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 :اآلتيةمن األقسام  كليةالتتكون          )١�دة (
          قسم الرياضيات والفيزياء اهلندسية -١
   قسم اهلندسة املعمارية -٢
  قسم اهلندسة اإلنشائية -٣
  قسم هندسة الرى واهليدروليكا -٤
  قسم هندسة املواصالت -٥
  اهلندسة الصحيةقسم  -٦
  امليكانيكية ندسةاهلقسم  -٧
  قسم هندسة الغزل والنسيج -٨
  قسم هندسة اإلنتاج -٩

  قسم اهلندسة البحرية وعمارة السفن -١٠
  قسم اهلندسة الكهربية -١١
  النظم  و هندسة احلاسب قسم -١٢
  واإلشعاعية قسم اهلندسة النووية -١٣
  قسم اهلندسة الكيميائية -١٤

  :تدريس المقررات اآلتية يدخل فى اختصاص كل قسم     )٢�دة (

 قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية: -١

  اإلحصاء، امليكانيكا، الفيزياء، الرسم اهلندسى، اإلسقاط اهلندسى.، اضياتيالر 

  قسم الهندسة المعمارية: -٢
اسب اآلىل ىف العمارة، الدراسات البصرية ونظرية األلوان، احل مبادئ التصميم املعمارى، إنشاء معمارى،

نظريات العمارة، الظل واملنظور، التحكم البيئى ىف املباىن، التصميم املعمارى، التصميمات التنفيذية، األنظمة 
التقنية ىف املباىن، التصميم الداخلى، تنسيق املواقع، الفنون املعاصرة، احلفاظ على العمران، العمارة والبيئة، 

دارة مشروعات البناء، تكنولوجيا البناء والتشييد، دراسات اجلدوى اإلقتصادية إدراسات حتليل املواقع، 
اجلغرافية احلضرية، الفراغات احلضرية، البنية  ،للمشروعات، اإلسكان ىف الدول النامية، تصميم اتمعات الريفية

الكميات واإلسكان، التخطيط العمراىن اإلقتصاد احلضرى، األساسية احلضرية، نظم املعلومات اجلغرافية، 

، وإقتصاديات اإلسكان نظرياتنظريات العمارة والنقد، مشروعات اإلسكان،  ووضع الربامج،، البحوث املواصفاتو
  .مشروعات التصميم احلضرى، نظريات التصميم احلضرى

  قسم الهندسة اإلنشائية: -٣
ساسات، خراسانة مسلحة، نظرية اإلنشاءات، خواص املواد واختبارها، ميكانيكا الرتبة، هندسة األ

هندسة التشييد، حتليل إنشائى بالطرق احلديثة، إدارة املشروعات اهلندسية، هندسة مواد متقدمة، املنشآت 
املعدنية، تصميم املنشآت الصناعية واملباىن العالية، منشآت وكبارى خرسانية، العقود والكميات 

  وكبارى معدنية. واملواصفات,التفتيش وضبط اجلودة والرتميم، منشآت 
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  قسم هندسة الرى والهيدروليكا: -٤
هيدرولوجيا، اهليدروليكا، تصميم نظم الرى املتطورة، هيدرولوجيا تطبيقية، هندسة الرى والصرف، 
هيدروليكا تطبيقية، تصميم خطوط وشبكات املواسرب، تصميم منشآت الرى، تطبيقات احلاسب اآلىل ىف 

  ت اهليدروليكية.  املنشآت اهليدروليكية، املنشآ

  قسم هندسة المواصالت: -٥
املساحة والطبوغرافية، الرسم املدىن، اجليولوجيا اهلندسية، املساحة والفوتوجرامرتى، ختطيط النقل وهندسة 
املرور، املساحة اجليوديسية، تطبيقات التقنيات واألجهزة احلديثة ىف املساحة،التخطيط والتوقيع املساحى 

هندسة الطرق، ختطيط نظم املدنية، هندسة السكك احلديدية، هندسة املواىن واملنشآت البحرية،  ملشروعات اهلندسة

  الشواطئ، تطبيقات احلاسب اآلىل ىف اهلندسة املدنية. النقل، هندسة

  قسم الهندسة الصحية: -٦
  هندسة اإلمداد باملياه، اهلندسة الصحية، هندسة الصرف الصحى.

  ة:هندسة الميكانيكيالقسم  -٧
ميكانيكا املواد، مبادئ وقياسات السريان واحلرارة، رسم ميكانيكى، ميكانيكا آالت، رسم ميكانيكى 
باحلاسب، ثرموديناميكا، تطبيقات احلاسب اآلىل ىف اهلندسة امليكانيكية، تصميم ميكانيكى، ميكانيكا املوائع، 

إنتقال حرارة، ديناميكا غازات، حتكم  أسس هندسة اإلحرتاق، إهتزازات ميكانيكية، حمركات إحرتاق داخلى،
آىل، حمطات قوى حرارية، آالت هيدروليكية، تربيد وتكييف هواء، التصميم األمثل، تصميم املعدات احلرارية، 
ميكانيكا املوائع الصناعية، توربينات غازية، مقدمة ىف امليكاترونيك، تشغيل وإدارة حمطات القوى احلرارية، آالت 

احلرارية، دوائر هيدروليكية،  تريبولوجى، تطبيقات ىف اهلندسةت متقدمة ىف هندسة اإلحرتاق، املوائع، موضوعا
  هندسة سيارات، البيئة والطاقة. 

   قسم هندسة الغزل والنسيج: -٨
تكنولوجيا والنسيج،  آالت الغزل ونظرية تصميمطبيعةالشعريات،  و رسم وانشاء ماكينات، خامات                   

النسيج، و ، طبيعةاخليوط واختباراا، مراقبة جودة الغزل تكنولوجيااملنسوجات، حتضريات النسيج ،الغزل
ىف الصناعات النسيجية، نظم  تطبيقات احلاسب اآليلتكنولوجيا انتاج اخليوط، طبيعة وتراكيب اقمشة، 

تكنولوجيا ، لوجيا النسيجتكنو والنسيج، تكنولوجيا غزل اآللياف الصوفية،  ميكانيكا آالت الغزلاملعلومات، 
، املالبس اجلاهزة، االقمشة الغري منسوجة، تصنيع واستخدام االقمشة الصناعية، اخليوط الصناعيةانتاج 

تكنولوجيا انتاج اخليوط الصناعية املضخمة، نظريات الغزل، نسيج وتريكو، هندسة املالبس، تكنولوجيا انتاج 
االقمشة الغري تقليدية، التحكم اآلىل والربوت ىف الصناعات النسيجية، اخليوط الغري تقليدية، تكنولوجيا انتاج 

   تكنولوجيا التجهيز، نظم الغزل احلديثة، نظم النسيج احلديثة.

  قسم هندسة اإلنتاج: -٩
تكنولوجيا اإلنتاج، تكنولوجيا املواد، رسم عناصر آالت القطع، السباكة واللحام، حبوث عمليات، 

جيا التشكيل، نظرية قطع املعادن، ميكانيكا اجلوامد، قياسات بعدية، تصميم عناصر عمليات تشغيل، تكنولو 
آالت القطع، نظرية اآلالت، اللدونة وتشكيل املعادن، نظرية وتصميم آالت القطع، املرتولوجيا اهلندسية، 

مة القياس ختطيط وتصميم املنشآت، ختطيط ورقابة االنتاج، ماكينات تشغيل متقدمة، التحكم اآلىل، انظ
املتقدمة، االنظمة امليكاإلكرتونية، تكنولوجيا املواد املتقدمة، ضبط اجلودة، ديناميكا آالت االنتاج، التشغيل 
باحلبيبات الناحتة، االختبارات الالإتالفية، عمليات التشغيل الالتقليدية، االدارة اهلندسية والتنظيم، حتسني وادارة 

، هندسة املعرفة، انظمة القياس باستخدام احلاسب، تكنولوجيا التشغيل املتقدمة، اجلودة، اختيار املواد اهلندسية
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حتليل االيار، آالت القطع ذات التحكم الرقمى، اسس وتطبيقات انظمة التحكم ىف الضوضاء، منذجة 
  وحماكاة النظم الصناعية، تصميم االسطمبات، تكنولوجيا الصيانة (مراقبة حالة املاكينات). 

 م الهندسة البحرية وعمارة السفن:قس -١٠

ميكانيكا املوائع، رسم سفن وآالا، رسم ماكينات وآالت سفن، عمارة حبرية، حتليل إنشائى للسفن، 
إنشاء السفن، برجمة احلاسب اآلىل، ميكانيكا املوائع وآالت هيدروليكية، تكنولوجيا املواد، تصميم إنشائى 

دفع السفن، الطرق اإلحتمالية ىف املنظومات البحرية،تكنولوجيا بناء  للسفن، هيدروديناميكا السفن،منظومات
قوى حبرية، ديناميكا الوحدات البحرية، جتهيزات السفن، هندسة ماوراء  السفن، تصميم السفن، حمطات

الشواطىء، تصميم السفن بإستخدام احلاسب اآلىل، حتليل املخاطرة، هندسة ترسانات، إنتقال حرارة وتربيد 
  يف، ديناميكا اإلنشاءات البحرية، ماكينات مساعدة.وتكي

  قسم الهندسة الكهربية: -١١

الدوائر الكهربية، الفيزياء احلديثة، مدخل إىل أنظمة الطاقة، القياسات الكهربية واإللكرتونية، النبائط 
مبادئ املعاجلات الدقيقة، والدوائر اإللكرتونية، مدخل إىل الدوائر املنطقية والربجمة، حتليل الدوائر الكهربية، 

ااالت الكهرومغناطيسية، هندسة اإللكرتونيات، هندسة القوى الكهربية، هندسة اآلالت الكهربية، التحكم 
وتطبيقات احلاسب اآلىل، نظم القياسات، مقدمة للدوائر املتكاملة، إلكرتونيات القوى، وقاية نظم القوى، 

هربية، اإلتصاالت ملنظومات القوى الكهربية، معاجلة اإلشارات لنظم هندسة التحكم اآلىل، هندسة املواد الك
القوى الكهربية، حتليل نظم القوى الكهربية،التطبيقات الصناعية وهندسة التنفيذ لنظم القوى، آالت كهربية 

طيط خاصة، امليكاترونيات واآلليات، األمتته الصناعية، هندسة الضغط العاىل، التحريك الكهرىب، تشغيل وخت
إلكرتونيات اجلوامد،  نظم القوى الكهربية، التحريك بإستخدام اجلوامد، التحكم ىف اآلالت والقوى الكهربية،

حتليل الدوائر اإللكرتونية، تصميم الدوائر املنطقية، اآلالت الكهربية وأنظمة القوى، النبائط شبه املوصلة، 
ات، اإلشارات والنظم، الدوائر املتكاملة التشاية، أوساط املعاجلات الدقيقة، املوجات الكهرومغناطيسية والصوتي

النقل امليكروموجية والبصرية، اإلتصاالت التشاية، نظم التحكم ومكوناا، النبائط امليكروموجية، النبائط 
سة البصرية، القياسات اإللكرتونية وامليكروموجية، نظم اإلتصاالت البصرية، الدوائر املتكاملة الرقمية، هند

اهلوائيات، معاجلة اإلشارات الرقمية،نظم اإلتصاالت، منذجة وتصميم الدوائر املتكاملة ذوات التكامل الكبري 
جدا، نظم اإلتصاالت املتقدمة، اهلندسة البيوطبية، شبكات اإلتصاالت، نظم التحكم الرقمى واإلنساليات، 

  اإلتصاالت الرقمية.

  : هندسة الحاسب والنظمقسم  -١٢
أساسيات ، هياكل البيانات، نظرية اإلحتماالت وتطبيقتها ىف احلاسبات، برجمة، والربجمة تاحلاسبا

رياضيات التحليل العددى ، نظم رقمية، الطرق اإلحصائية للحاسبات، الرياضيات للحاسبات، احلاسبات
التحكم الرقمى نظم ، نظم ميكرووية، نظم التحكم اخلطى، برجمة النظم واملكونات، وتطبيقاا ىف احلاسبات

حبوث العمليات ، نظم التشغيل، خوارزميات معاجلة ونقل اإلشارات الرقمية، حتليل اخلوارزميات، اللخطى
اإلتصاالت ، نظم قواعد البيانات، لغات الربجمة واملرتمجات، عمارة احلاسب، النظم املدجمة، واحلاسبات

نظريةالتحويل ومناذج القابلية ، لرسم باحلاسبا، الذكاء اإلصطناعى، هندسة الربجميات، وشبكات احلاسبات
، موضوعات خاصة ىف هندسة احلاسب، تقنيات الوصول للحلول املثلى، التعرف على األمناط، للحساب

، النظم املوزعة وبرجمة الشبكات، نظم التحكم احلديث، موضوعات خاصة ىف نظم املعلومات والربجميات
صة ىف هندسة النظم، موضوعات خاصة ىف علوم احلاسب، موضوعات ىف شبكات احلاسب، موضوعات خا

   تقييم أداء نظم احلاسبات. 
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  :واإلشعاعية قسم الهندسة النووية -١٣

ص واختبار املواد النووية، افيزياء حديثة، مقدمة علوم مواد هندسية،مقدمة هندسة نووية واشعاعية، خو 
مان االشعاعى، مواد املفاعالت النووية، كيمياء اشعاعية، فيزياء نووية، ديناميكا حرارية وكينتيكا الغازات، اال

انتقال حرارة، طرق تشخيص املواد، بيولوجيا اشعاع، حماكاة احملطات النووية، ميكانيكا الكم، النظرية 
الكهرومغناطيسية والبالزما، فيزياء املفاعالت النووية، الكشف عن االشعاع، حمطات قوى حرارية، الطرق 

املواد،مبادئ حماكاة انتقال االشعة، امان املفاعالت النووية، حتليل املفاعالت النووية، تصميم الدروع  احلسابية ىف
االشعاعية، التحكم اآلىل ىف املفاعالت، دورات الوقود النووى، االختبارات الغري اتالفية، مقدمة ىف التصوير 

شعاعى إلاتطبيقات النظائر املشعة، التصوير  الطىب االشعاعى، حمطات القوى النووية، كيناتيكا املفاعالت،
  للمواد، الفيزياء الصحية االشعاعية، قياسات احملطات النووية،   

  قسم الهندسة الكيميائية:  -١٤
الكيمياء اهلندسية، احلسابات املربجمة للمهندسني الكيميائيني، كيمياء عضوية، كيمياء غري 

تزان األطوار، كيمياء غري عضوية وحتليلية، علوم مواد، العمليات عضوية،كيمياء فيزيائية،كيمياء السطوح وإ
الكيميائية، هندسة الفلزات، أساسيات اهلندسة الكيميائية، الديناميكا احلرارية ىف اهلندسة الكيميائية، إنتقال 

يميائية، احلرارة، هندسة سريان املوائع، عمليات الفصل، هندسة التآكل، النمذجة واحملاكاة ىف اهلندسة الك
معاجلة املياه، اهلندسة الكيميائية احليوية، هندسة الوقود واإلحرتاق،مصادر الطاقة البديلة، هندسة التفاعالت 
الكيميائية، العمليات الكهروكيميائية، تكنولوجيا األمسدة، صناعات سيليكاتية، الفلزات اإلستخالصية، 

لزيوت والدهون، مواد الصباغة وجتهيز املنسوجات، العمليات تكنولوجيا األلياف الطبيعية واألنسجة، تكنولوجيا ا
امليكانيكية املشرتكة، صناعات العمليات الكيميائية، هندسة تكرير البرتول، هندسة الغاز الطبيعى، معاجلة مياه 

حتلية  الصرف، معاجلة املخلفات الغازية والصلبة، التحكم ىف العمليات الكيميائية، تصميم العمليات الكيميائية،
  املياه، هندسة األمان واملفرقعات، املوائع الغري نيوتونية، هندسة البلمرات، املواد املركبة واملقواه، البرتوكيماويات.

  
   يشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب على مقررات اإلنسانيات و اللغة األجنبية والتقنية،        )٣( �دة

  .شراف على بعض هذه املقررات إىل قسم أو أكثر من أقسام الكليةوله أن يعهد باإل              
  

   ) املقررات الدراسية وعدد الساعات املخصصة هلا أسبوعيا ٢٦تبني اجلداول املرفقة ىف املادة (  -أ    )٤( �دة
   تبني  وتوزيع هذه الساعات على احملاضرات  والتمارين النظرية والعملية  والشفوى، كما                

       اجلداول عدد  الساعات املخصصة لالمتحان التحريرى لكل مقرر و الدرجات العددية                          
  املخصصة لألعمال الفصلية والعملى والشفوى واالمتحان التحريرى.                         

  ) احملتوى العلمى لكل مقرر.٢٧تبني املادة (   -ب
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ىف                       اهلندسـة درجـة البكـالوريوس جامعة اإلسكندرية بناء على طلـب جملـس كليـة  متنح  )٥�دة (

  أحد التخصصات اآلتية:

  ىف أحد الشعب اآلتية: اهلندسة املعمارية -١

  مباىن عامة �

 إسكان �

  تصميم حضرى �

  اهلندسة املدنية  -٢

  امليكانيكية ندسةاهل -٣

  هندسة الغزل والنسيج -٤

  هندسة اإلنتاج-٥

  اهلندسة البحرية وعمارة السفن -٦

  :اآلتيتنياهلندسة الكهربية ىف إحدى الشعبتني -٧

  القوى واآلالت الكهربية �

  االتصاالت واإللكرتونيات �

  احلاسب والنظمهندسة  -٨

  النووية واإلشعاعيةاهلندسة  -٩

  الكيميائيةاهلندسة  - ١٠

  و ونوفمرب.ومتنح درجة البكالوريوس سنويا ىف دورى يوني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


