى رسالة الدكتوراه 

 الحديدية(

 مناقشة 24

 مناقشة 24 )المسادة( هندسة المواصالتفى رسالة الدكتوراه  0706803   .114

115.   0706804 
)الموانى  هندسة المواصالتفى رسالة الدكتوراه 

 والمنشآت البحرية(

 مناقشة 24

116.   0706805 
)تخطي    المواصالت هندسةفى رسالة الدكتوراه 

 النقا وهندسة المرور(

 مناقشة 24
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 دكتوراه( -ماجستير -)دبلوم وصف مقررات برامج الدراسات العليا
 

 مواصفات المواد 611  06 07 

 مواد البالطات الخرسانية. -الطبقات السطحية -الطبقات الرابطة -مواد األساس -طر  تقييم مواد األساس المساعد

 

 هندسة المطارات 612  06 07 

أسطح  -أماكن اإلنتظار(  -طر  اإلتصال -التصميم الهندسى للمطارات )المهاب   - صائص الطائرات -تصنيف المطارات

 -العالميات المالديية المسياعدة  -السطح المخروطيى  -السطح اإلنتقالى -السطح اإلفقى -الهبوط  -مستوى اإلقال  -اإلقتراب

 ات المالدية الليلية والنهارية المساعدة .العالم -جهاز النزول اآللى

 

 صيانة الطرق613  06 07  

 -إنهيارات وعيوب الرصف الخرسانى -صيانة الطر  الخرسانية -طر  الصيانة -عيوب الرصف -صيانة الطر  األسفلتية

 صيانة الطر  الترابية  . -تقوية طبقات الرصف -صيانة الرصف والفواصا

 

 ء الطرقمعدات إنشا 614  06 07 

آالت الفيير   -معييدات الييدمت -إسييكريبرز -مونييور جريييد -الحفييارات -البلييدوزر -النقييا -الييردم - صييائص ماكينييات الحفيير

 محطات  ل  وتمهيز الخلطات األسفلتية السا نة . -الخاص بالخلطات األسفلتية

 

 هندسة األنفاق  615  06 07 

دسياب  -تهوية األنفا  -عزل األنفا  ضد المياه والصوت -ر إلنشاء األنفا تنولوجيا اإلنفما -إنشاء األنفا  أسفا مياه البحار

 إدتياجات الطوارىء. -إدتياجات التشغيا -التهوية

 

 الخواص الميكانيكية لمواد الرصف 07 06 616

تصييميم  –تييأثير المييواد الناعميية علييى الرصييف وأنواعييه  –دراسيية المكونييات اإلنشييائية لمييواد الرصييف بأنواعهييا المختلفيية 

التصييميم اإلنشييائى للرصييف سييواء الرصييف المييرن أو  –الخلطييات االسييفلتية سييواء الخلطييات السييا نة أو الخلطييات البيياردة 

 معايير المودة الخاصة بمواد الرصف. –إعادة تدوير مواد الرصف  –طحية الصلب أو المكادام أو المعالمات الس

 

 إنشاء الجسور 07 06 617

 –أنييوا  التربيية المختلفيية وتصيينيفها ومالئمتهييا إلنشيياء المسييور  –دراسيية الخييواص الهندسييية والميكانيكييية للمسييور الترابييية 

 المعالمات الخاصة بتثبير المسور وتسليحها ضد أنوا  االنهيار المختلفة. –إنهيار المسور وثبات التربة 

 

 ديناميكا الحركة 621  06 07 

مقاوميية  -مقاوميية المنحنيييات -المقاوميية فييى األنفييا -مقاوميية السييير -لمييؤثرة علييى دركيية القطيياراتالقييوى ا -جيير القطييارات

 المحاكاه فى السكت الحديدية . -جدول المسير -الفراما-تسار  وتناقص القطارات -مقاومة البدء -مقاومة اإلنحدار -التسار 

 

 التخطيط الهندسى للسكك الحديدية 622  06 07 

القيمية النظريية والعمليية ليدفر  -دركية القطيارات عليى المنحنييات األفقيية -عناصير التخطيي  -الطولية والعرضيةالقطاعات 

المنحنييات  -دسياب دفير الظهير عين اليبطن مير وجيود السيرعات العاليية والمنخف يةعلى السيكة -الظهر عن البطن وددوده

التخطيي  والتصيميم بإسييتخدام  -المنحنيييات الرأسيية -ول الطولييةالميي -المنحنييات المركبيية والعكسيية -اإلنحيدارات -اإلنتقاليية

التشييغيا اليييدوى واألتوميياتيكى  -المفيياتيح والتفريعييات -تقاطعييات الطيير  ميير السييكت الحديدييية )المزلقانييات( -الحاسييب اآللييى

 للتفريعات  .

 

 التأثيرات البيئية للسكك الحديدية 623  06 07 

 -وسييائا الحييد ميين تلييوث الهييواء –نميياأج التنبييؤ بتلييوث الهييواء  -ثلييوث الهييواء -يديييةإسييتهالك الطاقيية فييى السييكت الحد   

الطريقة  -نماأج التنبؤ بمستوى ال وضاء -العواما المؤثرة على ال وضاء -مصادر ضوضاء السكت الحديدية -ال وضاء

 .  دواجز ال وضاء -وسائا الحد من ضوضاء السكت الحديدية -الطريقة األلمانية -األمريكية
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 نظام السكة 624  06 07 

 -الفلنكييات -الق ييبان -أسيياس السييكة -التحليييا اإلسييتاتيكى والييديناميكى -القييوى المتولييدة ميين دركيية القطييارات -نظييام السييكة

 لحام الق بان  . -الخصائص الميكانيكية للسكة -قطا  التزلي   -التثبير

 

 إشارات السكة واإلرتباط 625  06 07 

نظيام البليوك  -نظيام البليوك الثابير -نظم التحكم عن بعد -اإلشارات الكهروميكانيكية -اإلشارات الميكانيكية -أنوا  اإلشارات

 نظم التحكم المركزية  . -نظم التحكم نصف األتوماتيكية -المتحرك

 

 نظم النقل بالسكك الحديدية داخل المدن 626  06 07 

نظييم ال ييوادى  -اليينظم السييريعة -الحديييدى دا ييا المييدن )عربييات التييرام أنظميية النقييا -مقدميية ألنظميية النقييا العييام الحديدييية

المييا  -اإلنحيدارات -السيرعات -التخطيي  الطيولى -إدتياجات التخطيي  لألنظمية المختلفية )القطاعيات العرضيية -واألنفا (

ة عليى السيكت الحديديية أمثلي -التنسييق بيين نظيم النقيا الحديديية دا يا الميدن -اإلشارات ونظم التحكم( -المحطات -العرضى

 الح رية.

 

 إنشاء السكك الحديدية 627 06 07

أعميال أسياس  -ماكينيات إنشياء السيكت الحديديية -طر  إنشياء السيكت الحديديية -المدول الزمنى إلنشاء السكة -تقنيات السكة

 -السيكة )طوليياً وعرضيياً(تصيميم  -إنشياء الخطيوط الحديديية -أعميال الفلنكيات -أعمال قطا  التزلي  -صرف السكة -السكة

 لحام الق بان.

 

 فحص السكة وصيانتها 628 06 07

 -الحدود المسموح بها لعييوب السيكة -طر  تسميا عيوب السكة -عيوب السكة -العواما المؤثرة فى صيانة السكت الحديدية

 مكافحة الحشائش. -فى الصيانة إعتبارات تقنية -جدولة أعمال الصيانة -المعدات الميكانيكية للصيانة -تطور عيوب السكة

 

 أنظمة أنفاق السكك الحديدية 629 06 07

الودييدات  -معييايير األداء -أنظميية التشييغيا والييتحكم -تصييميم السييكة الخرسييانية - صييائص نظييام أنفييا  السييكت الحديدييية

 التشغيا.التكاليف الرأسمالية وتكاليف  -أنظمة التشغيا والتحكم -مرافق السكة -إنشاء السكة -المتحركة

 

 مقدمة في الفلك 631  06 07 

نظيام الصيعود المسيتقيم  –نظم اإلدداثيات الفلكية : نظيام زواييا السيمر واالرتفيا    –الكرة السماوية  –المصطلحات الفلكية 

الشييمس :  –منيياطق األرض  –األرض : اإلدييداثيات األرضيية  –والمييا ) الحييدور ( نظيام الزاوييية السيياعية والبعيد القطبييي 

 –مواضيير النمييوم  -المثلييخ الفلكييي : تعريفييات دييا المثلييخ  –مييدار األرض دييول الشييمس  –الحركيية الظاهرييية للشييمس 

التوقير  –أنوا  التوقير : التوقير النممي   –التوقير  –النموم الحول قطبية  –التكبد  –اتماه الرأس األساسي  –اإلستطالة 

 التقويم واالتزان البحرل  . –تحويا التوقير  –معادلة التوقير  –التوقير القياسي  –الشمسي الظاهرل 

 

 مقدمة في الجيوديسيا 632  06 07 

أنييوا   –اسييتخدامات المسييادة  –المبييادئ المسييادية  –الييرواب  التاريخييية للعلييوم األ ييرى  –تيياريخ وطيير  قييياس األرض 

 ر. تاريخ المسادة األرضية في مص –المسادة الميوديسية  –المسادة 

 

 الجيوديسيا العالية 633  06 07 

نصيف قطير االنحنياء فيي  –االنحراف  – طوط العرض والطول  –أقواس الزوال  –األسفرويد  –الميؤيد  –شكا األرض 

المسيادة بيين  طيي عيرض و طيي   -طول القوس في اتمياه  ي  العيرض  –طول القوس في اتماه الزوال  –اتماه الزوال 

نظيم المرجير واألسياس  –دسيابات المواضير الميوديسيية  –المنحنيات على األسفرويد  –الحسابات على األسفرويد  –طول 

 والتحويالت بينها .

 

 تحليل وضبط األرصاد المساحية 634  06 07 

ال ييب  باسييتخدام  –إتقييال األ طيياء والتحويييا الرياضييي إلييى الصييورة الخطييية –أنييوا  األ طيياء  –فكييرة القييياس واأل طيياء 

الصييغة العامية لنظريية أقيا  –إعادة تحلييا القياسيات المسيادية  –إنتقال قيم التباين والتغاير  –نظرية أقا مممو  للمربعات 

 تطبيق جبر المصفوفات في عمليات ال ب  . –التطبيقات في نظام إدداثيات مستوى  –مممو  للمربعات 
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 اقع العالمىمقدمة فى نظام تحديد المو 635  06 07

دميج  –تطبيقيات مسيادية  –طير  تحدييد االديداثيات  –التطبيقيات  –التحديثات  –االشارات  –اجزاء النظام  –نببة تاريخية 

 نظام جى بى اس مر االدوات المسادية التقليدية.

 

 حواجز األمواج 641  06 07 

يشما هبا المقرر علي توضيح النوا  دواجز األمواج و مبادئ عملها كمنشآت تستخدم لحا المشاكا في المناطق الشاط ية 

والموانئ. كبلت تدريس األسس النظرية لتصميم دواجز األمواج سواء هيدروليكيا او انشائيا لكا من الحواجز الكومية 

 .الظاهرة 

 

 منشآت حماية الشواطىء 642  06 07 

يشما هبا المقرر علي توضيح النوا  و مبادئ و ميكانيكية عما منشآت دماية الشواطئ المستخدمة لحا مشاكا النحر و 

الترسيب في المناطق الشاط ية ديخ يتم دراسة التصميم االنشائي والهيدروليكي لعدد من منشآت دماية الشواطئ مثا 

منصات البحرية و السقاالت المحمولة على  وازيق من ديخ أنواعها و يقدم المقرر المعلومات عن الو .الحواجز المتقطعة

 طر  تنفيبها و تفاعا مكوناتها وتصميمها والقوى المؤثرة على كال من مكوناتها.

 

 إتزان خط الشاطىء 643  06 07 

لشاطئ و ما يترتب يهتم هبا المقرر بدراسة ظواهر النحر و الترسيب التي تحدث في منطقة المياه ال حلة القريبة من ا

عليها من تغير في مورفولوجية    الشاطئ. يغطي هبا المقرر الطر  الوضعية لحساب كميات الرسوبيات المنتقلة في 

يقدم هبا المقرر فهما جيدا لهيدروديناميكا المنطقة الشاط ية و الظواهر واتماه موازل او عمودل علي    الشاطئ. 

ية و ظاهرة دركة الرسوبيات و اتزان    الشاطىء. أي ا يقدم المقرر المعلومات عن المرتبطة بها مثا التيارات البحر

 أنوا  منش ات دماية الشواطىء و منش ات دماية البي ة.

 

 )أ( تصميم وتنفيذ حوائط األرصفة الجاسئة 644  06 07 

الموانئ و اسس تصميمها ديخ يشما يقدم هبا المقرر فهما جيدا النوا  دواط األرصفة الماس ة و كبلت استخداماتها في 

كيفية دساب األدمال المؤثرة عليها و طريقة دساب ابعادها كما يتم دراسة ممموعة من االمثلة العملية التي توضح 

 . طوات تصميم دوائ  االرصفة من الكتا الخرسانية سابقة الصب

 

 )أ(هيدروليكا الموانى  645  06 07 

يهتم هبا المقرر بدراسة مبادئ ونظريات هيدروليكا الموانئ ديخ يتم دراسة المعادالت الحاكمة لحركة االمواج و التغيرات 

خطية )نظرية أرل(. الالتي تطرأ عليها في ادواض الموانئ او في المناطق الشاط ية ويغطي هبا المقرر نظرية االمواج 

وتأثير  التيارات البحريةر مثا تحول االمواج وتكسر االمواج وتشتر الطاقة وأي ا يقدم المقرر الفهم لكال من الظواه

األمواج علي دواجز األمواج وأتتشار األمواج وانكسار األمواج وتمدد المياه دا ا الميناء وامواج المد والمبر واألعاصير 

 .والتيارات القريبة من الشاطئ وتاثير األمواج علي مد ا الميناء وصدمة الموجة

 

 حوائط األرصفة المرنة )أ(تصميم وتنفيذ  646  06 07

يقدم هبا المقرر فهما جيدا النيوا  ديوائ  األرصيفة المرنية و كيبلت اسيتخداماتها فيي الميوانئ واسيس تصيميمها دييخ يشيما 

كيفية دساب األدمال المؤثرة عليها وطريقة دساب ابعادها كما يتم دراسة ممموعة من االمثلة العملية التي توضح  طيوات 

 .كولية و أات المرب  الخلفيالتصميم دوائ  االرصفة من الستائر اللودية 

 

 تخطيط الموانئ )أ( 647  06 07

يحتول هبا المقرر علي مقدمة للطر  المتبعة في تخطي  الموانئ و التحكم في العمليات التي تتم بها.و يقدم المقرر 

 المعلومات عن ا تيار موقر الميناء و الرفر المسادى و تقارير التربة المطلوبة.

 

 أمواج 648  06 07

و تأثير األمواج  التيارات البحرية يقدم المقرر الفهم لكال من الظواهر مثا تحول االمواج و تكسر االمواج و تشتر الطاقة و

علي دواجز األمواج و أتتشار األمواج و انكسار األمواج و تمدد المياه دا ا الميناء و امواج المد والمبر واألعاصير و 

 .ثير األمواج علي مد ا الميناء وصدمة الموجةالتيارات القريبة من الشاطي وتا
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 النقـــل العام 651  06 07 

 -نظييم النقييا العييام ) صييائص وتخطييي  األتييوبيس والتييرام ونظييم النقييا العييام السييريعة واإلقليمييية( -مقدميية )دور النقييا العييام(

والريفيية وبيين الميدن، تخطيي  الشيبكات، التخطي  والتشغيا )جمر وتحليا البيانات، تخطي  النقا العام بالمنياطق الح يرية 

األسييس العاميية للتخطييي  )اليينظم اإلقتصييادية، اليينظم المالييية، تعريفيية النقييا العييام،  -تخطييي  المسييارات، جييداول المسييير(

 اإلعتبارات البي ية، سياسات التخطي (.

 

 نماذج النقل 652  06 07 

نمياأج  –نمياأج إسيتخدامات األراضيى  –النمياأج اإلقتصيادية  – تحليا الممموعيات –طر  التنبؤ بالطلب على النقا )النمو 

الماأبييية(، نميياأج الطلييب علييى النقييا، نميياأج توليييد الييردالت، نميياأج توزييير الييردالت، نميياأج إ تيييار وسيييلة النقييا، نميياأج 

)اإلرتبياط، تحلييا  التخصيص، تطبيق النماأج )بين المدن، دا يا الميدن، دوليية، إقليميية(، معيايرة نمياأج الطليب عليى النقيا

 األ طاء( .

 

 الجدوى اإلقتصادية لمشروعات النقـــل 653  06 07 

تحليييا تكيياليف النقييا )عناصيير التكيياليف، التكيياليف الرأسييمالية  -التحليييا المييالى للنقييا )التكيياليف، العائييد، الييدعم، ال ييرائب(

المسيافة، تكياليف اليزمن، تكياليفف المركبيات، تكياليف تشيغيا نظيم النقيا )تكياليف  -وتكياليف الصييانة، تخصييص التكياليف(

تعريفية  -إستهالك الوقود، إستهالك الزيوت، صيانة المركبات، إستهالك اإلطيارات، اإلهيالك، العمالية، التكياليف اإلضيافية(

للنقيا )القيمية التحليا اإلقتصادى  -النقا )تحليا األسعار، معدل الفائدة، سعر الظا، الد ا، اإلعتبارات العملية واإلجتماعية(

 الحالية، نسبة المنافر/ التكاليف، معدل العائد( التقييم الشاما لمشروعات النقا.

 

 )أ( إستخدامات الحاسب اآللي في هندسة المواصالت 661  06 07 

 يهتم هبا المقرر بتقديم المعرفة والخبرة في ممال برممة الحاسب اآللي في ممال التخصص للطالب.

 

 )أ( تطبيقات الطرق العددية فى هندسة المواصالت 662  06 07 

يقدم هبا المقرر فهما جيدا الستخدام الطر  العددية الحديثة لحا المشاكا في ممال تخصص الطالب. ويغطي هبا المقرر 

 و تطبيقاتها في هندسة المواصالت. طريقة الفرو  المحدودةالحا باستخدام  

 

 دسة المواصالتالدراسات الفنية فى هن 663  06 07 

الدراسات الفنيية  -الدراسات الفنية لتمهيز الموقر -التعريف بالقواعد االساسية لنظام تحديد المواقر العالمى ونظم المعلومات 

 الخاصة بتنفيب االعمال .

 

 إنشاء وصيانة الطرق األسفلتية711  06 07 

صييانة الطبقيات السيطحية  -طير  التقيييم -دات الرصفإجها -طر  التصميم -أدمال العما التصميمية -أنوا  تربة األساس

 واألساس واألساس المساعد وتربة األساس .

 

 نظم إدارة تقييم الطرق 712  06 07 

طيير  تمثيييا  -نظييم التقييييم الوصييفية والفنييية -نظييم التقييييم البصييرية -طيير  تقييييم الرصييف -اإلعتبييارات الخاصيية باإلعتميياد

 التطور المستقبلى  . -طلوبةاألجهزة والكوادر الم -البيانات

 

 إقتصاديات الطرق 713  06 07 

طير   -إ تييار بيدائا الطير  -تكاليف الحيوادث -تكاليف إنشاء الرصف -تكاليف دد نز  الملكية -التكاليف اإلبتدائية للطر 

 اإلنتظار .دراسة إدتياجات أماكن  -تحليا بيانات المرور -تخطي  الطر  -طر  نسبة الفائدة -معدل الد ا

 

 التخطيط والتصميم الهندسى للطرق  714  06 07 

إ تييار  -زاويية التقياطر -مميال اإلقتيراب -المميال البصيرى -الوضوح -األمان -الكفاءة -تقاطعات الطر  فى نفس المستوى

 .    IV, III, II, Iتقاطعات أنوا   -الموضر الرأسى واألفقى للتقاطر -موقر التقاطر

 

 تطبيقات معملية 715  06 07 

 -تميارب تقيييم الخلطيات األسيفلتية -تمارب األسفلر الصلب والسائا والمستحلبات األسفلتية -لتمارب الخاصة بتقييم الركاما

 التمارب الخاصة بالدمت وقياس قوة التربة .
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 الخلطات اإلسفلتية عالية األداء 07 06 716

الخيييواص المطلوبييية للميييواد المختلفييية و اصييية الميييواد  - SuperPaveدراسييية تصيييميم الخلطيييات اإلسيييفلتية عاليييية األداء  

اال تبييارات  –طيير  الييدمت المعملييى الحديثيية  –الخييواص الحممييية للخلطييات اإلسييفلتية  –البيتومينييية وتصيينيف تلييت المييواد 

 المعملية الخاصة بطريقة التصميم.

 

 صيانة الرصف الصلب 07 06 717

أنوا  الفواصا بالرصف  –القطا  اإلنشائى للرصف الصلب  –أنوا  الرصف الصلب  –مقدمة عامة عن الرصف الصلب 

 طر  صيانة وعالج عيوب الرصف الصلب. –عيوب الرصف الصلب  –مواد ملئ الفواصا  –الصلب 

 

 صيانة السكة والتجديدات  721  06 07 

إعيادة  -الصييانة الميكانيكيية -الصييانة اليدويية -إ تبيار السيكة -الصييانة الدوريية -الصييانة اليوميية -تصنيف أعمال الصييانة

ضيب  إتسيا   -السيكت المعزولية -صييانة وصيالت الق يبان -تآكيا الفلنكيات -عيوب سطح الق بان -تآكا الق بان -اإلنشاء

 فحص وصيانة التفريعات.   -تشحيم مسامير تثبير الق بان -فحص فراغات الق بان -التزلي  -الدك اليدوى -السكة

 

 محطات وأحواش السكك الحديدية 722  06 07 

متطلبيات المحطية  -محطيات التفير  -المحطيات النهائيية -المحطيات المتوسيطة -عناصر تخطي  المحطات -أنوا  المحطات

محطيات الحاوييات متعيددة  -أدوا  قطيارات الركياب والب يائر -محطة الركاب ومحطات الب ائر -لنقا الركاب والب ائر

 أدوا  القاطرات  . -  الفرزأدوا -الوسائا

 

 سعة الخطوط الحديدية 723  06 07 

تطبيقييات علييى  -محاكيياه الخطييوط والشييبكات -تحليييا الشييبكات -جييداول المسييير -سييعة التقاطعييات -سييعة الخطييوط  -مقدميية

 الحاسب اآللى .

 

 إقتصاديات النقل بالسكك الحديدية 724  06 07 

البنياء  -مكونات نظم النقا بالسكت الحديدية )دا يا الميدن وبيين الميدن( -الحديدية بين المدنالسكت  -نظم النقا العام الحديدية

 التحتى للسكت الحديدية .

 

 تصميم مرافق السكك الحديدية 725  06 07 

مرافيق  -محطيات التفير  -محطيات تغييير الوسييلة -المزلقانيات -أنفيا  المشياه -الميول -الساللم -األرصفة -محطات الركاب

 .محطات الحاويات -أدوا  القاطرات -محطات الفرز -محطات الب ائر -اإلشارات -األنفا 

 

 تخطيط السكك الحديدية بإستخدام الكمبيوتر 726  06 07

تخطي   طوط وشيبكات  -أنوا  الخرائ  لتخطي  السكت الحديدية -الشبكات والكنتور والخرائ  المسادية -إستكشاف الموقر

 -المحطييات واألدييوا  -التثبييير والوصييالت -القطاعييات العرضييية -التخطييي  الطييولى -ائ  كنتوريييةالسييكت الحديدييية ) يير

 محطات الب ائر. -محطات الحاويات -كميات عناصر السكة -اإلشارات واإلرتباط(

 

 الخطوط الحديدية مواصفات إنشاء 727  06 07

 -مواصييفات طبقيية األسيياس -(EURدديييد مصيير )مواصييفات سييكت  -(UICمواصييفات إتحيياد السييكت الحديدييية األوروبييية )

 -مواصيفات اإلشيارات -مواصفات اللحيام -مواصفات الق بان وقطر التثبير -مواصفات الفلنكات -مواصفات قطا  التزلي 

 مواصفات األرصفة والمحطات.

 

 

 

 

 تقنيات السكة 728  06 07

 -التحلييا اليديناميكى ألسياس السيكة -التحليا اإلنشيائى ألسياس السيكة -السكة الخرسانية -السكة أات التزلي  -مكونات السكة

الخصييائص الميكانيكييية لقطييا   - صييائص التربيية لقطييا  التييزلي  -التكسييية األرضييية( –معالميية أسيياس السييكة )اإلضييافات 

 مرادا إنشاء األعمال المختلفة لقطا  السكة. -المعدات الميكانيكية -لسكةإنشاء ا -تحديد أبعاد قطا  التزلي  -التزلي 
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 نظم السكك الحديدية اإلقليمية والسكك الحديدية الخفيفة 729  06 07

الودييدات  -معييايير األداء -أنظميية التشييغيا والييتحكم -مرافييق السييكة للخطييوط اإلقليمييية - صييائص السييكت الحديدييية اإلقليمييية

مسيارات  – صائص نظم النقا بالسكت الحديديية الخفيفية  -تكاليف التشغيا واالٌنشاء -مرافق السكة -ء السكةإنشا -المتحركة

تكياليف اإلنشياء والتشيغيا  –الوديدات المتحركية  –تشغيا السيكت الحديديية الخفيفية ونظيم اليتحكم  –السكت الحديدية الخفيفة 

 خفيفة.مرافق السكت الحديدية ال –للسكت الحديدية الخفيفة 

 

 إسقاط الخرائط 731  06 07 

المساق  المخروطية والسمتية التكافؤية )متسياوية  –الخصائص العامة للمساق  المخروطية  –تقسيم أنوا  اإلسقاط  –مقدمة 

المسياق  المنظوريية وبعيض أنيوا   –المسياق  األسيطوانية  –المساق  المخروطية والسمتية المتسياوية المسيافة  -المسادة ( 

اإلسيقاط  –اإلسقاط شبه المخروطي التكيافؤل  –اإلسقاط متعدد المخاري   –اإلسقاط التشابهي  –أ رى من المساق  السمتية 

 شبه األسطواني .

 

 ضبط الشبكات الجيوديسية 732  06 07 

ضيب  شيبكات  –ضيب  الشيبكات المختلطية  –ر ضب  شيبكات الت يلي –ضب  شبكات المثلثات  –أنوا  الشبكات الميوديسية 

 ضب  شبكات الترافرس . –الميزانية الدقيقة 

 

 GPSنظام التثبيت العالمي     733  06 07 

 –نظيم المرجير واألسياس  –دورات األرض  – GPSالمسيادة باسيتخدام  – GPSتقنيية مسيتقبالت  –نظام التثبيير العيالمي 

 .  GPSتشغيا بيانات 

 

 المساحة التصويرية الجوية 734  06 07 

 –القياسييات الفوتوغرافييية  –آليية التصييوير المييول  –مبييادئ التصييوير والبصييريات الخاصيية بالمسييادة التصييويرية  –مقدميية 

إعيداد  –الموزييت الميول  –نق  الرب  للمسادة التصويرية  –الرؤية الممسمة واالبتعاد االستريوسكوبي  –الصور الرأسية 

 آالت التوقير االستريوسكوبتية   . –ور المائلة الص – طة التصوير 

 

 المساحة البحرية 735  06 07 

أجهزة  –رفر    الشاطئ  –قياس الزوايا  –قياس المسافة في البحر  –نظم الرب  األفقي والرأسي  –طر  المسح  –مقدمة 

 –  تحديييد موقيير المسييات طيير –المسييات  –المنسييوب المرجعييي أو متوسيي  منسييوب سييطح البحيير  –قييياس المييد والمييزر 

 قياس سرعة سريان المياه . –قياس التصرفات  –التنبؤ بقيم المد والمزر  –الخرائ  الهيدروستاتيكية 

 

 مقدمة فى الجيوماتكس 07 06 736

 مقدمة في تقنيات معالمة -مقدمة في تقنيات المسادة الحقلية -نظرة عامة على تعريف علم المسادة و عالقتها بالميوماتكس

 تطبيقات الميوماتيكس. -الخرائ  في الميوماتيكس  -أساسيات نظم المعلومات المغرافية  -الصور الرقمية 

 

 نظم انتاج الخرائط الرقمية 07 06 737

مكونييات المعلومييات المطلوبيية النتيياج  -مكونييات الخييرائ  الرقمييية  -أساسيييات الخييرائ  الرقمييية  -مقدميية فييي علييم الخييرائ  

معالمية األ طياء فيي  -األ طياء فيي انتياج الخيرائ  الرقميية  -تعريف مكونات الخرائ  الرقمية المتصيلة  - الخرائ  الرقمية

 انتاج الخرائ  الرقمية.

 

 نظم المعلومات الجغرافية 07 06 738

تمثيييا  –بيانييات المييد الت : المييودة والتحقييق  –نظييم اإلدارة للمعلومييات الفراغييية  –مقدميية فييي نظييم المعلومييات المغرافييية 

مقدمية فيي إدارة قواعيد  –معالمية وتحلييا البيانيات  -  GPSطير  النمبجية وتطبيقاتهيا فيي ال  –البيانيات الفراغيية الرقميية 

التطبيقات المختلفة لنظم المعلومات المغرافية في نماأج المناسييب  –تطبيقات قواعد البيانات في المسادة الرقمية  –البيانات 

مراجعية للوضير  –مراجعية للبرممييات المتادية لينظم المعلوميات المغرافيية  –ات وطير  عرضيها  روج البيان –الرقمية  

 نظم المعلومات المغرافية في مصر . –الحالي للخرائ  الرقمية 

 

 جى بى اس ونظم تحديد المواقع العالمية 07 06 739
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 –اسييطح المقارنيية الميوديسييية  –طيير  تحديييد االدييداثيات  –األ طيياء وطيير  معالمتهييا  –االشييارات  –مكونييات النظييام 

 –نظييم تحديييد المواقيير العالمييية  –تحييديثات نظييام جييى بييى اس  –االرصيياد ومعالمتهييا  –االدييداثيات المسييتوية واالرتفاعييات 

 التكاما بين انظمة تحديد المواقر العالمية.

 

 هندسة الشواطىء  741  06 07 

يشما هبا المقرر علي توضيح النوا  ومبادئ وميكانيكية عما منشآت دماية الشواطئ المستخدمة لحا مشاكا النحر و 

الترسيب في المناطق الشاط ية ديخ يتم دراسة التصميم االنشائي والهيدروليكي لعدد من منشآت دماية الشواطئ مثا 

با المقرر فهما جيدا لهيدروديناميكا المنطقة الشاط ية والظواهر الحواجز المتقطعة والرؤوس البحرية التكسيات ويقدم ه

المرتبطة بها مثا التيارات البحرية وظاهرة دركة الرسوبيات كما يشما هبا المقرر علي نظرة عامة علي جمير انوا  

مد ا ، البحرية  المنشآت الغير شاط ية سواء الثابتة او العائمة و يشما علي طريقة تصميم وانشاء المنصات البحرية

 لدراسة الطر  الوضعية لحساب كميات الرسوبيات المنتقلة في اتماه موازل او عمودل علي    الشاطئ.

 

 )ب( حوائط األرصفة المرنةتصميم وتنفيذ  742  06 07 

خ يشما كيفية يقدم هبا المقرر فهما جيدا النوا  دوائ  األرصفة المرنة وكبلت استخداماتها في الموانئ واسس تصميمها دي

دساب األدمال المؤثرة عليها وطريقة دساب ابعادها كما يتم دراسة ممموعة من االمثلة العملية التي توضح  طوات 

 تصميم دوائ  االرصفة من الستائر اللودية الخلوية.

 

 )ب( تخطيط الموانى 743  06 07 

تحكم في العمليات التي تتم بها. مر اال ب في االعتبار يحتول هبا المقرر علي مقدمة للطر  المتبعة في تخطي  الموانئ وال

ودراسة وفهم وتصميم انوا  المنش ات المستخدمه لصيانة السفن من الناديه  التغيرات المستقبلية المتوقعة محليا وعالميا.

 الهيدروليكيه او االنشائيه.

 

 السقاالت البحرية 744  06 07 

مير انوا  المنشآت الغير شاط ية سواء الثابتة او العائمة. كما يشما علي طريقة يشما هبا المقرر علي نظرة عامة علي ج

 تصميم و انشاء المنصات البحرية .

 

 ميكانيكا التربة لهندسة الموانى 745  06 07 

 يقدم هبا المقرر فهما جيدا السس ديناميكا التربة وطر  توقر استمابة التربة لالدمال الديناميكية.

 

 تصميم وتنفيذ حوائط األرصفة الجاسئة )ب( 746  06 07

يقدم هبا المقرر فهما جيدا النوا  دوائ  األرصفة الماس ة و كبلت استخداماتها في الموانئ و اسس تصميمها ديخ يشما 

كيفية دساب األدمال المؤثرة عليها و طريقة دساب ابعادها كما يتم دراسة ممموعة من االمثلة العملية التي توضح 

 تصميم دوائ  االرصفة من الكتا الخرسانية سابقة الصب و الحوائ  أات االكتاف و الحوائ  من القيسونات.  طوات

 

 هيدروليكا الموانئ )ب( 747  06 07

يهتم هبا المقرر بدراسة مبادئ و نظريات هيدروليكا الموانئ ديخ يتم دراسة المعادالت الحاكمة لحركة االمواج و 

يها في ادواض الموانئ او في المناطق الشاط ية و يغطي هبا المقرر نظرية االمواج الغير  طية التغيرات التي تطرأ عل

 )نظرية ستوك(.

 

 استخدامات الحاسب اآللى فى هندسة المواصالت )ب( 748  06 07

 يهتم هبا المقرر بتقديم المعرفة و الخبرة في ممال برممة الحاسب اآللي في ممال التخصص للطالب.

 

 

 

 تطبيقات الطرق العددية فى هندسة المواصالت )ب( 749  06 07

يقدم هبا المقرر فهما جيدا الستخدام الطر  العددية الحديثة لحا المشاكا في ممال تخصص الطالب. و يغطي هبا المقرر 

 الحا باستخدام  طريقة العناصر المحددة و تطبيقاتها في هندسة المواصالت.

 

 نقـــل البضائع 751  06 07 
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 صائص نظم نقا الب ائر )السكت الحديدية، الطر ، النقا المائى، النقيا الميوى،  -سلسلة النقا( -مقدمة )دور نقا الب ائر

مرافييق التخيزين )األنييوا ،  -النقيا باألنابييب، السيييور المتحركية( معيدات المناوليية )األنيوا ، الخصييائص، السيعة، التخطيي (

)التحوييية، التصيينيف، النقييا، المناوليية، الييرص، نظييم التخطييي  واإلقتصيياد، تغيييير النقييا بالحاويييات  -الخصييائص، التخطييي (

ق ية تخطي  نقا الب ائر )جمر وتحليا البيانات، سياسات النقا، أهيداف التخطيي ،  –الوسيلة، تخطي  محطات الحاويات( 

 التنبؤ بالطلب، التخصيص على نظم النقا، التخصيص على الشبكات(.

 

 المرور هندسة 752  06 07 

 صيائص  -جمر وتحليا بيانات المرور )سريان المرور عند التقاطعات وبين التقاطعات، السرعات والتيأ يرات، اإلنتظيار(

تصييميم مرافييق المييرور )التنبييؤ بالطلييب، المسييارات،  -المييرور )تعريفييات، السييعة، مسييتوى الخدميية، العالقييات األساسييية(

 -طعات، مرافق منياطق اإلنتظيار، مرافيق المشياة واليدراجات، تصيميم الشيبكات(التخطي  الهندسى، مرافق المرور عند التقا

نظم التحكم المرورى )العالمات، اشارات المرور، دساب زمن الدورة، نظم التحكم فى إنتظار السيارات، التحكم الميرورى 

)الحيوادث، أ طيار الحيوادث، األميان الميرورى  -بمنطقة، نظم الحكم المرورى فى وسائا النقا العام عليى شيبكات الطير (

 نظم األمان المرورى( .

 

 تخطيــــط النقـــل 753  06 07 

تخطي  النقا دا ا المدن )عناصر تخطي  النقا، ق ية تخطي   -مقدمة )مشاكا النقا، اإلتماهات الحديثة فى تخطي  النقا(

التخطيي   -تحليا البيانات، األهداف، نماأج النقا(التنبؤ بالطلب على النقا دا ا المدن )جمر و -النقا، تخطي  نقا الب ائر(

 المبدئى وتخطي  مشروعات النقا )وضر الخط  البديلة، تحليا وتقييم البدائا، التعاما مر عدم دقة البيانات(.

 

 مرافـــق النقـــل 754  06 07 

مرافيق المطيارات )المسيادة  -ت(مرافيق المشياة واليدراجا -اإلنتظيار -تخطي  وتصميم مرافق النقا بيالطر  )إنشياء الطير 

تصييميم  -اإلضيياءة -عالمييات اإلرشيياد -الطيير  الموصييلة -التخطييي  الهندسييى والسييعة -الموييية: ممييرات الهبييوط واإلقييال 

 -مرافيق النقيا بالسيكت الحديديية )إنشياء السيكة -اإلنتظار ودركية المركبيات( -المسادة األرضية: محطة الركاب -الرصف(

 -مرافيق النقيا الميائى )المميرات المالديية -مرافق التشغيا( -محطات الحاويات -محطات الفرز -محطات الركاب والب ائر

 محطات الحاويات( . -سقائف الترانزير -المساعدات المالدية -الحاميات -إنشاء األرصفة  -سعة الموانى البحرية

 

 دراسة انتظار السيارات 07 06 755

طير  دصير  –معيدالت االنتظيار  –الطليب والعيرض عليى أمياكن االنتظيار  –مقدمية وتعرييف بمحتوييات المقيرر وأهدافيه 

الخصيائص  –نظيم انتظيار السييارات التقليديية  واألتوماتيكيية  –أماكن االنتظار ) ميدة االنتظيار وأعيداد األمياكن التراكميية( 

 مية لمواقف اإلنتظار المتعددة الطوابق.اإلعتبارات التصمي –الهندسية ألماكن االنتظار 

 

 تصميم الرصف الصلب للطرق 811  06 07 

مشياكا الرصيف  -طر  التصميم المختلفة -دما العما التصميمى -توزير اإلجهادات فى تربة األساس -أنوا  تربة األساس

 أنوا  الفواصا . -الصلب

      

 ميكانيكا التربة للطرق والمطارات812  06 07  

 -تمربية القيرص -دسياب قيوة التربية -دميت التربية للطير  والمطيارات -الموديد -آشيتو -يف التربة للطر  والمطياراتتصن

 دراسات الصرف للطر  والمطارات. -نسبة كاليفورنيا

 

 تصميم الرصف المرن والصلب للمطارات 813  06 07 

تصيميم الرصيف  -الميرن بيالطر  المختلفيةتصيميم الرصيف  -توزير اإلجهيادات فيى تربية األسياس -تصميم الرصف المرن

 طر  دماية الفواصا  . -أنوا  الفواصا -الصلب للمطارات

 

 

 تشغيل السكك الحديدية 821  06 07 

نظيم  -نظيم اليتحكم عين بعيد -اإلشيارات اإللكتروميكانيكيية -التشيغيا الميكيانيكى -تشغيا اإلشيارات -إشارات السكت الحديدية

 -أمثليية تشيغيا القطيارات عنيد المحطيات -سيعة الخطيوط والتقاطعيات -اإلرتبياط -أمان الحركة -التحكم فى دركة القطارات

 تطبيقات على الحاسب اآللى  . -محاكاة الحركة على الخطوط والشبكات -تحليا الشبكات -جداول المسير
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 أنظمة نقل البضائع بالسكك الحديدية 822  06 07 

 -أديوا  الفيرز -ق يية تخطيي  نقيا الب يائر -أنوا  قطارات الب ائر -سلسلة النقا -أنوا  الب ائر -دور نظم نقا الب ائر

 -طرائيق التخيزين -معيدات المناولية -أنظمة المناولة -محطات الحاويات الدا لية -النقا بالحاويات – ISOداويات  -التحوية

 .  Just in timeنظم نقا الب ائر 

 

 أنظمة التحكم المتقدمة فى السكك الحديدية 823  06 07 

نظم  -اإلرتباط اإللكترونى بالحاسب اآللى -نظم التحكم المركزى -أنوا  التقنيات المستخدمة فى التحكم فى الخطوط الحديدية

تحكم فيى السيكت مشياكا نظيم الي -نظيم اليتحكم فيى  طيوط األنفيا  -نظم التحكم األتوماتيكيية -اإلتصاالت فى السكت الحديدية

 القطارات المغناطيسية. -نظم التحكم األتوماتيكية فى مصر -الحديدية

 

 المحاكاه فى السكك الحديدية 824  06 07 

تطبيقيات  -التقييم اإلدصائى -نماأج وأنظمة المحاكاه )بناء نموأج المحاكاه لإلعتبارات الفنية واإلقتصادية( -أهداف المحاكاه

 محاكاه السكت الحديدية. -محاكاه الحركة على الخطوط الحديدية -ديديةالمحاكاه فى السكت الح

 

 نظم النقل المتعدد الوسائط 825  06 07

 -أنظمية المناولية -معدات المناولية -سلسلة النقا – ISOداويات  -مسافة النقا اإلقتصادية -أنوا  الب ائر -نظم نقا الب ائر

 التخطي  والتصميم. -محطات الحاويات الدا لية -التنبؤ بالطلب على النقا -إ تيار أنظمة المناولة

 

 تقنيات الجر المغناطيسى 826  06 07

 Maglev -  انىليابييمختلفيية )اإسييتعراض اليينظم ال -التوجيييه -الييدفر -أنظميية الرفيير المغناطيسييى -(MAGLEVنظييام )

Transrapido   )– مقارنة بين المير المغناطيسيى  -إمكانيات إستخدام الرفر المغناطيسى -دراسة تقنيات الرفر المغناطيسى

 إ تيارات المر المغناطيسى. -وأنظمة السرعات العالية

 

 تخطيط السكك الحديدية للسرعات العالية 827  06 07

القييم النظرييية  -التخطيي  عنيد المنحنييات )عناصير التخطيي  -كت أات قطيا  التيزلي السي -السيكت الخرسيانية -أنيوا  السيكت

 -التخطيي  الرأسيى( مواصيفات تقاطعيات السييكت -المييول -المنحييدرات -منحنييات اإلنتقيال -والعمليية للمييا العرضيى للسيكة

   أنظمة التحكم.

 

 الجيوديسيا الفيزيائية 831  06 07 

تحديييد قيييم  –إنتقييال األ طيياء لعناصيير الماأبييية  –قياسييات الماأبييية ودقتهييا وتصييحيحاتها  –ممييال وجهييد الماأبييية  –مقدميية 

عالقيية الماأبييية بارتفاعييات اليينق  وممييال  –تحديييد انحييراف الييرأس  –شييبوأ الماأبييية  –أجهييزة قييياس الماأبييية  –الماأبييية 

 الماأبية والميزانيات .

 

 تفسير الصور واالستشعار عن بعد 832  06 07 

تطبيق المسادة التصيويرية  –تعيين إدداثيات الصورة   –العناصر األساسية لتفسير الصور  –خصائص األساسية للصور ال

 االستشعار عن بعد الف ائية . –نظام االستشعار عن بعد العملي  –نظام اإلستشعار عن بعد األمثا  –في أبحاث التربة 

 

 معلومات الجغرافيةالتحليل الثالثى األبعاد فى نظم ال 07 06 833

تناسق و منطقية   -جودة المعلومات  -أد ال المعلومات -تنظيم المعلومات األدداثية -مقدمة في نظم المعلومات المغرافية 

مقدمة في قاعدة البيانات -التحليا و المحاكاة في نظم المعلومات المغرافية  -تمثيا المعلومات الممسمة  -المعلومات 

نظرة شاملة -ا راج المعلومات -قواعد البيانات الممسمة و استخدامها في نظم المعلومات المغرافية  تطبيقات -الممسمة 

نظرة شاملة على مستول انتاج  -على المكونات األستسية المطلوبة الستخدام نظم المعلومات المغرافية في التحليا الممسم 

 الخرائ  الرقمية و الممسمة في مصر.

 

 إستخدام نظم المعلومات الجغرافية ونظام التثبيت العالمى فى تطبيقات المواصالت 07 06 834

مبادلء و  طوات دمج نظام التثبير العالمي مر  -مقدمة في نظم المعلومات المغرافية  -مقدمة في نظام التثبير العالمي 

التطبيقات  -نظم المعلومات المغرافية  األ طاء في  طوات دمج نظام التثبير العالمي مر -نظم المعلومات المغرافية 

استخدام عملية دمج نظام التثبير العالمي مر  -الرياضية و  طوات دمج نظام التثبير العالمي مر نظم المعلومات المغرافية 

 نظم المعلومات المغرافية في تطبيقات المسادة و المواصالت.
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 الميةتطبيقات متقدمة فى نظم تحديد المواقع الع 07 06 835

 صائص  –االشارات فى نظم تحديد المواقر العالمية  –اساسيات تحديد المواقر والمالدة باستخدام االقمار االصطناعية 

النمبجة الرياضية فى الرصد االستاتيكى االدادى  –مصادر األ طاء فى نظم تحديد المواقر العالمية  –أجهزة االستقبال 

طر  وأنظمة  –المعالمة المتقدمة للبيانات وضب  األرصاد  –تحديد المواقر فى الحالة اللحظية والالدقة  –والتفاضلى 

 دراسات تطبيقية. –تطبيقات مختلفة  –مساعدة 

 

 ديناميكا التربة واألساسات  841  06 07 

وانواعها وتحملية التربه نتيمة الزالزل دراسة وفهم نظريات ديناميكا التربه وتطبيقاتها في هندسة الموانئ ودراسة الزالزل 

 (.Mononobe -Okabeوضغوط المياه دا ا التربه وانتقالها ونظرية )

 

 المنشآت البحرية  842  06 07 

ودراسة المبادئ  دراسة وفهم هيدروديناميكية المنطقه الشاط يه والعمليات المرتبطه بها من دركة التيارات والرسوبيات.

لحواجز االمواج و دراسة محددات ا تيار نو  داجز االمواج ومكانه و دراسة كيفية التحديد االدصائي التصميميه العامه 

المواج ودراسة كيفية ا تيار مواد االرتفا  الموجه التصميمي والدراسه االنشائيه والميوتقنيقيه والهيدروليكيه لحواجز 

 االنشاء واالدمار المستخدمه بالحاجز .

مختلفه لممير انوا  الحواجز المختلفه واتزان ادمارها هيدروليكيا و دراسة كيفية استخدام القيسونات دراسة الخصائص ال

 كحواجز امواج .

دراسة البرامج والطر  لتحديد دمم االدمار والمعادالت التصميميه لبلت وتحديد معامالت امان اتزانها ورسم قطا  

دات الالزمه للتنفيب وطريقة تنفيب طبقات الحاجز ودراسه كيفية صيانة تصميمي للحاجز للعديد من االمثله ودراسة المع

الحاجز وتحديد الدمار بالحاجز والدراسه الماليه المكانية تنفيب القطا  التصميمي. ودراسة تأثير دواجز االمواج على التغير 

الدراسه ودراسة االثار السلبيه في    الشاطئ وامكانية انشاء دواجز امواج للتحكم في الترسيب او النحر في موقر 

لحواجز االمواج عند انشائها بغرض دماية الميناء والدراسه الهيدروليكيه واالنشائيه لحواجز االمواج الغاطسه والرؤوس 

 البحريه والحواجز الطافيه والحواجز الصديقه للبي ه.

 

 المنشآت غير الشاطئية 843  06 07 

لدمار المنش ات الغير شاط يه او تمنعها من وظيفتها وتصميم المنش ات الغير شاط يه دراسة الظروف الطبيعيه التي تؤدل 

المتعرضه لالمواج والرياح ودراسة ودساب االمواج المتولده من الرياح والتنبوء بخصائصها في دالة الرياح طويلة المده 

 الغير شاط يه. او القصيرة ودراسة التيارات المائيه وتاثير الثلوج والصدأ على المنش ات

 

 هيدروليكا الموانئ )ج( 844  06 07

دراسة وفهم العناصر االساسيه والنظريات والمبادئ الالزمه للتصميم الهيروليكي للميناء وتطبيق وتطوير بعض النظريات 

ا لالمواج واستنتاج المعادالت التفاضليه الواصفه لحركة االمواج وتحوالتها في المنطقه السادليه ودا ا الموانئ طبق

 الطويله ودراسة تحوالت االمواج دا ا الميناء عن طريق النماأج العدديه.

 

 استخدامات الحاسب اآللى فى هندسة المواصالت )ج( 845  06 07

 معرفة ودراسة واجادة البرممه الحاسوبيه في تخصص الطالب الدقيق.

 

 

 

 التطبيقات العددية فى هندسة المواصالت )ج( 846  06 07

دراسة وفهم كيفية الحا العددل الدقيق للمسائا المتخصصه للطالب والطر  العدديه للعناصر الثالثيه االبعاد وتطبيقها في 

دراسة وفهم التغيرات السادليه وتأثير انتقال الرسوبيات وتغيرات    الشاطئ والحساب العددل  هندسة المواصالت. 

دراسة وفهم انوا  تغير شكا الشاطئ عن طريق استخدام البرامج العدديه.  لكميات الرسوبيات المنتقله وتأثير ألت على

دوائ  االرصفه المرنه واستخداماتها دا ا الموانئ وكيفية دساب االدمال وال غوط عليها ودراسة امثله تطبيقيه لحوائ  

 .باستخدام البرامج العدديه االرصفه من الستائر اللوديه أات الصفين

 

 صاديات النقـــلإقت 851  06 07 
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تحليييا تكيياليف النقييا )عناصيير التكيياليف، التكيياليف الرأسييمالية  -التحليييا المييالى للنقييا )التكيياليف، العائييد، الييدعم، ال ييرائب(

تكياليف تشيغيا نظيم النقيا )تكياليف المسيافة، تكياليف اليزمن، تكياليفف المركبيات،  -وتكياليف الصييانة، تخصييص التكياليف(

تعريفية  -ك الزيوت، صيانة المركبات، إستهالك اإلطيارات، اإلهيالك، العمالية، التكياليف اإلضيافية(إستهالك الوقود، إستهال

التحليا اإلقتصادى للنقيا )القيمية  -النقا )تحليا األسعار، معدل الفائدة، سعر الظا، الد ا، اإلعتبارات العملية واإلجتماعية(

 التقييم الشاما لمشروعات النقا . -الحالية، نسبة المنافر/ التكاليف، معدل العائد( 

 

 البيئة والنقل 852  06 07 

التيأثيرات  -اآلثار البي ية المباشرة )تلوث الهواء، ال وضاء، تلوث الميياه، الحيوادث( -مقدمة )تعريف آثار النقا على البي ة(

تقييييم التييأثير البي ييى  -اإلجتماعييية(البي ييية الغييير مباشييرة )التغييير فييى إسييتخدامات األراضييى، إسييتغالل األراضييى، التييأثيرات 

وسيائا تحسيين البي ية )تخطيي  النقيا المناسيب للبي ية، نظيم اليتحكم الميرورى، تهي ية الميرور، إسيتخدامات  -والمعايير البي يية

 األراضى، التنمية المتواصلة لنظم النقا( .

 

 مبادئ اللوجستيات 853  06 07 

تكنولوجيا المعلومات للتمارة )التمارة اإللكترونية، السو  اإللكترونى، التميارة  –تطور فلسفات لوجستيات التمارة العالمية 

 –معوقييات لوجسييتيات التمييارة  –نظييم اإلدارة  –التكيياليف اللوجسييتية للنقييا  –باإلنترنيير، تبييادل المعلومييات اإللكترونييى( 

 التخطي  اللوجستى .

 

 النقل وتخطيط المدن  07 06 854

معييدالت تولييد  –العالقيية المتبادليية بييين اسييتخدامات األراضيى وتخطييي  النقييا  –مقدمية وتعريييف بمحتويييات المقييرر وأهدافيه 

نماأج الحاسب اآللى المسيتخدمة فيى تخطيي   –نمو المدن من منظور تخطي  النقا  –الردالت نتيمة االستخدامات المختلفة 

 التقويم الفنى لبدائا تخطي  المدن. –والالمركزية نظرية المركزية  –النقا وإستخدامات األراضى 

 

 نظم النقل الذكية 07 06 855

طيير  تطبيييق نظييم النقييا البكييية واإلمكانيييات  –أنييوا  نظييم النقييا البكييية  –مقدميية وتعريييف بمحتويييات المقييرر وأهدافييه 

البنيية  –ة المسيتخدمة فيى دول العيالم المتقيدم تحليا نظم النقا البكي –التكنولوجية ومكونات البنية األساسية لنظم النقا البكية 

أسياليب نقيا  –األساسية الالزمة لتحقيق هيبه الخدمية )أجهيزة الحاسيب اآلليى واإلتصياالت وبيرامج الكمبييوتر المتخصصية( 

نظيم  نماأج الحاسب اآللى المستخدمة فيى تطبيقيات –المعلومات السلكية والالسلكية بين مصادر المعلومات والبنية األساسية 

 النقا البكية.

 

 نظمة ووسائط النقل أ 07 06 856

النقييا علييي الطيير  )المركبيية   -التنسيييق بييين وسييائ  النقييا   -أنظميية النقييا  -مقدميية وتعريييف بمحتويييات المقييرر وأهدافييه 

تخطيي    -محطيات النقيا األرضيية   -أمياكن االنتظيار(   -تدرج شبكة الطير  وعيدد الحيارات وسيعة الطرييق  -و واصها 

محطيات الشيحن  -النقيا باألنابييب  -النقيا الميائي  -النقيا الميول  -النقا بالسكت الحديديية  -وإدارة النقا الريفي والح رل 

 والتفريى ومحطات الحاويات.

 

 تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى اللوجستيات  07 06 857

تطبيقيات   -اللوجسيتيات  تخطيي نظيم   -جسيتيات بالو ةالفلسفات الخاصي تطور  -مقدمة وتعريف بمحتويات المقرر وأهدافه 

التبييادل االلكترونييي والتمييارة، ، اإلنترنيير اإللكترونيييةالتمييارة اإللكترونييية، السييو  )تكنولوجيييا المعلومييات فييي اللوجسييتيات 

جسيتيات العالميية فيي عوائيق تطبييق نظيم اللو  -النظام الهيكلي لمؤسسات اللوجستيات   -اللوجستية  النقاتكاليف  -للبيانات( 

 .الدول النامية

 

 موضوعات متقدمه فى الجيوديسيا والمساحه الجيوماتيكية 07 06 865

االديداثيات لينق  القطير  –االدداثيات الكرتيزيه والميوديسييه  -تعريف البارامترات  –شكا ودمم القطر الناقص ومعادالته 

 انصاف اقطار التقوس. -االنوا  المختلفه لخطوط العرض فى الميوديسيا  –الناقص على نظام مستوى المريدان 

 

 الميزانية وحساب الكميات 07 06 866 

 –طير  المقارنيه  –طريقية مسيتوى سيطح المييزان  –التيدوين ودسياب المناسييب  –المناسيب وانواعهيا  –مستوى المقارنه 

الحمييوم ميين  –المسييادات ميين االدييداثيات  –االشييكال المنتظمييه  -طريقييه اشييباه المنحرفييات  –المسييادات  -ا تبييار الوتييدين

 الحموم من  طوط الكنتور والميزانيه الشبكيه. –القطاعات العرضيه 
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 فى هندسة المواصالتمشروع دبلوم  601  06 07 

 فى هندسة المواصالتتقرير علمى ماجستير الهندسة  701  06 07 

 )طرق( هندسة المواصالترسالة ماجستيرالعلوم فى  705  06 07 

 رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت )السكة الحديدية( 706  06 07 

 رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت )المساحة( 707  06 07 

 رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت )الموانى والمنشآت البحرية( 708  06 07 

 ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت )تخطيط  النقل وهندسة المرور(رسالة  709  06 07 

 )طرق( هندسة المواصالتفى رسالة الدكتوراه  801  06 07 

 هندسة المواصالت )السكة الحديدية(فى رسالة الدكتوراه  802  06 07 

 هندسة المواصالت )المساحة(فى رسالة الدكتوراه  803  06 07 

 هندسة المواصالت )الموانى والمنشآت البحرية(فى رسالة الدكتوراه  804  06 07 

 هندسة المواصالت )تخطيط  النقل وهندسة المرور(فى رسالة الدكتوراه  805  06 07 
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 قسم الهندسة الصحية -5

 
 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 العليااوال : دبلوم الدراسات 

 :ىدبلوم الدراسات العليا المهن -1 
 ساعة معتمدة 24على الطالب اجتياز 

   الهندسة الصحيةدبلوم الدراسات العليا المهنى في  •
 من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمطلوبة  يختار الطالب الساعات 

 :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -2
 ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز  

             الهندسة الصحية  دبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •
                                      يختار الطالب الساعات  المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الدبلوم

 

 الماجستيرثانيا : 

 ماجستير الهندسة : -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

 ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

              الهندسة الصحيةفى  الهندسة ماجستير •
 . من تخصص آ ر يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار مقررين   

 : ماجستير العلوم الهندسية -2    
 8و باإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة. 

               الهندسة الصحيةفى  العلوم ماجستير  •
 . من تخصص آ ر يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار مقررين   

 
 ثالثا : دكتوراه الفلسفة 

ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 ساعة معتمدة للرسالة 24من 

               الهندسة الصحيةدكتوراه الفلسفة فى  •
 . من تخصص آ ر  مقررات  3يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة ويموز ا تيار 
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 دكتوراه ( –ماجستير  –قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 
 

 اســـم المقـــرر كودالمقرر مسلسا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 األمتحان

مقررات 

مطلوب 

 دراستها سابقاً 

  3 3 تشغيا وصيانة محطات معالمة المخلفات السائلة 0707611  .1

  3 3 انشاء وصيانـة نظـم شبكات الصرف الصحى 0707612  .2

  3 3 اعادة استخدام المخلفات السائلة فى الرى 0707613  .3

  3 3 الصلبـةادارة المخلفـات  0707614  .4

  3 3 معالمـة الحمـأة 0707615  .5

  3 3 تصميم محطات معالمة المخلفات السائلة 0707616  .6

  3 3 الطر  المتقدمـة لمعالمة المياه 0707617  .7

  3 3 عمليات الهندسة الصحية 0707618  .8

  3 3 معالمة المخلفات الصناعية السائلة 0707619  .9

  3 3 تنقيـة الميـاه 0707621  .10

  3 3 نظم توزير مياه الشرب 0707622  .11

  3 3 نظم تممير مياه الصرف 0707623  .12

  3 3 معالمة مياه الصرف 0707624  .13

  3 3 مياه الصرف فى المناطق المنعزلة 0707625  .14

  3 3 عمليـات التشغيا 0707626  .15

  3 3 الطر  االقتصادية لمعالمة مياه الصرف 0707627  .16

  3 3 تلوث المسطحات المائيةالتحكم فى  0707628  .17

  3 3 المخلفات الصلبة 0707629  .18

  3 3 التحكم فى مياه الصرف الصناعى 0707630  .19

  3 3 أساسيات التركيبات الصحية 0707631  .20

  3 3 هندسة تنقية الميـاه 0707711  .21

  3 3 توزير وتخزين مياه الشرب 0707712  .22

  3 3 شبكات الصرف الصحـى 0707713  .23

  3 3 عمليات معالمة المخلفات السائلة 0707714  .24

  3 3 الصرف الصحى للمناطق المنعزلة 0707715  .25

  3 3 اعادة استخدام المخلفات السائلة 0707716  .26

  3 3 تحليا المياه والمخلفات السائة 0707717  .27

  3 3 هندسـة مصادر المياه 0707718  .28

  3 3 (1عمليات الهندسة الصحية ) 0707719  .29

  3 3 (2عمليات الهندسة الصحية ) 0707720  .30

  3 3 تممير ميـاه األمطار 0707721  .31

  3 3 معالمة المخلفات السائلة الصناعية 0707722  .32

  3 3 التحكم فى تلوث المسطحات المائية 0707723  .33

  3 3 التركيبات الصحية 0707724  .34

  3 3 التحكم فى المخلفات الصلبة 0707725  .35

  3 3 اقتصاديات مشارير المياه والصرف الصحى 0707726  .36

  3 3 عمليات تدوير المياه 0707727  .37

  3 3 التحكم فى المخلفات الخطرة 0707728  .38

  3 3 الكيمياء والميكروبيولوجيا الصحية 0707729  .39

  3 3 هندسة مياه الشـرب 0707811  .40

  3 3 هندسة الصرف الصحى 0707812  .41

  3 3 مشارير المياه والمخلفات السائلةاقتصاديات  0707813  .42
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  3 3 اعادة االستخدام اآلمن للمياه   0707814  .43

  3 3 الهندسة البي يـة 0707815  .44

  3 3 كيميـاء الهندسة الصحية 0707816  .45

  3 3 ميكروبيولوجيا 0707817  .46

 

  مناقشة 3 الهندسة الصحيةمشرو  دبلوم  601  07 07   .47

  مناقشة 3 علمى ماجستير الهندسة  فى الهندسة الصحيةتقرير  701  07 07   .48

  مناقشة 8 رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الصحية 705  07 07   .49

  مناقشة 24 رسالة الدكتوراه فى الهندسة الصحية 801  07 07   .50

 

 

 دكتوراه ( –ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 
 

 تشغيل وصيانة محطات معالجة المخلفات السائلة     611  07 07 

مقدمة ونببة  عن العمليات الطبيعيية ، والكيميائيية ، والبيولوجيية لمعالمية المخلفيات السيائلة،  أديواض الترسييب االبتيدائى ، 

 صيانة والمشاكا.مرادا ووددات المعالمة البيولوجية ، وددات الكلورة ومعالمة الحمأة وطر  التخلص منها ، التشغيا وال

 

 انشاء وصيانـة نظـم شبكات الصرف الصحى  612  07 07 

سيند جوانيب  –طر  دفر  نياد   طيوط المواسيير  –المواسير التى يتم صبها فى الموقر  –المواد المصنو  منها المواسير 

 –ى تتوليد فيى الخطيوط الغيازات التي –اصيالح الخطيوط  –صييانة  طيوط المواسيير  –تركيب المواسير ولحاماتها  –الحفر 

 دماية العمال وسالمتهم . –بيارات التممير ومحطات الرفر  –انشاء وصيانة المطابق وفتحات األمطار  –تآكا المواسير 

 

 اعادة استخدام المخلفات السائلة فى الرى   613  07 07 

 –ملييييات المعالمييية الطبيعيييية كفييياءة ع –والمصيييارف الزراعيييية  –والصيييناعية  – صيييائص المخلفيييات السيييائلة المنزليييية  

والتربية  –والصحة العامية  –تأثير اعادة استعمال المخلفات السائلة على البي ة  –والبيولوجية للمخلفات السائلة  –والكيميائية 

 تقييم األثر البي ى العادة االستعمال .–طر  الرى والصرف  –والمحاصيا الزراعية  –

 

 ادارة المخلفـات الصلبـة   614  07 07 

تثبييير  –اعييادة اسييتخدام المكونييات المختلفيية للقماميية  –المييدافن الصييحية  –فييرز القماميية  –عمليييات النقييا  –تممييير القماميية 

 التقييم البي ى الدارة المخلفات الصلبة. –المكون الع وى للقمامة مر دمأة الممارى 

 

 معالجـة الحمـأة  615  07 07 

التثبيير الالهيوائى  –معالمية الحميأة  –وددات رفر الحميأة  –ت الحمأة الناتمة من معالمة المخلفات السائلة  صائص وكميا

 – فيض المكيون الميائى بالحميأة  –التثبير الهيوائى  –بدء تشغيا الهاضم  –تصميم وتشغيا وصيانة هاضم الحمأة  –للحمأة 

 در  الحمأة . – دفن الحمأة بالتربة –تمفيف الحمأة  –بال غ  والشف  

 

 تصميم محطات معالجة المخلفات السائلة 616  07 07  

المعالميية  –المعالميية التمهيدييية واالبتدائييية  – صييائص ومعييدالت المخلفييات السييائلة المنزلييية والصييناعية ومييياه األمطييار 

معالمية الحميأة  –المعالمية الالهوائيية  –األبراج البيولوجيية  –عملية الحمأة المنشطة  –المرشحات البيولوجية  –البيولوجية 

 تشغيا وصيانة وددات المعالمة. –المعالمة المتقدمة  –والتخلص منها 

 

 الطرق المتقدمـة لمعالجة المياه   617  07 07 

الشيوائب والملوثيات الع يوية والغيير  –المخلفيات السيائلة المعالمية  –الميياه الموفيية  –الميياه السيطحية  – صائص الميياه 

 –الهيدزة  –االمتصاص واالدمصياص  –الترشيح  –تهوية المياه  –ازالة الحديد والمنمنيز  –الترسيب الكيميائى  –ع وية 

 التناضح العكسى . –ازالة العسر 

 

 عمليات الهندسة الصحية 618  07 07 
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تشغيا وصيانة وددات  –ازالة الملوثات الع وية والغير ع وية  –ات المروب –عمليات الترويب للمياه والمخلفات السائلة 

اال تبيارات الكيميائيية والميكروبيولوجيية فيى  –التنقية فى محطات المياه ووديدات المعالمية فيى محطيات المخلفيات السيائلة 

 عمليات تنقية المياه ومعالمة المخلفات السائلة .

 

 السائلة  معالجة المخلفات الصناعية 619  07 07 

 – صيائص المخلفيات السيائلة الناتمية مين الصيناعات المختلفية  –معدالت و صائص المياه المطلوبية للصيناعات المختلفية 

التقيييم البي يى  –تيدوير المخلفيات الصيناعية  –عمليات المعالمة الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للمخلفات الصناعية السائلة 

 للتخلص من المخلفات الصناعية 

 السائلة .

 

 تنقيـة الميـاه    621  07 07 

مراديا المعالمية  –التعقييم  –الترشييح  –الترسييب الكيمييائى والطبيعيى  –محطات معالمة الميياه  – صائص المياه العكرة 

 . معالمة المياه الموفية –المتقدمة 

 

 ه الشرب نظم توزيع ميا  622  07 07 

 –شبكات التوزير  –طلمبات الرفر العالى  –الموازنة بين االستهالك والتخزين  –التخزين األرضى والعالى  –تخزين المياه 

 تصميم وصيانة شبكات التوزير .

 

 نظم تجميع مياه الصرف    623  07 07 

صيانة  طيوط الصيرف  –بكة الصرف ملحقات ش –تصميم  طوط االنحدار  –مياه الصرف المنزلى والصناعى واألمطار 

 محطات الرفر . –األمان  –

 

 معالجة مياه الصرف   624  07 07 

 –المعالميية الثانوييية  –المعالميية االبتدائييية  –المعالميية التمهيدييية  –الطيير  الهوائييية والالهوائييية  – صييائص مييياه الصييرف 

 البحيرات المهواه . –بحيرات األكسدة  –الحمأة المنشطة  –الترشيح البيولوجى  –المعالمة المتقدمة 

 

 مياه الصرف فى المناطق المنعزلة    625  07 07 

الييتخلص واعييادة  –طيير  معالميية مييياه الصييرف فييى المنيياطق المنعزليية  – صييائص مييياه الصييرف فييى المنيياطق المنعزليية 

 الغاز الطبيعى . –استخدام مياه الصرف 

 

 عمليـات التشغيل    626  07 07 

 –االمتيزاز  –الترشييح  –الترسييب  –المعالمة البيولوجيية للميياه وميياه الصيرف  –المعالمة الكيميائية للمياه ومياه الصرف 

 التقطير . –التناضح العكسى 

 

 الطرق االقتصادية لمعالجة مياه الصرف    627  07 07 

 المعالمة األرضية . –البحيرات المهواة  –بحيرات األكسدة  –طر  المعالمة الطبيعية 

 

 التحكم فى تلوث المسطحات المائية   628  07 07 

 التنقية الباتية للمسطحات المائية . –األثر من صرف المخلفات على المسطحات المائية  –طبيعة األجسام المائية 

 

 المخلفات الصلبة    629  07 07 

 التدوير . –الحر   –دفن الصحى الم –الفرز  –النقا  –التممير  –مصادر المخلفات الصلبة 

 

 التحكم فى مياه الصرف الصناعى   630  07 07 

 اعادة التدوير . –معالمة مياه الصرف الصناعى  – صائص مياه الصرف الصناعى 

 

 

 

 أساسيات التركيبات الصحية    631  07 07 
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نظم مقاومة الحرييق فيى  –نى والمنشآت بالمياه تزويد المبا –المواسير واألجهزة الصحية المستخدمة فى التركيبات الصحية 

 نظم التهوية . –المبانى 

 

 هندسة تنقية الميـاه   711  07 07 

 –الترسييب  –محطات الرفر الواطى  –أعمال تممير المياه السطحية  –المياه الموفية  –مصادر المياه ومعايير مياه الشرب 

 تطهير المياه . –الترشيح 

 

 توزيع وتخزين مياه الشرب   712  07 07 

 –صييانة الشيبكات  –تصميم شيبكات الميياه  –نظم ضخ المياه  – زانات المياه  –التخزين األرضى والعالى  –تخزين المياه 

 صيانة الخزانات .

 

 شبكات الصرف الصحـى   713  07 07 

تصييميم شييبكات  –أنييوا  شييبكات الصييرف الصييحى  –طيير  تممييير المخلفييات السييائلة المنزلييية والصييناعية ومييياه األمطييار 

انشيياء شييبكات الصييرف  –الدراسييات األولييية لشييبكات الصيرف الصييحى –الصيرف الصييحى وشييبكات تممييير ميياه األمطييار 

 محطات الرفر و طوط الطرد.  –بيارات التممير  –مكونات شبكة الصرف الصحى  –الصحى 

 

 عمليات معالجة المخلفات السائلة   714  07 07 

اال تبيارات  –األكسيدة الالهوائيية  –األكسدة الهوائيية  –دورة المكونات الع وية فى الطبيعة  – صائص المخلفات السائلة 

– BOD   COD – -  المعالمية  –الترسيب الكيماوى  –المعالمة االبتدائية  –المعالمة التمهيدية  –عينات المخلفات السائلة

اعيادة اسيتخدام ميياه الصيرف  –البحييرات المهيواة  –بحييرات األكسيدة  –الحميأة المنشيطة  –مرشيحات اليزل   –البيولوجية 

 الصحى .

 

 الصرف الصحى للمناطق المنعزلة   715  07 07 

تمميير المخلفيات اآلدميية واليتخلص  –الشبكات السيطحية  –التخلص من المخلفات السائلة  – زان التحليا  –طر  التممير 

 ى .الغاز الحيو –منها 

 

 اعادة استخدام المخلفات السائلة  716  07 07 

 –المعالمة مين  يالل األرض  –اعادة االستخدام  –الطر  االقتصادية والبسيطة لمعالمة المخلفات السائلة  –طر  التممير 

 المعايير . –تطبيقات اعادة االستخدام 

 

 تحليل المياه والمخلفات السائة    717  07 07 

مواضير  اصة فيى  –تحليا مياه البحار والبحيرات  –الطر  الكيميائية المتقدمة  –التحاليا البيولوجية  –يائية التحاليا الكيم

 الصحة العامة .

 

 هندسـة مصادر المياه   718  07 07 

قييياس التصييرفات للقنييوات  – صييائص المييياه ميين المصييادر المختلفيية  –المييياه السييطحية  –المييياه الموفييية  –مييياه األمطييار 

 التحكم فى الفاقد فى المياه فى األغراض البلدية والصناعية والرى . –المصادر البديلة للمياه  –والمواسير 

 

 ( 1عمليات الهندسة الصحية )  719  07 07 

التناضييح  –تطهييير ال –الترشيييح االمتييزاز  –الترسيييب الطبيعييى والترسيييب الكيميياوى  –والكيميائييية  –العمليييات الطبيعييية 

 العكسى .

 

 (2عمليات الهندسة الصحية )  720  07 07 

الطيير  المعالميية بييالخلي   –األكسييدة الالهوائييية  –األكسييدة الهوائييية  –دور الكائنييات الحييية الدقيقيية  –العمليييات البيولوجييية 

 طر  المعالمة على أسطح ملتصقة . –المعلق 

 

 تجميع ميـاه األمطار  721  07 07 

منحنى كثافة األمطيار  –طر  دساب متوس  معدالت المطر  –قياس الثلوج  –أنوا  مقاييس األمطار  –قياس مياه األمطار 

 تصرفات مياه األمطار فى شبكات األمطار . –
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 معالجة المخلفات السائلة الصناعية   722  07 07 

طير   –معيدالت و صيائص الميياه والمخلفيات السيائلة للعملييات الصيناعية المختلفية  – صائص المياه والمخلفيات السيائلة 

 المعالمة .

 

 التحكم فى تلوث المسطحات المائية   723  07 07 

دور ورد النييا فيى  –الصيرف الزراعيى والمبييدات  –المخلفيات الصيناعية  –تلوث الهيواء والميياه واألرض  –تلوث البي ة 

 تلوث البحيرات . –تلوث الشواطىء  –التنقية الباتية  –تقليا تلوث المياه 

 

 التركيبات الصحية   724  07 07 

 –دماميات السيبادة  –السيخانات الشمسيية  –تصميم شيبكات الميياه الدا ليية  –مواسير تغبية المبانى بالمياه للمبانى المختلفة 

 تصميم الشبكات األفقية . –مواسير الصرف الدا لية للمبانى 

 

 التحكم فى المخلفات الصلبة   725  07 07 

 –الميدافن الصيحية  –تصنيف المخلفات الصلبة  –تممير المخلفات الصلبة ونقلها من المناطق الح رية والمناطق المنعزلة 

 اعتبارات تلوث الهواء والمياه . –الحصول على الطاقة من المخلفات الصلبة  –الكمر  –در  المخلفات الصلبة 

 

 اقتصاديات مشاريع المياه والصرف الصحى   726  07 07 

وتكيياليف  –والمخلفييات السيائلة الصييناعية  – صيائص كييا مين : المييياه السييطحية والموفيية ومييياه األمطييار وميياه الممييارى 

 التأثير البي ى . –تكاليف الصيانة والتشغيا  –تحكم (  –كهرباء  –ميكانيكا  –أعمال المعالمة ) مدنى 

 

 عمليات تدوير المياه   727  07 07 

اسيترجا   –الصيناعات الكيميائيية   -الصيناعات المعدنيية -عمليات تصنير األغبية  –المخلفات الصناعية  –مصادر التلوث 

 تممير المواد الصلبة . –تدوير واسترجا  مخلفات الور   –المعادن 

 

 التحكم فى المخلفات الخطرة   728  07 07 

تكيياليف  –معالميية المخلفييات المشييعة  –مخلفييات عمليييات الوقييود  –مخلفييات محطييات الطاقيية  –مصييادر المخلفييات الخطييرة 

 معالمة المخلفات المشعة .

 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا الصحية   729  07 07 

 –الكليييور  –العسييير  –عديييية القا –الحموضييية  –األس االييييدروجينى  –العكيييارة  –الكيميييياء النوعيييية  –الكيميييياء الطبيعيييية 

 –األولييات  –الطحاليب  –ا تبيار البكترييا القولونيية  –المخلفيات كحاميا لألميراض  –صبى البكترييا  –األكسمين المطلوب 

 دور الكائنات الحية الدقيقة . –الفيروسات 

 

 هندسة مياه الشـرب   811  07 07 

شيوائب الميياه  –مرادا تصميم مكونات شيبكات تغبيية الميياه  –مصادر المياه النقية و صائصها  –مقدمة فى االمداد بالمياه 

 –المرشييحات البطي ييـة  –الترشيييح  –الترسيييب  –المواصييفات القياسييية لمييياه الشييرب اآلمنيية  –مكونييات المييياه الطبيعييية  –

 –تصييميم شييبكات توزييير المييياه  –معالميية المييياه  التعقيييم . التقنيييات الحديثيية فييى –مرشييحات ال ييغ   –السييريعة والمباشييرة 

تنفييب وصييانة شيبكات  –الصمامات ومرفقات شبكة المياه  –وسائا منر التآكا  –مواسير المياه  –محطات الرفر  –التخزين 

 التوزير .

 

 هندسة الصرف الصحى    812  07 07 

الفتيرة التصيميمية  –شبكات الصرف المنفصلة والمشتركة  –كميات مياه الصرف الصحى  –مصادر مياه الصرف الصحى 

الصيانة . قيياس التصيرفات فيى  –التنفيب  –ملحقات شبكات الصرف  –مياه األمطار  –لشبكات الصرف ومحطات المعالمة 

المعالميية التمهيدييية  – صييائص مييياه الصييرف الصييحى  –محطييات الرفيير  –بيييارات التممييير  –مواسييير الصييرف الصييحى

 المعالمة المتقدمة لمياه الصرف الصحى. –معالمة الحمـأة والتخلص منها  –المعالمة البيولوجية  –دائية واالبت

 

 اقتصاديات مشاريع المياه والمخلفات السائلة    813  07 07 



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 78 

فر ميياه الشيرب تكلفية ومنيا –تكلفية التشيغيا والصييانة  –التكلفية الكليية  –تكلفة محطات تنقية المياه  – صائص المياه النقية 

تأثير التلوث الميكروبيولوجى والكيمييائى عليى الصيحة  –معالمة متقدمة  –معالمة ثانوية  –معالمة ابتدائية  –النقية واآلمنة 

تكلفية ومنيافر  –الهدف والمنافر من المعالمة المتقدمية للمخلفيات السيائلة  –أثر المخلفات الخطرة على البي ة  –العامة والبي ة 

أثير  –تكلفة ومنيافر التنقيية الكاملية لميياه الصيرف المنزليية  –اعادة استخدام مياه الصرف الصحى ومياه الصرف الصناعى 

 تكلفة الطر  المختلفة لمعالمة المخلفات السائلة. –تلوث مياه الشرب على الصحة العامة فى الدول النامية 

 

 من للمياه  اعادة االستخدام اآل   814  07 07 

أثير المعالمية االبتدائيية والثانويية  –ميياه الصيرف الزراعيى  –المخلفيات السيائلة الصيناعية  – صائص المخلفيات المنزليية 

األثير االيميابى والسيلبى لمكونيات الميياه  –أثير التخيزين عليى الميياه المعالمية  –والمتقدمة على  صائص المخلفات السائلة 

المنيافر مين اعيادة  -الدراسيات البي يية واالجتماعيية  –نبات والصحة العامة والحيوانيات الزراعيية على التربة وعلى وقاية ال

 المواصفات القياسية فى المنظمات الدولية العادة استخدام مياه الصرف . –استخدام مياه الصرف 

 

 الهندسة البيئيـة   815  07 07 

تليوث  –تليوث الميياه المسيتقبلة  –األمطيار الحام يية  –وتآكا االوزون  أثر االدتباس الحرارى –المخاطر البي ية الطبيعية 

التقيييم البي يى فيى التخطيي   –التقيييم البي يى للمشيروعات الهندسيية  –المخلفات الخطيرة  –ادارى المخلفات الصلبة  –الهواء 

 –التطييور البي ييى  –قييوانين الييتحكم فييى التلييوث  –التقييييم البي ييى لمشييارير االمييداد بالمييياه ومشييارير الصييرف  –لمييودة المييياه 

 دراسة دالة .

 

 كيميـاء الهندسة الصحية    816  07 07 

الميواد الغرويية  -القاعديية   –أوابانيية الغياز  –تركييز األييون الهييدروجينى  –المواد والمركبيات والتحلييا الكيمييائى للميياه 

 -   Jarا تبيار  –التحاليا الكيميائيية فيى المعميا  –فى المخلفات السائلة المواد الع وية  –المركبات الع وية  –والترويب 

 االمتزاز بالكربون . –الكربون الع وى الكلى  –األكسمين الكيميائى الممتص  –األكسمين البائب 

 

 ميكروبيولوجيا صحيـة     817  07 07 

األميراض  –حية الدقيقة فيى الحميأة المنشيطة ووصيف العمليية الكائنات ال –الكائنات فى الحمـأة  –الكائنات الحية البيولوجية 

الطر  الطبيعيية والكيميائيية  –المياه كمصدر للتلوث البكتروليوجى  –مؤشرات التلوث وجودة المياه  –المستوطنة فى المياه 

األكسييمين الحيييوى  –ا تبييارات وتلييوث المييياه  –اال تبييارات الميكروبيولوجييية  –اقتصيياديات الييتحكم  –للييتحكم فييى الييتحكم 

العوامييا التييى تييؤثر علييى نييـمو الكائنييات الحييية الدقيقيية فييى نظييم  –للصييرف المنزلييى والصييرف الصييناعى 54المسييتهلت بييق

 التطهير  . –ازالة الفيروسات من المخلفات السائلة  –الفيروسات الممرضة فى الصرف الصحى  –المعالمة البيولوجية 

 

 الهندسة الصحيةفى مشروع دبلوم  601  07 07 

 التصميم والرسم التفصيلى الددى المواضير اآلتية : –التخطي  الهندسى 

 –ادارة المخلفات الصلبة  –بحيرات األكسدة  –قنـوات األكسدة  –الحمأة المنشطـة  –المرشحات البيولوجية  –نظم الصرف 

 اعادة استخدام مياه الصرف .

 

 سة فى الهندسة الصحيةتقرير علمى ماجستير الهند 701  07 07  

 رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الصحية 705  07 07 

 رسالة الدكتوراه فى الهندسة الصحية 801  07 07 
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 قسم الهندسة الميكانيكية -6 

 
 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 اوال : دبلوم الدراسات العليا

 :ىالعليا التخصص دبلوم الدراسات -1
 ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز  

 دبلوم الدراسات العليا التخصصى في  الهندسة الميكانيكية              •
 التالية: مقررات  االربعة الطالب  يدرس : :المقررات االساسية

  07 08 611-  07 08  625 –  07 08  631 –  07 08  645 

                                                                                    601 08 07باالضافة الى مشرو  الدبلوم  

 .يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات اال تيارية: 

 
 الماجستيرثانيا : 

 الميكانيكيةفى الهندسة ماجستير الهندسة  -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

   .ساعات معتمدة للتقرير العلمى

 ساعة معتمدة ( من ممموعة واددة بين الممموعات األربر اآلتية: 18المقررات األساسية ستة ) 

070871x        070872x                 070873x                   070874x 

 ساعة معتمدة ( ا تياراً دراً من الممموعات الثالث األ رى 12المقررات اال تيارية  أربعة ) 

 ساعات معتمدة كمواد ا تيارية من أقسام أ رى. 6ويموز أن تؤ ب 

 

 :ى الهندسة الميكانيكيةف ماجستير العلوم الهندسية -2    
 8و باإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة. 

 ساعة معتمدة ( من مستوى الماجستير من 15يدرس الطالب  مسة مقررات )  المقررات االساسية:

 واددة بين الممموعات األربر اآلتية: ممموعة

070871x        070872x                 070873x                   070874x 

ا تياراً دراً من الممموعات  ساعات معتمدة (  9)  يختار الطالب باقى الساعات :المقررات اال تيارية

 .الثالث األ رى

 ساعات معتمدة كمواد ا تيارية من أقسام أ رى. 6ويموز أن تؤ ب 

 

 

 الميكانيكيةفى الهندسة ثالثا : دكتوراه الفلسفة 
ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 .ساعة معتمدة للرسالة 24من 

 ساعة معتمدة ( من مستوى الدكتوراه  من 12يدرس الطالب اربعة مقررات )  المقررات االساسية:

 اآلتية:ممموعة واددة بين الممموعات األربر 

070881x        070882x                 070883x                   070884x 

ا تياراً دراً من الممموعات   ساعات معتمدة ( 6)  يختار الطالب باقى الساعات المقررات اال تيارية:

 .الثالث األ رى

 ساعات معتمدة كمواد ا تيارية من أقسام أ رى. 6ويموز أن تؤ ب 

 

 

 



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 80 

 دكتوراه( –ماجستير  –قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا )دبلوم 

 

 اسم المقرر كودالمقرر م

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مقررات 

مطلوب 

دراستها 

 سابقاً 

  3 3 انتقال درارة وكتلة تطبيقية 0708611  .1

  3 3 محطات القوى الحرارية 0708612  .2

  3 3 الحراريةالمبادالت  0708613  .3

  3 3 إدارة وتشغيا وصيانة محطات القوى الحرارية 0708614  .4
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  مناقشة 3 الميكانيكية  مشرو  دبلوم فى الهندسة 0708601   .91

  مناقشة 3 ميكانيكيةالهندسة التقرير علمى ماجستير الهندسة فى  0708701   .92
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 دكتوراه( –ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا )دبلوم 

 
 انتقال حرارة وكتلة تطبيقية 611 08 07 

انتقال الحيرارة بالتوصييا  –تصميم األسطح المزعنفة  –تطبيقات على انتقال الحرارة بالتوصيا في تصميم الحوائ  المعزولة 

دراسية العواميا الميؤثرة عليى انتقيال الحيرارة  –انتقيال الحيرارة باإلشيعا   –الغير مستقر في األنظمة أدادية ومتعيددة األبعياد 

انتقال الحرارة بالحما الحر في سريان رقائقي وم طرب  –انتقال الحرارة بالحما في سريان رقائقي و م طرب  –الحما ب

 عملية التبخير. –انتقال الحرارة بالغليان والتكثيف  –انتقال الحرارة بالحما المختل   –فو  أسطح هندسية أو دا ا ديز 

 

 محطات القوى الحرارية  612 08 07 

غاليييات  –التصييميمات الميكانيكييية لمحطييات القييوى الحرارييية  –المحطييات الحرارييية المركبيية  –  المحطييات الحرارييية أنييوا

مقارنية بيين محطيات القيوى  –مزاييا اليدورة المركبية  –تشغيا اليدورة المركبية  –أداء الدورة المركبة  –االسترجا  الحرارل 

 أات الدورة المركبة ومحطات البخار التقليدية.

 

 المبادالت الحرارية 613 08 07 

التصيميم –ا تييار المبيادالت الحراريية  -تحليا المبادالت الحرارية –معاما انتقال الحرارة الكلي  –أنوا  المبادالت الحرارية 

ظياهرة  – اميات وتصيميم وتآكيا المبيادالت الحراريية  – TEMAالحيرارل للمبيادالت الحراريية باسيتخدام الكيود األمريكيي 

 ا تبار وفحص المبادالت الحرارية. –تزازات الناتمة عن سريان الموائر دا ا المبادل الحرارل االه

 

 إدارة وتشغيل وصيانة محطات القوى الحرارية  614 08 07 

 –أعطال الغالييات   –بداية تشغيا الغاليات  –قوانين البي ة وأجهزة التحكم فيها  –متطلبات وقوانين األمان في محطات القوى 

تشييغيا  –محامييا التوربينييات  –فحييص قييرص التوربينييات  –تركيييب التوربينييات ودوائيير الييتحكم  –صيييانة وفحييص الغاليييات 

توزير األدمال على الوددات والمحطات والتشغيا االقتصادل  –مشاكا الحما المخفف )المزئي(  –المكثفات وأبراج التبريد 

 الصيانة الوقائية للمحطات. –ة والسنوية للمحطات الصيانة اليومية واألسبوعية والشهري –للمحطات 

 

 تصميم معدات ودوائر التبريد 615 08 07 

األنظميية  –األنظمية متعيددة ال يغوط  –أنظمية اليتحكم  –أجهيزة التميدد  –بيرج التبرييد  –المكثيف  –ال ياغ   –مبيرد الهيواء 

 الغارقة وم خات وسي  التبريد.

 

 تصميم أنظمة تكييف الهواء المركزية  616 08 07 

تصميم شيبكات  –تصميم مسالت الهواء  -ا تيار المعدات  –ا تيار النظام  –دسابات أدمال التبريد والتسخين  –دصر المبني 

 الحما الكتلي للمبني ومعاما التباين. –أنظمة التحكم  –التهوية وإدارة الد ان  –المياه 

 

 تهوية الصناعية وإدارة الدخان تصميم أنظمة ال 617 08 07 

 –اليتحكم فيي ملوثيات الهيواء والغيازات  –التحكم فيي ضيغ  المنطقية  –التهوية باإلزادة  –تراكم الرطوبة  –الحرارة المولدة 

 تطبيقات.

 

 أنظمة تكييف الهواء الخاصة والصناعية 618 08 07

المنياطق  –ادتياجيات تغييير الهيواء والتنقيية  –المنياطق  اليتحكم فيي ضيغ  –التحكم في الرطوبية  –التحكم في درجة الحرارة 

غيرف اليتحكم الصيناعية  –المكتبيات  –المتادف  –المستشفيات  –التمفيف الصناعي  –الحلويات  –الغزل والنسيج  –النظيفة 

 .والعسكرية

 

 محركات السيارات الحديثة 621 08 07 
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أنظمية الحقين  –نظيام دقين الوقيود  –ممموعية دركية الصيمامات  -االدتيرا غرف  –االتماهات الحديثة في تصميم المحرك 

متطلبات التحكم في الملوثيات فيي  –التبريد والتزيير  –التحكم في مخلوط الهواء والبنزين  –اإللكترونية في محركات البنزين 

 غازات العادم.

 

 حرائق الوقود : أساليب المنع واإلطفاء 622 08 07 

 الكود العالمي. –منر وإطفاء الحرائق  –االدترا  المثالي  –المواد القابلة لالشتعال  –أسباب الحرائق 

 

 أسس هندسة الديزل  623 08 07 

 دواكم السرعة. –الرشاشات  –م خات الوقود  –األنوا  األساسية لمحركات الديزل 

 

 أداء وصيانة محركات الديزل 624 08 07 

 الصيانة. –ا تبار المحرك  –الشادن التوربيني  –اإلنبعاثات  –ائ  األداء  ر –ظروف التشغيا  –غرف االدترا  

 

 أسس احتراق الوقود 625 08 07 

 اإلنبعاثات. –انتشار اللهب  –االتزان الحرارل  –كيناتيكا االدترا   –النسبة المثالية لمخلوط الهواء والوقود 

 

 أسس المحركات التوربينية الغازية 626 08 07 

 –أنميياط مييدا ا الهييواء وأبييوا  الييدفر  –غييرف  االدتييرا   –أنييوا  الوقييود وأنظميية االشييتعال  –لتوربينييات الغازييية أنييوا  ا

 اإلنبعاثات. –ضواغ  الهواء والتوربينات 

 

 دراسات بيئية في هندسة االحتراق 627 08 07 

قييياس الملوثييات  –انتشييار الملوثييات  – تييأثير ظييروف التشييغيا علييى تكييون اإلنبعاثييات –تكييون اإلنبعاثييات  –نييواتج االدتييرا  

 قوانين البي ة. –واال تبارات 

 

 معدات الموائع 631 08 07 

أنوا  الم خات. الم خات أات اإلزادة الموجبة والم خات الديناميكية. نظرية م خات الطرد المركزل. تصميم وتشيغيا 

الطييرد المركييزل وال ييواغ  أات السييريان  وصيييانة الم ييخات. أنييوا  ال ييواغ  والمييراوح والنفا ييات. نظرييية ضييواغ 

 المحورل. تصميم وتشغيا وصيانة ال واغ  والمراوح والنفا ات.

 

 تصميم خطوط األنابيب 632 08 07 

سريان السوائا والغازات دا ا  طوط األنابيب. تصميم شبكات األنابيب. التصيميم الهييدروليكى والميكيانيكى لخطيوط أنابييب 

 قا الغاز الطبيعي. السريان العابر دا ا  طوط األنابيب.نقا البترول. أنابيب ن

 

 

 التحكم الهيدروليكي و النيوماتيكي 633 08 07 

إنتيياج ونقييا واسييتخدام القييدرة فييي األنظميية المعتمييدة علييى الهييواء أو الزيييوت. تصييميم وتحليييا أداء الم ييخات، االسييطوانات،  

ي هبه الدوائر. التحليا الديناميكي ومبادئ التحكم في أنظمة نقيا القيدرة المحركات، الصمامات واألجهزة المختلفة المستخدمة ف

تصميم وتحليا أداء الدوائر الهيدروليكية والنيوماتيكية األساسية والمتقدمة. تصيميم اليدوائر الخاصية بيبعض  باستخدام الموائر.

 ألنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية.اآلالت الهيدروليكية )أونا  ، جرافات ، دفارات(. مبادئ التشغيا والصيانة ل

 

 أجهزة القياس 641 08 07 

تييارات  -بيروكهربية -تقاربية  -دخ أاتي  -دساسات الحركة ) مقاومة  –الخطأ ومصادر الشت  -الحسابات الكهروميكانيكية 

كهيير  -لسييلت السييا ن ا -دساسييات السييريان ) فييرو  ال ييغ   –واللييي  -دسييابات القييوة  -رقمييية (  -تييأثير هييوك  -دواميييه 

دساسيات الموجيات فيو   -أليياف ضيوئية (  -ازدواج ديرارل  -دسابات درجات الحرارة ) مقاومة  -الليزر (  -ومغناطيسية 

 واأللياف ال وئية والمدل .  -الصوتية 

 

 ديناميكا الروبوت 642 08 07 

نظيم  -تخطيي  المسيار  -ديناميكيا اليبرا   -الكينماتيكيا المعكوسية  -كينماتيكا اليبرا   -التحويا المتمانس  -أساسيات الروبوت 

 تطبيقات عملية .  -التحكم في الموضر والسرعة والقوة وقب ة الروبوت 
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 مشاكل االهتزازات في الصناعة 643 08 07 

تصييميم وتركيييب الماكينييات لمنيير  –ا تيييار العييوازل  –االهتييزازات فييي المبيياني  – مصييادر االهتييزازات –المبييادئ األساسييية 

 التحكم في االهتزازات. –طر  قياس االهتزازات  –االهتزازات 

 

 مراقبة األداء وتشخيص األعطال  644 08 07 

دسيابات  -تحلييا فيوزير  -مميال التيرددات  -الصيانة والمنقوليية والممانعية  -أسباب االهتزازات  -مفاهيم الحركة االهتزازية 

شييروط أداء  -دييدود االهتيزازات  -برنيامج الصيييانة الوقائيية  -مالدظيية االهتيزازات  -تنياول ونقييا المعلوميات  -االهتيزازات 

 .  الماكينات

 

 الهندسيةالمواد  645 08 07 

 المواد المركبة. –الخزف  –اللدائن  –البوليمرات  –المعادلة الحرارية  –دراسة ألنوا  و واص المعادن والسبائت 

 

 التصميم بمساعدة الحاسوب 646 08 07 

 تطبيقيات فيي عملييات التصيميم –مقدمية لطريقية العنصير المحيدد  –طر  استخدام الحاسب اآللي في عملية التصميم الهندسي 

 مشرو  البرممة. –والتشغيا والصيانة 

 

 التصميم التجريبي وتحليل الخطأ 647 08 07 

التحلييا اإلدصيائي لأل طياء  –أ طاء التمربة العلمية  –التحكم في الدقة  –تصميم وتخطي  التمربة  –أهمية إجراء التمارب 

 عرض وتوثيق األ طاء. –النتائج المقبولة والمستبعدة  –

 

 تهوية صناعية  711 08 07 

 –اليتحكم فيي ملوثيات الهيواء والغيازات  –التحكم فيي ضيغ  المنطقية  –التهوية باإلزادة  –تراكم الرطوبة  –الحرارة المولدة 

 تطبيقات . 

 

 Iانتقال حرارة وكتلة  712 08 07 

 –ندسييية أدادييية البعييد تطبيقييات انتقييال الحييرارة بالتوصيييا فييي بعييض الموضييوعات اله –اسييتنتاج معادليية التوصيييا الحييرارل 

انتقيال الحيرارة  –استخدام الطر  الرياضية والعددية لحا معادلة انتقال الحرارة بالتوصيا متعددة األبعياد فيي مسيائا تطبيقيية 

انتقيال الحيرارة باإلشيعا  الحيرارل فيي أوسياط تحتيول عليى  –باإلشعا  الحرارل في األوساط التي تحتول مواد غيير مشيعة 

انتقيال الكتلية  –تعرييف قيانون فييكس النتشيار الكتلية  –تطبيقات على انتقال الحرارة بالتوصيا واإلشعا  معاً  –غازات مشعة 

 باالنتشار في السوائا والغازات.

 

 

 تصميم معدات تكييف الهواء والتبريد  713 08 07 

مكثفيات تبرييد  –المبخيرات  –المياه البياردة ملفات التمدد المباشر وملفات  -المرطبات   -طر  متقدمة في تصميم : السخانات 

 المبردات وأبراج التبريد. –أجهزة التمدد  –مكثفات تبريد المياه  –الهواء 

 

 الترطيب والتجفيف 714 08 07 

 –ميكانيكييية التمفيييف  –تصيينيف وا تيييار الممففييات  –التحليييا النظييرل واألداء ألنظميية الترطيييب  –مكونييات نظييام الترطيييب 

 تصميم الممفف. –معدالت التمفيف والفترة الالزمة دساب 

 

 محطات قوى متقدمة715 08 07   

تيأثير المحطيات  –المحطيات المتقدمية  –المحطيات النوويية  –التوربينيات الغازيية  –التوربينات البخارية  –الغاليات البخارية 

 على البي ة.

 

 تحليل وتصميم المبادالت الحرارية 716 08 07 

األنابيب المزعنفة  –دراسات متقدمة في تحليا المبادالت الحرارية من أنوا  : األنبوب والحيز  –بادالت الحرارية تصنيف الم

 –األنابيييب أو األلييواح الحلزونييية لتعيييين معامييا انتقييال الحييرارة الكلييي وال ييغ  المفقييود فييي المبييادل  –األلييواح المزعنفيية  –

 ارية التصميم الحرارل األمثا للمبادالت الحر
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 انتقال الحرارة في السريان ثنائي األطوار 717 08 07 

اسيتقرار  –األنمياط المسيتقرة وغيير المسيتقرة  –انتقيال الحيرارة والكتلية السيطحي  –المعادالت العامة للسريان ثنائي األطوار 

االنخفياض فيي ال يغ   –الغلييان  -رتطبيقات السريان ثنائي األطوا –انتشار الموجات أدادية األبعاد  -السريان ثنائي األطوار

 السريان الحر والمتبببب. –

 

 تطبيقات الطرق العددية في ظواهر االنتقال 718 08 07 

السريان في  –سريان أو طورين  –الطبقة المدارية  -تطبيقات الحما الحر –الطر  العددية لحا مشاكا انتقال الحرارة الكتلة 

 رارة والتركيز والتفاعالت الكيمائية واإلشعا  والتيار الكهربي والممال المغناطيسي.تأثير درجات الح –المواد المسامية 

 

 IIانتقال حرارة وكتلة  719 08 07

انتقيال الحيرارة  –تصيور فكيرة الطبقية الحديية للعيزم والحيرارة  –استنتاج معادالت السريان والحركة ونيو  الكتلية والطاقية 

انتقيال الحيرارة فيي  –انتقال الحرارة بالحما في سريان رقائقي فو  سيطح أفقيي  –أنبوب دا ا  بالحما الرقائقي في سريان

استنتاج معاميا  –انتقال الكتلة في سريان رقائقي وم طرب  –انتقال الحرارة بالحما الحر  -سريان م طرب دا ا أنبوب

 انتقال الكتلة من بيانات انتقال الحرارة.

 

 لة الغازالتبريد العميق وإسا  720 08 07

 -توربينيات التميدد (  –ال واغ   –االعمدة   -الدوائر والمعدات ) الفاصالت  –الخصائص الثرموديناميكية لمخلوط الغازات 

العملييات الصيناعية للغياز   –إسيالة الهلييوم -إسالة الهييدروجين  -إسالة األوكسمين  -إسالة النتروجين  -فصا مكونات الهواء 

 الطاقة.استهالك  – -الطبيعى 

 

 تصميم انظمة تحويل الطاقة الشمسية  721 08 07

الحسيابات الهندسيية  - يواص و تصيميم المممير الشمسيي -الطر  الرئيسية لتحويا الطاقية الشمسيية -مبادئ الطاقة الشمسية

 .الطر  المختلفة لتخزين الطاقة -لمحطات الشمسية لتوليد الطاقة الكهربية

 

 الوقود وأسس االحتراق  722 08 07 

ادترا  ممموعة  –انتشار اللهب  –االتزان  –ثرموديناميكا االدترا   –نسبة الهواء النظرل الالزم لالدترا   –أنوا  الوقود 

 االنبعاث . –قطرات الوقود 

 

 

 

 موضوعات بيئية في هندسة االحتراق 723 08 07 

أنظميية  –مقيياييس االنبعاثييات العالمييية  –انتشييار العييوادم  –ف التشييغيا تييأثير ظييرو –تكييون االنبعاثييات  –أساسيييات االدتييرا  

 التحكم في االنبعاثات .

 

 ثرموديناميكا االحتراق  724 08 07 

 –درجية ديرارة اللهيب العظميي  –التفاعا الكيمييائي  –الخلي  والمحاليا  –قوانين الغازات الحقيقية  –عالقات الثرموديناميكا 

 التفاعالت المتزامنة . –التفكت واالتحاد  –االتزان الكيميائي  –جداول الغازات 

 

 ظواهر االحتراق في محركات االحتراق بالشرارة  725 08 07 

 –االتزان الكيميائي  –رقم االوكتان  –ظاهرة الصفر  –تحليا انبعاثات الحرارة  –األشعال اإللكتروني  –أنظمة الحقن الحديثة 

 تكون االنبعاثات . 

 

 ظواهر االحتراق في محركات االحتراق بالكبس 726 08 07 

توزييير درجييات الحيرارة دا ييا غرفيية  –تحلييا انبعيياث الحيرارة  –ترأيييب الوقيود وعطييا االشييتعال  –تغييير الحقيين مير الييزمن 

 . لمزئيالشوادن المبرية ومشاكا الحما ا –السريان  الل مواسير العادم وكاتم الصوت  –فواقد االدتكاك  –االدترا  

 

 توربينات غازية   727 08 07 
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 –الفواقيد أثنياء مراديا التشيغيا  –تصيميم رييش التوربينيات وال يواغ   –أنيوا  مقليا السيرعة  –أنوا  التوربينيات الغازيية 

 اعتبارات التوافق .  –منحنيات األداء 

 

  Iموضوعات متقدمة في هندسة االحتراق  728 08 07 

 .ا الغازات الحديتة وتطورها وتطبيقاتهاموضوعات االدترا  وديناميك

 

 وسائل التشخيص والقياس في االحتراق 729 08 07 

قيياس  –أساليب رؤيية  طيوط السيريان  –عمليات اإلشارات العددية وتحليها  –الممسات  –تصميم التمارب وتحليا األ طاء 

 ممارل الرياح . –االدترا  

 

 المحركات الحديثة 730 08 07 

 –المحركات التي تعما بموليدات األبيراد  –المحرك الهيدروجيني  –المركبات التي تعما بالخاليا  –الوقود  –لينخ محرك ستا 

  المحركات التي تعما بالغازات –المحركات التي تعما بالطاقة الشمسية  –المحركات المهمنة 

 

 ميكانيكا األوساط المستمرة 731 08 07 

د ومعدل االنفعال. كينماتيكا األوساط المستمرة. معادالت الحركة في إدداثيات أويلير والجيرانج. تحليا الكميات الممتدة. اإلجها

 المعادالت التكوينية للمواد الصلبة المرنة والموائر اللزجة. ظاهرة المرونة اللزجة. اللدونة.

 

 ميكانيكا الموائع المتقدمة 732 08 07 

-لها. مبيادئ السيريان الليزج. ديناميكيا اليدوامات. دليول تقريبيية لمعيادالت نيافيرستوكز وبعض الحلول الكاملة -معادالت نافير

 ستوكز. سريان األسطح الحرة. نظرية الطبقة المدارية. مقدمة للسريان االضطرابي.

 

 Iميكانيكا الموائع العددية  733 08 07 

مزئييية. التحليييا االتزانييى للطيير  المختلفيية. طيير  الفييرو  المحييددة والحمييوم المحييددة للحييا الرقمييي للمعييادالت التفاضييلية ال

 تطبيقات على انتقال الحرارة والسريان الدا لي والخارجي.

 

 القياسات في ميكانيكا الموائع 734 08 07 

 تصميم وتحليا أداء التمارب الهندسية. تحليا البيانات. ددود الشت. أ طاء االنحياز والدقة وتأثيرها على النتائج المعملية.

 

 

 

 السريان االضطرابي 735 08 07 

مبادئ السريان االضطرابي. سبب ددوثه. وسائا قياس كميات السريان االضطرابي. الطر  الرقمية. مشكلة األقفال. نظريات 

السييريان االضييطرابي. المحاكيياة المباشييرة ومحاكيياة الييدوامات الكبيييرة. اللزوجيية الدوامييية. نمييوأج المعادليية الصييفرية, نمييوأج 

 ة الفردية ونموأج المعادلة الثنائية. تطبيقات على نظرية الطبقة المدارية.المعادل

 

 نظم االنابيب 736 08 07 

استعراض السريان المستقر في األنابيب. مفاهيم أساسية للسريان العيابر. نظريية عميود المياء الماسيئ. نظريية المرونية. الحيا 

 الم خات. المشاكا الناتمة عن السريان العابر. وسائا وأنظمة التحكم.بواسطة طريقة الخصائص. أنظمة األنابيب المركبة. 

 

 السريان متعدد األطوار 737 08 07 

ديناميكييا المسيييمات والفقيياقير الثابتيية والمتحركيية. معييادالت السييريان ثنييائى األطييوار لحيياالت غاز/سييائا، غاز/مييادة صييلبة، 

 حلقى والحبيبى.بخار/سائا. كينماتيكا السريان الفقاعى، الطبقى، ال

 

 اآلالت الهيدروليكية 738 08 07 

ادارة الم يخات. اليتحكم فيى الم يخات. صيمامات الم يخات. انابييب  .أنوا  ومكونات الم خات. منحنيات آداء الم يخات

السحب والد ول للم خات. االدمال الهيدروليكيية. ا تبيار الم يخات. مشياكا  اصية بتصيميم وتشيغيا الم يخات وشيروط 

 . ا تيار وشراء الم خات.التشغيا
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 Iموضوعات مختارة في ميكانيكا الموائع  739 08 07 

دراسة وادد أو أكثر من الموضوعات التالية : ال وضاء الصناعية. التكهف. السريان العيابر. ميكانيكيا الموائير البي يية. تليوث 

 مواصفات وتقييم عطاءات المعدات الهيدروليكية.الهواء. ميكانيكا الموائر الالنيوتونية. تقليا مقاومة جر الموائر. 

 

 للنظم الميكانيكية والهيدوليكية النمذجة والمحاكاة 741 08 07 

 -بيرامج المحاكياة  -المحاكياة وأسيس تقيدير البيارامترات  -التماثيا بيين األنظمية  -النمبجية المعمليية  -أسس النمبجة الرياضية 

 تطبيقات . 

 

 زاتنظرية االهتزا 742 08 07 

 –السير  الحرجية لألعميدة  –االستمابة المؤقتية للمنظوميات البارامتريية  –االهتزازات الحرة والقسرية للمنظومات المستمرة 

 التأثير الميروسكوبي لألجزاء الدوارة. –ديناميكا األجزاء الدوارة 

 

 التحكم الرقمي 743 08 07 

ا تييار  -تحليا الحالة  -التحكمات والمرشحات الرقمية  -لقة واستقرارها أداء الدوائر المغ - Zتحويا  -تقطير النظم المستمرة 

 تطبيقات. –مواقر األقطاب  والمنظم األمثا لألنظمة المتقطعة 

 

 التحكم الخطي  744 08 07 

 -ؤازرة تصيميم األنظمية المي -مواضير األقطياب  -اسيتقرار اليبونيوف -القيدرة عليي المراقبية  -التحكميية  -تحليا نظام الحالية 

 تطبيقات. -تصميم أنظمة التحكم مر المراقب  -التحكم التربيعي األمثا  -مراقب الحالة 

 

 المواد المركبة 745 08 07 

الطير   –االجهيادات فيي منظوميات المعيادن واألليياف  –الخيواص الميكانيكيية للطبقيات  –أنوا  واستخدامات المواد المركبية 

 بة.العملية لقياس  واص المواد المرك

 

 تحليل العناصر المحددة 746 08 07 

تحليييا العنصيير المحييدد  –تحليييا العنصيير المحييدد لأللييواح  –االجهييادات فييي مسييتوى  –تحليييا العنصيير المحييدد فييي الكمييرات 

 طريقة العنصر المحدد في مسائا التزليق. –لالستقرار المرن 

 

 

 

 نظرية المرونة 747 08 07 

اإلجهياد واالنتقيال فيي مسيتوى  –اإلزاديات  –شيروط المالءمية  –معادالت االتيزان  –ثالثة أبعاد تحليا االجهاد واالنفعال في 

 تطبيقات –باستخدام اإلدداثيات الغازية والقطبية 

 

 نظرية التزليق 748 08 07 

 –حاميا الالادتكاكيية تزلييق األجيزاء الميكانيكيية )الم –معادلة "رينولدز"  –أنوا  التزليق الهيدروديناميكي والهيدروستاتيكي 

 –المزلقيات الغازيية  –المزلقيات الصيلبة  –المزلقيات )أنيوا  الزييوت والشيحومات  –الحبال المعدنيية(  –السالسا  –التروس 

 منظومة التزليق. –ا تيار نو  المزلق( 

 

 تحليل المحامل 749 08 07 

المحاميا  –أثير الحركية الم يطربة والقصيور والحيرارة تي –المحاميا الغازيية  –المحاما الهيدروديناميكية والهيدروستاتيكية 

 المزلقات. –مواد تصنير المحاما  –المحاما الالادتكاكية  –المحاما المسامية  –استقرار المحاما  –المحملة ديناميكياً 

 

 الثرموديناميكا المتقدمة 811 08 07 

االتيزان  –نماأج الطاقة فيي الغيازات المثاليية  –الدوران  –االنتقال  -موضوعات في دوال التمزئ  –التحليا الثرموديناميكي 

معادلية بيولتز  –مبيادئ المسيار الحير المتوسي   –نظريية النقطية الحرجية  –الموائر الثقيلة  –الغازات الغير مثالية  –الكيميائي 

 المعادلة الهيدروليكية لنظرية الحركة والخواص للمواد المركبة. –مان 

 

 العددي  التحليل  812 08 07 
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طير  الحيا  –الحياالت الحديية لليدوال والحياالت الحديية المرتبطية  –منظومة معادالت كمية الحيرارة والطاقية وإنتقيال الكتلية 

 العددل. 

 

 دراسات متقدمة النتقال الحرارة والكتلة في السريان االضطرابي 813 08 07 

السريان في  –ي السريان الخارجي على األسطح ودول الدورانات انتقال الحرارة والكتلة الدوامي ف –نماأج السريان الدوامي 

 الحما الدوامي في الموانر قابلة اإلن غاط. –دا ا المواسير والممارل 

 

 الطرق المتقدمة في حسابات الحمل الحراري وإدارة الطاقة للمباني 814 08 07 

النميوأج العيام  -المعدلية  BINطريقية  -النمطيية  BIN( طريقية  CLTD / SCl / CLFطريقية )  –طريقية الدالية المنقولية 

التصييميم باسييتخدام  –ا تيييار بييرامج الحاسييب اآللييي  –ا تبييار مكونييات الحاسييب اآللييي  –بنيياء نظييام الحاسييب اآللييي  –للمبنييي 

  والتحكم في الطاقة المخزنة . –ديناميكية المبني  –جمر البيانات والقراءات  –البكاء المصطنر  –الحاسب اآللي 

 

 موضوعات مختارة متقدمة في الهندسة الحرارية 815 08 07 

 

 دراسة بحثية فى الهندسة الحرارية 816 08 07 

دراسة بحثية تت من تصميم التمارب المعمليية والطير  إ تييار الطير  العدديية المناسيبة إلجيراء البحيخ العلميي فيى مسيتوى 

 الدكتوراه.

 

 الحرارة بالتوصيلدراسات متقدمة في انتقال  817 08 07

ديا مشياكا انتقيال الحيرارة فيي الميواد  –طر  دا انتقيال الحيرارة متعيدد األبعياد المسيتقر والغيير مسيتقر التقريبيي والحقيقيي 

 المركبة.

 

 دراسات متقدمة في انتقال الحرارة بالحمل 818 08 07

انتقال  –السريان الرقائقي والسريان الدوامي موضوعات متقدمة في الحما الحر والحما المبرل المستقر والغير مستقر في 

انتقال الحرارة والكتلة فيي الموائير  –انتقال الكتلة في السريان الرقائقي والدوامي  –الحرارة  الل المسارات وفو  األسطح 

 قابلة اإلن غاط.

 

 

 

 دراسات متقدمة في انتقال الحرارة باإلشعاع 819 08 07

التدا ا بين طر   -الطر  التقريبية والحقيقية النتقال الحرارة باإلشعا  في األوساط –شعا  التعاما مر األسس النظرية لإل

 انتقال الحرارة باإلشعا  والتوصيا والحما في األوساط المختلفة.

 

 االحتراق غير المتجانس  821 08 07 

فالتير  –انتقيال الحيرارة وانتشيار الكتلية  –ادترا  اليرأاأ  – واص الرأاأ ودمم القطيرات  –دواقن الديزل وأنوا  الفوهات 

 تكون أكاسيد النتروجين والمحركات التي تعما بالعاما المساعد.  –ومصايد األتربة 

 

 ديناميكا الغازات المتقدمة 822 08 07 

 دراسة دالة  –الطر  العددية في الحا  –ظروف الطبقات المحيطة  –عريف طر  الت –السريان الغير مستقر 

 

  IIموضوعات متقدمة في هندسة االحتراق  823 08 07 

 .  موضوعات متقدمة لم تدرس في مستول الماجستير في ممال االدترا  وديناميكا الغازات

 

 تطبيقات في السريان المتغير مع الزمن في االحتراق  824 08 07 

 الحريق المتردد . –استغالل موجات ال غ   –مبادالت ال غوط الحركية  –أساسيات السريان الغير مستقر 

 

 فى هندسة االحتراقدراسة بحثية  825 08 07 

 

 السريان اللزج 831 08 07 
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سيتوكز. الدواميية. -لمعادالت نافيرميكانيكا السريان اللزج. كينماتيكا وديناميكا السريان اللزج. بعض الحلول الكاملة والتقريبية 

 افتراضات نظرية الطبقة المدارية. الطبقة المدارية االنسيابية. انفصال الطبقة المدارية. نظرية االتزان الهيدروديناميكى

 

 الطرق التجريبية المتقدمة ألنظمة الموائع  832 08 07 

لسيريان للسيوائا والغيازات. أساسييات معالمية اإلشيارات تصميم التمارب. قياسات السرعة، ال غ ، درجية الحيرارة وكميية ا

الكهربية. طر  القياس الحديثة. قياسات السرعة باستخدام الليزر والسلت السا ن. قياسيات درجية الحيرارة باسيتخدام االزدواج 

 الحرارل.

 

 IIميكانيكا الموائع العددية  833 08 07 

انيكييا الموائير وانتقييال الحييرارة. طيير  متنوعيية لحييا الطبقييات المدارييية، مقدمية للطيير  الرقمييية المسييتخدمة لحييا معييادالت ميك

السييريان اللييزج الالن ييغاطى، السييريان الغييير لييزج االن ييغاطي. طيير  الفييرو  المحييددة واألدمييام المحييددة. طيير  تكييوين 

 الشبكات الرقمية.

 

 محاكاة السريان االضطرابي 834 08 07 

قيا وتبيدد الكمييات االضيطرابية. نمياأج محاكياة السيريان االضيطرابي. المحاكياة مبادئ السريان االضيطرابي. طير  تكيون ون

 المباشرة. محاكاة الدوامات الكبيرة. معادالت رينولدز. تطبيقات على محاكاة السريان االضطرابي المتشابه.

 

 المحامل ذات الضغط الخارجي 835 08 07 

الغازيية الهيدروسيتاتيكية. تحسيين األداء. الحميا والتصيرف. تيأثير العواميا معادلة الحركية. أنيوا  المحاميا. هندسية المحاميا 

 المختلفة على أداء المحاما. إجراءات التصميم.

 

 األنظمة اإللكتروهيدروليكية و اإللكترونيوماتيكية 836 08 07 

االلكتروهيييييييدروليكي. الصييييييمامات التناسييييييبية. الصييييييمامات  المييييييؤازرة. عناصيييييير الييييييتحكم الكهربييييييي. دوائيييييير الييييييتحكم 

الدوائرااللكترونيوماتيكية.  تطبيقات عليى اليتحكم االلكتروهييدروليكي وااللكترونيومياتيكي. اجهيزة اليتحكم المبيرمج. تطبيقيات 

 على استخدام التحكم المبرمج.

 

 

 

 IIموضوعات مختارة في ميكانيكا الموائع  837 08 07 

لية: ال وضاء الصيناعية. التكهيف. السيريان العيابر. ميكانيكيا الموائير البي يية. التركيز على وادد أو أكثر من الموضوعات التا

 تلوث الهواء. ميكانيكا الموائر الالنيوتونية. تقليا مقاومة جر الموائر. مواصفات وتقييم عطاءات المعدات الهيدروليكية.

 

 نظرية اللدونة 841 08 07 

االجهييادات واالنفعيياالت  –معييادالت االتييزان المييرن اللييدن  –اليية اللدونيية معييادالت د –أساسيييات ميكانيكييا الكميييات المتصييلة 

 تصرف األجسام المرنة اللدنة تحر األدمال المتغيرة. –المستوية 

 

 المرونة اللزجة 842 08 07 

لتمميير ليـ مبادئ ا –دراسة التصرف المرن اللزج  –اال تبارات التوافقية  -ا تبارات الزدف  –تصنيف المواد المرنة اللزجة 

 "بولتزمان"

 

 موضوعات مختارة في التصميم الميكانيكي 843 08 07 

 المماالت الحديثة في التصميم الميكانيكي

 

 ديناميكا متقدمة 844 08 07 

نظرية مبادئ التغير فيي  –تحويالت هاميلتون وجاكوبي  –الميكانيكا الهاميلتونية  –االدداثيات المتماهلة  –معادلة "الجرانج" 

 طر  االضطراب. –المنظومات الغير مستقرة  –الميكانيكا. استقرار المنظومات متعددة درجات الحرية المستقلة 

 

 التحكم الغير خطي 845 08 07 
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 -تحلييا االسيتقرار ) اليبونيوف األوليي والثانيية  -طر  التحوييا والتيدرج  -تحليا المستول الطورل  -األنظمة الغير الخطية 

 -اسييتنتاج  -دوال التوصيييف  -طريقيية جيياالركن  -االسييتمابة التوافقييية  -الطيير  الخطييية المعادليية  -رددل ( طيير  الممييال التيي

 طريقة االستقرار المطلق ( -طريقة ريكاتي  -المتحكمات 

 

 موضوعات مختارة في النظم الميكانيكية 846 08 07 

 المماالت الحديثة في المنظومات الديناميكية والتحكم.

 

 الميكانيكية  مشروع دبلوم فى الهندسة 601 08 07 

 فى الهندسة الميكانيكية تقرير علمى ماجستير الهندسة  701 08 07  

 الميكانيكيةفى الهندسة رسالة ماجستيرالعلوم   07 08 702

 الميكانيكيةفى الهندسة دكتوراه الفلسفة رسالة  801 08 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم هندسة االنتاج -7

 
 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 

 :دبلوم الدراسات العليااوال : 

 التخصصى في هندسة التصنيع الدراسات العليا دبلوم  •
  :ساعة معتمدة 30على الطالب اجتياز 

 : يدرس الطالب ستة مقررات دراسية هي:  المقررات االساسية

ساعة  18بما يعادل   611 09 07)،09 07 612، 09 07 613، 09 07 621، 09 07 642، 09 07 (643 

                                              معتمدة

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

 

 الماجستيرثانيا : 

 ماجستير الهندسة : -1
 3باإلضيافة إليى ساعة معتمدة مقررات دراسية  30يمب أن يدرس الهندسة ماجستير لكي يحصا الطالب على  

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى.

 فى هندسة التصنيع الهندسة ماجستير •
 يدرس الطالب  مسة مقررات دراسية هي:   المقررات االساسية:

      ساعة معتمدة 15بما يعادل   711 09 07)،09 07 713، 09 07 721، 09 07  (741 09 07 ,722 
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 من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار مقررين باقى الساعات يختار الطالب  المقررات اال تيارية:

 من تخصص آ ر .

 

 ماجستير العلوم الهندسية : -2    
 8وباإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 للرسالة.  ساعات

 فى الهندسة الصناعية العلوم ماجستير  •
 مقررات دراسية هي: ثالثةيدرس الطالب  المقررات االساسية:

      ساعات معتمدة 9بما يعادل  )07 10 711 ,07 10 721 ,07 19 147) 

 فى نفس التخصص الماجستير يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى المقررات اال تيارية:

 .من تخصص آ ر ويموز ا تيار مقررين 

  التصنيرفى هندسة العلوم  ماجستير •
 يدرس الطالب ثالثة مقررات دراسية هي: المقررات االساسية:

      ساعات معتمدة 9بما يعادل   )07 09 713 ,07 09 715 ,07 09 741) 

الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى نفس التخصص يختار الطالب باقى  المقررات اال تيارية:

 .يموز ا تيار مقررين  من تخصص آ رو

 
 : دكتوراه الفلسفة  ثالثا

ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد من  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس  

 ساعة معتمدة للرسالة 24

من   مقررات  3ويموز ا تيار  فى نفس التخصص ررات من قائمة مستوى الدكتوراةعلى الطالب ان يختار مق

 .تخصص آ ر

 

 دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الصناعية •

 فى هندسة التصنيع دكتوراه الفلسفة •

 

 دكتوراه ( –ماجستير  -قائمة المقررات التى يعرضها قسم هندسة االنتاج )دبلوم 

 
عدد  اســـم المقـــرر كودالمقرر م

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 األمتحان

مقررات مطلوب 

 دراستها سابقاً 

  3 3 تقنيات ونظريات التشكيا  0709611  .1

  3 3 المعالمة الحرارية  0709612  .2

  3 3 إ تيار المواد  0709613  .3

  3 3 اسس عمليات القطر 0709621  .4

  3 3 تحليا االهتزازات و قياسها  0709631  .5

  3 3 تحليا ونمبجة اال طاء فى القياس 0709641  .6

  3 3 أنظمة القياس  0709642  .7

  3 3 ضب  جودة االنتاج الصناعى 0709643  .8

  3 3 طر  اللحام وعيوب اللحام 0709710  .9

  3 3 ميكانيكا الموامد   0709711  .10

  3 3 ماكينات التشكيا  0709712  .11

  3 3 الخواص التصنيعية للمواد الهندسية 0709713  .12

 713 09 07  3 3 اال تبارات المتلفة وغير المتلفة للحام 0709714  .13

  3 3  السبائت المعدنية المتطورة 0709715  .14

  3 3 اللدائن 0709716  .15
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  3 3 اللدونة بالعناصر المحددة 0709717  .16

  3 3 تحليا ومنر اإلنهيار 0709718  .17

  3 3 موضوعات مختارة فى تشكيا المواد 0709719  .18

  3 3 اساليب القطر غير التقليدية 0709721  .19

  3 3 ماكينات التحكم الرقمي  0709722  .20

  3 3 تصميم وتصنير أدوات القطر  0709723  .21

 721 09 07  3 3 القطر باستخدام الحبيبات الحاكة  0709724  .22

  3 3 موضوعات مختارة في أساليب التشغيا 0709725  .23

  3 3 الهندسة العكسيه 0709731  .24

  3 3 المعولية الهندسية ودراسة أداء الماكينات     0709732  .25

  3 3 نظم و استراتيميات الصيانة  0709733  .26

  3 3 تحليا المويمات والصيانةعلى اساس الحالة  0709734  .27

  3 3 الروبوت و التحكم االوتوماتى  0709735  .28

  3 3 موضوعات مختارة في الصيانة وتشخيص األعطال 0709736  .29

  3 3 تصميم التمارب وتحليا نتائمها ادصائيا  0709741  .30

  3 3 القياسات ال وئية وباستخدام الليزر  0709742  .31

  3 3  التعرف على الصور واألنماطمترولوجيا  0709743  .32

  3 3 ضمان المودة وتحسينها 0709744  .33

  3 3 تحليا األ طاء في عمليات القياس 0709745  .34

  3 3 وأساليب ضب  المودةأنظمة  0709746  .35

  3 3 موضوعات مختارة في القياسات البعدية 0709747  .36

  3 3 موضوعات مختارة فى عمليات التشكيا 0709811  .37

  3 3 تشكيا االلواح للصناعات الخاصة 8120907  .38

  3 3 نمبجة سريان وتبريد المعادن المنصهرة 8130907  .39

  3 3 والنانوتكنولوجىالمواد النانوية  8140907  .40

  3 3 موضوعات مختارة فى تقنيات المواد الهندسية 8150907  .41

  3 3 موضوعات مختارة فى عمليات التشغيا 0709821  .42

  3 3 تشغيلية المواد الخاصة وصعبة التشغيا 8220907  .43

  3 3 التصميم للتشغيا 8230907  .44

  3 3 ماكينات التشغيا عالى السرعة 8240907  .45

  3 3 موضوعات مختارة فى تشخيص عيوب المعدات 0709831  .46

ميكانيكا الكسر وتحليا االنهيار فى األنظمة  8320907  .47

 الميكانيكية

3 3  

  3 3 موضوعات مختارة فى المترولوجيا والقياس 0709841  .48

  3 3 موضوعات مختارة فى المودة والمعولية 8420907  .49

مترولوجيا األبعاد موضوعات مختارة فى  8430907  .50

 الميكرونية والنانومترية

3 3  

  3 3 تقدير الاليقين فى القياسات البعدية 8440907  .51

  3 3 موضوعات مختارة في أنظمة و تطبيقات المودة 8450907  .52

  3 3 موضوعات مختارة فى التفتيش على المواد 0709851  .53

  3 3 االرجونومية والبايوميكانيكا  0710631  .54

  3 3 السالمة الصناعية والصحة المهنية  0710632  .55

  3 3 تحليا التكاليف الهندسية 0710651  .56

  A 3 3بحوث عمليات  0710711  .57

 B  3 3  07 10 711بحوث عمليات  0710712  .58

 714 19 07 3 3 صفوف االنتظار والمحاكاة  0710713  .59

  3 3 تصميم المصانر و مناولة المواد  0710721  .60
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 711 10 07  3 3 ادارة العمليات الصناعية    0710722  .61

  3 3 ادارة سالسا اإلمداد  0710723  .62

  3 3 ادارة المشروعات الصناعية 0710724  .63

  3 3 كروإرجونوميةاالم 0710731  .64

  3 3 نظم المعلومات الصناعية 0710741  .65

  3 3 دراسات المدوى الصناعية 0710751  .66

  3 3 موضوعات مختارة فى االدارة والتخطي    0710821  .67

  3 3 موضوعات مختارة فى الهندسة الصناعية 8221007  .68

  3 3 موضوعات مختارة فى تطبيقات بحوث العمليات 8231007  .69

  3 3 موضوعات مختارة فى ادارة سالسا االمداد 8241007  .70

  3 3 موضوعات مختارة فى السالمة الصناعية   0710831  .71

  3 3 موضوعات مختارة فى هندسة العواما البشرية 0710832  .72

  3 3 موضوعات مختارة فى نظم المعلومات   0710841  .73

 

  مناقشة 3 فى هندسة التصنيرمشرو  دبلوم  0709601   .74

هندسة  الهندسة فى تقرير علمى ماجستير 0709701   .75

 التصنير 

  مناقشة 3

  مناقشة 8 هندسة التصنيرفى رسالة ماجستيرالعلوم  0709702   .76

  مناقشة 24 فى هندسة التصنيررسالة الدكتوراه  0709801   .77

  مناقشة 8 رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الصناعية 0710702   .78

  مناقشة 24 فى الهندسة الصناعيةرسالة الدكتوراه  0710801   .79

 

 

 

 

 

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

 تقنيات ونظريات التشكيل   611 09 07 

 -تقنية الحدادة  -تقنية الدرفلة  -لتشكيا اقابلية   -لورجية ايتالتغيرات الم -تأثير الحرارة  -مبادىء التشكيا اللدن  -التصنيف 

 - االنفعالر معدل يأثت -منحنيات التدفق  تقنية تشكيا األلواح . -المواسير وتقنية سحب الق بان و األسالك  -تقنية البثق 

دساب القوى في  -نظريات اللدونة  - التصلد االنفعالي –تأثير  ال غ  الهيدروستاتيكى  -تأثير الحرارة  -اإلجهادات 

أدمال  - تحليا العناصر المحددة - اللزوجة اللدنة -أساليب الحد األعلى -   نزالاإلط و ط مماالت –عمليات التشكيا 

تأثير الشد   -األدمال واإلجهادات في الدرفلة-انفعال المستوى والتماثا المحورل  -تالل االدتكاك  -إجهادات الكبسو

اإلجهادات  –نظريات سحب األسالك  –السحب  –ضغوط البثق  –العزم والقدرة في عمليات الدرفلة  -األمامي والخلفي 

 الحدية في عمليات الثني .

 

 المعالجة الحرارية  612 09 07 

و اللحام و التميز  يةالقابلية للتقس -سية السطحية قالت -التحول المارتنسيتى  - صليدالت -التطبير  -إعادة البلورة  -التخمير 

 . ترسيبالمعالمة بال -معالمة بالمحاليا  -التقسيه  و معاملة إزالة اإلجهادات الدا لية  -ولتطبير 

 

 اد ار المويإخت  613 09 07 

المواد المستخدمة في  -المواد المستخدمة في درجات الحرارة المرتفعة  -ار المواد : عالية المقدرة عالية مقاومة التآكا يإ ت

 .  الخواص األ رى -ظروف التآكا 

 

 اسس عمليات القطع   621 09 07 
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صمود  -انهيار أدوات القطر و آليات التآكا   -قطر الاالتماهات الحديثة لمواد  - التشغيلية ييمتق -للمواد مفهوم التشغيلية 

   .السطح في عمليات القطر  تكاملية -االعتبارات االقتصادية في عمليات القطر  -أدوات القطر 

 

 تحليل االهتزازات و قياسها   631 09 07 

تحليا  -تقنيات تحليا االهتزازات  -االهتزازات العشوائية  -ريه سقاالهتزازات ال -أنوا  االهتزاز في الماكينات والهياكا 

تحليا التيار الكهربى فى  – في الماكينات لقياس االهتزازات ةمكملكوسيلة قياس الحرارة  استخدام -انماط االهتزازات 

 المحركات والماكينات.

 

 تحليل و نمذجة األخطاء في القياس 641 09 07  

 –مفهوم وأساسيات تراكم التماوزات  -مفهوم التفاوت و الاليقين في القياس  -ء في عمليات القياس  أنوا  و مصادر األ طا

 طر  دساب الاليقين في القياس . –نمبجة األ طاء في عمليات القياس 

 

 أنظمة القياس   642 09 07 

 -العمليات الصناعية الدورات وو أثناء االوتوماتية على    اإلنتاج  القياسنظم  -األساسية  لمنظومات القياس  العناصر

أسس و تطبيقات  -منظومات القياس البكية  -تحليا البيانات ومنظومات التغبية العكسية  -أساسيات القياس بمعاونة الحاسب 

 استراتيميات القياس و تقليا األ طاء -ماكينات قياس اإلدداثيات -القياسات اإلدداثية

 

 االنتاج الصناعىضبط جودة   643 09 07 

التوزيعات االدتمالية لخصائص المودة  -جمر وتمثيا البيانات  -مبادئ ال ب  اإلدصائي للمودة  -مفاهيم و أسس المودة 

تطبيقات منظومات رقابة  -أدوات و تقنيات المودة أثناء و بعد التشغيا  -جودة العمليات و المنتمات  تدا التنماأج و -

 -أنوا  العينات - عينات القبول - توزير بيانات العينات -قات  رائ  المودة للمتغيرات والسمات مبادئ و تطبي -المودة 

المودة على    اإلنتاج و ارج على رقابة الاستخدام الحاسب في  - ط  وطر  ونظم سحب العينات للسمات والمتغيرات 

 .   اإلنتاج

 

 

 

 طرق اللحام وعيوب اللحام  710 09 07

أنوا   -ماكينات اللحام  - واص القوس -اللحام بالقوس المعدني المحمب  -األمان  -المرشحات  –الغازات  -لحام الغاز

  -اة عيوب اللحام فمصادر و طر  مال -لحام المواي   -اللحام التقابلي -لحام التدريز -لحام المقاومة  -إلكترودات اللحام 

طر  اللحام الخاصة: لحام القوس   -التشوه  -عيوب الشكا -خ خبوتممر ال  فموات اإلنكما -المسامية  -الشروخ 

اللحام بالليزر  -لحام الحزمة اإللكترونية  - مااللحام بالبالز -  M I Gلحام T I G-  لحام -خ الكهربي خبلحام ال -المغمور 

 اللحام بالموجات فو  الصوتية . -

 

 ميكانيكا الجوامد  711 09 07 

تحليا االجتهادات  -ور اإلجهاد تنس -الزدف  -الكلا  -الصالدة  -الصدم  -اللي  -القص  -الثني  -ال غ   - الشد :ا تبارات

 -تحليا اإلنفعاالت  – واإلجهاد المتوس  اإلجهادات انحرافات -تحليا األجهادات في ثالثة أبعاد  -دائرة مور  -في بعدين 

     .اللدونة  نظريات -الخ و   نظريات - نفعالطاقة اإل

 

 ماكينات التشكيل  712 09 07 

  -ق ثالب مكابس  -الدرفلة مسارات أنوا  وتصميم  -معدات الدرفلة : أنواعها و مواصفاتها  -ابس و المطار  كالم -أنواعها 

  .سحب األسالك  ماكينات - الق بان واألنابيب سحبماكينات 

 

 الهندسيةالخواص التصنيعية للمواد   713 09 07 

عمليات التصنير وقابلية  – واص المواد الهندسية )الميكانيكية، الكهربية، الحرارية، البي ية(  –تصنيف المواد الهندسية 

 –تشكيا الرقائق وقابلية التشكا  –التشكيا الحممى وقابلية المواد له  –السباكة وقابلية التسابت  –المواد الهندسية للتصنير 

 إ تيار عمليات التصنير. –المعالمة الحرارية والقابلية لها  –اللحام وقابلية المواد للحام  –ية التشغيا والتشغيل

 

 االختبارات المتلفة وغير المتلفة للحام   714 09 07 
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اال تبارات الميكانيكية الخاصة  -تحديد درجة درارة التحول للهشاشه  -ا تبارات الشد و الثني و كسر الرقبة   و الصدم 

الفحص  -الفحص البصرل  -ا تبار توزير الصالدة  -الفحص الممهرل  -ا تبارات التأها   -منهمية اللحام  -األ رى 

 واص األفالم   -اإلشعا  من الحماية  -مخاطر اإلشعا   -معدات اإلشعا   -ر النظائ  -أشعة إكس  -أشعة إلفا  :اإلشعاعي 

 قراءة األفالم  .اظهار و –

 

 السبائك المعدنية المتطورة  715 09 07 

تأثير بنية  –آليات تقسية المواد المعدنية  – تبللرال ةالبلورة و متعدد ةوديد المواد -للمعادن التركيب البلورل مراجعة 

منحنيات األطوار  –التقسية بالترسيب  –التصليد االنفعالى  –تأثير المحلول المامد  –الحبيبات على الخواص الميكانيكية 

 –السبائت فائقة الخواص  –أنوا  وتطبيقات السبائت الخاصة  –تحوالت األطوار  –)األطوار البي ية، األطوار الثالثية( 

 السبائت أات الباكرة. –المعادن الغروية  –ر اللورى غي السبائت أات التركيب

 

 اللدائن   716 09 07 

أات الخواص و ةتبلرمالبوليمرات ال  -البوليمرات الخطية  -ه يلدالتفاعالت المر -التفاعالت المتسلسلة  -البوليمرات 

 - اللدائن المتصلبة دراريا وأنواعها –اللدائن الحرارية  – ل ةاإلضافات والمواد الما -البوليمرات المترابطة  -  العشوائية

  خ ...( .النف –البثق  -الحقن   -ال غ   -الصب )البوليمرات  صنيرت

 

 اللدونة بالعناصر المحددة  717 09 07

عناصر  –ة العناصر الخطي –المعادالت األساسية للتشكا المرن )أنوا  العناصر  –مقدمة عامة لنظرية العناصر المحددة 

 –مصفوفة المساءة  –مصفوفة الخواص  –مصفوفة اإلزادة  –العناصر الثالثية األبعاد  –المستوى لإلجهاد واإلنفعال 

تأثير التصلد  –اإلنتقال من الحالة المرنة إلى اللدنة  –تحليا التشكا اللدن الصغير )إجهاد الخ و   –الشروط الحدية(  

تطبيقات فى  –تحليا التشكا اللدن الكبير   -بالعناصر المحددة على الحاسبات الصغيرة  اللدونة  –أمثلة(  –اإلنفعالى 

 .عمليات التشكيا اللدن

 

 تحليل ومنع االنهيار  718 09 07

أسس وممارسات  –طر  تقييم العمر اإلنشائى  –العواما التصنيعية لإلنهيار ومنعه  –العواما الهندسية لإلنهيار ومنعه 

انهيار  –اإلنهيار المرتب  بالصدأ  –الكسور وأنواعها وميكانيكية ددوثها  –أدوات وتقنيات تحليا اإلنهيار  –ار تحليا اإلنهي

 –وسائ  الرب   –المحاما  –إنهيار المكونات الميكانيكية للماكينات )األعمدة والمحاور –التشوه  –التآكا باإلدتكاك 

  طوط األنابيب ...(. –غ  أوعية ال  –التروس  –أدوات القطر  –القوالب 

 

 موضوعات مختارة فى تشكيل المواد  719 09 07

 

 أساليب القطع غير التقليدية  721 09 07 

ة لكا من ؤثرر والعواما المتآكا أدوات القطوالقابلية للتشغيا ودقة وعيوب وال مزاياو اتممال التطبيقوأساسيات ونظريات 

القطر بالموجات  -القطر الكهروكيميائى  –القطر بشعا  اإللكترونات  –القطر بالليزر  – عمليات: القطر بالتفريى الكهربي

 القطر بتيار الحبيبات الحاكة . –القطر بتيار الماء  –فو  الصوتية 

 

 ماكينات التحكم الرقمي   722 09 07 

 الماكيناتأساسيات و مزايا  -الرقمي التحكم  ماكيناتبرممة  -بناء المنظومة  -التحكم الرقمي  ماكيناتأساسيات و مزايا 

  .القطر أات التحكم الرقمي  ماكيناتا تبارات أداء  -االعتبارات االقتصادية  -أات التحكم باستخدام الحاسب

 

 تصميم وتصنيع أدوات القطع   723 09 07 

أدوات القطر أات الحد  -يم أدوات القطر صمت -أدوات القطر المعدنية و غير المعدنية   -المواد المستخدمة في أدوات القطر 

األبراج و بطاريات أدوات القطر  -مثبتات أدوات القطر  -قطر التروس أدوات  –البر اغا  -أدوات القطر للتشكيا  -الوادد 

  .تصنير أدوات القطر  -

 

 الحاكة حبيباتالقطع باستخدام ال  724 09 07 

 -االعتبارات النظرية  -ش يآلية نز  الرا -أنوا  المواد الحاكة و  واصها  -الحاكة  حبيباتأساسيات التشغيا باستخدام ال

 .الحاكة حبيباتاألساليب المتخصصة للتشغيا باستخدام ال -تطبيقات ال
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 موضوعات مختارة فى أساليب التشغيل  725 09 07

 

 الهندسة العكسيه 731 09 07 

ا تيار و وضر التماوزات  –تحديد و قياس األبعاد و األشكال و استرجاعها   - أسس و مفاهيم و  طوات الهندسة العكسية 

معايير تقييم و تحليا أداء   -التعديا و التطوير في الهندسة العكسية  -ا تيار و ا تبار الخامات  –البعدية و الهندسية 

 المنتمات .

 

 المعولية الهندسية ودراسة أداء الماكينات      732 09 07 

تحليا أنماط فشا المعدات  -معايير االداء  -استخدام المعولية فى الصيانة و ضمان اآلالت و اال تبار -ظريات االساسية الن

 الصيانة االنتاجية الشاملة –فاعلية الصيانة  -أنوا  الصيانة و أهدافها  -مؤثرات المعولية  -ا تبار المعولية  -

 

 نظم واستراتيجيات الصيانة  733 09 07 

القرارت  -مات الصيانة ونماأج منظ -مشاكا وددود التطبيق -اساسيات النماح فى عمليات برامج الصيانة الصناعية 

أساليب تخطي   -برامج الصيانة  -أنوا  الصيانة  -أهداف الصيانة المخططة  -مات الصيانة واالساسية لهيكلة وتشغيا منظ

اقتصاديات  -إدارة قطر الغيار والعنصر البشرى في الصيانة   -انة قواعد بيانات الصي -سمالت الصيانة  -الصيانة 

 انظمة الصيانة باستخدام الحاسب. -الصيانة 

 

  تحليل المويجات و الصيانة على اساس الحالة  734 09 07 

مات فى  استخدام تحويالت الموي -الفر  بين تحويالت المويمات تحويالت فورييه السريعة  -ماهية تحويالت المويمات 

 الصيانة على اساس الحالة  .

 

 و التحكم االوتوماتى الروبوت  735 09 07 

 -تقنيات الروبوتات  -الممسات  -التحكم أثناء العما  -التصويب بالتحكم  -الدوائر المفتودة و المغلقة  -التحكم االوتوماتى 

 الروبوتات .تطبيقات  -رقابة العما في  اليا اإلنتاج  -سمات الروبوتات العامة 

 

 موضوعات مختارة فى الصيانة وتشخيص األعطال  736 09 07

 

 التجارب تحليل نتائجها احصائيا          تصميم   741 09 07 

التمارب أدادية  –تقييم التمارب إدصائيا و تحليا التباين   -التحليا اإلدصائي  -التمارب و تحليا النتائج  لتصميممقدمة  

 . تحليا االرتباط و اال تالف -التمارب متعددة العواما  -العاما وبدون قيود عشوائية 

 

 القياسات الضوئية و باستخدام الليزر  742 09 07 

التدا ا الهولمرافى ي( وهولوجرافالتقنية القياس ثالثي األبعاد بأشعة الليزر ) – صائص و تطبيقات الليزر في القياس 

تقنيات أسس و–تحديد المظهر المانبي لألسطح ضوئيا  –ال وئية  الحساساتأنوا  و تطبيقات  –وتطبيقاتها في القياس 

 تطبيقات األلياف ال وئية في القياس . –األلياف ال وئية 

 

 مترولوجيا التعرف على الصور واالنماط  743 09 07 

تقنيات  –مكونات نظم التعرف علي الصور و األنماط  –ف على الصور و األنماط مترولوجيا التعرأسس و تطبيقات 

 طر  و  ورزميات قياس األبعاد من الصور و التعرف علي األنماط . –تحسين و تحليا الصور 

 

 ضمان الجودة وتحسينها    744 09 07 

المواصفات و النظم  –اساليب ضمان المودة أسس و  –أدوات و طر  تحسين المودة  –مفهوم تحسين المودة و أساسياته 

 .  (6σ)سيمما6 أسس و تطبيقات نظام –أساسيات إدارة المودة الشاملة  -الدولية ل مان المودة 

 

  تحليل األخطاء فى عمليات القياس 745 09 07

 طاء في عمليات القياس دساب وتقدير األ –كم األ طاء في عمليات القياس اتر –األ طاء في القياس )المصادر واألنوا ( 

 تقدير الاليقين في عمليات القياس . –

 

 أنظمة وأساليب ضبط الجودة 746 09 07
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 –األسس اإلدصائية ل ب  المودة  –ضب  المودة  ارج    اإلنتاج  –ضب  المودة أثناء اإلنتاج  –أسس رقابة المودة 

 دور الحاسب في رقابة المودة . –تاجوشي مفهوم دالة الخسارة و نظرية  –أساليب و أدوات ضب  المودة 
 

 موضوعات مختارة فى القياسات البعدية 747 09 07

 

 موضوعات مختارة فى عمليات التشكيل 811 09 07

 

 تشكيل االلوا  للصناعات الخاصة 07 09 812

تحليا  –للرقائق المعدنية عدم تمانس الخصائص  –قابلية الرقائق المعدنية للتشكيا  –أساليب توصيف الرقائق المعدنية 

الرسم  –التشكيا المتنامى  –الردو  –الختم  –السحب وإعادة السحب والكر  –الحنى  –اإلجهادات للمواد الغيرمتمانسة 

ا تيار المواد  –الخصائص الميكانيكية والفيزيائية للرقائق المستخدمة فى صناعة السيارات   -البيانى لنهاية التشكيا 

 المواد اإلنشائية الخفيفة وتقنياتها. –ات ألجزاء السيار

 

 نمذجة سريان وتبريد المعادن المنصهرة 07 09 813

التصميم األمثا  -النماأج المستخدمة في محاكاة صب المعادن  -نمبجة العناصر المحددة للصب  –تصميم أساسيات الصب 

ستخدام أدوات النمبجة فى دساب إ -)الحمم، نظام التغبية ، سيولة المعدن، ودرجة درارة الصب ، التبريد المفاجئ( 

أساسيات  -النمبجة وتحليا السباكة فى القوالب المعدنية   -شمر المفقود النمبجة وتحليا السباكة بال  -وعالج عيوب الصب 

نمبجة وتحليا عملية لحام بالقوس المغمور  –النماأج واالفتراضات المستخدمة في محاكاة اللحام  -تصميم اللحام ومشاكله 

 نمبجة وتحليا عملية  لحام بقوس التنمستون والغاز الخاما. -بسيطة 

 

 واد النانوية والنانوتكنولوجىالم 07 09 814

القطاعات التى تتأثر بالمواد النانوية )الصحة، االتصاالت، الطاقة، البي ة والنقا،  -مقدمة )تعريفات والخصائص واألنوا ( 

 والبالتين، الف ة، البهب المواد النانوية المتقدمة  )بدائا السيليكون ،  -تطبيقات  اصة  -والسالمة، واألمن والدفا ( 

 تقنيات تصنير مختارة. -تقنيات النانو  -المواد المؤلفة ، الحفز( 

 

 تقنيات المواد الهندسيةموضوعات مختارة فى  815 09 07

 

 موضوعات مختارة فى عمليات التشغيل 821 09 07 

 

 تشغيلية المواد الخاصة وصعبة التشغيل  07 09 822

 صائص و تطبيقات و استخدامات المواد الخاصة و صعبة التشغيا  –تعريف و تصنيف المواد الخاصة و صعبة التشغيا 

جودة األسطح عند  –سوائا القطر المتقدمة وأدوات و –ا تيار متغيرات القطر المناسبة  –ميكانيكا التشغيا القاسى  –

ات الخاصة عند اإلعتبار –إقتصاديات تشغيا المواد الخاصة و صعبة التشغيا  –تشغيا المواد الخاصة و صعبة التشغيا 

 التقنيات غير التقليدية عند قطر المواد الخاصة و صعبة التشغيا . –تشغيا المواد الخاصة و صعبة التشغيا 

 

 التصميم للتشغيل 07 09 823

التصميم لعمليات التشغيا   –المبادئ  العامة للتصميم للتشغيا  –تاريخ التصميم للتصنير  –مبادئ التصميم للتصنير 

التصميم  –عمليات التشطيب   -التمليخ  -التخليق  –الكش    -الثقب  –قطر التروس  –قطر القالووظ  –الخراطة –التقليدى 

التشغيا بالليزر والحزمة  –التشغيا الكيميائى والكهروكيميائى  –التشغيا بالشرر الكهربى   -للتشغيا الالتقليدى 

 .االليكترونية

 

 سرعةماكينات التشغيل عالى ال 07 09 824

التحكم  -التطور الحديخ فى وددات االداره وفرو  الماكينات  -تصور جديد لهياكا الماكينات  -مقدمه لماكينات القطر 

اداء  -تطورات دديثه فى مراكز القطر والتشغيا  -القطر والتشغيا بالسرعات العاليه  -المتقدم لعمليات التشغيا المديده 

تماهات جديده فى ماكينات التشغيا التقليدى والغير إ –الكينامتيكيه الموازيه لماكينات القطر  -ودقه مراكز القطر و التشغيا 

 .تقليدى

 

 موضوعات مختارة فى تشخيص عيوب المعدات 831 09 07 
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 ميكانيكا الكسر وتحليل اإلنهيار فى األنظمة الميكانيكية 07 09 832

آليات كسر في المواد  -نظريات اإلجهاد المركب لإلنهيار  –الممارسة العامة فى تحليا اإلنهيار  –أنماط اإلنهيار الميكانيكى 

الزدف وإجهاد  -انهيار الكلا وتنبؤ عمر الكلا  –كثافة اإلجهاد ومتانة الكسر -ميكانيكا الكسر الخطية المرنة  -الهندسية 

 الصدأ وشروخ إجهاد الصدأ. –آليات البرى وتحليا البرى  –لتحدب وعدم اإلستقرار ا –انهيار الصدم  –التمز  

 

 موضوعات مختارة فى المترولوجيا والقياس 841 09 07 

 موضوعات مختارة فى الجودة والمعولية 07 09 842

 موضوعات مختارة فى مترولوجيا األبعاد الميكرونية والنانومترية 07 09 843

 

 الاليقين فى القياسات البعدية تقدير 07 09 844

 –ا تيار نو  التوزير المناسب  –األ طاء في القياسات و توزيعاتها اإلدتمالية  –مفهوم الاليقين في القياسات البعدية 

جمر و  –دساب الاليقين و التوزير اإلدتمالي للتباين  –إيماد نم  )نموأج( لوصف الخطأ  –األ طاء في مقابلة الاليقين 

ددود مستوى الثقة و اتسا   –اإلرتباط و اإلرتباط العرضي بين مكونات الخطأ  –قاعدة جمر التباين  –الاليقين  إضافة

الاليقين في دالة التوزيعات اإلدتمالية من  Bتقدير النو   -الاليقين و دساب معايير العينات من  Aتقدير النو   –الاليقين 

اتسا  أو تعميم تقدير  –دساب عواما دساسية التقدير  – ISO GUMلمواصفة   تقدير الاليقين وفق منهاج ا –المختلفة 

 .الاليقين

 

 موضوعات مختارة فى أنظمة وتطبيقات الجودة 07 09 845

 

 موضوعات مختارة فى التفتيش على المواد 851 09 07 

 

 

 

 األرجونومية و البيو ميكانيكا   631 10 07 

أثر التركيب التشريحي و الفسيولوجى  -القدرات وددود اإلمكانيات البشرية  -األداء  تتأثير العواما البشرية علي منظوما

 تصميم النظمالتقييم الكاما ل -القواعد الواجب إتباعها عند تصميم األدوات و المعدات  -والنفسي على القدرات البشرية 

   لتحقيق أداء أف ا .

 

 ةالصحة المهنيالسالمة الصناعية و   632 10 07 

تلقى  -العواما التشريحية و االجتماعية و النفسية المؤثرة و المتأثرة ببي ة العما  -العالقة بين اإلنسان والبي ة المحيطة 

المواد  - لتحسين األداء البشرى تصميم مكان العما -تأثير ملوثات بي ة العما على العاما  -رد الفعا  -المؤثرات الخارجية 

هندسة سالمة  -الحماية من الحريق ومنعها  -معدات دماية األفراد  -التحكم في ال وضاء  -مة الكيماوية الخطرة والسا

  والصحة المهنية. القوانين المنظمة للسالمة الصناعية -شمرة تحليا األ طاء  -تحليا المخاطر  -المنتمات 

 

 تحليل التكاليف الهندسية  651 10 07 

سياسات اإلبدال  -دساب اإلهالك   -همية تحليا التكاليف ا -ثير الزمن على القيمة مراجعة التكاليف الهندسية وعالقة تأ

الميزانيات   -تكاليف اإلنتاج  -أثر الت خم على تحليا التكاليف  -تحليا النفر مقابا التكلفة  -تحليا المخاطر  -اإلدالل و

  .رقابة الميزانيات  -والموازنات 

 

 Aبحوث عمليات    711 10 07 

البرامج   -النقا  مسألة - مسألة التخصيص -تحليا الحساسية  -الخطى  برالم -البرامج الخطية  -بناء النماأج الرياضية 

 . الهدفية و المتعددة األهداف

 

 Bبحوث عمليات    712 10 07 

اتخاأ القرارات –اب في الشبكات االنسي -البرامج الديناميكية   -مج التربيعية االبر -البرامج غير الخطية  -البرامج العددية 

 الخدمات نظرية صفوف االنتظار أات قناة  دمة واددة و متعددة - المحددة وغير المحددة المتتابعة

 

 صفوف االنتظار والمحاكاة   713 10 07 
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تحليا العمليات و جمر  -دزم برامج المحاكاة  -االنتظار البسيطة و المعقدة  وفمحاكاة نماأج صف -أساسيات المحاكاة 

العمليات  -تحليا النتائج  -ها قليخاألرقام العشوائية وت -بناء نموأج محاكاة  -ا تيار التوزير االدتمالي للمد الت  -البيانات 

 االدتمالية والعشوائية 

 

 اد تصميم المصانع و مناولة المو  721 10 07 

نظم  - تدفق ومناولة المواد  -أسس تصميم المنتج و العمليات  -منظومات اإلنتاج و المشروعات الصناعية أسس تخطي  

 التعب ة والتغليف ودورها في مناولة المواد . -النماأج الرياضية لتخطي  التسهيالت  –مستودعات ال -مناولة المواد 

 

 ادارة العمليات الصناعية   722 10 07 

 -التمارة اإللكترونية وإدارة العمليات  –التنبؤ بالطلب نماأج  -تصميم المنتمات والخدمات  -المفاهيم األساسية لإلنتاج وإدارة العمليات 

 .المدولة  – طة االنتاج الشاملة  –تحديد االدتياجات من المواد  -أساسيات إدارة المخزون ودساب الحد األمثا للدفعات 

 

 ارة سالسل اإلمداداد  723 10 07 

ا تيار موقر منظومات التخزين  -تحديد مسارات المركبات ونماأج اإلمداد  -أنظمة النقا متعددة الوسائا  -ا تيار المورد  

شبكة  -تبادل البيانات إلكترونيا  -التمارة اإللكترونية   -منظومة المعلومات المغرافية  -نماأج المخزون  -و التوزير 

  .لة اإلمداد الشام

 

 الصناعيةادارة المشروعات    724 10 07 

 -نماأج برت   -شبكات المشروعات االدتمالية : هيكلها مصطلحاتها   -طريقة المسار الحرج  -شبكات المشروعات 

 تخطي  استخدام الموارد . -العالقة بين التكاليف و الزمن  -منحينات التكاليف  -ة بين    الزمن و التكاليف قالعال

 

 

 

 الماكروارجونومية   731 10 07

 التكنولوجيا مثل المنظومة الصناعية عناصر بين التفاعل - المنظومة الصناعية و تصميم العمل تنظيم وأساليب مبادئ
 على تنطوي التي التنظيمي التطوير تقنيات -و المنظومة اإلدارية  اإلنسان التفاعل بين -واإلنسان و المنظومة اإلدارية 

 دور -االجتماعية  المنظمات هياكل تصميم إعادة أو -للتكنولوجيا  ترتيب إعادة -العمل  أساليب هيكلة إعادة
 – المكروإرجونومية وتعاريف ومفاهيم خلفية -والرضا  واإلنتاجية البشري واألداء السالمة تحقيق في الماكروإرجونومية

تأثير المنظومة المجتمعية /التقنية على منظومة العمل و إنتاجية  -و أساليبها المختلفة  كروإرجونوميةتطبيقات الما
 االتجاهات الحديثة في الماكروإرجونومية. -المنظومة الصناعية 

 

 نظم المعلومات الصناعية  741 10 07 

 -ير نظم المعلومات الصناعية تصميم وتطو -تركيبة نظم المعلومات  -مكونات نظم المعلومات –انوا  نظم المعلومات 

 العنصر البشرى ونظم المعلومات.

 

 دراسات الجدوى الصناعية   751 10 07 

 -تحليا العائد االقتصادل  - ضراس المال المملوك والمقتر -التحليا المالي واالقتصادل  -عناصر دراسة المدوى 

 -دراسة المدوى الفنية  -تحليا الفرص  -تصميم المصنر  -ار التقنية يا ت -ل عادتحليا الت -المقاييس المالية و االقتصادية 

أسس  -المدوى المالية  -التسويق جدوى  -المدوى االقتصادية  -التفصيالت الهندسية  -المخط  الهندسي األساسي 

  سياسات التمويا . -التدفقات النقدية  -الميزانية - التموياومصادر 

 

 ة فى االدارة والتخطيط موضوعات مختار 821 10 07 

 موضوعات مختارة فى الهندسة الصناعية  07 10 822

 موضوعات مختارة فى تطبيقات بحوث العمليات 07 10 823

  موضوعات مختارة فى ادارة سالسل االمداد 07 10 824

 موضوعات مختارة فى السالمة الصناعية  831 10 07 

 العوامل البشريةهندسة موضوعات مختارة فى   832 10 07

 موضوعات مختارة فى نظم المعلومات    841 10 07 
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 فى هندسة التصنيع مشروع دبلوم  601 09 07 

 هندسة التصنيعالهندسة فى تقرير علمى ماجستير  701 09 07 

 فى هندسة التصنيعرسالة ماجستيرالعلوم 705 09 07   

 فى هندسة التصنيعرسالة الدكتوراه   801 09 07

 رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الصناعية   705 10 07

 فى الهندسة الصناعيةرسالة الدكتوراه    801 10 07
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 قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن -8

 
 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 اوال : دبلوم الدراسات العليا

 :ىالمهندبلوم الدراسات العليا  -1 
 ساعة معتمدة 24على الطالب اجتياز 

  صيانة وإصال   بدن السفينه وآالت الدفعدبلوم الدراسات العليا المهنى في   •
                                       07 11  621 , 07 11 641 , 07 11 661 , 07 11 662 , 07 11 683 , 07 11 691     :المقررات االساسية

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

 
 ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز  

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

  07 11 691, 07 11 622,  07 11 682,  07 11 692                                         

 يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات اال تيارية: 

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

07 11 632, 07 12 671, 07 12 672, 07 12 673                                            

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

 
 الماجستيرثانيا : 

 ماجستير الهندسة : -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

 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 ويموز ا تيار  المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر 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 ويموز ا تيار  المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر مقررين 

 

 : ماجستير العلوم الهندسية -2    
 8و باإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة. 

 فى  الهندسة البحرية وعمارة السفن              العلوم ماجستير  •
                                    07 11 721 , 07 11 731 , 07 11 741    المقررات االساسية:

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار  المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر مقررين 
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 ثالثا : دكتوراه الفلسفة 
ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد من  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 ساعة معتمدة للرسالة 24

 

 دكتوراه الفلسفة فى الهندسة البحرية وعمارة السفن            •
من تخصص   مقررات  3على الطالب ان يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة ويموز ا تيار 

 .آ ر 

 741 11 07 ,731 11 07 ,721 11 07إأا لم يسبق للطالب دراسة المواد:  و

 الدكتوراة . باالضافة لمقرراتفى مردلة الماجستير فعليه دراستها 

 

 دكتوراه ( –ماجستير  –قائمة المقرارات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 
 

 اســـم المقـــرر كودالمقرر مسلسا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 األمتحان

مقررات 

مطلوب دراستها 

 سابقاً 

  3 3 الوددات البحرية  هيدروديناميكا  0711621  .1

 621  11 07  3 3   دركات السفن 0711622  .2

  3 3 تحليا المنشآت البحرية )أ(  0711631  .3

 631  11 07  3 3  تحليا المنشآت البحرية )ب( 0711632  .4

 631  11 07  3 3 وددات البحريةالتصميم االنشائى لل 0711633  .5

  3 3 محطات قوى بحرية 0711641  .6

  3 3 التصنير فى الترسانات عمليات 0711661  .7

  3 3 صيانة وإصالح السفن 0711662  .8

  3 3 تصميم السفن 0711681  .9

 651  11 07  3 3 تمهيزات السفن 0711682  .10

  3 3 تطبيقات الحاسب اآللي في الممال البحرل 0711683  .11

  3 3 اقتصاديات المنظومات البحرية 0711691  .12

  3 3 البحريةاللوائح الدولية  0711692  .13

  3 3 †ة علي الوددات البحريةل البي يادماال 0712671  .14

  3 3 منظومات ما وراء الشواطئ 0712672  .15

 3 3 نشآت ما وراء الشواطئمديناميكا  0712673  .16
 07 11  631 

 07 11  632 

  3 3   هيدروديناميكا متقدمة للبحرية)أ( 0711721  .17

 721 11 07  3 3 للبحرية )ب(هيدروديناميكا متقدمة  0711722  .18

  3 3  التحليا المطور للمنشآت البحرية )أ( 0711731  .19

 731  11 07  3 3 التحليا المطور للمنشآت البحرية )ب( 0711732  .20

 731  11 07  3 3 المواد البحرية المركبة 0711733  .21

  3 3 منظومات محطات قوى بحرية)أ( 0711741  .22

 741  11 07  3 3 قوى بحرية )ب(منظومات محطات  0711742  .23

  3 3 البحرية إدارة الطاقة في الهندسة تاتطبيق 0711743  .24

  3 3 الطاقة واستخداماتها البحرية 0711751  .25

  3 3 إنتاج السفنفى التحكم وتخطي  ال 0711761  .26

27.  0711762 
طر  ضمان وتخطي  اإلنتاج في صناعة بناء 

 السفن
3 3  

  3 3 فى بناء السفنمراقبة الدقة  0711763  .28

  3 3 تصميم السفن الحديثة 0711781  .29

 781  11 07  3 3 موضوعات  اصة بتصميم السفن 0711782  .30
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  3 3 تطبيقات الحاسب اآللي في الممال البحرل 0711783  .31

  3 3 عمليات إنقاأ السفن 0711791  .32

  3 3 التحكم وطر  تقليا التلوث البحرل 0711792  .33

  3 3 ديناميكا أمواج المحي  0712771  .34

  3 3 بحريةال منصات المنشآتتصرف  0712772  .35

  3 3  طوط االنابيب البحرية 0712773  .36

  3 3 تكنولوجيا تحر الماء 0712774  .37

38.  0711823 
ديناميكا الموائر الحسابية فى 

 الهيدروديناميكا البحرية
3 3 

 07 11  721 

 07 11  722 

 721  11 07  3 3 الرفاصات البحريةهيدروديناميكا  0711824  .39

 731  11 07  3 3 نظرية إنشاءات السفن 0711831  .40

 731  11 07  3 3 معولية اإلنشاءات البحرية 0711832  .41

 3 3 البحرية ديناميكا اإلنشاءات 0711833  .42
 07 11  731 

 07 11  732 

 731  11 07  3 3 إيماد الحا االنشائى األمثا 0711834  .43

 731  11 07  3 3 تحليا الكسور فى المواد 0711835  .44

 741  11 07  3 3 التحكم اآللي المتقدم في البحرية 0711841  .45

 741  11 07  3 3 الهندسة البحرية المتقدمة 0711842  .46

 721  11 07  3 3 التحليا العشوائي ألمواج المحي  0712871  .47

 

  مناقشة 3 السفينه وآالت الدفرمشرو  دبلوم فى صيانة وإصالح بدن  0711601  .47

  مناقشة 3 في  تصميم السفن           مشرو  دبلوم  0711602  .48

  مناقشة 3 مشرو  دبلوم هندسة ماوراء الشواطىء 0711603  .49

  مناقشة 3 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى هندسة بحرية  0711701  .50

  مناقشة 3 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى هندسة ماوراء الشواطىء  0712701  .51

  مناقشة 8 فى الهندسة البحرية وعمارة السفنرسالة ماجستيرالعلوم  0711705  .52

  مناقشة 24 فى الهندسة البحرية وعمارة السفنرسالة الدكتوراه  0711801  .53

 

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

 هيدروديناميكا الوحدات البحرية 621  11 07 

دركة السائا اللزج. معادالت نافيير وستوكس. الحاالت الحدية. نظرية الطبقة الحدية. تطابق الممال. أسياليب توزيير المنبير 

 .األمواجوالمصب. نظرية جرين. التخميد والكتلة الم افة. نظرية الهيدروفويا. نظرية مقاومة 

 

 حركات السفن 622  11 07 

الحركييات غييير المتالزميية. الممييرات البحرييية غييير المنتظميية. الحركيية فييى الممييرات البحرييية الغييير المنتظميية. الحركييات 

المتالزمة. دركة الددرجة غير الخطية. دما الحركة. اتيزان الحركية. تميارب النمياأج. تميارب السيفينة والنمياأج. ادتفياظ 

 ة.مسار السفين

 

 تحليل المنشآت البحرية )أ( 631  11 07 

النمبجة للمنشآت البحرية. طر  تحليا المنشآت. التحليا باستخدام المصفوفة. طر  القوى واإلزادة. استخدام طير  الشيغا  

 االفتراضي والطاقة الحقيقية والطاقة المكملة.

 

 

 تحليل المنشآت البحرية )ب( 632  11 07 

النظام المحورل للع و. طريقة التكاما العددى. العناصر االساسيية. القشيريات والمواميد. عناصير  طريقة العنصر المحدد.

 اإلنحناء لأللواح. تطبيقات العنصر المحدد بواسطة الحاسب اآللي.
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 التصميم االنشائى للوحدات البحرية 633  11 07 

يكا السفن. أدمال واجهادات االلتيواء. انحيراف هياكيا عزوم االنحناء واالجهادات لهياكا السفن. أدمال واجهادات القص له

 السفن. مشاكا المتانة المحلية. متطلبات هي ات التصنيف.

 

 محطات قوى بحرية  641  11 07 

دوائر القوى.  واص وديدود التشيغيا. محطيات القيوى الحديثية. محطيات اليديزل المتقدمية. اليدوائر المركبية لتحسيين األداء  

المبادالت الحرارية. الم خات وال واغ . اإلهتزازات الميكانيكيية. توافيق الماكينيات والرفياص. االتيزان منظومات الدفر. 

 الحرارى المتقدم ونظم استعادة الحرارة.

 

 عمليات التصنيع فى الترسانات 661  11 07 

االجهيادات المتبقيية. التمميير واالنشياء. عمليات قطر الصلب. تشكيا األلواح والمقاطر. تكنولوجيا اللحام. التشيوه الصيناعى. 

 سمادات التصنير. تصنير المواد غير الحديدية.

 

 صيانة وإصال  السفن 662  11 07 

فحص وصيانة بدن السفينة. مشاكا التآكا. الحماية الكاثودية. اعداد السطح. تكنولوجييا اليدهان. اقتصياديات صييانة السيفينة.  

 ألجا الصيانة والكشف. تكنولوجيا االصالح. الكشف الغير مدمر. متطلبات هي ة االشراف. التصميم

 

 تصميم السفن 681  11 07 

مفاهيم ومتطلبات تصميم السفن. المناقصات والمواصفات. تفاصيا التصميم. الحا األمثيا فيى التصيميم. اسيتخدامات بيرامج 

 يات.الحاسب لتصميم السفن. المركبات الخاصة. تطبيقات مبادئ استخدام الحاو

 

 تجهيزات السفن 682  11 07 

متطلبات التصميم وهي ات االشراف الدولية. معدات وماكينات السطح. تنظيمات المخطاف. أغطيية فتحيات العنيابر. الروافير 

 واألونا . أنظمة الدفة. أنظمة المناورة. نظام المواسير. نظام التهوية والعزل. أجهزة األمان.

 

 اآللى فى المجال البحري تطبيقات الحاسب 683  11 07 

التطبيقييات فييي الممييال البحييرى. تمرينييات للطلبيية. عناصيير أنظميية الحاسييب اآللييى للتصييميم وتطبيقييات الحاسييب اآللييى فييى 

 الصناعة. تطبيقات االدارة. البرامج المستخدمة فى الممال البحرى. مشرو .

 

 اقتصاديات المنظومات البحرية 691  11 07 

لهندسية. تقدير التكلفة لبناء السفن. اقتصاديات تشيغيا السيفينة. دراسية الميدوى للمنظوميات البحريية. مراجعة لالقتصاديات ا

 العقود والمواصفات. المدولة والتخطي .

 

 اللوائج الدولية البحرية 692  11 07 

الشيييهادات.  . االشيييراف واصيييدار(SOLAS). (IMO)االدارة الحكوميييية )االشيييراف الحكيييومى(. الهي ييية الدوليييية البحريييية 

التقسيمات واتزان السفينة. االنشاءات الميكانيكيية والكهربيية. الحمايية مين الحرييق. أجهيزة اطفياء الحرييق واكتشيافه. أجهيزة 

 االتصاالت المختلفة. معدات السالمة واألمان. أمان اإلبحار. دمولة الحبوب. دمولة الب ائر الخطرة. السفن النووية.

 

 االحمال البيئية علي الوحدات البحرية 671  12 07 

أمواج البحر.  واص الرياح المسببة لألمواج.نظرية األمواج.  التحليا االدصائى لبيانات األمواج. تقدير متغييرات األميواج 

دا ا بيين للتصميم. التنبؤ باألمواج. أدمال األمواج. أدمال الرياح. اتمهيات الريياح وتأثيرهيا. تيأثير االضيطرابات. تيأثير التي

 الرياح واألمواج. التيارات. قوة الرياح. المقاومة بسبب األمواج المتولدة. النحر ومقاومته. الدوامات.

 منظومات ما وراء الشواطئ 672  12 07 

منظومات الحفر. أنوا  منشآت المحيطات. األنظمة المساعدة. أدميال منظوميات ميا وراء الشيواطئ. دور هي يات التصينيف. 

 ط والتحكم الديناميكى فى الموقر. مواسير االمداد. الغطس والغمر.نظم الربا

 

 ديناميكا منشآت ما وراء الشواطئ 673  12 07 
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منظوميات أات درجيية واديدة ميين الحريية وأات الييدرجات المتعيددة. تحليييا انشياءات مييا وراء الشيواطئ باسييتخدام االسييلوب 

التشيتر.  تيأثير الريياح والتييارات. التيأثير اليديناميكى عليى المنشيآت الطيفى. دما األمواج عليى األع ياء النحيفية. مشياكا 

 البحرية. تأثير االهتزازات. استخدام النماأج للتنبؤ باألدمال الديناميكية واستمابة المنشآت البحرية.

  

 هيدروديناميكا متقدمة للبحرية )أ( 721  11 07 

ريان الليزج. السيريان الطبقيى والم يطرب. نظريية الطبقية الحديية. مراجعة جبر المتمهات. استنتاج معيادالت الحركية. السي

 معادالت نافيرو ستوكس. نظرية مقاومة السفن. مقاومة األمواج.

 

 هيدروديناميكا متقدمة للبحرية )ب( 722  11 07 

م يافة ومعيامالت دركة السفن تحير تيأثير األميواج. اسيتمابة السيفن تحير تيأثير الميياه المنتظمية وغيير المنتظمية. الكتلية ال

 اال ماد. معادالت دركة السفن تحر تأثير األمواج. القوى والعزوم الهيدروديناميكية. االتزان والتحكم. المحاكاة الديناميكية

 

 التحليل المطور للمنشآت البحرية )أ( 731  11 07 

فة للتحلييا االنشيائى. طريقية وديدة مراجعة للطر  المستخدمة للتحليا االنشائى. جبر المصفوفات. اسيتخدام طريقية المصيفو

 القوة واالزادة. طريقة الشغا االفتراضى والطاقة المكملة.

 

 التحليل المطور للمنشآت البحرية )ب( 732  11 07 

طريقة العنصير المحيدد. نظيم محياور العنصير. طير  التكاميا العيددى. العناصير األساسيية. عناصير إنحنياء الليوح. عنصير 

 اءات البحرية باستخدام طريقة العنصر المحدد. استخدام برامج الحاسب اآللى.الكمرة. نماأج لالنش

 

 المواد البحرية المركبة 733  11 07 

ا تبار المواد وتقييمها. تحليا االجهادات فيى الميواد المركبية. ميكانيكيا االنهييار. رقيائق الميواد المركبية. اعتبيارات التصيميم 

 للمنشآت المركبة. تطبيقات بحرية.

 

 منظومات محطات قوى بحرية )أ( 741  11 07 

تصميم مكونات محطات القوى البحرية. دراسة االتزان الحرارى. التحكم فى األمان والتلوث.أنظمية تولييد الطاقية الكهربيية. 

 محطات الديزل المتقدمة. أدمال التبريد المختلفة.

 

 منظومات محطات قوى بحرية )ب( 742  11 07 

ة سريان الموائر. أنظمة المواسير. االدترا  فى المحطيات البحريية. التربينيات الغازيية البحريية. وسيائا مبادئ تصميم أنظم

 توليد الطاقة المتمددة. محطات القوى الحديثة. 

 

 تطبيقات إدارة الطاقة في الهندسة البحرية 743  11 07 

. دسيابات دميا التسيخين. نظيم القيدرة . اسيتهالك مقدمة فيى إدارة الطاقية. دسيابات الحميا الكهربيى. دسيابات دميا التبرييد

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

 

 الطاقة واستخداماتها البحرية 751  11 07 

طاقة الميياه.  الييا الوقيود. الطاقة األولية . أنوا  الوقود. القيمة الحرارية . الطاقة المتمددة. الطاقة الشمسية . طاقة الرياح . 

 وقود الهيدروجين . ترشيد الطاقة فى المماالت البحرية.

 

 التخطيط والتحكم فى انتاج السفن 761  11 07 

لعمليات  PERT/CPMنماأج التحليا والتخطي  لعمليات اإلنتاج. إمداد المواد. اإلنتاج والمرد.    التممير. استخدام تقنية 

 ت. التوديد.التحكم. نظم المعلوما

 طرق ضمان وتخطيط االنتاج فى صناعة بناء السفن 762  11 07 

 ادارة تأكيد المودة. تخطي  تأكيد المودة. دراسة دالة وتطبيقات فى ممال السفن.

 

 مراقبة الدقة في بناء السفن 763  11 07 

 .مقدمة. أساسيات إدصائية.  تخطي  مراقبة الدقة.  التنفيب.  التقييم.  تطبيقات
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 تصميم السفن الحديثة 781  11 07 

تصميم أنوا  من السفن الحديثة مثيا هييدروفويا. السيفن متعيددة البيدن. سيواث )الوديدات ثنائيية البيدن أات مسيادة صيغيرة 

 للمقطر عند    الماء(. الحوامات. وددات السحا وغيرها.

 

 موضوعات خاصة بتصميم السفن 782  11 07 

 فى األبحاث الحديثة. دراسة موجهة فى موضوعات متقدمة فى تصميم السفن.التقدم فى تصميم السفن 

 

 تطبيقات الحاسب اآللي في المجال البحري 783  11 07 

التمثييا الرياضييي لبييدن السييفينة. اسييتخدام الحاسييب فييي التصييميم . اسييتخدام الحاسييب فييي البنيياء. مقدميية للييبكاء االصييطناعي. 

 تلفة.استخدام برامج الحاسب اآللي المخ

 

 عمليات إنقاذ السفن 791  11 07 

اتزان السفينة. أسباب شح  السفينة. عمليات االعادة إلي الوضر القائم. عملية اإلنقاأ تحر الماء. الحسابات الخاصة بعمليات 

 االنقاأ. دساب اتزان السفن أثناء التكسير والقطر.

 

 وطرق تقليل التلوث البحرى التحكم 792  11 07 

التلوث البحرى.  طورة التلوث البحرى. التشريعات المنظمة والمواثيق الدولية لمنر التلوث البحيرى. طير  القيياس مصادر 

 والتحكم للتلوث البحرى.

 

 ديناميكا أمواج المحيط 771  12 07 

ر وصييف وصييياغة دركيية أمييواج المحييي . األمييواج الحييرة واألمييواج القصييرية. دراسيية الظييواهر الخاصيية بتشييتر وانكسييا

 .وانعكاس األمواج فى المياه ال حلة

 

 تصرف منصات المنشآت البحرية 772  12 07 

االستمابة الديناميكية للمنصات فى األمواج المنتظمة والغير منتظمة. القوى والعزوم أات الدرجة الثانية. االتزان فيى أميواج 

 البحر. دركة المنصات أات البدن الوادد وثنائية البدن. أدمال البحر.

 

  خطوط االنابيب البحرية 773  12 07 

مقدمة. المواد. الكميية المنقولية عبير األنابييب. التصيميم عليى الحالية الحديية. ا تيرا  التربية. الهييدروديناميكا. االتيزان عليى 

 القا . التحليا بالعنصر المحدد. التركيب.

 

 تكنولوجيا تحت الماء 774  12 07 

القطير تحير المياء. اللحيام تحير المياء. عمليية الفحيص تحير المياء. عملييات إصيالح تحير المعدات المستخدمة تحر المياء. 

 الماء.

 

 ديناميكا الموائع الحسابية فى الهيدروديناميكا البحرية 821  11 07 

لحركيية. مقدميية للهيييدروديناميكا الحسييابية . معييادالت السييريان. التقربيييات العاميية. معييادالت االنتقييال القياسييية. معادليية كمييية ا

الطر  المرتبطة بالزمن. ظاهرة االضطراب. الطير  الحسيابية ألميواج السيفن. تطبيقيات الهييدروديناميكا الحسيابية لمحاكياة 

 السريان دول أجسام السفن.

 

 

 

 هيدروديناميكا الرفاصات البحرية 822  11 07 

المقياطر األنسييابية. ظياهرة التكهيف. أشيكال  مراجعة لمعادالت الهيدروديناميكا األساسية. السريان دول الرفاصات. تصيميم

 الرفاصات المختلفة وعالقتها بالكفاءة.

 

 نظرية انشآت السفن 831  11 07 

األدمال على المنشآت البحرية. تحلييا االسيتمابة. طير  تحلييا االتيزان االنشيائى. ديد االنبعياج والحياالت الحديية األ يرى. 

 والقشريات. مشاكا االجهادات المركزة.نظرية الشبكة. نظرية األلواح 
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 معولية اإلنشاءات البحرية 832  11 07 

مراجعة نظرية االدتماالت. العمليات العشوائية. التوزيعات للقيم القصوى. تحليا عدم التأكد. طر  التحليا المعولى. أشيكال 

 دمال والمقاومة للمنشآت البحرية. اعتبارات التصميم.االنهيار. طر  المعولية المختلفة. معولية الكلا. التمثيا االدتمالى لأل

 

 ديناميكا اإلنشاءات البحرية 833  11 07 

القوى الديناميكية على المنشيآت البحريية. تحلييا القيوى والتشيكا للمنشيآت البحريية. منظوميات أات درجية واديدة ودرجيات 

ة. مقدمية للطير  االدتماليية فيى ديناميكيا االنشياءات. متعددة مين الحريية. االسيتمابة الخطيية وغيير الخطيية. طييف االسيتماب

 تطبيقات على المنشآت البحرية.

 

 إيجاد الحل االنشائى األمثل 834  11 07 

استخدام الطر  الرياضية للتصميم االنشائى األمثا. الطر  الخطية والغير  طية. الصيياغة الرياضيية. تطبيقيات ألٌقيا وزن 

 وأقا تكلفة عند التصميم.

 

 تحليل الكسور فى المواد 835  11 07 

المرونة واللدونة. ميكانيكا الكسور. آلية االنهيار. العواما االنشائية والبي ية. العيوب. العيوب أات التفياوت المسيموح والغيير 

 المسموح. تطبيقات على مواد بناء السفن.

 

 التحكم اآللى المتقدم في البحرية 841  11 07 

م اآللى فى التطبيقيات البحريية. توجييه السيفينة. اليتحكم فيى توجييه السيفينة. اليتحكم فيى رصيد البيانيات. مراجعة مبادئ التحك

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

 

 الهندسة البحرية المتقدمة 842  11 07

اة. توجيه نظم التروس )أنظمة توجيه الدفة( الهيدروليكية والكهربية. أنظمة القياس نظم األعمدة وتحليا االهتزازات والمحاز

 والتحكم. تكنولوجيا الوقود، التقطير، التكرير، اال تبار. مراقبة وتشغيا المعدات، غرف الماكينات الفير مراقبة.

 

 التحليل العشوائي ألمواج المحيط 871  12 07 

واالدصياء. المتغييرات العشيوائية. تقيييم المعلوميات. العملييات العشيوائية. التسلسيا العشيوائى. مقدمة فى نظرية االدتماالت 

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

 

 مشروع دبلوم فى صيانة وإصال   بدن السفينه وآالت الدفع 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 

 لبحرية وعمارة السفنفى الهندسة ارسالة ماجستيرالعلوم  705  11 07 

 فى الهندسة البحرية وعمارة السفنرسالة الدكتوراه  801  11 07 
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 هندسة الغزل والنسيج قسم -9
 

 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 اوال : دبلوم الدراسات العليا

 :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -1
 ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز  

            هندسة الغزلدبلوم الدراسات العليا التخصصى في   •
  - 07 13 614- 07 13 613 - 07 13  611 هى يدرس الطالب  مسة مقررات :المقررات االساسية

07 13 615- 07 13 616                                              

 باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومختار الطالب ي المقررات اال تيارية:

            هندسة النسيجدبلوم الدراسات العليا التخصصى في   •
 -07 13 615 - 07 13 613 -07 13 612يدرس الطالب اربعة مقررات هى  :المقررات االساسية

 07 13 616 

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

 
 الماجستيرثانيا : 

 ماجستير الهندسة : -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

 ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

             هندسة الغزل والنسيجفى   الهندسة ماجستير •
 -07 13 713 - 07 13 712 -07 13 711  الطالب ستة مقررات هىيدرس   المقررات االساسية:

 07 13 714 - 07 13 715                                   07 13 716-                                   

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار  المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر مقررين 

 : ماجستير العلوم الهندسية -2    
 8و باإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة. 

                هندسة الغزل والنسيج            فى العلوم ماجستير  •
 -07 13 713 - 07 13 712 -07 13 711  يدرس الطالب ستة مقررات هى   المقررات االساسية:

 07 13 714 - 07 13 715                                   07 13 716-                                   

ختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار ي :المقررات اال تيارية

 . من تخصص آ ر مقررين 

 

 ثالثا : دكتوراه الفلسفة 
ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 ساعة معتمدة للرسالة 24من 

                فى هندسة الغزل والنسيج                            فىدكتوراه الفلسفة  •
   07 13 816الى  07 13 811 يدرس الطالب اربعة مقررات من    المقررات االساسية:

من قائمة مستوى الدكتوراة ويموز  بقية الساعاتعلى الطالب ان يختار الطالب  :المقررات اال تيارية

 . من تخصص آ ر   مقرربنا تيار 
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 دكتوراه ( –ماجستير  –قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 

 اســـم المقـــرر كودالمقرر م

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 األمتحان

مقررات مطلوب 

 دراستها سابقاً 

  3 3 تكنولوجيا الغزل  0713611  .1

  3 3 تكنولوجيا النسيج 0713612  .2

  3 3 ميكانيكا آالت الغزل والنسيج 0713613  .3

4.  
 

0713614 
  3 3 إنتاج الخيوط الم خمة

  3 3 طبيعة و واص الخامات النسيمية 0713615  .5

  I 3 3تطبيقات الكمبيوتر في ممال الغزل والنسيج  0713616  .6

  3 3 تكنولوجيا تكوين الخي   0713621  .7

  3 3 التطورات في تصنير الخي  0713622  .8

9.  0713623 
دراسيييية إنتيييياج الخيييييوط المسييييتمرة وتشييييغيلها 

 و واصها
3 3  

  3 3 التطورات الحديثة في ماكينات النسيج 0713624  .10

  3 3 تكنولوجيا تريكو السداء و تريكو اللحمة 0713625  .11

  3 3 تخطي  وتنظيم مصانر الغزل النسيج 0713626  .12

  3 3 إنتاج المالبس 0713627  .13

  3 3 تقييم أداء المنتمات النسيمية  0713628  .14

15.  0713629 
دراسييية تكييياليف اإلنتييياج فيييي الغيييزل والنسييييج 

 وصناعة المالبس
3 3  

  3 3 تكنولوجيا إنتاج األقمشة غير المنسوجة 0713631  .16

  3 3 الدراسات المتقدمة في انتظامية الخيوط 0713711  .17

  3 3 ماكينات النسيج متعددة األطوار 0713712  .18

  3 3 االدتكاك في الغزل والنسيج 0713713  .19

  3 3 الكيمياء الع وية للبوليمرات 0713714  .20

  3 3 المودة النسيمية والتحكم في العمليات 0713715  .21

  3 3 اإلدصاء والتصميم للتمارب 0713716  .22

  3 3 الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط 0713721  .23

  3 3 إنتاج و واص الخيوط الم خمة  0713722  .24

  3 3 تكنولوجيا الغزل للخيوط المخلوطة 0713723  .25

  3 3 تنظيم مصانر الغزل والنسيج 0713724  .26

  3 3 التصميمات المتقدمة لأل قمشة النسيمية  0713725  .27

  3 3 تح يرات النسيج المتقدمة  0713726  .28

  3 3 تكنولوجيا اقمشة التريكو  0713727  .29

  3 3 إدارة تكنولوجيا المالبس  0713728  .30

  3 3 ميكانيكا التراكيب النسيمية  0713729  .31

  3 3 تصميم الخامات النسيمية 0713731  .32

  3 3 إدارة المودة الشاملة في الصناعات النسيمية 0713732  .33

  3 3 الدراسات النظرية في الغزل 0713811  .34

  3 3 الدراسات النظرية في النسيج 0713812  .35

  3 3 الخواص الميكانيكية للمواد النسيمية 0713813  .36

  3 3 ديناميكا التشغيا  0713814  .37

  3 3 هندسة البوليمرات 0713815  .38

  3 3 دراسة التكاليف فى صناعة  الغزل والنسيج 0713816  .39
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  3 3 دراسات متقدمة للخيوط  0713821  .40

  3 3 هندسة الخيوط 0713822  .41

  3 3 ميكانيكا تراكيب الخيوط المزوية  0713823  .42

43.  0713824 
نظرييييات تكيييوين الخييييوط فيييى انظمييية الغيييزل 

 الحديثة
3 3  

  3 3 األنظمة المتقدمة للتريكو واألقمشة 0713825  .44

45.  0713826 
دراسيييات متقدمييية لتكيييوين و تركييييب األقمشييية 

 المنسوجة
3 3  

  3 3 ميكانيكا آالت النسيج الحديثة 0713827  .46

47.  0713828 
الخواص الميكانيكية والخيواص الريولوجيكاليية 

 لأللياف والمواد
3 3  

  3 3 دراسة متقدمة لتشغيا األقمشة غير المنسوجة  0713829  .48

  3 3 تكنولوجيا المواد المركبة والبكية 0713831  .49

  3 3 التكنولوجيا الحديثة فى صناعة المالبس 8321307  .50

 

  مناقشة 3 هندسة الغزلمشرو  دبلوم فى  601 0713   .51

  مناقشة 3 فى هندسة النسيج مشرو  دبلوم  602 0713   .52

53.  
هندسة الغزل الهندسة فى تقرير علمى ماجستير  0713701 

 والنسيج 

 مناقشة 3
 

  مناقشة 8 فى هندسة الغزل والنسيجرسالة ماجستيرالعلوم  0713705   .54

  مناقشة 24 والنسيجفى هندسة الغزل  الدكتوراهرسالة  0713801   .55

 
 دكتوراه( –ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا )دبلوم 

 

 تكنولوجيا الغزل 611  13 07 

الدراسات المتقدمة في تكنولوجيا  طوط التفتيح و تأثيرها على  واص الخييوط. الدراسيات المتقدمية فيي تكنولوجييا  يواص 

الخي  و الماكينات. الدراسات المتقدمة في عمليات التمشي , السحب, البرم, و الغزل. التكنولوجيا المتقدمة في غزل الطيرف 

 .المفتوح, غزل الهواء, و غزل االدتكاك 

 

 تكنولوجيا النسيج 612  13 07 

تكنولوجيا انتاج االنوا  المختلفة للسماد. عيوب المنتميات النسييمية. ماكينيات النسييج الحديثية, ماكينيات النسييج أات الطيور 

 الفردل. صيانة ماكينة النسيج: ماكينة النسيج بدفر الهواء, ماكينة النسيج بدفر الماء, و ماكينة النسيج بالحربه.

 

 ميكانيكا آالت الغزل والنسيج 613  13 07 

االهتزازات, تحليا الميكانيزميات المختلفية بماكينيات الصيناعات النسييمية. الطاقية المسيتهلكة فيي ماكينيات الغيزل. ماكينيات 

 النسيج التقليدية و ماكينة النسيج بالدفر

 

 إنتاج الخيوط المضخمة 614  13 07 

مرات. طيير  الت ييخيم الميكانيكييية و الحرارييية: البرمييات المزيفيية, صييندو  التمعيييد, الخييواص و التركيييب البنييائي للبييولي

البرمييات الم يياءة , دافيية السييكين, الت ييخيم بالتمعيييد. طيير  الت ييخيم الميكييانيكي: الت ييخيم بييالهواء, التييدا ا و التشييابت, 

مات النظرية لتكوين الخيي  مسيتخدما البرميات الت خيم ثنائي التكوين, الت خيم باالنكما  المتباين, الت خيم الكيميائي. الس

 المزيفة و طر  الت خيم بالهواء.

 

 طبيعة وخواص الخامات النسيجية 615  13 07 

التركيييب اإلنشييائي للمييواد النسيييمية المختلفيية و الخييواص الفيزيائييية و الكيميائييية و الميكانيكييية للخامييات النسيييمية المختلفيية. 

 المواد النسيمية.الطر  المتقدمة لقياس  واص 
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 Iتطبيقات الكمبيوتر في مجال الغزل والنسيج  616  13 07 

مقدمة في الكمبيوتر فيى صيناعة الغيزل و النسييج.تطبيقات لغية الكمبييوتر فيي األقسيام المختلفية و األنظمية الخبييرة و أنظمية 

 إدارة قواعد البيانات.

 

 تكنولوجيا تكوين الخيط 621  13 07 

 لغزل الموجودة داليا والمتادة ومبادلء تكوين الخيوط في أنظمة الغزل المديدة وطر  إنتاج  يوط جديدة.محددات أنظمة ا

 

 التطورات في تصنيع الخيط 622  13 07 

دراسيية التطييورات فييى تصيينير الخيييوط المختلفيية، وجييودة المنتمييات وتنييو  أنظميية الغييزل للشييعيرات الطويليية والقصيييرة 

 تصميم الماكينات الحديثةوالتطورات الفنية على 

 

 دراسة إنتاج الخيوط المستمرة وتشغيلها وخواصها 623  13 07 

التركيب و واص العمليات لتصنير ومعالمة الشعيرات المستمرة، رد فعا الشعيرات وقيمة كميية البيرم، وعملييات الت يخم 

وثييائقي فييي تشييغيا الخيييوط المسييتمرة عاميية المختلفيية،  ييواص وتركيييب الخيييوط المسييتخدمة فييي األقمشيية المطاطيية. وبحييخ 

 و واص وطر  اال تبارات.  واص الخيوط المتقدمة.

 

 التطورات الحديثة في ماكينات النسيج 624  13 07 

 الحربة( -دفر الماء-دفر الهواء-طر  دديثة للنسيج على ماكينات أدادية الطور و ماكينات متعددة الطور )القبيفة

 

 تريكو السداء وتريكو اللحمة  تكنولوجيا 625  13 07 

ماكينييات التريكييو الحديثيية. أقمشيية التريكييو أات التراكيييب المختلفيية و اسييتمابة العيييوب لإلصييالح .  الهندسيية البنائييية ألقمشيية 

 التريكو و ضبطاتها و صيانتها.

 

 تخطيط وتنظيم مصانع الغزل والنسيج 626  13 07 

انر. كفاءة العاما والماكينة. تحميا العاما وعيدد الماكينيات. تكلفية المنسيوجات . تقييم ماكينات الغزل والنسيج. تخطي  المص

 العواما المؤثرة اقتصاديا فى مصانر الغزل والنسيج. ودراسة المدوى.استخدام الكمبيوتر في مصانر الغزل والنسيج.

 

 إنتاج المالبس 627  13 07 

لباترون االساسى للوصول الى مالبس أات انماط مختلفية باسيتخدام بداية من تطوير ا مبادىء وطر  انتاج عناصر المالبس

طر  تصميم المالبيس لتناسيب مقاسيات المسيم المختلفية للحصيول عليى . الطر  التقليدية واستخدام برامج الحاسب للتصميم

 الرادة الملبسية.

 

 تقييم أداء المنتجات النسيجية 628  13 07 

طر  قياس  واص القما  مثا: العيزل الحيرارى، نعومية السيطح، استخدام محدد.  مقدمة عن  واص القما  المناسبة لكا

 القص، الملمس، الخ.

 

 دراسة تكاليف اإلنتاج في الغزل والنسيج وصناعة المالبس 629  13 07 

أنظميية يهييدف المقييرر تغطييية تكلفيية العناصيير الخاصيية بإنتيياج الخيييوط واألقمشيية والتمهيييز والمالبييس الميياهزة تقييديم بعييض 

 التكاليف التقليدية والفعالة. بيان تأثير التكلفة على القدرات اإلدارية وأي ا استراتميات تقليا التكلفة

 

 تكنولوجيا إنتاج األقمشة غير المنسوجة 631  13 07 

لفة لتشيكيا الطر  المخت -أنوا  الشعيرات المناسبة لألقمشة غير المنسوجة -تطور اإلنتاج –تعريف األقمشة غير المنسوجة 

طريقيية  –الوضيير المتقيياطر للويييب  -باسييتخدام الكهربيياء االسييتاتيكية-هييوائى مباشيير ميين فونييية البييوليمر -الشاشيية )ميكييانيكى

القييوة  -الييدمج بالتسييخين -طيير  االلتصييا   ) الالصييق -اسييتاتيكى( -كهربييى -هييواء م ييغوط –البييوليمر للويييب ) مركييزى 

 التصا  الشاشة الحرارى( –الرب  بالغزل  –الرب  بالغرز  –ضرب اإلبرة  –الالصقة 
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 الدراسات المتقدمة في انتظامية الخيوط  711  13 07 

نميوأج رياضيي لتكيوين الخيي  و انتظامييية الخيي . العواميا الميؤثرة عليى انتظامييية الخيي  و طير  القيياس و التحكم.دراسيية 

 نظريات عملية السحب.

 

 ماكينات النسيج متعددة األطوار 712  13 07 

 ماكينات النسيج الحديثة، ماكينات النسيج متعددة األطوار.ماكينات النسيج في اتماه السداء.ماكينات النسيج في اتماه اللحمة.

 

 االحتكاك في الغزل والنسيج 713  13 07 

في العمليات النسمية المختلفية ودراسية دسيابات تهدف المادة دراسة الطالب لنظريات االدتكاك و التزيير. المشاكا العملية 

 دقيقة لنظريات السحب. الطر  األساسية و الفنية المستخدمة في قياس االدتكاك للمواد النسيمية.

 

 الكيمياء العضوية للبوليمرات 714  13 07 

ميرة األيونيية،  يواص البيوليمر، مبادئ  طوات التفاعا و البلمرة اإلضيافية ، بيوليمرات مختلطية، البلميرة االسيتحالبية، البل

 التركيب المزلء و  واص البوليمر.

 

 الجودة النسيجية والتحكم في العمليات715  13 07 

مراقبيية المييودة و طيير  التحسييين فييى عمليييات الغييزل و النسيييج و منتمييات شيياملة أنظميية المييودة و رسييم  طييوات الييتحكم 

الدوائر المفتودة و المغلقة و عواما المودة المتخصصة المتحكمة في منتميات اإلدصائي و التحكم أثناء التشغيا و بواسطة 

 النسيج و التشغيا و متغيراتها.

 

 اإلحصاء والتصميم للتجارب 716  13 07 

 -التحلييا بواسيطة طير  األنوفيا المختلفية -تحلييا التبياين -ا تبيار الفرضيية -طريقية اإلمكانيية القصيوى -الممتمر و العينات

 تطبيقات في صناعة الغزل و النسيج. -تصميم متعدد العواما -تصميم التمارب -العملي لالنوفا التصميم

 

 الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط 721  13 07

االنوا  المختلفة من الخي  والتركيب البنيائى لهيا ,نظرييات تركييب الغيزل ,وترتييب الشيعيرات فيى مختليف تركيبيات الغيزل 

 الشعيرات الرئيسية , وميكانيكية زوى الخيوط ,ميكانيكا غزل

 

 إنتاج وخواص الخيوط المضخمة 722  13 07 

تركيب و  واص غزل االلياف المستمرة للخيوط ,فحص تيأثير ارتفيا  درجية الحيرارة والمتغييرات لطير  الت يخيم النتياج 

 صادفر ظهورها اثناء المعالمة. يوط م خمة ,والخيوط المطاطة ,ا تبار سلوك الخي  ومناقشة المشاكا التى 

 

 تكنولوجيا غزل الخيوط المخلوطة  723  13 07 

 أغراض الخل  ، نظريات الخل  ، تأثير  ل  الشعيرات على  واص الخي  والقما  ، وتكنولوجيا الخل .

 

 تنظيم مصانع الغزل والنسيج 724  13 07 

ئمية محتوييات اليتحكم للميواد و قطير الغييار فيي مصيانر الغيزل و دراسة المدوى لمصنر الغزل والنسيج ، التكلفية و تكلفية قا

 النسيج و استخدام الكمبيوتر للتحكم في اإلنتاج .

 

 التصميمات  المتقدمة لألقمشة النسيجية 725  13 07 

متطلبات و إنتاج تراكيب لالقمشة المنسوجة العاليية التخصيص . انشيطة و مشيارير معمليية تت يمن مشيرو  التصيميم دتيى 

 المنتج النهائى و التمهيز.

 

 تحضيرات النسيج المتقدمة 726  13 07 

 تح ير طبقة السداء الفائقة الكثافة. -تبويش االلياف المستمرة –التحكم االلى فى الشد فى البو   -التحكم االلى فى التسدية
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 تكنولوجيا أقمشة  التريكو 727  13 07 

و طر  تكوين المرسيى و الرييب و طير  و   -لطر  متقدمة لتريكو السداء و اللحمةتكنولوجيا   -طر  إنتاج اقمشة التريكو

امكانيات استخدام الخي  فى التريكو و االنتاجية و الخيوط و داما الكونات و تطور الماكينات و التصميمات  واص اقمشية 

 إدارة عمليات التريكو. -ب و طر  ازالتهاالعيو -قياس المودة لقياسات الثوابر -تريكو السداء المصنعة مثا اد ال اللحمة 

 

 إدارة تكنولوجيا المالبس 728  13 07 

صناعة المالبس. المواد الخام ومواصفاتها و واصها. مرادا التشيغيا والغيرض مين كيا مردلية والتطيورات  ددئسمتطلبات

 المودة على المالبس. الحديثة. جودة المنتج النهائى وأداؤه للوصول الى متطلبات العميا العالمية. توكيد

 

 ميكانيكا التراكيب النسيجية 729  13 07 

الخييواص الميكانيكييية لألقمشيية النسيييمية التييى تييؤثرعلى أداءهييا فييى االسييتعمال النهييائى.  اصييية القييص، إدتكيياك السييطح، 

 اإلن غاطية، العزل الحرارى والملمس.

 

 تصميم الخامات النسيجية 731  13 07 

للخامات النسيمية. طر  النمبجة و طر  تحليا الخطأ. تطوير المنتج في دالة التصميم األولى, اال تبيار, التصميم الوظيفي 

التحليا. إلنتاج النموأج المتقدم للتصميم و تطوير عمليات اإلنتاج . عالقات  اصية البناء مر عمليات التصنير. المخياطرة و 

 ولي لإلنتاج.الثقة. التصميم, تحليا اال تبار, و النموأج األ

 

 الصناعات النسيجية   إدارة الجودة الشاملة في 732  13 07 

مبادئ األدارة و مفهوم المودة الهندسية.استراتيميات و الخط  و العملية و ادوات التشغيا المطلوبة لبدء و استمرار برنامج 

 خ.نسوجات الحديإدارة المودة الشاملة كى تنمح فى بي ات الم

 

 الدراسات النظرية في الغزل 811  13 07

نظرية عمليات السحب و الكرد. نظرية التمشي . نظرية بالون الخي  في الغزل الحلقي وعما ماكينيات التيدوير و غييرة مين 

 العمليات المختلفة.

 

 الدراسات النظرية في النسيج 812  13 07 

 دية )دفر الهواء، القبيفة، والحربة، دفر الماء(دراسة نظرية قبف اللحمة في ماكينات النسيج التقليدية والغير تقلي

 

 الخواص الميكانيكية للمواد النسيجية 813  13 07 

عالقييات التبعييية الميكانيكييية المرتبييية فييي المنسييوجات تنيياقش وتشييما دور الشييعيرات وبرمييات وتمعيييد الخييي  والتمهيييز 

ية واالستاتيكية لمختليف أنيوا  التحمييا التيي تيم بحثهيا. التميز  لالستمابة الميكانيكية في الغزل والنسيج، االستمابة الديناميك

 واالدتكاك و واص الملبوسات كدالة لتكوين المنسوجات.

 

 ديناميكا التشغيل 814  13 07 

التحليا النظرل للديناميكيات والتدا ا ما بيين الماكينيات والشيعيرات فيي الغيزل والنسييج والتيدا ا ميا بيين ميكانيكيا اإلنتياج 

خواص الميكانيكية للخيوط،، األقمشة وتممعات الشعيرات األ رى. يؤ ب في االعتبار ديناميكيا وديدة العملييات المطلوبية وال

 لتشغيا الشعيرات دتى المنتج النهائي.

 

 هندسة البوليمرات 815  13 07 

للبلميرة، ظياهرة الوقير االعتماديية، الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية للبوليمرات والشعيرات، الخواص الحراريية 

 ميكانيكية الكسر والريولوجي، المواضير المتقدمة في البثق

 

 دراسة التكاليف فى صناعة الغزل والنسيج 816  13 07 

تكلفيية المييواد الخييام والعماليية ودراسيية العييوادم أثنيياء عمليييات االنتيياج والتمهيييز، وديياالت دراسييية توضييح أنظميية التكلفيية 

 في مصانر الغزل ، دراسة امكانات الماكينات الفنية وتحليلها لتحديد أهميتها في تقليا التكلفة.المستخدمة 

 

 

 دراسات متقدمة للخيوط  821  13 07 
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هبا القسم من دراسات الخيوط يسمح لمعرفة متقدمة مستقلة  الل بحخ وثائقى فى مسادة بحخ مختارة اكثر من هبا المينهج 

اليتحكم و اسيتخدام الحاسيب االليى فى الطر  المديدة لتصينير الخيي  و ا ير التطيورات فيى عمليية مبنى على دراسة متقدمة 

 ر  اال تيارات. العالقات بين  واص الخي  و  واص المنتج سيتم مناقشتها.وط

 

 هندسة الخيوط  822  13 07 

المزركشيية و الخيييوط المطاطيية. تصيينير العمليييات ال ييرورية لتصيينير االلييياف المسييتمرة و الغييير مسييتمرة و الم ييخمة و 

الخيييوط تشييما تصيينير و تشييغيا االلييياف الطبيعييية و المصيينوعة علييى انظميية)نظام الورسييتد والييولين( كييرد القطيين و القطيين 

 الممش  و التأكيد على  طوات مراقبة المودة.

 

 ميكانيكا تراكيب الخيوط المزوية  823  13 07 

سيييوروالخيوط المزركشيية( ميير التعييرض لتشييكيا  -دبييال -لغييزول المختلفيية ) يييوطتكييوين وتركيييب وميكانيكيييةالبرمات ل

 الشعيرات نتيمة االدمال والتأثير على سلوك المنتج.

 

 نظريات تكوين الخيوط فى انظمة الغزل الحديثة   824  13 07 

ات والماكينيية أثنيياء مرادييا االساسيييات و الحقييائق المحتييواه فييى صييناعة الخيييوط الحديثيية ,تحتييوى علييى التفاعييا بييين الشييعير

 التصنير المختلفة

 

 األنظمة المتقدمة للتريكو و األقمشة  825  13 07 

سمات شكا الغرز و ميكانيزمات التريكو للسداء و تريكو اللحمة لألقمشة المعقدة, تصميم الشكا البنائى و الحيدود, وانتاجيية 

الميكانيكييية و قييوى الشييد علييى تكييوين القمييا , التييأثير علييى الخييواص التطبيقييات المحتمليية لقابلييية التريكييو, تحليييا األنظميية 

 الميكانيكية و القياسية.

 

 دراسات متقدمة لتكوين وتركيب األقمشة المنسوجة  826  13 07 

المحاضرات تغطى دراسات متقدمة في ميكانيكا التشكيا و تركيب األنسمة و كبلت المناقشات العلمية و الدراسات المستقلة. 

تقدميات في عمليات تح يير الخييوط, الحركيات ال يرورية فيي النسييج, الحركيات المسياعدة, إمكانيية الميكنية, و تيأثيرهم ال

 على غرفة إدارة النسيج, البحخ الحديخ في تشكيا التراكيب المحاكاة المعقدة المتقدمة.

 

 ميكانيكا آالت النسيج الحديثة 827  13 07 

سيج, النسيج بدفر الهيواء, النسييج بيدفر المياء, التحلييا الحركيي لمختليف األجهيزة فيي ماكينيات استهالك الطاقة فى ماكينة الن

 النسيج الحديثة.

 

 الخواص الميكانيكية والخواص الريولوجيكالية لأللياف والمواد الغزلية 828  13 07 

يكي و الريولييوجى لأللييياف الطبيعيييية دراسيية عميقيية لمنحنييى اإلجهييياد و االنفعييال ، االنحنيياء و االلتييواء و السيييلوك الييدينام

 والصناعية، عرض و مناقشة العالقات النظرية و األساليب المتقدمة.

 

 دراسة متقدمة في تشغيل األقمشة غير المنسوجة  829  13 07 

والكيميائية للمواد الخواص الفيزياء  -لغير منسوج وإنتاج المواد الخام أساسيات المواد الخام المستخدمة في تشغيا القما  ا

مقدمة في عالقة الخواص والتراكيب لهبه المواد وكيفية تأثير تلت  -غير المنسوجة وتقيم  واص المواد الخام لألقمشة

الفهم بعمق لميكانزمات وعمليات التشغيا المستخدمة في إنتاج لخامات غير - العالقة على التطبيق لالستخدام النهائي

ت الميكانزمات وتشغيلها .مسار التشغيا وتحسين عواما التشغيا للخامات غير المنسوجة المنسوجة .تصميم وعما تل

 المؤثرة على  واص المنتج

 

 تكنولوجيا المواد المركبة والذكية 831  13 07 

تلفية مقدمية فيي الموادالمركبية و البكيية ممياالت التطبييق. إنتياج الميواد المركبية والبكيية .نظرييات مخ -الخامات المستخدمة 

 الستخدامات المواد المركبة والبكية.

 

 

 التكنولوجيا الحديثة فى صناعة المالبس 07 13 832
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األتمتة فى صناعة المالبس. الطر  المستحدثة فى الوصيالت. محاكياة التصيميم ثالثيى االبعياد مين  يالل االنسيدال والرادية 

 الملبسية. تصميم شبكات المعلومات لصناعة الموضة.

 

 مشروع دبلوم فى هندسة الغزل 601  13 07 

 مشروع دبلوم فى هندسة النسيج 602  13 07 

 هندسة الغزل والنسيج  الهندسة فى تقرير علمى ماجستير701  13 07   

 فى هندسة الغزل والنسيجرسالة ماجستيرالعلوم  705  13 07 

 فى هندسة الغزل والنسيج الدكتوراهرسالة  801  13 07 
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 الهندسة الكهربية قسم -10
 

 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 اوال : دبلوم الدراسات العليا

 :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -1
 ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز  

             هندسة القوى واآلالت الكهربيةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •
من قائمة مقررات مستوى الدبلوم التى يعرضها برنامج  : يدرس الطالب ستة مقرراتالمقررات االساسية

                 (BB=15)الهندسة الكهربية )قوى وآالت( 

 .يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات اال تيارية: 

 الماجستيرثانيا : 

 الهندسة :ماجستير  -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

   .ساعات معتمدة للتقرير العلمى

       )اتصاالت وااللكترونيات(  الهندسة الكهربيةفى  الهندسة ماجستير •
: يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها المقررات االساسية

                 (BB=14)برنامج الهندسة الكهربية )اتصاالت والكترونيات( 

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار المقررات اال تيارية: 

      مقررين  من تخصص آ ر.

 (           هندسة القوى واآلالت الكهربيةفى الهندسة الكهربية  ) الهندسة ماجستير •
: يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها المقررات االساسية

                 (BB=15)برنامج الهندسة الكهربية )قوى وآالت( 

الب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار يختار الطالمقررات اال تيارية: 

      مقررين  من تخصص آ ر.

 : ماجستير العلوم الهندسية -2    
 8و باإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة. 

   )اتصاالت وااللكترونيات( الهندسة الكهربية  فى  العلوم ماجستير  •
: يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها المقررات االساسية

                 (BB=14)برنامج الهندسة الكهربية )اتصاالت والكترونيات( 

مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار  يختار الطالب باقى الساعات من قائمةالمقررات اال تيارية: 

      مقررين  من تخصص آ ر.

 ( هندسة القوى واآلالت الكهربيةفى  الهندسة الكهربية  )العلوم ماجستير  •
: يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها المقررات االساسية

                 (BB=15)برنامج الهندسة الكهربية )قوى وآالت( 

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار  المقررات اال تيارية:

      مقررين  من تخصص آ ر.
                         

 ثالثا : دكتوراه الفلسفة 
مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ساعة معتمدة  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 . ساعة معتمدة للرسالة 24من 

  .من تخصص آ ر مقررات 3ويموز ا تيار  يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة

                                        )اتصاالت وااللكترونيات(  الهندسة الكهربية    دكتوراه الفلسفة فى

 (                                        واآلالت الكهربية القوىهندسة الفلسفة فى الهندسة الكهربية  )دكتوراه  •
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 دكتوراه ( –ماجستير  –قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 

  من اول هذا القسم كل المقررات مش موجوده
 

مقررات 

مطلوب 

 دراستها سابقا

عدد ساعات 

 األمتحان

عدد 

 الساعات
 المسلسا كود المقرر اسم المقرر

  .1 0714610 شبكات الكمبيوتر 3 3 

  .2 0714611 مقدمه إلي معالمه اإلشارات الرقمية 3 3 

  .3 0714612 مد ا إلي االتصاالت اإلدصائية ونظريه المعلومات 3 3 

  .4 0714631 انتشار الموجات الكهرومغناطيسية 3 3 

  .5 0714632 األجواء األرضيةانتشار الموجات في  3 3 

  .6 0714660 المنظومات العشوائية 3 3 

  .7 0714664 االتصاالت الحركية 3 3 

  .8 0714667 هندسة التليفونات الرقمية والتحويا 3 3 

  .9 0714670 مبادئ دوائر النب ات والتوقير 3 3 

  .10 0714671 الدوائر المتكامله التناظريه المتقدمه 3 3 

  .11 0714672 الكهربيه والمغناطيسيه للموامدالخواص  3 3 

  .12 0714673 الدوائر المتكامله الرقمية المتقدمه 3 3 

 3 3 
الدوائر المتكامله التناظريه من النو  المعدني األكسيدل 

 الشبه موصلي
0714674 13.  

  .14 0714675 الطر  المتقدمه في معالمه وتخطي  الدوائر المتكامله 3 3 

  .15 0714676 المتكامله بمساعده الكمبيوترتصميم الدوائر  3 3 

  .16 0714677 القياسات الميكروموجيه 3 3 

  .17 0714678 الكترونيات االتصاالت 3 3 

  .18 0714680 الكهروبصريات والليزر 3 3 

  .19 0714690 الشبكات البصرية المتعددة االرسال بتقسيم الطول الموجى 3 3 

  .20 0714710 كشف اإلشارات 3 3 

  .21 0714711 مرور اإلشاراتهندسة  3 3 

  .22 0714712 بناء دوائر معالمه اإلشارات الرقمية 3 3 

  .23 0714713 المعالمه المتوافقه لإلشارات 3 3 

  .24 0714714 طر  سريعه لمعالمة اإلشاره 3 3 

  .25 0714715 معالمة الصور 3 3 

  .26 0714730 الطر  العددية للمماالت المغناطيسية 3 3 

  .27 0714731 للهوائياتالطر  العددية  3 3 

  .28 0714732 كهرومغناطيسية 3 3 

  .29 0714735 انتشار الموجات في األوساط البيولوجية 3 3 

  .30 0714736 هوائيات الميكروموجات 3 3 

  .31 0714737 نظريه انتشار الموجات 3 3 

  .32 0714738 نظريه مصفوفات الهوائيات 3 3 

  .33 0714739 نظريه المماالت الكهرومغناطيسية المتقدمه 3 3 

  .34 0714740 األجهزة الحيويه الطبيه 3 3 

  .35 0714741 نظم التصوير الطبي 3 3 

  .36 0714751 النبائ  الصوتية وتطبيقاتها 3 3 

  .37 0714760 نظريه التشفير 3 3 

  .38 0714761 نظريه االتصاالت الرقمية 3 3 

  .39 0714762 االتصاالت أات الطيف الموسر 3 3 
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  .40 0714770 ميكانيكا الكم 3 3 

  .41 0714771 إلكترونيات الكم والبصريات 3 3 

  .42 0714772 الكترونيات الحاله المامدة 3 3 

  .43 0714773 نبائ  ودوائر الموصالت الفائقة 3 3 

  .44 0714774 نظريه الدوائر والتحليا بمساعده الكمبيوتر 3 3 

  .45 0714775  صائص النمبجه الكمبيوترية لنبائ  أشباه الموصالت 3 3 

  .46 0714777 نبائ  المواد المامدة 3 3 

  .47 0714778 نبائ  ودوائر الميكروموجات أات الحاله المامدة 3 3 

  .48 0714780 نبائ  البصريات وااللكترونوبصريات 3 3 

  .49 0714810 موضوعات  اصة فى معالمة االشارات 3 3 

  .50 0714811 معالمة الصور أات الوضوح العالى 3 3 

  .51 0714820 الهوائيات البكية وتعدد المدا ا والمخارجتقنيات  3 3 

  .52 0714841 التصميم المتقدم للدوائر المتكاملة فائقة الكثافة 3 3 

  .53 0714842 تكنولوجيا وتصميم الدوائر المتكاملة لترددات الراديو 3 3 

  .54 0714843 برمميات الراديو: هندسة الراديو الحديثة 3 3 

  .55 0714844 المتقدمة لإلشارات وتصميم المرشحاتالمعالمة الرقمية  3 3 

  .56 0714861 االتصاالت الالسلكية المتقدمة 3 3 

  .57 0714862 موضوعات  اصة فى هندسة االتصاالت 3 3 

  .58 0714863 الشبكات الوصولية ال وئية 3 3 

  .59 0714864 نظم االتصاالت البصرية المتقدمة 3 3 

  .60 0714870 المواد اشباه الموصالت  3 3 

  .61 0714871 النبائ  شبه الموصلة 3 3 

  .62 0714881 النظرية المتقدمة لالعداد 3 3 

  .63 0714882 التشفير وتأمين الشبكات 3 3 

  .64 0714891 النانوتكنولوجى 3 3 

  .65 0715611 هندسة القول الكهربيه 3 3 

  .66 0715612 تصميم نظم القول الكهربيه ومعداتها 3 3 

 3 3 
العالميه والمواصفات الفنية لمعدات المواصفات القياسية 

 القول الكهربيه
0715613 67.  

  .68 0715614 تطبيقات الحاسب اآللي في هندسة القول الكهربيه 3 3 

  .69 0715615 دماية منظومات القول الكهربيه 3 3 

  .70 0715620 التحكم اآللي 3 3 

  .71 0715621 نظم التحكم الخطي 3 3 

  .72 0715622 نظم التحكم الرقمي 3 3 

  .73 0715623 التحكم المنطقي المبرمج 3 3 

  .74 0715624 تطبيقات الميكروبرسيسور في التحكم ونظم األجهزة 3 3 

  .75 0715625 التعرف علي النظم 3 3 

  .76 0715626 طر  التحكم المستخدمة في النظم الكهربية 3 3 

 3 3 
المواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية للتحكم 

 ومعدات القياس
0715627 77.  

  .78 0715628 مبادئ التحكم الرقمي 3 3 

  .79 0715631 اآلالت الكهربية والتحكم اآللي 3 3 

  .80 0715632 اآلالت الكهربية المتقدمة 3 3 

  .81 0715641 االلكترونيات الصناعيه )أ( 3 3 

  .82 0715651 التحريت الكهربي 3 3 

  .83 0715652 التحريت الكهربي باستخدام مكونات الحالة المامدة 3 3 

المواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية لمعدات  3 3  0715653 84.  
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 التحريت

  .85 0715711 موضوعات  اصه في هندسة القول الكهربيه 3 3 

  .86 0715712 موضوعات دديثه في التحكم في منظومات القول الكهربية 3 3 

  .87 0715713 مصادر الطاقة المتمددة 3 3 

  .88 0715714 الطاقة المستدامةاستخدام  3 3 

  .89 0715715 الشبكات البكية 3 3 

  .90 0715717 المواد الكهربيه 3 3 

  .91 0715720 منظومات التحكم الخطية 3 3 

  .92 0715721 منظومات التحكم الال طي 3 3 

  .93 0715722 منظومات التحكم الرقمي 3 3 

  .94 0715723 منظومات التحكم األمثا 3 3 

  .95 0715724 التحكممقرر متقدم في  3 3 

  .96 0715725 المنظومات المتالئمة وطر  التعرف 3 3 

  .97 0715726 تصميم ومحاكاة منظومات التحكم 3 3 

  .98 0715728 الشبكات العصبيه 3 3 

  .99 0715731 النظرية العامة لآلالت الكهربية 3 3 

  .100 0715732 أنوا   اصة من اآلالت الكهربية  3 3 

  .101 0715733 اآلالت الكهربيةديناميكية وتمثيا  3 3 

  .102 0715741 االلكترونيات الصناعيه )ب( 3 3 

  .103 0715751 التحريت الكهربي باستخدام مكونات الحالة المامدة 3 3 

  .104 0715752 التحكم في منظومات التحريت للتيار المتردد 3 3 

 3 3 
استخدام الميكروبرسيسور للتحكم في منظومات التحريت 

 الكهربي
0715753 105.  

 3 3 
الدوائر الرقمية والمنطقية ألجهزه التحريت أات الحالة 

 المامدة
0715754 106.  

  .107 0715761 موضوعات مختاره في القياسات الكهربيه 3 3 

  .108 0715762 وددات القياس االتماهية وتطبيقاتها 3 3 

  .109 0715771 تطبيقات الطر  الرياضية في الهندسة الكهربيه 3 3 

  .110 0715811 تحليا نظم القول 3 3 

  .111 0715812 تخطي  نظم القول 3 3 

  .112 0715813 التشغيا األمثا لنظم القول 3 3 

  .113 0715814 الحاالت العابرة في منظومات القول 3 3 

  .114 0715815 هندسة المهد العالي 3 3 

  .115 0715816 مردالت الحماية االستاتيكيه والرقمية 3 3 

  .116 0715818 ةتطبيقاتهاهندسة المواد الكهربية المتقدمة  3 3 

  .117 0715819 استخدام الطاقة المديدة والمتمددة 3 3 

  .118 0715820 موضوعات متقدمة للتحكم فى االنظمة الكهربية 3 3 

  .119 0715821 مقرر متقدم فى التحكم الخطى 3 3 

  .120 0715822 مقرر متقدم فى التحكم الال طى 3 3 

  .121 0715823 منظومات التحكم الرقمى 3 3 

  .122 0715824 تقنيات التحكم األمثا 3 3 

  .123 0715825 المنظومات المتالئمة وطر  التعرف 3 3 

  .124 0715826 نظم التحكم بالشبكات العصبية 3 3 

  .125 0715827 نظم البكاء االصطناعى وتطبيقاتها 3 3 

  .126 0715828 نظم التحكم المبهمة وتطبيقاتها 3 3 

  .127 0715834 االتماهات الحديثة فى اآلالت الكهربية 3 3 

  .128 0715835 النمبجة الديناميكية لآلالت الكهربية 3 3 
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 3 3 
التحكم فى مصادر الطاقة المتمددة باستخدام الكترونيات 

 القوى
0715841 129.  

  .130 0715842 تصميم محوالت الكترونيات القوى 3 3 

  .131 0715843 التحكم فى نظم القوى الكهربية باستخدام الكترونيات القوى 3 3 

  .132 0715844 األتمتة الصناعية المتقدمة 3 3 

  .133 0715845 االلكترونات الصناعية المتقدمة 3 3 

  .134 0715846 مرشحات التوافقية النشطة 3 3 

  .135 0715891 نقا الطاقة بالتيار الكهربى المستمر أو المهد العالى 3 3 

 

 
مشرو  دبلوم فى الهندسة الكهربية )اتصاالت  3 مناقشة

 والكترونيات(

0714601 
136.  

 
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكهربية  3 مناقشة

 )اتصاالت والكترونيات( 

0714701 
137.  

 
فى الهندسة الكهربية ) اتصاالت رسالة ماجستيرالعلوم  8 مناقشة

 والكترونيات(

0714705 
138.  

 
فى الهندسة الكهربية ) اتصاالت  الدكتوراهرسالة  24 مناقشة

 والكترونيات(

0714801 
139.  

  .140 0715601 مشرو  دبلوم فى هندسة القوى واآلالت الكهربية 3 مناقشة 

 
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكهربية  3 مناقشة

 )هندسة القوى واآلالت الكهربية( 

0715701 
141.  

 
فى الهندسة الكهربية )هندسة القوى رسالة ماجستيرالعلوم  8 مناقشة

 واآلالت الكهربية(

0715705 
142.  

 
فى الهندسة الكهربية )هندسة القوى  الدكتوراهرسالة  24 مناقشة

 واآلالت الكهربية(

0715801 
143.  

 

 دكتوراه ( –ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 

 
 شبكات الكمبيوتر610 14 07 

وظييائف  -تقنيييات التحويييا  –ومكوناتييه تكييوين الكمبيييوتر  -موضييوعات شييبكات الكمبيييوتر -معماريييات الكمبيييوتر ونظمهييا 

أمثلة محيددة مثيا الوصيا  -نظم النقا والتممير  -التحكم في الشبكات  -نظم وصا البيانات  -معماريات الشبكات  -الشبكات 

 من نقطة إلى نقطة والتوابر األرضية ودزم الراديو والشبكات المحلية.

 

 مقدمه إلي معالجه اإلشارات الرقمية 611 14 07

تصييميم وتنفيييب  –تحويييا فييورير المحييدد و تحويييا فييورير السييرير  – Zتحييويالت  –إلشييارات واليينظم أات الييزمن المحييدد ا

معالمية اإلشيارات  –عمليات التنبيؤ واالرتيداد اليباتي  –دبف االرتباط  –معالمة اإلشارات العشوائية  –المرشحات الرقمية 

 تنفيب بعض الطر  عن طريق الحاسب. –لتنبؤ الطيفي ا –الطر  غيرا لخطية للمعالمة  –أات المحورين 

 

 مدخل إلي االتصاالت اإلحصائية ونظريه المعلومات612 14 07  

المعالمة المستقرة لالستشعار العريض وتوزيير  -معالمة اإلشارات العشوائية وكثافة الطيف  الل النظم الخطية والال طية 

معيدل النقيا للمعلوميات والمعلوميات  -القناه  –مفهوم المنبر  -)التوزير الالطيفى( ال وضاء والترشيح والتوزير الالجاوس 

متسلسيالت  -نظريية التشيفير  -القنيوات أات ال وضياء  -نظريية معيدل التشيوه  -التشيفير المصيدرل  -التبادلية وسعة القناة 

 تطبيقات. -ماركوف 

 

 انتشار الموجات الكهرومغناطيسية 631 14 07

نظرييية الحييا الوادييد وشييروط الحافيية ـ المهييد الكهرومغناطيسييي ومتمهييات هرتييز ـ  -نظرييية الكهرومغناطيسييية أساسيييات ال

المعادلة الموجية لألنوا  المختلفة من األوساط و تشيما األوسياط الغيير متمانسية و األوسياط المتغييرة مير اليزمن واألوسياط 
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 -االنعكياس واإلرسيال عنيد الحيواف  -ألوسياط العازلية أات الينق  انتشار الموجات المسيتوية فيي ا -أات االعتماد االتماهى 

 انتشار الموجات في األوساط أات الطبقات المتوازية. -انتشار الموجات في األوساط المؤينه  -الموجات السطحية 

 

 انتشار الموجات في األجواء األرضية632 14 07 

تيأثير  شيونة سييطح  -تيأثير انحنياء سيطح األرض  -الموجيات السييطحية  -الموجيات المباشيرة  -انتشيار الموجيات األرضيية 

االنكسيار النياقص  -االنكسيار الزائيد  -االنكسار القياسيي  -انتشار الموجات في طبقة التروبوسفير  -مناطق فريتا  -األرض 

انتشار الموجات في طبقية االيونوسيفير  -وبوسفير االنتشار عن طريق البعثرة من التر -ظاهرة الخفوت  -واالنكسار الحرج 

البعثرة من النييازك  -الظواهر الطبيعية في طبقتي االيونوسفير والماجنيتوسفير  -تأثير الفقد والممال المغناطيسي لألرض  -

 اإلشارات المثلي لالتصاالت  الل طبقة االيونوسفير. -

 

 المنظومات العشوائية 660 14 07

 –تخمييين المتغيييرات فييي المنظومييات العشييوائية الديناميكييية  –الترشيييح والتنبييؤ األمثييا  –لييتحكم والتخمييين الرياضيييات فييي ا

 تصميم األنظمة العشوائية. –الدوائر الفعالة أات المقاومات والمكثفات  –تصميم المرشحات 

 

 االتصاالت الحركية 664 14 07

انتشيار الموجيات  – يواص قنياة االتصياالت الحركيية  –ستخدام التردد إعادة ا –الخلوية  –مقدمة لنظم االتصاالت الحركية 

الخفيو  مين نيو  "راليى" واإلظيالل مين  –نمياأج الفقيد فيي المسيار  –في المناطق السكنية والمناطق القليلة الكثافية السيكنية 

 –المراسيلة والسيعة  –ت الحركيية لوائح االتصياال –تقليا تأثير التدا ا بين القنوات المختلفة  –النو  اللوجاريثمى الطبيعي 

 نظم االتصاالت الشخصية. –تقسيم الشفرة  –نظم الطيف الموسر ونظم تعدد المقاومة 

 

 هندسة التليفونات الرقمية والتحويل 667 14 07

بيديا ت –( CCITTالمواصيفات القياسيية التنظيميية لهي ية ) –طر  تشفير الكالم المختلفية  –ترقيم الصوت  –تعاقب الدوائر 

التبييديا السييرير باسييتعمال الرسييائا  –التبييديا باسييتعمال الوسييائا الصييغيرة )باكييير(  –التبييديا بالتقسيييم المييوقعي  –الييدوائر 

 تحليا أداء نظم التبديا المختلفة. –اللوائح المختلفة للتبديا  –الصغيرة 

 

 مبادئ دوائر النبضات والتوقيت 670 14 07

الموجات والدوائر المنطقية لتولييد أشيكال الموجيات واليدوال المسيتعملة فيي نظيم النب يات  دوائر التحويا والتوقير وتشكيا

 تقنيات تحليا موديالت الدوائر المامدة والمتكاملة والال طية. –وأجهزة القياس والكمبيوتر 

 

 الدوائر المتكامله التناظريه المتقدمه671 14 07  

دراسيية كمييية وأداء الييدوائر ودييدود هييبا األداء لتحديييد  –كامليية أات الق ييبان شييرح وتحليييا وتصييميم الييدوائر التناظرييية المت

مكبيييرات أات ال وضييياء المنخف ييية  –المكبيييرات العمليييية  –موضيييوعات اليييدوائر المتكاملييية الخطيييية  –التقنييييات المثليييي 

 الدوائر الشبه  طية لمعالمة اإلشارات. –والترددات العالية والنطا  العريض 

 

 واص الكهربيه والمغناطيسيه للجوامدالخ672 14 07  

المييواد العازليية والمييواد  –ديياالت السييطح  –مقدميية لنظرييية النطييا   –دراسيية الخصييائص الكهربييية والمغناطيسييية للموامييد 

 المغناطيسية والمواد الحديدية والمغناطيسية الحديدية والموصلة الفائقة.

 

 الدوائر المتكامله الرقمية المتقدمه673 14 07  

التيأثيرات العارضية  – صيائص النبيائ   –طير  التصينير  –تصميم وتحليا الدوائر المتكاملة أات التمميير القياسيي الكبيير 

تصميم أنيوا  اليباكرات  –على الدوائر اإلستاتيكية والديناميكية لوظائف المنطق والباكرة دساب السرعة والقدرة المستهلكة 

 ترالمساعدة.إستخدام الشرائح والوسائا والكمبيو -

 

 الدوائر المتكامله التناظريه من النوع المعدني األكسيدي الشبه موصلي674 14 07 

تصيميم المكبييرات  -أنمياط دوائير تناظرييية ـ اإلشيارات الصييغيرة -(  (MOSأساسييات تصيميم الييدوائر المتكاملية التناظريية

مغيييرات التنيياظرى إلييى رقمييي  -والفوليير اإلسيينادى دوائيير المقارنييات  -والمحييوالت التناظرييية ودوائيير العينييات والتخييزين 

 والعكس.

 

 الطرق المتقدمه في معالجه وتخطيط الدوائر المتكامله 675 14 07
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تيراكم  -، بالشيعا  الاللكترونيى Xبأشيعة  :طر  المعالمية البصيرية -تقنيات التصنير وتصميم الدوائر  -معالمة بنية النبائ  

 ظاهرة توازن ال وء والعيب في تحكم المعالمة. -المبلا والمامد والثقب األيوني طبقات الفيلم السميت النمشي 

 

 تصميم الدوائر المتكاملة بمساعده الكمبيوتر 676 14 07

هيبا المقيرر يوضيح  -هبا المقرر يغطيى موضيوعات متعيددة تتصيا بتطيوير وتصيميم اليدوائر المتكاملية بمسياعدة الكمبييوتر

 وكبا موضوعات تصميم الدوائر المتكاملة ومراجعتها وا تبارها. -لناديتين النظرية والتطبيقية تقنيات تصميم الدوائر من ا

 

 الميكروموجيه القياسات 677 14 07  

المكونيات  -التركيبيات الدوريية  -دالئا الموجات السيطحية  -تأثير األشغال الغير متمانس  -النظرية العامة لدالئا الموجات 

المرشيحات  -الرابطيات االتماهيية  -النبائ  الميكروموجية الغير فعالة  -ثيا باستعمال مؤشرات البعثرة التم -الميكروموجية 

 -الييدوائر الميكروموجييية المتكامليية  -الييدوائر الميكروموجييية  -الرابطييات أات السييتة مييدا ا  -المفاصييالت والمييداوالت  -

   والدوائر التي تمر دراستها.النبائ -القياس المعملي لمؤشرات البعثرة لبعض المكونات 

 

 الكترونيات االتصاالت 678 14 07

 -أنشوطة الطيور -إلى أعلى وأسفا  -المغيرات  -نظم الدوائر االلكترونية العامة المستخدمة في نظم االتصاالت: الخالطات 

ائر الحما واسترجا  دو -محوالت هلبرت والمهمنات  -مزيحات األطوار  -تصميم المرشحات/المواصفات  - (PLL)نم  

 دوائر معالمة اإلشارات. -دوائر التوقير والنبض  -النبض 

 

 الكهروبصريات والليزر 680 14 07

ظياهرة الكهروبصيريات ونبائطهيا  -إنتشار شعا  الليزر: بصريات الموجات الماوسية,  صائص البللورات ومتمهة العزل 

تحلييا  -مقدمة في البصريات الال طية )الفموات الرنانة لليزر( النم  القدير وتحليا االستقرار  -الحيود البصرل/صوتي  -

موضوعات  اصية:  - Qالتحويا  -كسب الليزر وتشبر الكسب  -الالمتمانس  المعادالت ميكانيكية اإلستعراض المتمانس و

 إن غاط نب ات الليزر بعثرة رامان وبرليونى.

 

 الشبكات البصرية المتعددة االرسال بتقسيم الطول الموجى  690 14 07

يم الطيول الموجى:مبيادىء مبادىء ومكونات تعددية االرسيال بتقسي -المصادر البصرية,الكاشفات البصرية،االلياف البصرية

التشيغيا،عرض الطييف وعيرض النطييا  التيرددى البصيرى،تنفيب شيبكات تعددييية االرسيال بتقسييم الطيول الموجى،تحييديات 

-،مقرنيييات النممة،متعيييددات تيييدا ا مييياخ 2×2متعيييددات االرسيييال بتقسييييم الطيييول الموجى:مقرنيييات االليييياف -التصيييميم 

المرشييييحات البصييييرية  -يفييييية،محزوزات مييييوز  موجهييييات الموجييييات زينييييدر،محزوزات الحيييييود،محزوزات بييييراج الل

زيندراالنطباطى،مرشيييييييحات المحيييييييزوزات المتعيييييييددة -بييييييييرو الليفية،تيييييييدا ا مييييييياخ -االن باطية:مرشيييييييحات فيييييييابرى

الشييبكات البصييرية المتعييددة االرسييال بتقسيييم الطييول المييوجى أات  -بصييرية االن ييباطية. -االن باطية،مرشييحات الصييوتى

برتوكيوالت  -ة:شبكات البخ والتحديد،شيبكات توجييه الطيول الموجى،برتوكيوالت االدالية الثابتية وشيبه الثابتية.القفزة الوادد

 -النقا:برتوكوالت الوصول العشوائى مر ألوها المشقوقة، الحماية ضيد االصيطدام. –الوصول العشوائى دون تنسيق ما قبا 

ا: برتوكول ألوها/ ألوهيا،بروتكول مشيقو  الوها/ألوهيا،برتوكول النق –بروتوكوالت الوصول العشوائى دون تنسيق ما قبا 

 ألوها/تعدديةالمنافب بحس الناقا،برتوكول تعددية المنافب بحس الناقا/ألوها.

 

 كشف اإلشارات 710 14 07

ومقيياس نسيب االدتمياالت  –تعاميد جيرام وشيمير  –بيرسون وتقلييا نسيبة اإلبهيام –القرارات الثنائية ومقياس بييز ونيومان

تطبيقيات فيي  –التنبيؤ المثيالي للثوابير  –الكاشيفات المثاليية  –مرشيحات وينير وكالميان  –المرشح المثالخ المعمم  –الكشف 

 الرادار ونظم االتصاالت.

 

 هندسة مرور اإلشارات 711 14 07

 –توزير المرور والواجديه الوصف اإلدصائي:  –األبعاد  –التغييرات  –وددة المرور  –مرور اإلشارات  –مبادئ نظرية 

نظيم  –دوائير توزيير ميرور اإلشيارات  –نظيم الوصيالت  –توزيير الزائيد فيي نظيم الفقيد/االرتقاء  –نظم الفقد ونظم التيأ ير 

 دساسية التحميا الزائد. –التأ ير المركبة 

 

 

 بناء دوائر معالجه اإلشارات الرقمية 712 14 07



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 124 

عمليات معالمة اإلشارات بما  –رات والمرشحات الرقمية التي تعما في الوقر الحقيقي نظام التصميم والتنفيب لمعالمة اإلشا

تطبيقيات فيي معالمية  –تحويا هارتلى والتنبؤ بطيف القيدرة  –فيها تحويا فورير المحدد واللف المحدد وتحويا جيب التمام 

 الكالم والصور واالتصاالت ومعالمة إشارات الرادار واإلشارات الصوتية.

 

 المعالجة المتوافقة لإلشارات713 14 07 

 –الطر  التكرارية للوصول للحا األمثا و واصها التقاربيية  –نظرية وتطبيق الترشيح المتوافق للنظم ومعالمة اإلشارات 

التطبيقات في اكتشياف اإلشيارة  –مرشح كالمان المتوافق وطر  اقا التربيعات  – LMSطريقة  –المرشحات المستعرضة 

 تطبيق على الحاسب لبعض الطر . –ال وضاء ومعالمة الكالم ودبف 

 

 طرق سريعة لمعالجة اإلشارة714 14 07 

 –التحيويالت و اللفيات عدييدة المحياور  –تحيويالت األرقيام النظريية  –طر  سيريعة لليف القصيير وتحوييا فيورير المحيدد 

 .تطبيقات على الحاسب –طر  بناء المرشحات 

 

 ورمعالجة الص715 14 07 

بعثيرة الصيور وتحدييدها وضيغطها وتحسيينها  –معالمة اإلشارات على عدة محاور  –نظرية وتطبيق معالمة الصور رقميا 

 وإعادتها وتقسيمها لطوائف ووصف شكلها وإعادة بناؤها من اسقاطها وإدراك نماأجها.

 

 الطرق العددية للمجاالت المغناطيسية 730 14 07

 -طيير  الفييرو  التقريبييية  -األشييكال المتطابقيية ميين المعييادالت التفاضييلية المزئييية  -الكهروسييتاتيكية الطيير  الرياضييية فييي 

 -طيير  العييزم وتطبيقاتهييا  -طيير  العناصيير المزئييية  -طيير  االسييتقرار والتقريييب  -المسييائا الحددييية أات القيييم االبتدائييية 

 محاكاة كمبيوترية لبعض الطر  العددية.

 

 العددية للهوائياتالطرق 731 14 07 

تحييويالت )فييورير السييريعة( وطيير  التكييامالت  -طيير  العييزوم  –دييا المعييادالت المتكامليية  –الفنييون العددييية للهوائيييات 

شيرائح الطبقييات الواقعية  -تطبيقيات عليى الهوائييات المسيطحة  -طير  التيرددات العاليية  –المحددة أات العناصر الممزئة 

 محاكاة كمبيوترية لبعض هبه الطر  العددية. -تركيب الهوائيات  والمنظومات والقنوات وتصميم

 

 كهرومغناطيسية 732 14 07

االسيتاتيكية  –الممياالت المغناطيسيية  –الممياالت الكهربيية  –الحليول التحليليية  –الحلول التقريبيية  –مشاكا القيم الحدودية 

الطيير  الخاصيية فييي تحليييا  –الت الكهربييية المغناطيسييية التفاعييا بييين المسيييمات المشييحونة والممييا –وشييبه االسييتاتيكية 

 تطبيقات. –المماالت 

 

 انتشار الموجات في األوساط البيولوجية 735 14 07

تطبييق  –نظريية انتقيال اإلشيعا   –قياس الثوابر الكهربية للمسم البشرى  –سلوكيات المزئيات الحيوية  –التعاريف الطبية 

 األجزاء الميكروموجيه المستعملة للمسم البشرى. –سم البشرى اإلشارات الميكروموجيه في الم

 

 هوائيات الميكروموجات736 14 07  

الهوائييات أات  –هوائييات البيو   –الفتحات أات التغبية المتمانسة والتغبية الغير متمانسة  –قاعدة التكافؤ وجهود اإلشعا  

 –هوائييات الشيرائح الدقيقية  –الهوائييات العدسيية  –التقريبيية  طير  األشيعة ال يوئية والطير  –األسطح العاكسة المنحنية 

 الخواص لبعض هوائيات الميكروموجات. –القياس المعملي 

 

 نظريه انتشار الموجات737 14 07  

-االنتشيار فيي الميواد المغناطيسيية )الفيريير(  -االنتشيار الميزدوج  -انتشار الموجات في األوسياط أات االعتمياد االتمياهى 

الطير  التقريبيية وطير  األشيعة  –انتشيار الموجيات فيي األوسياط الغيير متمانسية  –نتشار فيي وسي  البالزميا الممغنطية اال

التصييميم األمثييا لإلشييارات لالنتشييار  ييالل  –انتشييار النب ييات فييي األوسيياط المفرقيية  -WKBطريقيية  -النتشييار الموجييات 

التشيتر مين الكيرات واالسيطوانات  –مسيادة مقطير التشيتر  –تشيتر مبيادئ ال –األوساط المفرقة واألوساط الغير متمانسة 

 الميدة التوصيا الكهربي.

 

 نظريه مصفوفات الهوائيات  738 14 07
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المصيفوفات أات التغبيية الغيير  -المصيفوفات الدائريية عليى شيكا قطير نياقص  -المصفوفات الخطية والمسيتوية المتمانسية 

المصفوفات  –المصفوفات المتأقلمة وطر  تركيب الشعا   -االتماهية المتساوية طر  تصميم المصفوفات أات  –متمانسة 

 مصفوفات معالمة اإلشارة. –العشوائية وطر  تدقيق الفتحة 

 

 نظريه المجاالت الكهرومغناطيسية المتقدمة739 14 07 

مقدمية فيي  -كمسيائا قييم الحافيه  التشيتر والتعيرف -مسيائا اإلشيعا   -الموجات الموجهة: المستوية واالسطوانية والكروية 

 –انتشار المماالت الكهرومغناطيسية في األوسياط المؤينية أات االعتمياد االتمياهى والمتعيددة  –تحليا المصفوفات المتمهة 

االنتشيار فيي األوسياط الغيير متمانسية واألوسياط  -التيأثيرات النسيبية  –االنتشار في األوساط المتحركة  –تيارات المزئيات 

 شوائية.الع

 

 األجهزة الحيوية الطبية 740 14 07

تقنييات فنيون األجهيزة الطبيية لقيياس المتغييرات  –مبادئ قيياس سيريان اليدم  –مبادئ التصوير بالرنين المغناطيسي النوول 

كبييرات الم -األمييان الكهربييي  -قييياس وتحليييا المهييد البيولييوجى والمنتشييرات الطبييية البيولوجييية  -أات االعتبييار االكلينيكييى 

 تحليا اإلشارات وعرضها على الكمبيوتر المعملي. -العملية لمعالمة اإلشارات والمواجهة الكمبيوترية 

 

 نظم التصوير الطبي741 14 07 

الطيب  –اليرنين المغناطيسيي  –التصوير بيالكمبيوتر  – Xالقواعد األساسية لتصوير البنية األساسية للمسم: التصوير بأشعة 

قيدرة  -دساسيية الكشيف –دالية التعيديا  –تحليا النظم المثارة والمعرضة بداللية دقية اإلي ياح  –الفو  صوتيات  –النوول 

 ال وضاء علي توضيح األمراض وتحسين التشخيص.

 

 النبائط الصوتية وتطبيقاتها 751 14 07

وتطبيقييات المرشييحات  –مستشييعرات الكهروضييغ  )كهروبيييزو(  –ات وتحليييا اليينم  المختلفيية مستشييعرات الكهروبصييري

تطبيقييات  -تطبيقييات فييي نظييم االتصيياالت  -طيير  تشييكيا اإلشييعا   –المشييعات الصييوتية  -الرنانييات الصييوتية  –الصييدمية 

 التصوير الفو  صوتي.

 

 نظريه التشفير 760 14 07

 –التشيفير واسيترجا  التشيفير  –الخيوارزم  -تشيفير القنيوات  -عن نظرية معيدل التشيفير مقدمة  -مقدمة عن تقنيات التشفير 

 تقييم أداء التشفير لقنوات االتصال.

 

 نظريه االتصاالت الرقمية761 14 07  

التشيفير  –التعيديا الطيورى اليدائم  -الحدود األساسية للتشفير والتعديا ومعدالت السعة والقطر  –الكشف  –المستقبا األمثا 

 التوازن. -القنوات المرشحة وتدا ا الرموز  -التشفير والتوازن المشترك  -للقنوات أات التدا ا 

 

 االتصاالت ذات الطيف الموسع 762 14 07

نظيم التعيديا التقريبيي  –نظم القفز مين التيردد  –نظم التتابر المباشر  –مقدمة لنظم االتصاالت أات الطيف الموسر المختلفة 

تولييد الشيفرات الشيبيهة  –معيدل الخطيأ كمؤشير أداء  –إشارات التدا ا والشوشيرة  –كسب المعالمة  –ظم المختلطة والن –

تطبيقيات فيي نظيم االتصياالت أات الطييف  –طر  التيزامن والمتابعية فيي نظيم المقاسيم أات الطييف الموسير  –بال وضاء 

االتصيياالت الالسييلكية دا ييا المبيياني واالتصيياالت فييي  –ية اتصيياالت األقمييار الصييناع –الموسيير فييي االتصيياالت العسييكرية 

 األوساط أات الخفو .

 

 ميكانيكا الكم770 14 07  

 مقدمة عن طر  ميكانيكا الكم وتطبيقاتها في القدرة والمزئيات والحاالت المامدة والنووية والطبيعية العملية.

 

 إلكترونيات الكم والبصريات771 14 07  

ديناميكيا  –حليا نظام معيين مين اللييزر مثيا لييزر الغياز ولييزر أشيباه الموصيالت ولييزر الحالية الماميدة أساسيات الليزر: ت

 بصريات دليا الموجات وتطبيقات البصريات المتمانسة. –البصريات الال طية  –ظاهرة ال وضاء  –الليزر 

 

 الكترونيات الحالة الجامدة772 14 07  
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إدصائيات كثافة مستويات الطاقة  –الكتلة الفعالة  –تردد السيكلوترون  –ات دلقات الطاقة نظري –النظام البللورى والتماثا 

 العمليات والخواص ال وئية. – واص الواجهة  –نظرية انتقال الحواما  –نظرية إعادة التممر  –

 

 نبائط ودوائر الموصالت الفائقة773 14 07  

النييد والنظرييية النفقييية للمييزئ المفييرد وتصييفية -نظرييية جيسيينبرج –اإللكترونيييات ازدواج  –مقدميية ميين الموصييولية الفائقيية 

ظيياهرة االقتييراب. الحاليية المختلفيية للنييو   –سييون -كهروديناميكييية الموصييالت الفائقيية ووصييالت جوزيييف –سييون -جوزييف

 التصنير.تقنيات  -الثاني للوصالت الفائقة. الفيلم الرقيق. تطبيقات في الدوائر التناظرية والرقمية

 

 نظريه الدوائر والتحليل بمساعده الكمبيوتر 774 14 07

اإلسيتقرارية والكسيب وعيرض النطيا   -الالفقدية والسلبية  -السببية واالنعكاسية  -نمبجة النبائ  وتكوين معادالت الشبكات 

تحلييا الحساسيية  -وتقيدير اليدوائر  وارزميات دسياب اليدوائر الديناميكيية الخطيية والال طيية ومعيادالت التكاميا المعقيد  -

 والتشوه الال طي.

 

 خصائص النمذجه الكمبيوترية لنبائط أشباه الموصالت 775 14 07

تقنيات المحاكاة بالكمبيوتر لتصنير الدوائر المتكاملة نمبجة النبائ  وألت مثا كسب التيار فيي ترانزيسيتور القطبييات وكيبلت 

 استخدام برامج الكمبيوتر الماهزة. –دني أكسيدل شبه موصلي الفولر الحرج في الترانزيستور المع

 

 نبائط المواد الجامدة777 14 07  

ميكانيكية انتقال الشحن في المواميد وعليى األسيطح البينيية  –المبادئ األساسية والخصائص العملية لنبائ  أشباه الموصالت 

لترانزستورات القطبيات والممال أو التأثير مر التأكييد عليى  النظريات الحديثة –ظاهرة دواما الممال الشديد والسخونة  –

 التقنيات الحديثة والمستقبلية.

 

 نبائط ودوائر الميكروموجات ذات الحالة الجامدة 778 14 07

 -المببييببات والمكبييرات أات المقاوميية السييلبية  -الخييواص األساسييية لييدوائر الميكروموجييات الال طييية أات الحاليية المامييدة 

مممعيات القيدرة وموليدات  -التعيين باستعمال مؤشرات التشيتر -مكبرات الترانزيستور  -رات التردد والمازج اإلعاقى متغي

 دوائر الميكروموجات. -دراسة معملية لخواص بعض النبائ   -م اعفات التردد 

 

 نبائط البصريات وااللكترونوبصريات780 14 07  

نبييائ  الموصييلية البصييرية والييديودات البصييرية ومكثييف الصييور وكواشييف  –كواشييف البصييريات واألشييعة تحيير الحمييراء 

الكهروبصريات ومعدالت دليا الموجات والبصريات  –نبائ  العرض من ليزر أشباه الموصالت الصوتوبصرية  –الصور 

 لال طية.

 

 خاصة في معالجة اإلشارات موضوعات      810 14 07

ونظرا للتطور  - المهمة لتصميم الخوارزمات الرقمية في ممال معالمة اإلشاراتيعرض هباالمقرر األبحاث والمواضير 

ويت من  - السرير والمتالدق في هبا الممال، فان هبا المقرر يعتمد اساسا علي االورا  البحثية الحديثة في هبا الممال

 بصورة غير دصرية المواضير التالية:

محدب، المسائا أات الطبيعة المعكوسة وطر  التسوية، البرممة أات االعداد المبر الخطي العددل، طريقة الحا االمثا ال

  الصحيحة وطر  االستر اء، تمثيا اإلشارات أات الطبيعة المتناثرة.

 

 معاجلة الصور ذات الوضو  العالى811 14 07     

لمية الصيور  المثييرة والمفتوجية تعتبر عمليات دمج عدة صور قليلة اإلي اح لتكوين صورة عالية اإلي اح مين تقنييات معا

ولهييبة التقنييية تطبيقييات عديييدة مثييا االستشييعار عيين بعييد، التصييوير الطبييى، التعييرف علييى النميياأج  - للتحييدى ميين البييادثين

ويشتما المقرر على المواضير التالية: تقنييات معالمية الصيور، طير  دميج الصيور، اسيتخراج  - والتعرف على األشخاص

وسيوف ييتم دراسية اسيتخدام  - العياى فبيبعض التطبيقيات مثيا االستشيعار عين بعميد والصيور الطبييةالصور أات الوضوح 

 الطر  الحديثة لمعالمة اإلشارة مثا طر   وارزميات التطور وتحويا المويمات فى التطبيقات المختلفة.

 

 قنيات الهوائيات الذكية وتعدد المداخل والمخارجت820 14 07     

من أهم التقنيات المستخدمة فى نظو االتصاالت االسلكية  (MIMO)ات البكية وتعدد المدا ا والمخارجتعتبر نظم الهوائي

وتتميز هبه النظم بزيادة السعة وتحسين الكفاءة الطيفية باضافة إلى تقديم دلول جيد  - الحديثة من الميلين الثالخ وارابر
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ارات.ويغطى المقرر موضوعات: نظريات مصفوفات الهوائيات، لمشاكا التدا ا والحبو الناتج عن االنتشار متعدد المس

تعدد المدا ا والمخارج، التشفير نظم التعددية، تقنيات الهوائيات المتأقلمة، مقاومة التدا ا، تقدير زوايا الوصول، تقنيات 

وارزميات التطوروالبكاء الفراغى، الطر  المتقدمة لتصميم الهوائيات البكية ومنها الطر  الديثة المبنية على  –الزمنى

 CDMAاالصطناعى، نظم الهوائيات البكية والتعدد المناسبة للنظم التى تستخدم تقنيات الطيف الموسر بتقسيم الشفرة 

 .OFDMوتقنيات تقسيم الموجات المتعامدة 

 

 ةالكثافةفائق ةتكاملمر الئاودلل المتقدم تصميمال   841 14 07

و تتناول المواضير تطبيق  - شبه موصا(فلز أكسيد للنظم الرقمية القائمة على السيموس )يتم دراسة المفاهيم المتقدمة 

إل تبار مر ا تصميم،والتصميمعملية التركيبات أات أغراض  اصة في نظم رقمية معقدة، التشغيا اآللي والتحقق من 

في المنخف ة على مختلف مستويات التسلسا وتطبيق تقنيات القوى  المبددة  فض القدرة، تقدير الطاقةر م موتقنيات التصمي

 .لتصميما

 

 تكنولوجيا وتصميم الدوائر المتكاملة لترددات الراديو    842 14 07

إستقبال وفقا -معماريات جهاز إرسال - تطبيق الدوائر المتكاملة على دوائرترددات الراديو لتطبيقات اإلتصاالت الالسلكية

يثة، تكنولوجيا األجهزة الفعالة والغير فعالة لتشغيا الدوائرالمتكاملة لترددات الراديو، لمعايير اإلتصاالت الالسلكية الحد

ُمكبرات منخف ة ال وضاء، مازجات، مصادر الترددات، مكبراتالقوى، أجهزة إستقبال أو إرسال أدادية الرقائق، تغليف 

موعة رقائق الدوائرالمتكاملة  لترددات الراديو دراسة داالت إ تبار مم - وإ تبار الدوائرالمتكاملة  لترددات الراديو

تصميم رقائق دوائر التردد  - تصميم الدوائر المتكاملة باستخدام الحاسب - يير اإلتصاالت الالسلكية الحديثةالحديثة وفقا لمعا

 .الالسلكي المتكاملة كُمَكون أساسي ألداء وظيفة اإلرسال واإلستقبال الالسلكي

 

 برمجيات الراديو: هندسة الراديو الحديثة843 14 07    

معماريات  - مقدمة عنبرمميات الراديو، األجهزة التي يُمكن برممتها لتعما مر أجهزة اإلرسال واإلستقبال المختلفة

 برمميات الراديو، أددث ما وصلر إليه برممياتالراديو، استعراض المبادئ األساسية، تحليا عملية االستقبال.

 

 المعالجة الرقمية المتقدمة لإلشارات وتصميم الُمرشحات   844 14 07

طول الكلمة  رياضياتالكفؤ،  تقطعالُمرشحات الرقمية، تطبيقات تحويل فورير الم تحقيقالتحليل المتقدم، تصميم و
 ةمتعدد ةميرق ات، تصميم ُمرشحالتنبؤو تشكيل الضوضاء،التقليل النقطة الثابتة، الدورات الحدودية،التحقيقبالمحدودة، 

    تكيفي.الساسي األترشيح الالقيم، محوالت هيلبرت، توليد اإلشارة التحليلي، 

 

 االتصاالت الالسلكية المتقدمة   861 14 07

الشبكات الخليوية، مشاكا الخبو و التدا ا، كشف االشارات فى النقا الغير مشفر على قناة  بوضيقة النطا ، أسس نظرية 

، سعة القناة ، تعدد الوصولية على القنوات الخابية، تعدد الوصولية بالتقسيم المتعامد للترددات ةالالسلكيالمعلومات للقنوات 

، االتصال المنتهز للفرص وباستخدام الفراغ والزمن لعدة هوائيات، األنظمة متعددة المدا ا ومتعددة  المخارج ، والكشف 

  لعدة مستخدمين.

 

 هندسة اإلتصاالتموضوعات خاصة فى    862 14 07

 االتصاالت. هندسة االتماهات الحديثة في

 

 الشبكات الوصولية الضوئية863 14 07   

ويتناول المقرر مزايا إستخدام  - يقدم المقرر تقنيات لمختلف الشبكات الوصولية بما فى ألت  شبكات الكابا وشبكات المنزل

ويوضح المقررعلى نطا  واسر تحديات ومتطلبات تقنيات مختلفة للتعدد  - البنية التحتية أات الشبكة السلبية ال وئية 

    الوصولى للشبكات ال وئية السلبية.

 

 

 

 نظم االتصاالت البصرية المتقدمة 864 14 07

نظم  - مكونات نظام االتصاالت البصرية - تطور نظم االتصاالت البصرية - مقدمة في نظم االتصاالت البصرية

أنظمة اإِلتصاالت  - األساسية WDM معِددات -(WDM) بطول الموجة  اإِلتصاالت البصرية أات تعُددية التقسيم

نسبة اإِلشارة  -(OSNR) نسبة اإِلشارة لِل ميج البصرية - ضميج المستقبا والكشف المباشر - البصرية المتقدمة
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نشر اإلشارة في  - مخططات اإلستخالص - الكشف المتماست -Q دساسية المستقبا وعاما -(SNR) لِل ميج الكهربائية

نظم اإِلتصاالت  -ال ميج في الم خمات البصرية  -الم خمات البصرية  - التأثيرات الغير الخطية - األلياف البصرية

 OFDM األنوا  المختلفة ألنظمة -(OFDM) مبادئ تعديدية التقسيم بالترُدد المتعامد - البصرية أات الت خيم الدورل

  MIMO-OFDM. منظور - عاهات التشتر في األلياف البصرية -البصرية نشر اإلشارة في األلياف  - البصرية

 

    اشباه الموصالت المواد   870 14 07

علم التبلور - شبه الموصلةاساسيات الميكانيكا الموجية وم تطبيقات على النبائ   - اساسيات الميكانيكا االدصائية وتطبيقاتها

دزمة الطاقة فى البعد الوادد والبعد الثالثى.داالت الفوتون والفونون  -انواعها المتعلقة باشباه الموصالت 

المواصلية باستعمال االلكترون والفراغ فى شبه الموصا. ثابر الحركة  -وااللكترونوالتتصادم الباتى والتصادم التبادلى 

 بينهما.واالنتشار والعالقة 

 

 النبائط شبه الموصلة    871 14 07

دا المعادلة  - معادلة استمرارية الشحنة وظاهرة داجز المهد مر انعدام التحيز - فى الوصلة الثنائية االنتشار واالنمراف

المهد وسعة االنتشار ودراسة ظاهرة قطر التيار.واالنهيار تحر  تحر تأثير جهد ايمابى وجهد عكسى .الدائرة المكاف ة

الدوائر المكاف ة  - معادلة التيار مر المهد فى نبيطة الترانسستور فى دالة التيار المستمر والمتردد ضعيف السعة -العكسى 

 -انوا  غير تقليدية من النبائ  مثا وصلة النفق الثنائية والمقوم السيليكونى المحكوم وترانسستورتأثير الممال. -التقريببة  

شبه موصا من النو  الموجب اوالسالب وكبلت اد ال تأثير طول القناة فى -عازل)اكسيد(-ر معدنانوا  من ترانسستو

  دراسة بعض انوا  مختارة من النبائ  شبه الموصلة فى المدى الميكروموجى. -الخواص 

 

 النظرية  المتقدمة لألعداد    881 14 07

نظرية البواقى وتطبيقاتها ونظرية أويلر وتطبيق  -األرقام والمتسلسالت وتمثيا األعداد واألرقام األدادية والخوارزمات 

  تتقنيات التشفير.

 

 التشفير وتأمين الشبكات  882 14 07

 لومات بين الشبكات.يقدم المقرر تقنيات تشفير الرسائا وطر  تحسين التشفير ودماية البيانات بطر  متقدمة لتأمين المع

 

 النانو تكنولوجي  891 14 07

تكوين ) صنير تركيبات النانو(، تأنوا  تركيبات النانو  -مفاهيم ومنظور - االهمية والتحديات(  مقدمة عن النانوتكنولوجى

ممهر القوه  - شعا  االيون المركز   - التغطية المغزلية  - التبخير االلكتروني  - التممير الباتي الطبقي -جسيمات النانو

 ترسيب البخار الكيميائي - ترسيب البخار الفيزيائي - الغزل الكهربي - النقرشه االلكترونيه - لترقير و نقرشه النانوالبرل 

االستشعا   - االمتصاص وفموات الطاقة - الطر  البصريه)  صائص تركيبات النانو(، ترسيب الطبقات البرل -

ميكروسكوب المسح    - ميكروسكوب القوى البرية  - الطر  التصويرية  - قياس اهليلمي -والميكروسكوب ال وئى

 - الحساسات البي ية   - لخاليا الشمسية) ا تطبيقات(،  المقياس الشكلي -ميكروسكوب االرسال االلكترونى  -االلكترونى

 .(ه النانوز رف - الهندسة البيوطبية  - االجهزة االلكترونية

 

 هندسة القوي الكهربيه 611 15 07

تقنية ال غ  العالي ـ تنسييق العيوازل ـ نظيم التوزيير ومحيوالت القيدرة ـ تطبيقيات وا تبيارات ـ مكثفيات القيدرة ـ تيأريض 

 منظومات القوى )الطر  واألجهزة(.

 

 تصميم نظم القوي الكهربيه ومعداتها612 15 07  

ومواصفاتها القياسية الدولية ـ ا تبارات معدات القوى ـ التصميم الكاما لمنظوميات القيوى ـ التطور في ممال معدات القوى 

 تطبيق نظم التصميم باستخدام الحاسب اآللي واستخدام معدات القوى الكهربية.

 

 

 المواصفات القياسية العالميه والمواصفات الفنية لمعدات القوي الكهربيه 613 15 07

بخصييوص المواصييفات الفنييية واال تبييارات والفحييص ومتابعيية  IECالمواصييفات القياسييية العالمييية: المواصييفات العالمييية 

 معدات القوى.
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 تطبيقات الحاسب اآللي في هندسة القوي الكهربيه 614 15 07

الطير  العدديية فيي هندسية طر  الحاسب اآللي فيي هندسية القيوى الكهربيية ـ اسيتخدام البيرامج السيابقة اإلعيداد ـ تطبيقيات 

 القوى.

 

 حماية منظومات القوي الكهربيه 615 15 07

األنوا  الخاصة من المردالت الكهرومغناطيسية ـ الحماية الخلفية ـ أتيزان الينظم وميردالت الخيروج عين التيوازن ـ إعيادة 

ق  ـ ا تبار ومعيايرة الميردالت ـ دوائير تنسيق المردالت و ط  الل -الثقا والتزامن ـ دماية نظام القوى الكهربية المتكاملة

 ا تبارات التشغيا ـ ا تبارات نظم الحماية. -اللق  والمردالت المساعدة 

 

 التحكم اآللي 620 15 07

تصييميم  –الال طييية  –التحكمييية  –الفراغييي  –تمثيييا الحييال  –الطيير  التقليدييية للتحليييا  –مراجعيية علييى اليينظم الخطييية 

 تمثيا الحال الفراغي للنظم الرقمية. –مقدمة للنظم الرقمية  –المالدظية  –المتحكمات 

 

 نظم التحكم الخطي 621 15 07

الال طية للنظم متعيددة  –االدكمية  –نظم متعددة الد ول والخرج  –مراجعة المتحكمات أات الد ا الوادد والخرج الوادد 

 نظم الخطية باستخدام الطر  المختلفة.اتزان ال –تطبيقات على تصميم المتحكمات المثلي  –الد ا والخرج 

 

 نظم التحكم الرقمي 622 15 07

االدكميية والال طيية عليى  –نميوأج ف ياء الحيال المتقطير  – Zالتصيميم باسيتخدام تحيويالت  –مراجعة على تحلييا الينظم 

 ة.اتزان النظم الرقمية باستخدام طر  مختلف –تصميم المتحكمات الرقمية  –نظمئ التحكم المتقطعة 

 

 التحكم المنطقي المبرمج 623 15 07

 –المتكامليية  –مقدمية لينظم الييتحكم أات اليدوائر المغلقية لمتحكمييات أنيالوج ـ متحكمييات القفيا والفيتح ـ المتحكميات المطيرده 

مج أمثليية علييى اليينظم الصييناعية ـ المتحكمييات المبيير –المتحكمييات الرقمييية  -المطييرده والمتكامليية واالشييتقاقية  -االشييتقاقية 

العنياوين  –المنطق المباشر والمنطيق الرقميي  - طوات التشغيا  -لمتحكمات صناعية ـ الخصائص العامة وشكا المنظومة 

استشيعار  - PIDتشيغيا األنيالوج المتتيابر واليتحكم اليدائرل ـ تحكيم  -والسمالت ـ الموقفيات والعيدادات ـ اليدوال المتقطعيه 

PLC 

 

 ور في التحكم ونظم األجهزةتطبيقات الميكروبرسيس624 15 07  

مقابلة الميكروبرسيسور: تعريفيات ـ طبقيات المقابلية ـ اعتبيارات المقابلية ـ مقابلية الق يبان ) التزامنيية وغيير التزامنيية ( ـ 

 الباكرة والمقابلة المحيطة ـ الباكرة الخرائطية ـ المقابلة األنالوج للميكروبروسيسور ـ محوالت أنالوج رقمي.

 

 التعرف علي النظم625 15 07 

التعيرف عليى االسيتمابة  –تتبر البارامترات فيي الينظم الباتيية: أات الحيا األمثيا  –المبادئ اإلدصائية وطر  الحا األمثا 

تقييدير البييارامترات  –تقييدير البييارامترات بييدون إدصييائيات مسييبقة  –تقييدير البييارامترات بييالطر  اإلدصييائية  –النب ييية 

مالدي  لييونبرجر  –الطر  التمريبية  –التعرف باستخدام محوالت البالس العكسية  –ير االستمابة الترددية تقد –الموزعة 

 المثالي.

 

 طرق التحكم المستخدمة في النظم الكهربية 626 15 07 

و  وفييرو  العييدد الالزميية لتوليييد ممميي –المتحكمييات التقليدييية  –نمييوأج النظييام المناسييب  –مقدميية لتعريييف اليينظم الكهربييية 

أمثليية علييى نظييم الييتحكم  –إنشيياء نظييم متكامليية وبنيياء أشييكال تخطيطييية  –الطيير  الكهربييية والطيير  الميكانيكيييه  –البيانييات 

 طر  المقابلة.  –المتحكمات المبرممة  –نظم التحكم في المهد والتردد  –نظم التحكم في السرعات  –الموضعي 

 

 

 والمواصفات الفنية للتحكم ومعدات القياس المواصفات القياسية العالمية627 15 07 

لمعدات  –فحص وا تبارات التشغيا  –بالمواصفات الرئيسية، اال تبارات  IECتغطية شاملة للقياسات الدولية مثا قياسات 

 التحكم والقياس.

 

 مبادئ التحكم الرقمي 628 15 07
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تصميم  –تمييز التعويض المستمر  –المرشحات الرقمية  – Zتحويالت  –الحاسب الرقمي في تقطير التحكم بالتغبية الخلفية 

ا تبيارات  –تصيميم المتحكميات والمشياهدات عين طرييق متغيير الحالية  –األ طياء الناتمية مين التحدييد  –التعويض المميز 

 التحكم غير الخطى الحديخ لمحركات التزامن. –معملية لنظم الطاقة 

 

 ياآلالت الكهربية والتحكم اآلل 631 15 07

تيأثير التنبيييه علييى  -لييآلالت المتزامنية ـ نظيم الودييدة ـ تمثيييا اآلالت المتزامنيية ـ النميياأج الخطيية ـ نظيم التنبيييه d-qنميوأج 

 االتزان ـ النظم أات اآلالت المتعددة ـ منظومات المهد اآللية ـ التحكم في نظم التنبيه.

 

 اآلالت الكهربية المتقدمة632 15 07 

تحويييا الطاقيية ـ المميياالت الكهرومغناطيسييية فييي اآلالت الكهربييية ـ األنييوا  الخاصيية ميين اآلالت التصييورات األساسييية ل

ـ أنيوا  األقطياب المختلطية( الموليدات أات التغبيية  PMالمحركيات أات الخطيوة ـ ومحركيات  -الكهربية )األنوا  الخطية 

 الباتية )النو  القائم بباته(.

 

 )أ(االلكترونيات الصناعيه  641 15 07

 دوائر االنطال . –مقطر رباعي  –المغيرات الدائرية  –طر  تخفيض التوافقيات  –عالقات المهد والتيار 

 

 التحريك الكهربي 651 15 07

أسس وتقسيمات آالت التحريت الكهربيية ـ ديناميكيية آالت التحرييت الكهربيية ـ أنيوا  األدميال ـ االتيزان المسيتقر واالتيزان 

طيير  بييدء المحركييات الكهربييية ـ فرمليية  -سييرعة محركييات التيييار المسييتمر ومحركييات التيييار المتييردد  العييابر ـ الييتحكم فييي

 0دراسة سخونة المحركات )دورات األدمال والمقننات الحرارية (  -المحركات الكهربية ـ المقننات 

 

 التحريك الكهربي باستخدام مكونات الحالة الجامدة652 15 07 

 –تحلييا آلية التييار المسيتمر أات التغبيية المسيتقلة باسيتخدام دوائير السيرعة  –أات األربعية أربيا   مغيرات التييار المسيتمر

البادئيات الر يوه آلالت  –نظم تصحيح طاقة االنزال  )نظيم العيزم الثابير, نظيم القيدرة الثابتية(  –التيار أات التغبية الخلفية 

 التيار المتردد أات القفص السنمابي.

 

 المواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية لمعدات التحريك 653 15 07

المتعلقة بالمواصفات الرئيسية ـ اال تبيارات والتفتييش وا تبيارات التشيغيا  IECتغطية شاملة للقياسات الدولية مثا قياسات 

 لآلالت الكهربية ومعدات المر.

 

 موضوعات خاصة في هندسة القوي الكهربية 711 15 07

الطر  المختلفة لحسابات دائيرة  –تمثيا الدائرة المكاف ة لألجزاء المختلفة من منظومة القوى  –ا األ طاء:  لفية عامة تحلي

 –معاوقة التتابر الصفرية للخ  متعدد التوازيات في وجود وفى عدم وجود الرب  التبادلي وتأثيره عليى الحسيابات  –القصر 

اسيتمابة نظيم  –اء غيير المتماثلية )الخي  المفتيوح أو الخي  المقصيور أو كليهميا معياً( استخدام الحاسب اآللي في دالة األ ط

وأليت بدراسية  –أ طياء الخي  أل التييار المتيردد  –التيار المستمر أات ال غ  العالي لـ : أ طاء الخ  أل التيار المسيتمر 

  نظم التيار المتردد أات المعاكسيات. –ت التأين ادتماال –أ طاء نظم التيار المتردد  –الخصائص وتمثيا مقومات االستبيان 

ا تبيار  –تكياليف نظيم التوزيير فيي المنياطق  –ا تبيار تقنيية المهيد  –تقيدير األدميال  –نظم التوزيير: تخطيي  نظيم التوزيير 

تصييميم  –مخطوطية الشيبكة  –وصيالت المسيتهلكين فيي المنيياطق النائيية  –محطيات المحييوالت  –إنشياء الخطيوط  –النظيام 

 الحسابات المتفاعلة لنظم توزير أات ال غ  المنخفض والمتوس . –الشبكات أات أقا تكلفة 

 

 موضوعات حديثه في التحكم في منظومات القوي الكهربيه 712 15 07

االتماهات الحديثة في التحكم علي منظومات القول الكهربية مثا: التحكم علي منظومة القول الكهربيية لمنظومية أات أبعياد 

 التحكم الحديخ الال طي علي آالت التيار المتردد التزامنية. –استخدام مرشح كالمان  –التحكم األمثا والمتالئم  –يرة كب

 

 مصادر الطاقة المتجددة 713 15 07

أنيوا  الطاقيية المتميددة: الريياح، المييد الميوجى، طاقيية األرض  –تعرييف الطاقيية المتميددة  –أنيوا  الطاقية المختلفيية المتادية 

مصييادر الطاقيية  –تصييميم وإدارة منظومييات الطاقيية المتمييددة  –اقتصيياديات الطاقيية المتمييددة  –تخييزين الطاقيية  –الحرارييية 

 تطبيقات. –المتمددة والتقليدية 
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 منظومات التحكم الخطية 720 15 07

المنظومييات الخطييية أات اتييزان  –التحييويالت التشييابهيه  –طيير  التحويييا إلييي نمييوأج  طييي  –تمثيييا المنظومييات الخطييية 

التصيميم مين  –قابليية المراقبية وتصيميم جهياز المراقبية  –قابلية التحكم وتصميم أجهزة تحكيم مختلفية  –المتغيرات المتعددة 

  الل  اصية االنفصال.

 

 منظومات التحكم الالخطي 721 15 07

 –أنيوا  العناصير الال طييه  –موصيالت  اليتحكم الال طيي باسيتخدام -التحويا من منظومات ال طيه إلي منظومات  طيه 

أمثله علي التحكم في محركات سفن الف اء  –االتزان  –التحليا باستخدام مستول الطور  -التحليا باستخدام الدالة الوصفيه 

 والصواريخ والطائرات.

 

 منظومات التحكم الرقمي722 15 07  

االسيتمابة الزمنيية  –مخط  سريان اإلشارة المركبة  – zالتحويا  –مقدمه لنظرية تقطير اإلشارات وإعادة استنتاج اإلشارة 

 التحكم الال طي. –تحليا وتصميم منظومات التحكم اإلدصائية  –تصميم جهاز تحكم رقمي  –واالستمابة الترددية 

 

 منظومات التحكم األمثل 723 15 07

تكوين موضو  التحكم األمثيا أل  -رياضيه مقيده تكوين موضو  التحكم األمثا أل األزمنة الالمتقطعه كبرممة  –تعريف 

 مقدمه للطر  الحسابية المستخدمة في التحكم األمثا. –تطبيقات  –األزمنة المتصلة بواسطة دراسة المتغيرات 

 

 مقرر متقدم في التحكم724 15 07 

التنبؤ والترشيح الميتالئم  –تحكم البكي ال –التحكم في المنظومات أات األبعاد الكبيرة  –األنظمة العصبية  –التمثيا والتحكم 

 التحكم المتالئم في المنظومات العشوائية. –

 

 المنظومات المتالئمة وطرق التعرف725 15 07  

طير   –تصميم المنظوميات أات اليتحكم اليباتي  -التحكم المتالئم باستخدام نموأج مرجعي  –التعرف علي المتغيرات زمنيا 

 تطبيقات. –االتزان والتماست  –مودد للتحكم المتالئم  مد ا –جدولة معاما الكسب 

 

 تصميم ومحاكاة منظومات التحكم726 15 07  

بناء وا تبيار منظومية  –تصميم أجهزة القياس التفاضلية  –استخدام الحواسب التناظرية في طر  المحاكاة وكشف األعطال 

 الحصول علي التصميم المنتخب. – التركيز علي الخواص الكيفية للتصميم –تحكم متناهية الصغر 

 

 الشبكات العصبية 728 15 07

التعلييم  –موائمية الشيبكات  –سيعة المعلوميات  –النمبجية الرياضيية  –الخصائص الع وية والتشيريحية للشيبكات العصيبية 

طير  مشياكا  – طير  الخيوارزم –اليباكرة المسياعدة وأنيوا  مسيائا األمثلييات  -التعيرف عليى النمياأج  –والتنظيم اليباتي 

 التوصيا والتنفيب.

 

 النظرية العامة لآلالت الكهربية 731 15 07

النميوأج  –تكيوين معيادالت االتيزان للمنظوميات الكهروميكانيكيية  –دوال الطاقية ومعادلية الجيرانج  –اإلدداثيات األساسيية 

D,Q  تطبيقات باستخدام المصفوفات –لآلالت الكهربية مر التطبيقات على اآلالت أات المماالت المتعامدة 

 

 

 

 

 أنواع خاصة من اآلالت الكهربية732 15 07 

المحركيات الخطويية: أنواعهيا، زاويية الخطيوة، أنيوا  دوائير  –إنتاج العزوم في منظوميات تحوييا الطاقية الكهروميكانيكيية 

 –أنيوا  محركيات المعاوقية المختلفية  –محركيات المعاوقية أنواعهيا ومنحنييات أدائهيا  –تزان وأديوال االتيزان التحريت، اال

 اآلالت أات المغناطيس الدائم.

 

 ديناميكية وتمثيل اآلالت الكهربية733 15 07  
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اليباتي: اليدائرة المكاف ية، التمثييا آالت الحيخ  –آالت التيار المستمر: اليدائرة المكاف ية، الخيواص الديناميكيية ألنيوا  مختلفية 

اآلالت التزامنية: تأثير بروز األقطاب، الحخ الباتي والدائرة المكاف ة،  –الديناميكي في دالة االستقرار، تمثيا أنوا  مختلفة 

 منحنيات األداء. –المعادالت الرياضية، الخواص في الحالة العابرة ودالة االستقرار 

 

 الصناعية )ب( االلكترونيات 741 15 07

 مغيرات التردد اإلستاتيكية. –الرصد  –مد الت البيانات  –المتحكمات المنطقية المبرممه 

 

  لتحريك الكهربي باستخدام مكونات الحالة الجامدة 751 15 07

 –ر السيرعة تحلييا آلية التييار المسيتمر أات التغبيية المسيتقلة باسيتخدام دوائي –مغيرات التييار المسيتمر أات األربعية أربيا  

البادئيات الر يوه آلالت  –نظم تصحيح طاقة االنزال  )نظيم العيزم الثابير, نظيم القيدرة الثابتية(  –التيار أات التغبية الخلفية 

 التيار المتردد أات القفص السنمابي.
 

 التحكم في منظومات التحريك للتيار المتردد 752 15 07

اليتحكم المتمهيى فيي  –تيار مستمر إلى متيردد )وجيه واديد وثالثية أوجيه(  واص المحرك الحثى المتغبل من دائرة تحويا 

أنييوا  آالت التيييار  –اسييتخدام الميكروبرسيسييور كييأجهزة تحكييم  –الييتحكم المييتالئم فييي المحييرك الحثييى  –المحييرك الحثييى 

 المستمر عديمة الفر .

 

 استخدام الميكروبرسيسور للتحكم في منظومات التحريك الكهربي 753 15 07

توليييد إشييارات البوابييات لييدوائر تغيييير المهييد  – (Assembly)لغيية التممييير  –أجهييزة الييرب   –تركيييب الميكروبرسيسييور 

اسيتخدام الميكروبرسيسيور  –منظومات المهد ثالثية األوجيه  –المقطعات  –للمقوم والمتحكم ثالثية األبعاد وسداسية األوجه 

 كمهاز تحكم تناسبي تفاضلي تكاملي.

 

 الدوائر الرقمية والمنطقية ألجهزه التحريك ذات الحالة الجامدة754 15 07  

اآلالت أات  –محركيات المعاقية أات الوصيا والفصيا  –محركيات المعاقية  –التحكم ودوائر التحريت للمحركيات الخطويية 

 المغناطيسية الدائمة.

 

 موضوعات مختاره في القياسات الكهربية761 15 07 

عناصير  –أجهيزة اليد ا لينظم القياسيات  –شيكا اليد ا والخيرج  -الشيكا اليوظيفي العيام  –م القياسيات المعالمة العامة لنظ

نظيم التييار المسيتمر ونظيم  –تكيييف اإلشيارات وإد يال البيانيات  –اإلدساس: مغيرات اإلشيارات الرقميية الخاملية والفعالية 

مغييرات  -نظيم القياسيات المرتمعية: أنيوا  الينظم  –عكيس أنيالوج/رقمي وال –عينيات التحوييا  –المكبرات  –التيار المتردد 

 اإلشارات العكسية.

 

 تطبيقات الطرق الرياضية في الهندسة الكهربية771 15 07 

العمليييات والتحليييا  –التغييير باسييتخدام متوسيي  المربعييات  –االدتميياالت والمتغيييرات العشييوائية  –مقدميية لليينظم العشييوائية 

البرمميية الرياضييية )الخطييية  –التقليييا المقيييد  –التقليييا غييير المقيييد  –األسييس الرياضييية  –طيير  الحييا األمثييا  –الطيفييي 

 والديناميكية(.

 

 تحليل نظم القوي811 15 07 

اكتشياف وتحدييد  –تحلييا الحساسيية فيي الحاليه المسيتمرة  –تحليا الحالة المستقرة لنظيام القيول  –تمثيا أجزاء نظام القول 

 نظريه تقدير الحالة وتطبيقاتها. –السريان العشوائي للحما  –الطاقة   طأ المعلومات في نظام

 

 

 تخطيط نظم القوي812 15 07 

نظم تخطي  التوسر فيي نظيم النقيا األتوماتيكيية  –تخطي  نظم النقا  –النماأج المحددة والنماأج االدتمالية  –التخطي  العام 

معولية النقا  –التوليد المركب  –اآللية مر اعتبارات العواما العملية تخطي  الشبكات  –دساسية الشبكة  –نظرية قليمان  –

 التنبؤ باألدمال. –

 

 التشغيل األمثل لنظم القوي813 15 07 
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 –التشيغيا االقتصيادل للوديدات الحراريية والوديدات الالدراريية / المسييائية  –المعادلية التامية لمصيفوفات منظومية القيوى 

 تحليا األعطال المستقرة. –تتبر األمان في منظومة القوى  –إلزام الوددات: العناصر وطر  الحا  –انسياب القدرة األمثا 

 

 الحاالت العابرة في منظومات القوي814 15 07 

تمثيا المعيابر لمنظوميات القيوى  –الحاالت العابرة األ رى في منظومات القوى  –مراجعة الموجات الرادلة على الخطوط 

 –دياالت لدراسية الظيواهر العيابرة الكهربيية  –تنسييق العيوازل  –لحسابات للظاهرة العابرة الكهربيية طر  ا –وعناصرها 

 طر  القياسات وا تبار الدفعات أات المهد العالي.

 

 هندسة الجهد العالي815 15 07 

ة السييائلة والصييلبة أدييدث األبحيياث المنشييورة فييي ممييال المييواد العازليي –المديييد فييي توليييد ال ييغ  العييالي ومعييدات القييياس 

 المواصفات القياسية الدولية المتعلقة وا تبار معدات ال غ  العالي. –المديد في ممال معدات ال غ  العالي  –والغازية 

 

 مرحالت الحماية االستاتيكيه والرقمية816 15 07 

األنيوا   –النظريات والتصميم  المردالت الرقمية: –الخصائص والتطبيقات  –تصميمها  –المردالت االستاتيكية وأنواعها 

 ا تبار ومعايرة كا من نوعى المردالت االستاتيكية والرقمية. –والتطبيقات 

 

 هندسة المواد الكهربية المتقدمه وتطبيقاتها  818 15 07

العازليه فيى تطبيقيات الميواد  –الكهربيه أات المغناطيسييه العالييه الكهربييه الممغنطيه  –عمليه المغنطه  –عملية االستقطاب 

تطبيقات الميواد العازليه فيى األجهيزة والمعيدات  –تطبقات المواد العازله فى معدات القوى والتوزير  –المتطلبات الصناعيه 

الحفيي   –الييييزو تييرانس ديوسييرز  –أجهييزة الييبكره فييى معييدات الحاسييبات  –المكثفييات الكبيييره المودييدات  –االلكترونيييه 

 الموصله الفائقه فى ضغ  الطاقة واالستخدامات الهندسيه الفائقه.إستخدامات  –المغناطيسى للطاقه 

 

 أستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة    819 15 07

طاقه المحيطات الحرارية وطاقة المحيطات الموجيه وطاقة باطن األرض الحرارية وطاقة المد والمبر  –اآلالت الحرارية 

الطاقة  –طر  تخزين هبه الطاقة  –إنتاج  الهيدروجين من هبه الطاقات  –ود وماكيناتها وأدواتها التفصيلية  اليا الوق

الطاقه  –الطاقة الشمسيه عن طريق المركزات  –المتولده من النفايات الصلبه والسائله. الخاليا الشمسيه الفوتوفوليته 

 التحكم هبه الطاقات. طر  –الطاقة الناتمه من توربيانات الرياح  –الشمسيه باستخدام االقمار الصناعية 

 

 وضوعات متقدمة للتحكم فى األنظمة الكهربية    م    820 15 07

محركات الخدمة المختلفة فى  –تمثيا اآلالت الكهربائية فى منظومات التحكم  –تمثيا الشبكات الكهربية فى أنظمة التحكم 

دة النظريات المستخدمة للتحكم فى األنظمة تمثيا ونمبجة محطات توليد الطاقة الكهربية المتمد –منظومات التحكم 

 الكهربائية المختلفة.

 

             مقرر متقدم فى التحكم الخطي  821 15 07

تقنيات التمثيا الخطى، طر  التمثيا فى فراغ الحالة، التحويالت المتماثلة، التمثيا بواسطة التغبية العكسية، تحليا االتزان  

 والتحكم األمثا، نظريات أنظمة التحكم الخطى،  اصية الفصا والتصميم، المتحكمات وتصميمها.

 

 مقرر متقدم فى التحكم الالخطى 822 15 07

الخطية  –نظرية ليا بونوف لالتزان  –اسلوب الدالة المعبرة  –تحليا المستوى الطورى  –ات الال طية سلوك  المنظوم

 دراسة داالت. –التحكم بالكيفية المنزلقة  –بالتغبية العكسية 

 

 

 منظومات التحكم الرقمى 823 15 07

أنظمة التحكم الرقمى  -نظم التحكم الرقمى تحليا وتصميم  -األستقرار وإمكانية المشاهده والتحكم فى األنظمة الرقمية 

المتحكم التناسبى التكاملى التفاضلى الرقمى. دراسة دالة: تحليا آداء عملية صناعيه  -المباشر فى العمليات الصناعية 

 مختارة وتمثيلها على الحاسب اآللى.

 

 تقنيات التحكم األمثل 824 15 07
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مسائا  - المنظمات التربيعية الخطية - األنظمة المستمرة والمتقطعة زمنيا الحا العام لمشكلة التحكم األمثا فى كا من

 دراسة دالة: تقنية األنتشار األمثا لسرب المزي ات وتطبيقة على عملية صناعية مختاره. - الد ول والحاالت المقيدة

 

 المنظومات المتالئمة وطرق التعرف  825 15 07

 –المنظومات المتالئمة أات النموأج المرجعى  –لبارامترات فى الزمن الحقيقى تقدير ا –مقدمة للمنظومات المتالئمة 

 دراسة داالت. –التقنيات الخاصة بمولة الكسب  –المنظمات أاتية التوليف 

 

 نظم التحكم بالشبكات العصبية  826 15 07

طرية، آالت المعاونه المتمهة، قال مقدمة، عمليات التعلم، المستقبالت المفردة ومتعددة الطبقات، شبكات دوال القواعد

 البرممة الدنياميكية للشبكات ديناميكا الشبكات.

 

 وتطبيقاتهانظم الذكاء االصطناعى  827 15 07

أنظمة التحكم  –آالت البكاء العصبية والمهبهمة  –تقنيات البكاء االصطناعى فى تحليا وتصميم منظومات التحكم  –مقدمة 

 رزمات المينية فى تحليا وتصميم أنظمة التحكم.المبهمة المتوائمة، الخوا

 

 وتطبيقاتها  نظم التحكم المبهمة  828 15 07

أنظمة  –المنطق المبهم واسلوب التسبيب  –معايير األنظمة المبهمة  –قواعد الممموعات والعالقات المبهمة  –مقدمة 

 تطبيقات نظرية االبهام. –التحكم المنطقية المبهمة 

 

 االتجاهات الحديثة في اآلالت الكهربائية834 15 07 

 ،ة االوجهداالنظمة متعد، االالت أات المغناطيس الدائم والملفات أات الخطوة الكسرية ،االالت أات المغناطيس الدائم

الحواما ، المغناطيسي علب التروس ،االالت الحثية متعددة االوجه ،االالت أات المغناطيس الدائم ومتعددة االوجه 

 .المحركات عديمة الحواما ، غناطيسيةالم

 

 يناميكية لالالت الكهربية النمذجة الد835 15 07  

 - منظمات المهد -التمثيالت أات الرتب األعلى  -التمثيا ثنائى المحور  -التمثيا أدادى المحور  -تمثيا االالت المتزامنة 

د نقاط العما فى الحالة تحدي -النظم أات االالت المتعددة  -النظم أات االلة الواددة   -منظمات االستقرار  -التوربينات 

 - ديناميكية مولدات الرياح - المولدات الحثية ثنائية التغبية -تمثيا االالت الحثية  -النظم الخطية المكاف ة  - المستقرة

  تأثير االالت الكهربية على عما مردالت الوقاية المسافية. -المحاكاة الزمنية 

 

 التحكم فى مصادر الطاقة المتجددة باستخدام الكترونيات القوى841 15 07  

تيار متردد . استخالص القدرة القصوى.  –تيار مستمر  -التحويا : تيار مستمر -  صائص الخاليا الكهروضوئية

تيار متردد. المولدات الحثية ثنائية التغبية . التحكم فى  –تيار مستمر  -التحويا : تيار متردد   . صائص مولدات الرياح

مقومات المولد. التحكم فى مقومات الشبكة. التحكم فى القدرة الفعالة وغير الفعالة. التحكم التزامنى فى التيار. التحكم فى 

 المهد المستمر. 

 

 ترونيات القوى تصميم محوالت الك842 15 07     

تيار مستمر. دالة  –تيار مستمر . تصميم متحكمات الدائرة المغلقة لتحويا : تيار مستمر  –دالة التحويا : تيار مستمر 

تيار متردد. تصميم  –تيار متردد . تصميم متحكمات الدائرة المغلقة لتحويا : تيار مستمر  –التحويا : تيار مستمر 

ملية. المتحكمات التكرارية. المتحكمات المتالئمة. المتحكمات غير الخطية. متحكمات الخطوة المتحكمات التناسبية التكا

 الخلفية. المتحكمات الغيمية المتالئمة. متحكمات الشبكات العصبية.

 

 التحكم فى نظم القوى الكهربية باستخدام الكترونيات القوى 843 15 07    

وض القدرة غير الفعالة. المعوض اإلستاتيكى التزامنى. المعوض اإلستاتيكى المتوالى. النظم المرنة للنقا بالتيار المتردد. مع

متحكم القدرة المودد. تصميم المتحكمات. استخدام نظم نقا التيار المتردد المرنة للتحكم فى المهد و القدرة و تقوية استقرار 

كس. تحديد نقاط العما فى الحالة المستقرة. االنوا  نظم القوى. نظم النقا بالتيار المستمر.  صائص المقومات و العوا

المختلفة للمتحكمات. تصميم المتحكمات. التحكم فى القدرة. تقوية االستقرار باستخدام نظم نقا التيار المستمر. تصميم 

 مرشحات التوافقيات للمهد المتردد و المستمر.
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 األتمتة الصناعية المتقدمة 844 15 07  

شبكات المتحكمات المبرممة المنطقية. التحكم اإلشرافى و تممير البيانات. مراكز التحكم   -ممة المنطقية المتحكمات المبر

 فى المحركات. نظم التحكم الموزعة. 

 

 ة المتقدمةااللكترونات الصناعي   845 15 07

متعددة المستويات. توزير  عواكس الرنين. المقومات الر وة. مقومات المهد الصفرى. مقومات التيار الصفرى. العواكس

 األدمال على العواكس المتصلة على التوازى. تصميم دوائر اإلشعال. وقاية مفاتيح القوى.

 

 النشطةمرشحات التوافقيات 846 15 07  

مرشحات القوى الفعالة. انوا  الدوائر. طر  استخالص التوافقيات. طر  الحصول على تيار المرجر. طر  التحكم. طر  

 . تعويض القدرة غير الفعالة. النظم رباعية الموصالت. اتزان االدمال بين األطوار. التخلص من تيارات التعادل.الت مين

 

 نقل الطاقة بالتيار الكهربى المستمر ذو الجهد العالى 891 15 07  

واالقتصياديه والبي يية. معوقيات مقارنه بين النقا بالتيار المستمر والتيار المتيردد مين وجهية النظير العلمييه  –مقدمة تاريخيه 

النقيا  –النقيا بطريقيه النقطيه إليى منطقيه  –طر  النقا باستخدام التيار المسيتمر  –إستخدام التيار المستمر فى نقا الكهرباء 

 النقا بطريقه النهايات المتعدده األطيراف. تكنولوجييا النقيا بالتييار المسيتمر أو المهيد –بطريقه الظهر فى الظهر للمحطات 

 العالى. طر  المزج بين شبكات المهد العالى أات التيار المستمر والتيار المتردد.

 

 فى الهندسة الكهربية )اتصاالت والكترونيات(  مشروع دبلوم   601 14 07

 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكهربية )اتصاالت والكترونيات(    701 14 07

 فى الهندسة الكهربية ) اتصاالت والكترونيات(لوم رسالة ماجستيرالع   705 14 07

 فى الهندسة الكهربية ) اتصاالت والكترونيات( الدكتوراهرسالة    801 14 07
 مشروع دبلوم فى هندسة القوى واآلالت الكهربية  601 15 07

 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكهربية )هندسة القوى واآلالت الكهربية(    701 15 07

 فى الهندسة الكهربية )هندسة القوى واآلالت الكهربية(رسالة ماجستيرالعلوم    705 15 07

 فى الهندسة الكهربية )هندسة القوى واآلالت الكهربية( الدكتوراهرسالة    801 15 07
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  هندسة الحاسب والنظمقسم  -11
 

 دكتوراه ( –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) ماجستير 

 الماجستير:  اوال

 : ماجستير العلوم الهندسية -1    
 8و باإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة. 

               هندسة الحاسب والنظمفى  العلوم ماجستير  •
يدرس الطالب اربعة مقررات على اساس مقرر وادد من كا ممموعة تخصصية   المقررات االساسية:

N2  .                            

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار  المقررات اال تيارية:

 . تخصص آ رمن  مقررين 

 
 : دكتوراه الفلسفة  ثانيا
ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 ساعة معتمدة للرسالة 24من 

              هندسة الحاسب والنظم              دكتوراه الفلسفة فى   •
من تخصص   مقررات  3على الطالب ان يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة ويموز ا تيار 

 . آ ر
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 دكتوراه( –)ماجستير  لبرامج الدراسات العلياقائمة المقررات 
 

 اســـم المقـــرر كود المقرر مسلسا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 األمتحان

مقررات 

مطلوب 

دراستها 

 سابقاً 

  3 3 البرممة ولغات البرممةموضوعات متقدمة فى  0716711  .1

  3 3 التصميم المشترك لبنية وبرمميات الحاسب 0716712  .2

  3 3 نظم قواعد البيانات الموزعة 0716713  .3

  3 3 موضوعات متقدمة فى هندسة البرمميات 0716714  .4

  3 3 وأدواتهانظم مستودعات البيانات  0716715  .5

  3 3 موضوعات متقدمة فى نظم قواعد البيانات 0716716  .6

  3 3 موضوعات متقدمة فى الخوارزميات وهياكا البيانات 0716717  .7

  3 3   الخوارزميات االدتمالية 0716718  .8

  3 3   أمن الشبكات 0716721  .9

  3 3 االتصاالت وشبكات الحاسب 0716722  .10

  3 3 المتوازيةالحسابات  0716723  .11

  3 3 موضوعات متقدمة عمارة الحاسب  0716724  .12

  3 3 المنطق الغيمى وتطبيقاته الهندسية 0716730  .13

  3 3 نظرية التحكم الغير  طية 0716731  .14

  3 3 نظم التحكم االمثا 0716732  .15

  3 3 االنسان االلى 0716733  .16

  3 3 طر  التعرف على النظم 0716734  .17

  3 3 المتحكمات المنطقية المبرممة 0716735  .18

  3 3 نظم التحكم بإستخدام الحاسب 0716736  .19

  3 3 نظم التحكم الشبكية 0716737  .20

  3 3 نظم التحكم المتوائمة 0716738  .21

  3 3 نظم التحكم الخطية العشوائية أات الحا األمثا والمتانة 0716739  .22

  3 3 البكاء االصطناعــى 0716741  .23

  3 3   الحسابات العصبيــة 0716742  .24

  3 3 نظم العمالء المتعددين : بين النظرية والتطبيق 0716743  .25

  3 3 نظرية الوصول للحا االمثا 0716744  .26

  3 3 معالمة اللغات الطبيعية 0716745  .27

  3 3 معالمة الصور الرقمية 0716746  .28

  3 3 التعرف على االنماط 0716747  .29

  3 3 الحديثة فى البيومعلوماتيةاالتماهات  0716748  .30

  3 3          طر  المحاكاة 0716749  .31

  3 3   موضوعات متقدمة فى الرسم بالحاسب 0716750  .32

  3 3 بروتوكالت الشبكات 0716751  .33

  3 3 النظم المتحركة 0716752  .34

  3 3 برممة ألعلب الحاسبات 0716753  .35

  3 3 موضوعات متقدمة فى ضغ  البيانات 0716754  .36

  3 3 النظم البكية والموزعة 0716755  .37

  3 3 تحليا القرار وبحوث العمليات 0716756  .38

  3 3 الرياضيات التمميعية 0716757  .39

  3 3 دراسات فى التنقيب عن البيانات  0716758  .40

  3 3 نظم المعلومات النصية 0716760  .41
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  3 3 1دراسات موجهة فى البرمميات وعلوم الحاسب 0716780  .42

  3 3 2دراسات موجهة فى البرمميات وعلوم الحاسب 0716781  .43

  3 3 1دراسات موجهة فى هندسة الحاسب 0716782  .44

  3 3 2دراسات موجهة فى هندسة الحاسب 0716783  .45

  3 3 1دراسات موجهة فى هندسة النظم 0716784  .46

  3 3 2دراسات موجهة فى هندسة النظم 0716785  .47

  3 3 1موجهة فى تطبيقات الحاسبدراسات  0716786  .48

  3 3 2دراسات موجهة فى تطبيقات الحاسب 0716787  .49

  3 3 1دراسات موجهة فى هندسة وعلوم الحاسب 0716788  .50

  3 3 2دراسات موجهة فى هندسة وعلوم الحاسب 0716789  .51

  3 3   1قراءات موجهة فى البرمميات وعلوم الحاسب 0716811  .52

  3 3   2قراءات موجهة فى البرمميات وعلوم الحاسب 0716812  .53

  3 3 إتماهات دديثة فى البرممة ولغات البرممة 0716813  .54

  3 3 إتماهات دديثة فى هندسة البرمميات 0716814  .55

  3 3 إتماهات دديثة فى نظم قواعد البيانات 0716816  .56

  3 3 إتماهات دديثة فى الخوارزميات وهياكا البيانات 0716817  .57

  3 3  1قراءات موجهة فى هندسة الحاسب 0716821  .58

  3 3  2قراءات موجهة فى هندسة الحاسب 0716822  .59

  3 3 إتماهات دديثة فى عمارة الحاسب 0716824  .60

  3 3   1قراءات موجهة فى هندسة النظم  0716831  .61

  3 3   2قراءات موجهة فى هندسة النظم  0716832  .62

  3 3 1موجهة فى تطبيقات الحاسبقراءات  0716841  .63

  3 3  2قراءات موجهة فى تطبيقات الحاسب 0716842  .64

  3 3 إتماهات دديثة فى الرسم بالحاسب 0716850  .65

  3 3 إتماهات دديثة فى ضغ  البيانات 0716854  .66

  3 3 1إتماهات دديثة فى هندسة وعلوم الحاسب 0716855  .67

  3 3 2وعلوم الحاسبإتماهات دديثة فى هندسة  0716856  .68

  3 3 3إتماهات دديثة فى هندسة وعلوم الحاسب 0716857  .69

  3 3 إتماهات دديثة فى التنقيب عن البيانات 0716858  .70

 

  مناقشة 8 فى هندسة الحاسب والنظمرسالة ماجستيرالعلوم  0716705  .71

  مناقشة 24 فى هندسة الحاسب والنظم الدكتوراهرسالة  0716801  .72

 

 

 دكتوراه( –المقررات لبرامج الدراسات العليا )ماجستيروصف 
 

 موضوعات متقدمة فى البرمجة و لغات البرمجة      711 16 07

منهميات لغات البرممة . تقنيات تخطي  البرامج . المكونات االساسية للغات البرممة .  منظومة البيانات : انيوا  البيانيات ، 

وافقة ، التحويا بين االنيوا  . منظومية اليتحكم فيى مسيار العملييات : التتيابر ، اال تييار ، طر  تركيب االنوا  ، االنوا  المت

التكرار ، التوازى ، معالمة الظروف االستثنائية. دراسة مقارنة للبيدائا المختلفية عنيد تصيميم كيا مين منظيومتى البيانيات و 

 التحكم فى مسار العمليات فى لغات البرممة .

 

 التصميم المشترك لبنية وبرمجيات الحاسب  712 16 07

 نظرة عامة على الماكينات الوهمية ، بنية المعالج ، الترجمة الديناميكية  جايكس 

 ) ماكينة البحخ الوهمية للمافا( دراسة دالة الدايزى ، دراسة دالة  معالج الكروسو .
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  نظم قواعد البيانات الموزعة   713 16 07

البيانيات واليتحكم فيى -تكاميا قواعيد البيانيات -تصميم قواعد البيانات الموزعية  -قواعد البيانات الموزعة عمارة نظم إدارة 

تحسييين االسييتعالمات فييى قواعييد البيانييات  -تحليييا االسييتعالمات ومحلييية البيانييات-معالميية االسييتعالم الموزعيية -الوصييول 

الموثوقيية -التحكم التزامنيى الميوز  -معالمة المعامالت الموزعة -معالمة االستعالم فى قواعد البيانات المتعددة -الموزعة 

إدارة -إدارة قواعيد البيانيات الشيي ية الموزعية -قواعيد البيانيات المتوازيية -نسيخ البيانيات -فى نظم قواعد البيانات الموزعية 

 إدارة البيانات على السحابة.-إدارة البيانات على شبكة االنترنر -بيانات الند بالند 

 

 موضوعات متقدمة فى هندسة البرمجيات  714 16 07

نميياأج دورة دييياة البرمميييات ومقارنتهييا بطيير  البحييخ للوصييول إلييى نمييوأج رياضييى . مقيياييس مرونيية دورة البرمميييات.  

بمستوياته الخمس ل مان جودة تطوير البرمميات. النموأج المقترح بواسيطة مركيز اعتماديية البرممييات  CMMIنموأج  

ة االتصاالت والمناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  ل مان جودة البرمميات المطورة )عمليات : إدارة  المشيرو  بوزار

 ، تطوير المنتج ، مراجعة الند ، ضمان المودة، إدارة التغيرات أثناء دورة دياة المنتج(

ء . مخيياطر وتقييدير الممهييود ووقيير تنفيييب أدوات ميكنيية دودة البرمميييات ، أدوات إ تبييار البرمميييات وإدارة وتتبيير األ طييا

 البرمميات ) للتحكم فى التكلفة والوقر (. التطبيق العملى للمفاهيم المطرودة عاليه.

 

 نظم مستودعات البيانات وأدواتها  715 16 07

يم اداء تقييي –نمبجيية وتصييميم مسييتودعات البيانييات  –مكونييات نظييم مسييتودعات البيانييات   -مسييتودعات البيانييات االساسييية 

التحليييا الفييورى للبيانييات ، التنقيييب عيين البيانييات  –جييودة البيانييات ،  وصييف البيانييات وتحويييا البيانييات  –المسييتودعات 

 ومستودعات البيانات التخيلية .

 

 موضوعات متقدمة فى نظم قواعد البيانات    716 16 07

 تشغيا البيانات المتدفقة والكثيفة الممركزة والموزعـة . . XMLأمن قواعد البيانات.  إدارة قواعد البيانات التى فى صورة 

لغيات االسيتعالم  -قواعيد البيانيات العالقيية ، المبير العالقيى ، التفاضيا العالقيى  - مفاهيم نظم وعمارة ادارة قواعيد البيانيات

(QBE, SQL) -  بيانات ، نموأج " كييان تصميم قواعد ال-معالمة االستعالمات ، تحسين االستعالمات -التخزين والفهرسة

اإلنعيا  مين -إدارة المعامالت ، اليتحكم التزامنيى -أمان قواعد البيانات -ضب  قواعد البيانات -عالقة " ، تطبير العالقات  –

 قواعد البيانات الموزعة والمتوازية.-الكوارث 

 

 موضوعات متقدمة فى الخوارزميات وهياكل البيانات     717 16 07

: التحليييا التوسييطى والممميير . االشييمار المتأقلميية . االشييمار أات االصييابر . هياكييا فيبوناتشييى . الطييوابير  هياكييا البيانييات

اللفافة . الطوابير اليسرى . الطيوابير أات الطيابر الشيمرى . الخوارزمييات التقريبيية : مسيألة البيائر المتميول . مسيألة أكبير 

ب .  الخوارزميات المتوازية : العمارة المتوازية . النظم المتوازيية .  شيبكات الطبقات . مسالة تغطية الف ات . صعوبة التقري

التركيييب المتييوازى . دسييابات االرقييام الصييحيحة . الف ييات الكبييرى المستقلة.الهندسيية الحسييابية : تقيياطر الخطييوط .  البيانييات 

 لمحدبة متعددة االضال  .للمسائا الهندسية . تثليخ االشكال المتعددة االضال  . القرائن . االشكال ا

 

 الخوارزميات االحتمالية   718 16 07

االسيتقالل   -المتباينيات البيليية   - وارزمييات شييروود ومونير كيارلو ، الس فيمياس   -تصنيف الخوارزميات العشيوائي  

 –الطريقية االدتماليية  – تحسيين الخوارزمييات أات الخطيأ ثنيائى المانيب –تصنيفات التعقييد االدتماليية  –الثنائى والتبادلى 

تطبيقيات  –طير  البعثيرة العامية  –التحيرك العشيوائى عليى شيبكة  –طريقة ازالية العشيوائية ، وطريقية التوقعيات الشيرطية 

 متعددة .

 تحديد التطبيقات مثال :  فى ممال التشفير وفى ممال المدولة فى شبكات الحاسب .

 

 أمن الشبكات    721 16 07

 –نظيام التشيفير باسيتخدام مفتياح عيام  –تحقيق الثقية باسيتخدام نظيم التشيفير التقليديية  –وصية الشبكات مقدمة فى امن و ص

 ,AES  وارزمييات التشيفير  –والدييدان االلكترونيية واليد الء  الفيروسيات  –التوقيير الرقميى  –طر  التحقق من الهوية 

DES, RSA, IDEA, SHA, MD5, DSS: –  امين البرييد  –امين ادارة الشيبكات  –الشيفرة بروتوكيول تبيادل مفياتيح

الحسييابات االمنيية متعييددة  –انظميية االثبييات منعدميية المعرفيية  –طيير  التمييارة االلكترونييية  – PEM, PGP االلكترونييى 

 االطراف .

 االتصاالت وشبكات الحاسب  722 16 07
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شبكات توصيا الحاسب والشبكات  –المحولة( نقا البيانات وتكويدها ، طر  التصميم ، شبكات توصيا الحاسب ) الشبكات 

 المباعه.

 

 الحسابات المتوازية      723 16 07

مبيييادئ الحسيييابات المتوازيييية . تصييينيف الحاسيييبات المتوازيييية. لغيييات البرممييية المتوازيييية . نمييياأج البرممييية المتوازيييية . 

 الخوارزميات المتوازية . الكشف عن التوازى فى البرامج الغير المتوازية .

 

 موضوعات متقدمة فى عمارة الحاسب    724 16 07

 –تكنولوجيا األقيراص الصيلبة  –دماية وأمن الحاسبات  –عمارة الحاسبات المتحكمة فى القدرة  –عمارة الحاسبات الحديثة 

 تكنولوجيا الباكرة .

 

 المنطق الغيمى وتطبيقاته الهندسية  730 16 07

الغيمية . العالقات التقليدية والعالقات الغيمية . دوال االنتماء. التحويا مين غيميى اليى ثنيائى مقدمة : الف ات التقليدية والف ات 

المنطق . الحساب الغيمى . األرقام والمتمهات ومبدأ االمتداد. المنطق الثنائى والمنطق الغيمى . نظم قواعد المنطق الغيمى . 

 تطبيقات المنطق الغيمى.

 

 لالخطية نظم التحكم ا    731 16 07

يهييدف هييبا المقييرر الييى تقييديم الطالييب لتحليييا السييلوك الوصييفى ليينظم الييتحكم الال طييى . تركيييب وتصييميم المتحكمييات لهييبه 

األنظمة. التقنيات تشما التحليا باستخدام فراغ الحاالت  ودالة الوصف. الطريقة المباشرة ليابونوف ، التحوييا إليى  طيى ، 

ى ، طر  التحليا الوظيفية ، تقنيات إضافية فى إطار هندسى مثا تقلييا التنيو  المركيزى ، تحليا االتزان فى النطا  التردد

 مد ا جبرالس لنظم التحكم الال طية . التحليا الثنائى. 

 

 التحكم األمثل      732 16 07

النحرافيات( ، مبيدأ التعظييم مسألة التحكم األمثا وإيماد الحا األمثا للنظم الساكنة الغير مقيدة )دساب التفاضا والتكاميا ل  

لبونترياجن ، الهاملتونيات ، التحكم األمثا فى دالة وجيود الحالية النهائيية الحيرة ، اليتحكم األمثيا فيى الحالية النهائيية المقييدة 

 وأات التكلفة ، إيماد الحا األمثا للنظم أات الحاالت المقيدة ، مسألة التحكم األمثا المتفرد .

 

 ن اآللىاالنسا   733 16 07

التحويالت الفراغية . كينماتيكا  أرا  الروبوت . الكينامتيكا العكسيية . ديناميكيا أرا  الروبيوت . جاكوبييان المنياول االليى . 

 التحكم فى أرا  الروبوت. -تخطي  المسار 

 

 طرق التعرف على النظم 734 16 07

ة باسييتخدام تقنيييات التعييرف البييارامترى والالبييارامترى . مقدميية إلنشيياء نميياأج ديماميكييية  طييية ميين واقيير البيانييات التمريبييي

األوجه النظرية والعملية لهبه التقنيات . مقدمة لطر  النمبجة والتحليا وفهم الينظم المتقطعية زمنييا مثيا التصياميم مين جهية 

لتحسيين  طيوة بخطيوة العتاد المادى والبرمميى . الميزء األول يهيتم بمقدمية لتوصييف النظيام ، والتحقيق منيه والتمرييد ، وا

 ونات النظم ، ومواصفات الواجهات لتحسين التصميم بغرض التطبيق . يهتم المزء الثانى بشرح دور الهيكلة ، الترتيب ، مك

 

 المتحكمات المنطقية المبرمجة   735 16 07

. نميياأج الييد ا والخييرج . الييباكرة الثابتيية والمتغيييرة . والرقييائق المسييتخدمة  CPUمثييا  PLCالعتيياد المييادل :  تعريفييات  

النماأج عن بعد للد ا والخرج . النماأج المنطقية زمنيا والنماأج التماثلية . الميد الت والمخرجيات ، الممسيات ،  اليريالى 

المسييح . أساسيييات  والخاليييا ال ييوئية. البرمميية والعتيياد البرممييى.  إنشيياء شييكا سييلمى لعمليييات معينيية ، اعتبييارات لعمليييات

وظائف المبرمج : وظيفة المؤقر ، وظيفة العداد ، برامج تحتوى على مؤقر وعداد. دوال متقدمة : أنوا  النماأج التماثلية . 

 معالمة اإلشارات التماثلية . أمثلة من واقر استخدام الصناعة للمبرمج . زيارات ميدانية للمصانر لبيان نظم المبرمج العملية 

 

 نظم التحكم باستخدام الحاسب  736 16 07

اليتحكم العكسيى. اداء النظيام المغليق واالتيزان . طير    Zو صائصيه تحوييا  Zتحوييا  –مقدمية ، نظيم البيانيات المتقطعية 

، التحكم الرقمى با تبار األقطياب  PIDبالحاسب: التحكم الرقمى المباشر والتحكم بالمراقبة ، طر  التصميم للتحكم الرقمى 

. اعتبيارات البرممية فيى اليزمن الحقيقيى . تطبيقيات ، التغبيية العكسيية   SCADAتحكم المسيتقا وتتبير األقطياب . نظيم . ال
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التصييميم األمثييا ،  –لحيياالت النظييام ، المالدظييين ، القيييم المرجعييية والمعييامالت ، وضيير األقطيياب لنميياأج الييد ا / الخييرج 

 ى تربيعى ( . )  ط   LQGاصغر التباينات لتصميم متحكم مثالى 

 

 نظم التحكم الشبكية  737 16 07

الشييبكات للييتحكم ، التقنيييات والنميياأج . محاكيياة نظييم الييتحكم الشييبكية ، اليينظم المتوسييطة للييتحكم المييوز  . التقييدير  –مقدميية 

م التغبيية العكسيية التحكم باسيتخدا –الموز  ، التوزير االمثا ، التحكم الالمركزى ، االتزان والتحكم فى نظم التحكم الشبكية 

 على القنوات أات اإلمكانيات المحدودة ، التحكم بإطال  الحدث والتحكم باإلطال  الباتى .

 

  نظم التحكم المتوائمة 738 16 07

عرض آ ر التطورات لنظم التحكم المتيوائم المحيدد والعشيوائى ، اليتحكم فيى الينظم الخطيية أات الثبيات الزمنيى والمسيتمرة 

معامالت الممهولة . التصميم للنظم الال طيية أات المعيامالت الخطيية . تحلييا االتيزان ، اإلجيراءات لتحسيين زمنيا وأات ال

 المشقة ) تعديا سمما ( أمثلة من واقر الروبوتات والميكانيكا ، التحكم فى العمليات ..... الخ .

 

 نظم التحكم الخطية العشوائية ذات الحل األمثل والمتانة739 16 07  

( والمعادالت التفاضلية العشوائية . تحليا نظيم اليتحكم العشيوائية  Itoالعمليات العشوائية وعالقتها باالدتماالت. معاما إتو )

الخطية فى الزمن المتقطر. التقدير األمثا للنظم العشوائية الخطية فى الزمن المتقطر. التحكم األمثا للنظم الخطية العشيوائية 

التحكم الخطية العشوائية والزمن المستمر. التحكم األمثا للنظم الخطية العشوائية فى الزمن المستمر  نظم –والزمن المتقطر 

 دراسة االتزان للمعادالت التفاضلية العشوائية . –

 

 الذكاء االصطناعى 741 16 07

، الشيبكات العصيبية ،اأ القيرارشمر أتخي ،التعلم األستقرائى )الرمزى والعددى(  -الغيمى   ،األستدالل األدتمالى –التخطي  

 التعلم بالتعزيز )التقوية(.   -التعلم اإلدصائى -أكاء أسراب النما والطيور ،التعلم األجتماعى: الخوارزم المينى

 

 الحسابات العصبية     742 16 07

لبرسييبترون( الخلييية العصييبية األصييطناعية )ا -دييدود معمييار فييون نييويمن للحاسييب -مقارنيية بييين المييخ والحاسييب الرقمييى

قاعييدة روزنييبل  لتعليييم  -وأسييتخدامها لتصييميم البوابييات المنطقييية والمصيينف الثنييائى.أنوا  الشييبكات العصييبية وطيير  الييتعلم

التعلم بواسطة االنتشار الخلفى فى الشبكات متعددة الطبقات -قاعدة ويدرو هوف لتقليا مممو  مربر األ طاء –البرسبترون 

نميوأج هوبفيليد لليباكرة الترابطيية وتطبيقاتيه. شيبكات  -قاعدة هب للتعلم بدون معلم  -ار الخلفىمزايا وعيوب قاعدة االنتش –

شبكات أات معمار  اص )فوكوشييما  -قاعدة أوجا للتعلم وتعميمها إليماد المحاور الرئيسية للبينات -التنظيم الباتى لكوهونن

 جروسبرج ....(. –

 

 بين النظرية والتطبيق   نظم العمالء المتعددين :    743 16 07

التعريفييات االساسييية للعمييالء . مبييادىء نظرييية العمييالء : العمييالء المخططييين . التخطييي  الالمركييزى. مقدميية الييى نظييم 

.  FIPA, KQML االستنساخ . نظم العمالء فى هندسة البرمميات : لغة تصيميم العميالء. لغيات نظيم العميالء المتعيددين : 

. نظيم العميالء ونظيم المعلوميات :  التعيرض ليبعض االنظمية .   Agent-cities و  FIPA-OS :  نظيم العميالء المتعيددين

 العمالء والتمارة االلكترونية : المناقصات والمزادات ، المعامالت المعتمدة على الشبكة العنكبوتية . العمالء والحركة .

 

 نظرية الوصول للحل االمثل  744 16 07

غير الخطية .  الوصول للحا االمثا للمسائا غير المقيدة وألت باستخدام التفاضالت :  طريقة المييا تعريف مسألة البرممة 

وطريقيية نيييوتن واالتماهييات المترافقيية .  واسييتخدام طيير  البحييخ غييير المقيييدة .  طيير  البرمميية غييير الخطييية أات القيييود .  

ال يرورية والكافييه لعمليية االمثليية.  إد يال بعيض  طر  التقرييب الخطيى . دوال الغرامية ، م يروبات الجيرانج بشيروط

 الطر  الغير تقليدية مثا الطر  المستمدة من المياه الطبيعية مثا مستعمرات النحا ولبلت الطر  المبنية على ميكانيكا الكم.

 

 معالجة اللغات الطبيعية   745 16 07

 ترجمة الشبكات. مراجعة.  طبقات اللغة . ترجمة الشبكات . دالة النمو . زيادة

 

 

 معالجة الصور الرقمية    746 16 07
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تكوين وتصور الصور . تمثيا الصور فى الحاسب )أو الصور الرقمية(. تحسين الصيور الرقميية وترميمهيا. تقسييم الصيور 

لرقميية الرقمية. تشفير وضيغ  الصيور الرقميية. إعيادة بنياء الصيور الرقميية مين إسيقاطاتها. فهيم المشياهد. تطيابق الصيور ا

 والتعرف عليها .

 

 التعرف على االنماط     747 16 07

مقدمة عن التعرف عليى االنمياط كعمليية مين عملييات تحلييا البيانيات . تمثييا السيمات فيى الف ياء متعيدد األبعياد كمتمهيات 

لتميييز واليتعلم الموجيه. عشوائية. قياس التشابه وعدم التشابه فى الف اء الخاص بالسمات. نظرية بايز التخاأ القيرار. دوال ا

طر  تحليا الممموعات والتعلم الغير موجه. طر  التقدير والتعلم . استنباط السمات وا تيارها . مقدمة فى الطير  النحويية 

 للتعرف على األنماط. بعض التطبيقات المختارة.

 

 االتجاهات الحديثة فى البيومعلوماتية    748 16 07

اكتشياف  -األدمياض األمينيية ...اليخ( –البروتينيات  –المينيات  -الحميض النيووى –ة )الخالييا مقدمة عن البيولوجيا المزي يي

 –البحيخ عين جييين  -المحياأاة الموضييعية/ الكليية –رص )محياأاة( السالسيا  –التشيابه بيين سالسيا البروتينيات/ األدميياض 

  مقدمة عن شبكات المينات.  –لبروتين مقدمة عن طى ا -تحليا بيانات الحمض النووى باستخدام المصفوفة الميكرووية

 

 طرق المحاكاة      749 16 07

التمثيييا والمحاكيياة بييالكمبيوتر الرقمييى لألنظميية الكبيييرة السييعة. محاكيياة األدييداث المتقطعيية . ا تبييارات إدصييائية .  مولييدات 

كن استخدامها فى المشرو  النهيائى فيى األعداد العشوائية . تصميم تمريبى لتمارب المحاكاة . مقدمة للغات المحاكاة التى يم

المقرر  . مواصفات توزير المد الت . مولدات األرقام العشوائية . توليد متغيير عشيوائى . تحلييا ادصيائى لبيانيات إ يراج 

 المحاكاة .

 

 موضوعات متقدمة فى الرسوم بالحاسب     750 16 07

ا الرسييم فييى البعييد الثالثييى . توليييد النميياأج أات البعييد الثالثييى.   مراجعيية علييى المبييادئ األساسييية فييى ثنييائي األبعيياد .  تمثييي

 .( GPU) وارزمات الخ  والسطح المختفى . نماأج التظليا ) نماأج اإلضاءة واالنعكاسات ( .  برممة معالمات الرسوم 

 

 بروتوكوالت الشبكات    751 16 07

الممييردة لبروتوكييوالت الشييبكات . المزيييد علييى عمليييات وصييف شيياما لبروتوكييوالت الشييبكات واإلنترنيير . نظييم الرمييوز 

المعالمة . وعملييات اليرب  . ونقيا البيانيات وتمميعهيا. كشيف األ طياء وتصيحيحها . اليتحكم فيى التيدفق . تحدييد المسيارات 

 والمحوالت .  التحكم فى اال تناقات . دلقات دراسية فى موضوعات مختارة.

 

 النظم المتحركـة   752 16 07

مة للنظم المتحركة.  نماأج النظم المتحركة ومعمارها.  ادارة مواقر البيانات لشبكات تحوى مسيتخدمين متحيركين.  تتبير مقد

ومشيتقاته. ادارة مواقير البيانيات. تحدييد مسيار وتحريير الرسيائا اليى المسيتخدمين   Mobile IP المسيتخدمين المتحيركين 

دة  وادارة البيانات. بروتوكوالت النقا الطبقية فى بي ة مميكنة متحركية،  نظيير المتحركين .  سيطرة التدفق للعالقات المفتو

المدولية وتيدبير   .فى وجود التميوالQos ، الحفاظ على  real -time .  دعم التطبيقات  UDP , TCPشبكات التموال للـ 

، العمليات وقر عدم االتصال. االتصيال الموارد و وارزميات مدا ا القنوات. دمز الموارد والتحكم فى القبول. دعم النظم

 ال عيف، اال تزان.  ادارة بيانات المواقر. تطبيقات ودراسات.

 

 برمجة العاب الحاسب   753 16 07

األنظميية المتخصصيية، ايميياد المسييارات، الحركيية . المسييائا التكتيكييية، االنظميية غييير المتخصصيية.  أنظميية اتخيياأ القييرار . 

  .األلعاب المماعيةالمخططات، التعلم، 

 

 موضوعات متقدمة فى ضغط البيانات    754 16 07

 .تطبيقات –طر  القاموس  –طر  إدصائية 

 

 

 

 النظم الذكية والموزعة     755 16 07
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يهييدف هييبا المقييرر الييى تممييير االفكييار االساسييية الموجييودة فييى مختلييف المميياالت المرتبطيية بييالنظم الموزعيية والبكييية مثييا 

واعد البيانيات ، نظيم التشيغيا ، الشيبكات ، اليبكاء االصيطناعى ، عميارة الحاسيب والمعالمية المتوازيية .  وهيبه مماالت : ق

المماالت اساسية لفهم وتقويم وبناء اى نظام ميوز  وأكيى .  دييخ يطليب مين الطاليب تقريير كاميا عين بحثيين ديديثين مين 

وعما عرض تلخيص لهبين البحثيين . كميا يطليب مين الطاليب االبحاث المنشورة دديثا فى الممالت المتخصصة المعروفة 

 المشاركة الفعالة فى المناقشات وتقييم اعمال الطلبة اال رين .

 

 تحليل القرار وبحوث العمليات     756 16 07

لمخياطرة نظرية وطر  تحليا القرارات فى دالة عدم التأكد. استخدام دكم الخبرة وقيمة المعلومات. تحليا االتماهات نحو ا

 . تطبيقات مختارة من االستثمار لرأس المال. المزايدة. اال تبار. التحكم فى المخازن ومماالت ا رى .

 

 الرياضيات التجميعية    757 16 07

الدوال المولدة. العالقات التكراريية. اساسييات الت يمين ) االدتيواء ( واالقصياء. نظريية بولييا للعيد. مفياهيم اساسيية لنظريية 

الرسييومات. االشييمار والييدوائر وممييامير القطيير. الرسييومات المخططيية والمزدوجيية. التسييل  واالسييتقاللية واالرقييام الخييام . 

 شبكات المواصالت. نظرية التالؤم ) االنسمام (.

 

 دراسات فى التنقيب عن البيانات  758 16 07

شيياف عالقييات التييراب  والتوزييير والتممييير يحتييوى هييبا المقييرر علييى موضييوعات  اصيية بالتنقيييب عيين البيانييات مثييا اكت

واكتشاف النماأج المتتابعة والخوارزميات المسيتخدمة فيى التنقييب عين البيانيات المكانيية والنصيية وأنيوا  البيانيات المركبية 

نقييب األ رى .  دراسة طر  االكتشاف بالتمزلء وإعادة استخدام المعرفة المكتشفة. وهناك أي ا تكاما الطر  المختلفة للت

وهياكا البيانات والتحقق من طر  االستفسيارات. ومين التطبيقيات المختلفية ييتم دراسية طير  استكشياف البيانيات المتوازيية 

والموزعة والموضوعات والتحديات الخاصية بوجيود بيانيات ضيخمة أو صيغيرة. ويقيوم هيبا المقيرر أي يا بمناقشية الطير  

 النماأج ونماأج البيانات. العامة لمعالمة المعلومات وعالقتها باستخالص

 

 نظم المعلومات النصية  760 16 07

هبا المقرر يدرس النظريية والتطبييق لينظم المعلوميات النصيية. الميزء الخياص باسيترجا  المعلوميات يحتيوى عليى تقنييات 

نميياأج اسييترجا  المعلومييات )نمييوأج تمهييز النصييوص )التحليييا الصييرفى، ايمياد المييب ، تعريييف اجييزاء الخطيياب ، اليخ(. 

المتمه فى الف ياء، النمياأج االدتماليية، نمياأج اللغيات والنمياأج المتقدمية(. طير  فهرسية الينص وترتييب الوثيائق. مقياييس 

التقييييم وردود األفعييال الزائفيية واتسييا  االسييتعالم باالضييافة الييى ترشيييح المعلومييات. التنقيييب فييى النصييوص )التنقيييب فييى 

اللغات الطبيعية ) تصنيف النصوص، تقليا االبعياد وتمميير النصيوص، م  التنقيب عن البيانات وبنم  معالمة النصوص بن

 تلخيص النصوص، نمبجة الموضو ، استخالص المعلومات وتحليا الشعور(.

 

 1دراسات موجهة فى البرمجيات وعلوم الحاسب  780 16 07

 

 2الحاسبدراسات موجهة فى البرمجيات وعلوم   781 16 07

 

 1دراسات موجهة فى هندسة الحاسب  782 16 07

 

 2دراسات موجهة فى هندسة الحاسب  783 16 07

 

 1دراسات موجهة فى هندسة النظم  784 16 07

 

 2دراسات موجهة فى هندسة النظم  785 16 07

 

 1دراسات موجهة فى تطبيقات الحاسب  786 16 07

 

 2حاسبدراسات موجهة فى تطبيقات ال  787 16 07

 

 1دراسات موجهة فى هندسة وعلوم الحاسب  788 16 07
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 2دراسات موجهة فى هندسة وعلوم الحاسب  789 16 07

 

 1مقرر اختيارى  –قراءات موجهة فى البرمجيات وعلوم الحاسب   811 16 07

الحاسيب ييتم نقيدها يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفة عن طرييق دراسية ممموعية مقياالت متخصصية فيى البرممييات وعليوم 

 وعرضها  الل المقرر .

 

 2مقرر اختيارى  –قراءات موجهة فى البرمجيات وعلوم الحاسب   812 16 07

يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفة عن طرييق دراسية ممموعية مقياالت متخصصية فيى البرممييات وعليوم الحاسيب ييتم نقيدها 

 وعرضها  الل المقرر.

 

 البرمجة ولغلت البرمجةإتجاهات حديثة فى   813 16 07

 

 إتجاهات حديثة فى هندسة البرمجيات  814 16 07

 

 إتجاهات حديثة فى نظم قواعد البيانات  816 16 07

 

 إتجاهات حديثة فى الخوارزميات وهياكل البيانات  817 16 07

 

 1مقرر اختياري  –قراءات موجهة فى هندسة  الحاسب   821 16 07

مكثفية عين طرييق دراسية ممموعية مقياالت متخصصية فيى هندسية الحاسيب ييتم نقيدها وعرضيها يتم توجيه الطالب لدراسة 

  الل المقرر.

 

 2مقرر اختياري  –قراءات موجهة فى هندسة الحاسب   822 16 07

يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفية عين طرييق دراسية ممموعية مقياالت متخصصية فيى هندسية الحاسيب ييتم نقيدها وعرضيها 

  الل المقرر.

 

 إتجاهات حديثة فى عمارة الحاسب  824 16 07

 

 1قراءات موجهة فى هندسة النظم مقرر اختيارى   831 16 07

يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفة عن طريق دراسة ممموعة مقاالت متخصصة فى هندسة الينظم ييتم نقيدها وعرضيها  يالل 

 المقرر.

 

 2قراءات موجهة فى هندسة النظم مقرر اختيارى   832 16 07

يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفة عن طريق دراسة ممموعة مقاالت متخصصة فى هندسة الينظم ييتم نقيدها وعرضيها  يالل 

 المقرر.

 

 1قراءات موجهة فى تطبيقات الحاسب مقرر اختياري   841 16 07

ممموعيية مقيياالت متخصصيية فييى إدييدى تطبيقييات الحاسييب يييتم نقييدها  يييتم توجيييه الطالييب لدراسيية مكثفيية عيين طريييق دراسيية

 وعرضها  الل المقرر.

 

 2قراءات موجهة فى تطبيقات الحاسب مقرر اختياري   842 16 07

يييتم توجيييه الطالييب لدراسيية مكثفيية عيين طريييق دراسيية ممموعيية مقيياالت متخصصيية فييى إدييدى تطبيقييات الحاسييب يييتم نقييدها 

 وعرضها  الل المقرر.

 

 

 

 إتجاهات حديثة فى الرسم بالحاسب  850 16 07

 

 إتجاهات حديثة فى ضغط البيانات  854 16 07
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 1إتجاهات حديثة فى هندسة وعلوم الحاسب  855 16 07

 

 2إتجاهات حديثة فى هندسة وعلوم الحاسب  856 16 07

 

 3إتجاهات حديثة فى هندسة وعلوم الحاسب  857 16 07

 

 فى التنقيب عن البياناتإتجاهات حديثة   858 16 07

 

 

 فى هندسة الحاسب والنظمرسالة ماجستيرالعلوم  705 16 07

  فى هندسة الحاسب والنظم الدكتوراهرسالة  801 16 07
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 الهندسة النووية واالشعاعية قسم -  -12
 

 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 

 العليااوال : دبلوم الدراسات 

 :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -1
 ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز  

             محطات القوى النوويةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •
07 17 601 - 07 17 611 - 07 17 612 - الطالب المقررات الستة التالية : يدرس   :المقررات االساسية

07 17 613 - 07 17 614 - 07 17 631 

 07 17 622 -07 17 623 ررات التالية: ـــــباقى الساعات من المقيختار الطالب المقررات اال تيارية: 

- 07 17 624 - 07 17 625 - 07 17 626 - 07 17 629 

             اإلشعاع والبيئةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •
07 17 602-  07 17 622 - 07 17 624 -   يدرس الطالب المقررات الستة التالية :     :المقررات االساسية

07 17 625 - 07 17 626 - 07 17 629  

  07 17 611 - 07 17 621من المقــــررات التالية:يختار الطالب باقى الساعات المقررات اال تيارية: 

 - 07 17 623 - 07 17 627 - 07 17 628 - 07 17 631 - 07 17 641 

 
 الماجستيرثانيا : 

 : ماجستير العلوم الهندسية -1

                الهندسة النووية واإلشعاعيةفى العلوم ماجستير  •
ساعة معتمدة  24العلوم فى الهندسة النووية واالشعاعية عليه دراسة ماجستير يحصا الطالب على لكى   

 .يختار الطالب المقررات التي تحقق له الساعات المطلوبةوساعات للرسالة.  8باإلضافة إلى  ومقررات دراسية 

 من ممموعة المقررات التالية:

07 17 710 - 07 17 711 - 07 17 712 - 07 17 713 - 07 17 714 - 07 17 715 - 07 17 716 - 

07 17 717 - 07 17 718 - 07 17 719 - 07 17 721 - 07 17 722 - 07 17 723 - 07 17 724 - 

 . من تخصص آ ر ويموز ا تيار مقررين    741 17 07 - 732 17 07 - 731 17 07  - 725 17 07

 

 ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية: •
، وال يتطلب  االفرا(مع تفاقية اال)طبقا لشروط  يقبل فقط الحاصلين على بكالوريوس العلوم أو الهندسة  

يحصا لكى و أن يقوم الطالب بدراسة أية مقررات دراسية تكميلية من مرحلة البكالوريوس قبل االلتحاق به.

باإلضافة ساعة معتمدة مقررات دراسية  24العلوم والتكنولوجيا النووية عليه دراسة ماجستير الطالب على 

 ساعات للرسالة. 8إلى  

 

 : )عشرة ساعات معتمدة( يدرس الطالب المقررات الخمسة التالية    :المقررات االساسية

  07 17 751 - 07 17 752 - 07 17 753 - 07 17 754 - 07 17 755 

 من الممموعات التالية: ساعة معتمدة( 14) يختار الطالب باقى الساعات المقررات اال تيارية: 

 الوقاية من اإلشعاع  أ. 

07 17 761 - 07 17 762 - 07 17 781 - 07 17 782 - 07 17 783 - 07 17 784 - 07 17 785 

- 07 17 786 - 07 17 787 - 07 17 788 

 ب. التطبيقات والتقنيات النووية

07 17 761 - 07 17 762 - 07 17 771 - 07 17 772 - 07 17 773 - 07 17 774 - 07 17 775 

- 07 17 776 - 07 17 777 - 07 17 778 

 ج. الهندسة النووية

07 17 761 - 07 17 762 - 07 17 790 - 07 17 791 - 07 17 792 - 07 17 793 - 07 17 794 

- 07 17 795 - 07 17 796 - 07 17 797 - 07 17 798 - 07 17 799  
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 ثالثا : دكتوراه الفلسفة 
معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ساعة  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 ساعة معتمدة للرسالة 24من 

                الهندسة النووية واإلشعاعيةفى  دكتوراه الفلسفة  •
من تخصص   مقررات  3على الطالب ان يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة ويموز ا تيار 

 . آ ر
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 دكتوراه (  –ماجستير  –قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 

 )ما عدا ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية(

 اســـم المقـــرر كود المقرر مسلسا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مقررات 

مطلوب 

 دراستها سابقاً 

  3 3 نظرية االنتقال  0717611  .1

  3 3 محطات قوى نووية متقدمة 0717612  .2

  3 3 انتقال الحرارة في المفاعالت النووية  0717613  .3

  3 3 أمان المفاعالت النووية  0717614  .4

  3 3  تحطيم اإلشعاعات للمواد 0717621  .5

  3 3 إدارة النفايات  0717622  .6

  3 3 نقا وإدارة المواد المشعة  0717623  .7

  3 3 البي ية للطاقة النووية العواما 0717624  .8

  3 3 تقنيات الكشف عن اإلشعا  0717625  .9

  3 3 الوقاية من اإلشعاعات 0717626  .10

  3 3 الفيزياء الصحية 0717627  .11

  3 3 تطبيقات متقدمة الستخدام األشعة النووية 0717628  .12

  3 3 التلوث البي ي النوول 0717629  .13

  3 3 المواد النووية 0717631  .14

  3 3 دماية البي ة 0717641  .15

  3 3 تكنولوجيا المفاعالت االندماجية 0717710  .16

  3 3 نظرية االنتقال النيوتروني 0717711  .17

  3 3 تنظيم الوقود النوول 0717712  .18

  3 3 القياسات والتحكم في المفاعالت 0717713  .19

  3 3 اقتصاديات محطات القوى النووية 0717714  .20

  3 3 المفاعاتمارب  0717715  .21

  3 3 موضوعات متخصصة في الهندسة النووية 0717716  .22

  3 3 النمبجة والمحاكاة في الهندسية النووية 0717717  .23

  3 3 تطبيقات مونر كارلو في الهندسة النووية 0717718  .24

  3 3 الطر  العددية في الهندسة النووية 0717719  .25

  3 3 النووية الهيدروليكا الحرارية للمفاعالت 0717720  .26

  3 3 تفاعا اإلشعاعات مر المواد 0717721  .27

  3 3 المعالمة بالبالزما 0717722  .28

  3 3 موضوعات متخصصة في الهندسة اإلشعاعية 0717723  .29

  3 3 اال تبارات غير المتلفة 0717724  .30

  3 3 معما الكشف عن اإلشعا  0717725  .31

  3 3 االمن النووى وال مانات النووية 0717726  .32

  3 3 امان المفاعالت المتقدم 0717727  .33

  3 3 تصميم محطات القوى النووية 0717728  .34

  3 3 تقنيات دراسة المواد 0717731  .35

  3 3 التعب في المواد الهندسية 0717732  .36

  3 3 الطاقة المتمددة 0717741  .37

  3 3 نظرية المفاعالت المتقدمة 0717811  .38

  3 3 والسمات المديدة في محطات القوى النوويةاالتماهات  0717812  .39

  3 3 دلقات دراسية في الهندسة النووية 0717813  .40

  3 3 المحاكاة الرقمية في الهندسة النووية 0717814  .41

  3 3 تقنيات مونر كارلو في الهندسة النووية 0717815  .42
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  3 3 تصميم مفاعالت اإلندماج 0717816  .43

  3 3 المفاعالت والتحكم فيهاكينتيكا  0717817  .44

  3 3 فيزياء البالزما المتقدمة 0717821  .45

  3 3 دلقات دراسية في الهندسة اإلشعاعية 0717822  .46

  3 3 معمالت المسيمات المشحونة 0717823  .47

  3 3 معما القياسات اإلشعاعية 0717824  .48

  3 3 مواد مركبة 0717831  .49

  3 3 المواد النوويةتأثير اإلشعاعات على  0717832  .50

  3 3 إعباب المياه 0717841  .51

 

  مناقشة 3 محطات القوى النوويةمشرو  دبلوم فى  601 17 07  .52

  مناقشة 3 اإلشعا  والبي ةمشرو  دبلوم  فى  602 17 07  .53

54.  
ماجستير العلوم في الهندسة النووية رسالة  705 17 07

  واإلشعاعية

 مناقشة 8
 

  مناقشة 24 الهندسة النووية واإلشعاعيةفى  الدكتوراهرسالة  801 17 07  .55

 

 

 قائمة المقررات لبرنامج ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية:

        

 اســـم المقـــرر كود المقرر مسلسا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 االمتحان

مقررات 

مطلوب 

 دراستها سابقاً 

  2 2 فيزياء نووية  751 17 07  .1

  2 2 مبادئ العلوم والهندسة النووية 752 17 07  .2

  2 2 الكشف عن وقياس اإلشعا  753 17 07  .3

  2 2 الوقاية من اإلشعا  والتدرير 754 17 07  .4

  2 2 الطر  الحسابية والمحاكاة في الفيزياء 755 17 07  .5

  2 2 انتقال اإلشعا  761 17 07  .6

  2 2 الطر  الرياضية في الفيزياء 762 17 07  .7

  2 2 مبادئ وتقنيات التحسين 771 17 07  .8

  2 2 النظائر المشعة وتصميم مقاييس اإلشعا  772 17 07  .9

  2 2 تقنيات اال تبار بالتصوير اإلشعاعي 773 17 07  .10

  2 2 إنتاج النظائر المشعة 774 17 07  .11

  2 2 النظائر المشعة والعمليات الصناعية 775 17 07  .12

  2 2 التشخيص والعالج باستخدام األشعة النووية 776 17 07  .13

  2 2 النظائر المشعة في التعدين ودفر اآلبار 777 17 07  .14

  2 2 تطبيقات النظائر المشعة في الزراعة 778 17 07  .15

  2 2 اللوائح الدولية للوقاية من اإلشعا  781 17 07  .16

  2 2 تقييم التعرض لإلشعا  782 17 07  .17

  2 2 قياسات اإلشعا  والمرعات اإلشعاعية 783 17 07  .18

  2 2 مصادر اإلشعا  والتمهيزات التشعيعية 784 17 07  .19

  2 2 التأثير والرصد البي ي لألشعة النووية 785 17 07  .20

  2 2 تصميم وتحليا الدرو  وتمهيزات الوقاية 786 17 07  .21

  2 2 إدارة النفايات المشعة 787 17 07  .22

  2 2 التأثيرات البيولوجية لإلشعا  788 17 07  .23

  2 2 مواد نووية متقدمة 790 17 07  .24

  2 2 المفاعالت البحثية ومفاعالت القوى 791 17 07  .25
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  2 2 التحليا المتقدم للمفاعالت 792 17 07  .26

  2 2 تمارب تشغيا المفاعا 793 17 07  .27

  2 2 قياسات بارامترات المفاعا 794 17 07  .28

  2 2 التحكم والقياسات في محطات القوى النووية 795 17 07  .29

  2 2 الهيدروليكا الحرارية للمفاعالت 796 17 07  .30

  2 2 إدارة الوقود والنفايات 797 17 07  .31

  2 2 برامج الحاسب اآللي في تحليا المفاعالت 798 17 07  .32

  2 2 األمان واللوائح التنظيمية ودماية المفاعالت 799 17 07  .33

 

 

  مناقشة 8 النوويةرسالة ماجستير العلوم والتكنولوجيا  706 17 07  .56

 

 دكتوراه( –ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 
 

 نظرية االنتقال  611 17 07

 االنتشار.الحلول التقريبية لمعادلة  –معادلة االنتقال الغير  طية  –دلول صحيحة للنظم البسيطة  –معادلة االنتقال 

 

 محطات قوى نووية متقدمة 612 17 07

  -المييا الرابير للمفياعالت  –المفاعالت االندماجية المييا الثاليخ المتطيور مين المفياعالت  –تكنولوجيا المفاعالت السريعة 

 نظم المفاعالت المختلفة.

 

 انتقال الحرارة في المفاعالت 613 17 07

الطبقية  –االنسيياب الحيرارل الحيرج  –الغلييان  –سريان الموائر أات الطيور المخيتل   –انتقال الحرارة في أجزاء المفاعا 

 المتا مة الملتصقة.

 

 أمان المفاعالت النووية 614 17 07

مقدمية فيي الينظم أات مالميح  –شمرة األ طاء والحوادث  –مقدمة في نظرية العول  –التمارب البنائية للمفاعالت المختلفة 

مراجعية دوال  –منحنيى عمير اآللية  –مقدمة فيي اليبكاء االصيطناعي وعالقية اإلنسيان باآللية  –النووية  األمان في الصناعة

 –نظريية العناصير المختلفية  –قواعيد البيانيات لينظم اإلدارات المختلفية  –نظم العول مر وبدون إديالل  –المخاطر المختلفة 

 مراجعة المداول المتواجدة في األ طاء اإلنسانية.

 

 تحطيم اإلشعاعات للمواد 621 17 07

تيأثير  –تممير العييوب فيي الميواد المشيععة  –دركية العييوب النقطيية  –إنتاج العيوب النقطية  –طبيعة المواد غير المنتظمة 

تكيوين  –طير  تميارب الحاسيب  –التصيادم المتسلسيا  –العيوب الناتمة من اإلشيعاعات عليى الخيواص الميكانيكيية للميواد 

 التشعير الباتي لأليونات . –تخمير العيوب وتمصيلها  –التصادم المتسلسا واإلزادات الكبيرة  –الثنائي تقريب التصادم 

 

 إدارة النفايات 622 17 07

 –التفاعيا بيين النفاييات والصيخر  –النظام الهندسيي متعيدد الحيواجز  – ط  التخلص من النفايات  –إنتاج النفايات النووية 

 –تصليب النفايات وتعب تهيا وشيحنها  –دراسة موقر الدفن  –تكنولوجيا الدفن  –تخلص من النفايات موقر ال –دمرة النظائر 

 التخلص من الوقود المستخدم. –تخزين الوقود المستخدم 

 

 نقل وإدارة المواد المشعة 623 17 07

 –ظييم االسيتخدام والتخيزين والنقيا تير يص وتن –طر  تقييم التأثير البي ي للمواد المشعة  –معالمة وتخزين المواد المشعة 

 تحليا المخاطر للنقا العادل ودوادث النقا.
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 العوامل البيئية للطاقة النووية 624 17 07

اإلفييراج عيين الطاقيية:  –اإلفييراج عيين اإلشييعاعات ميين محطييات الطاقيية النووييية: القيميية المنعييية، البعثييرة، دسييابات المرعيية 

قواعيد البيانيات البي يية وعالقتهيا  –توافيق المحطيات النوويية مير التركييب البي يي  –التبرييد المصب النهائي للحرارة وأبراج 

 مراجعة لبرامج الحاسب الدولية. –ببرامج البعثرة 

 

 تقنيات الكشف عن اإلشعاع 625 17 07

اكتشيياف  –افقيية تييأين السييوائا والعييدادات المتو –طيير  اكتشيياف النيوترونييات السييريعة  –اكتشيياف النيوترونييات البطي يية 

االكتشياف  –المحليا متعيدد القنيوات  –تشعير الرقيائق  –اكتشاف اإلشعاعات بتآكا المسارات  –اإلشعاعات بأقالم التصوير 

 منخفض الخلفية اإلشعاعية.

 

 الوقاية من اإلشعاعات  626 17 07

تحدييد المرعية الممتصية  –مسمودة المستويات اإلشعاعية ال –قياس المرعة والمستويات اإلشعاعية  –مصادر اإلشعاعات 

تطبيقيات التعبيير النقطيي فيي دسيابات االضيمحالل ألشيعة  –التأثيرات البيولوجيية لإلشيعاعات عليى اإلنسيان  –في اإلنسان 

 جاما والنيوترونات.

 

 الفيزياء الصحية 627 17 07

نظريية القيياس  –الواقيية مين اإلشيعاعات اليدرو   –قيياس المرعية  –مقدمة ومراجعة تاريخية لتفاعالت األشعة مير الميواد 

التعرض الخارجي والدا لي لإلشيعاعات  –التأثيرات البيلوجية لإلشعا   –مقارنة المستوى اإلشعاعي لإلنسان  –اإلشعاعي 

 التشتر اإلشعاعي البي ي وقياساته ومستوياته المختلفة. –

 

 تطبيقات متقدمة الستخدام األشعة النووية  628 17 07

التشيخيص  –الطب النوول  –الكاشفات النووية  –دفر الحقول  –متابعة وتحليا األنظمة  –طر  التصوير  –القياس أجهزة 

 استخدام الحاسبات في التشخيص. –اإلشعاعي 

 

 التلوث البيئي النووي 629 17 07

التلييوث بالنظييائر  –لمشييعين التلييوث بالسيييزيزم و السترانشيييوم ا –التلييوث بالعناصيير المشييعة  –العناصيير المشييعة الطبيعييية 

 قصيرة العمر.

 

 المواد النووية 631 17 07

 –العييوب والتصينير  –التركييب التكياف ي  –التركييب البليورل  –ثياني أكسييد اليورانييوم والبلوتونييوم  – واص اليورانيوم 

 –اعييات غييازات االنشييطار االنتفيياخ وفق –نييواتج االنشييطار الصييلبة  –كيمييياء الوقييود  –الخييواص الحرارييية لييوزن الوقييود 

 –تصيميم الوقيود للمفياعالت المختلفية  –الخصيائص المطلوبية فيي الوقيود النيوول  –الوقيود  –االنتفياخ بيالفموات والزديف 

 التحكم وضمان المودة .

 

 حماية البيئة 641 17 07

عيادة اسيتخدام التربية الملوثية إ –تنظيف المصارف من الملوثات  –معالمة العوادم الغازية  –معالمة التح يرات الصناعية 

 طر  دماية البي ة األ رى. –التنظيف من الملوثات المشعة  –

 

 تكنولوجيا المفاعالت االندماجية 710 17 07

مكونات المفاعا: البالزما، الغيالف، التسيخين، التبرييد، المغنياطيس، نظيام شيحن  –اشتعال البالزما  –التفاعالت االندماجية 

 االدتواء بالقصور الباتي. –االدتواء بالمغناطيس  –، المحدد، المحول الوقود ، التفريى 

 

 نظرية االنتقال النيوتروني 711 17 07

الحلييول التقريبييية لمعادليية  --معادليية االنتقييال الال طييية  --الحلييول الدقيقيية لألنظميية البسيييطة  --معادليية انتقييال النيوترونييات 

 .االنتقال

 

 وويتنظيم الوقود الن 712 17 07

تنظيييم الوقييود فييي المفيياعالت  –بييرامج الحاسييب المسييتخدمة فييي تنظيييم الوقييود  –مقدميية لألسييس النظرييية وطيير  الحسييابات 

 طر  الحصول على الحلول األف ا. –إعادة الشحن  –المختلفة 
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 القياسات والتحكم في المفاعالت 713 17 07

 قياسات المفاعالت. –التحكم محاكاة  –مشاكا التحكم  –طر  التحكم في المفاعالت 

 

 اقتصاديات محطات القوي النووية 714 17 07

 استعراض اقتصاديات الطاقة النووية وإدارة الطاقة النووية. مقارنة الطاقة النووية بغيرها من مصادر الطاقة البديلة.

 

 تجارب المفاعل 715 17 07

تميارب فيزيياء  –تميارب فيزيياء المفياعالت  –ة والتكنولوجيية تميارب الهندسية النوويي –تشغيا المفاعيا  –تمارب ابتدائية 

 النيوترونات..

 

 موضوعات متخصصة في الهندسة النووية 716 17 07

 سلسلة من المحاضرات عن التطورات الحديثة في ممال الهندسة النووية.

 

 النمذجة والمحاكاة في الهندسة النووية 717 17 07

العالقية بيين  –مراجعة نظريية البيالس وتحويالتيه  –التحليا الكهربي  –ت التي ترب  النظم مراجعة النظرية العامة للمعادال

نظييم تممييير  –العالقيية بييين التشييابه فييي التحليييا االلكترونييي واليينظم الحرارييية والهيدروليكييية  –التييأثير فييي الييزمن والتييردد 

 المتممعة في هيكا كبير. النظم –التركيب البياني المتعدد  –البيانات لمحطات القوى النووية 

 

 تطبيقات مونت كارلو في الهندسة النووية 718 17 07

ديا  –تمثييا انتقيال األشيعة النوويية  –تمثييا انتقيال البالزميا  –تمثييا انتقيال النيوترونيات  –طريقة مونر كارلو وتطبيقاتها 

 دالت الرياضية بطريقة الفرو  المحددة.تطبيقات أ رى لحا المعا –معادلة االنتقال غير الخطية بطريقة مونر كارلو 

 

 الطرق العددية في الهندسة النووية 719 17 07

مقدميية لحييا  –مالئميية المنحنيييات  –نظرييية التقريييب  –التكامييا التقريبييي  –جييبور المعييادالت  –دييا المعييادالت الخطييية 

 المعدالت التفاضلية.

 

 الهيدروليكا الحرارية للمفاعالت النووية 720 17 07

الظييواهر الحرارييية فييى  –القيييود الحرارييية  –توليييد الحييرارة فييى المفيياعالت  –نظييرة عاميية علييى أنظميية المفاعييا النييووى 

المعيادالت  –الغلييان المممير والمتيدفق  – صائص انتقيال الحيرارة فيى سيريان الطيور االديادى  –مفاعالت الماء الخفيف 

دادثية فقيدان  –الموانيب االساسيية لتيدفق الطيور الثنيائى  –وتطبيقاتهيا  الحاكمة النتقال الحرارة بالحما فيى الطيور االديادى

 المبرد وفقدان المانر.

 

 تفاعل اإلشعاعات مع المواد 721 17 07

تفاعيا المسييمات المشيحونة  –نظرية التصادم البرل  -تفاعا النيوترونات مر المواد  –نظرية التفاعالت الكهرومغناطيسية 

 المزي ات المشحونة عالية الطاقة  الل المواد.مسار  -مر المواد 

 

 المعالجة بالبالزما 722 17 07

 –كيميياء البالزميا  –استخدام البالزما فيي التعيدين  –الطالء بالبالزما  –الحفر بالبالزما  –تعزيز االيونات بمصدر للبالزما 

 تكنولوجيا القوس الكهربي. –التفريى الكهربي في الغازات 

 

 موضوعات متخصصة في الهندسة اإلشعاعية 723 17 07

 سلسلة من المحاضرات عن التطورات الحديثة في ممال الهندسة اإلشعاعية.

 

 االختبارات غير المتلفة 724 17 07

التييارات الدواميية وتطبيقاتهيا  –اال تبارات غير المتلفة في ممال الطاقة النوويية  –أسس وتطبيقات اال تبارات غير المتلفة 

 استخدام الطر  اإلشعاعية. –وجات فو  الصوتية وتطبيقاتها الم –
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 معمل الكشف عن اإلشعاع 725 17 07

 التمارب المعملية المختلفة للكشف عن أشعة جاما، بيتا، الفا والنيوترونات.

 

  األمن النووى والضمانات النووية 726 17 07

 –التنفيب الفعيال التفاقييات ال يمانات  –اتفاقيات منر االنتشار  –االطار القانونى لل مانات فى الوكالة الدولية للطاقة البرية 

العناصيير االساسييية فييى األميين النييووى )الييرد  والكشييف  –الييتحكم والمحاسييبة للمييواد النووييية  –أدوات قييياس ال ييمانات 

معييدات  –نظييم الوقاييية الفيزيائييية للمنشييآت النووييية  –للمنشييآت النووييية واالشييعاعية تخطييي  األميين النييووى  –واالسييتمابة( 

 ثقافة األمن النووى )المفاهيم والنماأج(. –وتكنولوجيا للوقاية الفيزيائية 

 

 امان المفاعالت المتقدم 727 17 07

اهيداف االميان وصينر القيرار  –تحليا االمان االدتميالى  –تقرير تحليا األمان ودادثة فقدان المبرد  –نظم ووظائف االمان 

 .الحوادث النووية المسيمة –تكاما تحليا االمان فى متطلبات التشغيا  –بناءا على المخاطرة المحسوبة 

 

 تصميم محطات القوى النوووية 728 17 07

المفيياعالت  –مفيياعالت الغيياز  –ثقيييا مفيياعالت الميياء الخفيييف وال –مميييزات التصييميم والتشييغيا لمحطييات الطاقيية النووييية 

مالميح  –نظيم التبرييد فيى الطيوارئ  –تبرييد المفياعالت  –االغال  واالمان  –نظم التحكم  –الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 

 المكونات  ارج المزيرة النووية. –الظاغ  والتحكم فى ضغ  المفاعا  –مولد البخار 

 

 تقنيات دراسة المواد 731 17 07

تفسييير  –تفاعييا االلكترونيييات ميير العينيية  – أجهييزة الحزميية االلكترونييية –تح ييير العينيية  –دراسيية  ييواص المييواد مبييادئ 

 معلومات االنكسار.

 

 التعب في المواد الهندسية 732 17 07

نظرية  تأثير اإلجهاد المتكرر في التصميم الهندسي, آالت وإجراءات ا تبارات التعب، العواما المؤثرة على  واص التعب،

 االنهيار بسبب التعب.

 

 الطاقة المتجددة 741 17 07

أنيوا  الطاقية المتميددة : طاقية الريياح, الطاقية الشمسيية،  -المزايا والعيوب  -الطاقة المتمددة والمستقبا  -تكنولوجيا الطاقة 

تيوافر وتكاميا أنيوا  الطاقية  -الوقيود الطاقة الحيوية، طاقة المد والمزر، طاقة األمواج، الطاقة الحرارية األرضية، و اليا 

 المختلفة.

 

 نظرية المفاعالت المتقدمة  811 17 07

 –دليول معادلية االنتقيال بواسيطة طير  المميامير المتعيددة  –نظرية االنتقال أدادل السيرعة  –معادلة االنتشار النيوتروني 

 تهدئة النيوترونات واالمتصاص الرنيني. –نظرية اإلزعاج 

 

 االتجاهات والسمات الجديدة في محطات القوى النووية 812 17 07

 .االتماهات والسمات المديدة في تصميم وبناء الميا الثالخ +، الميا الرابر، ومفاعالت االندماج

 

 حلقات دراسية في الهندسة النووية 813 17 07

وتقديمها ومناقشيتها تحير اشيراف  عن التطورات الحديثة في ممال الهندسة النووية باعداد ادد الموضوعات كا طالب يقوم

 .المحاضر

 

 المحاكاة الرقمية في الهندسة النووية 814 17 07

وضر المعادالت التفاضلية العادية لنظم المعيادالت  --إجراءات التكاما ال مني والصريح  --نظام نمبجة األنظمة الهندسية 

 --ودييدة الييتحكم ال ييبابي  --مشييغا المحاكيياة الهمينيية والكهربائييية  -ام كبييير الحمييم ميير المشييغا المتييأ ر النظيي -الحاكميية 

 .الحصول على البيانات والمتحكم ال بابي  –الرسومات والبنية التفاعلية ألكود دزم المحاكاة الكبيرة 

 

 تقنيات مونت كارلو في الهندسة النووية 815 17 07

 .أكواد الحاسب اآللي المستخدمة في التطبيقات النووية --طبيقاتها في الهندسة النووية طريقة مونر كارلو وت
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 تصميم مفاعالت االندماج 816 17 07

سمات مفاعا ايتر وتصميمه  --تصميم األنظمة والمكونات المختلفة في مفاعا االندماج  --نظرة عامة على مفاعا االندماج 

 والمخط  لها.نظم االندماج المديدة  --

 

 كينتيكا المفاعالت والتحكم فيها 817 17 07

التحكم في أنظمة المفاعا نوول. نظريات التحكم األساسية. تحليا المفاعا وأنظمتيه باسيتخدام وسيائا اليتحكم. تطيوير طير  

 وأساليب التحكم و التحكم األمثا. تأثير عدم الخطية.

 

 فيزياء البالزما المتقدمة 821 17 07

 –التييأثيرات غييير الخطييية  –التييوازن والثبييات  –النظرييية الهيدروديناميكييية  –عمليييات التصييادم  –كينتيكييا البالزمييا نظرييية 

التيوازن  –التيوهين السييكلوتروني  –تيوهين النيدو  –تفاعيا الموجيات والبالزميا  –الموجات في البالزميا البياردة والسيا نة 

 م الثبات الممهرل.عد –وعدم الثبات الكهرطيسي الهيدروديناميكي 

 

 حلقات دراسية في الهندسة اإلشعاعية 822 17 07

وتقيديمها ومناقشيتها تحير  يقوم كيا طاليب باعيداد اديد الموضيوعات عين التطيورات الحديثية فيي مميال الهندسية االشيعاعية

 .اشراف المحاضر

 

 معجالت الجسيمات المشحونة 823 17 07

دسييابات النظرييية  –أمثليية للمعمييالت  –للنظرييية الحرارييية والميكانيكييا النسييبية الييديناميكا الكالسيييكية  –نظرييية المعمييالت 

 مصادر اإلشعا  للسينكروترون. –تطبيقات للمعمالت  –المدارية 

 

 معمل القياسات اإلشعاعية 824 17 07

 التمارب المختلفة لكشف وقياس أشعة ألفا ، بيتا ، جاما واألشعة النيوترونية.

 

 مواد مركبة 831 17 07

التصييفيح  -واليينظم البيولوجييية المركبيية  -الخصييائص الفيزيائييية والميكانيكييية للبييوليمرات  والمعييادن  والخييزف األسييمنتية 

 استخدامات المواد المركبة . –التصميم  والتصنير وإعادة التدوير  -الحما الثابر والمتغير -وتحليالت القوى 

 

 مواد النوويةتأثير اإلشعاعات على ال 832 17 07

تأثير اإلشعاعات على المواد: التقسية ، الهشاشية ، الكسير ، االنتفياخ  –إنتاج العيوب  –تأثير اإلشعاعات على المواد الصلبة 

 بالفموات والزدف اإلشعاعي.

 

 إعذاب المياه 841 17 07

 –االعييباب بالطاقيية الشمسييية  –ر االعييباب ب ييغ  البخييا –التبخييير المفيياجئ متعييدد المرادييا  –االعييباب بييالتبخير المفيياجئ 

التحليييا  –ال ييغ  األسييموزل العكسييي  –عمليييات األغشييية  –االسييتخراج بالمييبيب الع ييول  –عمليييات االعييباب بالتممييد 

 اقتصاديات اعباب المياه. –الطاقة النووية في عمليات االعباب  –محطات االعباب  –عمليات تبادل االيونات  –الكهربائي 

 

 

 

 

 ات لبرنامج ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية:وصف المقرر

 

 فيزياء نووية 751 17 07

مقياطر التفياعالت  –النمياأج النوويية  –التفياعالت النوويية  –أشيعة الفيا وبيتيا وجاميا –عناصر التركييب النيوول  –اإلشعا  

 االنشطار واالندماج. –ومعالمة البيانات النووية 
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 مبادئ العلوم والهندسة النووية 752 17 07

إنتياج واسيتخدام  –المفياعالت النوويية  –دورة الوقيود النيوول  –التفاعا النوول المتسلسا  –تفاعا النيوترونات مر المواد  

 النظائر المشعة اإلشعا  

 

 الكشف عن وقياس اإلشعاع 753 17 07

الخيواص  –لثقيلية والخفيفية، النيوترونيات، أشيعة اكيس وجاميا( تفاعا اإلشعاعات النووية مر المواد )المسييمات المشيحونة ا

 –كواشيف النيوترونيات  –كواشيف أشيباه الموصيالت الماميدة  –كواشف الوم يات  –الكواشف الغازية  –العامة للكواشف 

غيير  أنظمية الكواشيف –المكونات االلكترونيية ألنظمية الكواشيف  –معالمة إشارة الوم ات  –تحليا الطيف وبس  الطيف 

 إدصاء العد واأل طاء. –الكشف باستخدام تفاعالت النيوترونات  –كواشف التألق الحرارل  –االلكترونية 

 

 الوقاية من اإلشعاع والتدريع 754 17 07

المرعيات  –تطبيقيات النيواة المشيعة فيي الطيب والصيناعة والزراعية والبحيخ العلميي والتيدريب  –. مقدمة للتركيب البرل 

دور الهي ية الدوليية فيي  –أسيس اإلطيار القيانوني للوقايية مين اإلشيعا   –التأثير البيولوجي لإلشيعا   –والوددات اإلشعاعية 

مبيادئ  –دسياب المرعية الخارجيية  –دساب المرعة الدا لية والمسملة التأثيرية  –النظام التنظيمي  –الوقاية من اإلشعا  

 التدرير

 

 في الفيزياءالطرق الحسابية والمحاكاة  755 17 07

طير   ––طير  العناصير المحيددة  –طير  الفير  المحيددة  –طريقية مونير كيارلو  –الطير  التكراريية  –التكاما العددل 

 مفاهيم النمبجة  والمحاكاة للحاسوب   –الحلول العددية للنظم الخطية وغير الخطية  –التقريب واالستيفاء 

 

 انتقال اإلشعاع 761 17 07

تطبيقيات  –طريقية الفير  الحيددة  –طريقية العيزوم  –طريقة مونر كارلو  –معادلة بولتزمان لالنتقال  –ية تقنية الدالة النقط

 على انتقال النيوترونات، فيزياء البالزما، توصيا االلكترونات في الموامد. 

 

 الطرق الرياضية في الفيزياء  762 17 07

 .قيم ومتمهات ايمن –مبدأ التغير وطر  التفعيا األمثا  –الدوال الخاصة والمتعامدة  –تحويالت فوريير والبالس 

 

 مبادئ وتقنيات التحسين 771 17 07

 –طر   البرممة الخطية والرباعية ، الصحيحة ، نمياأج الشيبكة و الديناميكيية لبحيوث العملييات  –أساسيات طر  التحسين 

التحسييين العييام و  –التحسييين المحييدب  –المقيييدة طيير  التحسييين  –المعييادالت غييير الخطييية  –طيير  التحسييين غييير المقيييدة 

 الموازاة في التحسين.

 

 النظائر المشعة وتصميم مقاييس اإلشعاع 772 17 07

طير   –تطبيقات النظائر المشعة )الصناعة، الزراعة، الطب، البي ة( التحكم غير االتالفي  –منهاج استخدام النظائر المشعة 

 تطبيقات عناصر االستشفاف المشعة. –لبحخ المنائي طر  ا –التأريخ بالنظائر المشعة 

 

 تقنيات االختبار بالتصوير اإلشعاعي 773 17 07

 –الميواد الفلزيية  –تقنيات اللحام  –وصف لتركيبات وأجهزة التصوير اإلشعاعي  –مقدمة لال تبارات بالتصوير اإلشعاعي 

 نوادي األمان. –األكواد والمقاييس  –تصنيف العيوب 

 

 إنتاج النظائر المشعة  774 17 07

التطهير وشروط صناعة المنتمات الصيدالنية المشعة  –إنتاج وفصا النظائر  –إنتاج النظائر لألغراض الطبية والصناعية 

نييوادي البي يية واألمييان فييي ديياالت التشييغيا العييادل  –صيييانة المنشييآت  –الخاليييا الحييارة و نظييم التهوييية  –إدارة النفايييات  –

 والطوارئ.

 

 النظائر المشعة والعمليات الصناعية   775 17 07

تكنولوجيا اإلشعا  المستخدمة ألشعة جاما أو اكس والمعمالت االلكترونية )تعديا الميواد، التعقييم، تشيعير األغبيية، تصينير 

بيارات غيير االتالفيية اال ت –تطبيقات النظائر والمصادر المغلقة )التحكم في اإلنتاج و تحسين المودة(  –المطاط والبوليمر( 

 التحليا بالتشعير النيوتروني. –التصوير اإلشعاعي  –
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 التشخيص والعالج باستخدام األشعة النووية 776 17 07

المرعات اإلشعاعية في مماالت اإلشعا  )جرعة  -األدوية النووية(  -التصوير التشخيصي )التصوير اإلشعاعي، المقطعي 

المرعية للعيالج اليدوراني، منحنييات المرعية المتماثلية،  طية العيالج، دسيابات المرعية النقطيية، العمق النسيبية، دسيابات 

 دسابات المرعة في المماالت غير المستوية(

 

 النظائر المشعة في التعدين وحفر اآلبار 777 17 07

المحاكياة بياكواد  –للميواد المسامية والتشخيص الميائعى  –مراجعة لطر  الكشف عن اإلشعا   –مصادر جاما والنيوترنات 

 التطبيقات التمريبية  –طر  التحسين  –انتقال النيوترونات وأشعة جاما 

 

 تطبيقات النظائر المشعة في الزراعة 778 17 07

 –قتييا الحشييرات والقييوارض  –تقليييا اسييتهالك األسييمدة  –الييتحكم فييي الحشييرات  –تقنيييات تطييوير أنييوا  النباتييات المديييدة 

 كتريا والفيروسات والفطر في األغبيةالق اء على الب

 

 اللوائج الدولية للوقاية من اإلشعاع 781 17 07

االسيتعداد  –التقييم التنظيميي  –النظام التنظيمي  –السلطة التشريعية  –ممال اإلطار التشريعي الرئيسي للوقاية من اإلشعا  

 للطوارئ والحوادث.

 

 تقييم التعرض لإلشعاع  782 17 07

الرصييد  –الرصييد البي ييي  –إدارة النفاييات المشييعة –النقيا والتخييزين اآلميين للمييواد المشييعة   -ن المصييادر المشييعة امين وأمييا

التعيرض فيي الصيناعة  –تيدريب العياملين  –أسس االستعداد للحوادث النووية والطوارئ المشيعة  –الفردل وفي جهة العما

 والممال الطبي.

  

 اإلشعاعية قياسات اإلشعاع والجرعات 783 17 07

مطيياف االمتصياص  –دسيابات المرعيات  –كمييات الوقايية اإلشيعاعية  –كميات المرعات اإلشيعاعية ومعيامالت التفاعيا 

أنظمية  –مطياف مسيباور  –انطال  أشعة اكس بواسطة المسيمات  –تحليا تنشي  النيوترونات  –تألق أشعة اكس  –البرل 

 جاما.مطياف  –مطياف أشعة الفا  –عدادات بيتا 

 

 مصادر اإلشعاع والتجهيزات التشعيعية 784 17 07

أنوا  المنشآت التشعيعية )التشيعير باسيتخدام أشيعة الفيا وبيتيا وجاميا والنيوترونيات  -االستخدامات المختلفة لعمليات التشعير 

 .المصادر المشعة المستخدمة في عمليات التشعير –واكس( 

 

 شعة النووية التأثير والرصد البيئي لأل 785 17 07

الرصيد البي يي  –الرصد عند المصدر )اإلشيعا  الخيارجي والمتيدفقات الغازيية والسيائلة، تأكييد اإلأعيان لحيدود التصيريف( 

التأكيد مين اإلأعيان للمسيتويات البي يية المرجعيية  –)الغالف المول، األجسام المائية، األطعمة، المؤشرات البي يية األ يرى( 

للمصادر المختلفة )محطات القوى النووية، منشيآت النفاييات، المسيتودعات، المنياجم والمطيادن،  تطبيقات –وتقنيات المسح 

 النفايات، األرض الملوثة.

 

 تصميم وتحليل الدروع وتجهيزات الوقاية 786 17 07

 –ات األد نية داجبي –أجهزة التعاميا عين بعيد  –نظم األمان المتشابكة  –دسابات الدرو   –نظام التهوية  -مالمح التصميم 

مواسيير تيدفق السيوائا  –منشيآت التخيزين  –الحيواجز الفعليية  –غيرف تغييير المالبيس  –عليب القفيازات  –الخاليا الحيارة 

 –مسح للتمهيز واستعراض للتنظيميات  –توكيد المودة  –إشارات التحبير  –مراصد اإلشعا  المحدد  –والتحكم في التحلا 

 ، غرفة العالج بالكوبالر، غرفة المعما(.دسابات الدرو  )منشأة أشعة اكس

 

 إدارة النفايات المشعة  787 17 07

إدارة النفاييات  –تقلييا النفاييات  –مبادئ النفاييات المشيعة  –أنوا  النفايات وتقسيمها وتشخيصها  –مصادر النفايات المشعة 

التخلص من النفايات الماميدة  –دارة نفايات التكهين قبا التخلص منها )الممر، التفرقة، المعالمة، التكييف، التخزين اآلمن( إ

  .تقييم المرعات البي ية –
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 التأثيرات البيولوجية لإلشعاع  788 17 07

التيأثيرات  –التيأثيرات المحيددة لتشيعير المسيم الكليي والمزئيي  –تيأثيرات األشيعة عليى الخالييا  –أسس الكيمياء اإلشعاعية 

 .التأثيرات الوراثية واألشعة ال ارة –األجنة تأثير األشعة على  –اإلدصائية 

 

 مواد نووية متقدمة 790 17 07

مشيياكا المييواد فييي  –تييأثير الييتحطم اإلشييعاعي وتأثيراتييه علييى مييواد المفاعييا  –ا تيييار و ييواص المييواد فييي اليينظم النووييية 

 .الهندسة النووية

 

 المفاعالت البحثية ومفاعالت القوى 791 17 07

مفياعالت التولييد  –مفياعالت المياء الثقييا  –مفياعالت المياء الخفييف  –مفياعالت الغياز   -ت النوويية  واص نظم المفياعال

 .المفاعالت البحثية وتطبيقاتها –المفاعالت المديدة  –مفاعالت درجات الحرارة العالية  –السرير 

 

 التحليل المتقدم للمفاعالت 792 17 07

االنشييطار النييوول )أنظميية التفيياعالت المتسلسييلة، انتشييار  –النيوترونييات ميير المييواد تفاعييا  –مراجعيية للفيزييياء النووييية 

النيوترونييات أات  –تهدئيية النيوترونييات باالمتصيياص واالنشييطار  –النيوترونييات( تهدئيية النيوترونييات بييدون االمتصيياص 

نمياأج االنتشيار  –منياطق المتعيددة المفياعالت أات ال –نظرية فرمي للمفاعالت الحرارية غير المغطاة  –الطاقة المنخف ة 

 –كينتيكيا المفياعالت  –نظريية التشيويش  –تقرييب االنتشيار  –نظريية االنتقيال  –أو الممموعة الواددة والممامير المتعيددة 

 التغير في المفاعلية. –المفاعالت غير المتمانسة 

 

 تجارب تشغيل المفاعل 793 17 07

معاميا التفاعليية  –قياسات درجة الحرارة  –معايرة القوة  –لحروجة وقياسات القيمة مقدمة ومد ا لمعايرة عامود التحكم وا

 .والتفاعلية

 

 قياسات بارامترات المفاعل 794 17 07

عمير النييوترون فيي  –اعتمادية المكان والزمان للفيض النيوتروني باستخدام تقنيات نب ات النيوترونيات  – ريطة الفيض 

 .دالة األهمية لماصات النيوترونات –االنتشار للمهدئ قياس بارامترات  –الماء 

 

 التحكم والقياسات في محطات القوى النووية 795 17 07

تصنيف التحكم والقياس  –أسس التحكم  –أدوات القياس األساسية ) درجة الحرارة، ال غ ، الفيض النيوتروني، االهتزاز( 

وليية، اال تباريية، معييار التصيميم المحيدد لألنظمية المعتميدة عليى الحاسيب )الدفا ، االستقالل، معييار الفشيا األديادل، المع

اآللي، الكفاءة والمصداقية، دليا الوكالة الدولية للطاقة البرية لالمان( الطر  الحديثة لتقيييم البيانيات )أسيس البيانيات، تقيدير 

  .لقياس في محطات القوى النوويةاال تبار والمعولية دسب أسس البيانات، الطر  اإلدصائية( نماأج ألجهزة ا

 

 الهيدروليكا الحرارية للمفاعالت 796 17 07

ديناميكيا السيريان  –معادالت االنتقال )طور وادد، طورين( التحلييا الحيرارل لعنصير الوقيود  –توليد الحرارة في المفاعا 

استخدام االكيواد  –مر الزمن( دوائر السريان  القناة الواددة المسخنة )تحليا في دالة الثبات وفي دالة التغير –أو الطورين 

المفاعيا فيي دالية  –دساب توزير درجات الحرارة فيي أشيرعة التشيعير  –سلوك مكيف ال غ  في مفاعا الماء الخفيف  –

 دادث فقدان المبرد.

 

 إدارة الوقود والنفايات  797 17 07

مصدر وتشيخيص النفاييات المشيعة   -ة الوقود دا ا المفاعا إدار –ألواح سريان المكونات والمواد في دورة الوقود النوول 

تقيييين  –تقنيييات الخليص ميين النفاييات  –تقنيييات معالمية النفاييات  –النفاييات وتوليييد الحيرارة  –تكيوين وتصينيف النفايييات  –

 .األمان للتخلص من النفايات

 

 برامج الحاسب اآللي في تحليل المفاعالت 798 17 07

تمرينيات عمليية عليى  –أسيس البرممية والبيرامج  –دا معادلية االنتقيال  –ر بطر  الممموعات المتعددة دا معادلة االنتشا

 اكواد قلب المفاعا والدرو .
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 األمان واللوائج التنظيمية وحماية المفاعالت  799 17 07

نظيم الوقايية –ت العواقيب تحلييال –الحيوادث والمتغييرات فيي اليزمن  –تحليا األمان المبرل  –مبادئ تصميم أنظمة األمان 

االتفاقييات والمعاهيدات  –أسس الحماية ومتطلباتهيا  –متطلبات وشروط تر يص المنشآت النووية –الفعلية للمنشآت النووية 

 .القومية والدولية

 

 محطات القوى النوويةمشروع دبلوم فى  601 17 07

 اإلشعاع والبيئةمشروع دبلوم  فى  602 17 07

  ماجستير العلوم في الهندسة النووية واإلشعاعيةرسالة  705 17 07

  سالة ماجستير العلوم والتكنولوجيا النوويةر 706 17 07

 الهندسة النووية واإلشعاعيةفى  الدكتوراهرسالة  801 17 07
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 ائية يالهندسة الكيمقسم  -13

 
 دكتوراه ( –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم 

 دبلوم الدراسات العليااوال : 

 :ىدبلوم الدراسات العليا المهن -1 
 ساعة معتمدة 24على الطالب اجتياز 

 دبلوم الدراسات العليا المهنى مكافحة التلوث وهندسة البيئة  •
 المقررات الخمسة التالية : :يدرس الطالبالمقررات االساسية

07 18 641, 07 18 642, 07 18 652, 07 18 653, 07 18 654                                             

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

 دبلوم الدراسات العليا المهنى هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات        •
 المقررات الخمسة التالية : يدرس الطالب :المقررات االساسية

07 18 641, 07 18 642, 07 18 661, 07 18 681, 07 18 682                                          

 يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات اال تيارية: 

 

 :فى الهندسة الكيمائية التخصصىدبلوم الدراسات العليا  -2 
 .ساعة معتمدة 30على الطالب اجتياز 

 التالية : ستةالمقررات ال يدرس الطالب :المقررات االساسية            

  682 18 07 ,681 18 07 ,661 18 07 ,651 18 07 ,648 18 07 ,611 18 07  

 : يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات اال تيارية

 

 الماجستيرثانيا : 

 الهندسة : ماجستير -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

 ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

 فى الهندسة الكيميائية الهندسة ماجستير •
 المقررات الستة التالية : يدرس الطالب  المقررات االساسية:

 07 18 711, 07 18 712, 07 18 725, 07 18 731, 07 18 741, 07 18 751                                    

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار  المقررات اال تيارية:

 . من تخصص آ ر مقررين 

 

 : ماجستير العلوم الهندسية -2    
 8و باإلضييافة إلييى سيياعة معتمييدة مقييررات دراسييية  24العلييوم عليييه دراسيية ماجسييتير يحصييا الطالييب علييى لكييى  

 ساعات للرسالة. 

 فى الهندسة الكيميائية  العلوم ماجستير  •
 المقررات االربعة التالية :  يدرس الطالب   المقررات االساسية:

07 18 711, 07 18 712, 07 18 731, 07 18 741 

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويموز ا تيار  :المقررات اال تيارية

 . من تخصص آ ر مقررين 

 
 ثالثا : دكتوراه الفلسفة 

ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 .ساعة معتمدة للرسالة 24من 

 دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الكيميائية   •
  07 18 811 ,07 18 821 ,07 18 831التالية : ربعةاألالمقررات  يدرس الطالب   المقررات االساسية:
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834 18 07        

 3يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدكتوراة ويموز ا تيار  :المقررات اال تيارية

 . تخصص آ رمقررات من 

 

 دكتوراه ( –ماجستير  –قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 
 م

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

 الساعات

عدد ساعات 

 االمتحان

مقررات مطلوب دراستها 

 سابقا

  3 3 ظواهر انتقال )أ( 611 18 07  .1

  3 3 مصادر الطاقة البديلة   621 18 07  .2

  3 3 الهواء ) أنواعه ومصادرهتلوث  641 18 07  .3

  3 3 تلوث المياه ) أنواعه ومصادره ( 648 18 07  .4

  3 3 ميكروبيولوجيا تطبيقية   651 18 07  .5

  3 3 تحليا المياه والمخلفات الصناعية    652 18 07  .6

  3 3 المخلفات الصلبة ومعالمتها   653 18 07  .7

  3 3 هندسة البي ة   654 18 07  .8

  3 3 التآكا ودماية المعدات 661 18 07  .9

  3 3 عمليات بثق البالستيت )أ( 671 18 07  .10

  3 3 عمليات تركيب البوليمرات 672 18 07  .11

  3 3 هندسة تكوين األلياف   673 18 07  .12

  3 3 هندسة تكرير البترول 681 18 07  .13

  3 3 تكنولوجيا البتروكيماويات 682 18 07  .14

  3 3 طر  الفصا المتقدمة   711 18 07  .15

  3 3 دراسة متقدمة فى انتقال المادة 712 18 07  .16

  3 3 الوقــــــود 724 18 07  .17

  3 3 )أ( دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة 725 18 07  .18

  3 3 هندسة التفاعالت الكيميائية المتقدمة   731 18 07  .19

  3 3 المتقدمةثرموديناميكا الهندسة الكيميائية  741 18 07  .20

  3 3 معالمة المخلفات الصناعية السائلة 751 18 07  .21

  3 3 معالمة المخلفات الصناعية الغازية 752 18 07  .22

 ال يوجد 3 3 تصميم وددات معالمة التلوث   753 18 07  .23

  3 3 تطبيقات البيو تكنولوجيا فى مكافحة التلوث   754 18 07  .24

 ال يوجد 3 3 الحيوية الهندسة الكيميائية 755 18 07  .25

  3 3 دراسة متقدمة فى العمليات الكهروكيميائية 761 18 07  .26

  3 3 االضافات للبلمرة 771 18 07  .27

  3 3 هندسة انتاج المونرات 772 18 07  .28

  3 3 دراسة متقدمة فى علم المواد 774 18 07  .29

  3 3 علم وهندسة البلمرات 775 18 07  .30

  3 3 األســـمدة 781 18 07  .31

  3 3 تكنولوجيا انتاج الغازات   782 18 07  .32

  3 3 لالنظمة الكيميائيةالنمبجة والمحاكاة   792 18 07  .33

 792 18 07 3 3 دراسة داالت –المحاكاه  793 18 07  .34

  3 3 الطر  العددية فى الهندسة الكيمائية 79 18 407  .35

 ال يوجد 3 3 ظواهر األنتقال )ب( 811 18 07  .36

  3 3 )ب( دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة 821 18 07  .37

 ال يوجد 3 3 األدترا  وتصميم األفران األنبوبية  18 82207  .38

  3 3 دراسة متقدمة فى علم المواد  18 82307  .39

  3 3 ديناميكا الموائر فى الهندسة الكيمائية  18 82407  .40
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  3 3 المهد المميرهندسة   18 82507  .41

42.  
 3 3 المفاعالتتصميم  831 18 07

 ال يوجد

 

  3 3 طر  ا تيار األف ا   832 18 07  .43

44.  
 3 3 الحفــــز  18 83307

07 18 731-07 18 

712 

  3 3 الرياضيات التطبيقية للمهندسين الكيمائيين  18 83407  .45

  3 3 الريولوجيا 855 18 07  .46

  3 3 عمليات بثق البالستيت )ب( 871 18 07  .47

48.  
07 18 891 

النماأج الرياضية وتصميم مفاعا البلمرة والتحكم 

 يهاف
3 3 

 

 

  مناقشة 3 مكافحة التلوث وهندسة البي ة مشرو  دبلوم  601 18 07  .49

  مناقشة 3 هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات       مشرو  دبلوم  602 18 07  .50

  مناقشة 3 مشرو  الدبلوم التخصصى فى الهندسة الكيمائية 603 18 07  .51

  مناقشة 3 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكيميائية   701 18 07  .52

  مناقشة 8 الهندسة الكيميائية  رسالة ماجستيرالعلوم فى  705 18 07  .53

  مناقشة 24 فى الهندسة الكيميائية  رسالة الدكتوراه  801 18 07  .54

 

 دكتوراة( -ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا )دبلوم 

 
 )ظواهر انتقال )أ611 18 07 

نظرييية  –تييأثير ال ييغوط ودرجيية الحييرارة علييى اللزوجيية  –اللزوجيية ودركييية انتقييال كمييية الحركيية للسييوائا الآلنيوتونييية 

 –السيريان  يالل ماسيورة  –سيريان الرقيائق السياقطة  –توزير السرعة فى السريان الهيادىء  .اللزوجة للغازات والسوائا 

معادلة  –معادالت التغيير للنظم ثابتة درجة الحرارة ) معادلة األستمرارية  –السريان الزادف دول كرة  –السريان الحلقى 

 –السيريان الهيادىء غيير المسيتقر  –ر القابلية لألن يغاط معادلة الطاقة الميكانيكية ( معادالت التغير للسيوائا غيي –الحركة 

 .نظرية الطبقة الحدية –السريان الهادىء فى اتماهين مختلفين 

 

 مصادر الطاقة البديلة  621 18 07

الطاقية  –استخدام البقاييا الع يوية والمخلفيات الزراعيية كمصيدر للطاقية  –طاقة الهيدروجين  –الطاقة الشمسية وتطبيقاتها 

 يولوجية.الم

 

 تلوث الهواء ) أنواعه ومصادره( 641 18 07

ملوثييات الهييواء ) أتربيية وغييازات (  صييائص األتربيية المعلقيية والمحموليية ، ) الكثافيية ، دمييم الحبيبيية ( كيفييية تعليييق ودمييا 

الهيييدروجين ، األتربية فيى الهيواء ، الملوثيات الفلزيية ومصيادرها ) ثيانى أكسييد الكبريير ، ثاليخ أكسييد الكبريير ، كبريتييد 

الكلور _ أول اكسيد الكربون ( التركيزات المسموح بها لملوثات الهواء الغازية . تأثير ملوثيات الهيواء  –اكاسيد النيتروجين 

 .على البي ة ) نبات وانسان وديوان (

 

  ( تلوث المياه ) أنواعه ومصادره 648 18 07

لملوثيات عياى مصيادر الميياه للمنيازل والصيناعة وتيأثير التليوث عليى تيأثير ا –تأثير المخلفات الصناعية عليى تليوث الميياه 

 –الميواد الع يوية وعالقتهيا باألوكسيمين اليبائب فيى المياء. التفياعالت األيروبيية وغيير االيونييه  –الكائنات الحية البحرية 

عمليية التنظيييف الييبطاتى  –األدتييياج للكليور وعمليييات الكلييورة  –األدتياج الكيموديييوى لألكسييمين ودسيابات واسييتخداماته 

ازالية البكترييا  –العالقة بيين األدتياج الكيمييائى لألكسييمين واألدتيياج الكيمودييوى لألكسييمين  –لألنهار والممارة المائية 

 تلوث المياه الموفية. –بواسطة عمليات معالمة المياه . التحكم فى الطحالب فى المياه 

 

 

 

 ميكروبيولوجيا تطبيقية  651 18 07
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تقسيمها ( دراسة البكتيريا والخمائر والفطريات ) طر  تكاثرهيا  –تأثيرها فى الحياه  –أنواعها  –لكائنات الدقيقة ) تعريفها ا

تركيبهيييا  – أنواعهيييا المختلفييية –وكيميائهيييا الحيويييية ( األنزيميييات ) تعريفهيييا  –ادتياجاتهيييا فيييى الغيييباء  – صائصيييها  –

الصييناعات التخميرييية ) انتيياج  –بكتريييا والفطريييات والتعييرف عليهييا والتطهييير واسييتخداماتها ( طيير  تح ييير المزرعيية لل

تح ييير دييامض  –تح ييير األنزيمييات الصييناعية  – ميييرة الخبيييز  –تخميير البيوتييانول  ( الكحييول األيثيلييى واألسيييتون

 الستريت.

 

 تحليل المياه والمخلفات الصناعية   652 18 07

 –اليدهون  –الفلورييد  –الليون  –السييانيد  – الكلورييد –الفلزات المختلفة  –والمتبقى الكلور المطلوب  –الحموضة والقلوية 

 –األكسيييمين البيوكيميييائى المطلييوب األكسيييمين الكيميييائى المطلييوب  –مركبييات النيتييروجين المختلفيية  –اليوديييد  –العسيير 

 الكبريتات –الفينول  –السيليكا  –تطايرة والثابتة الموامد الكلية والم – الفوسفات –األس األيدروجينى  –األكسيمين البائب 

 .الطعم والرائحة –الكبريتيد  –

 

 المخلفات الصلبة ومعالجتها  653 18 07

 – صيائص وتحلييا تليت المخلفيات - معالمة والتخلص من مخلفيات المميارى الصيلبة –مصادر المخلفات الصلبة المختلفة 

القيمة التسميدية واألستخدامات التمارية ( مخلفات مزار   –المخلفات الصلبة مرشحات  –طبقات تمفيف المخلفات الصلبة 

 –ميين الصييناعات الكيميائييية  –المخلفييات الصييناعية الصييلبة ميين تكرييير البتييرول  0الييدواجن ) معالمتهييا والييتخلص منهييا ( 

المخلفيات الورقيية  –تخلص منهيا ( المخلفات الصيلبة مين الصيناعات التعدينيية ) معالمتهيا والي –المخلفات الصلبة المشعة ( 

طير  التثبيير  –الطير  الصيحية لليدفن فيى األرض  –)معالمتها واستخداماتها ( الطر  العامية لمعالمية المخلفيات الصيلبة 

 .لقاء فى البحار (اإل –طر  األكسدة البيولوجية  –والدفن فى األرض فى وجود الهواء 

 

 هندسة البيئة  654 18 07

وسييائا  –دماييية البي يية  –وامييا تلييوث التربيية والميياء والهييواء بالمصييادر الطبيعييية والزراعييية والصييناعية ع –ميياهى البي يية 

العملييات الطبيعيية والكيميائيية الموديدة المسيتخدمة فيى المعالمية  –مكافحة التلوث ومعالمة المخلفات واسترجا  المخلفيات 

 والتصميمات الهندسية ألجهزتها.

 

 ية المعدات التآكل وحما 661 18 07

األعتبارات التصميمية فى ممابهة التآكيا  – تمديد تافا السلبية –أساسيات التآكا الطبيعية الكهروكيميائية للتآكا األستقطاب 

 .الحمايات بالتغطيات –الحمايات األنودية  –الكاثودية  –الحمايات  –

 

  عمليات بثق البالستيك )أ( 671 18 07

 –المعادالت الممثلة لبثق المنصيهر  – توزير السرعة فى الممارى –الباثق اآلدادى  –السريان  معادالت –الباثق ومكوناته 

 .دساب الكفاءة عند التشغيا –التشغيا عند درجات درارة ثابتة 

 

 عمليات تركيب البوليمرات  672 18 07

الصيلب  – الطيات البالسيتيت ) – العنييف –المسيتوى  –التشيتيتى  –  البسيي)  –الخلي   –التكسيير  –تقليا دميم الحبيبيات 

 .متغيرات المركب –انتاج الحبيبات  –البواتق  – الطات المصهور  –الماف 

 

 هندسة تكوين األلياف  673 18 07

الغيزل مين  –المشياكا الهندسيية  – التركييب اليدا لى لألليياف –المعالمية الحراريية  –السيحب العنقيى  –التبلير تحير الشيد 

 .تحليا متغيرات عملية الغزل –ليا المصهور والمحا

 

 هندسة تكرير البترول  681 18 07

االلكية  –األزميرة  –األصيالح المحفيز  – بعيض المواضيير المختيارة فيى تكريير البتيرول مثيا التكسيير الحيرارى والمحفيز

تصيميم  – شيحوم التشيحيماألتماهات الحديثة فى تكنولوجييا انتياج زييوت و –الغازات البترولية ومعالمتها  –ودساب الناتج 

 .بعض معدات التكرير

 

 

 تكنولوجيا البتروكيماويات  682 18 07
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نترتيية  –كلييورة البرافينييات  – اكسييدة األوليفينييات –تخليييق وتفيياعالت  لييي  غييازى األيييدروجين وأول اكسيييد الكربييون 

مركبييات الكلييور  –عالت األوليفينييات تفييا –اكسييدة األوليفينييات  –هدرتيية األوليفينييات  –تصيينير األوليفينييات  –البرافينييات 

 .العطريات –النافثينات  – األوليفينات الثنائية –التفاعالت األ رى لألوليفينات  –والبروم 

 

 طرق الفصل المتقدمة  711 18 07

 .ربيةالديلزة الكه –الديلزة  –األنتشار الغازى  –التقطير المزئى  –التمفيف بالتمميد  –التبادل األيونى  –األمتزاز 

 

 دراسة متقدمة فى انتقال المادة  712 18 07

العواميا الميؤثرة عليى كفياءة البيرج  – اقصى سرعة مسموح بها فى ابراج التقطيير –اجهزة التالمس أات المردلة المحددة 

تفاصييا  –انخفياض ال يغ   يالل أجهيزة اليتالمس أات المردلية المحيددة  – كيفية دساب كفاءة الصورانى –والصورانى 

معيدل الفي يان عالقيات  –انخفياض ال يغ   –توزير السائا  –األبراج المحشوة  –تصميم األنوا  المختلفة من الصورانى 

 كفاءة مادة الحشو. –

 

 الوقود  724 18 07

دسابات األدترا  والهواء النظرى تركيب غازات نواتج األدتيرا  (  –ا تيار العينات للتحليا (  –تخزين  –تحليا  )الفحم 

نقطية  –اللزوجية  ) ا تبــــيـار الوقيود ) القيمية الحراريية( ا تبيار الوقيود السيائا 0األدترا  غير الكاما وكفـــاءة الغاليات 

 –الملوثيات فيى الوقيود ) الكبريير (  –الكربيون النتبقيى (  –معاما اليديزل  –رقم األوكتان رقم السيتان  –الوميض التطاير 

 .الغاز المخلق – الغاز المائى –غاز فرن الكوك  –غاز البترول المسال  –الغاز الطبيعى  ) الوقود الغازى

 

 )أ(دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة  725 18 07

تصيميم  –تقيال الحيرارى فيى األفيران دراسية األن –بما فيهيا المكثفيات والغالييات ( )  –تصميم المبدالت الحرارية بأنواعها 

 .األفران

 

 هندسة التفاعالت الكيميائية المتقدمة  731 18 07

نميوأج الخلي  والتحوييا مين المعلوميات التطبيقيية (  لي   –السريان غير المثالى ) توزير زمين مكيوث الميائر فيى األوعيية 

 –ائر مر السطوح الصلبة غير المحفزة ) ا تيار النموأج تفاعالت المو –تصميم المفاعالت للنظم غير المتمانسة  –الموائر 

 .معدل التفاعا للحبيبات الكروية أات الحمم غير المتغير والمنكمش الخطوة المتحكمة فى التفاعا تطبيقات فى التصميم

 

 ثرموديناميكا الهندسة الكيميائية المتقدمة   741 18 07

دورة ارانكييين  –محطيات انتيياج القيدرة مين البخيار  –النشياطية  –الفيوجاسيية  –الخيواص الثرموديناميكيية للموائير الحقيقييية 

دوائير التبرييد  – دوائر التبريد بيالهواء –تأثير الحرارة  –األتزان الكيماوى  –دورة رانكين المعاد توليدها  –المعاد تسخينها 

 .بالبخار

 

 معالجة المخلفات الصناعية السائلة  751 18 07

الخصييائص البيولوجييية للمييياه الخييام والمخلفييات الصييناعية السييائلة ) البكتيريييا  –فييات الصييناعية السييائلة نظييم تممييير المخل

العملييات األبتدائيية لمعالمية  –االدتياج الكيموديوى لألكسييمين (  –األمراض المحمولة فى الماء  –والطحالب والفطريات 

اله ييم  –التطهييير  –يييرك التثبييير  –التهوييية البيولوجييية  –لييوجي الترشيييح البيو –المخلفييات الصييناعية السييائلة ) التركيييد 

النترتييه وازاليية  – المعالمييات المتقدميية للمخلفييات الصييناعية السييائلة ) إزاليية المييواد العالقيية ( األيروبييى وغييير األيروبييى

 –) الخليي  والترويييق  0خييام معالميية المييياه ال –اعييادة اسييتخدام الميياء ومشيياكله  .األقييال  ميين المييواد البائبيية ( –النيتييروجين 

 .ازالة عسر الماء( –التركيد والفللورة 

 

 معالجة المخلفات الصناعية الغازية  752 18 07

ابراج الغسييا الترشييح ( ازالية  –المرشحات الكهروستاتيكية  –ازالة األتربة ) عرف التركيد ، السيلكونات اكياس الترشيح 

األمتيزاز –التبرييد والتكثييف  –التحلا الحرارى بمعزل عين الهيواء  –الحريق  –األمتزاز  –الغازات ال ارة ) ألمتصاص 

 .الغسيا الكيميائى ترتيب الوددات المختلفة لمعالمة الحاالت الخاصة ) دراسة داالت ( –الكيميائى 

 

 

 تصميم وحدات معالجة التلوث  753 18 07



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 164 

ابييراج  –بالشييف  وال ييغ  ( ودييدات الفصييا بييالطرد المركييزى  ودييدات الترشيييح ) –ودييدات الخليي   –ودييدات التركيييب 

وديدات ترسييب  –وديدات ازالية النيتيروجين  –اكيياس الترشييح  – المرشيحات البيولوجيية –ابيراج الغسييا  –األمتصاص 

 أيونات العناصر الثقيلة.

 

 تطبيقات البيو تكنولوجيا فى مكافحة التلوث  754 18 07

أهميية كيال مين  –تعريف األدتياج الكيماوى والكيمودييوى لألكسييمين  –المخلفات الصناعية السائلة تحليا  –أنوا  التلوث 

 صييائص بعييض المخلفييات ميين الصييناعات مثييا تكرييير البتييرول وتصيينير األغطييية واللييب  –األدتييياجين وطيير  تعيينهمييا 

ة الطائنيات الدقيقيية المسيتخدمة فيى معالميية أنيوا  ونشياطي –واليور  ودباغية المليود والزيييوت والصيابون المعالمية الثالثييية 

اسييتخدامات الكائنييات الدقيقيية المختصيية بالكبرييير  –بكتيريييا الميثييان ومعالميية المخلفييات الزراعييية  –المخلفييات الصييناعية 

األستخدام(  –التحويا  –مصادرها )  – صائص الطاقة الحيوية  –طر  التهوية واألكسدة  –والفوسفورفى مكافحة التلوث 

 .نولوجيا الغاز الحيوى ) انتاجية واستخدامه ( انتاج بروتينات ادادية الخليةتك

 

 الهندسة الكيميائية الحيوية  755 18 07

 –األمييان الحيييوى  –معالميية السييوائا المختلفيية  –مقدميية عيين الخلييية النباتييية  –الحفييز الحيييوى  –تخميير األدميياض األمينييية 

تطييوير وسييائا الحييس  –والعناييية بالصييحة والمييواد الخييام والمفيياعالت البيولوجييية  العمليييات البيولوجييية المصييادبة للتغبييية

 .تقنيات العمليات البيولوجية –البولوجى واستخدامها فى النظم البيولوجية 

 

 دراسة متقدمة فى العمليات الكهروكيميائية  761 18 07

اسييتخدام  –تصييميم وتشييغيا المفيياعالت الكهروكيميائييية  –دور انتقييال المييادة وكينتانيكييا العمليييات الكهروكيميائييية والتآكييا 

 .تحويا الطاقة باستخدام الطر  الكهروكيميائية –الطر  الكهروكيميائية لمعالمة المخلفات الصناعية السائلة 

 

 االضافات للبلمرة  771 18 07

 –الميواد المانعية للتحلييا البيوليوجى  –الينفخ مواد  –المواد المانعة لألشتعال  –التلوين  –المواد المانعة لألكسدة  –المثبتات 

ميواد  –المليدنات وعملييات التليوين  –مواد مساعدة على التبلر  –مواد منر األلتصا  بالفورمة  –مواد الفصا  –المشحمات 

 .محسنة لتقبا الصدمات المفاج ة

 

 هندسة انتاج المونرات  772 18 07

 .المزدوجة والمونرات الخاصة بانتاج بلمرات عديدة التكاثفانتاج المونرات أات الرابطة  –الخامات 

 

 علم وهندسة البلمرات  775 18 07

ثرموديناميكييا  –التركيييب الييدا لى والييتحكم فيييه  –السييلوك الميكييانيكى والميكييانو دييرارل  –االوزان المزي يييه وتوزيعهييا 

 . المواد المتالفه –البوليمر الصلب ومصهوره االنتقال الحرارى  الل  – ظواهر االنتقال فى البلمرات –البلمرات 

 

 األســـمدة  781 18 07

السييوبر  –بييولى فوسييفات النشييادر  – فوسييفات النشييادر –اليوريييا  –األسييمدة النيتروجينييية والفوسييفاتية ) نتييرات النوشييادر 

 .النيتروفوسفات ( األسمدة المركبة –فوسفات 

 

 تكنولوجيا انتاج الغازات  782 18 07

 –الزيوليير  –األليومين  –السيليكاجيا  – تمفييف الغيازات ) وسيائا وميواد التمفييف –الغياز الطبيعيى  –الغازات البتروليية 

انتيياج  – ازاليية اكاسييد الكبرييير –منير تكييوين هييدرات الميثييان ازالية غيياز كبريتيييد األييدروجين  –جاليكيوالت األيثيلييين ( 

 .التكنولوجيا الكربوجينية واستخدامها فى تمفيف الغازات وفصا مكوناتها –يائية األيثيلين كمادة  ام للصناعات البتروكيم

 

  لالنظمة الكيميائية النمذجة والمحاكاة 792 18 07

النميياأج الرياضييية لموازنيية الكتليية والطاقيية وكمييية الحركيية فييى العمليييات الكيميائييية المختلفيية محاكيياة الودييدات الكيميائييية 

 بيق وم اهاة النماأج المتحصا عليها سابقا وبيان أوجه التطابق والقصور.الصناعية المختلفة بتط

 

 

 دراسة حاالت  –المحاكاه  793 18 07
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تطبيقييات الحاسييب اآللييى فييى عمليييات المحاكيياه لكييا ميين تصييميم الودييدات والعمليييات فييى الهندسيية الكيميائييية وا تيييار امثييا 

 .ات الخاصة فى الهندسة الكيميائيةت اإلقتصادية للعمليالظروف لتشغيا بعض العمليات الكيميائية والدراسا

 

 الطرق العددية فى الهندسة الكيمائية   794 18 07

، كتيا، التمدييد والطير  الخطيية متعيددة الخطيوات -التقرييب، اويلير وتيليور ورانيجمبادئ التحليا العيددى، التقسييم وأ طياء 

الحييدود وقيميية أيميين، مبييادئ طريقية الفيير  المحييدود والخطييأ النيياتج ميين تحلييا االسييتقرار والتقريييب، تقييدير الخطييأ، مسيائا 

 التقسيم، االستقرار، التمانس والتقارب.

 

 ظواهر األنتقال )ب( 811 18 07

تطبيقيات  –دسياب فاقيد األدتكياك  –الموازنة الشاملة للكتلة وكمية الحركة والطاقة الميكانيكية لألنظمة ثابتة درجة الحرارة 

 – تيأثير ال يغ  ودرجية الحيرارة عليى التوصييلة الحراريية للغيازات والسيوائا –المسيتقر وغيير المسيتقر  عليى السيريان

توصييا الحيرارة فيى وجيود مصيدر ديرارى  – موازنة الطاقة فيى الغشياء الخيارجى –التوصيلة الحرارية لألجسام الصلبة 

تييارات الحميا الطبيعيية  –رى فى الزعيانف التوصيا الحرا –توصيا الحرارية فى وجود مصدر درارى لزج  –كهربائى 

 والممبرة .

 

 دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة  821 18 07

تصيميم  –دراسية األنتقيال الحيرارى فيى األفيران  –بما فيهيا المكثفيات والغالييات ( )  –تصميم المبدالت الحرارية بأنواعها 

 التصميم األف ا. –األفران 

 

 م االفران االنبوبيةاالحتراق وتصمي   822 18 07

موازنة الكتلية  –استخدام  رائ  االدترا    -الموازنة التقريبية والدقيقة للكتلة فى عمليات األدترا  –القيم الحرارية للوقود 

 .فواقد المد نة – والطاقة لألفرات األنبوبية

 

 دراسة متقدمة فى علم المواد  823 18 07

منحنييى  –منحنيييات األطييوار والسييبائت الهندسييية  –الميكانيكييية وا تبييارات المعييادن الخييواص  –التركيييب البلييورى للمعييادن 

البالسيتيت  – الصيلب غيير قابيا للصيدأ –سبائت النيكا  –سبائت النحاس  .المعالمة الحرارية للصلب–الحديد وكربيد الحديد 

العمليات الكهربائيية والميكانيكيية والخيواص  –تركيب السيليكات  –المواد السراميكية  .المطاط –المطاطية  -الحديد الزهرو

 .األسمنر والخرسانة واألسفلر والخشب –المواد المقواه بالشعيرات  –المواد المؤلفة  – الحرارية للزجاج

 

 ديناميكا الموائع فى الهندسة الكيمائية  824 18 07

الصفائحى والسريان الم يطرب للموائير النيوتونيية نظرية السريان  –تطبيقات ديناميكا الموائر فى أنظمة الهندسة الكيمائية 

مقدمة فى ديناميكية كيا مين الحبيبيات المعلقية،  –السريان متعدد األطوار  –وغير النيوتونية فى االنابيب واألجهزة األ رى 

 القطرات، الفقاقير، الرغوة والزبد.

 

 المهد المميعهندسة  825 18 07

التركيييب البنييائى و ييواص الطييور المسييتحلب  –نظرييية السييريان لطييورين و ييواص المسيياديق  – اساسيييات المهييد الممييير

  انتقال المادة والحرارة فى المهد الممير فى دالة وجود أو عدم وجود تفاعالت كيمائية. –والفقاعات 

 

 تصميم المفاعالت  831 18 07

التصميم للتفاعالت الودييدة ) مقارنية الحميوم  ( تمرار األنبوبىالمقلب باس –المفاعالت األدادية المثالية ) الدافعى  –مقدمة 

دراسيية تييأثير  –التفيياعالت أاتييية الحفييز ( التصييميم للتفيياعالت المتعييددة  –نظييم المفيياعالت المتعييددة  –للمفيياعالت األدادييية 

 .ال غ  ودرجة الحرارة ) التفاعالت الوديدة والمتعددة (

 

 طرق اختيار األفضل  832 18 07

دراسة داالت  –ر المقيدة طر  ا تيار األمثا المقيدة وغي –البرممة الخطية  –ليب البحخ لألقترانات المفردة والمتعددة أسا

 .تطبيقية

 

 الحفز  833 18 07
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معادلية  –ا تياريية العاميا الحفياز  –العاما الحفاز بالحميا  –العاما الحفاز بالتالمس  –الحفز باألمتزاز  –الحفز بالتالمس 

الطبيعييى  ) األمتييزاز –التفيياعالت المحكوميية باألنتشييار  –معادليية معييدل الحفييز غييير المتمييانس  –ل الحفييز بالحمييا معييد

 .والكيميائى ( تصميم التفاعالت المزودة بعاما دفاز

 

 الرياضيات التطبيقية للمهندسين الكيمائيين  834 18 07

تطبيق المبادئ االساسيية فيى التحلييا االدصيائى  –دراسة التحليا االدصائى والتحليا العددى لحا ممموعة من المعادالت 

تزايييد  – التحليييا غييير المؤكييد –ا تبييار الفرضيييات وتمثيييا النقيياط  – tتوزييير  –التوزييير الطبيعييى واال تبييار االدصييائى  –

ديا المعيادالت  –لمتغير واديد ولعيدة متغييرات دا المعادالت المبرية  –الفات األ طاء العشوائية وتحليا التغيرات واال ت

اسيتخدام برنيامج )هيسيس( لحيا  –استخدام برامج اكسا وماتالب لمعالمة النتائج وديا المعيادالت  –التفاضلية الغير  طية 

 المسائا الهندسية.

 

 الريولوجيا 855 18 07

معامييا  –التحميييا الييديناميكى  – المرونيية اللزجيية –دسيياب زميين الترا ييى  –النميياأج الريولوجييية  –المرونيية المطاطييية 

اللزوجية  – نظيم السيريان ومنحنياتهيا وتيأثير األوزان المزي يية وتوزيعهيا –معاما النقا  –األ تزان والفقد والمعاما المعقد 

تصييحيح  –األسييطوانية والمسييتطيلة المقطيير تحليييا السييريان فييى الحاليية المسييتقرة فييى الممييارى  –األبتدائييية ودييدها األدنييى 

تيأثير مرونية المنصيهر عليى البثيق وعملييات التشيكيا  –البثيق المشيترك  –السريان فى بعدين فى دلزون الباثق  –النهايات 

 .األ رى

 

 عمليات بثق البالستيك )ب( 871 18 07

مخييارج البواتييق  –قيية بييين الطييول والقطيير العال –بييوا  التلييدين  –معييادالت نقييا البالسييتيت الصييلب  –التشييغيا المكظييوم 

  صيائص التشيكيا –نظام كتابة الرموز واألسماء التمارية ومعناهيا  –البلمرات المستخدمة فى التشكيا بالبثق  –وأنواعها 

 .تطبيقات نموأجية –

 

 النماذج الرياضية وتصميم مفاعل البلمرة والتحكم فيها  891 18 07

التقسيييم التقليييدى  –المفيياعالت  – طريقيية العييزوم O-Z طريقيية تحويييا –النمييوأج التفاضييلى  –نمييوأج الحاليية المسييتقرة 

االنتقيال الحيرارى ميين  –المفاعيا المسيتمر وغييير المسيتمر لتفياعالت األضييافة فيى مختليف أنيوا  المفيياعالت  –للمفياعالت 

التفياعالت غيير المتمانسية فيى مختليف  – دالتحكم فى المفاعالت أات الطيور الوادي –ثبات التفاعالت المتمانسة  –المفاعا 

 .التفاعالت التكاثفية فى مختلف المفاعالت 0ثبات التفاعالت متعددة األطوار  –المفاعالت 

 

 مكافحة التلوث وهندسة البيئة مشروع دبلوم  601 18 07

 هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات مشروع دبلوم  602 18 07

      فى الهندسة الكيمائية تخصصىال مشروع الدبلوم  603 18 07

 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكيميائية   701 18 07

 الهندسة الكيميائية  رسالة ماجستيرالعلوم فى 705 18 07 

 فى الهندسة الكيميائية  رسالة الدكتوراه  801 18 07
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 يزياء الهندسيةفالرياضيات وال قسم - -14
 

 دكتوراه ( –المختلفة للدراسات العليا ) ماجستير البرامج 

 الماجستير:  اوال

 ماجستير الهندسة : -1 
 3باإلضيافة إليى سياعة معتميدة مقيررات دراسيية  30يميب أن ييدرس الهندسية ماجستير لكي يحصا الطالب على 

 ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويموز ا تيار يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات   

  مقررين  من تخصص آ ر. ويحدد مملس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها

               الرياضيات الهندسية فى الهندسة ماجستير •

              الفيزياء الهندسيةفى  الهندسة ماجستير •

 

 : ماجستير العلوم الهندسية -2    
ساعات  8 باإلضافة إلى ساعة معتمدة مقررات دراسية  24العلوم عليه دراسة ماجستير يحصا الطالب على لكى  

 للرسالة. 

يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويموز ا تيار   

  ويحدد مملس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها مقررين  من تخصص آ ر.

                الرياضيات الهندسية فى العلوم ماجستير  •

                الفيزياء الهندسيةفى  العلوم ماجستير  •

 

 : دكتوراه الفلسفة  ثانيا
 24ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى  18لكي يحصا الطالب على درجة الدكتوراه يمب أن يدرس   

 ساعة معتمدة للرسالة

 3يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الدكتوراه فى التخصص المطلوب ويموز ا تيار   

  .مقررات  من تخصص آ ر. ويحدد مملس القسم تخصص الدكتوراه تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها

 

                الرياضيات الهندسية دكتوراه الفلسفة فى •

                          الفيزياء الهندسيةدكتوراه الفلسفة فى  •
 



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 168 

 دكتوراه ( –مة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) ماجستير ئقا

 

 اســـم المقـــرر كودالمقرر م

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

ساعات 

 األمتحان

مطلوب  مقررات

 دراستها سابقاً 

  3 3 التحليا الرياضي 0719711  .1

  3 3 المبر الخطي 0719712  .2

  3 3 التحليا العددل 0719713  .3

  3 3 االدتماالت واإلدصاء 0719714  .4

  3 3 التحليا الدالي  0719715  .5

  3 3 المعادالت التفاضلية 0719716  .6

  3 3 الميكانيكا التحليليةِ  0719717  .7

  3 3 موضوعات  اصة في الرياضيات الهندسية 0719718  .8

  3 3 المعادالت التفاضلية المزئية 0719719  .9

  3 3 الطر  التقاربية والتشويشية 0719720  .10

  3 3 التحليا العددل للمعادالت التفاضلية المزئية 0719721  .11

  3 3 التوبولوجي ونظرية الرسومات 0719722  .12

  3 3 في الميكانيكا الهندسيةموضوعات  اصة  0719723  .13

  3 3 ميكانيكا الموائر 0719724  .14

  3 3 ديناميكا اإلنشاءات 0719725  .15

  3 3 ديناميكا اإلنسان اآللي 0719726  .16

  3 3 موضوعات  اصة في الفيزياء الهندسية 0719727  .17

  3 3 الفيزياء الرياضية  0719731  .18

  3 3 الديناميكا الحرارية اإلدصائية 0719732  .19

  3 3 فيزياء الكم 0719733  .20

  3 3 فيزياء الموامد 0719734  .21

  3 3 الفيزياء البرية والنووية 0719735  .22

  3 3 نظرية المماالت الكهرومغناطيسية 0719736  .23

  3 3 البصريات التطبيقية 0719737  .24

  3 3 أشعة الليزر وتطبيقاتها 0719738  .25

  3 3 الهندسيةموضوعات  اصة في الميومتريا  0719740  .26

  3 3 الميومتريا التفاضلية 0719741  .27

  3 3 أساسيات اإلدصاء 0719742  .28

  3 3 النمبجة الرياضية 0719743  .29

  3 3 طريقة العناصر الحدية 0719744  .30

  3 3 ميكانيكا الكم 0719745  .31

  3 3 تقنيات طاقة الهيدروجين 0719746  .32

  3 3 التماربالتحليا االنحدارل وتصميم  0719747  .33

  3 3 محاكاة النظم العشوائية 0719748  .34

  3 3 نظرية االصطفاف 0719749  .35

  3 3 االساليب الحسابية لمعالمة الصور 0719750  .36

  3 3 الميومترية الحاسوبية 0719751  .37

  3 3 رياضيات الرسومات ثالثية األبعاد 0719752  .38

  3 3 مقدمة فى الميوديسيا وإسقاط الخرائ  0719753  .39

  3 3 بحوث العمليات 0719754  .40

  3 3 نظرية األعداد 0719755  .41

  3 3 نظم التشفير 0719756  .42
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  3 3 دساب المتغيرات 0719757  .43

  3 3 جبر دساب المصفوفات 0719758  .44

  3 3 النمبجة العشوائية 0719759  .45

  3 3 معادالت الفرو  0719760  .46

  3 3 متسلسالت فورير 0719761  .47

  3 3 التحليا التطبيقى )المتباينات والممامير( 0719762  .48

  3 3 المعادالت التكاملية 0719763  .49

  3 3 المعادالت التفاضلية العادية غير الخطية 0719764  .50

  3 3 مواد النانو 0719765  .51

  3 3 البصريات الفيزيائية 0719766  .52

  3 3 نظم تقسيم الموجات ال وئية 0719767  .53

  3 3 تقنية النانوأساسيات  0719768  .54

  3 3 الخاليا الشمسية 0719769  .55

  3 3 األجهزة الكمية وااللكتروضوئية 0719770  .56

  3 3 أنظمة وتقنيات  اليا الوقود 0719771  .57

  3 3 تقنية علوم المواد 0719772  .58

  3 3 طاقة البالزما 0719773  .59

  3 3 السالسا الزمنية وتطبيقاتها 0719774  .60

  3 3 دمةقالمعادالت التفاضلية العادية المت 0719811  .61

  3 3 الحا االمثا وتطبيقاته 0719812  .62

  3 3 الطر  التقاربية و التشويشية المتقدمة 0719813  .63

  3 3 طريقة العناصر المحددة 0719814  .64

  3 3 ميكانيكا الموامد 0719821  .65

  3 3 ديناميكا طيراِن الف اءِ  0719822  .66

  3 3 الميكانيكا التحليلية المتقدمة 0719823  .67

  3 3 الديناميكا المتقّدمة لألجساِم المتماسكة 0719824  .68

  3 3 انتشار الموجات في األوساط المستمرة 0719825  .69

  3 3 األنظمة الال طية 0719826  .70

  3 3 الكترونيات الموامد 0719831  .71

  3 3 الصوتيات 0719832  .72

  3 3 الكهروديناميكا 0719833  .73

  3 3 النظرية الكمية للموامد 0719834  .74

  3 3 الميومتريا الحسابية للتصميم 0719841  .75

  3 3 العمليات العشوائية 0719851  .76

  3 3 النمبجة الخطية والتعرف على النظم 0719861  .77

  3 3 الميومتريا الحاسوبية للتصميم 0719862  .78

  3 3 الميومتريةموضوعات متقدمة فى الهندسة  0719863  .79

  3 3 الميومترية متعددة األبعاد 0719864  .80

  3 3 رياضيات الميوديسيا واسقاط الخرائ  0719865  .81

  3 3 المنطق الغيمى 0719866  .82

  3 3 موضوعات متقدمة فى نظم التشفير 0719867  .83

  3 3 أنظمة االصطفاف المتقدمة 0719874  .84

  3 3 الهندسية موضوعات متقدمة فى الرياضيات 0719875  .85

  3 3 موضوعات متقدمة فى الميكانيكا الهندسية 0719876  .86

  3 3 البصريات الال طية 0719877  .87

  3 3 تطبيقات متقدمة بإستخدام تقنية النانو 0719878  .88

  3 3 تصنير وقياسات  صائص مواد النانو 0719879  .89



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 170 

  3 3 التكنولوجيا المتقدمة لطاقة الهيدروجين 0719880  .90

  3 3 موضوعات متقدمة فى الفيزياء الهندسية 0719881  .91

  3 3 اإلشارات العشوائية والنظم 0719882  .92

 743 19 07 3 3 تطبيقات طر  تعيين األنظمة 0719883  .93
 

53.  0719701 
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الرياضيات 

 الهندسية  

 مناقشة 3
 

54.  0719702 
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الفيزياء 

 الهندسية  

 مناقشة 3
 

  مناقشة 8 الرياضيات الهندسية  رسالة ماجستيرالعلوم فى  0719705  .55

  مناقشة 8 الفيزياء الهندسية  رسالة ماجستيرالعلوم فى  0719706  .56

  مناقشة 24 فى الرياضيات الهندسية  رسالة الدكتوراه  0719801  .57

  مناقشة 24 فى الفيزياء الهندسية  رسالة الدكتوراه  0719802  .58
 

 دكتوراه ( –ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم 

 
 711 19 07 التحليل الرياضي

الفراغات  - نظرية تيتز اوريسون ،الترتيب ،األعداد الحقيقية: الفروض - الف ات غير المعدودة - التخطي  – جبر بوليان

قواعد  ،فراغ الدوال المتصلة: المشتقات - اإليماز ،متواليات كوشي ،النهايات ،المخط  المتصا ،المترية: األساسيات

المتتابعات  - النهايات القصوى والدنيا وفروض الحدود - فروض األعداد الحقيقية - الف ات والدوال - التفاضا األساسية

 الحقيقية - المتسلسالت الحقيقية - فراغات هيلبرت. 

 

 712 19 07   الجبر الخطي

البرممة  - القيم والمتمهات المميزة- التحويا الخطي - االستقالل واالرتباط الخطي - األسس  - الفراغات الخطية

 الخطية.

 

 713 19 07 التحليل العددي 

تحليا  - نظرية التقريب - دا المعادالت التفاضلية العادية - التفاضا والتكاما العددل - دا المعادالت المبرية

تطبيقات على الحاسب. - األ طاء  

 

 714 19 07 االحتماالت واإلحصاء

قوانين  - نظرية النهاية المركزية - المتغيرات العشوائية والتوزيعات - االستقالل – االدتمال الشرطي - مبادئ االدتمال

لعمليات العشوائية. مقدمة في  - االعداد الكبيرة  

 

 715 19 07 التحليل الدالي 

نظرية  - فيرستراس –نظرية ستون  - اسكولي - نظرية أرزيلال  - االنفصالية – فراغات باناخ - الفراغات المعيارية

.فراغات هيلبرت - نظرية ريز للتمثيا - الفراغات المزدوجة - هان باناخ  

. 

 716 19 07 المعادالت التفاضلية

 - نظرية شترم ليوفي - نظرية االستقرار - النظم األوتونومية - النظم التحليلية - النظم الخطية - الوجودية واألدادية

 مقدمة للمعادالت التفاضلية المزئية.

 

 717 19 07 الميكانيكا التحليلية

معادالت   - م روبات الجرانج- ممةاإلدداثيات المع -ة درجة الحري -ها نيفِ القيوِد و تص -ة الديناميكي ةأنوا  األنظم

معادالت الجرانج لنظام  -القوى المعممة  - الشغا االفتراضي- طاقة الوضر -طاقة دركة نظاِم ديناميِكِي  -الجرانج 

دالة و معادالت هاميلتون والتحويالت القانونية ومعادالت هاميلتون و ياكوبي و  - نظرية تغير الطاقة - ديناميكي هولونومي

. اإلدداثيات  القابلة لإلهمال -دالة و معادالت راوث  - أقواس بواسون  
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 718 19 07  موضوعات خاصة في الرياضيات الهندسية

متقدمة في التحليا الرياضي هبا المقرر يدرس من  الل محاضرات أات طابر متخصص ومتقدم يغطي مواضير 

ومواضير متقدمة في االدصاء. - ومواضير متقدمة في المبر وتطبيقاته - وتطبيقاته  

  

 719 19 07 المعادالت التفاضلية الجزئية

معادلة االنتقال لألوساط الغير منتظمة، ودا المعادالت الغير متمانسة المعرضة للشروط الحدية التي تتوقف على 

مناقشة معادالت البالس وبواسون وتطبيق  - دداثيات الكارتيزية وغيرها من نظم اإلدداثيات األ رىالزمن في اإل

طريقة الخصائص  - عرض نظرية جرين للمسائا الغير معتمدة على الزمن والمعتمدة عليه - طر  المتغيرات المركبة

مقدمة لتحويالت التكاما. - لمعادلة الموجة وانتشار نق  عدم االتصال  

 

 720 19 07 الطرق التقاربية والتشويشية

نظرية القياس  - الطبقات الحدية واإلبتدائية - نظرية التشويش الشاأ - نظرية التشويش المنظم - عرض للطر  المختلفة

ية.مسائا تطبيق - نظرية الشعا  - تعددالم  

 

 721 19 07 التحليل العددي للمعادالت التفاضلية الجزئية

مناقشة  - الفرو  المحددة وتطبيقاتها على معادالت االنتشار والمعادلة الموجية ومعادلة بواسونأساسيات طريقة 

أمثلة. - طريقة المميزات للمعادالت الزائدية - استقرار وتوافق وتقارب الطر  المستخدمة  

 

 722 19 07  التوبولوجي ونظرية الرسومات

الحا األمثا  - العابرات – عريفات الرسومات األيزومورفيةنظرية الرسومات: ت - مقدمة في التوبولوجي العام

.تطبيقات - األشمار الثنائية - األشمار والمسارات - االستواء والتلوين - للرسومات  

 

 723 19 07 موضوعات خاصة في الميكانيكا الهندسية

 هبا المقرر يدرس من  الل محاضرات أات طابر متخصص و يغطي مواضير متقدمة.

 

 724 19 07 ميكانيكا الموائع

 - الحركة ثنائية األبعاد - نظرية الدفر - معادلة بيرنولي للطاقة - معادالت االستمرار - معادالت الحركة  - مقدمة

اللزوجة. - الموجات  السطحية - التحويالت اإلمتثالية - نظرية التغير المركب - االرتباط بمعادلة الطاقة  

 

 725 19 07  ديناميكا اإلنشاءات

اهتزازات  - مة التي لها درجة درية واددة و األنطمة متعددة درجات الحريةظالحرة و القصرية لألن االهتزازات

 األنظمة المستمرة والتحليا األهتزازل.

 

 ديناميكا اإلنسان اآللي 726 19 07

الحلول المتعددة لمسيألة الكينماتيكيا  -هارتنبرج -دينافيرالتحليا الكينماتيكى بإستخدام طريقة  -مصفوفات التحويا المتمانس 

اإلزادات الصغيرة والسرعات بيين  - تحديد مدل العما الصالح -المواضر المفردة )الحدية(و الزائدة عن الحاجة  -العكسية 

ات الحركية للوصيالت تصيميم مسيار -إستنتاج معادالت الحرة بإستخدام طريقة الجرانج ومبدأ هاميلتون  -المحاور المختلفة 

 .التحكم المستقا للمفاصا -تحليا القوى والعالقة بين القول والعزوم عند المحاور المختلفة  -بإستخدام النموأج الديناميكى 

 

 الفيزياء الهندسيةموضوعات خاصة في  727 19 07

لفيزياء الهندسية هبا المقرر يدرس من  الل محاضرات أات طابر متخصص ومتقدم يغطي مواضير متقدمة في ا

.وتطبيقاتها، يتم تحديدها من قبا المحاضر بناًء على الخلفية العلمية للطالب وتوجيهه لممال تخصصه الدقيق بالدراسات  

 

 

 لفيزياء الرياضية 731 19 07 

 فصا المتغيرات )طريقة داصا ال رب( - ة أات البعد الواددمعادلة الموج - النمبجة: الحبا المتبببب - المفاهيم األساسية

النمبجية: الغشياء  - سيريان الحيرارة  يالل ق ييب النهيائي - سريان الحرارة في اتماه وادد - دا دالمبير لمعادلة الموجة -
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 صيائص تحوييا  -  صيائص تحوييا البيالس - معادلة بيسييا - الغشاء المستطيا - معادلة الموجة أات البعدين - المتبببب

 نظرية االلتفاف في تحويالت فوريير. - فوريير

 

 الديناميكا الحرارية اإلحصائية 732 0719

 توزييير ماكسييويا - الييديناميكا الحرارييية اإلدصييائية - الوصييف اإلدصييائي ألنظميية المسيييمات - مقدميية للطيير  اإلدصييائية

تطبيقييات: نظييام المسيييمات  - اكدييير أينشييتين وفيرمييي توزيعييا بييوز - تطبيقييات مبسييطة للميكانيكييا اإلدصييائية - بولتزمييان

 الظواهر االنتقالية. - المتافعلة

 

 فيزياء الكم 733 19 07

ميكانيكيا  - األطيياف والبنياء اليبرل - الخواص الموجية للمسيمات - الخواص المسيمية للموجات - النظرية الخاصة النسبية

 التفاعالت البرية. - المزي ات – كتروناتالبرات متعددة االل - نظرية الكم لبرة الهيدروجين - الكم البدائية

 

 فيزياء الجوامد 734 19 07 

الفونييون: أبببيية  - الييرواب  البلورييية - ثوابيير المرونيية ومعامالتهييا - الشييبيكة العكسييية - الحيييود البلييورل - البنيياء البلييورل

 – الموصيلية الكهربيية فيي التيردد العيالي - ة فيرمي لنظام متعيدد االلكترونياتطاق - العوازل – الخواص الحرارية ،الشبيكة

 - أسيطح فيرميي - بليورات أشيباه الموصيالت - دييزات الطاقية - االنبعاث األيوني الحرارل - طاقة التماست - البالزمونات

 المعادن.

 

 الفيزياء الذرية والنووية 735 19 07

 - مورلي/ظرية النسيبية الخاصية: تمربية مايكلسيونن - نظرية راأرفورد لتبعثر جسيمات ألفا - أرة طومسون - البناء البرل

أشيعة جاميا  - تحليا جسييم بيتيا - تحليا جسييم ألفيا - النظيائر – البرة متعيددة االلكترونيات - أرة الهيدوجين - تأثير كومطون

 القوى النووية والبناء النوول. - التفاعالت النووية - المسيمات االبتدائية - وتحللها

 

 نظرية المجاالت الكهرومغناطيسية 736 19 07

 - األقطيياب المتعييددة - مسييائا القيميية الحدييية فييي الكهربيياء االسييتاتيكية - الكهربيياء االسييتاتيكية - رياضيييات الكميييات المتمهيية

وجيود المميال المغناطيسيي فيي  - غناطيسي للتيار الثابر في الفيراغالممال الم - المغناطيسية االستاتيكية - العوازل الكهربية

 طريقة الطاقة المغناطيسية لحا مسائا الممال تحر شروط ددية معينة. - الحخ الكهرومغناطيسي - أجسام مادية

 

 البصريات التطبيقية 737 19 07

 - األدلية الموجيية - المرنانيات – اللييزر – االسيتقطاب – دييودا فرونهيوفر وفرنيا - التيدا ا – الموجات الكهرومغناطيسيية

 البصريات الفراغية )الهولوغرافية(. - بصريات فوريير - مقدمة في البصريات الغير  طية - يةاأللياف البصر

 

 أشعة الليزر وتطبيقاتها 738 19 07

 - التغبييية الخلفييية - التشييبر – معادليية المعييدل - االنبعيياث المسييتحخ والتكبييير - االنتقيياالت الكمييية فييي الييبرة - البنيياء الييبرل

الغلييق  - فييي الفييتح Qتحكييم  - التحديييد – التييأثيرات الديناميكييية واالنتقالييية - مرنانييات الليييزر - التببييبب البصييرل المتماسييت

 نظم االتصاالت. ،صناعية ،تطبيقات: طبية - الليزر الغير  طي - التعديا الترددل - النسقي

 

 740 19 07 موضوعات خاصة في الجيومتريا الهندسية 

 - االسقاط الخرائطي - االسقاط المونومونيت - االسقاط االستريوجرافي - االسقاط المركزل - االسقاطيةالهندسة 

 الهندسة الكينماتيكية.

 

 741 19 07  الجيومتريا التفاضلية

. تمثيا - األغلف – اللي – التقوس ومستويات التقوس - تمثيا المنحنيات في الف اء - تمثيا المنحنيات المستوية

. العالقات المختلفة - السطوح والمميزات  

 

 

 742 19 07 أساسيات اإلحصاء

أنوا   - ا تبارات الفروض اإلدصائية -  واص التقديرات - التقدير النقطي وعن طريق الفترات - توزيعات العينات

تحليا التباين. - التحليا اإلنحدارل الخطي والمتعدد - األ طاء  
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 743 19 07  النمذجة الرياضية

.يوجه هبا المقرر لتطوير مفاهيم النمبجة الرياضية ومهارتها  

 

 744 19 07  طريقة العناصر الحدية

العناصر الحدية وتطبيقاتها في مسائا  - الصياغة التكاملية الحدية للمعادالت التفاضلية - نظرية ومتساويات جرين

. المعالم الحسابية لهبه الطريقة - الحالة المستقرة والمسائا المعتمدة على الزمن  

 

 ميكانيكا الكم 745 19 07

بعييض الطيير  التقريبييية لحييا معادليية  - الطيييف المسييتمر والطيييف المتقطيير لمعادليية شييرودينمر - معادليية شييرودينمر ودلهييا

 - النظريية الكميية لإلشيعا  - نظريية اإلقيال  - المتبببب التيوافقي الخطيي - ستيفاء اإلدصائي لميكانيكا الكماال - شرودينمر

أرة الهييدروجين فيي  - دا المسائا البسيطة في االديداثيات الكريية - لحركة جسيم في ممال مركزل متماثاالنظرية العامة 

 البرة في الممال المغناطيسي. - تبعثر المسيمات بالقوة المركزية - الممال الكهربي

 

 تقنيات طاقة الهيدروجين 746 19 07

 - مين المياء ،مين الكتيا الحيويية ،ت تولييد الهييدروجين: مين االدتيرا تقنييا - فيزيائيية والكيميائيية للهييدروجينلالخصائص ا

 - تقنيات تولييد الطاقية مين الهييدروجين - ي هيدريدات الفلزات؛ ف،في الحالة السائلة ،تخزين الهيدروجين: في الحالة الغازية

 استخدامات طاقة الهيدروجين.

 

االنحداري وتصميم التجاربالتحليل    07 19 747 

التصميمات  - التحليا االنحدارل الال طي - التحليا االنحدارل المتعدد باستخدام المصفوفات - التحليا االنحدارل الخطي

.القوالب الم روبية والناقصة - المربر الالتيني - القوالب تامة العشوائية - التامة العشوائية  

 

ائيةمحاكاة النظم العشو   07 19 748 

التمثيا أو األدداث  - توليد المتغيرات عشوائية المتصلة - وليد المتغيرات عشوائية المتقطعةت - توليد األرقام العشوائية

التحليا االدصائي لنتائج المحاكاة. - المتقطعة   

 

 749 19 07 نظرية االصطفاف

نظم صفوف االنتظار  - ية أات الصلة بالموضو العمليات العشوائ - توصيف وتقييم أداء نظم صفوف االنتظار

شبكات صفوف االنتظار. - نظم صفوف االنتظار الماركوفية والغير ماركوفية - األساسية  

 

 750 19 07 األساليب الحسابية لمعالجة الصور

مر التركيز على النظم التي تكون استمابتها مقيدة  -لية الرياضية لوصف المعالمة الرقمية للصور اشكاال المقرر يقدم هبا

الصور. على وجه التحديد، فإنه يوفر  لتكون  طية في النطا  الديناميكي والتي أي ا ال يعتمد على الموقر المكاني في

 -لصور اسقاط و تصحيح ا -تمزئة الصور -التقاط الصور -األسس الرياضية واألساليب الحسابية للمعالمة الرقمية للصور

ضغ  الصور وتطبيقات  -تحويالت فورييه  - المرشحات الخطية وغير الخطية للصور - المعالمة االدصائية للصور

 .والهندسة التفاضلية في معالمة الصور الرقمية المعادالت التفاضلية المزئية ودساب التغيرات

 

 751 19 07 الجيومترية الحاسوبية

بدن  -وط خطال وارزميات  تقاطر  - إزادة السطوح - إزادة المنحنيات -ات واألسطح لمنحنيلمقدمة الهندسة التفاضلية 

ازواج النقاط المتقاربة. -محدب   

 

 

 

 752 19 07 رياضيات الرسومات ثالثية االبعاد

المبر الخطي العددل  -الميومترية  تاليالمصفوفات والتحو -اإلسقاطية  الميومترية -المتمهات  جبر - النظم ادداثيات

منحنى السبالين.لمنحنيات واألسطح: ا نمبجة -تقريب الاالستيفاء و  -الهندسة التفاضلية  -والتحويالت الميومترية   

 

 753 19 07 مقدمة في الجيوديسيا وإسقاط الخرائط
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اسقاط الخرائ  .و لالقمار الصناعيةمدارات دسابات ال -الميوديسية  االدداثياتالمثلثات الكروية ونظم دساب   

 

 754 19 07 بحوث العمليات

البرممة الخطية في دالة المتغيرات التي تأ ب قيم   –البرممة الخطية )الحا البياني و المبرل( وتحليا معامالت التأثير

 تطبيقات. –نماأج المستودعات  –نظم اصطفاف بسيطة   -نظريات المناظرة  –صحيحة 

 

األعدادنظرية   07 19 755 

نظرية  –دساب البواقي  –المماالت المحدودة  وغيرها(  –المماالت  –الحلقات   -مراجعة بعض الهياكا البحتة )الزمر 

تطبيقات في نظم التشفير بالمفتاح العام والحساب  –المنحنيات الناقصية  –بعض المتطابقات والنظريات الهامة  –فيرمات 

 الرمزل.

 

التشفير منظ  07 19 756 

نظم التشفير الغير متماثلة مت منة  وارزمات  –نظم التشفير المتماثلة وطر  تحليلها والهموم عليها  –الممال  مقدمة في

 بعض المسائا الحسابية الصعبة وطر  الهموم عليها. –التشفير والتوقير االلكتروني ونظم االتفا  على مفتاح تشفير 

 

 757 19 07 حساب المتغيرات

مسائا  –الشروط الكافية للحلول األمثا  –مسائا المتغيرات بحدود متحركة  –مسائا المتغيرات فى مسائا أات ددود ثابته 

الطر  المباشرة لمسائا المتغيرات. –متغيرات تحوى شروط ُمثلى   

 

 758 19 07 جبر حساب المصفوفات

المتمهات  –طريقة جاوس للحبف  –ادالت اآلنية دا عدد من المع –المصفوفات األولية  –المحددات  –المصفوفات 

دساب القيم الباتية عددياً. –مسائا القيم الباتية  –الخطية   

 

 759 19 07 النمذجة العشوائية

عمليات عد الوصول: نموأج  - العناصر األساسية للنمبجة العشوائية: مسارات العينة، االدتماالت واإلدصاء، المحاكاة

عمليات الزمن المتقطر: سالسا ماركوف، مقاييس األداء - عمليات عدد الوصول المتمددةعام، عملية بواسون، 

عمليات الزمن المتصا: عمليات ماركوف، مقاييس األداء المعتمدة وغير المعتمدة  - المعتمدة وغير المعتمدة على الزمن

 - طوابير المواليد والوفيات - لقياسيةعمليات االصطفاف: الرموز ا - بعمليات ماركوف ةعلى الزمن، العمليات الشبيه

.شبكات االصطفاف - طوابير ماركوف  

 

 760 19 07 معادالت الفروق

معادالت  –توليد معادالت الفرو   –النظرية األولية للمممو   –الفرو  المحددة ومؤثر الفرو   –كثيرات الحدود الكسرية 

معادالت الفرو  أات المعامالت المتغيرة. –معادالت الفرو  أات المعامالت الثابته  –الفرو  من الرتبة األولى   

 

 761 19 07 متسلسالت فورير

متسلسالت الدوال  –تقارب متسلسلة فورير أات الدوال المثلثية  –األنظمة المتعامدة  –متسلسلة فورير بداللة الدوال المثلثية 

العمليات المختلفة فى متسلسلة فورير. –المثلثية مر المعامالت المتناقصة   

 

 762 19 07 التحليل التطبيقى )المتباينات والمجاميع(

متباينات تحتوى على فروض  –متباينة القيمة المتوسطة  –متباينتى هولدر ومينكوفسكى  –دوال  –المتباينات: أساسيات 

تحويا  –تعريف مممو  المتسلسلة  –ات والمتسلسالت أرقام برنولى وكثيرات الحدود. الممامير: نظرية المتتابع –أدادية 

 –نظريات األنتظام والمحافظة لمصفوفة التحويا بين فراغات المتتابعات  –نظريات األنتظام والمحافظة  –أويلر 

نظريات األدتواء. –نظريات النهايات  –التحويالت شبه المنتظمة   

المعادالت التكاملية   07 19 763 

العالقة بين المعادالت التفاضلية الخطية ومعادالت فولترا التكاملية  –بعض المتطابقات الهامة  –تقسيم المعادالت التكاملية 

معادلة فولترا التكاملية  –معادلة فولترا التكاملية من النو  األول  –تحويالت فورير  –المعادالت التكاملية غير الخطية  –

 – (تقريب وتحليا النواة –طريقة التقريب المتتالى )متسلسلة نويمن  –مسألة آبا  –اة اللوغاريتمية من النو  األول أات النو

 معادالت فريدهولم.
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المعادالت التفاضلية العادية غير الخطيةنظرية   07 19 764 

الدوال  –  هندسية دوال الفو –دوال جاكوبيان التناقصية وتفاضالتها  –طريقة التغير البطئ للقيمة المطلقة والطور 

 التكاملية الناقصية.

 

 765 19 07 مواد النانو

 -تركيبات النانو الخاصة  -الثالثية  –الثنائية  –األدادية  –تركيبات النانو أات االبعاد الصفرية  -مقدمة فى علوم النانو 

 . تطبيقات -طر  تصنير تركيبات النانو وقياسات  صائصها 
 

 766 19 07 البصريات الفيزيائية

 -تدا ا الموجات  -انتشار ال وء  -النظرية الكهرومغناطيسية  -رياضيات انتشار ال وء كموجه  -البصريات الهندسية 

  االنكسار. -التدا ا  -االستقطاب 
 

 767 19 07 نظم تقسيم الموجات الضوئية

 -مممعات االطوال الموجيه  -لموجى مبادىء واجزاء تقسيم الموجات ال وئيه على دسب الطول ا -االنظمه البصريه 

  محزوز براج الليفى. -المرشحات ال وئيه المتغيره 
 

 768 19 07 أساسيات تقنية النانو

 تطبيقات متنوعة. -الخصائص البصرية والكهربية والتصويرية  -تصنير تركيبات النانو  -مقدمة فى تقنية النانو 

 

 769 19 07 الخاليا الشمسية

 صائص المواد المستخدمة وفيزياء االجهزة  -مقدمة عن  اليا الكهروضوئية  -اشباه الموصالت اساسيات وصالت 

الخاليا الشمسية الع وية. -الخاليا الشمسية متعددة الوصالت  -المصممة   

 

 770 19 07 األجهزة الكمية وااللكتروضوئية

نظم صفوف االنتظار  - العمليات العشوائية أات الصلة بالموضو  - توصيف وتقييم أداء نظم صفوف االنتظار

المصادر والحساسات ال وئية  -تطور اشباه الموصالت النيتريدية  -مقدمة عن االجهزة االلكتروضوئية  - األساسية

ه الم خمات البصرية باستخدام اشبا -الخصائص الكهربية والبصرية لموددات ال وء المنبعثة  -النيتريدية 

 الموصالت.

 

 771 19 07 أنظمة وتقنيات خاليا الوقود

أنوا   اليا الوقود  –مبادئ الكهروكيميائية والديناميكا الحرارية ونقا الحرارة والشحنة وعالقتها بخاليا الوقود 

مختلفة على أداء تأثير معامالت التشغيا ال –مكونات  لية الوقود األساسية  -التقنية /  الكيميائية/  والخصائص الفيزيائية

  تطبيقات  اليا الوقود.  -التحكم الحرارى والمائى لخاليا الوقود  –تصميم ممموعة من  اليا الوقود  – اليا الوقود 
 

 772 19 07 تقنية علوم المواد

الكيميائية فى الرواب   –هندسة وبنية وعيوب الكريستال  –البنية البرية والترتيب االلكترونى  –تصنيف المواد  –مقدمة 

 .المواد أات البنية النانومترية –المواد الصلبة 

 

 773 19 07 طاقة البالزما

أمثلة على البالزما  - ةالبالزما االصطناعي -الرياضية  المعادالت - ظواهر البالزما مممر –وعواما  صائص  -مقدمة 

 .مصادر البالزما –تطبيقات البالزما  – تخزين الطاقة البالزما -الصناعية / التمارية 
 

 774 19 07 السالسل الزمنية وتطبيقاتها

النماأج العشوائية  -التحليا الطيفي  -التراب  الباتي  -النماأج العشوائية المستقرة والغير مستقرة  -أسس السالسا الزمنية 

النماأج أات  -الغير مستقرة ة النماأج العشوائي -والنماأج أات المتوس  المتحرك المستقرة: نماأج أات االنحدار الباتي 

 لمحاكاة Simulink of Matlabبرنامج المحاكاة استخدام  -تطبيقات  –االنحدار الباتي والمتوس  المتحرك المتكاملة 

 النماأج السابقة. 
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دمةقالمعادالت التفاضلية العادية المت   07 19 811 

الحلول  - نظريات استقرار الحلول - نظريات وجود وأدادية الحا - ةالنظريات النوعية للمعادالت التفاضلية العادي

. تطبيقات في نظرية الببببات - الدورية والدوائر األدادية  

 

 812 19 07  الحل األمثل وتطبيقاته

.تطبيقات - الحلول المثلى الغير تفاضلية - البرممة الغير  طية - الحلول المثلى غير المقيدة  

 

التشويشية المتقدمةالطرق التقاربية و   07 19 813 

المتسلسالت والمتواليات  - رموز رتبة التقريب ودوال قياسه -تشويش اإلدداثيات  -مقدمة . تشويش البارامترات 

 - طريقة اإلدداثيات  التواترية - المتسلسالت المباشرة ومصادر الشبوأ فيها  - المتسلسالت غير المنتظمة -التقاربية 

 - طر  القياس المتعدد - تغيير البارامترات وطر  المتوسطات - طر  المتسلسالت التقاربية المتناظرة  والمركبة

تطبيقات و مسائا. - الحلول التقاربية للمعادالت الخطية  

 

طريقة العناصر المحددة   07 19 814 

العناصر أات الرتب العالية  - تطبيقات – ةصياغة العناصر المحدد - الطر  التقليدية )صياغة رالي ريتز وجالركين(

.المعالم الحسابية - مناقشة التقارب وتقدير األ طاء - درجات الحرية العليا والعناصر المنحنية - والعتاصر األيزومترية  

 

 821 19 07  ميكانيكا الجوامد

العالقات األساسية لكا من: دالة  - ةوعالقة المرونة األساسي معادلة – ونظرية المرونة معدل اإلجهاد ومعدل االنفعال

نظرية الشغا ال مني لمسألة اإلجهاد  - دالة االنفعال المستول ،مسألة اإلجهاد المستول ،اإلدهاد ثالثي األبعاد

 المستول.

 

 822 19 07  ديناميكا طيراِن الفضاءِ 

ُمسير القمر  - مّدة طيراِن القمر الصناعي بين نقطتين على الُمسير - مسألة المسِمينِ  - مبادئ نظريِة المهد النيوتونيِ 

تطبيق مفهوِم مماِل العمِا في الحساِب التقريبِي لُمسيِر  جسم  - مسألة األجسام المتعددة - الصناعي في ف اِء ثالثي األبعاد

.مالمسألة المحدودة لثالثة أجسا - صغير  

 

الميكانيكا التحليلية المتقدمة    07 19 823 

نظرية الدورانات المحدودِة  - المفاهيم األساسية - كينماتيكا المسم المتماست في بعدين  وثالثة أبعاد - التعاريف األساسية

اإلستاتيكا التحليلية في  - المعادلة العاّمة للديناميكا - الشغا و طاقة الوضر - الكميات الديناميكية الرئيسية - لمسم متماست

 - ديناميكا الحركِة النسبيةِ  - األشكال المختلفة للمعادالت التفاضليِة ِمْن دركةِ  - معادالت الجرانج التفاضلية - ثالثة أبعاد

  .مبادئ نظرية المتغايرات -المعادالت القانونية ونظرية جاكوبي 

 

 824 19 07 الديناميكا المتقّدمة لألجساِم المتماسكة

حاالت الُمكاملة ال - نظمة القانونية القابلة للتكامااأل - الدوال الناقصية - سلسالتالتكاما بالمت - معادالت أويلر بواسون

دركة جسم  - التكامالت التحليلية  والمبرية لمعادالِت أويلر بواسون - الحلول الفريدة - بواسون لمعادالِت أويلر

 متماست في دقِا القوِى النيوتونِي.

 

 825 19 07  انتشار الموجات في األوساط المستمرة

 - الموجات الكهرومغناطيسية - الموجات في األجسام المرنة - موجات الماء الخطية - الموجات الخطية: مقدمة

معادلة  - موجات الماأبية في الماء العميق - موجات الماء ال حا - الموجات الال طية: موجات الماء الال طية

لة.كورتويج دل فرايز ودلها في مسألة الموجة الموا  

 826 19 07 األنظمة الالخطّية

منحنيات الطور  - أاتياً للدرجِة الوديدِة للحريةِ األنظمة المستقلة  - المفاهيم األساسية في نظريِة اإلستقرارِ  - المقدمة

معيار  - األنظمة المحافظة - المستويةِ   Routh Hurwitz طريقة  - الدورات النهائية - الحركة في المدى الواسرِ  -

ظاهرة  - االهتزازات القصرية - معادلة فان دير بول - بوانكرييهطريقة لندشتات و - الدود الشاأة - انوف المباشرةلياب

ات.االضطراب - األنظمة أات المعامالِت  المتغيرة مر الزمنِ  - التوافقيات المنخف ة والمممعة - القفزة  

 

 الكترونيات الجوامد 831 19 07 
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البلييورات  -  ييواص العييوازل الكهربييية - الموصييلية الفائقيية - بلييورات أشييباه الموصييالت - للطاقييةالحيييزات اإللكترونييية 

 الفرومغناطيسية. - لدايامغناطيسية والبارامغناطيسيةا - الفروكهربية

 

 الصوتيات 832 19 07 

دلية معا - ة أات البعيدين للموجيةالمعادلي - تبببب الق بان - الحبا المتبببب - الموجات الطولية - لحركة المتببببةأساسيات ا

بييخ واسييتقبال  - امتصيياص وتييوهين الموجييات الصييوتية فييي الموائيير - االنعكيياس والنفيياأ - الموجيية الصييوتية ودلهييا البسييي 

 الموجات الصوتية.

 

 الكهروديناميكا 833 19 07 

الموجييات الكهرومغناطيسييية  - قييوانين بقيياء كمييية التحييرك والطاقيية - معييادالت ماكسييويا - المميياالت المتغيييرة ميير الييزمن

ديناميكيا  - كا المغناطيسية وفيزياء البالزمياالهيدرودينامي - التبعثر والحيود - نظام البخ البسي  - المستوية وانتشار الموجات

الخيييواص الكهرومغناطيسيييية  - ممييياالت األقطييياب المتعيييددة - البيييخ واإلشيييعا  بالشيييحنات المتحركييية - األجسيييام المنسيييية

 الفائقة. للموصالت

 

 النظرية الكمية للجوامد 834 19 07 

االسييتقطاب فييي  - االكسييايتون ،البييوالرون ،البالزمييون ،البوالريتييون ،ونتييالفو ،والمثيييرات فييي الموامييد: اإللكتييروناإلثييارة 

وصييلية الم - تفاعييا اإللكتييرون والفونييون - تقنيييات األجسييام المتعييددة - فوخ/تقريييب هييارترل - مميياالت فيرمييي - الموجييات

 الخلا. - الشبائت – بلورات أشباه الموصالت - أسطح فيرمي - التماثا البلورل - ديزات الطاقة - الفائقة

 

 841 19 07 الجيومتريا الحسابية للتصميم 

 - التصميم التقاطعي - السطوح المركبة - المنحنيات والمنحنيات األساسية المركبة - المنحنيات والسطوح في التصميم

 الطر  الحسابية لتصميم السطوح.

   

 851 19 07  العمليات العشوائية

عمليات ماركوف )متقطعة  ،دراسة مستفي ة للموضوعات األساسية في العمليات العشوائية: العمليات المتفرعة

الحركة البراونية. - العمليات الماوسية - عمليات بواسون - ومتصلة البارامتر(  

 

رف على النظمالنمذجة الخطية والتع   07 19 861 

 النظريات الرياضية وأساسيات النمبجة. تقنيات التعرف على النظم.

 

 862 19 07  الجيومترية الحاسوبية للتصميم

لتصميم  الحاسب االلى طر  -القطاعات تصميم  - األسطح المركبة - المنحنيات المركبة - السطوحوالمنحنيات تصميم 

 .األسطح

 

الهندسة الجيومترية موضوعات متقدمة في   07 19 863 

المحاضرين.المواضير سيتم ا تيارها من قبا   

 

 864 19 07  الجيومترية متعددة األبعاد

خطيه واشكال الدرجة الشبه و الخطيةالتكوينات  -الفراغ في  المستويات - لمتغيراتلخطية الالت يالتحو - الخطي الفراغ

الفراغ الهندسي. -الفراغات الثنائية الفوقية  -التكوينات المتعددة االتماهات وغيرها  -القياس الفراغي والثنائي  - الثانية  

 

 865 19 07  رياضيات الجيوديسيا وإسقاط الخرائط

االدداثيات الفلكية  -االدداثيات الميوديسية فى انظمة االدداثيات المستطيلة والناقصية  -سطح االرض الناقصي والكرول 

 .دسابات اسقاط الخرائ  -نظرية زيمان وجاوس للسطوح  -لالدداثيات  انظمة التحويالت -

 

 866 19 07  المنطق الغيمى

االستنتاج بناء  –العالقات الغيمية والعمليات التي تتم عليها  –المتغيرات اللفظية  –الف ات الغيمية والعمليات التي تتم عليها 

 تطبيقات في نظم التحكم و االعتمادية. –دتمالية نظرية اال –نظم المنطق الغيمي  –عن قواعد غيمية 
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 867 19 07  موضوعات متقدمة في نظم التشفير

إثبات  –نظم التتبر واالستبعاد  –التوقير بالوكالة  –التوقير المماعي  –التوقير األعمى  –مراجعة على أساسيات التشفير 

 االت وتأمين الشبكات.تطبيقات في نظم االتص –التشفير الكمي  –سرية نظم التشفير 

 

 874 19 07  أنظمة اإلصطفاف المتقدمة

- شبكات الطوابير: القابلية لالنعكاس، نظرية الخروج، الطوابير المتتابعة، االتزان المزئي، الحا على شكا داصا ضرب  

- يات الحاطريقة المصفوفات التحليلية: نماأج ماركوف المهيكلة، التوزير الهندسي بداللة المصفوفات،  وارزم  

أنظمة االصطفاف أات الهياكا الخاصة: طوابير إعادة المحاولة، الطوابير أات العطالت، نظم االقترا ، طوابير الزمن 

تطبيقات على أنظمة األتصاالت. - المتقطر  

 

 875 19 07  موضوعات متقدمة في الرياضيات الهندسية

 المحاضرين.المواضير سيتم ا تيارها من قبا 

 

متقدمة في الميكانيكا الهندسيةموضوعات    07 19 876 

 المحاضرين.المواضير سيتم ا تيارها من قبا 

 

 877 19 07  البصريات الالخطية

نظريه الكم للبصريات الال طيه  -معادله الموجات الال طيه  -نماأج االستمابه الال طيه  -مقدمه فى البصريات الال طيه 

  تطبيقات. –
 

دام تقنية النانوتطبيقات متقدمة بإستخ   07 19 878 

تقنية النانو فى  -مواد النانو فى الخاليا الشمسية  -دساسات النانو  -علوم وتقنيات النانو  -مقدمة عامة فى مواد النانو 

 تطبيقات متعددة اللياف النانو. -التطبيقات الطبية 

 

 879 19 07  تصنيع وقياسات خصائص مواد النانو

ميكرو سكوب القوة البرى  -شعا  االيون البؤرى  -التبخير باشعة االلكترونات  -التمثيا الطبقى  -تح ير جسيمات النانو 

 تقنيات تحليا الخواص البصرية والتصويرية. -طر  الترسيب المختلفة  -التقنية الكهرومغزلية  -لخدو  النانو 

 

 880 19 07  التكنولوجيا المتقدمة لطاقة الهيدروجين

 –تطبيقات  اليا الوقود  – المواد المديدة والتكنولوجيات المتقدمة لتخزين الهيدروجين – اج الهيدروجينطر  نظيفة إلنت

 اآلمن الهيدروجين  -اقتصاديات الهيدروجين  – تطوير البنية التحتية للهيدروجين لقطا  النقا – تطوير نماأج  اليا الوقود

 .الطاقة الهيدروجينية لتقنياتمعايير الو
 

ات متقدمة في الفيزياء الهندسيةموضوع   07 19 881 

 المحاضرين.المواضير سيتم ا تيارها من قبا 

 

 882 19 07  اإلشارات العشوائية والنظم

للحصول  Matlabاستخدام  -استمابة النظم لإلشارات الخطية العشوائية  -المستمرة والمتقطعة  -النظم الخطية و الال طية 

العمليات  -العمليات الساكنة )المنفردة والمستمرة(  -العمليات الماوسية  -على استمابة النظم لالشارات الخطية العشوائية 

محاكاة  -أنماط ماركوف  -النظم الخطية وعالقاتها بالوددات الغير  طية التي بدون أاكرة  -الزمنية المستمرة الغير ساكنة 

 مونر كارلو.

 

ت طرق تعيين األنظمةتطبيقا   07 19 883 

في برنامج   IDENTالغرض األساسي لهبا المقرر هو تطبيق طر  تعيين األنظمة الموجودة في صندو  أدوات 

MatLab   مخمن  -طريقة اقا المربعات الخطية  -على األنظمة باستخدام البيانات الدا لة والبيانات الخارجة

Maximum Likelihood - الطر  الباتية التتابر. -تخمين األنظمة الديناميكية   -الديناميكية  نماأج النظم 

 

 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الرياضيات الهندسية 701 19 07

 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الفيزياء الهندسية   702 19 07
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 الرياضيات الهندسية رسالة ماجستيرالعلوم فى  705 19 07

 الفيزياء الهندسية رسالة ماجستيرالعلوم فى  706 19 07

 فى الرياضيات الهندسية  رسالة الدكتوراه  801 19 07

   فى الفيزياء الهندسيةرسالة الدكتوراه  802 19 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 180 

 

 

 

 الملحق 

  

 المعايير االكاديمية القياسية للدراسات العليا 

جامعة االسكندرية  –فى كلية الهندسة 



 كلية الهندسة     

 جامعةاإلسكندرية

 الالئحة الداخلية   

 2011للدراسات العليا

  2014و 2013معدلة 

 

 181 

 المعايير االكاديمية القياسية للدراسات العليا 

 جامعة االسكندرية –فى كلية الهندسة 
 

 أوال: برامج دبلوم الدراسات العليا

 سمات الحاصل على دبلوم الدراسات العليا: -1

 خريج برنامج دبلوم الدراسات العليا يجب أن يكون قادراً على :

 ممارسته.صصة التى اكتسبها فى ختطبيق المعارف المت •

 تحديد المشكالت المهنية المرتبطة بعمله. •

 إتقان المهارات المهنية واستخدام الوسائا التكنولوجية المناسبة فى ممارسته عمله. •

 التواصا وقيادة فر  العما. •

 المعاونة فى اتخاأ القرار فى ضوء المعلومات المتوفرة. •

 توظيف الموارد المتادة. •

 والحفاظ على البي ة.الوعى بدورة فى تنمية الممتمر  •

 االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة وتقبا المسائلة والمحاسبة. •

 إدراك ضرورة تنمية أاته مهنياً وعلمياً.  •

 

 المعايير القياسية العامة:  -2

A- :المعرفة والفهم 

 على فهم واستيعاب كل من:بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا يجب أن يكون الحاصل على الدبلوم قادرا 

.a.1 .النظريات واألساسيات والمعرف المتخصصة فى ممال التعلم وكبا العلوم أات العالقة بممارسته المهنية 

.a.2 .المبادئ األ القية والقانونية للممارسة المهنية فى ممال التخصص 

3.a ..مبادئ وأساسيات المودة فى الممارسة المهنية فى ممال التخصص 

.a.4 .العما على الحفاظ على البي ة وصيانتها 

 

B - :المهارات الذهنية 

 بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا يجب أن يكون الحاصل على الدبلوم قادرا على:

1. b ..تحديد وتحليا المشاكا فى ممال التخصص وترتيبها وفقا ألولوياتها 

.b.2  فى ممال مهنته.المشاركة فى دا المشاكا المتخصصة 

.b.3 .القراءة التحليلية لألبحاث والمواضير أات العالقة بتخصص هندسة التصنير والهندسة الصناعية 

.b.4 .تقييم المخاطر فى الممارسات المهنية 

.b.5 .اتخاأ القرارات المهنية فى ضوء المعلومات المتادة 

 

C - :المهارات المهنية 

 الدراسات العليا يجب أن يكون الحاصل على الدبلوم قادرا على:بانتهاء دراسة برنامج دبلوم 

.c.1 .تطبيق المهارات المهنية فى ممال التخصص 

.c.2 .كتابة التقارير المهنية 

 

D - :المهارات العامة المنقولة 

 بانتهاء دراسة برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب أن يكون الحاصل على الدبلوم قادرا على:

.d.1 .التواصا الفعال بأنواعه المختلفة 

 d.2.ستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية 

.d.3 .التقييم الباتى وتحديد ادتياجاته التعليمية الشخصية 

.d.4 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 

.d.5 .ًالعما فى فريق أو منفردا 

.d.6 فريق عما وإدارة الوقر. قيادة 

7d. ..التعليم الباتى والمستمر 
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 ثانيا: برامج الماجستير

 سمات الحاصل على الماجستير: -1

 إجادة تطبيق أساسيات ومنهميات البحخ العلمى واستخدام أدواته المختلفة. •

 تطبيق المنهج التحليلى والتطبيقى واستخدامه فى ممال التخصص. •

 المتخصصة ودممها مر المعارف أات العالقة فى الدراسات البحثية.تطبيق المعارف  •

 إظهارالوعى بالمشاكا المارية والرؤى الحديثة فى ممال التخصص. •

 تحديد المشكالت البحثية وإيماد دلوال لها. •

إتقييان نطييا  مناسييب ميين المهييارات المهنييية المتخصصيية، واسييتخدام الوسييائا التكنولوجييية المناسييبة بمييا يخييدم  •

 دراسات البحثية.ال

 التواصا بفاعلية والقدرة على قيادة فريق العما. •

 وضر مقتردات طبقاً لظروف المشكالت. •

 اال ب فى االعتبار المواد المتادة بما يؤدى الى أعلى استفادة منها عند التطبيق. •

 إظهار الوعى بدوره فى تنمية الممتمر والحفاظ على البي ة. •

 نزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد البحخ العلمى.التصرف بما يعكس االلتزام بال •

 تنمية أاته أكاديميا وبحثياً وقادرا على التعليم المستمر.  •

 

 المعايير القياسية العامة:  -2

A- :المعرفة والفهم 

 بانتهاء دراسة برامج الماجستير يجب أن يكون الحاصل على الماجستير على فهم ودراية بكل من:

.a.1 ساسيات المتعلقة بممال التعلم وكبا فى المماالت أات العالقة.النظريات واأل 

.a.2 .التأثير المتبادل بين الدراسات البحثية وانعكاسها على البي ة 

.a.3  .التطورات العلمية فى ممال التخصص 

.a.4  .المبادئ األ القية والقانونية للبحخ العلمى فى ممال التخصص 

.a.5 تطبيقاته البحثية فى ممال التخصصمبادئ وأساسيات المودة فى 

.a.6 .أساسيات وأ القيات البحخ العلمى 

 

B -  :المهارات الذهنية 

 بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الحاصل على الماجستير قادرا على:

.b.1 .تحليا وتقييم المعلومات فى ممال التخصص والقياس عليها لحا المشاكا 

.b.2 .اقتراح دلول للمشاكا المتخصصة مر عدم توافر بعض المعطيات 

.b.3 .الرب  بين المعارف المختلفة لحا المشاكا المهنية 

.b.4 .إجراء دراسة بحثية و/أو كتابة دراسة علمية منهمية دول مشكلة بحثية 

.b.5 .تقييم المخاطر فى الممارسات المهنية فى ممال التخصص 

.b.6  األداء فى ممال التخصص.التحطي  لتطوير 

.b.7 .تقديم مقتردات التخاأ القرارات المهنية طبقاً للظروف المحيطة 

 

C - :المهارات المهنية 

 بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الحاصل على الماجستير قادرا على:

.c.1 .إتقان المهارات البحثية األساسية والحديثة فى ممال التخصص 

.c.2 بة وتقييم التقارير واالبحاث.كتا 

.c.3 .تقييم الطر  واألدوات المستخدمة فى دا المشاكا والدراسات البحثية 

 

D - :المهارات العامة المنقولة 

 بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الحاصل على الماجستير قادرا على:

.d.1 .التواصا الفعال بأنواعه المختلفة 
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d.2. كنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير االساليب البحثية.استخدام ت 

.d.3 .التقييم الباتى وتحديد ادتياجاته التعليمية الشخصية 

.d.4 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 

.d.5 . وضر قواعد ومؤشرات تقييم األداء البحثى 

d.6 .العما فى فريق، وقيادة فريق طبقاً لظروف الدراسة 

.d.7  .إدارة الوقر بكفاءة 

.d.8.التعليم الباتى والمستمر. 
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 ثالثا: برامج الدكتوراه

 مواصفات الخريج: -1

 خريج برنامج الدكتوراه فى أى تخصص يجب أن يكون قادرا على:

 إتقان أساسيات ومنهميات البحخ العلمى. •

 المستمر على اإلضافة للمعارف فى ممال التخصص.العما  •

 تطبيق المنهج التحليلى والتمريبى الناقد للمعارف فى ممال التخصص والمماالت أات العالقة. •

 دمج المعارف المتخصصة مر المعارف أات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينها. •

 ت الحديثة فى ممال التخصص.إظهار الوعي العميق بالمشاكا المارية والنظريا •

 تحديد المشكالت التطبيقية وإيماد دلوال مبتكرة لحلها. •

 إتقان المهارات العلمية فى ممال التخصص.  •

 التوجه نحو تطوير طر  وأدوات وأساليب جديدة لتطبيقه التخصصى. •

 استخدام الوسائا التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية. •

 و قيادة فريق عما فى سياقات مهنية مختلفة.التواصا بفاعلية  •

 اقتراح  وسائا التخاأ القرار فى ظا المعلومات المتادة. •

 توظيف الموارد المتادة بكفاءة وتنميتها والعما على إيماد موارد جديدة عند اقتراح الحلول. •

 الوعى بدوره فى تنمية الممتمر والحفاظ على البي ة. •

 بالنزاهة والمصداقية وقواعد البحخ العلمى.التصرف بما يعكس االلتزام  •

 االلتزام بالتنمية الباتيه المستمرة ونقا علمه و براته لآل رين.  •

 

 المعايير القياسية العامة:  -2

A- :المعرفة والفهم 

 بانتهاء دراسة برامج الدكتوراه يجب أن يكون الحاصل على الدكتوراه على الفهم والدراية بكل من:

.a.1 .النظريات واألساسيات والحديخ من المعارف فى ممال التخصص والمماالت أات العالقة 

.a.2 .أساسيات ومنهميات وأ القيات البحخ العلمى وأدواته المختلفة 

a.3 .المبادئ األ القية والقانونية للبحخ العلمى فى ممال التخصص 

a.4 ل التخصص. مبادئ وأساسيات المودة فى الدراسات واالبحاث فى مما 

.a.5 .المعارف المتعلقة بآثار الدراسات والبحخ على البي ة وطر  تنمية البي ة وصيانتها 

 

B -  :المهارات الذهنية 

 بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الحاصل على الدكتوراه قادرا على:

.b.1 نباط منها.تحليا وتقييم المعلومات فى ممال التخصص والقياس عليها واالست 

.b.2 .اقتراح دا للمشاكا المتخصصة استنادا على المعطيات المتادة 

.b.3 .إجراء دراسات بحثية ت يف إلى المعارف 

.b.5 .كتابة األورا  العلمية والبحثية 

.b.6 .تقييم المخاطر فى الدراسات واالبحاث 

.b.7 .التحطي  لتطوير األداء فى ممال التخصص 

.b.8 رات التطبيقية فى ممال التخصصى .دعم اتخاأ القرا 

.b.9 . االبتكار/اإلبدا 

.b.10.الحوار والنقا  المبنى على البراهين واألدلة 

 

C - :المهارات المهنية 

 بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الحاصل على الدكتوراه قادرا على:

.c.1 .إتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة فى ممال التخصص 

.c.2.كتابة وتقييم التقارير المهنية 

.c.3 .تقييم وتطوير الطر  واألدوات القائمة فى ممال التخصص 

.c.4 .استخدام الوسائا التكنولوجية بما يخدم الدراسات واالبحاث التخصصية 
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.c.5 وتنمية األداء . التخطي  لتطوير الدراسات البحثية 

 

D - :المهارات العامة و المنقولة 

 بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الحاصل على الدكتوراه قادرا على:

.d.1 .التواصا الفعال بأنواعه المختلفة 

d.2 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الدراسات واالبحاث التخصصية 

.d.3 تقييم االداء والمعلومات.نقا المعرفة و 

.d.4.التقييم الباتى والتعليم المستمر 

.d.5 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف 

d.6 .العما فى فريق، وقيادة فريق العما 

d.7   .إدارة اللقاءات العلمية والقدرة على إدارة الوقر   
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