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 الهندسة النووية واالشعاعية قسم -   - 12
  

  دكتوراه ) –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ( دبلوم 
  

  اوال : دبلوم الدراسات العليا
  :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -1

  ة:ساعة معتمد 30على الطالب اجتياز   

  محطات القوى النوويةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في              
17 07  601- 17 07  611- 17 07  612- الطالب المقررات الستة التالية : يدرس   :المقررات االساسية

07 17 613 - 07 17 614 - 07 17 631 
  622 17 07-623 17 07 ات التالية: ررـــــباقى الساعات من المقيختار الطالب المقررات االختيارية: 

- 07 17 624 - 07 17 625 - 07 17 626 - 07 17 629  

  اإلشعاع والبيئةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في              
 17 60207-  17 07  622- 17 07  624-   يدرس الطالب المقررات الستة التالية :     :المقررات االساسية

07 17 625 - 07 17 626 - 07 17 629   
  611 17 07 - 17 07 621من المقــــررات التالية:يختار الطالب باقى الساعات المقررات االختيارية: 

 - 07 17 623 - 07 17 627 - 07 17 628 - 07 17 631 - 07 17 641 

  
  الماجستيرثانيا : 

  : ماجستير العلوم الهندسية -1
  واإلشعاعيةالهندسة النووية فى العلوم ماجستير                 

ساعة معتمدة  24العلوم فى الهندسة النووية واالشعاعية عليه دراسة ماجستير يحصل الطالب على لكى     
 .يختار الطالب المقررات التي تحقق له الساعات المطلوبةوساعات للرسالة.  8باإلضافة إلى  ومقررات دراسية 

  من مجموعة 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 آخر ويجوز اختيار مقررين    741 17 07 - 732 17 07 - 731 17 07  - 725 17 07
  

 وم والتكنولوجيا النووية:ماجستير العل  
، وال يتطلب  االفرا)مع تفاقية اال(طبقا لشروط  يقبل فقط الحاصلين على بكالوريوس العلوم أو الهندسة    

يحصل لكى و أن يقوم الطالب بدراسة أية مقررات دراسية تكميلية من مرحلة البكالوريوس قبل االلتحاق به.
باإلضافة ساعة معتمدة مقررات دراسية  24النووية عليه دراسة  العلوم والتكنولوجياماجستير 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 المجموعات التالية: ساعة معتمدة) 14( اقى الساعات يختار الطالب بالمقررات االختيارية: 
  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 

ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس     
  ساعة معتمدة للرسالة 24من 

  الهندسة النووية واإلشعاعيةفى  دكتوراه الفلسفة                 
من تخصص   مقررات  3من قائمة مستوى الدكتوراة ويجوز اختيار على الطالب ان يختار الطالب مقررات 
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  دكتوراه )  –ماجستير  –قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم 
  (ما عدا ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية)

  اســـم المقـــرر  كود المقرر  مسلسل
عدد 

الساعات 
  المعتمدة

عدد 
ساعات 
  االمتحان

مقررات 
مطلوب 

 ً   دراستها سابقا
   3 3 نظرية االنتقال  611 17 07   .1
   3 3 محطات قوى نووية متقدمة 612 17 07   .2
  3 3 انتقال الحرارة في المفاعالت النووية  613 17 07   .3
  3 3  أمان المفاعالت النووية  614 17 07   .4
  3 3  عات للموادتحطيم اإلشعا 621 17 07   .5
  3 3 إدارة النفايات  622 17 07   .6
  3 3 نقل وإدارة المواد المشعة  623 17 07   .7
   3 3 العوامل البيئية للطاقة النووية 624 17 07   .8
   3 3 تقنيات الكشف عن اإلشعاع 625 17 07   .9

  3 3 الوقاية من اإلشعاعات 626 17 07   .10
   3 3 الفيزياء الصحية 627 17 07   .11
   3 3 تطبيقات متقدمة الستخدام األشعة النووية 628 17 07   .12
   3 3 التلوث البيئي النووي 629 17 07   .13
   3 3 المواد النووية 631 17 07   .14
   3 3 حماية البيئة 641 17 07   .15
   3 3 تكنولوجيا المفاعالت االندماجية 710 17 07   .16
   3 3 نظرية االنتقال النيوتروني 711 17 07   .17
   3 3 تنظيم الوقود النووي 712 17 07   .18
   3 3 القياسات والتحكم في المفاعالت 713 17 07   .19
   3 3 اقتصاديات محطات القوى النووية 714 17 07   .20
   3 3 تجارب المفاعل 715 17 07   .21
   3 3 موضوعات متخصصة في الهندسة النووية 716 17 07   .22
   3 3 النمذجة والمحاكاة في الهندسية النووية 717 17 07   .23
   3 3  تطبيقات مونت كارلو في الهندسة النووية 718 17 07   .24
   3 3  الطرق العددية في الهندسة النووية 719 17 07   .25
   3 3  الهيدروليكا الحرارية للمفاعالت النووية 720 17 07   .26
   3 3 تفاعل اإلشعاعات مع المواد 721 17 07   .27
   3 3 المعالجة بالبالزما 722 17 07   .28
   3 3 عات متخصصة في الهندسة اإلشعاعيةموضو 723 17 07   .29
   3 3 االختبارات غير المتلفة 724 17 07   .30
   3 3 معمل الكشف عن اإلشعاع 725 17 07   .31
   3 3  االمن النووى والضمانات النووية 726 17 07   .32
   3 3  امان المفاعالت المتقدم 727 17 07   .33
   3 3  تصميم محطات القوى النووية 728 17 07   .34
   3 3 تقنيات دراسة المواد 731 17 07   .35
   3 3 التعب في المواد الهندسية 732 17 07   .36
   3 3 الطاقة المتجددة 741 17 07   .37
   3 3  نظرية المفاعالت المتقدمة 811 17 07   .38
   3 3 االتجاهات والسمات الجديدة في محطات القوى النووية 812 17 07   .39
   3 3 حلقات دراسية في الهندسة النووية 813 17 07   .40
   3 3 المحاكاة الرقمية في الهندسة النووية 814 17 07   .41
   3 3 تقنيات مونت كارلو في الهندسة النووية 815 17 07   .42
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   3 3 تصميم مفاعالت اإلندماج 816 17 07   .43
   3 3  كينتيكا المفاعالت والتحكم فيها 817 17 07   .44
   3 3  فيزياء البالزما المتقدمة 821 17 07   .45
   3 3  ات دراسية في الهندسة اإلشعاعيةحلق 822 17 07   .46
   3 3  معجالت الجسيمات المشحونة 823 17 07   .47
   3 3  معمل القياسات اإلشعاعية 824 17 07   .48
   3 3  مواد مركبة 831 17 07   .49
   3 3  تأثير اإلشعاعات على المواد النووية 832 17 07   .50
   3 3  إعذاب المياه 841 17 07   .51
  

    مناقشة 3  محطات القوى النووية مشروع دبلوم فى 601 17 07  .52
    مناقشة 3  اإلشعاع والبيئةمشروع 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
  
  

  جستير العلوم والتكنولوجيا النووية:قائمة المقررات لبرنامج ما
         

  اســـم المقـــرر  كود المقرر  مسلسل
عدد 

الساعات 
  المعتمدة

عدد 
ساعات 
  االمتحان

مقررات 
مطلوب 

 ً   دراستها سابقا
   2 2  فيزياء نووية  751 17 07   .1
   2 2  مبادئ العلوم والهندسة النووية 752 17 07   .2
   2 2  عالكشف عن وقياس اإلشعا 753 17 07   .3
   2 2  الوقاية من اإلشعاع والتدريع 754 17 07   .4
   2 2  الطرق الحسابية والمحاكاة في الفيزياء 755 17 07   .5
   2 2  انتقال اإلشعاع 761 17 07   .6
   2 2  الطرق الرياضية في الفيزياء 762 17 07   .7
  2 2  مبادئ وتقنيات التحسين 771 17 07   .8
  2 2  قاييس اإلشعاعالنظائر المشعة وتصميم م 772 17 07   .9

  2 2  تقنيات االختبار 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  فر اآلبارالنظائر المشعة في التعدين وح 777 17 07   .14
  2 2  تطبيقات النظائر المشعة في الزراعة 778 17 07   .15
   2 2  اللوائح الدولية للوقاية من اإلشعاع 781 17 07   .16
   2 2  تقييم التعرض لإلشعاع 782 17 07   .17
   2 2  قياسات اإلشعاع والجرعات اإلشعاعية 783 17 07   .18
   2 2  مصادر اإلشعاع والتجهيزات التشعيعية 784 17 07   .19
   2 2  التأثير والرصد البيئي لألشعة النووية 785 17 07   .20
   2 2  تصميم وتحليل الدروع وتجهيزات الوقاية 786 17 07   .21
   2 2  إدارة النفايات المشعة 787 17 07   .22
   2 2  التأثيرات البيولوجية لإلشعاع 788 17 07   .23
  2 2  مواد نووية متقدمة 790 17 07   .24
  2 2  حثية ومفاعالت القوىالمفاعالت الب 791 17 07   .25
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  2 2  التحليل المتقدم للمفاعالت 792 17 07   .26
  2 2  تجارب تشغيل المفاعل 793 17 07   .27
   2 2  قياسات بارامترات المفاعل 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 تحليل المفاعالت 798 17 07   .32
   2 2  األمان واللوائح التنظيمية وحماية المفاعالت 799 17 07   .33
  
  

    مناقشة 8  رسالة ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية 706 17 07  .56
  

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

  نظرية االنتقال  611 17 07
  الحلول التقريبية لمعادلة االنتشار. –معادلة االنتقال الغير خطية  –حلول صحيحة للنظم البسيطة  –معادلة االنتقال 

  
 محطات قوى نووية متقدمة 612 17 07

اعالت السريعة  ا المف ل ا –تكنولوجي ة الجي اعالت االندماجي اعالت المف ن المف ور م ث المتط اعالت  –لثال ع للمف ل الراب   - الجي
  نظم المفاعالت المختلفة.

  
  انتقال الحرارة في المفاعالت 613 17 07

ي أجزاء المفاعل  تلط  –انتقال الحرارة ف ور المخ ع ذات الط ان  –سريان الموائ ة  –االنسياب الحراري الحرج  –الغلي الطبق
  المتاخمة الملتصقة.

  
 أمان المفاعالت النووية 614 17 07

وادث  –مقدمة في نظرية العول  –التجارب البنائية للمفاعالت المختلفة  اء والح نظم ذات مالمح  –شجرة األخط ي ال ة ف مقدم
ة  ي الصناعة النووي ة  –األمان ف ة اإلنسان باآلل ذكاء االصطناعي وعالق ي ال ة ف ة  –مقدم ر اآلل ى عم ة دوال  –منحن مراجع

دون إحالل  –لفة المخاطر المخت ول مع وب ة  –نظم الع نظم اإلدارات المختلف ات ل ة  –قواعد البيان ة العناصر المختلف  –نظري
  مراجعة الجداول المتواجدة في األخطاء اإلنسانية.

 
 تحطيم اإلشعاعات للمواد 621 17 07

ة  ة  –طبيعة المواد غير المنتظم وب النقطي اج العي ة  –إنت وب النقطي ة العي واد المشععة  تجمع –حرك ي الم وب ف أثير  –العي ت
واد  ة للم واص الميكانيكي ى الخ عاعات عل ة من اإلش وب الناتج ادم المتسلسل  –العي رق تجارب الحاسب  –التص وين  –ط تك

  التشعيع الذاتي لأليونات . –تخمير العيوب وتمصيلها  –التصادم المتسلسل واإلزاحات الكبيرة  –تقريب التصادم الثنائي 
  

  إدارة النفايات 622 17 07
ات  –إنتاج النفايات النووية  تخلص من النفاي دد الحواجز  –خطط ال ام الهندسي متع خر  –النظ ات والص ين النفاي ل ب  –التفاع

دفن  –تكنولوجيا الدفن  –موقع التخلص من النفايات  –حجرة النظائر  ا وشحنها  –دراسة موقع ال ات وتعبئته  –تصليب النفاي
  التخلص من الوقود المستخدم. –مستخدم تخزين الوقود ال

  
  نقل وإدارة المواد المشعة 623 17 07

واد المشعة  –معالجة وتخزين المواد المشعة  ي للم ل  –طرق تقييم التأثير البيئ تخدام والتخزين والنق  –ترخيص وتنظيم االس
  تحليل المخاطر للنقل العادي وحوادث النقل.
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 قة النوويةالعوامل البيئية للطا 624 17 07
ة  ابات الجرع رة، حس ة، البعث ة المنعي ة: القيم ة النووي ات الطاق ن محط عاعات م ن اإلش راج ع ة:  –اإلف ن الطاق راج ع اإلف

د  راج التبري رارة وأب ائي للح ي  –المصب النه ب البيئ ع التركي ة م ق المحطات النووي ا  –تواف ة وعالقته ات البيئي د البيان قواع
  رامج الحاسب الدولية.مراجعة لب –ببرامج البعثرة 

  
  تقنيات الكشف عن اإلشعاع 625 17 07

ة  ات البطيئ اف النيوترون ريعة  –اكتش ات الس اف النيوترون رق اكتش ة  –ط دادات المتوافق وائل والع أين الس اف  –ت اكتش
ائق  –اكتشاف اإلشعاعات بتآكل المسارات  –اإلشعاعات بأقالم التصوير  وا –تشعيع الرق دد القن ل متع اف  –ت المحل االكتش
  منخفض الخلفية اإلشعاعية.

  
  الوقاية من اإلشعاعات  626 17 07

ة الممتصة  –المستويات اإلشعاعية المسموحة  –قياس الجرعة والمستويات اإلشعاعية  –مصادر اإلشعاعات  د الجرع تحدي
ان  ي اإلنس ان  –ف ى اإلنس عاعات عل ة لإلش أثيرات البيولوجي ي –الت ر النقط ات التعبي عة  تطبيق محالل ألش ابات االض ي حس ف

  جاما والنيوترونات.
  

  الفيزياء الصحية 627 17 07
واد  ع الم اعالت األشعة م ة لتف ة تاريخي اس الجرعة  –مقدمة ومراجع ن اإلشعاعات  –قي ة م دروع الواقي اس  –ال ة القي نظري

داخلي لإلشعاعات ا –التأثيرات البيلوجية لإلشعاع  –مقارنة المستوى اإلشعاعي لإلنسان  –اإلشعاعي  لتعرض الخارجي وال
  التشتت اإلشعاعي البيئي وقياساته ومستوياته المختلفة. –
  

  تطبيقات متقدمة الستخدام األشعة النووية  628 17 07
ة  –حفر الحقول  –متابعة وتحليل األنظمة  –طرق التصوير  –أجهزة القياس  ووي  –الكاشفات النووي خيص  –الطب الن التش

  استخدام الحاسبات في التشخيص. –اإلشعاعي 
 

 التلوث البيئي النووي 629 17 07
ة  عة الطبيعي ر المش عة  –العناص ر المش وث بالعناص عين  –التل يوم المش يزيزم و السترانش وث بالس ائر  –التل وث بالنظ التل

  قصيرة العمر.
  

  المواد النووية 631 17 07
وم  واص اليوراني وم والبلوتو –خ يد اليوراني اني أكس وم ث وري  –ني ب البل افئي  –التركي ب التك نيع  –التركي وب والتص  –العي

ود  وزن الوق ة ل واص الحراري ود  –الخ اء الوق لبة  –كيمي طار الص واتج االنش طار  –ن ازات االنش ات غ اخ وفقاع  –االنتف
ف  الفجوات والزح اخ ب ود  –االنتف ووي  –الوق ود الن ي الوق ة ف ائص المطلوب ا –الخص ود للمف ميم الوق ة تص  –عالت المختلف

  التحكم وضمان الجودة .
 

  حماية البيئة 641 17 07
ات  –معالجة العوادم الغازية  –معالجة التحضيرات الصناعية  ارف من الملوث ة  –تنظيف المص ة الملوث ادة استخدام الترب إع

  طرق حماية البيئة األخرى. –التنظيف من الملوثات المشعة  –
 

 ت االندماجيةتكنولوجيا المفاعال 710 17 07
حن  –اشتعال البالزما  –التفاعالت االندماجية  اطيس، نظام ش د، المغن ا، الغالف، التسخين، التبري ل: البالزم ات المفاع مكون

  االحتواء بالقصور الذاتي. –االحتواء بالمغناطيس  –الوقود ، التفريغ ، المحدد، المحول 
  

  نظرية االنتقال النيوتروني 711 17 07
ة ان ات معادل ال النيوترون يطة  -- تق ة البس ة لألنظم ول الدقيق ة  -- الحل ال الالخطي ة االنتق ة  -- معادل ة لمعادل ول التقريبي الحل

  .االنتقال
 

  تنظيم الوقود النووي 712 17 07
ابات  رق الحس ة وط س النظري ة لألس ود  –مقدم يم الوق ي تنظ تخدمة ف ب المس رامج الحاس اعالت  –ب ي المف ود ف يم الوق تنظ

  طرق الحصول على الحلول األفضل. –إعادة الشحن  –لفة المخت
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  القياسات والتحكم في المفاعالت 713 17 07

  قياسات المفاعالت. –محاكاة التحكم  –مشاكل التحكم  –طرق التحكم في المفاعالت 
  

  اقتصاديات محطات القوي النووية 714 17 07
  نووية. مقارنة الطاقة النووية بغيرها من مصادر الطاقة البديلة.استعراض اقتصاديات الطاقة النووية وإدارة الطاقة ال

  
  تجارب المفاعل 715 17 07

ة  ل  –تجارب ابتدائي ة  –تشغيل المفاع ة والتكنولوجي ارب الهندسة النووي اعالت  –تج اء المف ارب فيزي اء  –تج ارب فيزي تج
  النيوترونات..

  
  موضوعات متخصصة في الهندسة النووية 716 17 07

  لة من المحاضرات عن التطورات الحديثة في مجال الهندسة النووية.سلس
  

  النمذجة والمحاكاة في الهندسة النووية 717 17 07
نظم  ي  –مراجعة النظرية العامة للمعادالت التي تربط ال ل الكهرب ه  –التحلي ة البالس وتحويالت ة نظري ين  –مراجع ة ب العالق

ردد  زمن والت ي ال أثير ف ة  –الت ة العالق ة والهيدروليكي نظم الحراري ي وال ل االلكترون ي التحلي ابه ف ين التش ع  –ب م تجمي نظ
  النظم المتجمعة في هيكل كبير. –التركيب البياني المتعدد  –البيانات لمحطات القوى النووية 

  
  تطبيقات مونت كارلو في الهندسة النووية 718 17 07

ا  ارلو وتطبيقاته ت ك ال ا –طريقة مون ل انتق ات تمثي ا  –لنيوترون ال البالزم ل انتق ة  –تمثي ال األشعة النووي ل انتق حل  –تمثي
  تطبيقات أخرى لحل المعادالت الرياضية بطريقة الفروق المحددة. –معادلة االنتقال غير الخطية بطريقة مونت كارلو 

 
 الطرق العددية في الهندسة النووية 719 17 07

ة  ادالت الخطي ل المع ادالت –ح ذور المع ي  – ج ل التقريب ب  –التكام ة التقري ات  –نظري ة المنحني ل  –مالئم ة لح مقدم
  المعدالت التفاضلية.

  
  الهيدروليكا الحرارية للمفاعالت النووية 720 17 07

ووى  ل الن ة المفاع ى أنظم ة عل رة عام اعالت  –نظ ى المف رارة ف د الح ة  –تولي ود الحراري ى  –القي ة ف واهر الحراري الظ
لء ا اعالت الم ور االحادى  –لخفيف مف ريان الط ى س ال الحرارة ف دفق  –خصائص انتق ان المجمع والمت ادالت  –الغلي المع

ا  ادى وتطبيقاته ى الطور االح ل ف رارة بالحم ال الح ة النتق ائى  –الحاكم دفق الطور الثن ية لت ب االساس دان  –الجوان ة فق حادث
  المبرد وفقدان المانع.

 
  موادتفاعل اإلشعاعات مع ال 721 17 07

ذري  - تفاعل النيوترونات مع المواد  –نظرية التفاعالت الكهرومغناطيسية  ادم ال تفاعل الجسيمات المشحونة  –نظرية التص
  مسار الجزيئات المشحونة عالية الطاقة خالل المواد. - مع المواد 

 
  المعالجة بالبالزما 722 17 07

ا  –الحفر بالبالزما  –تعزيز االيونات بمصدر للبالزما  ي التعدين  –الطالء بالبالزم ا ف ا  –استخدام البالزم اء البالزم  –كيمي
  تكنولوجيا القوس الكهربي. –التفريغ الكهربي في الغازات 

  
  موضوعات متخصصة في الهندسة اإلشعاعية 723 17 07

  سلسلة من المحاضرات عن التطورات الحديثة في مجال الهندسة اإلشعاعية.
 

  غير المتلفةاالختبارات  724 17 07
ة  –أسس وتطبيقات االختبارات غير المتلفة  ة النووي ي مجال الطاق ة ف ا  –االختبارات غير المتلف ة وتطبيقاته ارات الدوامي التي

  استخدام الطرق اإلشعاعية. –الموجات فوق الصوتية وتطبيقاتها  –
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  معمل الكشف عن اإلشعاع 725 17 07
  شعة جاما، بيتا، الفا والنيوترونات.التجارب المعملية المختلفة للكشف عن أ

  
   األمن النووى والضمانات النووية 726 17 07

ار  –االطار القانونى للضمانات فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ع االنتش ات الضمانات  –اتفاقيات من ال التفاقي ذ الفع  –التنفي
مانات  اس الض ة  –أدوات قي واد النووي بة للم تحكم والمحاس ف ال –ال ردع والكش ووى (ال ن الن ى األم ية ف ر االساس عناص

تجابة)  عاعية  –واالس ة واالش آت النووي ووى للمنش ن الن يط األم ة  –تخط آت النووي ة للمنش ة الفيزيائي م الوقاي دات  –نظ مع
  ثقافة األمن النووى (المفاهيم والنماذج). –وتكنولوجيا للوقاية الفيزيائية 

  
  قدمامان المفاعالت المت 727 17 07

رد  –نظم ووظائف االمان  الى  –تقرير تحليل األمان وحادثة فقدان المب ان االحتم ل االم رار  –تحلي ان وصنع الق داف االم اه
  .الحوادث النووية الجسيمة –تكامل تحليل االمان فى متطلبات التشغيل  –بناءا على المخاطرة المحسوبة 

  
  تصميم محطات القوى النوووية 728 17 07

زات ا ة ممي ة النووي ات الطاق غيل لمحط ميم والتش ل  –لتص ف والثقي اء الخفي اعالت الم از  –مف اعالت الغ اعالت  –مف المف
تحكم  –الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  م ال ان  –نظ اعالت  –االغالق واالم د المف ى الطوارئ  –تبري د ف مالمح  –نظم التبري

  ونات خارج الجزيرة النووية.المك –الظاغط والتحكم فى ضغط المفاعل  –مولد البخار 
  

  تقنيات دراسة المواد 731 17 07
واد  واص الم ة خ ادئ دراس ة  –مب ير العين ة –تحض ة االلكتروني زة الحزم ة  – أجه ع العين ات م ل االلكتروني ير  –تفاع تفس

  معلومات االنكسار.
  

 التعب في المواد الهندسية 732 17 07
ميم الهندس ي التص رر ف اد المتك أثير اإلجه ب، ت واص التع ى خ ؤثرة عل ل الم ب، العوام ارات التع راءات اختب ي, آالت وإج

  نظرية االنهيار بسبب التعب.
  

 الطاقة المتجددة 741 17 07
وب  - الطاقة المتجددة والمستقبل  - تكنولوجيا الطاقة  ا والعي ة الشمسية،  - المزاي اح, الطاق ة الري ددة : طاق ة المتج واع الطاق أن

ود الطاقة الحيوية، طاق ا الوق ية، وخالي ة األرض ة الحراري ة  - ة المد والجزر، طاقة األمواج، الطاق واع الطاق ل أن وافر وتكام ت
  المختلفة.

  
  نظرية المفاعالت المتقدمة  811 17 07

وتروني  ادي السرعة  –معادلة االنتشار الني ال أح ة االنتق ددة  –نظري ال بواسطة طرق المجاميع المتع ة االنتق ول معادل  –حل
  تهدئة النيوترونات واالمتصاص الرنيني. –رية اإلزعاج نظ
  

  االتجاهات والسمات الجديدة في محطات القوى النووية 812 17 07
  .االتجاهات والسمات الجديدة في تصميم وبناء الجيل الثالث +، الجيل الرابع، ومفاعالت االندماج

  
  حلقات دراسية في الهندسة النووية 813 17 07

ة باعداد احد الموضوعات كل طالب يقوم ديمها ومناقشتها تحت اشراف  عن التطورات الحديثة في مجال الهندسة النووي وتق
 .المحاضر

  
  المحاكاة الرقمية في الهندسة النووية 814 17 07

نظم الم -- إجراءات التكامل الضمني والصريح  -- نظام نمذجة األنظمة الهندسية  ة ل ادالت وضع المعادالت التفاضلية العادي ع
ة  أخر  - الحاكم غل المت ع المش م م ر الحج ام كبي ة  - النظ ة والكهربائي اة الهجين غل المحاك بابي  -- مش تحكم الض دة ال  -- وح

 .الحصول على البيانات والمتحكم الضبابي  –الرسومات والبنية التفاعلية ألكود حزم المحاكاة الكبيرة 
  

  ةتقنيات مونت كارلو في الهندسة النووي 815 17 07
 .أكواد الحاسب اآللي المستخدمة في التطبيقات النووية -- طريقة مونت كارلو وتطبيقاتها في الهندسة النووية 



  كلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

  ة الداخليةالالئح    
  2011للدراسات العليا

   2014و 2013معدلة 

 

 153 

  
  تصميم مفاعالت االندماج 816 17 07

ر وتصميمه  -- تصميم األنظمة والمكونات المختلفة في مفاعل االندماج  -- نظرة عامة على مفاعل االندماج  سمات مفاعل ايت
 ندماج الجديدة والمخطط لها.نظم اال -- 
 

 كينتيكا المفاعالت والتحكم فيها 817 17 07
تحكم. تطوير طرق  ائل ال ه باستخدام وس ل وأنظمت ل المفاع ية. تحلي التحكم في أنظمة المفاعل نووي. نظريات التحكم األساس

  وأساليب التحكم و التحكم األمثل. تأثير عدم الخطية.
 

 المتقدمةفيزياء البالزما  821 17 07
ا  ا البالزم ة كينتيك ادم  –نظري ات التص ة  –عملي ة الهيدروديناميكي ات  –النظري وازن والثب ة  –الت ر الخطي أثيرات غي  –الت

اخنة  اردة والس ا الب ي البالزم ا  –الموجات ف ات والبالزم ل الموج دو  –تفاع وهين الن يكلوتروني  –ت وهين الس وازن  –الت الت
  عدم الثبات المجهري. –روديناميكي وعدم الثبات الكهرطيسي الهيد

  
  حلقات دراسية في الهندسة اإلشعاعية 822 17 07

ة االشعاعية ي مجال الهندس ة ف ورات الحديث ن التط وعات ع د الموض ب باعداد اح وم كل طال ديمها ومناقشتها تحت  يق وتق
 .اشراف المحاضر

 
  معجالت الجسيمات المشحونة 823 17 07

الت  ة المعج دينام –نظري بية ال ا النس ة والميكانيك ة الحراري يكية للنظري الت  –يكا الكالس ة للمعج ة  –أمثل ابات النظري حس
  مصادر اإلشعاع للسينكروترون. –تطبيقات للمعجالت  –المدارية 

  
  معمل القياسات اإلشعاعية 824 17 07

  التجارب المختلفة لكشف وقياس أشعة ألفا ، بيتا ، جاما واألشعة النيوترونية.
  

  مواد مركبة 831 17 07
منتية  زف األس ادن  والخ وليمرات  والمع ة للب ة والميكانيكي ائص الفيزيائي ة  - الخص ة المركب نظم البيولوجي فيح  - وال التص

  استخدامات المواد المركبة . –التصميم  والتصنيع وإعادة التدوير  - الحمل الثابت والمتغير - وتحليالت القوى 
  

  على المواد النوويةتأثير اإلشعاعات  832 17 07
اخ  –إنتاج العيوب  –تأثير اإلشعاعات على المواد الصلبة  ية ، الهشاشة ، الكسر ، االنتف واد: التقس ى الم تأثير اإلشعاعات عل

  بالفجوات والزحف اإلشعاعي.
  

 إعذاب المياه 841 17 07
اجئ  التبخير المف ذاب ب ل  –االع دد المراح اجئ متع ر المف غط –التبخي ذاب بض ار  االع ية  –البخ ة الشمس ذاب بالطاق  –االع
د  ذاب بالتجم ات االع وي  –عملي ذيب العض تخراج بالم ية  –االس ات األغش ي  –عملي موزي العكس غط األس ل  –الض التحلي

  اقتصاديات اعذاب المياه. –الطاقة النووية في عمليات االعذاب  –محطات االعذاب  –عمليات تبادل االيونات  –الكهربائي 
  
  
  
  

  المقررات لبرنامج ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية:وصف 
  

  فيزياء نووية 751 17 07
ووي  –اإلشعاع  ب الن ر التركي ا –عناص ا وجام ا وبيت عة الف ة  –أش اعالت النووي ة  –التف اذج النووي اعالت  –النم اطع التف مق

  االنشطار واالندماج. –ومعالجة البيانات النووية 
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  وم والهندسة النوويةمبادئ العل 752 17 07
ووي المتسلسل  –تفاعل النيوترونات مع المواد   ووي  –التفاعل الن ود الن ة  –دورة الوق اعالت النووي اج واستخدام  –المف إنت

  النظائر المشعة اإلشعاع 
  

  الكشف عن وقياس اإلشعاع 753 17 07
ة والخ حونة الثقيل يمات المش واد (الجس ع الم ة م ا) تفاعل اإلشعاعات النووي ات، أشعة اكس وجام ة، النيوترون الخواص  –فيف

ة  –العامة للكواشف  ف الومضات  –الكواشف الغازي دة  –كواش ات  –كواشف أشباه الموصالت الجام ف النيوترون  –كواش
ارة الومضات  –تحليل الطيف وبسط الطيف  ة الكواشف  –معالجة إش ة ألنظم ات االلكتروني ر  –المكون ة الكواشف غي أنظم

  إحصاء العد واألخطاء. –الكشف باستخدام تفاعالت النيوترونات  –كواشف التألق الحراري  –رونية االلكت
  

  الوقاية من اإلشعاع والتدريع 754 17 07
ذري  ب ال ة للتركي دريب  –. مقدم ي والت ث العلم ة والبح ناعة والزراع ب والص ي الط عة ف واة المش ات الن ات  –تطبيق الجرع

وجي لإلشعاع ال –اإلشعاعية والوحدات  أثير البيول ة من اإلشعاع  –ت انوني للوقاي ي  –أسس اإلطار الق ة ف ة الدولي دور الهيئ
ة  –النظام التنظيمي  –الوقاية من اإلشعاع  جلة التأثيري ة والمس ة  –حساب الجرعة الداخلي ادئ  –حساب الجرعة الخارجي مب

  التدريع
  

  الطرق الحسابية والمحاكاة في الفيزياء 755 17 07
ددي ا ل الع ة  –لتكام رق التكراري ارلو  –الط ت ك ة مون ددة  –طريق رق المح رق الف ددة  –ط رق العناصر المح رق  ––ط ط

  مفاهيم النمذجة  والمحاكاة للحاسوب   –الحلول العددية للنظم الخطية وغير الخطية  –التقريب واالستيفاء 
  

  انتقال اإلشعاع 761 17 07
ال معادلة ب –تقنية الدالة النقطية  ارلو  –ولتزمان لالنتق ت ك ة مون ة العزوم  –طريق ددة  –طريق رق الح ة الف ات  –طريق تطبيق

  على انتقال النيوترونات، فيزياء البالزما، توصيل االلكترونات في الجوامد. 
  

  الطرق الرياضية في الفيزياء  762 17 07
  .قيم ومتجهات ايجن –وطرق التفعيل األمثل  مبدأ التغير –الدوال الخاصة والمتعامدة  –تحويالت فوريير والبالس 

  
  مبادئ وتقنيات التحسين 771 17 07

ات  –أساسيات طرق التحسين  ة لبحوث العملي اذج الشبكة و الديناميكي ة ، الصحيحة ، نم ة والرباعي  –طرق  البرمجة الخطي
دة  ر المقي ين غي رق التحس ة  –ط ر الخطي ادالت غي دة  –المع ين المقي رق التحس دب الت –ط ين المح ام و  –حس ين الع التحس

  الموازاة في التحسين.
  

  النظائر المشعة وتصميم مقاييس اإلشعاع 772 17 07
ي  –منهاج استخدام النظائر المشعة  ر االتالف تحكم غي طرق  –تطبيقات النظائر المشعة (الصناعة، الزراعة، الطب، البيئة) ال

  تطبيقات عناصر االستشفاف المشعة. –طرق البحث الجنائي  –التأريخ بالنظائر المشعة 
  

  تقنيات االختبار بالتصوير اإلشعاعي 773 17 07
ام  –وصف لتركيبات وأجهزة التصوير اإلشعاعي  –مقدمة لالختبارات بالتصوير اإلشعاعي  ات اللح ة  –تقني واد الفلزي  –الم

  نواحي األمان. –األكواد والمقاييس  –تصنيف العيوب 
  

  نظائر المشعة إنتاج ال 774 17 07
التطهير وشروط صناعة المنتجات الصيدالنية المشعة  –إنتاج وفصل النظائر  –إنتاج النظائر لألغراض الطبية والصناعية 

ات  – ة  –إدارة النفاي م التهوي ارة و نظ ا الح آت  –الخالي يانة المنش ادي  –ص غيل الع االت التش ي ح ان ف ة واألم واحي البيئ ن
  والطوارئ.

  
  لنظائر المشعة والعمليات الصناعية  ا 775 17 07

ة، تصنيع  يم، تشعيع األغذي واد، التعق ديل الم ة (تع تكنولوجيا اإلشعاع المستخدمة ألشعة جاما أو اكس والمعجالت االلكتروني
ودة)  –المطاط والبوليمر)  اج و تحسين الج ر اال –تطبيقات النظائر والمصادر المغلقة (التحكم في اإلنت ارات غي ة االختب تالفي

  التحليل بالتشعيع النيوتروني. –التصوير اإلشعاعي  –
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  التشخيص والعالج باستخدام األشعة النووية 776 17 07

الجرعات اإلشعاعية في مجاالت اإلشعاع (جرعة  - األدوية النووية)  - التصوير التشخيصي (التصوير اإلشعاعي، المقطعي 
دو الج ال ة للع ابات الجرع بية، حس ق النس ة، العم ة النقطي ابات الجرع الج، حس ة الع ة، خط ة المتماثل ات الجرع راني، منحني
  حسابات الجرعة في المجاالت غير المستوية)

  
  النظائر المشعة في التعدين وحفر اآلبار 777 17 07

عاع  –مصادر جاما والنيوترنات  واد  –مراجعة لطرق الكشف عن اإلش ائعى للم خيص الم امية والتش اة  –المس اكواد المحاك ب
  التطبيقات التجريبية  –طرق التحسين  –انتقال النيوترونات وأشعة جاما 

  
  تطبيقات النظائر المشعة في الزراعة 778 17 07

دة  ات الجدي واع النبات وير أن ات تط رات  –تقني ي الحش تحكم ف مدة  –ال تهالك األس ل اس وارض  –تقلي رات والق ل الحش  –قت
  الفطر في األغذيةالقضاء على البكتريا والفيروسات و

  
  اللوائح الدولية للوقاية من اإلشعاع 781 17 07

يم التنظيمي  –النظام التنظيمي  –السلطة التشريعية  –مجال اإلطار التشريعي الرئيسي للوقاية من اإلشعاع  االستعداد  –التقي
  للطوارئ والحوادث.

  
  تقييم التعرض لإلشعاع  782 17 07

عة  ادر المش ان المص ن وأم عة   - ام واد المش ن للم زين اآلم ل والتخ عة –النق ات المش ي  –إدارة النفاي د البيئ د  –الرص الرص
ة والطوارئ المشعة  –الفردي وفي جهة العمل املين  –أسس االستعداد للحوادث النووي دريب الع التعرض في الصناعة  –ت

  والمجال الطبي.
   

  قياسات اإلشعاع والجرعات اإلشعاعية 783 17 07
ات ا ل كمي امالت التفاع عاعية ومع ات اإلش عاعية  –لجرع ة اإلش ات الوقاي ابات الجرعات  –كمي اص  –حس اف االمتص مطي
اف مسباور  –انطالق أشعة اكس بواسطة الجسيمات  –تحليل تنشيط النيوترونات  –تألق أشعة اكس  –الذري  ة  –مطي أنظم

  مطياف جاما. –مطياف أشعة الفا  –عدادات بيتا 
  

  ادر اإلشعاع والتجهيزات التشعيعيةمص 784 17 07
ات  - االستخدامات المختلفة لعمليات التشعيع  ا والنيوترون ا وجام ا وبيت واع المنشآت التشعيعية (التشعيع باستخدام أشعة الف أن

  .المصادر المشعة المستخدمة في عمليات التشعيع –واكس) 
  

  التأثير والرصد البيئي لألشعة النووية  785 17 07
د  دود التصريف) الرص ان لح د اإلذع ائلة، تأكي ة والس دفقات الغازي ارجي والمت عاع الخ در (اإلش د المص ي  –عن د البيئ الرص

ة األخرى)  ة، المؤشرات البيئي ة، األطعم ة  –(الغالف الجوي، األجسام المائي ة المرجعي د من اإلذعان للمستويات البيئي التأك
احن، تطبيقات للمصادر المختلفة ( –وتقنيات المسح  اجم والمط ات، المستودعات، المن ة، منشآت النفاي وى النووي محطات الق

  النفايات، األرض الملوثة.
  

  تصميم وتحليل الدروع وتجهيزات الوقاية 786 17 07
ابكة  –حسابات الدروع  –نظام التهوية  - مالمح التصميم  د  –نظم األمان المتش ل عن بع ة  –أجهزة التعام ات األدخن  –حاجب

ارة الخالي ازات  –ا الح ب القف س  –عل ر المالب رف تغيي ة  –غ واجز الفعلي زين  –الح آت التخ وائل  –منش دفق الس ير ت مواس
ات  –توكيد الجودة  –إشارات التحذير  –مراصد اإلشعاع المحدد  –والتحكم في التحلل  ز واستعراض للتنظيم  –مسح للتجهي

  بالت، غرفة المعجل).حسابات الدروع (منشأة أشعة اكس، غرفة العالج بالكو
  

  إدارة النفايات المشعة  787 17 07
ات المشعة  –أنواع النفايات وتقسيمها وتشخيصها  –مصادر النفايات المشعة  ادئ النفاي ات  –مب ل النفاي ات  –تقلي إدارة النفاي

ين دة  – قبل التخلص منها (الجمع، التفرقة، المعالجة، التكييف، التخزين اآلمن) إدارة نفايات التكه ات الجام تخلص من النفاي ال
   .تقييم الجرعات البيئية –
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  التأثيرات البيولوجية لإلشعاع  788 17 07
عاعية  اء اإلش ا  –أسس الكيمي ى الخالي عة عل أثيرات األش ي  –ت ي والجزئ م الكل عيع الجس ددة لتش أثيرات المح أثيرات  –الت الت

  .الوراثية واألشعة الضارةالتأثيرات  –تأثير األشعة على األجنة  –اإلحصائية 
  

  مواد نووية متقدمة 790 17 07
ة  نظم النووي ي ال واد ف واص الم ار وخ ل  –اختي واد المفاع ى م ه عل عاعي وتأثيرات تحطم اإلش أثير ال ي  –ت واد ف اكل الم مش

  .الهندسة النووية
  

  المفاعالت البحثية ومفاعالت القوى 791 17 07
ة  اعالت النووي م المف واص نظ اعال  - خ از مف ف  –ت الغ اء الخفي اعالت الم ل  –مف اء الثقي اعالت الم د  –مف اعالت التولي مف

  .المفاعالت البحثية وتطبيقاتها –المفاعالت الجديدة  –مفاعالت درجات الحرارة العالية  –السريع 
  

  التحليل المتقدم للمفاعالت 792 17 07
ة  اء النووي ة للفيزي واد  –مراجع ع الم ات م ل النيوترون ار  –تفاع لة، انتش اعالت المتسلس ة التف ووي (أنظم طار الن االنش

اص  دون االمتص ات ب ة النيوترون ات) تهدئ طار  –النيوترون اص واالنش ات باالمتص ة النيوترون ات ذات  –تهدئ النيوترون
اة  –الطاقة المنخفضة  ر المغط ة غي اعالت الحراري ددة  –نظرية فرمي للمف اطق المتع اعالت ذات المن اذج  –المف االنتشار نم

ددة  اميع المتع دة والمج ال  –ذو المجموعة الواح ة االنتق ار  –نظري ب االنتش ة التشويش  –تقري اعالت  –نظري ا المف  –كينتيك
  التغير في المفاعلية. –المفاعالت غير المتجانسة 

  
  تجارب تشغيل المفاعل 793 17 07

ة  –قياسات درجة الحرارة  –معايرة القوة  –مقدمة ومدخل لمعايرة عامود التحكم والحروجة وقياسات القيمة  ل التفاعلي معام
  .والتفاعلية

  
  قياسات بارامترات المفاعل 794 17 07

ات  –خريطة الفيض  ات نبضات النيوترون وتروني باستخدام تقني وترون في  –اعتمادية المكان والزمان للفيض الني ر الني عم
  .األهمية لماصات النيوتروناتدالة  –قياس بارامترات االنتشار للمهدئ  –الماء 

  
  التحكم والقياسات في محطات القوى النووية 795 17 07

تحكم  –أدوات القياس األساسية ( درجة الحرارة، الضغط، الفيض النيوتروني، االهتزاز)  اس  –أسس ال تحكم والقي نيف ال تص
ار ة، معي ة، االختباري ادي، المعولي ل األح ار الفش تقالل، معي دفاع، االس ى الحاسب  (ال دة عل ة المعتم دد لألنظم ميم المح التص

دير  ات، تق ات (أسس البيان يم البيان ة لتقي ان) الطرق الحديث ة لالم ة الذري اآللي، الكفاءة والمصداقية، دليل الوكالة الدولية للطاق
   .نوويةاالختبار والمعولية حسب أسس البيانات، الطرق اإلحصائية) نماذج ألجهزة القياس في محطات القوى ال

  
  الهيدروليكا الحرارية للمفاعالت 796 17 07

ود  –توليد الحرارة في المفاعل  ل الحراري لعنصر الوق ورين) التحلي ال (طور واحد، ط ا السريان  –معادالت االنتق ديناميك
ر السريا –ذو الطورين  زمن) دوائ واد  –ن القناة الواحدة المسخنة (تحليل في حالة الثبات وفي حالة التغير مع ال استخدام االك

ي أشرعة التشعيع  –سلوك مكيف الضغط في مفاعل الماء الخفيف  – ع درجات الحرارة ف ة  –حساب توزي ي حال ل ف المفاع
  حادث فقدان المبرد.

  
  إدارة الوقود والنفايات  797 17 07

ل  –ألواح سريان المكونات والمواد في دورة الوقود النووي  ات المشعة   - إدارة الوقود داخل المفاع در وتشخيص النفاي مص
ات  – نيف النفاي وين وتص رارة  –تك د الح ات وتولي ات  –النفاي ة النفاي ات معالج ات  –تقني ن النفاي ص م ات الخل ين  –تقني تقي

  .األمان للتخلص من النفايات
  

  برامج الحاسب اآللي في تحليل المفاعالت 798 17 07
د ال  –دة حل معادلة االنتشار بطرق المجموعات المتع ة االنتق رامج  –حل معادل ى  –أسس البرمجة والب ة عل ات عملي تمرين

  اكواد قلب المفاعل والدروع.
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  األمان واللوائح التنظيمية وحماية المفاعالت  799 17 07
ان الجبري  –مبادئ تصميم أنظمة األمان  ل األم زمن  –تحلي ي ال رات ف وادث والمتغي يالت العواقب  –الح ة–تحل م الوقاي  نظ

ة –الفعلية للمنشآت النووية  ا  –متطلبات وشروط ترخيص المنشآت النووي ة ومتطلباته دات  –أسس الحماي ات والمعاه االتفاقي
  .القومية والدولية

 
  محطات القوى النوويةمشروع دبلوم فى  601 17 07
  اإلشعاع والبيئةمشروع دبلوم  فى  602 17 07
   سة النووية واإلشعاعيةماجستير العلوم في الهندرسالة  705 17 07
   سالة ماجستير العلوم والتكنولوجيا النوويةر 706 17 07
  الهندسة النووية واإلشعاعيةفى  الدكتوراهرسالة  801 17 07


