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 قسم الهندسة الميكانيكية -6 
  

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

  :ىصدبلوم الدراسات العليا التخص -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 مشروع الدبلوم  

  .يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات االختيارية: 

  
  الماجستيرثانيا : 

  فى الهندسة الميكانيكيةماجستير الهندسة  -1  
ى  درس سة الهندماجستير لكي يحصل الطالب عل دة مقررات دراسية  30يجب أن ي اعة معتم ى س  3باإلضافة إل

    .ساعات معتمدة للتقرير العلمى
  ساعة معتمدة ) من مجموعة واحدة بين المجموعات األربع اآلتية: 18المقررات األساسية ستة ( 

070871x        070872x                 070873x                   070874x  
  ساعة معتمدة ) اختياراً حراً من المجموعات الثالث األخرى 12ت االختيارية  أربعة ( المقررا

  ساعات معتمدة كمواد اختيارية من أقسام أخرى. 6ويجوز أن تؤخذ 
  

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

  ساعات للرسالة. 
 ساعة معتمدة ) من مستوى الماجستير من 15يدرس الطالب خمسة مقررات (  المقررات االساسية:

  واحدة بين المجموعات األربع اآلتية: مجموعة
070871x        070872x                 070873x                   070874x  
اختياراً حراً من المجموعات  ساعات معتمدة )  9(  يختار الطالب باقى الساعات :االختياريةالمقررات 

  .الثالث األخرى
  ساعات معتمدة كمواد اختيارية من أقسام أخرى. 6ويجوز أن تؤخذ 

  
  

  فى الهندسة الميكانيكيةثالثا : دكتوراه الفلسفة 
ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18 لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس    

  .ساعة معتمدة للرسالة 24من 
مجموعة  ساعة معتمدة ) من مستوى الدكتوراه  من 12يدرس الطالب اربعة مقررات (  المقررات االساسية:

  واحدة بين المجموعات األربع اآلتية:
070881x        070882x                 070883x                   070884x  

اختياراً حراً من المجموعات   ساعات معتمدة ) 6(  يختار الطالب باقى الساعات المقررات االختيارية:
  .الثالث األخرى

  ساعات معتمدة كمواد اختيارية من أقسام أخرى. 6ويجوز أن تؤخذ 
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  دكتوراه) –ماجستير  –قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا (دبلوم 
  

  اسم المقرر  كود المقرر  م
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 االمتحان

مقررات 
مطلوب 

  دراستها سابقاً 
   3 3 انتقال حرارة وكتلة تطبيقية 611  08 07    .1
   3 3 محطات القوى الحرارية 612  08 07    .2
   3 3 المبادالت الحرارية 613  08 07    .3
   3 3 ت القوى الحراريةإدارة وتشغيل وصيانة محطا 614  08 07    .4
   3 3 تصميم معدات ودوائر التبريد 615  08 07    .5
   3 3 تصميم أنظمة تكييف الهواء المركزية 616  08 07    .6
   3  3 تصميم أنظمة التهوية الصناعية وإدارة الدخان 617  08 07    .7
   3  3  أنظمة تكييف الهواء الخاصة والصناعية 618  08 07   .8
   3 3  ت السيارات الحديثة محركا 621  08 07    .9

   3 3 اساليب المنع واالطفاءحرائق الوقود.  622  08 07    .10
   3 3 أسس هندسة الديزل  623  08 07    .11
   3 3 أداء وصيانة محركات الديزل  624  08 07    .12
   3 3 أسس احتراق الوقود  625  08 07    .13
   3 3 أسس المحركات التوربينية الغازية  626  08 07    .14
   3 3 دراسات بيئية في هندسة االحتراق  627  08 07    .15
   3 3  معدات الموائع 631  08 07    .16
   3 3 تصميم خطوط األنابيب 632  08 07    .17
   3 3  التحكم الهيدروليكي و النيوماتيكي 633  08 07    .18
   3 3  أجهزة القياس 641  08 07    .19
   3 3  ديناميكا الروبوت 642  08 07    .20
   3 3  اكل االهتزازات في الصناعةمش 643  08 07    .21
   3 3  مراقبة األداء و تشخيص األعطال 644  08 07    .22
   3 3 المواد الهندسية 645  08 07    .23
   3 3  التصميم بمساعدة الحاسوب 646  08 07    .24
   3 3  التصميم التجريبي وتحليل الخطأ 647  08 07    .25
   3 3  تهوية صناعية 711  08 07    .26
   I 3 3 حرارة وكتلة قالانت 712  08 07    .27
  712  08 07  3 3 تصميم معدات تكييف الهواء والتبريد 713  08 07    .28
   3 3 الترطيب والتجفيف 714  08 07    .29
   3 3 محطات قوي متقدمة 715  08 07    .30
   3 3 تحليل وتصميم المبادالت الحرارية 716  08 07    .31
   3 3 األطوارانتقال الحرارة في السريان ثنائي  717  08 07    .32
  712  08 07  3  3 تطبيقات الطرق العددية في ظواهر االنتقال 718  08 07    .33
  3  3  2انتقال حرارة وكتلة  719  08 07   .34
  3  3  التبريد العميق وإسالة الغاز 720  08 07   .35
  3  3  تصميم أنظمة تحويل الطاقة الشمسية 721  08 07   .36
   3 3 الوقود وأسس االحتراق  722  08 07    .37
   3 3  موضوعات بيئية في هندسة االحتراق 723  08 07    .38
   3 3 ثرموديناميكا االحتراق 724  08 07    .39

40.   
 ظواهر االحتراق في محركات اإلشعال بالشرارة 725  08 07 

3 3 
07 08 722  

     أو        
07 08 724  



  كلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

  ة الداخليةالالئح    
  2011للدراسات العليا

   2014و 2013معدلة 

 

 81 

41.   
 ظواهر االحتراق في محركات االشتعال بالكبس 726  08 07 

3 3 
07 08 722  

     أو        
07 08 724  

   3 3 توربينات غازية 727  08 07    .42

43.   
 Iموضوعات متقدمة في هندسة االحتراق  728  08 07 

3 3 
 07 08 725  

     أو           
07 08 726 

   3 3  وسائل التشخيص والقياس في االحتراق 729  08 07    .44
   3 3 المحركات الحديثة 730  08 07    .45
   3 3 ميكانيكا األوساط المستمرة 731  08 07    .46
   3 3  ميكانيكا الموائع المتقدمة 732  08 07    .47
   I  3 3ميكانيكا الموائع العددية  733  08 07    .48
   3 3  في ميكانيكيا الموائع القياسات 734  08 07    .49
   3 3  السريان االضطرابي 735  08 07    .50
   3 3  نظم االنابيب 736  08 07    .51
   3 3  السريان متعدد األطوار 737  08 07    .52
   3 3 اآلالت الهيدروليكية 738  08 07    .53
   I 3 3موضوعات مختارة في ميكانيكا الموائع  739  08 07    .54
   3 3 للنظم الميكانيكية والهيدوليكية النمذجة والمحاكاة 741  08 07    .55
   3 3  هتزازاتاإلنظرية  742  08 07    .56
   3 3  التحكم الرقمي 743  08 07    .57
   3 3  التحكم الخطي 744  08 07    .58
   3 3 المواد المركبة 745  08 07    .59
   3 3  تحليل العناصر المحددة 746  08 07    .60
   3 3  نظرية المرونة 747  08 07    .61
   3 3  نظرية التزليق 748  08 07    .62
  748 08 07 3 3 تحليل المحامل 749  08 07    .63
   3 3 ةالثرموديناميكا المتقدم 811  08 07    .64
  3 3 التحليل العددى 812  08 07    .65

66.   
دراسات متقدمة النتقال الحرارة والكتلة في السريان  813  08 07 

  االضطرابي
3 3 

 07 08  711 

67.   
الطرق المتقدمة في حسابات الحمل الحراري وإدارة الطاقة  814  08 07 

 للمباني
3 3   

 711  08 07  3 3  الحرارية موضوعات مختارة متقدمة في الهندسة 815  08 07    .68
  3 3 دراسة بحثية في الهندسة الحرارية 816  08 07    .69
  3 3  دراسات متقدمة فى انتقال الحرارة بالتوصيل 817  08 07   .70
  3 3  دراسات متقدمة فى انتقال الحرارة بالحمل 818  08 07   .71
  3 3  دراسات متقدمة فى انتقال الحرارة باالشعاع 819  08 07   .72
 726  08 07  3 3 االحتراق غير المتجانس 821  08 07    .73
   3 3  ديناميكا الغازات المتقدمة 822  08 07    .74

75.   
 IIموضوعات متقدمة في هندسة االحتراق  823  08 07 

3 3 
07 08 725  

              أو
07 08 726  

  822 08 07 3 3 تطبيقات السريان المتغير مع الزمن في االحتراق 824  08 07    .76
   3 3 دراسة بحثية في هندسة االحتراق 825  08 07    .77
 731  08 07  3 3 السريان اللزج 831  08 07    .78
 734  08 07  3 3  الطرق التجريبية المتقدمة ألنظمة الموائع 832  08 07    .79
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 II  3 3  07 08  733 ميكانيكا الموائع العددية 833  08 07    .80
 732  08 07  3 3  طرابيمحاكاة السريان االض 834  08 07    .81
   3 3  المحامل ذات الضغط الخارجي 835  08 07    .82
   3 3  األنظمة اإللكتروهيدروليكية و اإللكترونيوماتيكية 836  08 07    .83
   II 3 3موضوعات مختارة في ميكانيكا الموائع  837  08 07    .84
   3 3 نظرية اللدونة 841  08 07    .85
 747  08 07  3 3 المرونة اللزجة 842  08 07    .86
   3 3 موضوعات مختارة في التصميم الميكانيكي 843  08 07    .87
   3 3  ديناميكا متقدمة 844  08 07    .88
 744  08 07  3 3  التحكم الغير خطي 845  08 07    .89
   3 3  موضوعات مختارة في النظم الديناميكية 846  08 07    .90
  
    مناقشة 3  الميكانيكية  مشروع دبلوم فى الهندسة 601 08 07    .91
    مناقشة 3  ميكانيكيةتقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة ال 701 08 07    .92
    مناقشة 8  رسالة ماجستير العلوم فى الهندسة الميكانيكية 702 08 07    .93
    مناقشة 24       رسالة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الميكانيكية 801 08 07    .94
 

 دكتوراه) –ماجستير  –لعليا (دبلوم وصف المقررات لبرامج الدراسات ا
  

  انتقال حرارة وكتلة تطبيقية 611 08 07 
ة  –تطبيقات على انتقال الحرارة بالتوصيل في تصميم الحوائط المعزولة  ال الحرارة بالتوصيل  –تصميم األسطح المزعنف انتق

اد  ددة األبع ة ومتع ة أحادي ي األنظم ال الحرارة باإلشعاع –الغير مستقر ف ال الحرارة  – انتق ى انتق ؤثرة عل ل الم دراسة العوام
طرب  –انتقال الحرارة بالحمل في سريان رقائقي و مضطرب  –بالحمل  ائقي ومض انتقال الحرارة بالحمل الحر في سريان رق

  تبخير.عملية ال –انتقال الحرارة بالغليان والتكثيف  –انتقال الحرارة بالحمل المختلط  –فوق أسطح هندسية أو داخل حيز 
  

  محطات القوى الحرارية  612 08 07 
ة  ات الحراري واع المحط ة  –أن ة المركب ات الحراري ة  –المحط وى الحراري ات الق ة لمحط ميمات الميكانيكي ات  –التص غالي

ة  –االسترجاع الحراري  دورة المركب ة  –أداء ال دورة المركب ة  –تشغيل ال دورة المركب ا ال وى –مزاي ين محطات الق ة ب  مقارن
  ذات الدورة المركبة ومحطات البخار التقليدية.

  
  المبادالت الحرارية 613 08 07 

ة –معامل انتقال الحرارة الكلي  –أنواع المبادالت الحرارية  ادالت الحراري ل المب ة  - تحلي ادالت الحراري ار المب التصميم –اختي
ي  ود األمريك تخدام الك ة باس ادالت الحراري راري للمب ات – TEMAالح ة  خام ادالت الحراري ل المب ميم وتآك اهرة  –وتص ظ

  اختبار وفحص المبادالت الحرارية. –االهتزازات الناتجة عن سريان الموائع داخل المبادل الحراري 
  

  إدارة وتشغيل وصيانة محطات القوى الحرارية  614 08 07 
ات  –ها قوانين البيئة وأجهزة التحكم في –متطلبات وقوانين األمان في محطات القوى  ات   –بداية تشغيل الغالي  –أعطال الغالي

ات  ص الغالي يانة وفح تحكم  –ص ر ال ات ودوائ ب التوربين ات  –تركي رص التوربين ص ق ات  –فح ل التوربين غيل  –محام تش
ادي –مشاكل الحمل المخفف (الجزئي)  –المكثفات وأبراج التبريد   توزيع األحمال على الوحدات والمحطات والتشغيل االقتص

  الصيانة الوقائية للمحطات. –الصيانة اليومية واألسبوعية والشهرية والسنوية للمحطات  –للمحطات 
  

  تصميم معدات ودوائر التبريد 615 08 07 
واء  رد اله اغط  –مب ف  –الض د  –المكث رج التبري دد  –ب زة التم تحكم  –أجه ة ال غوط  –أنظم ددة الض ة متع ة  –األنظم األنظم

  يط التبريد.الغارقة ومضخات وس
  

  تصميم أنظمة تكييف الهواء المركزية  616 08 07 
واء  - اختيار المعدات  –اختيار النظام  –حسابات أحمال التبريد والتسخين  –حصر المبني  تصميم شبكات  –تصميم مسالك اله

  الحمل الكتلي للمبني ومعامل التباين. –أنظمة التحكم  –التهوية وإدارة الدخان  –المياه 
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  تصميم أنظمة التهوية الصناعية وإدارة الدخان  617 08 07 

ة  –الحرارة المولدة  ة باإلزاحة  –تراكم الرطوب ة  –التهوي ي ضغط المنطق تحكم ف ازات  –ال واء والغ ات اله ي ملوث تحكم ف  –ال
  تطبيقات.

  
  أنظمة تكييف الهواء الخاصة والصناعية 618 08 07

ي –التحكم في درجة الحرارة  تحكم ف ة  ال اطق  –الرطوب ي ضغط المن تحكم ف ة  –ال واء والتنقي ر اله اطق  –احتياجات تغيي المن
فيات  –التجفيف الصناعي  –الحلويات  –الغزل والنسيج  –النظيفة  احف  –المستش ات  –المت تحكم الصناعية  –المكتب رف ال غ

  .والعسكرية
  

  محركات السيارات الحديثة 621 08 07 
م ي تص راق –يم المحرك االتجاهات الحديثة ف ة الصمامات  - غرف االحت ود  –مجموعة حرك ن الوق ن  –نظام حق ة الحق أنظم

ي  –التبريد والتزييت  –التحكم في مخلوط الهواء والبنزين  –اإللكترونية في محركات البنزين  ات ف ي الملوث تحكم ف ات ال متطلب
  غازات العادم.

  
  حرائق الوقود : أساليب المنع واإلطفاء 622 08 07 

  الكود العالمي. –منع وإطفاء الحرائق  –االحتراق المثالي  –المواد القابلة لالشتعال  –أسباب الحرائق 
  

  أسس هندسة الديزل  623 08 07 
  حواكم السرعة. –الرشاشات  –مضخات الوقود  –األنواع األساسية لمحركات الديزل 

 
  أداء وصيانة محركات الديزل 624 08 07 

  الصيانة. –اختبار المحرك  –الشاحن التوربيني  –اإلنبعاثات  –خرائط األداء  –روف التشغيل ظ –غرف االحتراق 
  

  أسس احتراق الوقود 625 08 07 
  اإلنبعاثات. –انتشار اللهب  –االتزان الحراري  –كيناتيكا االحتراق  –النسبة المثالية لمخلوط الهواء والوقود 

  
  الغازية أسس المحركات التوربينية 626 08 07 

ة  ات الغازي واع التوربين تعال  –أن ة االش ود وأنظم واع الوق راق  –أن رف  االحت دفع  –غ واق ال واء وأب داخل اله اط م  –أنم
  اإلنبعاثات. –ضواغط الهواء والتوربينات 

  
  دراسات بيئية في هندسة االحتراق 627 08 07 

راق  واتج االحت ات  –ن ون اإلنبعاث ى –تك غيل عل روف التش أثير ظ ات  ت ون اإلنبعاث ات  –تك ار الملوث ات  –انتش اس الملوث قي
  قوانين البيئة. –واالختبارات 

  
  معدات الموائع 631 08 07 

أنواع المضخات. المضخات ذات اإلزاحة الموجبة والمضخات الديناميكية. نظرية مضخات الطرد المركزي. تصميم وتشغيل 
راوح والنفا واغط والم واع الض خات. أن يانة المض ريان وص واغط ذات الس زي والض رد المرك واغط الط ة ض ات. نظري خ

 المحوري. تصميم وتشغيل وصيانة الضواغط والمراوح والنفاخات.
 

  تصميم خطوط األنابيب 632 08 07 
انيكى لخطوط أنابيب  دروليكى والميك ب. التصميم الهي بكات األنابي سريان السوائل والغازات داخل خطوط األنابيب. تصميم ش

  لبترول. أنابيب نقل الغاز الطبيعي. السريان العابر داخل خطوط األنابيب.نقل ا
  
 

  التحكم الهيدروليكي و النيوماتيكي 633 08 07 
طوانات،   خات، االس ل أداء المض ميم وتحلي وت. تص واء أو الزي ى اله دة عل ة المعتم ي األنظم درة ف تخدام الق ل واس اج ونق إنت

درة المحركات، الصمامات واألجهزة المخ ل الق ة نق ي أنظم تحكم ف تلفة المستخدمة في هذه الدوائر. التحليل الديناميكي ومبادئ ال
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بعض  باستخدام الموائع. ة ب دوائر الخاص ة. تصميم ال ة األساسية والمتقدم تصميم وتحليل أداء الدوائر الهيدروليكية والنيوماتيكي
 تشغيل والصيانة لألنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية.اآلالت الهيدروليكية (أوناش ، جرافات ، حفارات). مبادئ ال

  
  أجهزة القياس 641 08 07 

ي  - حساسات الحركة ( مقاومة  –الخطأ ومصادر الشك  - الحسابات الكهروميكانيكية  ة  - حث ذات ة - تقاربي ارات  - بيروكهربي تي
ه  وك  - دوامي أثير ه ة )  - ت وة  - رقمي ابات الق ي  - حس ريان  –والل ات الس غط حساس روق الض اخن  - ( ف لك الس ر  - الس كه

ة  - الليزر )  - ومغناطيسية  اف ضوئية )  - ازدواج حراري  - حسابات درجات الحرارة ( مقاوم وق  - ألي حساسات الموجات ف
  واأللياف الضوئية والمدي .  - الصوتية 

 
  ديناميكا الروبوت 642 08 07 

ل المتجانس  - أساسيات الروبوت  ذ - التحوي ا ال ا المعكوسة  - راع كينماتيك ذراع  - الكينماتيك ا ال ار  - ديناميك نظم  - تخطيط المس
  تطبيقات عملية .  - التحكم في الموضع والسرعة والقوة وقبضة الروبوت 

  
  مشاكل االهتزازات في الصناعة 643 08 07 

ية  ادئ األساس زازات  –المب ادر االهت اني  –مص ي المب زازات ف وازل  –االهت ار الع ميم  –اختي ع تص ات لمن ب الماكين وتركي
  التحكم في االهتزازات. –طرق قياس االهتزازات  –االهتزازات 

 
  مراقبة األداء وتشخيص األعطال  644 08 07 

زازات  - مفاهيم الحركة االهتزازية  ة  - أسباب االهت ة والممانع رددات  - الصيانة والمنقولي ال الت وزير  - مج ل ف ابات  - تحلي حس
زازات  اول ون - االهت ات تن ل المعلوم زازات  - ق ة االهت ة  - مالحظ يانة الوقائي امج الص زازات  - برن دود االهت روط أداء  - ح ش

  .  الماكينات
  

  المواد الهندسية 645 08 07 
  المواد المركبة. –الخزف  –اللدائن  –البوليمرات  –المعادلة الحرارية  –دراسة ألنواع وخواص المعادن والسبائك 

 
  مساعدة الحاسوبالتصميم ب 646 08 07 

ة التصميم الهندسي  ة العنصر المحدد  –طرق استخدام الحاسب اآللي في عملي ة لطريق ات التصميم  –مقدم ي عملي ات ف تطبيق
  مشروع البرمجة. –والتشغيل والصيانة 

 
  التصميم التجريبي وتحليل الخطأ 647 08 07 

ة  –دقة التحكم في ال –تصميم وتخطيط التجربة  –أهمية إجراء التجارب  ة العلمي اء التجرب ل اإلحصائي لألخطاء  –أخط التحلي
  عرض وتوثيق األخطاء. –النتائج المقبولة والمستبعدة  –
  

  تهوية صناعية  711 08 07 
ة  –الحرارة المولدة  ة باإلزاحة  –تراكم الرطوب ة  –التهوي ي ضغط المنطق تحكم ف ازات  –ال واء والغ ات اله ي ملوث تحكم ف  –ال

  تطبيقات . 
  

 Iانتقال حرارة وكتلة  712 08 07 
راري  يل الح ة التوص تنتاج معادل د  –اس ة البع ية أحادي وعات الهندس ض الموض ي بع يل ف رارة بالتوص ال الح ات انتق  –تطبيق

ة  ائل تطبيقي ي مس اد ف ددة األبع ال الحرارة  –استخدام الطرق الرياضية والعددية لحل معادلة انتقال الحرارة بالتوصيل متع انتق
ر مشعة ب وي مواد غي ي تحت اط الت ى  –اإلشعاع الحراري في األوس وي عل ي أوساط تحت ال الحرارة باإلشعاع الحراري ف انتق

اً  –غازات مشعة  ة  –تطبيقات على انتقال الحرارة بالتوصيل واإلشعاع مع يكس النتشار الكتل انون ف ف ق ة  –تعري ال الكتل انتق
  باالنتشار في السوائل والغازات.

  
  

  تصميم معدات تكييف الهواء والتبريد  713 08 07 
اردة  - المرطبات   - طرق متقدمة في تصميم : السخانات  اه الب ات المي د  –المبخرات  –ملفات التمدد المباشر وملف ات تبري مكثف

  المبردات وأبراج التبريد. –أجهزة التمدد  –مكثفات تبريد المياه  –الهواء 
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  الترطيب والتجفيف 714 08 07 
ب م ام الترطي ات نظ ب  –كون ة الترطي ري واألداء ألنظم ل النظ ات  –التحلي ار المجفف نيف واختي ف  –تص ة التجفي  –ميكانيكي

  تصميم المجفف. –حساب معدالت التجفيف والفترة الالزمة 
  

  محطات قوى متقدمة715 08 07   
ة  ة  –الغاليات البخاري ات البخاري ة  –التوربين ات الغازي ة المحط –التوربين ة  –ات النووي أثير المحطات  –المحطات المتقدم ت

  على البيئة.
  

  تحليل وتصميم المبادالت الحرارية 716 08 07 
ز  –تصنيف المبادالت الحرارية  ة  –دراسات متقدمة في تحليل المبادالت الحرارية من أنواع : األنبوب والحي ب المزعنف األنابي

ة  – واح المزعنف وا –األل ب أو األل ادل األنابي ي المب ود ف غط المفق ي والض رارة الكل ال الح ل انتق ين معام ة لتعي  –ح الحلزوني
  التصميم الحراري األمثل للمبادالت الحرارية 

   
  انتقال الحرارة في السريان ثنائي األطوار 717 08 07 

ائي األطوار  ة للسريان ثن ادالت العام طحي  –المع ة الس ال الحرارة والكتل اط المست –انتق ر المستقرة األنم استقرار  –قرة وغي
ائي األطوار –انتشار الموجات أحادية األبعاد  - السريان ثنائي األطوار ان  - تطبيقات السريان ثن ي الضغط  –الغلي اض ف االنخف

  السريان الحر والمتذبذب. –
  

  تطبيقات الطرق العددية في ظواهر االنتقال 718 08 07 
ي  –سريان ذو طورين  –الطبقة الجدارية  - تطبيقات الحمل الحر –رة الكتلة الطرق العددية لحل مشاكل انتقال الحرا السريان ف

  تأثير درجات الحرارة والتركيز والتفاعالت الكيمائية واإلشعاع والتيار الكهربي والمجال المغناطيسي. –المواد المسامية 
 

 IIانتقال حرارة وكتلة  719 08 07
ة  ادالت السريان والحرك تنتاج مع ة اس ة والطاق وع الكتل زم والحرارة  –ون ة للع ة الحدي ور فكرة الطبق ال الحرارة  –تص انتق

ي  –داخل أنبوب  بالحمل الرقائقي في سريان وق سطح أفق ائقي ف ي سريان رق ال الحرارة في  –انتقال الحرارة بالحمل ف انتق
تنتاج معامل  –سريان رقائقي ومضطرب  انتقال الكتلة في –انتقال الحرارة بالحمل الحر  - سريان مضطرب داخل أنبوب اس

  انتقال الكتلة من بيانات انتقال الحرارة.
  

  التبريد العميق وإسالة الغاز  720 08 07
دة   - الدوائر والمعدات ( الفاصالت  –الخصائص الثرموديناميكية لمخلوط الغازات  واغط  –االعم دد )  –الض ات التم  - توربين

الة األوكسجين  - لنتروجين إسالة ا - فصل مكونات الهواء  دروجين  - إس الة الهي وم - إس الة الهلي از   –إس ات الصناعية للغ العملي
  استهالك الطاقة. – - الطبيعى 

  
  تصميم انظمة تحويل الطاقة الشمسية  721 08 07

ة الشمسية - مبادئ الطاقة الشمسية ل الطاق ع الشمسي - الطرق الرئيسية لتحوي ابا - خواص و تصميم المجم ت الهندسية الحس
  .الطرق المختلفة لتخزين الطاقة - لمحطات الشمسية لتوليد الطاقة الكهربية

  
  الوقود وأسس االحتراق  722 08 07 
ار اللهب  –االتزان  –ثرموديناميكا االحتراق  –نسبة الهواء النظري الالزم لالحتراق  –أنواع الوقود  راق مجموعة  –انتش احت

  االنبعاث . –قطرات الوقود 
  
  
  

  موضوعات بيئية في هندسة االحتراق 723 08 07 
راق  يات االحت ات  –أساس ون االنبعاث غيل  –تك روف التش أثير ظ وادم  –ت ار الع ة  –انتش ات العالمي اييس االنبعاث ة  –مق أنظم

  التحكم في االنبعاثات .
  

  ثرموديناميكا االحتراق  724 08 07 



  كلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

  ة الداخليةالالئح    
  2011للدراسات العليا

   2014و 2013معدلة 

 

 86 

ل  –يقية قوانين الغازات الحق –عالقات الثرموديناميكا  يط والمحالي ائي  –الخل ل الكيمي  –درجة حرارة اللهب العظمي  –التفاع
  التفاعالت المتزامنة . –التفكك واالتحاد  –االتزان الكيميائي  –جداول الغازات 

  
  ظواهر االحتراق في محركات االحتراق بالشرارة  725 08 07 

ان  –ظاهرة الصفع  –عاثات الحرارة تحليل انب –األشعال اإللكتروني  –أنظمة الحقن الحديثة  م االوكت ائي  –رق زان الكيم  –االت
  تكون االنبعاثات . 

  
  ظواهر االحتراق في محركات االحتراق بالكبس 726 08 07 

زمن  ع ال ن م ر الحق تعال  –تغيي ل االش ود وعط ذ الوق رارة  –ترذي اث الح ل انبع ة  –تحلي ل غرف رارة داخ ات الح ع درج توزي
 . الشواحن الجبرية ومشاكل الحمل الجزئي –السريان خالل مواسير العادم وكاتم الصوت  –د االحتكاك فواق –االحتراق 

 
  توربينات غازية   727 08 07 

ة  ات الغازي واع التوربين رعة  –أن ل الس واع مقل واغط  –أن ات والض ش التوربين ميم ري غيل  –تص ل التش اء مراح د أثن  –الفواق
  التوافق . اعتبارات  –منحنيات األداء 

  
   Iموضوعات متقدمة في هندسة االحتراق  728 08 07 

  .موضوعات االحتراق وديناميكا الغازات الحديتة وتطورها وتطبيقاتها
  

  وسائل التشخيص والقياس في االحتراق 729 08 07 
ا  –المجسات  –تصميم التجارب وتحليل األخطاء  ة وتحليه ة خ –عمليات اإلشارات العددي اليب رؤي اس  –طوط السريان أس قي

  مجاري الرياح . –االحتراق 
  

  المحركات الحديثة 730 08 07 
راد  –المحرك الهيدروجيني  –المركبات التي تعمل بالخاليا  –الوقود  –محرك ستا لينخ  دات األب ل بمول ي تعم ات الت  –المحرك

   تعمل بالغازات المحركات التي –المحركات التي تعمل بالطاقة الشمسية  –المحركات المهجنة 
  

  ميكانيكا األوساط المستمرة 731 08 07 
ر والجرانج.  داثيات أويل ي إح تحليل الكميات الممتدة. اإلجهاد ومعدل االنفعال. كينماتيكا األوساط المستمرة. معادالت الحركة ف

  ونة.المعادالت التكوينية للمواد الصلبة المرنة والموائع اللزجة. ظاهرة المرونة اللزجة. اللد
  

  ميكانيكا الموائع المتقدمة 732 08 07 
افير- معادالت نافير ادالت ن ة لمع ول تقريبي دوامات. حل ا ال زج. ديناميك ادئ السريان الل ا. مب ة له ول الكامل - ستوكز وبعض الحل

  ستوكز. سريان األسطح الحرة. نظرية الطبقة الجدارية. مقدمة للسريان االضطرابي.
 

 Iائع العددية ميكانيكا المو 733 08 07 
ة.  رق المختلف ى للط ل االتزان ة. التحلي لية الجزئي ادالت التفاض ي للمع ل الرقم ددة للح وم المح ددة والحج روق المح رق الف ط

  تطبيقات على انتقال الحرارة والسريان الداخلي والخارجي.
  

  القياسات في ميكانيكا الموائع 734 08 07 
  ليل البيانات. حدود الشك. أخطاء االنحياز والدقة وتأثيرها على النتائج المعملية.تصميم وتحليل أداء التجارب الهندسية. تح

  
  
  

  السريان االضطرابي 735 08 07 
ات  ال. نظري مبادئ السريان االضطرابي. سبب حدوثه. وسائل قياس كميات السريان االضطرابي. الطرق الرقمية. مشكلة األقف

رة  اة المباش طرابي. المحاك ريان االض وذج الس فرية, نم ة الص وذج المعادل ة. نم ة الدوامي رة. اللزوج دوامات الكبي اة ال ومحاك
  المعادلة الفردية ونموذج المعادلة الثنائية. تطبيقات على نظرية الطبقة الجدارية.

 
  نظم االنابيب 736 08 07 
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ود ا ة عم ابر. نظري اهيم أساسية للسريان الع ب. مف ة. الحل استعراض السريان المستقر في األنابي ة المرون اء الجاسئ. نظري لم
  بواسطة طريقة الخصائص. أنظمة األنابيب المركبة. المضخات. المشاكل الناتجة عن السريان العابر. وسائل وأنظمة التحكم.

 
  السريان متعدد األطوار 737 08 07 

وار ل ائى األط ريان ثن ادالت الس ة. مع ة والمتحرك اقيع الثابت يمات والفق ا الجس لبة، ديناميك ادة ص ائل، غاز/م االت غاز/س ح
  بخار/سائل. كينماتيكا السريان الفقاعى، الطبقى، الحلقى والحبيبى.

  
  اآلالت الهيدروليكية 738 08 07 

خات ات آداء المض خات. منحني ب  .أنواع ومكونات المض خات. صمامات المضخات. انابي ى المض تحكم ف ادارة المضخات. ال
خات. االحم خات وشروط السحب والدخول للمض ار المضخات. مشاكل خاصة بتصميم وتشغيل المض ة. اختب ال الهيدروليكي
 التشغيل. اختيار وشراء المضخات.

 
 Iموضوعات مختارة في ميكانيكا الموائع  739 08 07 

ع الب ا الموائ ابر. ميكانيك وث دراسة واحد أو أكثر من الموضوعات التالية : الضوضاء الصناعية. التكهف. السريان الع ة. تل يئي
  الهواء. ميكانيكا الموائع الالنيوتونية. تقليل مقاومة جر الموائع. مواصفات وتقييم عطاءات المعدات الهيدروليكية.

 
  للنظم الميكانيكية والهيدوليكية النمذجة والمحاكاة 741 08 07 

ية  س النمذجة الرياض ة  - أس ة  - النمذجة المعملي ين األنظم ل ب اة وأس - التماث ارامترات المحاك دير الب اة  - س تق رامج المحاك  - ب
  تطبيقات . 

 
  نظرية االهتزازات 742 08 07 

ات المستمرة  ة  –االهتزازات الحرة والقسرية للمنظوم ات البارامتري ة للمنظوم دة  –االستجابة المؤقت  –السرع الحرجة لألعم
  التأثير الجيروسكوبي لألجزاء الدوارة. –ديناميكا األجزاء الدوارة 

 
  التحكم الرقمي 743 08 07 

ة  - أداء الدوائر المغلقة واستقرارها  -  Zتحويل  - تقطيع النظم المستمرة  ة  - التحكمات والمرشحات الرقمي ل الحال ار  - تحلي اختي
  تطبيقات. –مواقع األقطاب  والمنظم األمثل لألنظمة المتقطعة 

  
  التحكم الخطي  744 08 07 

ة  ام الحال ل نظ ة  - تحلي ة  - التحكمي ي المراقب درة عل وف - الق تقرار اليبون اب  - اس ع األقط ؤازرة  - مواض ة الم ميم األنظم  - تص
  تطبيقات. - تصميم أنظمة التحكم مع المراقب  - التحكم التربيعي األمثل  - مراقب الحالة 

  
  المواد المركبة 745 08 07 

ة  واد المركب واع واستخدامات الم ات  –أن ة للطبق اف اال –الخواص الميكانيكي ادن واأللي ات المع ي منظوم ادات ف الطرق  –جه
  العملية لقياس خواص المواد المركبة.

  
  تحليل العناصر المحددة 746 08 07 

رات  ي الكم دد ف ر المح ل العنص توى  –تحلي ي مس ادات ف واح  –االجه دد لألل ر المح ل العنص دد  –تحلي ر المح ل العنص تحلي
  ي مسائل التزليق.طريقة العنصر المحدد ف –لالستقرار المرن 

  
  
  

  نظرية المرونة 747 08 07 
اد  زان  –تحليل االجهاد واالنفعال في ثالثة أبع ادالت االت ة  –مع ي مستوى  –اإلزاحات  –شروط المالءم ال ف اد واالنتق اإلجه
  تطبيقات –باستخدام اإلحداثيات الغازية والقطبية 

  
  نظرية التزليق 748 08 07 
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درودينا تاتيكي أنواع التزليق الهي دز"  –ميكي والهيدروس ة "رينول ة  –معادل ل الالاحتكاكي ة (المحام ق األجزاء الميكانيكي  –تزلي
روس  ل  –الت ة)  –السالس ال المعدني حومات  –الحب وت والش واع الزي ات (أن لبة  –المزلق ات الص ة  –المزلق ات الغازي  –المزلق

  منظومة التزليق. –اختيار نوع المزلق) 
 

  المحامل تحليل 749 08 07 
تاتيكية  ة والهيدروس ل الهيدروديناميكي ة  –المحام ل الغازي رارة  –المحام ور والح طربة والقص ة المض أثير الحرك ل  –ت المحام

  المزلقات. –مواد تصنيع المحامل  –المحامل الالاحتكاكية  –المحامل المسامية  –استقرار المحامل  –المحملة ديناميكياً 
  

  كا المتقدمةالثرمودينامي 811 08 07 
ال  - موضوعات في دوال التجزئ  –التحليل الثرموديناميكي  دوران  –االنتق ة  –ال ازات المثالي ي الغ ة ف اذج الطاق زان  –نم االت

ة  –الكيميائي  ر مثالي ة  –الغازات الغي ع الثقيل ة النقطة الحرجة  –الموائ ار الحر المتوسط  –نظري ادئ المس ولتز  –مب ة ب معادل
  الهيدروليكية لنظرية الحركة والخواص للمواد المركبة. المعادلة –مان 

 
  التحليل العددي   812 08 07 

ة  ال الكتل ة وإنتق ة الحرارة والطاق ادالت كمي ة مع ة  –منظوم ة المرتبط االت الحدي دوال والح ة لل االت الحدي ل  –الح طرق الح
  العددي. 

  
  سريان االضطرابيدراسات متقدمة النتقال الحرارة والكتلة في ال 813 08 07 

دورانات  –نماذج السريان الدوامي  ي  –انتقال الحرارة والكتلة الدوامي في السريان الخارجي على األسطح وحول ال السريان ف
  الحمل الدوامي في الموانع قابلة اإلنضغاط. –داخل المواسير والمجاري 

  
  اقة للمبانيالطرق المتقدمة في حسابات الحمل الحراري وإدارة الط 814 08 07 

ة  ة المنقول ة الدال ة (  –طريق ة  CLTD / SCl / CLFطريق ة  BIN) طريق ة  - النمطي ة  BINطريق ام  - المعدل النموذج الع
ي  ي  –للمبن ب اآلل ام الحاس اء نظ ي  –بن ب اآلل ات الحاس ار مكون ي  –اختب ب اآلل رامج الحاس ار ب تخدام  –اختي ميم باس التص

  والتحكم في الطاقة المخزنة .  –ديناميكية المبني  –جمع البيانات والقراءات  –الذكاء المصطنع  –الحاسب اآللي 
  

  موضوعات مختارة متقدمة في الهندسة الحرارية 815 08 07 
  

  دراسة بحثية فى الهندسة الحرارية 816 08 07 
ة المناسبة إلجراء ار الطرق العددي ة والطرق إختي ارب المعملي ة تتضمن تصميم التج ى مستوى  دراسة بحثي البحث العلمي ف

  الدكتوراه.
  

 دراسات متقدمة في انتقال الحرارة بالتوصيل 817 08 07
ي  ي والحقيق تقر التقريب ر مس تقر والغي اد المس دد األبع ال الحرارة متع ل انتق واد  –طرق ح ي الم رارة ف ال الح اكل انتق ل مش ح

 المركبة.
 

 دراسات متقدمة في انتقال الحرارة بالحمل 818 08 07
دوامي  ال  –موضوعات متقدمة في الحمل الحر والحمل الجبري المستقر والغير مستقر في السريان الرقائقي والسريان ال انتق

دوامي  –الحرارة خالل المسارات وفوق األسطح  ع  –انتقال الكتلة في السريان الرقائقي وال ي الموائ ة ف ال الحرارة والكتل انتق
 قابلة اإلنضغاط.

  
  
  

 اسات متقدمة في انتقال الحرارة باإلشعاعدر 819 08 07
التداخل بين طرق  - الطرق التقريبية والحقيقية النتقال الحرارة باإلشعاع في األوساط –التعامل مع األسس النظرية لإلشعاع 

  انتقال الحرارة باإلشعاع والتوصيل والحمل في األوساط المختلفة.
  

  االحتراق غير المتجانس  821 08 07 
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رات  –لديزل وأنواع الفوهات حواقن ا رذاذ وحجم القطي رذاذ  –خواص ال راق ال ة  –احت ار الكتل ال الحرارة وانتش ر  –انتق فالت
  تكون أكاسيد النتروجين والمحركات التي تعمل بالعامل المساعد.  –ومصايد األتربة 

  
 ديناميكا الغازات المتقدمة 822 08 07 

  دراسة حالة  –الطرق العددية في الحل  –ظروف الطبقات المحيطة  –طرق التعريف  –السريان الغير مستقر 
  

   IIموضوعات متقدمة في هندسة االحتراق  823 08 07 
  .  موضوعات متقدمة لم تدرس في مستوي الماجستير في مجال االحتراق وديناميكا الغازات

 
  تطبيقات في السريان المتغير مع الزمن في االحتراق  824 08 07 

  الحريق المتردد . –استغالل موجات الضغط  –مبادالت الضغوط الحركية  –السريان الغير مستقر  أساسيات
  

  فى هندسة االحتراقدراسة بحثية  825 08 07 
  

  السريان اللزج 831 08 07 
اف ادالت ن ة لمع ة والتقريبي ة. - يرميكانيكا السريان اللزج. كينماتيكا وديناميكا السريان اللزج. بعض الحلول الكامل ستوكز. الدوامي

  افتراضات نظرية الطبقة الجدارية. الطبقة الجدارية االنسيابية. انفصال الطبقة الجدارية. نظرية االتزان الهيدروديناميكى
 

  الطرق التجريبية المتقدمة ألنظمة الموائع  832 08 07 
ة السريان للسوا ة اإلشارات تصميم التجارب. قياسات السرعة، الضغط، درجة الحرارة وكمي ازات. أساسيات معالج ئل والغ

زر والسلك الساخن. قياسات درجة الحرارة باستخدام االزدواج  الكهربية. طرق القياس الحديثة. قياسات السرعة باستخدام اللي
  الحراري.

 
  IIميكانيكا الموائع العددية  833 08 07 

ا الموائ ادالت ميكانيك ل مع تخدمة لح ة المس رق الرقمي ة للط ة، مقدم ات الجداري ل الطبق ة لح رق متنوع رارة. ط ال الح ع وانتق
وين  رق تك ددة. ط ام المح ددة واألحج روق المح رق الف غاطي. ط زج االنض ر ل ريان الغي غاطى، الس زج الالنض ريان الل الس

  الشبكات الرقمية.
 

  محاكاة السريان االضطرابي 834 08 07 
دد الك ل وتب ون ونق رق تك طرابي. ط ريان االض ادئ الس اة مب طرابي. المحاك ريان االض اة الس اذج محاك طرابية. نم ات االض مي

  المباشرة. محاكاة الدوامات الكبيرة. معادالت رينولدز. تطبيقات على محاكاة السريان االضطرابي المتشابه.
 

  المحامل ذات الضغط الخارجي 835 08 07 
ت ة الهيدروس ل الغازي ة المحام ل. هندس واع المحام ة. أن ة الحرك ل معادل أثير العوام رف. ت ل والتص ين األداء. الحم اتيكية. تحس

  المختلفة على أداء المحامل. إجراءات التصميم.
 

  األنظمة اإللكتروهيدروليكية و اإللكترونيوماتيكية 836 08 07 
دروليكي.  تحكم االلكتروهي ر ال ي. دوائ تحكم الكهرب ر ال ؤازرة. عناص مامات  الم بية. الص مامات التناس الص

ات الدوائر رمج. تطبيق تحكم المب زة ال اتيكي. اجه دروليكي وااللكترونيوم تحكم االلكتروهي ى ال ات عل ة.  تطبيق االلكترونيوماتيكي
  على استخدام التحكم المبرمج.

  
  
 

 IIموضوعات مختارة في ميكانيكا الموائع  837 08 07 
اء الصناعية. الت ة: الضوض وعات التالي ن الموض ة. التركيز على واحد أو أكثر م ع البيئي ا الموائ ابر. ميكانيك كهف. السريان الع

  تلوث الهواء. ميكانيكا الموائع الالنيوتونية. تقليل مقاومة جر الموائع. مواصفات وتقييم عطاءات المعدات الهيدروليكية.
 

  نظرية اللدونة 841 08 07 
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لة  ات المتص ا الكمي يات ميكانيك ة  –أساس ة اللدون ادالت حال ادالت االت –مع دن مع رن الل االت  –زان الم ادات واالنفع االجه
  تصرف األجسام المرنة اللدنة تحت األحمال المتغيرة. –المستوية 

  
 المرونة اللزجة 842 08 07 

زج  –االختبارات التوافقية  - اختبارات الزحف  –تصنيف المواد المرنة اللزجة  ـ  –دراسة التصرف المرن الل ع ل ادئ التجمي مب
  "بولتزمان"

 
  موضوعات مختارة في التصميم الميكانيكي 843 08 07 

 المجاالت الحديثة في التصميم الميكانيكي
  

  ديناميكا متقدمة 844 08 07 
ر في  –تحويالت هاميلتون وجاكوبي  –الميكانيكا الهاميلتونية  –االحداثيات المتجاهلة  –معادلة "الجرانج"  ادئ التغي نظرية مب

  طرق االضطراب. –المنظومات الغير مستقرة  –ت متعددة درجات الحرية المستقلة الميكانيكا. استقرار المنظوما
  

  التحكم الغير خطي 845 08 07 
وري  - األنظمة الغير الخطية  ل المستوي الط درج  - تحلي ل والت ة  - طرق التحوي ي والثاني وف األول ل االستقرار ( اليبون  - تحلي

رددي )  ال الت رق المج ة المعاد - ط رق الخطي ة الط ة  - ل تجابة التوافقي االركن  - االس ة ج يف  - طريق تنتاج  - دوال التوص  - اس
  طريقة االستقرار المطلق ) - طريقة ريكاتي  - المتحكمات 

 
  موضوعات مختارة في النظم الميكانيكية 846 08 07 

  المجاالت الحديثة في المنظومات الديناميكية والتحكم.
  

  لميكانيكيةا  مشروع دبلوم فى الهندسة 601 08 07 
  فى الهندسة الميكانيكية تقرير علمى ماجستير الهندسة  701 08 07  

  الميكانيكيةفى الهندسة رسالة ماجستيرالعلوم   702 08 07
 الميكانيكيةفى الهندسة دكتوراه الفلسفة رسالة  801 08 07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  


