الﻼئحة الداخلية
للدراسات العليا2011
معدلة  2013و2014

كلية الهندسة
جامعةاﻹسكندرية

 - -14ﻗﺴﻢ الرياضيات والﻔيزياء الهندسية
البرامج المختلﻔة للدراسات العليا ) ماجﺴتير – دكتوراه (
اوﻻ  :الماجﺴتير
 -1ماجﺴتير الهندسة :
لك ي يحص ل الطال ب عل ى ماجس تير الهندس ة يج ب أن ي درس  30س اعة معتم دة مقررات دراس ية باﻹض افة إل ى 3
ساعات معتمدة للتقرير العلمى
يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر .ويحدد مجلس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها

 ماجﺴتير الهندسة ﻓﻰ الرياضيات الهندسية
 ماجﺴتير الهندسة ﻓﻰ الﻔيزياء الهندسية

 -2ماجﺴتير العلوم الهندسية :
لكى يحصل الطالب على ماجستير العلوم عليه دراسة  24ساعة معتمدة مقررات دراسية باﻹض افة إل ى  8س اعات
للرسالة.
يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر .ويحدد مجلس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها

 ماجﺴتير العلوم ﻓﻰ الرياضيات الهندسية
 ماجﺴتير العلوم ﻓﻰ الﻔيزياء الهندسية
ثانيا  :دكتوراه الﻔلﺴﻔة
لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  18ساعة معتمدة مقررات دراسية باﻹضافة إلى 24
ساعة معتمدة للرسالة
يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الدكتوراه فى التخصص المطلوب ويجوز اختيار 3
مقررات من تخصص آخر .ويحدد مجلس القسم تخصص الدكتوراه تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها.

 دكتوراه الﻔلﺴﻔة ﻓﻰ الرياضيات الهندسية
 دكتوراه الﻔلﺴﻔة ﻓﻰ الﻔيزياء الهندسية
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ﻗائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) ماجﺴتير – دكتوراه (
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07 19 750
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07 19 753
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اســـم المقـــرر
التحليل الرياضي
الجبر الخطي
التحليل العددي
اﻻحتماﻻت واﻹحصاء
التحليل الدالي
المعادﻻت التفاضلية
الميكانيكا التحليلي ِة
موضوعات خاصة في الرياضيات الهندسية
المعادﻻت التفاضلية الجزئية
الطرق التقاربية والتشويشية
التحليل العددي للمعادﻻت التفاضلية الجزئية
التوبولوجي ونظرية الرسومات
موضوعات خاصة في الميكانيكا الهندسية
ميكانيكا الموائع
ديناميكا اﻹنشاءات
ديناميكا اﻹنسان اﻵلي
موضوعات خاصة في الفيزياء الهندسية
الفيزياء الرياضية
الديناميكا الحرارية اﻹحصائية
فيزياء الكم
فيزياء الجوامد
الفيزياء الذرية والنووية
نظرية المجاﻻت الكهرومغناطيسية
البصريات التطبيقية
أشعة الليزر وتطبيقاتها
موضوعات خاصة في الجيومتريا الهندسية
الجيومتريا التفاضلية
أساسيات اﻹحصاء
النمذجة الرياضية
طريقة العناصر الحدية
ميكانيكا الكم
تقنيات طاقة الهيدروجين
التحليل اﻻنحداري وتصميم التجارب
محاكاة النظم العشوائية
نظرية اﻻصطفاف
اﻻساليب الحسابية لمعالجة الصور
الجيومترية الحاسوبية
رياضيات الرسومات ثﻼثية اﻷبعاد
مقدمة فى الجيوديسيا وإسقاط الخرائط
بحوث العمليات
نظرية اﻷعداد
نظم التشفير
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07 19 825
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07 19 841
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07 19 861
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07 19 863
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07 19 865
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07 19 867
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07 19 876
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07 19 878
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حساب المتغيرات
جبر حساب المصفوفات
النمذجة العشوائية
معادﻻت الفروق
متسلسﻼت فورير
التحليل التطبيقى )المتباينات والمجاميع(
المعادﻻت التكاملية
المعادﻻت التفاضلية العادية غير الخطية
مواد النانو
البصريات الفيزيائية
نظم تقسيم الموجات الضوئية
أساسيات تقنية النانو
الخﻼيا الشمسية
اﻷجهزة الكمية واﻻلكتروضوئية
أنظمة وتقنيات خﻼيا الوقود
تقنية علوم المواد
طاقة البﻼزما
السﻼسل الزمنية وتطبيقاتها
المعادﻻت التفاضلية العادية المتقدمة
الحل اﻻمثل وتطبيقاته
الطرق التقاربية و التشويشية المتقدمة
طريقة العناصر المحددة
ميكانيكا الجوامد
ديناميكا
طيران الفضاءِ
ِ
الميكانيكا التحليلية المتقدمة
لﻸجسام المتماسكة
الديناميكا المتقدّمة
ِ
انتشار الموجات في اﻷوساط المستمرة
اﻷنظمة الﻼخطية
الكترونيات الجوامد
الصوتيات
الكهروديناميكا
النظرية الكمية للجوامد
الجيومتريا الحسابية للتصميم
العمليات العشوائية
النمذجة الخطية والتعرف على النظم
الجيومتريا الحاسوبية للتصميم
موضوعات متقدمة فى الهندسة الجيومترية
الجيومترية متعددة اﻷبعاد
رياضيات الجيوديسيا واسقاط الخرائط
المنطق الغيمى
موضوعات متقدمة فى نظم التشفير
أنظمة اﻻصطفاف المتقدمة
موضوعات متقدمة فى الرياضيات الهندسية
موضوعات متقدمة فى الميكانيكا الهندسية
البصريات الﻼخطية
تطبيقات متقدمة بإستخدام تقنية النانو
تصنيع وقياسات خصائص مواد النانو
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التكنولوجيا المتقدمة لطاقة الهيدروجين
موضوعات متقدمة فى الفيزياء الهندسية
اﻹشارات العشوائية والنظم
تطبيقات طرق تعيين اﻷنظمة
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الرياضيات
الهندسية
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الفيزياء
الهندسية
رسالة ماجستيرالعلوم فى الرياضيات الهندسية
رسالة ماجستيرالعلوم فى الفيزياء الهندسية
رسالة الدكتوراه فى الرياضيات الهندسية
رسالة الدكتوراه فى الفيزياء الهندسية
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3
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8
24
24
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مناقشة

07 19 743

وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم – ماجﺴتير – دكتوراه (
 07 19 711التحليل الرياضي
جبر بوليان – التخطيط  -الفئات غير المعدودة  -اﻷعداد الحقيقية :الفروض ،الترتيب ،نظرية تيتز اوريسون  -الفراغات
المترية :اﻷساسيات ،المخطط المتصل ،النهايات ،متواليات كوشي ،اﻹيجاز  -فراغ الدوال المتصلة :المشتقات ،قواعد
التفاضل اﻷساسية  -الفئات والدوال  -فروض اﻷعداد الحقيقية  -النهايات القصوى والدنيا وفروض الحدود  -المتتابعات
الحقيقية  -المتسلسﻼت الحقيقية  -فراغات هيلبرت.
 07 19 712الجبر الخطي
الفراغات الخطية  -اﻷسس  -اﻻستقﻼل واﻻرتباط الخطي  -التحويل الخطي -القيم والمتجهات المميزة  -البرمجة
الخطية.
 07 19 713التحليل العددي
حل المعادﻻت الجبرية  -التفاضل والتكامل العددي  -حل المعادﻻت التفاضلية العادية  -نظرية التقريب  -تحليل
اﻷخطاء  -تطبيقات على الحاسب.
 07 19 714اﻻحتماﻻت واﻹحصاء
مبادئ اﻻحتمال  -اﻻحتمال الشرطي – اﻻستقﻼل  -المتغيرات العشوائية والتوزيعات  -نظرية النهاية المركزية  -قوانين
اﻻعداد الكبيرة  -مقدمة في لعمليات العشوائية.
 07 19 715التحليل الدالي
الفراغات المعيارية  -فراغات باناخ – اﻻنفصالية  -نظرية أرزيلﻼ  -اسكولي  -نظرية ستون – فيرستراس  -نظرية
هان باناخ  -الفراغات المزدوجة  -نظرية ريز للتمثيل  -فراغات هيلبرت.
.
 07 19 716المعادﻻت التﻔاضلية
الوجودية واﻷحادية  -النظم الخطية  -النظم التحليلية  -النظم اﻷوتونومية  -نظرية اﻻستقرار  -نظرية شترم ليوفي -
مقدمة للمعادﻻت التفاضلية الجزئية.
 07 19 717الميكانيكا التحليلية
أنواع اﻷنظمة الديناميكية  -القيو ِد و تصني ِفها  -درجة الحرية  -اﻹحداثيات المعممة -مضروبات ﻻجرانج  -معادﻻت
نظام ديناميِكي ِ  -طاقة الوضع -الشغل اﻻفتراضي  -القوى المعممة  -معادﻻت ﻻجرانج لنظام
ﻻجرانج  -طاقة حركة
ِ
ديناميكي هولونومي  -نظرية تغير الطاقة  -دالة و معادﻻت هاميلتون والتحويﻼت القانونية ومعادﻻت هاميلتون و ياكوبي و
أقواس بواسون  -دالة و معادﻻت راوث  -اﻹحداثيات القابلة لﻺهمال.
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 07 19 718موضوعات خاصة ﻓي الرياضيات الهندسية
هذا المقرر يدرس من خﻼل محاضرات ذات طابع متخصص ومتقدم يغطي مواضيع متقدمة في التحليل الرياضي
وتطبيقاته  -ومواضيع متقدمة في الجبر وتطبيقاته  -ومواضيع متقدمة في اﻻحصاء.
 07 19 719المعادﻻت التﻔاضلية الجزئية
معادلة اﻻنتقال لﻸوساط الغير منتظمة ،وحل المعادﻻت الغير متجانسة المعرضة للشروط الحدية التي تتوقﻒ على
الزمن في اﻹحداثيات الكارتيزية وغيرها من نظم اﻹحداثيات اﻷخرى  -مناقشة معادﻻت ﻻبﻼس وبواسون وتطبيق
طرق المتغيرات المركبة  -عرض نظرية جرين للمسائل الغير معتمدة على الزمن والمعتمدة عليه  -طريقة الخصائص
لمعادلة الموجة وانتشار نقط عدم اﻻتصال  -مقدمة لتحويﻼت التكامل.
 07 19 720الطرق التقاربية والتشويشية
عرض للطرق المختلفة  -نظرية التشويش المنظم  -نظرية التشويش الشاذ  -الطبقات الحدية واﻹبتدائية  -نظرية القياس
المتعدد  -نظرية الشعاع  -مسائل تطبيقية.
 07 19 721التحليل العددي للمعادﻻت التﻔاضلية الجزئية
أساسيات طريقة الفروق المحددة وتطبيقاتها على معادﻻت اﻻنتشار والمعادلة الموجية ومعادلة بواسون  -مناقشة
استقرار وتوافق وتقارب الطرق المستخدمة  -طريقة المميزات للمعادﻻت الزائدية  -أمثلة.
 07 19 722التوبولوجي ونظرية الرسومات
مقدمة في التوبولوجي العام  -نظرية الرسومات :تعريفات الرسومات اﻷيزومورفية – العابرات  -الحل اﻷمثل
للرسومات  -اﻻستواء والتلوين  -اﻷشجار والمسارات  -اﻷشجار الثنائية  -تطبيقات.
 07 19 723موضوعات خاصة ﻓي الميكانيكا الهندسية
هذا المقرر يدرس من خﻼل محاضرات ذات طابع متخصص و يغطي مواضيع متقدمة.
 07 19 724ميكانيكا الموائع
مقدمة  -معادﻻت الحركة  -معادﻻت اﻻستمرار  -معادلة بيرنولي للطاقة  -نظرية الدفع  -الحركة ثنائية اﻷبعاد -
اﻻرتباط بمعادلة الطاقة  -نظرية التغير المركب  -التحويﻼت اﻹمتثالية  -الموجات السطحية  -اللزوجة.
 07 19 725ديناميكا اﻹنشاءات
اﻻهتزازات الحرة و القصرية لﻸنظمة التي لها درجة حرية واحدة و اﻷنطمة متعددة درجات الحرية  -اهتزازات
اﻷنظمة المستمرة والتحليل اﻷهتزازي.
 07 19 726ديناميكا اﻹنﺴان اﻵلي
مصفوفات التحويل المتجانس  -التحليل الكينماتيكى بإستخدام طريقة دينافيت-ه ارتنبرج  -الحل ول المتع ددة لمس ألة الكينماتيك ا
العكسية  -المواضع المفردة )الحدية(و الزائدة عن الحاجة  -تحديد مدي العمل الصالح  -اﻹزاح ات الص غيرة والس رعات ب ين
المحاور المختلفة  -إستنتاج معادﻻت الحرة بإستخدام طريقة ﻻج رانج ومب دأ ه اميلتون  -تص ميم مس ارات الحرك ة للوص ﻼت
بإستخدام النموذج الديناميكى  -تحليل القوى والعﻼقة بين القوي والعزوم عند المحاور المختلفة  -التحكم المستقل للمفاصل.
 07 19 727موضوعات خاصة ﻓي الﻔيزياء الهندسية
هذا المقرر يدرس من خﻼل محاضرات ذات طابع متخصص ومتقدم يغطي مواضيع متقدمة في الفيزياء الهندسية
وتطبيقاتها ،يتم تحديدها من قبل المحاضر بنا ًء على الخلفية العلمية للطالب وتوجيهه لمجال تخصصه الدقيق بالدراسات.
 07 19 731لﻔيزياء الرياضية
المفاهيم اﻷساسية  -النمذجة :الحبل المتذبذب  -معادلة الموجة ذات البعد الواحد  -فصل المتغيرات )طريق ة حاص ل الض رب(
 -حل دالمبير لمعادلة الموجة  -سريان الح رارة ف ي اتج اه واح د  -س ريان الح رارة خ ﻼل قض يب ﻻنه ائي  -النمذج ة :الغش اء
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المتذبذب  -معادلة الموجة ذات البعدين  -الغشاء المس تطيل  -معادل ة بيس يل  -خص ائص تحوي ل ﻻب ﻼس  -خص ائص تحوي ل
فوريير  -نظرية اﻻلتفاف في تحويﻼت فوريير.
 0719 732الديناميكا الحرارية اﻹحصائية
مقدم ة للط رق اﻹحص ائية  -الوص ﻒ اﻹحص ائي ﻷنظم ة الجس يمات  -ال ديناميكا الحراري ة اﻹحص ائية  -توزي ع ماكس ويل
بولتزم ان  -تطبيق ات مبس طة للميكانيك ا اﻹحص ائية  -توزيع ا ب وز أينش تين وفيرم ي دي راك  -تطبيق ات :نظ ام الجس يمات
المتافعلة  -الظواهر اﻻنتقالية.
 07 19 733ﻓيزياء الكﻢ
النظرية الخاصة النسبية  -الخواص الجسيمية للموجات  -الخ واص الموجي ة للجس يمات  -اﻷطي اف والبن اء ال ذري  -ميكانيك ا
الكم البدائية  -نظرية الكم لذرة الهيدروجين  -الذرات متعددة اﻻلكترونات – الجزيئات  -التفاعﻼت الذرية.
 07 19 734ﻓيزياء الجوامد
البن اء البل وري  -الحي ود البل وري  -الش بيكة العكس ية  -ثواب ت المرون ة ومعامﻼته ا  -ال روابط البلوري ة  -الفون ون :ذبذب ة
الشبيكة ،الخواص الحراري ة – الع وازل  -طاق ة فيرم ي لنظ ام متع دد اﻻلكترون ات  -الموص لية الكهربي ة ف ي الت ردد الع الي –
البﻼزمونات  -طاقة التماس ك  -اﻻنبع اث اﻷي وني الح راري  -حي زات الطاق ة  -بل ورات أش باه الموص ﻼت  -أس طح فيرم ي -
المعادن.
 07 19 735الﻔيزياء الذرية والنووية
البناء الذري  -ذرة طومسون  -نظرية راذرفورد لتبعثر جس يمات ألف ا  -نظري ة النس بية الخاص ة :تجرب ة مايكلس ون/مورلي -
تأثير كومط ون  -ذرة الهي دوجين  -ال ذرة متع ددة اﻻلكترون ات – النظ ائر  -تحل ل جس يم ألف ا  -تحل ل جس يم بيت ا  -أش عة جام ا
وتحللها  -الجسيمات اﻻبتدائية  -التفاعﻼت النووية  -القوى النووية والبناء النووي.
 07 19 736نظرية المجاﻻت الكهرومغناطيﺴية
رياض يات الكمي ات المتجه ة  -الكهرب اء اﻻس تاتيكية  -مس ائل القيم ة الحدي ة ف ي الكهرب اء اﻻس تاتيكية  -اﻷقط اب المتع ددة -
العوازل الكهربية  -المغناطيسية اﻻستاتيكية  -المجال المغناطيسي للتي ار الثاب ت ف ي الف راغ  -المج ال المغناطيس ي ف ي وج ود
أجسام مادية  -الحث الكهرومغناطيسي  -طريقة الطاقة المغناطيسية لحل مسائل المجال تحت شروط حدية معينة.
 07 19 737البصريات التطبيقية
الموج ات الكهرومغناطيس ية – الت داخل  -حي ودا فرونه وفر وفرن ل – اﻻس تقطاب – اللي زر – المرنان ات  -اﻷدل ة الموجي ة -
اﻷلياف البصرية  -مقدمة في البصريات الغير خطية  -بصريات فوريير  -البصريات الفراغية )الهولوغرافية(.
 07 19 738أشعة الليزر وتطبيقاتها
البن اء ال ذري  -اﻻنتق اﻻت الكمي ة ف ي ال ذرة  -اﻻنبع اث المس تحث والتكبي ر  -معادل ة المع دل – التش بع  -التغذي ة الخلفي ة -
التذب ذب البص ري المتماس ك  -مرنان ات اللي زر  -الت أثيرات الديناميكي ة واﻻنتقالي ة – التحدي د  -تحك م  Qف ي الف تح  -الغل ق
النسقي  -التعديل الترددي  -الليزر الغير خطي  -تطبيقات :طبية ،صناعية ،نظم اﻻتصاﻻت.
 07 19 740موضوعات خاصة ﻓي الجيومتريا الهندسية
الهندسة اﻻسقاطية  -اﻻسقاط المركزي  -اﻻسقاط اﻻستريوجرافي  -اﻻسقاط الجونومونيك  -اﻻسقاط الخرائطي -
الهندسة الكينماتيكية.
 07 19 741الجيومتريا التﻔاضلية
تمثيل المنحنيات المستوية  -تمثيل المنحنيات في الفضاء  -التقوس ومستويات التقوس – اللي – اﻷغلﻒ  .-تمثيل
السطوح والمميزات  -العﻼقات المختلفة.
 07 19 742أساسيات اﻹحصاء
توزيعات العينات  -التقدير النقطي وعن طريق الفترات  -خواص التقديرات  -اختبارات الفروض اﻹحصائية  -أنواع
اﻷخطاء  -التحليل اﻹنحداري الخطي والمتعدد  -تحليل التباين.
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 07 19 743النمذجة الرياضية
يوجه هذا المقرر لتطوير مفاهيم النمذجة الرياضية ومهارتها.
 07 19 744طريقة العناصر الحدية
نظرية ومتساويات جرين  -الصياغة التكاملية الحدية للمعادﻻت التفاضلية  -العناصر الحدية وتطبيقاتها في مسائل
الحالة المستقرة والمسائل المعتمدة على الزمن  -المعالم الحسابية لهذه الطريقة.
 07 19 745ميكانيكا الكﻢ
معادل ة ش رودينجر وحله ا  -الطي ﻒ المس تمر والطي ﻒ المتقط ع لمعادل ة ش رودينجر  -بع ض الط رق التقريبي ة لح ل معادل ة
شرودينجر  -اﻻستيفاء اﻹحصائي لميكانيك ا الك م  -المتذب ذب الت وافقي الخط ي  -نظري ة اﻹق ﻼق  -النظري ة الكمي ة لﻺش عاع -
النظرية العامة لحركة جسيم في مجال مركزي متماثل  -حل المس ائل البس يطة ف ي اﻻح داثيات الكري ة  -ذرة الهي دروجين ف ي
المجال الكهربي  -تبعثر الجسيمات بالقوة المركزية  -الذرة في المجال المغناطيسي.
 07 19 746تقنيات طاﻗة الهيدروجين
الخص ائص الفيزيائي ة والكيميائي ة للهي دروجين  -تقني ات تولي د الهي دروجين :م ن اﻻحت راق ،م ن الكت ل الحيوي ة ،م ن الم اء -
تخزين الهيدروجين :في الحالة الغازية ،في الحالة الس ائلة،؛ ف ي هيدري دات الفل زات  -تقني ات تولي د الطاق ة م ن الهي دروجين -
استخدامات طاقة الهيدروجين.
 07 19 747التحليل اﻻنحداري وتصميﻢ التجارب
التحليل اﻻنحداري الخطي  -التحليل اﻻنحداري المتعدد باستخدام المصفوفات  -التحليل اﻻنحداري الﻼخطي  -التصميمات
التامة العشوائية  -القوالب تامة العشوائية  -المربع الﻼتيني  -القوالب المضروبية والناقصة.
 07 19 748محاكاة النظﻢ العشوائية
توليد اﻷرقام العشوائية  -توليد المتغيرات عشوائية المتقطعة  -توليد المتغيرات عشوائية المتصلة  -التمثيل ذو اﻷحداث
المتقطعة  -التحليل اﻻحصائي لنتائج المحاكاة.
 07 19 749نظرية اﻻصطﻔاف
توصيﻒ وتقييم أداء نظم صفوف اﻻنتظار  -العمليات العشوائية ذات الصلة بالموضوع  -نظم صفوف اﻻنتظار
اﻷساسية  -نظم صفوف اﻻنتظار الماركوفية والغير ماركوفية  -شبكات صفوف اﻻنتظار.
 07 19 750اﻷساليب الحﺴابية لمعالجة الصور
يقدم هذا المقرر اﻻشكالية الرياضية لوصﻒ المعالجة الرقمية للصور  -مع التركيز على النظم التي تكون استجابتها مقيدة
لتكون خطية في النطاق الديناميكي والتي أيضا ﻻ يعتمد على الموقع المكاني في الصور .على وجه التحديد ،فإنه يوفر
اﻷسس الرياضية واﻷساليب الحسابية للمعالجة الرقمية للصور -التقاط الصور -تجزئة الصور -اسقاط و تصحيح الصور -
المعالجة اﻻحصائية للصور  -المرشحات الخطية وغير الخطية للصور  -تحويﻼت فورييه  -ضغط الصور وتطبيقات
المعادﻻت التفاضلية الجزئية وحساب التغيرات والهندسة التفاضلية في معالجة الصور الرقمية.
 07 19 751الجيومترية الحاسوبية
مقدمة الهندسة التفاضلية للمنحنيات واﻷسطح  -إزاحة المنحنيات  -إزاحة السطوح  -خوارزميات تقاطع الخطوط  -بدن
محدب  -ازواج النقاط المتقاربة.

 07 19 752رياضيات الرسومات ثﻼثية اﻻبعاد
احداثيات النظم  -جبر المتجهات  -الجيومترية اﻹسقاطية  -المصفوفات والتحويﻼت الجيومترية  -الجبر الخطي العددي
والتحويﻼت الجيومترية  -الهندسة التفاضلية  -اﻻستيفاء و التقريب  -نمذجة المنحنيات واﻷسطح :منحنى السبﻼين.
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 07 19 753مقدمة ﻓي الجيوديﺴيا وإسقاط الخرائط
حساب المثلثات الكروية ونظم اﻻحداثيات الجيوديسية  -حسابات المدارات لﻼقمار الصناعية واسقاط الخرائط .
 07 19 754بحوث العمليات
البرمجة الخطية )الحل البياني و الجبري( وتحليل معامﻼت التأثير– البرمجة الخطية في حالة المتغيرات التي تأخذ قيم
صحيحة – نظريات المناظرة  -نظم اصطفاف بسيطة – نماذج المستودعات – تطبيقات.
 07 19 755نظرية اﻷعداد
مراجعة بعض الهياكل البحتة )الزمر  -الحلقات – المجاﻻت – المجاﻻت المحدودة وغيرها( – حساب البواقي – نظرية
فيرمات – بعض المتطابقات والنظريات الهامة – المنحنيات الناقصية – تطبيقات في نظم التشفير بالمفتاح العام والحساب
الرمزي.
 07 19 756نظﻢ التشﻔير
مقدمة في المجال – نظم التشفير المتماثلة وطرق تحليلها والهجوم عليها – نظم التشفير الغير متماثلة متضمنة خوارزمات
التشفير والتوقيع اﻻلكتروني ونظم اﻻتفاق على مفتاح تشفير – بعض المسائل الحسابية الصعبة وطرق الهجوم عليها.
 07 19 757حﺴاب المتغيرات
مسائل المتغيرات فى مسائل ذات حدود ثابته – مسائل المتغيرات بحدود متحركة – الشروط الكافية للحلول اﻷمثل – مسائل
متغيرات تحوى شروط ُمثلى – الطرق المباشرة لمسائل المتغيرات.
 07 19 758جبر حﺴاب المصﻔوﻓات
المصفوفات – المحددات – المصفوفات اﻷولية – حل عدد من المعادﻻت اﻵنية – طريقة جاوس للحذف – المتجهات
الخطية – مسائل القيم الذاتية – حساب القيم الذاتية عددياً.
 07 19 759النمذجة العشوائية
العناصر اﻷساسية للنمذجة العشوائية :مسارات العينة ،اﻻحتماﻻت واﻹحصاء ،المحاكاة  -عمليات عد الوصول :نموذج
عام ،عملية بواسون ،عمليات عدد الوصول المتجددة -عمليات الزمن المتقطع :سﻼسل ماركوف ،مقاييس اﻷداء
المعتمدة وغير المعتمدة على الزمن  -عمليات الزمن المتصل :عمليات ماركوف ،مقاييس اﻷداء المعتمدة وغير المعتمدة
على الزمن ،العمليات الشبيهة بعمليات ماركوف  -عمليات اﻻصطفاف :الرموز القياسية  -طوابير المواليد والوفيات -
طوابير ماركوف  -شبكات اﻻصطفاف.
 07 19 760معادﻻت الﻔروق
كثيرات الحدود الكسرية – الفروق المحددة ومؤثر الفروق – النظرية اﻷولية للمجموع – توليد معادﻻت الفروق – معادﻻت
الفروق من الرتبة اﻷولى – معادﻻت الفروق ذات المعامﻼت الثابته – معادﻻت الفروق ذات المعامﻼت المتغيرة.
 07 19 761متﺴلﺴﻼت ﻓورير
متسلسلة فورير بدﻻلة الدوال المثلثية – اﻷنظمة المتعامدة – تقارب متسلسلة فورير ذات الدوال المثلثية – متسلسﻼت الدوال
المثلثية مع المعامﻼت المتناقصة – العمليات المختلفة فى متسلسلة فورير.
 07 19 762التحليل التطبيقﻰ )المتباينات والمجاميع(
المتباينات :أساسيات – دوال – متباينتى هولدر ومينكوفسكى – متباينة القيمة المتوسطة – متباينات تحتوى على فروض
أحادية – أرقام برنولى وكثيرات الحدود .المجاميع :نظرية المتتابعات والمتسلسﻼت – تعريﻒ مجموع المتسلسلة – تحويل
أويلر – نظريات اﻷنتظام والمحافظة – نظريات اﻷنتظام والمحافظة لمصفوفة التحويل بين فراغات المتتابعات –
التحويﻼت شبه المنتظمة – نظريات النهايات – نظريات اﻷحتواء.
 07 19 763المعادﻻت التكاملية
تقسيم المعادﻻت التكاملية – بعض المتطابقات الهامة – العﻼقة بين المعادﻻت التفاضلية الخطية ومعادﻻت فولترا التكاملية
– المعادﻻت التكاملية غير الخطية – تحويﻼت فورير – معادلة فولترا التكاملية من النوع اﻷول – معادلة فولترا التكاملية
من النوع اﻷول ذات النواة اللوغاريتمية – مسألة آبل – طريقة التقريب المتتالى )متسلسلة نويمن – تقريب وتحليل النواة( –
معادﻻت فريدهولم.
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 07 19 764نظرية المعادﻻت التﻔاضلية العادية غير الخطية
طريقة التغير البطئ للقيمة المطلقة والطور – دوال جاكوبيان التناقصية وتفاضﻼتها – دوال الفوق هندسية – الدوال
التكاملية الناقصية.
 07 19 765مواد النانو
مقدمة فى علوم النانو  -تركيبات النانو ذات اﻻبعاد الصفرية – اﻷحادية – الثنائية – الثﻼثية  -تركيبات النانو الخاصة -
طرق تصنيع تركيبات النانو وقياسات خصائصها  -تطبيقات.
 07 19 766البصريات الﻔيزيائية
البصريات الهندسية  -رياضيات انتشار الضوء كموجه  -النظرية الكهرومغناطيسية  -انتشار الضوء  -تداخل الموجات -
اﻻستقطاب  -التداخل  -اﻻنكسار.
 07 19 767نظﻢ تقﺴيﻢ الموجات الضوئية
اﻻنظمه البصريه  -مبادىء واجزاء تقسيم الموجات الضوئيه على حسب الطول الموجى  -مجمعات اﻻطوال الموجيه -
المرشحات الضوئيه المتغيره  -محزوز براج الليفى.
 07 19 768أساسيات تقنية النانو
مقدمة فى تقنية النانو  -تصنيع تركيبات النانو  -الخصائص البصرية والكهربية والتصويرية  -تطبيقات متنوعة.
 07 19 769الخﻼيا الشمﺴية
اساسيات وصﻼت اشباه الموصﻼت  -مقدمة عن خﻼيا الكهروضوئية  -خصائص المواد المستخدمة وفيزياء اﻻجهزة
المصممة  -الخﻼيا الشمسية متعددة الوصﻼت  -الخﻼيا الشمسية العضوية.
 07 19 770اﻷجهزة الكمية واﻻلكتروضوئية
توصيﻒ وتقييم أداء نظم صفوف اﻻنتظار  -العمليات العشوائية ذات الصلة بالموضوع  -نظم صفوف اﻻنتظار
اﻷساسية  -مقدمة عن اﻻجهزة اﻻلكتروضوئية  -تطور اشباه الموصﻼت النيتريدية  -المصادر والحساسات الضوئية
النيتريدية  -الخصائص الكهربية والبصرية لموحدات الضوء المنبعثة  -المضخمات البصرية باستخدام اشباه
الموصﻼت.
 07 19 771أنظمة وتقنيات خﻼيا الوﻗود
مبادئ الكهروكيميائية والديناميكا الحرارية ونقل الحرارة والشحنة وعﻼقتها بخﻼيا الوقود – أنواع خﻼيا الوقود
والخصائص الفيزيائية  /الكيميائية  /التقنية  -مكونات خلية الوقود اﻷساسية – تأثير معامﻼت التشغيل المختلفة على أداء
خﻼيا الوقود – تصميم مجموعة من خﻼيا الوقود – التحكم الحرارى والمائى لخﻼيا الوقود  -تطبيقات خﻼيا الوقود.
 07 19 772تقنية علوم المواد
مقدمة – تصنيﻒ المواد – البنية الذرية والترتيب اﻻلكترونى – هندسة وبنية وعيوب الكريستال – الروابط الكيميائية فى
المواد الصلبة – المواد ذات البنية النانومترية.
 07 19 773طاﻗة البﻼزما
مقدمة  -خصائص وعوامل – ظواهر البﻼزما مجمع  -المعادﻻت الرياضية  -البﻼزما اﻻصطناعية  -أمثلة على البﻼزما
الصناعية  /التجارية  -تخزين الطاقة البﻼزما – تطبيقات البﻼزما – مصادر البﻼزما.
 07 19 774الﺴﻼسل الزمنية وتطبيقاتها
أسس السﻼسل الزمنية  -النماذج العشوائية المستقرة والغير مستقرة  -الترابط الذاتي  -التحليل الطيفي  -النماذج العشوائية
المستقرة :نماذج ذات اﻻنحدار الذاتي والنماذج ذات المتوسط المتحرك  -النماذج العشوائية الغير مستقرة  -النماذج ذات
اﻻنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المتكاملة – تطبيقات  -استخدام برنامج المحاكاة  Simulink of Matlabلمحاكاة
النماذج السابقة.
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 07 19 811المعادﻻت التﻔاضلية العادية المتقدمة
النظريات النوعية للمعادﻻت التفاضلية العادية  -نظريات وجود وأحادية الحل  -نظريات استقرار الحلول  -الحلول
الدورية والدوائر اﻷحادية  -تطبيقات في نظرية الذبذبات.
 07 19 812الحل اﻷمثل وتطبيقاته
الحلول المثلى غير المقيدة  -البرمجة الغير خطية  -الحلول المثلى الغير تفاضلية  -تطبيقات.
 07 19 813الطرق التقاربية و التشويشية المتقدمة
مقدمة  .تشويش البارامترات  -تشويش اﻹحداثيات  -رموز رتبة التقريب ودوال قياسه  -المتسلسﻼت والمتواليات
التقاربية  -المتسلسﻼت غير المنتظمة  -المتسلسﻼت المباشرة ومصادر الشذوذ فيها  -طريقة اﻹحداثيات التواترية -
طرق المتسلسﻼت التقاربية المتناظرة والمركبة  -تغيير البارامترات وطرق المتوسطات  -طرق القياس المتعدد -
الحلول التقاربية للمعادﻻت الخطية  -تطبيقات و مسائل.
 07 19 814طريقة العناصر المحددة
الطرق التقليدية )صياغة رالي ريتز وجالركين(  -صياغة العناصر المحددة – تطبيقات  -العناصر ذات الرتب العالية
والعتاصر اﻷيزومترية  -درجات الحرية العليا والعناصر المنحنية  -مناقشة التقارب وتقدير اﻷخطاء  -المعالم الحسابية.
 07 19 821ميكانيكا الجوامد
ونظرية المرونة معدل اﻹجهاد ومعدل اﻻنفعال – معادلة وعﻼقة المرونة اﻷساسية  -العﻼقات اﻷساسية لكل من :حالة
اﻹحهاد ثﻼثي اﻷبعاد ،مسألة اﻹجهاد المستوي ،حالة اﻻنفعال المستوي  -نظرية الشغل الضمني لمسألة اﻹجهاد
المستوي.
 07 19 822ديناميكا
طيران الﻔضاءِ
ِ
طيران القمر الصناعي بين نقطتين على ال ُمسير ُ -مسير القمر
ّة
د
م
ين
مسألة
ي
النيوتون
مبادئ نظري ِة الجهد
الجسمِ
ِ
ِ
ِ
سير جسم
م
ل
ي
ب
التقري
ب
الحسا
في
العمل
ل
ا
مج
مفهوم
تطبيق
المتعددة
اﻷجسام
مسألة
اﻷبعاد
ثﻼثي
الصناعي في فضاءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُ ِ
صغير  -المسألة المحدودة لثﻼثة أجسام.
 07 19 823الميكانيكا التحليلية المتقدمة
التعاريﻒ اﻷساسية  -كينماتيكا الجسم المتماسك في بعدين وثﻼثة أبعاد  -المفاهيم اﻷساسية  -نظرية الدورانات المحدود ِة
لجسم متماسك  -الكميات الديناميكية الرئيسية  -الشغل و طاقة الوضع  -المعادلة العا ّمة للديناميكا  -اﻹستاتيكا التحليلية في
ثﻼثة أبعاد  -معادﻻت ﻻجرانج التفاضلية  -اﻷشكال المختلفة للمعادﻻت التفاضلي ِة مِ ْن حرك ِة  -ديناميكا الحرك ِة النسبي ِة -
المعادﻻت القانونية ونظرية جاكوبي  -مبادئ نظرية المتغايرات.
لﻸجﺴام المتماسكة
 07 19 824الديناميكا المتقدّمة
ِ
معادﻻت أويلر بواسون  -التكامل بالمتسلسﻼت  -الدوال الناقصية  -اﻷنظمة القانونية القابلة للتكامل  -الحاﻻت ال ُمكاملة
ت أويلر بواسون  -حركة جسم
ت أويلر بواسون  -الحلول الفريدة  -التكامﻼت التحليلية والجبرية لمعادﻻ ِ
لمعادﻻ ِ
القوى النيوتونيِ.
حقل
في
متماسك
ِ
ِ
 07 19 825انتشار الموجات ﻓي اﻷوساط المﺴتمرة
الموجات الخطية :مقدمة  -موجات الماء الخطية  -الموجات في اﻷجسام المرنة  -الموجات الكهرومغناطيسية -
الموجات الﻼخطية :موجات الماء الﻼخطية  -موجات الماء الضحل  -موجات الجاذبية في الماء العميق  -معادلة
كورتويج دي فرايز وحلها في مسألة الموجة الجوالة.
 07 19 826اﻷنظمة الﻼخ ّ
طية
اﻹستقرار  -اﻷنظمة المستقلة ذاتيا ً للدرج ِة الوحيدةِ للحري ِة  -منحنيات الطور
المقدمة  -المفاهيم اﻷساسية في نظري ِة
ِ
الواسع  -الدورات النهائية  -طريقة  Routh Hurwitzالمستوي ِة  -اﻷنظمة المحافظة  -معيار
 الحركة في المدىِ
ليابانوف المباشرة  -الدود الشاذة  -طريقة لندشتات وبوانكرييه  -معادلة فان دير بول  -اﻻهتزازات القصرية  -ظاهرة
الزمن  -اﻻضطرابات.
ت المتغيرة مع
القفزة  -التوافقيات المنخفضة والمجمعة  -اﻷنظمة ذات المعامﻼ ِ
ِ
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 07 19 831الكترونيات الجوامد
الحي زات اﻹلكتروني ة للطاق ة  -بل ورات أش باه الموص ﻼت  -الموص لية الفائق ة  -خ واص الع وازل الكهربي ة  -البل ورات
الفروكهربية  -الدايامغناطيسية والبارامغناطيسية  -الفرومغناطيسية.
 07 19 832الصوتيات
أساسيات الحركة المتذبذبة  -الموجات الطولية  -الحبل المتذب ذب  -تذب ذب القض بان  -المعادل ة ذات البع دين للموج ة  -معادل ة
الموج ة الص وتية وحله ا البس يط  -اﻻنعك اس والنف اذ  -امتص اص وت وهين الموج ات الص وتية ف ي الموائ ع  -ب ث واس تقبال
الموجات الصوتية.
 07 19 833الكهروديناميكا
المج اﻻت المتغي رة م ع ال زمن  -مع ادﻻت ماكس ويل  -ق وانين بق اء كمي ة التح رك والطاق ة  -الموج ات الكهرومغناطيس ية
المستوية وانتشار الموجات  -نظام البث البسيط  -التبعثر والحيود  -الهي دروديناميكا المغناطيس ية وفيزي اء البﻼزم ا  -ديناميك ا
اﻷجس ام المنس ية  -الب ث واﻹش عاع بالش حنات المتحرك ة  -مج اﻻت اﻷقط اب المتع ددة  -الخ واص الكهرومغناطيس ية
للموصﻼت الفائقة.
 07 19 834النظرية الكمية للجوامد
اﻹث ارة والمثي رات ف ي الجوام د :اﻹلكت رون ،الفوت ون ،البوﻻريت ون ،البﻼزم ون ،الب وﻻرون ،اﻻكس ايتون  -اﻻس تقطاب ف ي
الموج ات  -مج اﻻت فيرم ي  -تقري ب ه ارتري/فوخ  -تقني ات اﻷجس ام المتع ددة  -تفاع ل اﻹلكت رون والفون ون  -الموص لية
الفائقة  -حيزات الطاقة  -التماثل البلوري  -أسطح فيرمي  -بلورات أشباه الموصﻼت – الشبائك  -الخلل.
 07 19 841الجيومتريا الحﺴابية للتصميﻢ
المنحنيات والسطوح في التصميم  -المنحنيات والمنحنيات اﻷساسية المركبة  -السطوح المركبة  -التصميم التقاطعي -
الطرق الحسابية لتصميم السطوح.
 07 19 851العمليات العشوائية
دراسة مستفيضة للموضوعات اﻷساسية في العمليات العشوائية :العمليات المتفرعة ،عمليات ماركوف )متقطعة
ومتصلة البارامتر(  -عمليات بواسون  -العمليات الجاوسية  -الحركة البراونية.
 07 19 861النمذجة الخطية والتعرف علﻰ النظﻢ
النظريات الرياضية وأساسيات النمذجة .تقنيات التعرف على النظم.
 07 19 862الجيومترية الحاسوبية للتصميﻢ
تصميم المنحنيات والسطوح  -المنحنيات المركبة  -اﻷسطح المركبة  -تصميم القطاعات  -طرق الحاسب اﻻلى لتصميم
اﻷسطح.
 07 19 863موضوعات متقدمة ﻓي الهندسة الجيومترية
المواضيع سيتم اختيارها من قبل المحاضرين.
 07 19 864الجيومترية متعددة اﻷبعاد
الفراغ الخطي  -التحويﻼت الخطية للمتغيرات  -المستويات في الفراغ  -التكوينات الخطية وشبه الخطيه واشكال الدرجة
الثانية  -القياس الفراغي والثنائي  -التكوينات المتعددة اﻻتجاهات وغيرها  -الفراغات الثنائية الفوقية  -الفراغ الهندسي.
 07 19 865رياضيات الجيوديﺴيا وإسقاط الخرائط
سطح اﻻرض الناقصي والكروي  -اﻻحداثيات الجيوديسية فى انظمة اﻻحداثيات المستطيلة والناقصية  -اﻻحداثيات الفلكية
 انظمة التحويﻼت لﻼحداثيات  -نظرية زيمان وجاوس للسطوح  -حسابات اسقاط الخرائط. 07 19 866المنطق الغيمﻰ
الفئات الغيمية والعمليات التي تتم عليها – المتغيرات اللفظية – العﻼقات الغيمية والعمليات التي تتم عليها – اﻻستنتاج بناء
عن قواعد غيمية – نظم المنطق الغيمي – نظرية اﻻحتمالية – تطبيقات في نظم التحكم و اﻻعتمادية.
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 07 19 867موضوعات متقدمة ﻓي نظﻢ التشﻔير
مراجعة على أساسيات التشفير – التوقيع اﻷعمى – التوقيع الجماعي – التوقيع بالوكالة – نظم التتبع واﻻستبعاد – إثبات
سرية نظم التشفير – التشفير الكمي – تطبيقات في نظم اﻻتصاﻻت وتأمين الشبكات.
 07 19 874أنظمة اﻹصطﻔاف المتقدمة
شبكات الطوابير :القابلية لﻼنعكاس ،نظرية الخروج ،الطوابير المتتابعة ،اﻻتزان الجزئي ،الحل على شكل حاصل ضرب -
طريقة المصفوفات التحليلية :نماذج ماركوف المهيكلة ،التوزيع الهندسي بدﻻلة المصفوفات ،خوارزميات الحل -
أنظمة اﻻصطفاف ذات الهياكل الخاصة :طوابير إعادة المحاولة ،الطوابير ذات العطﻼت ،نظم اﻻقتراع ،طوابير الزمن
المتقطع  -تطبيقات على أنظمة اﻷتصاﻻت.
 07 19 875موضوعات متقدمة ﻓي الرياضيات الهندسية
المواضيع سيتم اختيارها من قبل المحاضرين.
 07 19 876موضوعات متقدمة ﻓي الميكانيكا الهندسية
المواضيع سيتم اختيارها من قبل المحاضرين.
 07 19 877البصريات الﻼخطية
مقدمه فى البصريات الﻼخطيه  -نماذج اﻻستجابه الﻼخطيه  -معادله الموجات الﻼخطيه  -نظريه الكم للبصريات الﻼخطيه
– تطبيقات.
 07 19 878تطبيقات متقدمة بإستخدام تقنية النانو
مقدمة عامة فى مواد النانو  -علوم وتقنيات النانو  -حساسات النانو  -مواد النانو فى الخﻼيا الشمسية  -تقنية النانو فى
التطبيقات الطبية  -تطبيقات متعددة ﻻلياف النانو.
 07 19 879تصنيع وﻗياسات خصائص مواد النانو
تحضير جسيمات النانو  -التمثيل الطبقى  -التبخير باشعة اﻻلكترونات  -شعاع اﻻيون البؤرى  -ميكرو سكوب القوة الذرى
لخدوش النانو  -التقنية الكهرومغزلية  -طرق الترسيب المختلفة  -تقنيات تحليل الخواص البصرية والتصويرية.
 07 19 880التكنولوجيا المتقدمة لطاﻗة الهيدروجين
طرق نظيفة ﻹنتاج الهيدروجين – المواد الجديدة والتكنولوجيات المتقدمة لتخزين الهيدروجين – تطبيقات خﻼيا الوقود –
تطوير نماذج خﻼيا الوقود – تطوير البنية التحتية للهيدروجين لقطاع النقل – اقتصاديات الهيدروجين  -الهيدروجين اﻵمن
والمعايير لتقنيات الطاقة الهيدروجينية.
 07 19 881موضوعات متقدمة ﻓي الﻔيزياء الهندسية
المواضيع سيتم اختيارها من قبل المحاضرين.
 07 19 882اﻹشارات العشوائية والنظﻢ
النظم الخطية و الﻼخطية  -المستمرة والمتقطعة  -استجابة النظم لﻺشارات الخطية العشوائية  -استخدام  Matlabللحصول
على استجابة النظم لﻼشارات الخطية العشوائية  -العمليات الجاوسية  -العمليات الساكنة )المنفردة والمستمرة(  -العمليات
الزمنية المستمرة الغير ساكنة  -النظم الخطية وعﻼقاتها بالوحدات الغير خطية التي بدون ذاكرة  -أنماط ماركوف  -محاكاة
مونت كارلو.
 07 19 883تطبيقات طرق تعيين اﻷنظمة
الغرض اﻷساسي لهذا المقرر هو تطبيق طرق تعيين اﻷنظمة الموجودة في صندوق أدوات  IDENTفي برنامج
 MatLabعلى اﻷنظمة باستخدام البيانات الداخلة والبيانات الخارجة  -طريقة اقل المربعات الخطية  -مخمن
 - Maximum Likelihoodنماذج النظم الديناميكية  -تخمين اﻷنظمة الديناميكية  -الطرق الذاتية التتابع.
 07 19 701تقرير علمﻰ ماجﺴتير الهندسة ﻓﻰ الرياضيات الهندسية
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 07 19 702تقرير علمﻰ ماجﺴتير الهندسة ﻓﻰ الﻔيزياء الهندسية
 07 19 705رسالة ماجﺴتيرالعلوم ﻓﻰ الرياضيات الهندسية
 07 19 706رسالة ماجﺴتيرالعلوم ﻓﻰ الﻔيزياء الهندسية
 07 19 801رسالة الدكتوراه ﻓﻰ الرياضيات الهندسية
 07 19 802رسالة الدكتوراه ﻓﻰ الﻔيزياء الهندسية
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