الﻼئحة الداخلية
للدراسات العليا2011
معدلة  2013و2014

كلية الهندسة
جامعةاﻹسكندرية

 -4قسم هندسة المواصﻼت
البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم – ماجستير – دكتوراه (
اوﻻ  :دبلوم الدراسات العليا
 -1دبلوم الدراسات العليا المهنﻰ:
على الطالب اجتياز  24ساعة معتمدة

 دبلوم الدراسات العليا المهنﻰ في هندسة المواصﻼت
يختار الطالب مقرر واحد على اﻻقل من كل مجموعة تخصصية من قائمة مقررات مستوى الدبلوم )من
N2=1الى (N2=6

 -2دبلوم الدراسات العليا التخصصﻰ:
على الطالب اجتياز  30ساعة معتمدة:

 دبلوم الدراسات العليا التخصصﻰ في هندسة المواصﻼت
المقررات اﻻساسية :دراسة ثﻼث مقررات 07 06 661, 07 06 662, 07 06 663
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم مقرر واحد على اﻻقل
من المجموعات الدراسية )من  N2=1الى (N2=5

ثانيا  :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.

 ماجستير الهندسة فﻰ هندسة المواصﻼت
المقررات اﻻساسية :يدرس الطالب خمسة مقررات بحيث يختارمقرر واحد من كل مجموعة تخصصية
من قائمة مقررات مستوى الماجستير )من  N2=1الى (N2=5
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر.

 -2ماجستير العلوم الهندسية :
لك ى يحص ل الطال ب عل ى ماجس تير العل وم علي ه دراس ة  24س اعة معتم دة مق ررات دراس ية باﻹض افة إل ى و8
ساعات للرسالة.
المقررات اﻻساسية :يدرس الطالب اربعة مقررات من نفس التخصص على مستوى الماجستير
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر.

 ماجستير العلوم فﻰ هندسة المواصﻼت تخصص:






الطرق
السكك الحديدية
المساحة
الموانﻰ والمنشآت البحرية
تخطيط النقل وهندسة المرور

ثالثا  :دكتوراه الفلسفة
لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  18ساعة معتمدة مقررات دراسية باﻹضافة إلى عدد
من  24ساعة معتمدة للرسالة.
المقررات اﻻساسية :يدرس الطالب ثﻼث مقررات من نفس التخصص على مستوى الدكتوراة.
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدكتوراه ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر.

56

الﻼئحة الداخلية
للدراسات العليا2011
معدلة  2013و2014

كلية الهندسة
جامعةاﻹسكندرية

 دكتوراه الفلسفة فﻰ هندسة المواصﻼت تخصص:
 الطرق
 السكك الحديدية
 المساحة
 الموانﻰ والمنشآت البحرية
 تخطيط النقل وهندسة المرور

قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم – ماجستير – دكتوراه (
م

كود المقرر

اسم المقرر
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07 06 611
07 06 612
07 06 613
07 06 614
07 06 615
07 06 616
07 06 617
07 06 621
07 06 622
07 06 623
07 06 624
07 06 625
07 06 626
07 06 627
07 06 628
07 06 629
07 06 631
07 06 632
07 06 633
07 06 634
07 06 635
07 06 641
07 06 642
07 06 643
07 06 644
07 06 645
07 06 646
07 06 647
07 06 648
07 06 651
07 06 652
07 06 653
07 06 661
07 06 662
07 06 663

مواصفات المواد
هندسة المطارات
صيانة الطرق
معدات إنشاء الطرق
هندسة اﻷنفاق
الخواص الميكانيكية لمواد الرصف
إنشاء الجسور
ديناميكا الحركة
التخطيط الهندسى للسكك الحديدية
التأثيرات البيئية للسكك الحديدية
نظام السكة
إشارات السكة واﻹرتباط
نظم النقل بالسكك الحديدية داخل المدن
إنشاء السكك الحديدية
فحص السكة وصيانتها
أنظمة أنفاق السكك الحديدية
مقدمه فى الفلك
مقدمه فى الجيوديسيا
الجيوديسيا العاليه
تحليل وضبط اﻻرصاد المساحيه
مقدمة فى نظام تحديد المواقع العالمى
حواجز اﻷمواج
منشآت حماية الشواطئ
اتزان خط الشاطىء
تصميم وتنفيذ حوائط اﻻرصفة الجاسئة )أ(
هيدروليكا المواني )أ(
تصميم وتنفيذ حوائط اﻷرصفة المرنة )أ(
تخطيط الموانئ )أ(
أمواج
النقل العام
نماذج النقل
الجدوي اﻻقتصادية لمشروعات النقل
استخدامات الحاسب اﻻلى فى هندسة المواصﻼت )أ(
تطبيقات الطرق العددية فى هندسة المواصﻼت )أ(
الدراسات الفنية فى هندسة المواصﻼت
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.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50

07 06 711
07 06 712
07 06 713
07 06 714
07 06 715
07 06 716
07 06 717
07 06 721
07 06 722
07 06 723
07 06 724
07 06 725
07 06 726
07 06 727
07 06 728
07 06 729

.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67

07 06 731
07 06 732
07 06 733
07 06 734
07 06 735
07 06 736
07 06 737
07 06 738
07 06 739
07 06 741
07 06 742
07 06 743
07 06 744
07 06 745
07 06 746
07 06 747

.68

07 06 748

.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80

07 06 749
07 06 751
07 06 752
07 06 753
07 06 754
07 06 755
07 06 811
07 06 812
07 06 813
07 06 821
07 06 822
07 06 823

.51

إنشاء وصيانة الطرق اﻷسفلتية
نظم إدارة تقييم الطرق
إقتصاديات الطرق
التخطيط والتصميم الهندسى للطرق
تطبيقات معملية
الخلطات اﻹسفلتية عالية اﻷداء
صيانة الرصف الصلب
صيانة السكة والتجديدات
محطات وأحواش السكك الحديدية
سعة الخطوط الحديدية
إقتصاديات النقل بالسكك الحديدية
تصميم مرافق السكك الحديدية
تخطيط السكك الحديدية بإستخدام الكمبيوتر
مواصفات إنشاء الخطوط الحديدية
تقنيات السكة
نظم السكك الحديدية اﻹقليمية والسكك الحديدية
الخفيفة
اسقاط الخرائط
ضبط الشبكات الجيوديسيه
نظام التثبيت العالمى
المساحه التصويريه الجويه
المساحه البحريه
مقدمة فى الجيوماتكس
نظم انتاج الخرائط الرقمية
نظم المعلومات الجغرافية
جى بى اس ونظم تحديد المواقع العالمية
هندسة الشواطئ
تصميم وتنفيذ حوائط اﻷرصفة المرنة )ب(
تخطيط المواني )ب(
السقاﻻت البحرية
ميكانيكا التربة لهندسة المواني
تصميم وتنفيذ حوائط اﻷرصفة الجاسئة )ب(
هيدروليكا الموانئ )ب(
استخدامات الحاسب اﻵلى فى هندسة المواصﻼت
)ب(
تطبيقات الطرق العددية فى هندسة المواصﻼت )ب(
نقل البضائع
هندسة المرور
تخطيط النقل
مرافق النقل
دراسة انتظار السيارات
تصميم الرصف الصلب للطرق
ميكانيكا التربة للطرق والمطارات
تصميم الرصف المرن والصلب للمطارات
تشغيل السكك الحديدية
أنظمة نقل البضائع بالسكك الحديدية
أنظمة التحكم المتقدمه بالسكك الحديدية
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.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87

07 06 824
07 06 825
07 06 826
07 06 827
07 06 831
07 06 832
07 06 833

.88

07 06 834

.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102

07 06 835
07 06 841
07 06 842
07 06 843
07 06 844
07 06 845
07 06 846
07 06 851
07 06 852
07 06 853
07 06 854
07 06 855
07 06 856
07 06 857

.103

07 06 865

.104

07 06 866

المحاكاة في السكك الحديدية
نظم النقل المتعدد الوسائط
تقنيات الجر المغناطيسى
تخطيط السكك الحديدية للسرعات العالية
الجيوديسيا الفيزيائية
تفسير الصور واﻻستشعار عن بعد
التحليل ثﻼثى اﻻبعاد فى نظم المعلومات الجغرافية
استخدام نظم المعلومات الجغرافية ونظام التثبيت
العالمى فى تطبيقات المواصﻼت
تطبيقات متقدمة فى نظام تحديد المواقع العالمية
ديناميكا التربة واﻷساسات
المنشآت البحرية
المنشآت غير الشاطئية
هيدروليكا الموانئ )ج(
استخدامات الحاسب اﻵلى فى هندسة المواصﻼت)ج(
التطبيقات العددية فى هندسة المواصﻼت )ج(
إقتصاديات النقل
البيئة والنقل
مبادىء اللوجستيات
النقل وتخطيط المدن
نظم النقل الذكية
أنظمة ووسائط النقل
تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى اللوجستيات
موضوعات متقدمه فى الجيوديسيا والمساحه
الجيوماتيكية
الميزانية وحساب الكميات

.105
.106
.107

07 06 601
07 06 701
07 06 705

.108

07 06 706

.109

07 06 707

.110

07 06 708

.111

07 06 709

.112

07 06 801

.113

07 06 802

.114

07 06 803

.115

07 06 804

.116

07 06 805

مشروع دبلوم فى هندسة المواصﻼت
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى هندسة المواصﻼت
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصﻼت )طرق(
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصﻼت )السكة
الحديدية(
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصﻼت
)المساحة(
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصﻼت
)الموانى والمنشآت البحرية(
رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصﻼت
)تخطيط النقل وهندسة المرور(
رسالة الدكتوراه فى هندسة المواصﻼت )طرق(
رسالة الدكتوراه فى هندسة المواصﻼت )السكة
الحديدية(
رسالة الدكتوراه فى هندسة المواصﻼت )المساحة(
رسالة الدكتوراه فى هندسة المواصﻼت )الموانى
والمنشآت البحرية(
رسالة الدكتوراه فى هندسة المواصﻼت )تخطيط
النقل وهندسة المرور(
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وصف مقررات برامج الدراسات العليا )دبلوم -ماجستير -دكتوراه(
 07 06 611مواصفات المواد
طرق تقييم مواد اﻷساس المساعد -مواد اﻷساس -الطبقات الرابطة -الطبقات السطحية -مواد البﻼطات الخرسانية.
 07 06 612هندسة المطارات
تصنيف المطارات -خصائص الطائرات -التصميم الهندسى للمطارات )المهابط  -طرق اﻹتصال -أم اكن اﻹنتظ ار(  -أس طح
اﻹقتراب -مستوى اﻹقﻼع -الهبوط  -السطح اﻹفق ى -الس طح اﻹنتق الى -الس طح المخروط ى  -العﻼم ات المﻼحي ة المس اعدة -
جهاز النزول اﻵلى -العﻼمات المﻼحية الليلية والنهارية المساعدة .
 07 06 613صيانة الطرق
صيانة الطرق اﻷسفلتية -عيوب الرصف -طرق الصيانة -صيانة الطرق الخرسانية -إنهيارات وعي وب الرص ف الخرس انى-
صيانة الرصف والفواصل -تقوية طبقات الرصف -صيانة الطرق الترابية .
 07 06 614معدات إنشاء الطرق
خص ائص ماكين ات الحف ر -ال ردم -النق ل -البل دوزر -الحف ارات -مون ور جري د -إس كريبرز -مع دات ال دمك -آﻻت الف رش
الخاص بالخلطات اﻷسفلتية -محطات خلط وتجهيز الخلطات اﻷسفلتية الساخنة .
 07 06 615هندسة اﻷنفاق
إنشاء اﻷنفاق أسفل مياه البحار -تنولوجيا اﻹنفجار ﻹنشاء اﻷنفاق -عزل اﻷنفاق ضد المياه والصوت -تهوي ة اﻷنف اق -حس اب
التهوية -إحتياجات التشغيل -إحتياجات الطوارىء.
 07 06 616الخواص الميكانيكية لمواد الرصف
دراس ة المكون ات اﻹنش ائية لم واد الرص ف بأنواعه ا المختلف ة – ت أثير الم واد الناعم ة عل ى الرص ف وأنواع ه – تص ميم
الخلط ات اﻻس فلتية س واء الخلط ات الس اخنة أو الخلط ات الب اردة – التص ميم اﻹنش ائى للرص ف س واء الرص ف الم رن أو
الصلب أو المكادام أو المعالجات السطحية – إعادة تدوير مواد الرصف – معايير الجودة الخاصة بمواد الرصف.
 07 06 617إنشاء الجسور
دراس ة الخ واص الهندس ية والميكانيكي ة للجس ور الترابي ة – أن واع الترب ة المختلف ة وتص نيفها ومﻼئمته ا ﻹنش اء الجس ور –
إنهيار الجسور وثبات التربة – المعالجات الخاصة بتثبيت الجسور وتسليحها ضد أنواع اﻻنهيار المختلفة.
 07 06 621ديناميكا الحركة
ج ر القط ارات -الق وى الم ؤثرة عل ى حرك ة القط ارات -مقاوم ة الس ير-المقاوم ة ف ى اﻷنف اق -مقاوم ة المنحني ات -مقاوم ة
التسارع -مقاومة اﻹنحدار -مقاومة البدء -تسارع وتناقص القطارات-الفرامل -جدول المسير -المحاكاه فى السكك الحديدية .
 07 06 622التخطيط الهندسﻰ للسكك الحديدية
القطاع ات الطولي ة والعرض ية -عناص ر التخط يط -حرك ة القط ارات عل ى المنحني ات اﻷفقي ة -القيم ة النظري ة والعملي ة ل دفع
الظه ر ع ن ال بطن وح دوده -حس اب دف ع الظه ر ع ن ال بطن م ع وج ود الس رعات العالي ة والمنخفض ةعلى الس كة -المنحني ات
اﻹنتقالي ة -اﻹنح دارات -المنحني ات المركب ة والعكس ية -المي ول الطولي ة -المنحني ات الرأس ية -التخط يط والتص ميم بإس تخدام
الحاس ب اﻵل ى -تقاطع ات الط رق م ع الس كك الحديدي ة )المزلقان ات( -المف اتيح والتفريع ات -التش غيل الي دوى واﻷتوم اتيكى
للتفريعات .
 07 06 623التأثيرات البيئية للسكك الحديدية
إس تهﻼك الطاق ة ف ى الس كك الحديدي ة -ثل وث اله واء -نم اذج التنب ؤ بتل وث اله واء – وس ائل الح د م ن تل وث اله واء-
الضوضاء -مصادر ضوضاء السكك الحديدية -العوامل المؤثرة على الضوضاء -نماذج التنبؤ بمستوى الضوض اء -الطريق ة
اﻷمريكية -الطريقة اﻷلمانية -وسائل الحد من ضوضاء السكك الحديدية -حواجز الضوضاء .
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 07 06 624نظام السكة
نظ ام الس كة -الق وى المتول دة م ن حرك ة القط ارات -التحلي ل اﻹس تاتيكى وال ديناميكى -أس اس الس كة -القض بان -الفلنك ات-
التثبيت -قطاع التزليط  -الخصائص الميكانيكية للسكة -لحام القضبان .
 07 06 625إشارات السكة واﻹرتباط
أنواع اﻹشارات -اﻹشارات الميكانيكية -اﻹشارات الكهروميكانيكية -نظم ال تحكم ع ن بع د -نظ ام البل وك الثاب ت -نظ ام البل وك
المتحرك -نظم التحكم نصف اﻷتوماتيكية -نظم التحكم المركزية .
 07 06 626نظم النقل بالسكك الحديدية داخل المدن
مقدم ة ﻷنظم ة النق ل الع ام الحديدي ة -أنظم ة النق ل الحدي دى داخ ل الم دن )عرب ات الت رام -ال نظم الس ريعة -نظ م الض واحى
واﻷنف اق( -إحتياج ات التخط يط لﻸنظم ة المختلف ة )القطاع ات العرض ية -التخط يط الط ولى -الس رعات -اﻹنح دارات -المي ل
العرضى -المحط ات -اﻹش ارات ونظ م ال تحكم( -التنس يق ب ين نظ م النق ل الحديدي ة داخ ل الم دن -أمثل ة عل ى الس كك الحديدي ة
الحضرية.
 07 06 627إنشاء السكك الحديدية
تقنيات السكة -الجدول الزمنى ﻹنش اء الس كة -ط رق إنش اء الس كك الحديدي ة -ماكين ات إنش اء الس كك الحديدي ة -أعم ال أس اس
السكة -صرف السكة -أعم ال قط اع الت زليط -أعم ال الفلنك ات -إنش اء الخط وط الحديدي ة -تص ميم الس كة )طولي ا ً وعرض ياً(-
لحام القضبان.
 07 06 628فحص السكة وصيانتها
العوامل المؤثرة فى صيانة السكك الحديدية -عيوب السكة -طرق تسجيل عيوب السكة -الح دود المس موح به ا لعي وب الس كة-
تطور عيوب السكة -المعدات الميكانيكية للصيانة -جدولة أعمال الصيانة -إعتبارات تقنية فى الصيانة -مكافحة الحشائش.
 07 06 629أنظمة أنفاق السكك الحديدية
خص ائص نظ ام أنف اق الس كك الحديدي ة -تص ميم الس كة الخرس انية -أنظم ة التش غيل وال تحكم -مع ايير اﻷداء -الوح دات
المتحركة -إنشاء السكة -مرافق السكة -أنظمة التشغيل والتحكم -التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل.
 07 06 631مقدمة في الفلك
المصطلحات الفلكية – الكرة السماوية – نظ م اﻹح داثيات الفلكي ة  :نظ ام زواي ا الس مت واﻻرتف اع – نظ ام الص عود المس تقيم
والمي ل ) الح دور ( نظ ام الزاوي ة الس اعية والبع د القطب ي – اﻷرض  :اﻹح داثيات اﻷرض ية – من اطق اﻷرض – الش مس :
الحرك ة الظاهري ة للش مس – م دار اﻷرض ح ول الش مس – المثل ث الفلك ي  :تعريف ات ح ل المثل ث  -مواض ع النج وم –
اﻹستطالة – اتجاه الرأس اﻷساسي – التكبد – النجوم الحول قطبية – التوقيت – أنواع التوقيت  :التوقي ت النجمي – التوقي ت
الشمسي الظاهري – التوقيت القياسي – معادلة التوقيت – تحويل التوقيت – التقويم واﻻتزان البحري .
 07 06 632مقدمة في الجيوديسيا
ت اريخ وط رق قي اس اﻷرض – ال روابط التاريخي ة للعل وم اﻷخ رى – المب ادئ المس احية – اس تخدامات المس احة – أن واع
المساحة – المساحة الجيوديسية – تاريخ المساحة اﻷرضية في مصر.
 07 06 633الجيوديسيا العالية
شكل اﻷرض – الجيؤيد – اﻷسفرويد – أقواس الزوال – خط وط الع رض والط ول – اﻻنح راف – نص ف قط ر اﻻنحن اء في
اتجاه الزوال – طول القوس في اتجاه الزوال – ط ول الق وس ف ي اتج اه خ ط الع رض  -المس احة ب ين خط ي ع رض وخط ي
طول – الحسابات على اﻷسفرويد – المنحني ات عل ى اﻷس فرويد – حس ابات المواض ع الجيوديس ية – نظ م المرج ع واﻷس اس
والتحويﻼت بينها .
 07 06 634تحليل وضبط اﻷرصاد المساحية
فك رة القي اس واﻷخط اء – أن واع اﻷخط اء –إتق ال اﻷخط اء والتحوي ل الرياض ي إل ى الص ورة الخطي ة – الض بط باس تخدام
نظرية أقل مجموع للمربعات – إنتقال قيم التب اين والتغ اير – إع ادة تحلي ل القياس ات المس احية – الص يغة العام ة لنظري ة أق ل
مجموع للمربعات – التطبيقات في نظام إحداثيات مستوى – تطبيق جبر المصفوفات في عمليات الضبط .
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 07 06 635مقدمة فﻰ نظام تحديد المواقع العالمﻰ
نبذة تاريخية – اجزاء النظام – اﻻش ارات – التح ديثات – التطبيق ات – ط رق تحدي د اﻻح داثيات – تطبيق ات مس احية – دم ج
نظام جى بى اس مع اﻻدوات المساحية التقليدية.
 07 06 641حواجز اﻷمواج
يشمل هذا المقرر علي توضيح ﻻنواع حواجز اﻷمواج و مبادئ عملها كمنشآت تستخدم لحل المشاكل في المناطق الشاطئية
والموانئ .كذلك تدريس اﻷسس النظرية لتصميم حواجز اﻷمواج سواء هيدروليكيا او انشائيا لكل من الحواجز الكومية
الظاهرة .
 07 06 642منشآت حماية الشواطﻰء
يشمل هذا المقرر علي توضيح ﻻنواع و مبادئ و ميكانيكية عمل منشآت حماية الشواطئ المستخدمة لحل مشاكل النحر و
الترسيب في المناطق الشاطئية حيث ي تم دراسة التصميم اﻻنشائي والهيدروليكي لعدد من منشآت حماية الشواطئ مثل
الحواجز المتقطعة .ويقدم المقرر المعلومات عن المنصات البحرية و السقاﻻت المحمولة على خوازيق من حيث أنواعها و
طرق تنفيذها و تفاعل مكوناتها وتصميمها والقوى المؤثرة على كﻼ من مكوناتها.
 07 06 643إتزان خط الشاطﻰء
يهتم هذا المقرر بدراسة ظواهر النحر و الترسيب التي تحدث في منطقة المياه الضحلة القريبة من الشاطئ و ما يترتب
عليها من تغير في مورفولوجية خط الشاطئ .يغطي هذا المقرر الطرق الوضعية لحساب كميات الرسوبيات المنتقلة في
اتجاه موازي او عمودي علي خط الشاطئ .ويقدم هذا المقرر فهما جيدا لهيدروديناميكا المنطقة الشاطئية و الظواهر
المرتبطة بها مثل التيارات البحرية و ظاهرة حركة الرسوبيات و اتزان خط الشاطىء .أيضا يقدم المقرر المعلومات عن
أنواع منشئات حماية الشواطىء و منشئات حماية البيئة.
 07 06 644تصميم وتنفيذ حوائط اﻷرصفة الجاسئة )أ(
يقدم هذا المقرر فهما جيدا ﻻنواع حواط اﻷرصفة الجاسئة و كذلك استخداماتها في الموانئ و اسس تصميمها حيث يشمل
كيفية حساب اﻷحمال المؤثرة عليها و طريقة حساب ابعادها كما يتم دراسة مجموعة من اﻻمثلة العملية التي توضح
خطوات تصميم حوائط اﻻرصفة من الكتل الخرسانية سابقة الصب.
 07 06 645هيدروليكا الموانﻰ )أ(
يهتم هذا المقرر بدراسة مبادئ ونظريات هيدروليكا الموانئ حيث يتم دراسة المعادﻻت الحاكمة لحركة اﻻمواج و التغيرات
التي تطرأ عليها في احواض الموانئ او في المناطق الشاطئية ويغطي هذا المقرر نظرية اﻻمواج الخطية )نظرية أري(.
أيضا يقدم المقرر الفهم لكﻼ من الظواهر مثل تحول اﻻمواج وتكسر اﻻمواج وتشتت الطاقة والتيارات البحرية وتأثير
اﻷمواج علي حواجز اﻷمواج وأتتشار اﻷمواج وانكسار اﻷمواج وتجدد المياه داخل الميناء وامواج المد والجذر واﻷعاصير
والتيارات القريبة من الشاطئ وتاثير اﻷمواج علي مدخل الميناء وصدمة الموجة.
 07 06 646تصميم وتنفيذ حوائط اﻷرصفة المرنة )أ(
يقدم هذا المق رر فهم ا جي دا ﻻن واع ح وائط اﻷرص فة المرن ة و ك ذلك اس تخداماتها ف ي الم وانئ واس س تص ميمها حي ث يش مل
كيفية حساب اﻷحمال المؤثرة عليها وطريقة حساب ابعادها كما يتم دراسة مجموعة من اﻻمثلة العملية الت ي توض ح خط وات
تصميم حوائط اﻻرصفة من الستائر اللوحية الكولية و ذات المربط الخلفي.
 07 06 647تخطيط الموانئ )أ(
يحتوي هذا المقرر علي مقدمة للطرق المتبعة في تخطيط الموانئ و التحكم في العمليات التي تتم بها.و يقدم المقرر
المعلومات عن اختيار موقع الميناء و الرفع المساحى و تقارير التربة المطلوبة.
 07 06 648أمواج
يقدم المقرر الفهم لكﻼ من الظواهر مثل تحول اﻻمواج و تكسر اﻻمواج و تشتت الطاقة و التيارات البحرية و تأثير اﻷمواج
علي حواجز اﻷمواج و أتتشار اﻷمواج و انكسار اﻷمواج و تجدد المياه داخل الميناء و امواج المد والجذر واﻷعاصير و
التيارات القريبة من الشاطي وتاثير اﻷمواج علي مدخل الميناء وصدمة الموجة.
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 07 06 651النقـــل العام
مقدم ة )دور النق ل الع ام( -نظ م النق ل الع ام )خص ائص وتخط يط اﻷت وبيس والت رام ونظ م النق ل الع ام الس ريعة واﻹقليمي ة(-
التخطيط والتشغيل )جمع وتحليل البيانات ،تخط يط النق ل الع ام بالمن اطق الحض رية والريفي ة وب ين الم دن ،تخط يط الش بكات،
تخط يط المس ارات ،ج داول المس ير( -اﻷس س العام ة للتخط يط )ال نظم اﻹقتص ادية ،ال نظم المالي ة ،تعريف ة النق ل الع ام،
اﻹعتبارات البيئية ،سياسات التخطيط(.
 07 06 652نماذج النقل
طرق التنبؤ بالطلب على النق ل )النم و – تحلي ل المجموع ات – النم اذج اﻹقتص ادية – نم اذج إس تخدامات اﻷراض ى – نم اذج
الجاذبي ة( ،نم اذج الطل ب عل ى النق ل ،نم اذج تولي د ال رحﻼت ،نم اذج توزي ع ال رحﻼت ،نم اذج إختي ار وس يلة النق ل ،نم اذج
التخصيص ،تطبي ق النم اذج )ب ين الم دن ،داخ ل الم دن ،دولي ة ،إقليمي ة( ،مع ايرة نم اذج الطل ب عل ى النق ل )اﻹرتب اط ،تحلي ل
اﻷخطاء( .
 07 06 653الجدوى اﻹقتصادية لمشروعات النقـــل
التحلي ل الم الى للنق ل )التك اليف ،العائ د ،ال دعم ،الض رائب( -تحلي ل تك اليف النق ل )عناص ر التك اليف ،التك اليف الرأس مالية
وتك اليف الص يانة ،تخص يص التك اليف( -تك اليف تش غيل نظ م النق ل )تك اليف المس افة ،تك اليف ال زمن ،تك اليفف المركب ات،
إستهﻼك الوقود ،إستهﻼك الزي وت ،ص يانة المركب ات ،إس تهﻼك اﻹط ارات ،اﻹه ﻼك ،العمال ة ،التك اليف اﻹض افية( -تعريف ة
النقل )تحليل اﻷسعار ،معدل الفائدة ،سعر الظل ،الدخل ،اﻹعتبارات العملية واﻹجتماعي ة( -التحلي ل اﻹقتص ادى للنق ل )القيم ة
الحالية ،نسبة المنافع /التكاليف ،معدل العائد( التقييم الشامل لمشروعات النقل.
 07 06 661إستخدامات الحاسب اﻵلي في هندسة المواصﻼت )أ(
يهتم هذا المقرر بتقديم المعرفة والخبرة في مجال برمجة الحاسب اﻵلي في مجال التخصص للطالب.
 07 06 662تطبيقات الطرق العددية فﻰ هندسة المواصﻼت )أ(
يقدم هذا المقرر فهما جيدا ﻻستخدام الطرق العددية الحديثة لحل المشاكل في مجال تخصص الطالب .ويغطي هذا المقرر
الحل باستخدام طريقة الفروق المحدودة و تطبيقاتها في هندسة المواصﻼت.
 07 06 663الدراسات الفنية فﻰ هندسة المواصﻼت
التعريف بالقواعد اﻻساسية لنظام تحديد المواقع العالمى ونظم المعلومات  -الدراسات الفني ة لتجهيز الموق ع -الدراس ات الفني ة
الخاصة بتنفيذ اﻻعمال .
 07 06 711إنشاء وصيانة الطرق اﻷسفلتية
أنواع تربة اﻷساس -أحمال العجل التصميمية -طرق التص ميم -إجه ادات الرص ف -ط رق التقي يم -ص يانة الطبق ات الس طحية
واﻷساس واﻷساس المساعد وتربة اﻷساس .
 07 06 712نظم إدارة تقييم الطرق
اﻹعتب ارات الخاص ة باﻹعتم اد -ط رق تقي يم الرص ف -نظ م التقي يم البص رية -نظ م التقي يم الوص فية والفني ة -ط رق تمثي ل
البيانات -اﻷجهزة والكوادر المطلوبة -التطور المستقبلى .
 07 06 713إقتصاديات الطرق
التكاليف اﻹبتدائية للطرق -تكاليف حد نزع الملكية -تكاليف إنش اء الرص ف -تك اليف الح وادث -إختي ار ب دائل الط رق -ط رق
معدل الدخل -طرق نسبة الفائدة -تخطيط الطرق -تحليل بيانات المرور -دراسة إحتياجات أماكن اﻹنتظار .
 07 06 714التخطيط والتصميم الهندسﻰ للطرق
تقاطعات الطرق فى نفس المستوى -الكف اءة -اﻷم ان -الوض وح -المج ال البص رى -مج ال اﻹقت راب -زاوي ة التق اطع -إختي ار
موقع التقاطع -الموضع الرأسى واﻷفقى للتقاطع -تقاطعات أنواع . IV, III, II, I
 07 06 715تطبيقات معملية
التجارب الخاصة بتقييم الركام -تجارب اﻷسفلت الصلب والسائل والمس تحلبات اﻷس فلتية -تج ارب تقي يم الخلط ات اﻷس فلتية-
التجارب الخاصة بالدمك وقياس قوة التربة .
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 07 06 716الخلطات اﻹسفلتية عالية اﻷداء
دراس ة تص ميم الخلط ات اﻹس فلتية عالي ة اﻷداء  - SuperPaveالخ واص المطلوب ة للم واد المختلف ة وخاص ة الم واد
البيتوميني ة وتص نيف تل ك الم واد – الخ واص الحجمي ة للخلط ات اﻹس فلتية – ط رق ال دمك المعمل ى الحديث ة – اﻻختب ارات
المعملية الخاصة بطريقة التصميم.
 07 06 717صيانة الرصف الصلب
مقدمة عامة عن الرصف الصلب – أنواع الرصف الصلب – القطاع اﻹنشائى للرصف الص لب – أن واع الفواص ل بالرص ف
الصلب – مواد ملئ الفواصل – عيوب الرصف الصلب – طرق صيانة وعﻼج عيوب الرصف الصلب.
 07 06 721صيانة السكة والتجديدات
تص نيف أعم ال الص يانة -الص يانة اليومي ة -الص يانة الدوري ة -إختب ار الس كة -الص يانة اليدوي ة -الص يانة الميكانيكي ة -إع ادة
اﻹنشاء -تآكل القضبان -عي وب س طح القض بان -تآك ل الفلنك ات -ص يانة وص ﻼت القض بان -الس كك المعزول ة -ض بط إتس اع
السكة -الدك اليدوى -التزليط -فحص فراغات القضبان -تشحيم مسامير تثبيت القضبان -فحص وصيانة التفريعات.
 07 06 722محطات وأحواش السكك الحديدية
أنواع المحطات -عناص ر تخط يط المحط ات -المحط ات المتوس طة -المحط ات النهائي ة -محط ات التف رع -متطلب ات المحط ة
لنقل الركاب والبضائع -محطة الركاب ومحطات البض ائع -أح واش قط ارات الرك اب والبض ائع -محط ات الحاوي ات متع ددة
الوسائل -أحواش الفرز -أحواش القاطرات .
 07 06 723سعة الخطوط الحديدية
مقدم ة -س عة الخط وط  -س عة التقاطع ات -ج داول المس ير -تحلي ل الش بكات -محاك اه الخط وط والش بكات -تطبيق ات عل ى
الحاسب اﻵلى .
 07 06 724إقتصاديات النقل بالسكك الحديدية
نظم النقل العام الحديدية -السكك الحديدية بين المدن -مكونات نظم النق ل بالس كك الحديدي ة )داخ ل الم دن وب ين الم دن( -البن اء
التحتى للسكك الحديدية .
 07 06 725تصميم مرافق السكك الحديدية
محطات الرك اب -اﻷرص فة -الس ﻼلم -المي ول -أنف اق المش اه -المزلقان ات -محط ات تغيي ر الوس يلة -محط ات التف رع -مرافق
اﻷنفاق -اﻹشارات -محطات البضائع -محطات الفرز -أحواش القاطرات -محطات الحاويات.
 07 06 726تخطيط السكك الحديدية بإستخدام الكمبيوتر
إستكشاف الموقع -الشبكات والكنتور والخرائط المساحية -أنواع الخرائط لتخطيط السكك الحديدية -تخط يط خط وط وش بكات
الس كك الحديدي ة )خ رائط كنتوري ة -التخط يط الط ولى -القطاع ات العرض ية -التثبي ت والوص ﻼت -المحط ات واﻷح واش-
اﻹشارات واﻹرتباط( -كميات عناصر السكة -محطات الحاويات -محطات البضائع.
 07 06 727مواصفات إنشاء الخطوط الحديدية
مواص فات إتح اد الس كك الحديدي ة اﻷوروبي ة ) -(UICمواص فات س كك حدي د مص ر ) -(EURمواص فات طبق ة اﻷس اس-
مواصفات قطاع التزليط -مواصفات الفلنكات -مواصفات القضبان وقط ع التثبي ت -مواص فات اللح ام -مواص فات اﻹش ارات-
مواصفات اﻷرصفة والمحطات.

 07 06 728تقنيات السكة
مكونات السكة -السكة ذات التزليط -الس كة الخرس انية -التحلي ل اﻹنش ائى ﻷس اس الس كة -التحلي ل ال ديناميكى ﻷس اس الس كة-
معالج ة أس اس الس كة )اﻹض افات – التكس ية اﻷرض ية( -خص ائص الترب ة لقط اع الت زليط -الخص ائص الميكانيكي ة لقط اع
التزليط -تحديد أبعاد قطاع التزليط -إنشاء السكة -المعدات الميكانيكية -مراحل إنشاء اﻷعمال المختلفة لقطاع السكة.
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 07 06 729نظم السكك الحديدية اﻹقليمية والسكك الحديدية الخفيفة
خص ائص الس كك الحديدي ة اﻹقليمي ة -مراف ق الس كة للخط وط اﻹقليمي ة -أنظم ة التش غيل وال تحكم -مع ايير اﻷداء -الوح دات
المتحركة -إنشاء السكة -مرافق السكة -تكاليف التشغيل واﻻٌنشاء -خصائص نظ م النق ل بالس كك الحديدي ة الخفيف ة – مس ارات
السكك الحديدي ة الخفيف ة – تش غيل الس كك الحديدي ة الخفيف ة ونظ م ال تحكم – الوح دات المتحرك ة – تك اليف اﻹنش اء والتش غيل
للسكك الحديدية الخفيفة – مرافق السكك الحديدية الخفيفة.
 07 06 731إسقاط الخرائط
مقدمة – تقسيم أنواع اﻹسقاط – الخصائص العامة للمساقط المخروطية – المساقط المخروطي ة والس متية التكافؤي ة )متس اوية
المس احة (  -المس اقط المخروطي ة والس متية المتس اوية المس افة – المس اقط اﻷس طوانية – المس اقط المنظوري ة وبع ض أن واع
أخرى من المساقط السمتية – اﻹسقاط التشابهي – اﻹسقاط متعدد المخاريط – اﻹسقاط ش به المخروط ي التك افؤي – اﻹس قاط
شبه اﻷسطواني .
 07 06 732ضبط الشبكات الجيوديسية
أنواع الشبكات الجيوديسية – ضبط شبكات المثلث ات – ض بط ش بكات التض ليع – ض بط الش بكات المختلط ة – ض بط ش بكات
الميزانية الدقيقة – ضبط شبكات الترافرس .
 07 06 733نظام التثبيت العالمي GPS
نظ ام التثبي ت الع المي – تقني ة مس تقبﻼت  – GPSالمس احة باس تخدام  – GPSدورات اﻷرض – نظ م المرج ع واﻷس اس –
تشغيل بيانات . GPS
 07 06 734المساحة التصويرية الجوية
مقدم ة – مب ادئ التص وير والبص ريات الخاص ة بالمس احة التص ويرية – آل ة التص وير الج وي – القياس ات الفوتوغرافي ة –
الصور الرأسية – الرؤية المجسمة واﻻبتعاد اﻻستريوسكوبي – نقط ال ربط للمس احة التص ويرية – الموزي ك الج وي – إع داد
خطة التصوير – الصور المائلة – آﻻت التوقيع اﻻستريوسكوبتية .
 07 06 735المساحة البحرية
مقدمة – طرق المسح – نظم الربط اﻷفقي والرأسي – قياس المسافة في البحر – قياس الزوايا – رف ع خ ط الش اطئ – أجه زة
قي اس الم د والج زر – المنس وب المرجع ي أو متوس ط منس وب س طح البح ر – الجس ات – ط رق تحدي د موق ع الجس ات –
الخرائط الهيدروستاتيكية – التنبؤ بقيم المد والجزر – قياس التصرفات – قياس سرعة سريان المياه .
 07 06 736مقدمة فﻰ الجيوماتكس
نظرة عامة على تعريف علم المساحة و عﻼقتها بالجيوماتكس -مقدمة في تقنيات المساحة الحقلية -مقدمة في تقنيات معالجة
الصور الرقمية  -أساسيات نظم المعلومات الجغرافية  -الخرائط في الجيوماتيكس -تطبيقات الجيوماتيكس.
 07 06 737نظم انتاج الخرائط الرقمية
مقدم ة ف ي عل م الخ رائط  -أساس يات الخ رائط الرقمي ة  -مكون ات الخ رائط الرقمي ة  -مكون ات المعلوم ات المطلوب ة ﻻنت اج
الخرائط الرقمية  -تعري ف مكون ات الخ رائط الرقمي ة المتص لة  -اﻷخط اء ف ي انت اج الخ رائط الرقمي ة  -معالج ة اﻷخط اء ف ي
انتاج الخرائط الرقمية.
 07 06 738نظم المعلومات الجغرافية
مقدم ة ف ي نظ م المعلوم ات الجغرافي ة – نظ م اﻹدارة للمعلوم ات الفراغي ة – بيان ات الم دخﻼت  :الج ودة والتحق ق – تمثي ل
البيان ات الفراغي ة الرقمي ة – ط رق النمذج ة وتطبيقاته ا ف ي ال  - GPSمعالج ة وتحلي ل البيان ات – مقدم ة ف ي إدارة قواع د
البيانات – تطبيقات قواعد البيانات في المساحة الرقمية – التطبيقات المختلفة لنظم المعلومات الجغرافي ة ف ي نم اذج المناس يب
الرقمي ة – خ روج البيان ات وط رق عرض ها – مراجع ة للبرمجي ات المتاح ة ل نظم المعلوم ات الجغرافي ة – مراجع ة للوض ع
الحالي للخرائط الرقمية – نظم المعلومات الجغرافية في مصر .
 07 06 739جﻰ بﻰ اس ونظم تحديد المواقع العالمية

65

الﻼئحة الداخلية
للدراسات العليا2011
معدلة  2013و2014

كلية الهندسة
جامعةاﻹسكندرية

مكون ات النظ ام – اﻻش ارات – اﻷخط اء وط رق معالجته ا – ط رق تحدي د اﻻح داثيات – اس طح المقارن ة الجيوديس ية –
اﻻح داثيات المس توية واﻻرتفاع ات – اﻻرص اد ومعالجته ا – تح ديثات نظ ام ج ى ب ى اس – نظ م تحدي د المواق ع العالمي ة –
التكامل بين انظمة تحديد المواقع العالمية.
 07 06 741هندسة الشواطﻰء
يشمل هذا المقرر علي توضيح ﻻنواع ومبادئ وميكانيكية عمل منشآت حماية الشواطئ المستخدمة لحل مشاكل النحر و
الترسيب في المناطق الشاطئية حيث يتم دراسة التصميم اﻻنشائي والهيدروليكي لعدد من منشآت حماية الشواطئ مثل
الحواجز المتقطعة والرؤوس البحرية التكسيات ويقدم هذا المقرر فهما جيدا لهيدروديناميكا المنطقة الشاطئية والظواهر
المرتبطة بها مثل التيارات البحرية وظاهرة حركة الرسوبيات كما يشمل هذا المقرر علي نظرة عامة علي جميع انواع
المنشآت الغير شاطئية سواء الثابتة او العائمة و يشمل علي طريقة تصميم وانشاء المنصات البحرية البحرية  ،مدخل
لدراسة الطرق الوضعية لحساب كميات الرسوبيات المنتقلة في اتجاه موازي او عمودي علي خط الشاطئ.
 07 06 742تصميم وتنفيذ حوائط اﻷرصفة المرنة )ب(
يقدم هذا المقرر فهما جيدا ﻻنواع حوائط اﻷرصفة المرنة وكذلك استخداماتها في الموانئ واسس تصميمها حيث يشمل كيفية
حساب اﻷحمال المؤثرة عليها وطريقة حساب ابعادها كما يتم دراسة مجموعة من اﻻمثلة العملية التي توضح خطوات
تصميم حوائط اﻻرصفة من الستائر اللوحية الخلوية.
 07 06 743تخطيط الموانﻰ )ب(
يحتوي هذا المقرر علي مقدمة للطرق المتبعة في تخطيط الموانئ والتحكم في العمليات التي تتم بها .مع اﻻخذ في اﻻعتبار
التغيرات المستقبلية المتوقعة محليا وعالميا .ودراسة وفهم وتصميم انواع المنشئات المستخدمه لصيانة السفن من الناحيه
الهيدروليكيه او اﻻنشائيه.
 07 06 744السقاﻻت البحرية
يشمل هذا المقرر علي نظرة عامة علي جميع انواع المنشآت الغير شاطئية سواء الثابتة او العائمة .كما يشمل علي طريقة
تصميم و انشاء المنصات البحرية .
 07 06 745ميكانيكا التربة لهندسة الموانﻰ
يقدم هذا المقرر فهما جيدا ﻻسس ديناميكا التربة وطرق توقع استجابة التربة لﻼحمال الديناميكية.
 07 06 746تصميم وتنفيذ حوائط اﻷرصفة الجاسئة )ب(
يقدم هذا المقرر فهما جيدا ﻻنواع حوائط اﻷرصفة الجاسئة و كذلك استخداماتها في الموانئ و اسس تصميمها حيث يشمل
كيفية حساب اﻷحمال المؤثرة عليها و طريقة حساب ابعادها كما يتم دراسة مجموعة من اﻻمثلة العملية التي توضح
خطوات تصميم حوائط اﻻرصفة من الكتل الخرسانية سابقة الصب و الحوائط ذات اﻻكتاف و الحوائط من القيسونات.
 07 06 747هيدروليكا الموانئ )ب(
يهتم هذا المقرر بدراسة مبادئ و نظريات هيدروليكا الموانئ حيث يتم دراسة المعادﻻت الحاكمة لحركة اﻻمواج و
التغيرات التي تطرأ عليها في احواض الموانئ او في المناطق الشاطئية و يغطي هذا المقرر نظرية اﻻمواج الغير خطية
)نظرية ستوك(.
 07 06 748استخدامات الحاسب اﻵلﻰ فﻰ هندسة المواصﻼت )ب(
يهتم هذا المقرر بتقديم المعرفة و الخبرة في مجال برمجة الحاسب اﻵلي في مجال التخصص للطالب.

 07 06 749تطبيقات الطرق العددية فﻰ هندسة المواصﻼت )ب(
يقدم هذا المقرر فهما جيدا ﻻستخدام الطرق العددية الحديثة لحل المشاكل في مجال تخصص الطالب .و يغطي هذا المقرر
الحل باستخدام طريقة العناصر المحددة و تطبيقاتها في هندسة المواصﻼت.
 07 06 751نقـــل البضائع
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مقدمة )دور نقل البضائع -سلسلة النقل( -خصائص نظم نقل البضائع )السكك الحديدية ،الطرق ،النق ل الم ائى ،النق ل الج وى،
النق ل باﻷنابي ب ،الس يور المتحرك ة( مع دات المناول ة )اﻷن واع ،الخص ائص ،الس عة ،التخط يط( -مراف ق التخ زين )اﻷن واع،
الخص ائص ،التخط يط( -النق ل بالحاوي ات )التحوي ة ،التص نيف ،النق ل ،المناول ة ،ال رص ،نظ م التخط يط واﻹقتص اد ،تغيي ر
الوسيلة ،تخطيط محطات الحاويات( – قضية تخطيط نقل البضائع )جمع وتحليل البيانات ،سياس ات النق ل ،أه داف التخط يط،
التنبؤ بالطلب ،التخصيص على نظم النقل ،التخصيص على الشبكات(.
 07 06 752هندسة المرور
جمع وتحليل بيانات المرور )سريان المرور عند التقاطعات وب ين التقاطع ات ،الس رعات والت أخيرات ،اﻹنتظ ار( -خص ائص
الم رور )تعريف ات ،الس عة ،مس توى الخدم ة ،العﻼق ات اﻷساس ية( -تص ميم مراف ق الم رور )التنب ؤ بالطل ب ،المس ارات،
التخطيط الهندسى ،مرافق المرور عن د التقاطع ات ،مراف ق من اطق اﻹنتظ ار ،مراف ق المش اة وال دراجات ،تص ميم الش بكات(-
نظم التحكم المرورى )العﻼمات ،اشارات المرور ،حساب زمن الدورة ،نظم التحكم ف ى إنتظ ار الس يارات ،ال تحكم الم رورى
بمنطقة ،نظم الحكم المرورى ف ى وس ائل النق ل الع ام عل ى ش بكات الط رق( -اﻷم ان الم رورى )الح وادث ،أخط ار الح وادث،
نظم اﻷمان المرورى( .
 07 06 753تخطيــــط النقـــل
مقدمة )مشاكل النقل ،اﻹتجاهات الحديثة فى تخطيط النقل( -تخطيط النقل داخل المدن )عناصر تخطيط النق ل ،قض ية تخط يط
النقل ،تخطيط نقل البضائع( -التنبؤ بالطلب على النقل داخل المدن )جمع وتحليل البيانات ،اﻷه داف ،نم اذج النق ل( -التخط يط
المبدئى وتخطيط مشروعات النقل )وضع الخطط البديلة ،تحليل وتقييم البدائل ،التعامل مع عدم دقة البيانات(.
 07 06 754مرافـــق النقـــل
تخط يط وتص ميم مراف ق النق ل ب الطرق )إنش اء الط رق -اﻹنتظ ار -مراف ق المش اة وال دراجات( -مراف ق المط ارات )المس احة
الجوي ة :مم رات الهب وط واﻹق ﻼع -التخط يط الهندس ى والس عة -الط رق الموص لة -عﻼم ات اﻹرش اد -اﻹض اءة -تص ميم
الرصف( -المساحة اﻷرض ية :محط ة الرك اب -اﻹنتظ ار وحرك ة المركب ات( -مراف ق النق ل بالس كك الحديدي ة )إنش اء الس كة-
محطات الركاب والبضائع -محطات الفرز -محطات الحاوي ات -مراف ق التش غيل( -مراف ق النق ل الم ائى )المم رات المﻼحي ة-
سعة الموانى البحرية -إنشاء اﻷرصفة  -الحاميات -المساعدات المﻼحية -سقائف الترانزيت -محطات الحاويات( .
 07 06 755دراسة انتظار السيارات
مقدم ة وتعري ف بمحتوي ات المق رر وأهداف ه – الطل ب والع رض عل ى أم اكن اﻻنتظ ار – مع دﻻت اﻻنتظ ار – ط رق حص ر
أم اكن اﻻنتظ ار ) م دة اﻻنتظ ار وأع داد اﻷم اكن التراكمي ة( – نظ م انتظ ار الس يارات التقليدي ة واﻷتوماتيكي ة – الخص ائص
الهندسية ﻷماكن اﻻنتظار – اﻹعتبارات التصميمية لمواقف اﻹنتظار المتعددة الطوابق.
 07 06 811تصميم الرصف الصلب للطرق
أنواع تربة اﻷساس -توزيع اﻹجهادات فى تربة اﻷساس -حمل العجل التصميمى -ط رق التص ميم المختلف ة -مش اكل الرص ف
الصلب -أنواع الفواصل .
 07 06 812ميكانيكا التربة للطرق والمطارات
تص نيف الترب ة للط رق والمط ارات -آش تو -الموح د -دم ك الترب ة للط رق والمط ارات -حس اب ق وة الترب ة -تجرب ة الق رص-
نسبة كاليفورنيا -دراسات الصرف للطرق والمطارات.
 07 06 813تصميم الرصف المرن والصلب للمطارات
تص ميم الرص ف الم رن -توزي ع اﻹجه ادات ف ى ترب ة اﻷس اس -تص ميم الرص ف الم رن ب الطرق المختلف ة -تص ميم الرص ف
الصلب للمطارات -أنواع الفواصل -طرق حماية الفواصل .
 07 06 821تشغيل السكك الحديدية
إشارات الس كك الحديدي ة -تش غيل اﻹش ارات -التش غيل الميك انيكى -اﻹش ارات اﻹلكتروميكانيكي ة -نظ م ال تحكم ع ن بع د -نظ م
التحكم فى حرك ة القط ارات -أم ان الحرك ة -اﻹرتب اط -س عة الخط وط والتقاطع ات -أمثلي ة تش غيل القط ارات عن د المحط ات-
جداول المسير -تحليل الشبكات -محاكاة الحركة على الخطوط والشبكات -تطبيقات على الحاسب اﻵلى .
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 07 06 822أنظمة نقل البضائع بالسكك الحديدية
دور نظم نقل البضائع -أنواع البضائع -سلسلة النقل -أن واع قط ارات البض ائع -قض ية تخط يط نق ل البض ائع -أح واش الف رز-
التحوية -حاويات  – ISOالنقل بالحاويات -محطات الحاويات الداخلي ة -أنظم ة المناول ة -مع دات المناول ة -طرائ ق التخزين-
نظم نقل البضائع . Just in time
 07 06 823أنظمة التحكم المتقدمة فﻰ السكك الحديدية
أنواع التقنيات المستخدمة فى التحكم فى الخطوط الحديدية -نظم التحكم المركزى -اﻹرتباط اﻹلكترونى بالحاس ب اﻵل ى -نظ م
اﻹتصاﻻت فى السكك الحديدي ة -نظ م ال تحكم اﻷتوماتيكي ة -نظ م ال تحكم ف ى خط وط اﻷنف اق -مش اكل نظ م ال تحكم ف ى الس كك
الحديدية -نظم التحكم اﻷتوماتيكية فى مصر -القطارات المغناطيسية.
 07 06 824المحاكاه فﻰ السكك الحديدية
أهداف المحاكاه -نماذج وأنظمة المحاكاه )بناء نموذج المحاكاه لﻺعتبارات الفنية واﻹقتص ادية( -التقي يم اﻹحص ائى -تطبيق ات
المحاكاه فى السكك الحديدية -محاكاه الحركة على الخطوط الحديدية -محاكاه السكك الحديدية.
 07 06 825نظم النقل المتعدد الوسائط
نظم نقل البضائع -أنواع البضائع -مسافة النقل اﻹقتصادية -حاويات  – ISOسلسلة النق ل -مع دات المناول ة -أنظم ة المناول ة-
إختيار أنظمة المناولة -التنبؤ بالطلب على النقل -محطات الحاويات الداخلية -التخطيط والتصميم.
 07 06 826تقنيات الجر المغناطيسﻰ
نظ ام ) -(MAGLEVأنظم ة الرف ع المغناطيس ى -ال دفع -التوجي ه -إس تعراض ال نظم المختلف ة )الياب انى - Maglev
 – ( Transrapidoدراسة تقنيات الرفع المغناطيسى -إمكانيات إستخدام الرفع المغناطيسى -مقارن ة ب ين الج ر المغناطيس ى
وأنظمة السرعات العالية -إختيارات الجر المغناطيسى.
 07 06 827تخطيط السكك الحديدية للسرعات العالية
أن واع الس كك -الس كك الخرس انية -الس كك ذات قط اع الت زليط -التخط يط عن د المنحني ات )عناص ر التخط يط -الق يم النظري ة
والعملي ة للمي ل العرض ى للس كة -منحني ات اﻹنتق ال -المنح درات -المي ول -التخط يط الرأس ى( مواص فات تقاطع ات الس كك-
أنظمة التحكم.
 07 06 831الجيوديسيا الفيزيائية
مقدم ة – مج ال وجه د الجاذبي ة – قياس ات الجاذبي ة ودقته ا وتص حيحاتها – إنتق ال اﻷخط اء لعناص ر الجاذبي ة – تحدي د ق يم
الجاذبي ة – أجه زة قي اس الجاذبي ة – ش ذوذ الجاذبي ة – تحدي د انح راف ال رأس – عﻼق ة الجاذبي ة بارتفاع ات ال نقط ومج ال
الجاذبية والميزانيات .
 07 06 832تفسير الصور واﻻستشعار عن بعد
الخصائص اﻷساسية للصور – العناصر اﻷساسية لتفسير الصور – تعيين إحداثيات الصورة – تطبي ق المس احة التص ويرية
في أبحاث التربة – نظام اﻹستشعار عن بعد اﻷمثل – نظام اﻻستشعار عن بعد العملي – اﻻستشعار عن بعد الفضائية .
 07 06 833التحليل الثﻼثﻰ اﻷبعاد فﻰ نظم المعلومات الجغرافية
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية  -تنظيم المعلومات اﻷحداثية-أدخال المعلومات  -جودة المعلومات  -تناسق و منطقية
المعلومات  -تمثيل المعلومات المجسمة  -التحليل و المحاكاة في نظم المعلومات الجغرافية -مقدمة في قاعدة البيانات
المجسمة  -تطبيقات قواعد البيانات المجسمة و استخدامها في نظم المعلومات الجغرافية  -اخراج المعلومات-نظرة شاملة
على المكونات اﻷستسية المطلوبة ﻻستخدام نظم المعلومات الجغرافية في التحليل المجسم  -نظرة شاملة على مستوي انتاج
الخرائط الرقمية و المجسمة في مصر.
 07 06 834إستخدام نظم المعلومات الجغرافية ونظام التثبيت العالمﻰ فﻰ تطبيقات المواصﻼت
مقدمة في نظام التثبيت العالمي  -مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية  -مباديء و خطوات دمج نظام التثبيت العالمي مع
نظم المعلومات الجغرافية  -اﻷخطاء في خطوات دمج نظام التثبيت العالمي مع نظم المعلومات الجغرافية  -التطبيقات
الرياضية و خطوات دمج نظام التثبيت العالمي مع نظم المعلومات الجغرافية  -استخدام عملية دمج نظام التثبيت العالمي مع
نظم المعلومات الجغرافية في تطبيقات المساحة و المواصﻼت.
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 07 06 835تطبيقات متقدمة فﻰ نظم تحديد المواقع العالمية
اساسيات تحديد المواقع والمﻼحة باستخدام اﻻقمار اﻻصطناعية – اﻻشارات فى نظم تحديد المواقع العالمية – خصائص
أجهزة اﻻستقبال – مصادر اﻷخطاء فى نظم تحديد المواقع العالمية – النمذجة الرياضية فى الرصد اﻻستاتيكى اﻻحادى
والتفاضلى – تحديد المواقع فى الحالة اللحظية والﻼحقة – المعالجة المتقدمة للبيانات وضبط اﻷرصاد – طرق وأنظمة
مساعدة – تطبيقات مختلفة – دراسات تطبيقية.
 07 06 841ديناميكا التربة واﻷساسات
دراسة وفهم نظريات ديناميكا التربه وتطبيقاتها في هندسة الموانئ ودراسة الزﻻزل وانواعها وتحملية التربه نتيجة الزﻻزل
وضغوط المياه داخل التربه وانتقالها ونظرية ).(Mononobe -Okabe
 07 06 842المنشآت البحرية
دراسة وفهم هيدروديناميكية المنطقه الشاطئيه والعمليات المرتبطه بها من حركة التيارات والرسوبيات .ودراسة المبادئ
التصميميه العامه لحواجز اﻻمواج و دراسة محددات اختيار نوع حاجز اﻻمواج ومكانه و دراسة كيفية التحديد اﻻحصائي
ﻻرتفاع الموجه التصميمي والدراسه اﻻنشائيه والجيوتقنيقيه والهيدروليكيه لحواجز اﻻمواج ودراسة كيفية اختيار مواد
اﻻنشاء واﻻحجار المستخدمه بالحاجز .
دراسة الخصائص المختلفه لجميع انواع الحواجز المختلفه واتزان احجارها هيدروليكيا و دراسة كيفية استخدام القيسونات
كحواجز امواج .
دراسة البرامج والطرق لتحديد حجم اﻻحجار والمعادﻻت التصميميه لذلك وتحديد معامﻼت امان اتزانها ورسم قطاع
تصميمي للحاجز للعديد من اﻻمثله ودراسة المعدات الﻼزمه للتنفيذ وطريقة تنفيذ طبقات الحاجز ودراسه كيفية صيانة
الحاجز وتحديد الدمار بالحاجز والدراسه الماليه ﻻمكانية تنفيذ القطاع التصميمي .ودراسة تأثير حواجز اﻻمواج على التغير
في خط الشاطئ وامكانية انشاء حواجز امواج للتحكم في الترسيب او النحر في موقع الدراسه ودراسة اﻻثار السلبيه
لحواجز اﻻمواج عند انشائها بغرض حماية الميناء والدراسه الهيدروليكيه واﻻنشائيه لحواجز اﻻمواج الغاطسه والرؤوس
البحريه والحواجز الطافيه والحواجز الصديقه للبيئه.
 07 06 843المنشآت غير الشاطئية
دراسة الظروف الطبيعيه التي تؤدي لدمار المنشئات الغير شاطئيه او تمنعها من وظيفتها وتصميم المنشئات الغير شاطئيه
المتعرضه لﻼمواج والرياح ودراسة وحساب اﻻمواج المتولده من الرياح والتنبوء بخصائصها في حالة الرياح طويلة المده
او القصيرة ودراسة التيارات المائيه وتاثير الثلوج والصدأ على المنشئات الغير شاطئيه.
 07 06 844هيدروليكا الموانئ )ج(
دراسة وفهم العناصر اﻻساسيه والنظريات والمبادئ الﻼزمه للتصميم الهيروليكي للميناء وتطبيق وتطوير بعض النظريات
واستنتاج المعادﻻت التفاضليه الواصفه لحركة اﻻمواج وتحوﻻتها في المنطقه الساحليه وداخل الموانئ طبقا لﻼمواج
الطويله ودراسة تحوﻻت اﻻمواج داخل الميناء عن طريق النماذج العدديه.
 07 06 845استخدامات الحاسب اﻵلﻰ فﻰ هندسة المواصﻼت )ج(
معرفة ودراسة واجادة البرمجه الحاسوبيه في تخصص الطالب الدقيق.

 07 06 846التطبيقات العددية فﻰ هندسة المواصﻼت )ج(
دراسة وفهم كيفية الحل العددي الدقيق للمسائل المتخصصه للطالب والطرق العدديه للعناصر الثﻼثيه اﻻبعاد وتطبيقها في
هندسة المواصﻼت .دراسة وفهم التغيرات الساحليه وتأثير انتقال الرسوبيات وتغيرات خط الشاطئ والحساب العددي
لكميات الرسوبيات المنتقله وتأثير ذلك على تغير شكل الشاطئ عن طريق استخدام البرامج العدديه .دراسة وفهم انواع
حوائط اﻻرصفه المرنه واستخداماتها داخل الموانئ وكيفية حساب اﻻحمال والضغوط عليها ودراسة امثله تطبيقيه لحوائط
اﻻرصفه من الستائر اللوحيه ذات الصفين باستخدام البرامج العدديه.
 07 06 851إقتصاديات النقـــل
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التحلي ل الم الى للنق ل )التك اليف ،العائ د ،ال دعم ،الض رائب( -تحلي ل تك اليف النق ل )عناص ر التك اليف ،التك اليف الرأس مالية
وتك اليف الص يانة ،تخص يص التك اليف( -تك اليف تش غيل نظ م النق ل )تك اليف المس افة ،تك اليف ال زمن ،تك اليفف المركب ات،
إستهﻼك الوقود ،إستهﻼك الزي وت ،ص يانة المركب ات ،إس تهﻼك اﻹط ارات ،اﻹه ﻼك ،العمال ة ،التك اليف اﻹض افية( -تعريف ة
النقل )تحليل اﻷسعار ،معدل الفائدة ،سعر الظل ،الدخل ،اﻹعتبارات العملية واﻹجتماعي ة( -التحلي ل اﻹقتص ادى للنق ل )القيم ة
الحالية ،نسبة المنافع /التكاليف ،معدل العائد(  -التقييم الشامل لمشروعات النقل .
 07 06 852البيئة والنقل
مقدمة )تعريف آثار النقل على البيئة( -اﻵثار البيئية المباشرة )تل وث اله واء ،الضوض اء ،تل وث المي اه ،الح وادث( -الت أثيرات
البيئي ة الغي ر مباش رة )التغي ر ف ى إس تخدامات اﻷراض ى ،إس تغﻼل اﻷراض ى ،الت أثيرات اﻹجتماعي ة( -تقي يم الت أثير البيئ ى
والمع ايير البيئي ة -وس ائل تحس ين البيئ ة )تخط يط النق ل المناس ب للبيئ ة ،نظ م ال تحكم الم رورى ،تهيئ ة الم رور ،إس تخدامات
اﻷراضى ،التنمية المتواصلة لنظم النقل( .
 07 06 853مبادئ اللوجستيات
تطور فلسفات لوجستيات التجارة العالمية – تكنولوجيا المعلومات للتجارة )التجارة اﻹلكتروني ة ،الس وق اﻹلكترون ى ،التج ارة
باﻹنترن ت ،تب ادل المعلوم ات اﻹلكترون ى( – التك اليف اللوجس تية للنق ل – نظ م اﻹدارة – معوق ات لوجس تيات التج ارة –
التخطيط اللوجستى .
 07 06 854النقل وتخطيط المدن
مقدم ة وتعري ف بمحتوي ات المق رر وأهداف ه – العﻼق ة المتبادل ة ب ين اس تخدامات اﻷراض ى وتخط يط النق ل – مع دﻻت تول د
الرحﻼت نتيجة اﻻستخدامات المختلفة – نمو المدن من منظور تخطيط النقل – نماذج الحاس ب اﻵل ى المس تخدمة ف ى تخط يط
النقل وإستخدامات اﻷراضى – نظرية المركزية والﻼمركزية – التقويم الفنى لبدائل تخطيط المدن.
 07 06 855نظم النقل الذكية
مقدم ة وتعري ف بمحتوي ات المق رر وأهداف ه – أن واع نظ م النق ل الذكي ة – ط رق تطبي ق نظ م النق ل الذكي ة واﻹمكاني ات
التكنولوجية ومكونات البنية اﻷساسية لنظم النقل الذكية – تحليل نظ م النق ل الذكي ة المس تخدمة ف ى دول الع الم المتق دم – البني ة
اﻷساس ية الﻼزم ة لتحقي ق ه ذه الخدم ة )أجه زة الحاس ب اﻵل ى واﻹتص اﻻت وب رامج الكمبي وتر المتخصص ة( – أس اليب نق ل
المعلومات السلكية والﻼسلكية بين مصادر المعلومات والبنية اﻷساسية – نماذج الحاس ب اﻵل ى المس تخدمة ف ى تطبيق ات نظ م
النقل الذكية.
 07 06 856أنظمة ووسائط النقل
مقدم ة وتعري ف بمحتوي ات المق رر وأهداف ه  -أنظم ة النق ل  -التنس يق ب ين وس ائط النق ل  -النق ل عل ي الط رق )المركب ة
وخواص ها  -ت درج ش بكة الط رق وع دد الح ارات وس عة الطري ق  -أم اكن اﻻنتظ ار(  -محط ات النق ل اﻷرض ية  -تخط يط
وإدارة النقل الريف ي والحض ري  -النق ل بالس كك الحديدي ة  -النق ل الج وي  -النق ل الم ائي  -النق ل باﻷنابي ب  -محط ات الش حن
والتفريغ ومحطات الحاويات.
 07 06 857تطبيق تكنولوجيا المعلومات فﻰ اللوجستيات
مقدمة وتعريف بمحتويات المقرر وأهداف ه  -تط ور الفلس فات الخاص ة بالوجس تيات  -نظ م تخط يط اللوجس تيات  -تطبيق ات
تكنولوجي ا المعلوم ات ف ي اللوجس تيات )التج ارة اﻹلكتروني ة ،الس وق اﻹلكتروني ة ،اﻹنترن ت والتج ارة ،التب ادل اﻻلكترون ي
للبيانات(  -تكاليف النقل اللوجستية  -النظام الهيكل ي لمؤسس ات اللوجس تيات  -عوائ ق تطبي ق نظ م اللوجس تيات العالمي ة في
الدول النامية.
 07 06 865موضوعات متقدمه فﻰ الجيوديسيا والمساحه الجيوماتيكية
شكل وحجم القطع الناقص ومعادﻻته – تعريف الب ارامترات  -اﻻح داثيات الكرتيزي ه والجيوديس يه – اﻻح داثيات ل نقط القط ع
الناقص على نظام مستوى المريدان – اﻻنواع المختلفه لخطوط العرض فى الجيوديسيا  -انصاف اقطار التقوس.
 07 06 866الميزانية وحساب الكميات
مس توى المقارن ه – المناس يب وانواعه ا – الت دوين وحس اب المناس يب – طريق ة مس توى س طح المي زان – ط رق المقارن ه –
اختب ار الوت دين -المس احات – طريق ه اش باه المنحرف ات  -اﻻش كال المنتظم ه – المس احات م ن اﻻح داثيات – الحج وم م ن
القطاعات العرضيه – الحجوم من خطوط الكنتور والميزانيه الشبكيه.
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07 06
07 06
07 06
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مشروع دبلوم فﻰ هندسة المواصﻼت
تقرير علمﻰ ماجستير الهندسة فﻰ هندسة المواصﻼت
رسالة ماجستيرالعلوم فﻰ هندسة المواصﻼت )طرق(
رسالة ماجستيرالعلوم فﻰ هندسة المواصﻼت )السكة الحديدية(
رسالة ماجستيرالعلوم فﻰ هندسة المواصﻼت )المساحة(
رسالة ماجستيرالعلوم فﻰ هندسة المواصﻼت )الموانﻰ والمنشآت البحرية(
رسالة ماجستيرالعلوم فﻰ هندسة المواصﻼت )تخطيط النقل وهندسة المرور(
رسالة الدكتوراه فﻰ هندسة المواصﻼت )طرق(
رسالة الدكتوراه فﻰ هندسة المواصﻼت )السكة الحديدية(
رسالة الدكتوراه فﻰ هندسة المواصﻼت )المساحة(
رسالة الدكتوراه فﻰ هندسة المواصﻼت )الموانﻰ والمنشآت البحرية(
رسالة الدكتوراه فﻰ هندسة المواصﻼت )تخطيط النقل وهندسة المرور(

71

