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  مقدمــــــــة
  

غ مدى واسعا في المجتمع المعاصر            إن   ذي بل ل ال  هو نتيجة تعاظم دور المهندس في التطور العلمي الهائ
ان    ،الهميه مكانته العلمية والبحثية الفعالة في شتى المجاالت     ذا آ ات     اول صناعية والهيئ اد الوحدات ال عتم

سبة       سايرة   ة  يالهندس من دراسته     والشرآات على الخبرات المكت ا لم ة       اساس ة والتكنولوجي  التطورات العلمي
  .المتالحقة

 
ه           جامعة االسكندرية    –وحرصا من آلية الهندسة      ة والبحثي على متابعه مسيره التقدم وتقويه الخبرات العلمي
ور ال  ذلك التط ة ل ا  المدعم وير مناهجه ة بتط الم قامت الكلي شهده الع ا  وذي ي ات العلي ستوى الدراس ع م رف

رات          المختلفة حتى يمكن     والبحوث بها وتزويدها بالبرامج األآاديمية       ه الخب ة مجاالت التطوير وتقوي متابع
  .  فى العلوم والتكنولوجياالعلمية والبحثية التى من شأنها مسانده التطور المتالحق المشهود 

  

  

  

  
  

   :الرؤيه
 جامعه االسكندريه رائده فى العلوم الهندسيه على مستوى الشرق االوسط            –أن تكون آليه الهندسة     

ا  ة   وافريقي ز أعضاء هيئ ن خالل تمي ك م ع وذل ه المجتم ى وخدم يم والبحث العلم ال التعل ى مج ف
ه المحيطه خاصه                التدريس بها وتوفير برامج التعليم والبحث واالمكانيات المتميزه المرتبطه بالبيئ

.الصحراويه والبحريه

  : الرساله
الل           ن خ داع م ار واالب اعى واالبتك ل الجم ى العم ادره عل زه الق يه المتمي وادر الهندس ل الك تأهي
ه                 ايير االآاديمي مواصله التعليم والتعلم والتدريس والبحث العلمى وتداول المعرفه وفق افضل المع

شر الع       شجيع الن دولى وت ومى وال ى والق ع المحل ات المجتم ه احتياج ه لخدم ى  والمهني ى والتقن لم
 .واالسهام فى تنميه القدرات المعرفيه الفراد المجتمع ومؤسساته وتمكينها من التعليم المستمر

  : االهداف
  .ه واالنسانيه   اعداد خريج ملم بالحديث من العلوم االساسيه والهندسي -١
اعداد خريج ملم بوسائل التكنولوجيا الحديثه وتكنولوجيا المعلومات وآيفيه التعامل معها    -٢

. 
 .اعداد خريج قادر على اتخاذ القرار والتعامل مع االزمات وحل المشكالت    -٣
 .تزويد الطالب بالقدرات اللغويه الالزمه لالستفاده من عولمه المعرفه     -٤
 .ادر على توضيح رؤيته واالتصال بالمجتمع المحيط والتاثير فيه   اعداد خريج ق -٥
اعداد خريج قادر على المنافسه فى سوق العمل فى ظل الظروف المتغيرة للمجتمع  -٦

 .الدولى   
اعداد خريج قادر على تطبيق اساليب التفكير العلمى الهندسى والتحليل واالستنباط ولديه  -٧

 .ستمر   الرغبه والقدره على التعلم الم
اعداد آوادر علميه قادره على البحوث االآاديميه والتطبيقيه فى التخصصات الهندسيه  -٨

 .   المختلفه
المساهمه فى خدمه المجتمع والبيئة من خالل المشارآه فى وضع الرؤى المستقبليه  -٩

    .واالستراتيجيات الالزمه للتنميه المستدامه خاصه فى البيئتين الصحراويه والبحريه
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  :تطور إنشاء الكلية بأقسامها العلمية 

  .أنشأت آلية الهندسة بجامعة القاهرة فرعا لها باإلسكندرية  ١٩٤١
  . بإنشاء جامعة اإلسكندرية ١٩٤٢ لسنة ٣٢صدور مرسوم بقانون رقم  ١٩٤٢
  ) .         عمارة ، مدني ، ميكانيكا ، آهرباء ( بداية الدراسة بالسنة اإلعدادية والسنة األولى  ١٩٤٣
  .نشاء قسم الهندسة الصحية والبلديات إ ١٩٤٦
  .إنشاء قسم الهندسة الكيميائية  ١٩٥٣
  .إنشاء قسمي هندسة القوى الميكانيكية وهندسة الغزل والنسيج  ١٩٦٠
  .إنشاء قسم الهندسة البحرية  ١٩٦١
  .إنشاء قسم هندسة اإلنتاج  ١٩٦٢
  .إنشاء قسم الهندسة النووية  ١٩٦٣
 .إنشاء قسم اآلالت الحاسبة والتحكم اآللي  ١٩٧٤

 
  : العلمية األقسام

                               قسم الهندسة المعمارية   -
  قسم الهندسة اإلنشائية                                                   -
  قسم هندسة الري والهيدروليكا                                       -
                                                         قسم هندسة المواصالت               -
    قسم الهندسة الصحية                                                                            -
   قسم الهندسة الميكانيكية                                                  -
                                                           قسم هندسة اإلنتاج-
                                      قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن-
   قسم هندسة الغزل والنسيج                                             -
  قسم الهندسة الكهربية                                                   -
                                                              قسم هندسة الحاسب والنظم     -
  قسم الهندسة النووية واإلشعاعية                                     -
                    قسم الهندسة الكيميائية                                  -
   قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية  -
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  ساسيةالقواعد األ: الباب األول

مادة 
)١(  

 :  والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجلس آلية الهندسةالدبلوماتتمنح جامعة اإلسكندرية 
 المهنية  دبلوم الدراسات العليا -الدراسات العليا دبلوم  -١

 .دبلوم الدراسات العليا التخصصية -                                 
 ستير الهندسة ماج -   :  الماجستير درجة -٢

 . ماجستير العلوم الهندسية-                                
   . الدآتوراهدرجة -٣

مادة 
)٢(  

  :مواعيد الدراسة
 . االمتحاناتاسي شاملةا أسبوع در١٥يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة : فصل الخريف -١
  . االمتحاناتة شامل أسبوع دراسي١٥يبدأ السبت الثاني من فبراير ولمدة : فصل الربيع -٢
   . أسابيع دراسية شاملة االمتحانات٨يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة : فصل الصيف -٣

مادة 
)٣(  

  :نظام الدراسة
 ساعة معتمدة لكل ١٦ُيسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال يزيد عن 

 وال  . ساعات معتمدة٩في عدد من الساعات ال يزيد عن آما يسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف . فصل
  .تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات

مادة 
)٤(  

  :الساعة المعتمدة
  :الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن آل مقرر في الفصل الدراسي الواحد، وهى تعادل

 .ساعة دراسية نظرية واحدة في األسبوع  )أ 
  .يتين أو ساعتين من التدريبات المعملية في األسبوعأو ساعتين تطبيق  )ب 
  .أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية في األسبوع طوال الفصل الدراسي  )ج 

مادة 
)٥(  

  :الشروط العامة للقبول والتسجيل
يقبل الطالب الحاصل على درجة بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى  -١

 ..عات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا أستوفي شروط القبول بكل برنامجللجام
وأن يحصل على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس ) إن وجدت(أن يستوفي الطالب شروط القسم العلمي  -٢

 .الكلية
 .أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا -٣
 .ررات المناسبة ويمأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من المرشد األآاديمي ورئيس القسميختار الطالب المق -٤
  .التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية له -٥
 .ال يعتبر الطالب مسجًال في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة -٦
 بإنهاء إجراءات التسجيل قبل نهاية األسبوع الثاني من فصلى الخريف والربيع أو الطالب الذي ال يقوم -٧

  .األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور المحاضرات

مادة 
)٦(  

  :قواعد دراسة مقرر
 .يقرر مجلس الكلية الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسية -١
 –الخريف (نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي يضيف أي مقرر قبل /يحق للطالب أن يحذف -٢

أو نهاية األسبوع األول من فصل الصيف بعد تعبئة نموذج الحذف واإلضافة واعتماده من المرشد ) الربيع
 .األآاديمي دون أن يظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي

 األسبوع الثاني عشر من بداية فصلي الربيع يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية -٣
والخريف أو األسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المرشد 
األآاديمي وفي هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب 

Withdrawal (w) في سجله الدراسي . 
فإذا . على األقل من الساعات التدريسية للمقرر% ٧٥ بدخول االمتحان النهائي إال إذا حضر ال يسمح للطالب -٤

يخطر الطالب بحرمانه من دخول . من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر% ٢٥تجاوزت نسبة غيابه 
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 امتحان نهاية الفصل ويرصد له في سجله الدراسي منسحبا انسحابا إجباريا من المقرر
)Forced Withdrawal (FW. 

 إذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائي لمقرر أو I (Incomplete(يحصل الطالب على تقدير غير مكتمل  -٥
إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية شريطة 

رر وعليه أداء االمتحان خالل أسبوعين من بدء على األقل من متطلبات المق% ٧٥أن يكون قد حضر وأدى 
  ).FW (منسحب اجبارىالفصل الدراسي التالي وإال حصل على تقدير 

  ال تحسب له آساعات دراسية وال (I, W, FW or MW)دير المقررات التي يحصل فيها الطالب على تق -٦
 .تدخل في حساب المتوسط التراآمي للدرجات

 أي مقرر سبق له النجاح أو الرسوب فيه بغرض تحسين تقديره في هذا يحق للطالب إعادة التسجيل في -٧
 .المقرر

عليها في المقررات في جميع  جميع تقديراته الحاصل (Transcript) في سجل الطالب الدراسييرصد  -٨
 .(CGPA) محاوالته وتدخل جميعًا في حساب المتوسط التراآمي للدرجات في جميع الفصول الدراسية 

 التسجيل في مقررات دراسية من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ضمن برنامجه الدراسي يجوز للطالب -٩
وذلك بعد موافقة مجلس الكلية  بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص وتدخل هذه المقررات في حساب 

 .Grade Point Average (GPA)المتوسط التراآمي للدرجات 
 ات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيه على تقدير اقل منال يحسب للطالب المقرر ضمن الساع  -١٠

C ويحق للطالب دراسة مقرر بديل إذا آان اختياريًا اساسيًا ، ويجب عليه إعادة دراسة المقرر إذا آان . 
 .ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى في ذات التخصص في حاله شطب الطالب من البرنامج   -١١
الب المقرر الذي درسه ومر عليه أآثر من خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر وحتى وقت ال يحسب للط -١٢

 .الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو سبع سنوات حتى وقت الحصول على الدآتوراه
 :حساب المتوسط التراآمي للدرجات -١٣

  
  . نقاط المقررXعدد الساعات المعتمدة للمقرر = نقاط تقدير المقرر  - أ
  :وفقًا للمعادلة) ألقرب ثالثة أرقام عشرية( لكل فصل دراسي GPAمتوسط التراآمي للدرجات  ال-ب 

  
  ] + ...........٢نقاط تقدير المقرر ] + [١نقاط تقدير المقرر   [                                                    

  مقررات الدراسية التي أآملها الطالب في الفصل الدراسي مجموع الساعات المعتمدة لكل ال                         
  

   : وفقا للمعادلةCGPA  يتم حساب إجمالي المتوسط التراآمي للدرجات -ج 
 

                        مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التي أآملها الطالب
   الدراسيةكل المقررات ل                         مجموع الساعات المعتمدة 

  
من % ٧٥يمكن للطالب التسجيل في مقرر دراسي آمستمع دون دخول االمتحان وفي حالة حضور الطالب  -١٤

 .Listener (L)الساعات التدريسية للمقرر أو أآثر يرصد للطالب تقدير مستمع 
از المتطلب                       -١٥ ه أن يجت سابق  ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إذا آان له متطلب سابق ويجب علي ال

 .أوًال
ه              -١٦ ة العسكرية ويرصد ل يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدم

  . في سجله الدراسيMilitary Withdrawal (MW) تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية 
سجل الدراسي      -١٧ ه في بح    In Progress (IP)يرصد تقدير الطالب في ال اء تقدم الة الماجستير أو    أثن ث رس

 Satisfactory (S)بتقدير مرضي     رسالة الماجستير أو الدآتوراه    نتيجة مناقشة    للطالبرصد  يو .الدآتوراه
  .GPA وال تدخل في حساب متوسط نقاط التقدير Unsatisfactory (U)أو غير مرضي 

مادة 
)٧(  

  :قواعد تقييم المقرر
ائي آ       % ٦٠يخصص   -١ ة         ويخصص حد اقصى     من الدرجة لالمتحان النه ارات الدوري اقي الدرجة لالختب ب

 .والتقييم المستمر
 :يكون نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة آما يلي -٢
  

= CGPA 

= GPA 
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    Performance   اآلداء    
fors  

Grade  
  التقدير/المعدل

Points 
 النقاط

A  4.000  
A-  3.666  ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء عاليًا  

 High Performance  
B+  3.333 
B 3.000 
B-  2.666 
C+ 2.333 

  

  ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء مرضيًا
 Satisfactory Performance  

  C  2.000 
  ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء أقل من المتوقع منهم

Less than Expected Performance  C-  1.666 

D+  1.333 يرصد هذا التقدير للطلبة الذين اظهروا أداء غير مرض  
 Unsatisfactory Performance  D  1.000 

 Fail  F  0.000يرصد للطالب راسب                                                     
 ---  Withdrawal  Wيرصد للطالب المنسحب من مقرر                         

 ---  Forced Withdrawal FW    د للطالب المنسحب إجباريًا من المقرريرص
 ---  Incomplete  I              يرصد للطالب الذي لم يكمل متطلبات المقرر

 ---  Military Withdrawal  MWيرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرية
 ---  Listener L                                    يرصد للطالب المسجل مستمع

 ---  In Progress IP يرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل بعد  
 ---  Satisfactory S         يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح

   ---  Unsatisfactory Uيرصد للطالب عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية

مادة 
)٨(  

  :الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا
اء          ة بن يس الجامع تحدد في بداية آل عام دراسي قيمة تسجيل الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العليا بقرار من رئ

   .على موافقة مجلس الجامعة

مادة 
)٩(  

  :المرشد األآاديمي
ن،          يحدد القسم لكل طالب مرشدا أآاديميا ويفضل أن يكون من أعضاء             ا أمك هيئة التدريس من نفس التخصص آلم

اد   صح واإلرش ديم الن ك لتق ب   وذل ة الطال رة دراس الل فت ة خ ة العلمي ررات    والمتابع ار المق ي اختي ساعدته ف  ولم
د  ويستبدل المرشد األآاديمي بالمشرف العلمي     . الدراسية األساسية و التكميلية الالزمة لمجال تخصصه       سجيل   عن  ت

ر العلمى ا  . الهندسة تير اجس لمالتقري دمام ية ل المتق وم الهندس دآتوراه فيكون المشرف أدرجتي ماجستير العل وال
ة   ، . والذى يجب تحديده فبل التسجيل فى الدرجة المتقدم اليهاالرئيسى هو المرشد االآاديمى له    ويجوز للطالب حري

   . آلما آان ذلك ممكنا الرئيسىاختيار المشرف

مادة 
)١٠(  

  :لمعتمدةتحويل الساعات ا
دة                           -١ ساعات المعتم ل عدد من ال سمح للطالب بتحوي سم ي بعد موافقة مجلس الكلية  وبناء على اقتراح مجلس الق

د نجح      سبق له أن درسها في جامعة أخرى على أن تكون من بين متطلبات الحصول على الدرجة وان يكون ق
  :أو ما يعادله بشرط C فيها بتقدير ال يقل عن 

د مجم  )  أ( ة عن   أال يزي ساعات المحول ى      % ٣٠وع ال ة للحصول عل ساعات الدراسية الالزم من مجموع ال
  الدرجة،

  أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى،) ب(
   تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى في حساب المتوسط التراآمي للدرجات  ال)ج(

دة                         يسمح للطا  -٢ ساعات المعتم ة الهندسة أن يحول أي عدد من ال ا بكلي لب المسجل في أحد برامج الدراسات العلي
يم           Cالتي نجح فيها بتقدير  امج التعل ة اإلسكندرية في برن ه سبق وأن درسها في جامع  على األقل أو ما يعادل

ي يرغ               ذه        المستمر أو برنامج لم يستكمله إلى أي من برامج الدراسات العليا الت ا إذا آانت ه ب في االلتحاق به
درجات         ي لل ط التراآم ساب المتوس ي ح ساعات ف ذه ال دخل ه امج وت ات البرن ن متطلب ررات م . GPAالمق

دبلوم أو             ي شهادة ال بشرط إال يكون قد مر أآثر من خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر وحتى حصوله عل
  . درجة الدآتوراهدرجة الماجستير وسبع سنوات حتى حصوله على
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  برامج الدراسات العليا: الباب الثاني

ادة  م
)١١(  

كندرية   ة اإلس نح جامع دبلوماتتم ة    ال س آلي راح مجل ى اقت اء عل ة بن ة التالي درجات العلمي  وال
  : الهندسة

  :دبلوم الدراسات العليا المهنية فى: اوال
  تنسيق المواقع

  تطبيقات الوسائط المتعددة في العمارة
   .المواصالتهندسة 

  الهندسة الصحية  
  صيانة وإصالح  بدن السفينه وآالت الدفع

  مكافحة التلوث وهندسة البيئة
 هندسة تكرير البترول والبتروآيماويات       

  :دبلوم الدراسات العليا التخصصية فى: ثانيا
  الهندسة المعمارية و التصميم الحضري

  الهندسة االنشائية
  ادارة مشروعات التشييد

  نشآت الرىم
  هندسة مصادر المياه
  .هندسة المواصالت
  الهندسة الصحية  

  الهندسة الميكانيكية  
  هندسة التصنيع 

  تصميم السفن 
  هندسة ما وراء الشواطئ 

 هندسة القوى واآلالت الكهربية            
  هندسة الغزل 
  هندسة النسيج 

  محطات القوى النووية
    اإلشعاع والبيئة                 

  :ماجستير الهندسة فى: ثالثا
  المعمارية الهندسة 

  الهندسة االنشائية
  ادارة مشروعات التشييد

  هندسة الرى والهيدروليكا 
  .هندسة المواصالت
  الهندسة الصحية
  الهندسة الحرارية
  محرآات االحتراق

  ميكانيكا الموائع 
  ) كمالتصميم الميكانيكى واالهتزازات والتح ( الميكانيكا التطبيقية
  هندسة التصنيع
  الهندسة البحرية

  هندسة ما وراء الشواطئ          
  هندسة الغزل و النسيج

  ) هندسة القوى واآلالت الكهربية -اتصاالت وااللكترونيات (الهندسة الكهربية  
  الهندسة الكيميائية
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  الرياضيات الهندسية
  الفيزياء الهندسية

  : فى الهندسيةماجستير العلوم: رابعا
  ندسة المعماريةاله

  الهندسة االنشائية
  ادارة مشروعات التشييد
  هندسة الرى والهيدروليكا

   : هندسة المواصالت
  ) تخطيط النقل وهندسة المرور- الموانى والمنشآت البحرية - المساحة – السكك الحديدية -الطرق           (

  الهندسة الصحية  
  الهندسة الحرارية
  محرآات االحتراق

   الموائع ميكانيكا
  ) التصميم الميكانيكى واالهتزازات والتحكم(الميكانيكا التطبيقية 
  الهندسة الصناعية
  هندسة التصنيع

  الهندسة البحرية وعمارة السفن
  هندسة ما وراء الشواطئ       

  هندسة الغزل و النسيج
  ) هندسة القوى واآلالت الكهربية -اتصاالت وااللكترونيات (الهندسة الكهربية    

  هندسة الحاسب و النظم
  الهندسة النووية واإلشعاعية
  )٩/٢/٢٠١٠ بتاريخ ٢٧٨ رقم الوزارىقرار ال من(    العلوم والتكنولوجيا النووية

  الهندسة الكيميائية
  الرياضيات الهندسية
  الفيزياء الهندسية

  :دآتوراه الفلسفة فى: اخامس
  الهندسة المعمارية
  الهندسة االنشائية
  ات التشييدادارة مشروع

   هندسة الرى والهيدروليكا
   : هندسة المواصالت

  ) تخطيط النقل وهندسة المرور- الموانى والمنشآت البحرية - المساحة – السكك الحديدية -الطرق           (
  الهندسة الصحية
  الهندسة الحرارية
  محرآات االحتراق

  ميكانيكا الموائع 
  ) انيكى واالهتزازات والتحكمالتصميم الميك(الميكانيكا التطبيقية 
  الهندسة الصناعية
  هندسة التصنيع

  الهندسة البحرية وعمارة السفن
  هندسة الغزل و النسيج
  ) هندسة القوى واآلالت الكهربية -اتصاالت وااللكترونيات (الهندسة الكهربية      
  هندسة الحاسب و النظم

  الهندسة النووية واإلشعاعية
  الرياضيات الهندسية

  فيزياء الهندسيةال
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  دبلوم الدراسات العليالحصول على اقواعد : الباب الثالث

مادة 
)١٢(  

  :شروط التسجيل
 ): ٥(يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا باإلضافة للشروط الواردة في المادة 

 المعترف بها من المعاهد / عاتأن يكون حاصًال على درجة بكالوريوس الهندسة من إحدى الجام -١
 .المجلس األعلى للجامعات

يجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة  -٢
البكالوريوس في غير التخصص بعد اجتيازه عددًا من المقررات الدراسية التكميلية التي يحددها مجلس 

 المقررات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط أال تكون متطلبًا بحيث ال يتجاوز عدد. القسم المختص
وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات يقضي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في  .سابق للمقررات األساسية

, Cهذه المقررات آشرط لتسجيل مقررات الدبلوم ويجب إال يقل المتوسط التراآمي لتلك المقررات عن 
  ..لمقررات ضمن ساعات البرنامجوال تحسب له هذه ا

مادة 
)١٣(  

  :الساعات الدراسية للبرنامج
 :لكي يحصل الطالب على الدبلوم يجب أن يدرس عدد من الساعات المعتمدة بيانها آالتالي

  . المهني الدراسات العليا ساعة معتمدة للحصول على دبلوم٢٤ •
 .التخصصيدبلوم الدراسات العليا  ساعة للحصول على ٣٠ •
  .صد التقدير والمعدل التراآمي للدرجات في شهادة الدبلوموير
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  لحصول على درجة الماجستيراقواعد : الباب الرابع

مادة 
)١٤(  

  :شروط التسجيل
 ): ٥(يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لدرجة الماجستير باإلضافة للشروط الواردة في ماده 

 (+C) فرع التخصص بتقدير عام جيد على األقل أن يكون حاصًال على درجة بكالوريوس الهندسة في -١
 .أو ما يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة  -٢
عددًا من المقررات الدراسية التكميلية في وذلك بعد اجتيازه . البكالوريوس في غير فرع التخصص

بحيث ال يتجاوز عدد المقررات التكميلية . مستوى البكالوريوس أو أعلى والتي يراها القسم ضرورية
عن أربعة مقررات بشرط أال تكون متطلبًا سابق للمقررات األساسية وفي حالة زيادتها عن أربعة 

ي هذه المقررات آشرط لتسجيل مقررات الماجستير وال مقررات يقضي الطالب سنة تأهيلية للنجاح ف
 . تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج

علي الطالب الحاصل على تقدير مقبول في البكالوريوس ويرغب في التسجيل لدرجة  -٣
 . +Cبتقدير  ان وجد والماجستيرالحصول على دبلوم تخصصي فى نفس التخصص المتقدم اليه

ي الطالب   +C  ال يقل عن CGPAلب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير بعد اجتياز الطا -٤ و إال وجب عل
 التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات 

ى                  -   أ سم المعن   يتقدم الطالب بطلب لتسجيل موضوع التقرير العلمى وتحديد المشرف علية الى رئيس الق
 . )Without Thesis(اجستير الهندسة بدون رسالة وذلك فى حالة م

ية -  ب وم الهندس ستير العل ة ماج ى حال دم )With Thesis( ف سى يتق شرف الرئي د موضوع الم  بتحدي
وم الطالب بعرض خطة      د ان يق سم بع ا من مجلس الق ة االشراف واعتماده الة وخطة البحث ولجن الرس

  .البحث امام مجلس القسم المعنى
 ينتحديد مستوي اللغة األجنبية، شرطو ICDL الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليالحصول على  -٥

لنيل درجة الماجستير و ذلك قبل مناقشة التقرير العلمى او الرسالة ووفقًا للقرارات المنظمة الصادرة 
 .من مجلس الجامعة

 ال يقل عن CGPA بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراآمي للدرجات -٦
C+ التقرير العلمى / التقرير العلمى يتم عرض تقرير صالحية الرسالة/ واالنتهاء من موضوع الرسالة

  .على مجلس القسم لتشكيل لجنة الحكم
دير          -٧ تمنح درجة ماجستيرالعلوم الهندسية للطالب الذين يجتازون مناقشة رسالتهم العلمية وال يرصد التق

ي لل دل التراآم وم أو المع ستير العل هادة ماج ي ش ستير  . )With Thesis( درجات ف ة الماج ا طلب ام
سجيل       )Without Thesis(الهندسة   تم ت ر العلمى وي شة التقري د مناق نح الدرجة بع ائج  فتم ع نت جمي

ل عن                      ر العلمى والتى يجب اال تق ا درجة التقري يم       +Cالمقررات مضافا له ك فى استمارات التقي  وذل
دير فى شهادة ماجستير          +C فى ماجستير الهندسة عن      CGPAل  بحيث ال يقل ا    وتظهر الدرجة والتق

  .الهندسة

مادة 
)١٥(  

  :الساعات الدراسية للبرنامج
ى    ساعة معتمدة مقررات دراسية ٣٠يجب أن يدرس الهندسة ماجستير  لكي يحصل الطالب على      باإلضافة إل

دة     ٢٤العلوم عليه دراسة     جستير  مايحصل الطالب على    ولكى  .  ساعات معتمدة للتقرير العلمى    ٣ ساعة معتم
  .  للرسالة ساعات٨وباإلضافة إلى مقررات دراسية 

  

مادة 
)١٦(  

  :هيئة اإلشراف
راح     -١ ى اقت اء عل ستير بن ة الماج سجل لدرج ب الم ى الطال راف عل ة اإلش شكيل لجن ة  ت س الكلي ر مجل يق

ا    اتذة أو األس ين األس ن ب ة م سم البحثي ة الق ق خط سم ووف س الق ساعدينمجل ين . تذة الم وز للمدرس ويج
د عدد المشرفين عن            ة االشتراك في اإلشراف بحيث ال يزي ة    أعضاء اربع   متواجدين داخل الجمهورب

 .جامعة االسكندرية -آلية الهندسة على أن يكون المشرف الرئيسي من 
شترك في اإل                  -٢ ة  أن ي ة مجلس الكلي ة يجوز بموافق شراف احد   في حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامع

ي يجرى                  ة الت رة في مجال التخصص من الجه دآتوراه أو من ذوي الخب المتخصصين حملة درجــة ال
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 .فيها البحث
في حال سفر أحد المشرفين ولم يمض على إشرافه عام فلمجلس الكلية أن يرفع اسمه من لجنة اإلشراف     -٣

 . بناء على اقتراح مجلس القسم
ًا عن مدى          وفي حال سفر المشرف على الرسالة ب       -٤ رًا علمي يادته تقري دم س عد مضى عام على التسجيل يق

اظ                  اقي المشرفين مع االحتف ه من ب ًا علي الة موقع ى الرس تقدم الطالب في البحث خالل مدة اإلشراف عل
 .وفي تقرير الصالحية يكتفي بتقرير المشرف أو المشرفين بالداخل. بحقه في نشر نتائج الرسالة

سجيل                        يحرر المشرفون على الر    -٥ اريخ ت دم الطالب آل ستة أشهر من ت ًا عن مدى تق رًا دوري الة تقري س
ة                     . خطة البحث  ة اختالف آراء أعضاء لجن ة، وفي حال ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة اإلشراف مجتمع

رار المناسب اذ الق ة واتخ سم العلمي بدراسة الحال وم الق سم . اإلشراف يق ارير من مجلس الق د التق تعتم
رأي                   ولجنة الد  ة  ب ا بالكلي تم إخطار الطالب عن طـريق إدارة الدراسات العلي ة  و ي ا بالكلي راسات العلي

الة        ي الرس ه ف دى تقدم ن م راف ع ة اإلش سجيل      (لجن اء ت ب أو إلغ ذار الطال سجيل أو إن تمرار الت اس
  ).الرسالة

ه       يلغى تسجيل الطالب إذا حرر له ثالثة تقارير دورية تفيد بأن أداءه غير مرٍض و ذ                 -٦ د توجي ك بع ة  ل ثالث
  . لهانذارات

مادة 
)١٧(  

  :لجنة الحكم 
  )With Thesis( ماجستير العلوم الهندسية: اوال

سم المختص                 المشرف الرئيسى   تقدم  ي .١ ى مجلس الق اء من إعدادها إل د االنته ر  على الرسالة بع  عن   اتقري
ع المشرفين     صالحية الرسالة للمناقشة موضحًا به ما قام به الباحث، و يقوم بالتوقيع              ه جمي داخل  علي .  بال

ة سفر أحد المشرفين يرسل                        الة وفي حال آما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحًا بتشكيل لجنة الحكم على الرس
 او خطاب أو فاآسن طريق عالرديرسل رئيس القسم للمشرف المسافرالبداء الرأى فى التقرير على ان       

ي   د الكترون د مجل      (e-mail)بري ر           خالل أسبوعين من عق ا جاء في تقري ى م ة عل د برأي سم يفي س الق
رخالل اسبوع              . الصالحية ة عدم     آخر  و إذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى إرسال التقري ، وفي حال

 .ورود الرأى فى تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة
ال يشكل مجلس الكلية  بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجنه الحكم ع         .٢ ة أعضاء    لى الرس ة من ثالث

ات أحدهم  ساعدين بالجامع اتذة الم اتذة واألس ين األس الة والعضوان اآلخران من ب ى الرس المشرف عل
ى أن يكون                    ة عل ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشترآوا في اللجن

م صوت واحد اتذة. له ون العضوان أو أحدهما من األس ستواهم و يجوز أن يك ي م سابقين أو ممن ف  ال
شكيل     .  و ذلك بشرط أن يكون أحدهم على األقل من خارج الكلية           المتخصصينالعلمي من    و يتم اعتماد ت

 .لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث
ضو       .٣ ذر ح ة تع ي حال م ف ة الحك ي لجن راف ف ة اإلش ي لجن د ممثل ضور أح شة بح تم المناق وز أن ت ر يج

 .المشرفين اآلخرين
ة                 .٤ اد اللجن اد اعتم م يع إذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحك

 .بنفس األعضاء مرة أخرى وفي حالة عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى
ى الباحث الستكمال        .٥ الة إل ادة الرس ر        للجنة الحكم أن توصى بإع دم بتقري ى أن تتق راه من نقص عل ا ت  م

جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة الستكمال مالحظاتها خالل ستة أشهر على األآثر       
 .من تاريخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة

  :لجنة التقييم 
  )Without Thesis(الهندسة ماجستير : ثانيا
 الى مجلس القسم التعليمى ما يفيد العلمى للتقريرعند انتهاء الطالب من إعداد التقرير العلمى يقدم المشرف  -١

االنتهاء من التقرير العلمى محتويا على اقتراح بتشكيل لجنة تقييم التقرير ومرفقا نسخة من التقرير الطالع 
 . مجلس القسم عليه

طلب من المشرف لجنه التقييم تضم المشرف على التقرير بجانب  يشكل مجلس القسم المختص بناءا على -٢
عضوين من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين بالجامعات أو من األساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى 

 نم من اعضاء هيئة التدريس التقييمويجوز ان تكون لجنة . و يكون رئيس اللجنة أقدم األساتذةالمتخصصين من 
  . آلية الهندسة جامعة االسكندرية فقط

 يقدم آل عضو فى لجنة التقييم تقريرا فرديا وفى ظرف مغلق الى رئيس لجنة التقييم يحتوى على ملخص -٣
 .ودرجات تقييمهللتقرير العلمى 
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 من احد  يقوم مجلس القسم بتحديد موعد المناقشة بناء على طلب المشرف وباالتفاق مع لجنة التقييم فى نهاية-٤
 . الفصلين الخريف والربيع

ع أعضاء            -٥ اعى من جمي ر الجم ى التقري  بعد االنتهاء من المناقشة يعلن رئيس اللجنة قرار اللجنة بعد التوقيع عل
والدرجة النهائية للتقرير العلمى     % ٤٠ومتوسط درجة المناقشة    % ٦٠اللجنة ويشتمل على متوسط درجة التقرير       

نح درج       ه               وتكون التوصية بم دير الحاصل علي ر  فى الماجستير شامال   ة ماجستير الهندسة مع إيضاح التق  التقري
ى     (العلمى   ر       +Cبشرط حصوله عل ل فى التقري ى االق نح درجة ماجستير الهندسة مع                )عل ل م  او التوصية بتأجي

ك بحد اقصى نه                  ر وذل ى التقري ديالت أساسية عل د إجراء تع ة بع ة الفصل   إعادة مناقشة الطالب أمام نفس اللجن اي
  .التالى من عقد المناقشة األولى

  والمعتمدة من مجلس الكلية يتم استخدام االستمارات المعدة للتقييم الفردى والجماعى وتحديد نتيجة الماجستير -٦
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  الفلسفةاه لحصول على دآتوراقواعد : الباب الخامس

مادة 
)١٨(  

  :شروط التسجيل
  ): ٥(رجة الدآتوراه باإلضافة للشروط الواردة في ماده يشترط التالي في تسجيل الطالب لد

ات            -١ دى الجامع ن إح رع التخصص م ي ف ية ف وم الهندس ستير العل ة ماج ى درج ًال عل ون حاص أن يك
 .المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات

 يجوز لمجلس الكلية  بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة                 -٢
ية  ررات الدراس ددًا من المق ازه ع د اجتي ك بع رع التخصص وذل ر ف ي غي ية ف وم الهندس ماجستير العل

سم المختص           ى والتي يحددها مجلس الق الوريوس اواعل ى مستوى البك ة عل ادة     .التكميلي ة زي وفي حال
ررات آ         المقررات التكميلية عن أربعة مقررات     ذه المق ة للنجاح في ه شرط يقضي الطالب سنة تأهيلي

 .للقيد في الدراسة التمهيدية أو التسجيل للرسالة وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج
درجات    تراآمي بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح ومتوسط            -٣ ل عن   CGPA لل ، +C ال يق

دير   وإال وجب على الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوس                ط تق
د امتحان شامل     ، الدرجات سم لعق  Comprehensive يتقدم المشرف الرئيسى بطلب الى مجلس الق
Exam ًة االمتحان                شفويا راح لجن ثالث او خمس اعضاء من     ( في مجال التخصص للطالب مع اقت

ة ا وشموال). تخصصات مختلف درة الطالب عمق اس ق ى قي شامل إل ان ال تيعاب ويهدف االمتح ي اس ، ف
ب       موض درة الطال اس ق ى قي دف إل ساندة ويه ة الم سي والتخصصات الفرعي وعات التخصص الرئي

ئلة         ن أس ه م رض علي ا يع بة لم ول المناس راح الحل تنتاج واقت ل واالس ل والتحلي ى التأم ة عل . المنهجي
ة   مجلس الكلية والتى تتمشى مع قرار مجلس ا         المعتمدة من  وتستخدم  آليات عقد االمتحان الشامل      لجامع

 .ذا الشأنبه
الة        -٤ سجيل موضوع الرس دم بطلب لت شامل يتق سى    بعد اجتياز الطالب لالمتحان ال دم المشرف الرئي  ويتق

 .بطلب تشكيل لجنة االشراف وتسجيل موضوع الرسالة الى مجلس القسم
ي    -٥ ادة الحاسب اآلل ة، شرطين       ICDL الحصول على الرخصة الدولية لقي ة األجنبي د مستوي اللغ وتحدي

ازهم الطالب بنجاح                 لنيل درجة ا   م يجت لدآتوراه وفقًا للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة ما ل
 .أثناء الدراسة السابقة

ل عن   CGPAبعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراآمي للدرجات     -٦  ال يق
C+ لس القسمواالنتهاء من موضوع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مج.  

      تمنح درجة الدآتوراه للطالب الذي يجتاز مناقشة رسالته العلمية وـجميع متطلبات الدرجة وذلك بناًء على 
  . المعدل التراآمي للدرجات في شهادة الدآتوراهيرصداقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية وال

مادة 
)١٩(  

  :الساعات الدراسية للبرنامج
 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى ١٨ على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس لكي يحصل الطالب

   ساعة معتمدة للرسالة ٢٤عدد من 

مادة 
)٢٠(  

  :هيئة اإلشراف
راح مجلس           -١ يقر مجلس الكلية  تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الدآتوراه بناء على اقت

 األساتذة أو األساتذة المساعدين ويجوز للمدرسين االشتراك في     القسم ووفق خطة القسم البحثية من بين    
ة اإلشراف بحيث ال يزيد عدد المشرفين عن         ة      اعضاء  اربع  ويجوز للطالب    متواجدين داخل الجمهوري

 .االختيار بين عدد من الموضوعات البحثية المطروحة طـبقًا للقواعد الموضوعة لكل تخصص
شترك في اإلشراف احد            في حالة قيام الطالب ببحث خارج           -٢ ة أن ي ة مجلس الكلي ة يجوز بموافق الجامع

ي يجرى         ة الت المتخصصين من حملة درجة الدآتوراه او من ذوى الخبرة في مجال التخصص من الجه
ة اإلشراف عن                . فيها البحث  د لجن ع األحوال ال تزي ة أعضاء و    وفي جمي ى أن يكون المشرف       اربع عل

  االسكندرية جامعة-آلية الهندسة من ىالرئيس
رافه عام    -٣ ى إش م يمض عل شرفين ول د الم فر أح ال س ي ح ة   اف ن لجن مه م ع اس ة أن يرف س الكلي  فلمجل

 .اإلشراف بناء على اقتراح مجلس القسم
ًا عن مدى                -٤ رًا علمي يادته تقري دم س وفي حال سفر المشرف على الرسالة بعد مضى عام على التسجيل يق

اظ          تقدم الطالب في البحث خالل مدة اإلشرا       اقي المشرفين مع االحتف ه من ب ًا علي الة موقع ى الرس ف عل
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 .وفي تقرير الصالحية يكتفي بتقرير المشرف أو المشرفين بالداخل. بحقه في نشر نتائج الرسالة
سجيل                           -٥ اريخ ت دم الطالب آل ستة أشهر من ت ًا عن مدى تق رًا دوري الة تقري يحرر المشرفون على الرس

ة                   ويتم التوقيع علي  . خطة البحث  ة اختالف آراء أعضاء لجن ة، وفي حال ه من قبل لجنة اإلشراف مجتمع
سم                 ارير من مجلس الق د التق رار المناسب وتعتم اذ الق ة واتخ سم العلمي بدراسة الحال وم الق اإلشراف يق
رأي                  ة   ب ا بالكلي تم إخطار الطالب عن طـريق إدارة الدراسات العلي ة   وي ولجنة الدراسات العليا بالكلي

سجيل                لجنة ا  اء ت ذار الطالب أو إلغ إلشراف عن مدى تقدمه في الرسالة، أو االستمرار في التسجيل أو إن
  .الرسالة

ه                        -٦ د توجي ك بع ر مرض وذل ثالث  يلغى تسجيل الطالب إذا حرر له ثالثة تقارير دورية تفيد بأن أداءه غي
  . لهانذارات

مادة 
)٢١(  

  :لجنة الحكم
 مجلس القسم المختص تمهيدا للعرض على مجلس الكلية بعد االنتهاء من تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة إلى

 : إعداد الرسالة باآلتي
تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضح به مستواها العلمي والبحثي واإلضافات العلمية التي قام  -١

قتراحًا بتشكيل لجنة آما تقدم لجنة اإلشراف ا.  يالداخلبها الباحث و يقوم بالتوقيع عليه جميع المشرفين
 .الحكم على الرسالة

يشكل مجلس الكلية  بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجنه الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء  -٢
أحدهما المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم 

و يجوز . ز أن يشترآوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحداألساتذة وفي حالة تعدد المشرفين يجو
 وذلك المتخصصبنأن يكون العضوان أو أحدهما من األساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من 

و يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس . بشرط أن يكون أحدهما على األقل من خارج الجامعة
 .ليا و البحوثالجامعة للدراسات الع

 .يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلي لجنة اإلشراف في حالة تعذر حضور المشرفين اآلخرين -٣
إذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد اعتماد اللجنة  -٤

تمتد هذه الفترة إلى أربعة أشهر بنفس األعضاء مرة أخرى وفي حالة اشتراك ممتحن أجنبي يجوز أن 
  .وفي حاله عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى

للجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى الباحث الستكمال ما تراه من نقص على أن تتقدم بتقرير  -٥
أشهر على األآثر جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة الستكمال مالحظاتها خالل ستة 

 .من تاريخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة
ضرورة و جود ممتحن  اجنبى خارجى ضمن لجنة الحكم او نشر بحث فى مجله علميه اجنبيه معترف  -٦

 االجنبى بها أو مؤتمر عالمى خارجى محكم على اساس البحث آامًال واال تقل الدرجه العلميه للممتحن
  .عن استاذ و ان يكون تخصصه فى مجال الرساله
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  التعليم المستمر: الباب السادس

مادة 
)٢٢(  

 التعليم المستمر 
يحق للطالب أن يسجل في مقررات دراسية من برامج الدراسات العليا من خالل برنامج التعليم المستمر  -١

بأسماء الطلبة المقبولين في برنامج التعليم وذلك بعد موافقة مجلسي القسم والكلية، وتبلغ الجامعة 
 .المستمر حتى األسبوع الثالث من بدء الدراسة آحد أقصي

  .في حاله اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك -٢
يجوز للطالب أن يقوم بتحويل هذه المقررات إلى أحد برنامج الدراسات العليا إذا ما استوفي شروط  -٣

بالنسبة لبرامج الدبلوم والماجستير برنامج علي أال يمر أآثر من خمس سنوات علي دراستها القبول بال
  .وسبع سنوات لبرامج الدآتوراه
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  قواعد عامة: الباب السابع

مادة 
)٢٣(  

 :البرامج المشترآة مع جامعات أخرى
 أو بنظام Dual Degreeائية يجوز منح شهادات أو درجات علمية مشترآة مع جامعات أخرى بنظام البرامج الثن

  .وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الجامعة .Joint Degreeالدرجة المشترآة 

مادة 
)٢٤(  

  :البرامج التبادلية
سماح لطالب الدراسات           -١ يجوز لمجلس الكلية  بناء على اقتراح مجلس القسم المختص واعتماد الجامعة ال

ات العلي    ررات الدراس ة بعض مق ا بدراس كندرية    العلي ة اإلس ع جامع ة م ة المرتبط ات األجنبي ا بالجامع
ة اهم ثنائي ات تف ة . باتفاقي نح الدرج ات م ررات ضمن متطلب ذه المق ساب ه تم احت ب أن . وي سمح للطال وي

دير      ا بتق ي نجح فيه رامج         Cيحول أي عدد من هذه المقررات الت ى أي من ب ه إل ا يعادل ل أو م ى األق  عل
ي يرغب  ا الت دخل  الدراسات العلي امج وت ات البرن ن متطلب ررات م ذه المق ا إذا آانت ه ي االلتحاق به ف

درجات               ر من خمس            GPAساعات هذه المقررات في حساب المتوسط التراآمي لل شرط أال يمر أآث  ب
 .سنوات علي دراستها من تاريخ التسجيل فى برامج الدراسات العليا

تص السماح للطالب األجانب المقيدين بجامعات     يجوز لمجلس الكلية  بناء على اقتراح مجلس القسم المخ          -٢
أجنبية بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية  وفي حالة اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح              

  .يمنح إفادة بذلك
زة     -٣ يجوز لمجلس الكلية  بناء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح لألساتذة من جامعات أجنبية متمي

  .عض مقررات الدراسات العليا بالكليةبتدريس ب

مادة 
)٢٥(  

  :التعليم عن بعد
رامج    اق بب ب بااللتح سماح للطالب المصريين واألجان سم المختص ال راح الق ى اقت اء عل ة بن يجوز لمجلس الكلي

ة عن طـر  ات ثقافي كندرية باتفاقي ة اإلس ع جامع ة المرتبطة م ات األجنبي ع الجامع شترآة م ا الم يق الدراسات العلي
  .التعليم عن بعد أو التعليم اإللكتروني

مادة 
)٢٦(  

ة                     د موافق سام بع للكلية  الحق في فتح تخصصات جديدة للدبلومات ولدرجتي الماجستير والدآتوراه التي تمنحها األق
  .مجلس الكلية ومجلس الجامعة والجهات المختصة من وزارة التعليم العالي

مادة 
  عتماد الالئحةال التالى خريفالفصل اول ارًا من يعمل بهذه الالئحة اعتب  )٢٧(
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  برامج ومقررات والمحتوى العلمى للمقررات فى االقسام العلمية: الباب الثامن  

مادة 
)٢٨(  

  :االآواد المستخدمة فى المقررات
  

  AA  BB   N1  N2  N3                        : الرقم الكودى للمقرر 
 

AA  07   آود آلية الهندسة  
  
  BB    االقسام العلميةعرضتالبرنامج الذى آود    

الكود   البرنامج         القسم العلمى
BB 

 01 )مبانى عامة(الهندسة المعمارية 
 قسم الهندسة المعمارية 02  العمارة والتخطيط العمرانى

 03 )اسكان(الهندسة المعمارية
 04 الهندسة االنشائية قسم الهندسة اإلنشائية                     
 05 هندسة الرى والهيدروليكاقسم هندسة الري والهيدروليكا          
 06  هندسة المواصالتقسم هندسة المواصالت                  

 07  الهندسة الصحية                  قسم الهندسة الصحية    
 08 الهندسة الميكانيكيةقسم الهندسة الميكانيكية                   

 10 الهندسة الصناعية                         قسم هندسة اإلنتاج 09 هندسة التصنيع
 12 هنسة ما وراء الشواطىء    قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن 11 الهندسة البحرية وعمارة السفن

 13 هندسة الغزل والنسيجقسم هندسة الغزل والنسيج               
 15 )قوى وآالت(الهندسة آهربية دسة الكهربية                     قسم الهن 14 )اتصاالت والكتترونيات(الهندسة آهربية 

 16 هندسة الحاسب والنظم قسم هندسة الحاسب والنظم            -
 17 الهندسة النووية واالشعاعية       قسم الهندسة النووية واإلشعاعية 

 18  الهندسة الكيميائية  قسم الهندسة الكيميائية                  
 19  الهندسية والفيزياء الرياضيات قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية  

  
N18 – لمستوى الماجستير 7 – لمستوى الدبلوم 6:  على مستوى المقرر يدل        رقم 

 لمستوى الدآنوراة
     N2 التخصصية الدراسى المقرر مجموعة على يدل  رقم    

N3       فى مستوى دراسى معينالتخصصية مجموعته ضمن المقرر تسلسل على رقم يدل   
   داخل القسم العلمى            او تخصص الرسالة او التقرير العلمى

  
  4 الى 1من  تكون  N3  تكون صفرا  و N2)                   ان وجد(وع الدبلوم لمشر

  4 الى 1من  تكون  N3  تكون صفرا  و N2)    ماجستير بدون رسالة(للتقرير العلمى 
  9 الى 5من   تكون  N3  تكون صفرا  و    N2    الهندسية      لرسالة ماجستير العلوم 

  4  الى  1من  تكون  N3  تكون صفرا  و    N2                   لرسالة الدآتوراة
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  الهندسة المعمارية قسم  -١
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  : دبلوم الدراسات العليا المهنية-١  

   ساعة معتمدة٢٤على الطالب اجتياز 
 سات العليا المهنى في تنسيق المواقع دبلوم الدرا •

 ١٨بعدد )611 01 07 – 616 01 07(ستة مقررات دراسية من المواد  يدرس الطالب:المقررات االساسية
                                              ساعة

  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية
  الدراسات العليا المهنى في  تطبيقات الوسائط المتعددة في العمارة       دبلوم •

بعدد ) 620 01 07 – 625 01 07(يدرس الطالب ستة مقررات دراسية من المواد  :المقررات االساسية
                                             ساعة١٨

  من قائمة مقررات مستوى الدبلوميختار الطالب باقى الساعات : المقررات االختيارية
  

  : دبلوم الدراسات العليا التخصصية-٢
  : ساعة معتمدة٣٠على الطالب اجتياز   

 دبلوم الدراسات العليا التخصصى في الهندسة المعمارية و التصميم الحضري             •
) 613  02 07 ،626 01 07، 618 01 07(يدرس الطالب ثالثة مقررات دراسية هي: المقررات االساسية

                                                ساعات معتمدة٩بما يعادل 
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية

  
  الماجستير: ثانيا 

  :ماجستير الهندسة  -١  
درس      الهندسة   ماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات دراسية         ساعة  ٣٠يجب أن ي دة مق ى     معتم  ٣باإلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  
   فى الهندسة المعمارية              الهندسةماجستير •

   :  يدرس الطالب خمسة مقررات دراسية هي:المقررات االساسية
                          ساعات معتمدة١٥بما يعادل ) 711  02 07، 723 01 07،  720 01 07، 714 01 07، 711 01 07(

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار :المقررات االختيارية
  . من تخصص آخر مقررين 

  
   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    

ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ة ماج ه دراس وم علي ررات درا ٢٤العل دة مق اعة معتم ية س ى س  ٨ وباإلضافة إل
  . ساعات للرسالة

 فى الهندسة المعمارية               العلوم ماجستير  •
  :يدرس الطالب ثالثة مقررات دراسية هي   :المقررات االساسية

   . ساعات معتمدة٩بما يعادل ) 721 01 07، 720 01 07، 714 01 07(
ائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار يختار الطالب باقى الساعات من ق:المقررات االختيارية

  . من تخصص آخر مقررين 
  

  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 
 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس     

   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 
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 دآتوراه الفلسفة فى الهندسة المعمارية          •
  .  مقررات  من تخصص آخر٣على الطالب ان يختار مقررات من قائمة مستوى الدآتوراة ويجوز اختيار 

  
 قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا 

  

  اسم المقرر  آود المقرر  م
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 االمتحان

مقررات 
مطلوب 

  دراستها سابقًا
   3 3 لمواقعنظريات وتاريخ تنسيق ا 611 01 07 .١
   3 3 هندسة تنسيق المواقع 612 01 07 .٢
   3 3 الماء والبيئة في تنسيق المواقع 613 01 07 .٣
   3 3 )١(تطبيقات في تنسيق المواقع  614 01 07 .٤
 614 01 07 3 3 )٢(تطبيقات في تنسيق المواقع  615 01 07 .٥
   3 3 التصميم البيئي للمباني 616 01 07 .٦
   3 3 يم المعماري بواسطة الحاسب اآلليالتصم 617  01 07 .٧
   3 3 )١(تطبيقات في التصميم المعماري   618 01 07 .٨
  618 01 07 3 3 )٢(تطبيقات في التصميم المعماري  619 01 07 .٩
   3 3 التصميم الرقمي 620 01 07 .١٠
   3 3 العمارة االفتراضية 621 01 07 .١١
   3 3 لواقعيةالنماذج ثالثية األبعاد والصورة ا 622 01 07 .١٢
   3 3 الوسائط المتعددة الرقمية  623 01 07 .١٣
   3 3 )١(تطبيقات التصميم االفتراضي  624 01 07 .١٤
  624 01 07 3 3 )٢(تطبيقات التصميم االفتراضي   625 01 07 .١٥
   3 3 أنظمة التشييد والبناء  626 01 07 .١٦
   3 3 إدارة المشروعات و المواقع  627 01 07 .١٧
   3 3 ميم الحضري المستدامالتص  611 02 07 .١٨
   3 3 التنسيق الحضري 612  02 07 .١٩
   3 3 )١(تطبيقات في التصميم الحضري  613 02 07 .٢٠
 613 02 07 3 3 )٢(تطبيقات في التصميم الحضري  614 02 07 .٢١
   3 3 التقنيات البيئية في المباني 711 01 07 .٢٢
   3 3 مناهج التحليل البيئي 712 01 07 .٢٣
   3 3  والحفاظ علي الطاقة البيئة المبنية 713 01 07 .٢٤
   3 3  منهجية وتحليل التصميم  714 01 07 .٢٥
   3 3 العمارة المستدامة 715 01 07 .٢٦
   3 3 إعادة توظيف المباني  716 01 07 .٢٧
   3 3 مقدمة في اقتصاديات البناء  717 01 07 .٢٨
  717 01 07 3 3 دراسات الجدوي  718 01 07 .٢٩
   3 3  في التصميم المعماريدراسات خاصة 719 01 07 .٣٠
   3 3 دراسات خاصة في تاريخ و نظريات العمارة 720 01 07 .٣١
   3 3 النقد المعماري والحضري 721 01 07 .٣٢
   3 3 الحفاظ علي التراث المعماري 722 01 07 .٣٣
   3 3 دراسات خاصة في تقنيات البناء 723 01 07 .٣٤
   3 3 دراسات خاصة في التصميم الحضري 711 02 07 .٣٥
   3 3  تنمية البيئة الحضرية 712 02 07 .٣٦
   3 3 سياسات استعماالت االراضي 713 02 07 .٣٧
   3 3 المواصالت واستعماالت األراضي 714 02 07 .٣٨
   3 3 مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 715 02 07 .٣٩
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   3 3 مقدمة في االستشعار عن بعد 716 02 07 .٤٠

 715 02 07 3 3 اسس علوم البيئة 717 02 07 .٤١
07 02 716 

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد  718 02 07 .٤٢
 715 02 07 3 3 في المؤشرات البيئية

07 02 716  

 3 3 نظريات ومنهجية التخطيط العمراني 719 02 07 .٤٣
07 02 715 
07 02 716 
07 02 717  

موضوعات مختارة في التصميم المعماري والطاقة  811 01 07 .٤٤
   3 3 المتجددة

موضوعات مختارة في الحاسب اآللي وتطبيقاتة في  812 01 07 .٤٥
   3 3 العمارة 

   3 3 موضوعات مختارة في تقنيات البناء ومواده 813 01 07 .٤٦
   3 3 موضوعات مختارة في االسكان الريفي 811 03 07 .٤٧
   3 3 موضوعات مختارة في االسكان العشوائي 812 03 07 .٤٨
   3 3  في اإلسكان الحضريضوعات مختارة مو 813 03 07 .٤٩
   3 3 موضوعات مختارة في التنمية الحضرية 811 02 07 .٥٠
   3 3  موضوعات مختارة في التجمعات الحضرية 812 02 07 .٥١
   3 3 في مشاآل المدن موضوعات مختارة  813 02 07 .٥٢

 
    مناقشة 3  مشروع دبلوم فى تنسيق المواقع 601 01 07 .٥٣
    مناقشة 3   دبلوم فى تطبيقات الوسائط المتعددة فى العمارةمشروع 602 01 07 .٥٤
    مناقشة 3  فى الهندسة المعمارية و التصميم الحضرىمشروع دبلوم  603 01 07 .٥٥
    مناقشة  3  فى الهندسة المعماريةتقرير علمى ماجستير الهندسة  701 01 07 .٥٦
    قشةمنا 8  رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة المعمارية 705 01 07 .٥٧
    مناقشة 24  فى الهندسة المعماريةرسالة الدآتوراه  801 01 07 .٥٨

 
  ) دآتوراة- ماجستير –دبلوم (وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا 

  
    نظريات و تاريخ تنسيق المواقع611 01 07 

سيق ال                       ة لتن ي الجذور التايخي اء الضوء عل ع مع الق سيق المواق رات من        دراسة النظريات التي تحكم تن ساب الخب ع الآت مواق
  .التراث الخاص بتنسيق المواقع من حدائق تاريخية في العصور المختلفة

  
    هندسة تنسيق المواقع612 01 07 

  .دراسة االسس النظرية والعملية في هندسة تنسيق المواقع والمواد المستعملة واسس اختيارها سواء نباتات أو مواد تشطيب
  

    يئة وتنسيق المواقعالماء و الب613 01 07 
دور االساسي في                           ان واالحساس هو ال ة للمك الماء هو أحد العناصر الرئيسية في تنسيق المواقع وتاثيرة علي الصورة العام

ة                 ة والمكاني ا المناخي ة المحيطة وظروفه ار البيئ ساهم في            . هذا المقرر، مع الوضع في االعتب ي ت ة الت ات العملي دراسة التقني
  .وندرتها في بعض البيئاتتوفير المياة 

  
    )١(تطبيقات في تنسيق المواقع 614 01 07 

تطبيق االسس النظرية لتنسيق المواقع من خالل مشروعات لتصميم لهندسة المواقع آالحدائق الخاصة والعامة و المتنزهات 
  .دراسةو اماآن الترويح والرياضة والغابات وذلك بشكل متكامل مما يرفع من الخبرات الخاصة بال

  
    )٢(تطبيقات في تنسيق المواقع   615 03 07

دائل                       د الب ة و تولي الري و الصرف وتطوير وتحديث المشروعات القائم يتناول المقرر التقنيات الحديثة في هندسة المواقع آ
  . وتقييمها مع االهتمام أآثر بالمتغيرات المناخية والمكانية ومدي تاثير ذلك علي عناصر هندسة المواقع
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    التصميم البيئي للمباني616 01 07 
ة المحيطة من                        ة البيئ دراسة اساليب التصميم المعماري التي تهتم باستعمال مواد البناء المتوفرة في البيئة المحيطة أو لمالئم

  .ظروف مناخية بما يضمن ان يقوم الفراغ المعماري لما صمم من أجلة
  

    اآلليالتصميم المعماري بواسطة الحسب 617 01 07 
ة       ة وامكاني دائل المعماري د الب اري لتولي صميم المعم ات الت ي عملي ساعدة ف أداة للم ي آ تعمال الحاسب اآلل ة اس ة آيفي دراس
ر                           داخل المدخالت و يصبح التصميم اآث د وتت ا تتعق ات التصميم حينم سهيل عملي دائل لت يم الب استعمال الحاسب أيضا في تقي

  .من من رسمة للتعبير عنهتعقيدا من ان يتخيلة المصمم ليتك
  

    )١(تطبيقات في التصميم المعماري 618 01 07 
الوريوس في                     ة البك ادة في سنوات الدراسة مرحل دراسة لتطبيقات معمارية اآثر في درجة صعوبتها او ابتكارها عن ما اعت

ة     مجاالت مختلفة لرفع خبرة الطالب في مجال تحديد الفكر المعماري والرؤي المعمارية الت              ا لحل المشكلة المعماري ي يراه
  .بشكل أعمق بعد تحديد المتغيرات من المدخالت في عمليات التصميم

 
    )٢(تطبيقات في التصميم المعماري 619 01 07 

ي اداة                      ا ليصبح الحاسب اآلل استعمال برامج التصميم المعماري بشكل موسع من خالل عمل تطويرها النتاج البدائل وتقييمه
ي ع ساعدة ف ل  م د و التحلي اليب النق ع التعرض الس اري م صميم المعم م الت ط لرس يس اداة فق اري و ل صميم المعم ات الت ملي

  618 01 07علي الطالب دراسة مقرر . للمشروعات المعمارية من خالل زيادة االهتمام بالمتغيرات المحيطة بالتصميم
 

    التصميم الرقمي620 01 07 
ا ة وتطبيق ارة الرقمي ات العم صميم الحضري نظري اري والت صميم المعم ي الت ك ف ة . ت ذل ارة الرقمي اليب العم ات و اس تقني

  . بجانب النماذج والمنهجيات في مجال العمارة والتصميم الرقمي
  

    العمارة االفتراضية621 01 07 
ة                      ا يضمن جودة عالي ارة بم ة العم ائي    آيفية عمل عمارة افتراضية للتغلب علي مشاآل التعليم وممارسة مهن تج النه  في المن

يم             . حيث يصعب التصحيح او التعديل     والمقرر يستعمل تقنية الكهف التي هي من التطبيقات المباشرة للعمارة االفتراضية لتقي
  .المشروعات في مراحل تصميمها

  
    النماذج ثالثية األبعاد والصورة الواقعية622 01 07 

لق نماذج ثالثية االبعاد ذات تفاصيل معمارية مميزة ومقاربة للحقيقة مما         دراسات نظرية وعملية لتطبيقات الحاسب اآللي لخ      
  .يساعد علي تكوين صورة واقعية للمبني، تساعد آأداة للحكم علي التصميم المعماري

  
    الوسائط المتعددة الرقمية623 01 07 

ل          ارة مث ة للعم اريخ      دراسة آيفية تطبيق تقنية الوسائط المتعددة في المجاالت المختلف اء وت ات البن اري وتنقني  التصميم المعم
واد دراسية                        اري أو من خالل م العمارة ونظريات العمارة الي آخر ذلك من التطبيقات سواء في شكل عروض للفكر المعم

  .متداولة أو في شبكة المعلومات الدولية
 
    )١(طبيقات التصميم االفتراضي ت 01 07  624 

تمكن                   دراسة االسس النظرية والعملية    ذي لي اري والتصميم التنفي  لتطبيقات التصميم االفتراضي في مجاالت التصميم المعم
تعمال د االس صميمات بع ة من االداء للت ا يضمن جودة عالي ه بم صميم وعيوب ادي اخطاء الت ي . الطالب من تف االطالع عل

  .برمجيات التصميم االفتراضي المتاحة
  

    )٢(تطبيقات التصميم االفتراضي 625 01 07 
يتناول المقرر إنشاء ومعالجة األشكال العضوية التى آانت دائما العقبة الرئيسية أمام برامج التصميم بالحاسب، والتى آانت             
ة                            دى مع امكاني ه فى العمل التقلي سنى ل زة للمصمم ال تت درات متمي يح ق تفقد المصمم القدرة على إنتاج ما يحسه، آما انها تت

  . 624 01 07 علي الطالب دراسة مقرر.  وذج والتعديل فيه من داخل النموذجممارسة التعامل مع النم
  
  
  



  آلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

    
  الالئحة الداخلية

   ٢٠١١للدراسات العليا 

 

 23

    أنظمة التشييد والبناء 626 01 07
الوريوس           ة البك ادرس في مرحل دا عن م ر تعقي شكل اآث دراسة متقدمة لالنظمة المستعملة في عمليات التشييد والبناء ولكن ب

دول    وذلك من خالل االهتمام بالمتغيرات المرتبطة       بعمليات التشييد في المراحل المختلفة مع االهتمام بالخبرات المتبعة في ال
  .المتقدمة وايضا الدول النامية

  
    إدارة المشروعات والمواقع627 01 07 

ا من            ا له دراسة االسس النظرية والعملية التي تتبع في ادارة المشروعات المعمارية آأحد الحاالت الخاصة للمشروعات وم
دراسة االساليب المتبعة في . التعرض للبرمجيات التي تستعمل في أدارة المشروعات و العمليات المختلفة بها          . ة خاصة طبيع

ع         ل                 . توريد وتخزين واستعمال مواد البناء داخل المواق ي االدارة االمث ال للوصول ال دات واالعم ة وترتيب المع حجم العمال
  .يعللموقع التمام عملية البناء بشكل آمن وسر

 
     التصميم الحضري المستدام611 02 07  

وارد       ي الم ظ عل اليب الحف واد واس ار الم ن اختي ضري م صميم الح ال الت ي مج دها ف تدامة وقواع اليب االس اع اس اتب
  .واستراتيجيات ذلك من خالل تطبيقات التصميم الحضري لنتمكن من الحفاظ علي الموارد لالجيال القادمة

  
    ضريالتنسيق الح612 02 07 

ردات التصميم الحضري                      دراسة اساليب تنسيق الصورة الحضرية في المدن والتي تعاني آثيرا من التداخل البصري في مف
ي                              ات عل ام مع عمل تطبيق شكل ع ة ب ي صورة المدين مع دراسة تاثير آل عنصر من عناصر التصميم الحضري و أثرة عل

  . المتقدمةمدن الدول النامية و دراسات مقارنة مع مدن الدول 
 

    )١(تطبيقات في التصميم الحضري 613 02 07
ة                                  ادة في سنوات الدراسة مرحل ا اعت ا عن م ر في درجة صعوبتها او ابتكاره دراسة لتطبيقات في التصميم الحضري اآث
ا                          ي يراه رؤي الت د الفكر في التصميم الحضري وال رة الطالب في مجال تحدي ع خب ة لرف  البكالوريوس في مجاالت مختلف
رات من المدخالت في                    د المتغي د تحدي شكل أعمق بع المصممون الحضريون التي يرونها لحل مشاآل التصميم الحضري ب

  .عمليات التصميم الحضري
 

    )٢(تطبيقات في التصميم الحضري 614 02 07 
ا   الترآيز في التطبيقات المتناولة في هذا المقرر علي نقاط اآثر عمقا مثل توظيف التصميم الحضري        في حل مشكالت بعينه

االختالفات الجوهرية في نوعية الفراغات الحضرية ونوعية االنشطة بها ومدي           . آالحد من الجريمة واالمراض االجتماعية    
ة المحيطة        سجة العمراني ي االن ا عل ة في الفراغات الحضرية       . تاثير ذلك سلبا و ايجاب ات المتجددة والنظيف ات الطاق . وتطبيق

   .613 02 07مقرر علي الطالب دراسة 
 

    التقنيات البيئية في المباني711 01 07 
وفير الظروف      ا لت البيئة المحيطة بالمباني يمكن ان توفر لنا العديد من التقنيات التي تناسب آل مجتمع ماديا وبيئيا و اجتماعي

د             اري ب راغ المعم وم الف سمح ان يق ا ي امال المعيشية المناسبة، وذلك لخلق بيئة أنظف واصح، بم ات    . ورة آ ذه التقني دراسة ه
  .المتاحة في ظروف بيئية متفاوتة

 
    مناهج التحليل البيئي712 01 07 

  . تحليل الظروف البيئية المحيطة بمبانينا تحتاج الي العديد من المناهج العلمية التي علي اساسها يحلل المعماري هذه البيئة
  

     ة والحفاظ علي الطاق البيئة المبنية713 01 07 
ي                           ساعد عل واد ودراسات ت ات وم ة من تقني دراسة ما تحتاجة البيئة المبنية من طاقة و العمل علي دراسة االساليب المعماري

  .توفير الطاقة آمصدر اساسي الستدامة الموارد البيئية للطاقة
  

    منهجية وتحليل التصميم714 01 07 
رات    دراسة المناهج النظرية و العملية التي يجب ان يتبعه         د المتغي ة تحدي ا المعماريين أثناء عمليات التصميم المعماري وآيفي

  .المنفصلة او المرتبطة لعناصر التصميم في التطبيقات المختلفة
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    العمارة المستدامة715 01 07 
ا يضمن ع           ة بم اري المختلف ا في مراحل التصميم المعم ة تطبيقه ارة ذات  دراسة االسس النظرية والعملية لالستدامة وآيفي م

  .طبيعة خاصة تحافظ علي استدامة الموارد لالجيال القادمة
 

    إعادة توظيف المباني716 01 07 
د                      شاط آخر جدي . دراسة قدرات المبني المكانية واالستيعابية والتاريخية المكانية اعادة توظيفة سواء في نفس النشاط أو في ن

اني دراسات امكانيات الموقع التي هي احد المتغيرات ا     ة      . لهامة في اعادة توظيف المب ضا لالسس النظري رر يتعرض اي المق
  .واالستراتيجيات واساليب التطبيق العملي المتبعة في الدول المتقدمة والدول النامية في إعادة توظيف المباني

  
     مقدمة في اقتصاديات البناء717 01 07 

ات مباشرة   تعريفات في االقتصاد الهندسي مع دراسة آليات و منهجيات         التحليل واساليب التفكير االقتصادي من خالل تطبيق
  .للفكر االقتصادي علي صناعة البناء بشكل عام و خاص

  
    دراسات الجدوي718 01 07 

ة      ة وبيئي صادية وفني دوي اقت ات ج ن دراس ا م دوي بانواعه ات الج ل دراس ة عم ة وآيفي شروعات المختلف واع الم ة ان دراس
  ع الترآيز علي المشروعات المعمارية ودراسات الجدوي الفنية الخاصة بها وقانونية وتسويقية  م

  
    دراسات خاصة في التصميم المعماري719 01 07 

اط                                 ار أحد النق ي الطالب اختي اري وعل ة في التصميم المع ا أهمي حلقات دراسية ترآز حول موضوعات خاصة محددة له
  .ة في ايضا بدراسة التجارب االخريالبحثية التي تتناسب مع ذلك بما يكسبهم الخبر

  
    دراسات خاصة في تاريخ و نظريات العمارة720 01 07 

ار أحد                                ي الطالب اختي ارة وعل ات العم اريخ ونظري ة في ت ا أهمي حلقات دراسية ترآز حول موضوعات خاصة محددة له
  .النقاط البحثية التي تتناسب مع عنوان المقرر

 
    حضرىوالالنقد المعماري 721 01 07 

ا يكسب    شكل موضوعي مم دارس وب ك الم د تل ارة ونق ة بالعم ا عالق ي له ة الت ات الفني ة والحرآ دارس المعماري ة الم دراس
  .الدارس حاسة تقييم االعمال المعمارية برؤي موضوعية متكاملة

 
    الحفاظ علي التراث المعماري722 01 07 

اظ             دراسة االسس النظرية و العملية بشكل أوسع التي يجب         اليب الحف ة واستراتيجيات و أس اني االثري ي المب  معها الحفاظ عل
  . في آل حالة بشكل مفصل

 
    دراسات خاصة في تقنيات البناء723 01 07 

ة                           اط البحثي ار أحد النق ي الطالب اختي اء وعل ات البن حلقات دراسية ترآز حول موضوعات خاصة محددة لها أهمية في تقني
  .مقررالتي تتناسب مع عنوان ال

  
    دراسات خاصة في التصميم الحضري  711 02 07 

اط                              ار أحد النق ي الطالب اختي ة في التصميم الحضري وعل ا أهمي حلقات دراسية ترآز حول موضوعات خاصة محددة له
  .البحثية التي تتناسب مع عنوان المقرر

 
    تنمية البيئة الحضرية  712 02 07 

ضري   ة الح ة للبيئ ة االسس النظري اور     دراس ذه المح ة ه ة تنمي دمات وآيفي ية وخ ة اساس ي وبني صاد محل آوي و اقت ن م ة م
  .االساسية مع الوضع في االعتبار البيئة والفقر و النوع والحكم الرشيد لهذه البيئة الحضرية

  
    سياسات استعماالت االراضي 713 02 07

ذا المجال   االسس النظرية والعملية التي تحكم سياسات استعماالت االراضي وأمث        ة وضع   . لة من الخبرات المتبعة في ه آيفي
اظ                        ه مع الحف وفير احتياجات ا يضمن ت استراتيجيات لمخططات االراضي التي تضمن توزيع مناسب الحتياجات للمجتمع بم

  .علي البيئة
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    المواصالت واستعماالت األراضي 714 02 07
ة    تعماالت األراضي وأنظم ين اس ة ب ة التبادلي ة العالق ي دراس سيج العمران ي الن ة  . المواصالت ف ذه العالق اذج ه ة نم دراس

  .التبادلية بينهما من واقع الخبرات العالمية في ارجاء
 

    مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 715 02 07
ات                    واع البيان ع ان دعم     دراسة االسس النظرية و العملية التي تتبع في نظم المعلومات الجغرافية لكيفية التعامل مع جمي أداة ل  آ

ات                    صناعة القرار في العديد من التطبيقات المعمارية والتخطيطية و الحضرية، المكانية التعامل بشكل فردي مع جميع البيان
  .المكانية في نظم المعلومات الجغرافية

 
    مقدمة في االستشعار عن بعد 716 02 07

شعار عن   ي االست ع ف ي تتب ة الت ة و العملي ة االسس النظري ات  دراس ن التطبيق د م ي العدي رار ف دعم صناعة الق أداة ل د آ بع
  .التخطيطية و الحضرية المكانية خلق قدرة للتعامل مع تقنية االستشعار عن بعد في اي مجال للتطبيق

 
    اسس علوم البيئة 717 02 07

ة                      ة استعمال تقني ات مع امكاني ات ومنهجي شاآل و تعريف ة من م وم البيئ ام في عل ة    فهم للتوجة الع  نظم المعلومات الخغرافي
ة المحيطة         . واالستشعار عن بعد للتعبير عن المشاآل البيئية آأداة لدعم اتخاذ القرار في ذلك             ي البيئ تقييم أثر المشروعات عل

  .التطبيقات في هذا المقرر تأخذ بعين االعتبار التطبيقات المعمارية. سلبا أو ايجابا وتأثير ذلك علي جدوي المشروعات
 

  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في المؤشرات البيئية 718 02 07
ة لحل                        ة و العملي دراسة متعمقة في نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد العطاء الطالب الفرصة للدراسة النظري

والمقرر يحتاج الي خبرة سابقة في       .  المتعددة أمثلة ذات اختالفات جوهرية يتم دراستها و تحليلها العطاء الخبرات         . المشاآل
  . نظم المعلومات الجغرافية ة االستشعار عن بعد

 
    نظريات ومنهجية التخطيط العمراني 719 02 07

ة في مجال                             ارات الكافي رة والمه د بحيث تعطي للطالب الخب شعار عن بع ة واالست أحد التطبيقات لنظم المعلومات الجغرافي
ابقة في نظم          . ة في التخطيط العمراني في دول المتقدمة والنامية علي حد سواء          المنهجيات المتبع  والمقرر يحتاج الي خبرة س

  .المعلومات الجغرافية ة االستشعار عن بعد
 

    في التصميم المعماري والطاقة المتجددة موضوعات مختارة  811 01 07
ة في                 ا أهمي اط          حلقات دراسية ترآز حول موضوعات خاصة محددة له ار أحد النق ي الطالب اختي اري وعل التصميم المعم

البحثية التي تتناسب مع ذلك بما يكسبهم الخبرة في ايضا بدراسة التجارب االخري، مع االخذ في االعتبار امكانيات مصادر       
  .الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في وتاثير ذلك علي العمارة و المباني

 
    حاسب اآللي و تطبيقاتة في العمارةفي الموضوعات مختارة   812 01 07 

ي الطالب     ارة وعل ي العم ي ف ات الحاسب اآلل ي تطبيق ة ف ا أهمي ية ترآز حول موضوعات خاصة محددة له ات دراس حلق
  .اختيار أحد النقاط البحثية التي تتناسب مع ذلك بما يكسبهم الخبرة في ايضا بدراسة التجارب االخري

 
    ي تقنيات البناء ومواده ف موضوعات مختارة  813 01 07

ا                  واد تصلح ان يكون له اء من م رة العلم ا يبتك ات المتاحة باالضافة م ات واالمكان اء و التقني اليب البن التطور الهائل في اس
ات                                  ة في تقني ة آامل ه دراي ي يصبح ل دآتوراة المتخصص حت ه طالب ال استعماالت في العمارة آل ذلك يجب ان يتعرض ل

ا            . ديثةالبناء ومواده الح   ة تطبيقه آما ان الطالب يقوم بدراسة التداخل القائم الناجح  بين علوم العمارة والتقنيات المتاحة وآيفي
ة     علي التصميم المعماري وتطبيق ذلك علي مشروعات المعمارية التي يقوم بتصميمها الطالب بحيث يكتسب الخبرة في آيفي

  .تطبيق هذا التداخل الناجح
  

    في اإلسكان الريفي ات مختارة  موضوع  811 03 07
ة                    حلقات دراسية ترآز حول موضوعات خاصة محددة لها أهمية في التصميم الريفي وعلي الطالب اختيار أحد النقاط البحثي
دول في                              ة وسياسات ال ة و النامي دول المتقدم واع االسكان الريفي في ال التي تتناسب مع عنوان المقرر، مع دراسة تطور ان

  .طويرة ونماذجة وسلبيات وايجابيات النظم االخري عليةتوفيرة وت
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    في اإلسكان العشوائي  موضوعات مختارة 812 03 07
في المدن   ) العشوائيات (حلقات دراسية ترآز حول موضوعات خاصة محددة لها أهمية في االسكان الالرسمي و العشوائي     

ي تتناسب مع              ة الت اط البحثي واع االسكان العشوائي في                   وعلي الطالب اختيار أحد النق رر، مع دراسة تطور ان وان المق  عن
  .الدول المتقدمة و النامية وسياسات الدول في توفيرة وتطويرة ونماذجة وسلبيات وايجابيات النظم االخري علية

  
    في اإلسكان الحضري  موضوعات مختارة 813 03 07

ة ف               ا أهمي اط               حلقات دراسية ترآز حول موضوعات خاصة محددة له ار أحد النق ي الطالب اختي ي التصميم الحضري وعل
ة وسياسات                        ة و النامي دول المتقدم واع االسكان الحضري في ال البحثية التي تتناسب مع عنوان المقرر، مع دراسة تطور ان

  .الدول في توفيرة وتطويرة ونماذجة وسلبيات وايجابيات النظم االخري علية
 

    الحضرية تنمية موضوعات مختارة في ال 811 02 07 
آوي و                               ة الحضرية من م ة للبيئ ة في دراسة االسس النظري ا أهمي حلقات دراسية ترآز حول موضوعات خاصة محددة له
وع                                  ر و الن ة والفق ار البيئ ذه المحاور االساسية مع الوضع في االعتب ة ه ة تنمي ة اساسية وخدمات وآيفي اقتصاد محلي وبني

  .يةوالحكم الرشيد لهذه البيئة الحضر
  

    الحضرية موضوعات مختارة في التجمعات  812 02 07 
آوي                         ة للتجمعات الحضرية من م حلقات دراسية ترآز حول موضوعات خاصة محددة لها أهمية في دراسة االسس النظري

ي سكانها من                          ك التجمعات عل ة الموجودة في تل سلبية و االيجابي اثيرات ال وث  واقتصاد محلي وبنية اساسية وخدمات والت تل
  .للبيئة وفقرأو رفاهية لهذا التجمع الحضري

  
    مشاآل المدن موضوعات مختارة في  813 02 07

ا                          شابة فيم ا أو تت بابها والتي تختلف في جوهره دراسة المشاآل التي توجد في مدن الدول المتقدمة أو النامية واصولها و أس
 . بينها مع عمل دراسات مقارنة بين المدن المختلفة

 
  مشروع دبلوم فى تنسيق المواقع   601 01 07
  مشروع دبلوم فى تطبيقات الوسائط المتعددة فى العمارة   602 01 07
  مشروع دبلوم فى الهندسة المعمارية و التصميم الحضرى   603 01 07
 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة المعمارية   701 01 07
 الهندسة المعماريةرسالة ماجستيرالعلوم فى    705 01 07
  فى الهندسة المعماريةرسالة الدآتوراه    801 01 07
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  قسم الهندسة االنشائية -٢
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  : دبلوم الدراسات العليا التخصصية-١

  :عتمدة ساعة م٣٠على الطالب اجتياز   
              الهندسة االنشائيةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •

  :  يدرس الطالب ستة مقررات دراسية هي: المقررات االساسية
 ١٨ بما يعادل  (650 04 07 ,643 04 07 ,641 04 07 ,630 04 07 ,620 04 07 ,610 04 07) 

                                               ساعة معتمدة
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية

             ادارة مشروعات التشييددبلوم الدراسات العليا التخصصى في   •
  :  يدرس الطالب ستة مقررات دراسية هي: المقررات االساسية

 ١٨ بما يعادل  (662 04 07 ,661 04 07 ,660 04 07 ,643 04 07 ,641 04 07 ,610 04 07) 
                                               ساعة معتمدة

  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية
  

  الماجستير: ثانيا 
  :ماجستير الهندسة  -١  

درس      الهندسة   ماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات دراسية          ٣٠يجب أن ي دة مق ى     ساعة معتم  ٣باإلضافة إل
  .ساعات معتمدة للتقرير العلمى

 ويجوز اختيار  فى التخصص المطلوبيختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير  
 . استها ويحدد مجلس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدر.من تخصص آخر مقررين 
               الهندسة االنشائية             فى  الهندسةماجستير  •
                        ادارة مشروعات التشييد  فى  الهندسةماجستير •

  
   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    

ى   ى  لك ب عل ستير يحصل الطال ة  ماج ه دراس وم علي ية   ٢٤العل ررات دراس دة مق اعة معتم  ٨وى باإلضافة إلس
  .ساعات للرسالة

يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويجوز اختيار   
   ويحدد مجلس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها. مقررين  من تخصص آخر

                               الهندسة االنشائية          فى  العلوم ماجستير  •
                                     ادارة مشروعات التشييدفى   العلوم ماجستير  •

  
  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 

 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس   
  . ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 
ويحدد .   مقررات من تخصص آخر٣ويجوز اختيار . فى التخصصتار مقررات من قائمة مستوى الدآتوراة يخ

  مجلس القسم تخصص الدآتوراه تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها
                             الهندسة االنشائية            دآتوراه الفلسفة فى  •
                                     رة مشروعات التشييدادادآتوراه الفلسفة فى   •
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 قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا 
  

  اسم المقرر  آود المقرر  م
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 االمتحان

مقررات 
مطلوب 

  دراستها سابقًا
   3 3  التحليل االنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اآللى   610 04 07   .١
   3 3  األنظمة االنشائية المتقدمة وتطبيقاتها  611 04 07   .٢
   3 3  ميكانيكا التربة واالساسات  المتقدمة 620 04 07   .٣
  3 3  المعمليةواستكشاف الموقع واألبحاث الحقلية  621 04 07   .٤
   3 3  وهندسة االنفاقميكانيكا الصخر 622 04 07   .٥
   3 3  التصميم الحدى للمنشآت المعدنية  630 04 07   .٦
   3 3  تصميم الكمرات المرآبة 631 04 07   .٧
   3 3  إستقرار المنشآت المعدنية 632 04 07   .٨
   3 3  تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص 633 04 07   .٩
   3 3  خواص المواد 640 04 07 .١٠
   3 3  مواصفات مواد االنشاء 641 04 07 .١١
   3 3  انواع خاصة من الخرسانة 642 04 07 .١٢
   3 3    التفتيش وضبط الجودة  643 04 07 .١٣
   3 3  ١-تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة  650 04 07 .١٤
   3 3   ١-ة سابقة االجهادالخرسان 651 04 07 .١٥
   3 3  المنشات القشرية والفراغية 652 04 07 .١٦
   3 3  تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل 653 04 07 .١٧
   3 3  يم واصالح وتدعيم المنشآت الخرسانية المسلحةفحص وتقي 654 04 07 .١٨
   3 3  شروط التعاقدات في مشروعات الهندسة المدنية 660 04 07 .١٩
  3 3  تحسين اإلنتاجية في مشروعات التشييد 661 04 07 .٢٠
   3 3  تطبيقات الحاسب االلى فى ادارة التشييد 662 04 07 .٢١
   3 3  ١-استقرار المنشآت  710 04 07 .٢٢
   3 3  نظرية المرونة 711 04 07 .٢٣
   3 3  التحليل اللدن للمنشآت 712 04 07 .٢٤
   3 3  التحليل االنشائى لاللواح والقشريات 713 04 07 .٢٥
   3 3  ١-ديناميكا المنشآت  714 04 07 .٢٦
   3 3  ٢-ديناميكا المنشآت  715 04 07 .٢٧
   3 3  تحليل المنشآت المرآبة 716 04 07 .٢٨
   3 3  ١- المحدودة طريقة العناصر 717 04 07 .٢٩
   3 3  ١-التحليل الالخطى للمنشآت  718 04 07 .٣٠
   3 3  الهندسة الجيوبيئية 04 07 720 .٣١
   3 3  المنشآت المدفونة و االنفاق 721 04 07 .٣٢
   3 3  الطرق العددية لحل مشاآل التربة 722 04 07 .٣٣
   3 3  ديناميكا التربة 723 04 07 .٣٤
   3 3   ٢-استقرار المنشآت   730 04 07 .٣٥
   3 3  المنشآت المعدنية الفراغية 731 04 07 .٣٦
   3 3  المبانى المعدنية العالية 732 04 07 .٣٧
  3 3  التصميم االمثل للمنشآت المعدنية 733 04 07 .٣٨
   3 3  المنشآت المعدنية المشكلة على البارد 734 04 07 .٣٩
   3 3  الخواص المعتمدة على الزمن وإنهيار الخرسانة المتصلدة 740 04 07 .٤٠
   3 3  تكنولوجيا الخرسانة 741 04 07.٤١
   3 3  .تدهور مواد االنشاء ومواد الترميم 742 04 07.٤٢
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   3 3   بالطرق التجريبيةاالختبارات غير المتلفة وتحليل االجهادات 743 04 07.٤٣
   3 3  نظريات الصدأ للمواد المعدنية  744 04 07.٤٤
   3 3  تحملية الخرسانة04 07  745.٤٥
   3 3   اإلنهيار  مقدمة لميكانيكة 746 04 07.٤٦
   3 3  ٢-تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة  750 04 07.٤٧
   3 3  ٢-الخرسانة سابقة االجهاد 751 04 07.٤٨
   3 3  تحليل وتصميم المبانى الخرسانية العالية 752 04 07.٤٩
   3 3  ميكانيكا المنشآت الخرسانية 753 04 07.٥٠
   3 3   لخطية فى الهندسة المدتيةاالبرمجة تطبيقات  760 04 07.٥١
   3 3  ادارة المخاطر ، التأمين ، التراخيص 761 04 07.٥٢
   3 3   الجودة فى عمليات التشييد فىتحكمال 762 04 07.٥٣
   3 3  تحليل المنشآت الفراغية وغير التقليدية 810 04 07.٥٤
   3 3  االداء الزلزالى الالمرن وتقييم التلف للمنشآت 811 04 07.٥٥
   3 3  هندسة الرياح 812 04 07.٥٦
   3 3  التحليل الزلزالى للمنشآت 813 04 07.٥٧
   3 3  التحليل الحدى لمشاآل ميكانيكا التربة 820 04 07.٥٨
   3 3  هندسة الزالزل الجيوتقنية 821 04 07.٥٩
   3 3  المنشآت المعدنية المعلقة 830 04 07.٦٠
   3 3  المنشآت المعدنية سابقة االجهاد 831 04 07.٦١
   3 3  هندسة القيمية فى صناعة التشييد  840 04 07.٦٢
   3 3  الخرسانة ذاتية الدمك والخرسانة عالية األداء 850 04 07.٦٣
 

    مناقشة 3  فى الهندسة االنشائية مشروع دبلوم 601 04 07.٦٤
    مناقشة 3  فى ادارة مشاريع التشييدمشروع دبلوم  602 04 07.٦٥
    مناقشة 3  فى الهندسة االنشائيةدسة تقرير علمى ماجستير الهن 701 04 07.٦٦
    مناقشة 3  فى ادارة مشاريع التشييدتقرير علمى ماجستير الهندسة  702 04 07.٦٧
    مناقشة 8  رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة االنشائية 705 04 07.٦٨
    مناقشة 8  ادارة مشاريع التشييدرسالة ماجستيرالعلوم فى  706 04 07.٦٩
    مناقشة 24  الهندسة االنشائيةفى لدآتوراه رسالة ا 801 04 07.٧٠
    مناقشة 24  ادارة مشاريع التشييدفى رسالة الدآتوراه  802 04 07.٧١
  

  ) دآتوراه - ماجستير–دبلوم ( وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا 
     التحليل االنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اآللى  04 07  610

شآت بالمصفوفا     شبكية          -ت  تحليل المن ة وال شآت االطاري ل المن ة الجساءة لتحلي شائى     - طريق ل االن ة للتحلي  - الطرق التقريبي
  تطبيقات الحاسب اآللى

  
  األنظمة االنشائية المتقدمة وتطبيقاتها04611 07 

ة  ال الجانبي ة لالحم ة المقاوم ة المتقدم زوم –االنظم ة للع ارات المقاوم ة المتمر– االط ارات ذات االربط زة  االط آ
ة  - االطارات الشبكية المقاومة للعزوم      –األنظمة المشترآة   –والالمتمرآزة   شآت المرآب ة    - المن شابكة ذات الطبق اب المت   القب

ين         –االحادية والمزدوجة    ة ذات الطبقت شبكات الفراغي ابالت         – ال شآت ذات شبكة الك سيجية        – المن شائية والن شآت الغ  – المن
  تطبيقات باستخدام برامج الحاسب اآللى للتحليل االنشائى -منشآت القابلة للطى  ال–المنشآت المرتكزة هوائيا 

  
   ميكانيكا التربة واالساسات  المتقدمة620 04 07

وط  . إجهاد التحميل للتربة واألساسات السطحية    . انضغاط التربة   . مقاومة القص للتربة    . برامج استكشاف التربة     تحليل الهب
ال الرأسية     وتدعيم التربة باستخد   ة            .  ام مصارف الرم ة معامل رد الفعل المرن للترب زة      . نظري سمالت والحصائر المرتك ال

  .اختبارات التربة. المواصفات المصرية لألساسات السطحية . على تربة مرنة
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  استكشاف الموقع واألبحاث الحقلية والمعملية04 07  621 
زة  . االختبارات الحقلية فى الموقع     . االختبارات المعملية للتربة    . ة  طرق االستكشاف المختلف  . برنامج استكشاف الموقع     أجه

ع            ة فى الموق ة             . وطرق تحديد خصائص الترب اس اإلزاحة فى الترب ة لقي زة الحقلي اه        . األجه ة والمي ائى للترب ل الكيمي التحلي
  .األرضية 

   ميكانيكا الصخر وهندسة األنفاق622 04 07
ة     ا. تكوين الصخر   . تعريفات   ة وطرق قياسها     . لخصائص الطبيعية واالختبارات المعملي استكشاف  . الخصائص الميكانيكي

ة   ارات الحقلي ع واالختب سطحية   . الموق ال ال ت األحم ادات تح صخور  . اإلجه انبى لل ضغط الج ر  . ال ب الحف زان جوان . ات
اق  . لصخور على جسم النفق     ضغط التربة وا  . االستكشاف الجيولوجى   . أنواع األنفاق   . التأسيس على الصخر     . تخطيط األنف
  .طرق التشييد واإلنشاء . التصميم والمواصفات 

  
  التصميم الحدى للمنشآت المعدنية 04 07  630

ة            شآت المعدني ة القصوى                 -   دراسة مقارنة لطرق التصميم فى المن ة المقاوم ة باستخدام طريق شبكيات المعدني صميم ال   -  ت
  .   و  تصميم الوصالت المعدنية بطريقة المقاومة القصوى-ت المعدنية  تصميم الكمرات واإلطارا

  
  تصميم الكمرات المرآبة631 04 07

ة ة  نظري شآت المرآب ة  -المن شآت المرآب ستمرة للمن سيطة والم رات الب صميم الكم ة -  طرق ت ادات الثانوي أثير اإلجه   -  ت
  .  طرق التنفيذ المختلفة للمنشآت المرآبة-روابط القص 

  
     إستقرار المنشآت المعدنية632 04 07

زان  ال واألجسام -أسس و شروط اإلت واع األحم ل الحرج -  أن ة لحساب الحم م -  الطرق المختلف اذج الرياضية لفه   النم
وا  - استقرار اإلطارات -  الحمل الحرج لألعمدة واألعمدة الكمرية    -موضوع استقرار االتزان     اج اإللت   -ئى   اإللتواء واالنبع
  .  إنبعاج األلواح-االنبعاج الجانبي للكمرات 

  
    تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص633 04 07

صوامع ومخازن الغالل           -  تصميم الخزانات المرتفعة        -تصميم الخزانات المعدنية       صميم ال ة        -  ت راج المعدني صميم األب   ت
  .   المنشآت الفراغية واألسطح ذات البحور الكبيرة-ج نقل القوى الكهربية  تصميم أبرا-الملجمة واألبراج ذاتية االتزان  

  
    خواص المواد 640 04 07

انه   ام الخرس ار  –رآ واص و اإلختي منت  – الخ ة االس ه – تحملي راره  – االماه اثير الح منت    – ت ن االس ه م واع خاص  أن
ه    – األدائيه   –ص الفيزيائيه    الخوا – التصنيف   – اإلضافات الكيميائيه و المعدنيه      –الإلضافات   ه     – التكلف  الخواص الميكانيكي

  . مقدمه عن البوليمرات – مواد عزل المياه والحرارة – الخصائص و اإلختبارات – األنوع – األخشاب –
  

  مواصفات مواد االنشاء 641 04 07
  .نشاء ترآيب مواد اال–مقارنة بين المواصفات القياسية المصرية االمريكية والبريطانية 

  
  .أنواع خاصة من الخرسانة642 04 07 

ة  انة الخفيف ة الخرس اف –خواص ومقاوم انة ذات االلي ة – الخرس انة الكتلي اد – الخرس ابقة االجه انة س انة – الخرس  الخرس
  . الخرسانة الثقيلة الوزن–سابقة الصب 

  
   التفتيش وضبط الجودة 643 04 07

ا        تجميع –اساليب االختبارات واخذ العينات      ائج والتوزيعات االحصائية له ات ضبط الجودة    – النت د الجودة   – منحني  – تأآي
ع      –المواصفات وخطط القبول     ة من المواق ى حاالت حقيقي شاء     – تطبيفات عل واد االن ارات م يش واختب ل   – التفت يش قب  التفت

  .واثناء وبعد االنشاء
  

  ١ -تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة 650 04 07 
شترآة         –ت الحدود   طريقة حاال  سلحة           – مقاومة الخرسانة تحت تأثير االجهادات الم انية الم صميم العناصر الخرس ل وت  تحلي

واء      – الضغط الالمحورى     –المعرضة الى عزوم انحناء      اط        – القص وااللت شغيل      – التماسك وطول الرب :  حاالت حدود الت
  .قة خطوط الخضوع تحليل البالطات باستخدام طري–الترخيم والتحكم فى الشروخ 

 



  آلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

    
  الالئحة الداخلية

   ٢٠١١للدراسات العليا 

 

 31

  ١ –الخرسانة سابقة اإلجهاد 651  04 07 
 تحليل وتصميم القطاعات المعرضة - الفواقد فى سبق اإلجهاد– خواص مواد الخرسانة سابقة اإلجهاد  –أنظمة سبق اإلجهاد    

  . الكمرات المرآبة– التشرخ واألحمال القصوى –لعزوم انحناء وقوى قص 
 

  والفراغيةالمنشات القشرية 652 04 07 
اء     :  األسطح القشرية االسطوانية – النظرية الغشائية لألسطح الدورانية – األحمال –مقدمة   ة االنحن شائية، نظري ة الغ النظري

ة        طوانية الدائري طح االس اء لألس ة االنحن ا، نظري ة محوري ال متماثل ة ألحم ة المعرض ة المقفل طوانية الدائري طح االس لألس
شري  –المفتوحة   اه العرضى      األسقف الق ستمرة فى االتج ة الم ة    –ة االسطوانية الدائري شرية االسطوانية الدائري  األسقف الق

  . تطبيقات على قشريات متنوعة-المستمرة فى االتجاه الطولى 
 

  تصميم المنشات الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل653  04 07 
ة  ى  –مقدم أثير الزلزال شرة األرضية والت ة الق زالزل  خواص – حرآ ال ال ة ألحم انى المقاوم شائي –المب ل اإلن  – التحلي

ود المصرى        : األسس الخاصة للمنشات الخرسانية      ا للك سليح     –مبادئ التصميم ، التصميم طبق د الت  – وصالت وتوقف حدي
  .عناصر االساسات الخرسانية

  
    فحص وتقييم وإصالح وتدعيم المنشات الخرسانية المسلحة654 04 07

دعيم    – المنشات الخرسانية المسلحة   أساليب تقييم–رق الفحص  ط–العيوب  اليب إصالح   – الغرض من اإلصالح والت  أس
د     – األساليب الحديثة فى االصالح أو التدعيم        –وتدعيم المنشات الخرسانية المسلحة      سلحة بع  تحليل القطاعات الخرسانية الم

  .التدعيم
  

  ندسة المدنية شروط التعاقدات في مشروعات اله660 04 07
ة   . مستندات العقد . المهمة و العقد الثانوي   . المهندس  و نائب المهندس    . تعاريف وتفسيرات . الشروط العامة  . االلتزامات العام

ة     . التعليق البدايات و التاخيرات   . الوحدة الصناعية و الصنعة   . المواد. العمال ل المسؤوليات القانوني ديالت . خل ادات  . التع الزي
ة    . معدات المقاول . اإلجراءات للمطالبات . تو االخفاال  ة   . قياسات . أعمال و مواد مؤقت ات التجميعي اولي    . الكمي ترشيحات مق
اطن دفع. الب شهادات و ال ات. ال اطر الخاصة. المعالج ن األداء. المخ ى ع داالت. التخل د الج ات. تحدي ل. المالحظ . رب العم

  .ر الصرفالنقد و معدالت سع. تغيرات السعر و شريعة القانون
  

   تحسين اإلنتاجية في مشروعات التشييد661 04 07
اج      ة العمل     . عمليات  تطوير اإلنت ل مهم سجيل   . تحلي ات الت ع   . قياسات العمل   . تقني شاط     . عد الموق ار الن ة اختب دير  . نظري التق

. دافع القوى العاملة  . اءاتتقديم طلب العط  . تسوية العطاءات . عمليات التقدير . الفرق المتضمنة في التقدير الهندسي    . الهندسي
  .العقود الثانوية.التحكم في المواد. تقسيم التكلفة. التحكم في التكلفة

  
   تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة المشروعات662 04 07

ة      . قواميس  تعريف  النشاط    . النشاط و النتيجة الزمنية   . ببعضها سوية الجدول دم    . حساب و ت  .مصادر اإلدارة  . األهداف و التق
ستهلك  . أدوات المشروع . مجموعات المشروع  ات .مجموعات . نظرة الم صفيات . ترتيب ات ملخصة   . ت طباعة المضمون    .بيان

  .رسومات. تقارير . العام
  

  ١-  استقرار المنشآت 710  04 07
ة     األعمدة - استقرار األعمدة فى المجاالت المرنة واللدنة          - النمازج الرياضية    –المقدمة والمصطلحات الفنية     دوال :  الكمري

  االنبعاج الجانبى للكمرات  - االنبعاج االنثنائى االلتوائى - االنبعاج االلتوائى–االستقرار 
 

    نظرية المرونة711 04 07
ال  اد واالنفع ات االجه اد –متجه ات االجه ت متجه سية وثواب ادات الرئي ه – االجه اد وثوابت راف االجه ات انح  – متجه

ة     - معادالت التوافق     – معادالت االتزان    –ائر مور فى نظام االجهادات ثالثى االبعاد         دو -االجهادات الثمانية    ة الخطي  العالق
ال   اد واالنفع ين االجه دة الخواص ب ة الموح وك ( المرن انون ه ستوى –) ق اد الم ة االجه ستوى – حال ال الم ة االنفع  – حال

اد      -مبادىء الشغل االفتراضى       ة االجه ات    – دال أثير :  تطبيق واح         ت اد فى االل ع االجه ى توزي ة عل سائل  – الفتحات الدائري  م
   المسائل ثنائية االبعاد فى االحداثيات القطبية  –سانت فينانت 

  
  التحليل اللدن للمنشآت712 04 07 
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ة الحمل واال  – طريقة الخطوة خطوة  - آليات االنهيار – تكون المفصل اللدن     –المفاهيم الرئيسية للتحليل اللدن       -زاحة   عالق
ة    ة األحادي تاتيكية والنظري ة واالس ات الحرآي ى   –النظري وق الكل ى وف ى والكل ار الجزئ ات االنهي ات  – آلي ة ضم آلي  طريق

   تحليل االلواح المستطيلة والدائرية– التحميل الدورى ونظرية االرتياح - الترخيم عند االنهيار –االنهيار 
  

  شريات  التحليل االنشائى لاللواح والق713 04 07
روض  ستواها  –الف ى م ا وأخرى ف ة عليه ال عمودي ستطيلة المعرضة الحم واح الم ة لالل ادالت الحاآم  حل - صياغة المع

ة     ة مختلف روط حاف ستطيلة تحت ش واح الم سائل االل ستمرة  –م ستطيلة الم واح الم ة  – االل كال المختلف واح ذات االش  - االل
 كبير وانبعاج االلواح الرقيقة  الترخيم ال–االجهادات الحرارية فى االلواح 

  عالقات االنفعال واالزاحة – عالقات االجهاد واالنفعال – الفروض –االنواع المختلفة للمنشآت القشرية 
ة    ؤثرات الداخلي ة    –الم شريات الرقيق ية للق شاء االساس ة الغ ة  – نظري شروط الحدي طوانية   – ال شريات االس ل الق  – تحلي

   اضطراب الحافة  –دوج القشريات ذات التقوس المز
  

  ١-  ديناميكا المنشآت 714 04 07
ة   ال الديناميكي واع االحم ة  –أن ة الحرآ ياغة معادل دة     - ص ة الواح ة الحري ة ذات درج سرى لالنظم ر والق زاز الح  - االهت

ة المت       -االهتزاز الحر لالنظمة ذات درجات الحرية المتعددة           ة ذات درجات الحري ددة   االهتزاز القسرى لالنظم  استجابة  -ع
  االنظمة ذات درجات الحرية المتعددة للزالزل وزوابع الرياح

  
  ٢- ديناميكا المنشآت 715 04 07

ورير     -التحليل النسقى الغير تقليدى      زاز العشوائى      - تحليل ف ال              – االهت ة الواحدة لالحم ة ذات درجة الحري  استجابة االنظم
   االهتزاز الالخطى -ية المتعددة لالحمال العشوائية  استجابة االنظمة ذات درجات الحر-العشوائية 

  
    تحليل المنشآت المرآبة716 04 07

ة  ل القطاعات المرآب دى -تحلي ة الم ال طويل أثير األحم ة تحت ت ة المرآب دة الكمري ل األعم سيطة - تحلي رات الب ل الكم تحلي
سيطة              -والمستمرة المرآبة    ى للكمرات الب ادل الجزئ ة الفصل المتب ة      نظري ستمرة المرآب د         -والم ع عن زالق والرف أثير االن  ت

  أنواع وتحليل الوصالت المرآبة -تشابك البالطة الخرسانية مع الكمرات الحديدية  
  

  ١-  طريقة العناصر المحددة717 04 07
ل  -ودة  المفاهيم االساسية لطريقة العناصر المحد - طرق المتبقى الموزون- طريقة الفروق المحدودة –جبر المصفوفات     تمثي
ه  شأ وتجزيئ شكل –المن ار دوال ال ة المباشرة -) دوال التقريب (  اختي صر واطريق ة العن تنباط معادل ة – اس ة الطاق  - طريق

اد    - عمل الخرائط والتكامل العددى –العناصر المحدودة ذات الدرجات االعلى   ة األبع اد ووثالثي  صياغة المسائل ثنائية األبع
ات الحل   – الحاالت الحدية – معادلة المنشأ  -توى واالنفعال المستوى ومسائل التماثل المحورى        مسائل االجهاد المس   -  - تقني

  تطبيقات الحاسب اآللى للمنشآت المختلفة 
  

  ١-  التحليل الالخطى للمنشآت 718 04 07
 - Euler وطريقة Lagrangeطريقة :  تحقيق االتزان - نظام االحداثيات – مستويات التحليل االنشائى  –مصادر الالخطية   

ة  - تتبع ممر االتزان بعد حد النهاية وتشعب النقاط الحرجة          - تقنيات الحل المتزايد والمتكرر      –حل المسائل الالخطية      الحرآ
   معايير التقارب -الذاتية لتزايد الحمل  

  
  الهندسة الجيوبيئية720 04 07 

ات  ن المخلف تخلص م ة لل ات الجيوتقني شات : الممارس ات من ن المخلف تخلص م ين  : ال الطين، التبط ين ب ردم، التبط اطق ال من
  .باأغشية الجيوتقنية، أساليب الجمع و االزالة، أتزان مناطق الردم

ات    ن المخلف تخلص م ـكنولوجيا ال تعادة،        : ت ار االس ة آب ة، أنظم ة التغطي ية، أنظم ع الرأس الح، القواط تراتيجيات اإلص اس
  أبار مراقبة منطة الفادوس. ستكشاف أسفل سطح التربة بالوسائل الجيوفيزيائيةأ .أإلصالح البيولوجي في الموقع

  
  المنشآت المدفونة و االنفاق 721 04 07

ة          ال الحي ة واألحم ة نتيجة ألوزان الترب ة ذات األشكال والجساءات المختلف شآت المدفون ى المن ال عل ال . حساب األحم أحم
  مليات اإلنشاء على المبانى المجاورةتأثير ع. طرق اإلنشاء والحفر . التصميم 

 
  ديناميكا التربة723 04 07 
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ات . سريان الموجات فى وسط متجانس واتجاهى الخواص      . نظرية االهتزازات  سريان الموجة فى    . سريان الموجة فى طبق
  نظرية اهتزاز األساسات. التصرفات الديناميكية للتربة المحملة. تربة مشبعة

 
  ٢-لمنشآت   استقرار ا730 04 07

ود  - استقرار االلواح فى المجاالت المرنة واللدنة – استقرار االطارات -انبعاج االعمدة على االساسات المرنة    استقرار العق
   استقرار القشريات –والحلقات 

 
    المنشآت المعدنية الفراغية731 04 07

ة            وى  الداخلي اد الق ة إليج شآت الفراغي ل المن ة لتحلي ة       -الطرق المختلف شآت الفراغي ى المن ؤثرة عل ال الم صميم  -  األحم   ت
  .  طرق تنفيذ المنشآت الفراغية-القطاعات والوصالت للمنشآت الفراغية  

  
    المبانى المعدنية العالية732 04 07

ة        انى العالي شاء للمب ة اإلن ة عن أنظم ة      -مقدم انى العالي ى المب ؤثرة عل ال الم شائية لتو  -  األحم ة اإلن ال    األنظم ع األحم   -زي
ة             -الطرق التقربية لتحليل المنشآت العالية       ال الرأسية واألفقي ة        -  سلوك المبانى تحت تأثير األحم صميم الوصالت وأنظم   ت

  . األربطة
   

    التصميم األمثل للمنشآت المعدنية733  04 07
ل    -الصياغة العامة للتصميم األمثل     شائى األمث ة ا -  طرق التصميم اإلن ارالمثلى    طريق ة    -لمعي ة والالخطي   البرمجة الخطي

  .  تطبيقات فى التصميم األمثل للمنشآت المعدنية-والديناميكية 
  

  المنشآت المعدنية المشكلة على البارد734 04 07 
ة أو عزوم         -  مبدأ العرض الفعال -نظرية القطاعات ذات الجدار الرقيق     وى ضغط محوري صميم األعضاء المعرضة لق   ت

ا       أنحن ة      -اء أو آالهم صميم القطاعات األنبوبي ة التثقيب        -  ت سامير ذاتي صامولة والم سامير ذات ال صميم الوصالت بالم   ت
  .  طرق التنفيذ-والوصالت الملحومة  

 
  .الخواص المعتمده على الزمن و إنهيار الخرسانه المتصلده 740  04 07 

أثير         مقاومة الخرسانة فى الضغط والشد تحت تأثير االحما        ة الت ة والثالثي ة والثنائي انة      -ل المحورية االحادي  – انكماش الخرس
  . استرخاء االجهاد فى الخرسانة سابقة االجهاد– زحف الخرسانة السابقة االجهاد –زحف الخرسانة 

  
  .تكنولوجيا الخرسانة 741 04 07 

اره  واء الح انة األج ة –خرس انة الكتلي ة عل– الخرس رات الحجمي أثير التغي ة  ت انة الكتلي ى الخرس شروخ ف ارات –ى ال  اختب
وزن  – تدهور الخرسانة فى المنشآت المائية  –الخرسانة فى المنشآت القائمة       – تصميم الخلطات للخرسانات العادية وثقلية ال

انة         –االضافات للخرسانة    ارات الخرس ائج اختب انة      – تقييم نت ام للخرس ار واستخدام الرآ شائيه   – اختب واد اإلن ه   الم  –المرآب
  .الخرسانة الحراريه  

  
  .تدهور مواد االنشاء ومواد الترميم742 04 07 

 تقدير تلف   – المهاجمة الكيميائية    - العوامل الخارجية المؤثرة على تدهور الخرسانة      – صدأ حديد التسليح     –تحملية الخرسانة   
  .ة لمواد الترميم حالة دراسي– حماية حديد التسليح من التآآل – طرق الترميم –الخرسانة 

  
    االختبارات غير المتلفة وتحليل االجهادات بالطرق التجريبية743 04 07

ة   ر المتلف ارات غي سرب   –االختب ضغط والت صرى وال ارات الفحص الب سوائل  – اختب راق بال ار االخت ارات – اختب  االختب
صوتية  وق ال سية وبالموجات ف عاعية والمغناطي الطر–االش ادات ب ل االجه ة  تحلي شائية –ق التجريبي اذج االن ة النم  – طريق

  . طريقة المرونة التصويرية – طريقة الشبكات – القصف –طريقة الطالء 
  

  .نظريات الصدأ للمواد المعدنية744 04 07 
ادن المعرضة لوسط      .  تآآل التعب واجهادات الزحف –خواص المعادن المتآآلة . نظرية الخاليا الجلفانية     شروخ فى المع ال

ة         –دائى  ع ة المعادي ادن فى البيئ دور الضغط      – التصميم الحدى للمع ات فى حاالت ق سليح    – تطبيق د الت  طرق  – صدأ حدي
  . اختبارات ورصد الصدأ – فكرة الحماية الكاثودية –الحماية للمعادن 

  تحملية الخرسانة745 04 07 
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ا   نفاذية الخرسانة والعوامل المؤ  –تصميم الخلطات الخرسانية للتحمل      ة    –ثرة فيه د معامل النفاذي انة   – تحدي ة الخرس  مهاجم
وع            –باالحماض العضوية وغير العضوية تأثير الكبريتات والكلوريدات وماء البحر           ار ن ة واختب سليح وحمايت د الت  صدأ حدي

ة             ات المعادي ارده           –الرآام ونوع االسمنت على تحملية الخرسانة فى البيئ اطق الب انه فى المن د الخرس وي    ا– تجم لتفاعل القل
  .للرآام 

  
  مقدمه لميكانيكية اإلنهيار746 04 07 

ه    –مقاومة التماسك     ه        – اللدون شات المعدني ار و المن ة اإلنهي ين ميكانيكي ه ب ة الكسر   – العالق ه    – متان دل انبعاث الطاق  – مع
انه و الطوب و الصخور بالضغط             –التعب   شروخ       - انهيار الخرس ات الكسر      –  اشكال ال ار      ن – نظري اذج اإلنهي  طرق   –م

  .اإلختبار و التأثير 
  

 ٢ - تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة 750 04 07
واء      – الضغط الالمحورى    –مقاومة الخرسانة تحت تأثير االجهادات المشترآة        تحكم     – التماسك    – القص وااللت رخيم وال  الت

شروخ  ى ال ة خطوط الخضوع –ف تخدام طريق ل البالطات باس انة  المن– تحلي د والخرس ن الحدي ة م ة –شات المرآب   طريق
  .الضاغط والشداد

 
  ٢ -الخرسانة سابقة االجهاد 751 04 07 

اء و  تصميم القطاعات المعرضة    -حساب المقاومة القصوى للقطاعات المعرضة لعزوم انحناء        زوم انحن ة   لع وى محوري  -ق
  . المنشات الغير محددة استاتيكيا–مرآبة  القطاعات ال–تحليل وتصميم القطاعات المعرضة لعزوم اإللتواء 

  
 تحليل وتصميم المبانى الخرسانية العالية752 04 07 

ع                   –مقدمة   ة التوزي ر متماثل ع وغي صميم حوائط     – تحليل وتصميم المبانى العالية المشتملة على حوائط قص متماثلة التوزي  ت
  . هذه الطرق تقييم– تصميم المنشات الصندوقية –القص المشتملة على فتحات 

  
  ميكانيكا المنشات الخرسانية753 04 07 

ددة     ات متع ن اتجاه ؤثرة م ادات الم أثير االجه انة تحت ت ار الخرس كال انهي ين  –أش ادات ب ع االجه ة التماسك وتوزي  طبيع
شروخ  سلحة        –ال انية الم ضاء الخرس لوك األع ة س ددة لدراس ر المح ة العناص تخدام طريق انة باس شات الخرس ل من  – تمثي

  .االنبعاج المرن واللدن للعناصر المعرضة ألحمال محورية وال محورية
  

    الخطية فى الهندسة المدنيةالبرمجة تطبيقات 760 04 07 
 البرمجة الخطية  تطبيقات -  تحليل الحساسية - الطريقة الثنائيةو.طريقة السمبلكس الحل البيانى وب- البرمجة الخطية    تعريف

  ل والتوريع والتخصيص وطرق الحل والتطبيق مشاآل النق -ادارة المشاريع فى الهندسة االنشائية و
 

   إدارة المخاطر،التأمين،التراخيص761 04 07 
انون الهندسي    ي الق ة ف ة عام ة في مصر  . مقدم انون العمال اني  . ق امين للمب وانين الت ود   . ق ي عق النظر إل ضريبية ب وانين ال الق

اني تنظيم   . الشرآات و الجهات االستشارية    شائية       . المب اني اإلن ة للمب ات في    . أساسيات المحاسبة   . المسؤوليات القانوني تطبيق
شاء  ال اإلن اء   . مج ات العط اء و متطلب ات العط اوالت . عملي ود المق يات عق اوالت . أساس ود المق واع عق ود  . أن ار عق اختي

شاريع     . نيمقدمة في القانون المد . أنظمة توزيع المشروع  . مستندات  التعاقدات  . المقاوالت شرعية المرتبطة بم االلتزامات ال
  .التشييد

  
  التحكم في الجودة في عمليات التشييد762 04 07 

ة        . أساليب تحسين الجودة   . مقدمة في الجودة   رات       . إحصائيات أساسية و توزيعات احتمالي تحكم في المتغي ات ال ول  . منحني قب
برامج آمبيوتر للتحكم في     . إدارة الجودة الكلية  . تكلفة الجودة الفقيرة  . ةاالعتمادي. أنظمة عينة القبول  . نتيجة التبسيط المتناسبة  

   .الجودة
  

   تحليل المنشآت الفراغية والغير تقليدية810  04 07
ول    – المواد   – االقتصاد   – االشكال   –مقدمة   ة الكوب شائى   - أنظم سلوك االن  مصفوفات  – مصفوفات الجساءة للعناصر    – ال
ل  ارى المعل-النق ة  الكب ة  –ق ابالت الملجم ارى ذات الك ستمرة  – الكب ة الم ارى المعلق شابكية  - الكب شريات الت اب – الق  القب

 تطبيقات - المنشآت ذات شبكة الكابالت – المنشآت النسيجية – المنشآت القابلة للطى - المنشآت المرتكزة هوائيا     –التشابكية  
  باستخدام برامج الحاسب اآللى
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  لزالى الالمرن وتقييم التلف للمنشآت   االداء الز 811 04 07

زة                          زوم واالطارات ذات االربطة المتمرآ ة للع ة المقاوم شمل االطارات الحديدي ة والتى ت شائية المختلف ة االن نمزجة االنظم
ى       رامج الحاسب االل تخدام ب ك باس انية وذل وائط القص الخرس زوم وح ة للع انية المقاوم ارات الخرس زة واالط والالمتمرآ

تاتيكى                     -ليل الديناميكى الالمرن    للتح ل االس أثير التحمي ة تحت ت شائية المختلف ة االن ة لالنظم ة والممطولي  تقييم المقاومة العام
ة الهندسية                 -الدفعى والزالزل الحقيقية     أثير الالخطي د ت ستقلة وتحدي يم التلف     - تقدير االداء المحلى للعناصر االنشائية الم  تقي
ل             - والتلف الكلى للنظام االنشائى باستخدام أدلة التلف          المحلى للعناصر المستقلة   ادة التأهي درة التصميم وإع ى ق ات عل  تطبيق

  الزلزالى
  

  هندسة الرياح 812 04 07
اع           – خصائص الطبقة الحدية للمناخ      - قياسات الرياح    –طبيعة الرياح     خصائص   - تغير سرعة الرياح المتوسطة مع االرتف
طراب  طراب –االض ة االض ة    -  آثاف اح القوي ف للري درة الطي صى    – ق ريح االق االت لل ل االحتم اح  – تحلي رعة الري  س

ى مصر  صميمية ف اح -الت شآت للري تجابة المن ة - اس ة االحتمالي زمن –  الطريق ال ال ة مج صميم – طريق ضمنات   الت  – مت
   الكبارى تأثيرات الرياح على–اساسيات المرونة الهوائية  - متطلبات الكود –معامل الزوابع 

  
  التحليل الزلزالى للمنشآت813 04 07 

 أساسيات   – مخاطر الزالزل فى مصر      – خصائص بعض الزالزل القوية      –الخصائص العامة للحرآات االرضية الزلزالية      
ى   صميم الزلزال ة   -الت تجابة الزلزالي دد لالس ل المح ة  – التحلي ادالت الحاآم ة  - المع ة المرن تجابة الخطي تجاب– االس ة  االس

   – متطلبات الكود - أطياف االستجابة التصميمية –الالمرنة 
  Fourier مقدمة لنظرية االحتماالت وتحليل -العوامل المؤثرة على السلوك الزلزالى للمنشآت 

دد  ر مح ى الغي ل الزلزال ة  –التحلي ات االرضية القوي ة للحرآ ازج االحتمالي ل النم ة – عم ة الخطي ل االنظم ل – تحلي  التحلي
   تأثير المرآبات المتعددة للزالزل-يفى فى مجال الزمن ومجال التردد الط

  
   التحليل الحدى لمشاآل ميكانيكا التربة820 04 07

راق    . طريقة خطوط االنزالق    . طريقة الحد األدنى    . طريقة الحد األعلى     ابع   . نظرية االخت ار المتت ل   . االنهي ات التحلي تطبيق
  .تربة ، اتزان الميول ، قدرة تحمل األساس ضغط ال: الحدى لمشاآل التربة 

 
  هندسة الزالزل الجيوتقنية821 04 07 

شاءات  ا اإلن ادئ ديناميك زالزل  . مب ة خواص ال ة عن طبيع ال  . مقدم أثير أحم شاء وعناصره بت واد اإلن شكل م ة وت مقاوم
  .حتماالت فى مسائل المقاومة للزالزل تطبيق طرق نظرية اال. تعيين تأثير بعض الزالزل السابقة. مشابهة ألحمال الزالزل 

  
  المنشآت المعدنية المعلقة 830 04 07

  األحمال المؤثرة على المنشآت والكبارى المعلقة  -الطرق المختلفة لتحليل المنشآت والكبارى المعلقة إليجاد القوى الداخلية            
  .الكبارى المعلقة  طرق تنفيذ المنشآت و-  الطرق المختلفة لتصميم الكبارى المعلقة  -
  

    المنشآت المعدنية سابقة األجهاد831 04 07
اد          -نظرية المنشآت المعدنية سابقة اإلجهاد       شآت        -  تصميم الشبكيات والكمرات واإلطارات سابقة اإلجه ى المن ات عل   تطبيق

  .  طرق التنفيذ المختلفة-المعدنية سابقة اإلجهاد  
  

  شييدهندسة القيمية في صناعة الت840 04 07
ع   . اإلضافات أو الحذف. تغيير التصميم. تصنيفات المطالبة الرئيسية  . تحويالت العقد  ر ظروف الموق ات  . تغيي أخر المطالب . ت

 مطالبات تأخير التثمين. التعجيل و التأخير على المطالبات
 

   الخرسانه ذاتية الدمك والخرسانة عالية األداء850 04 07
دمك  انة ذات  ال ا- الخرس واد واالضافات  -تالتعريف ارات – الم انيه  – اإلختب ات الخرس صميم الخلط واص و ت يم – خ  تقي

  . التطبيقات – الخواص – اإلضافات المعدنيه – الخرسانة عالية االداء –جودة الخرسانه ذاتية الدمك 
  

  فى الهندسة االنشائية مشروع دبلوم 601 04 07
   دفى ادارة مشاريع التشيي مشروع دبلوم 602 04 07
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  فى الهندسة االنشائية تقرير علمى ماجستير الهندسة 701 04 07
 فى ادارة مشاريع التشييد تقرير علمى ماجستير الهندسة 702 04 07
   رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة االنشائية705 04 07
   رسالة ماجستيرالعلوم فى ادارة مشاريع التشييد706 04 07
 الهندسة االنشائيةفى  رسالة الدآتوراه 801 04 07
  ادارة مشاريع التشييدفى  رسالة الدآتوراه 802 04 07
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  قسم هندسة الرى والهيدروليكا -٣
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  : دبلوم الدراسات العليا التخصصية-١

  : ساعة معتمدة٣٠ز على الطالب اجتيا  
              منشآت الرىدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •
ررات االساسية    ررات      :المق درس الطالب سبعة مق ى 611 05 07 من :وي ى   616 05 07    إل ، إضافة إل

                                            .601 05 07 المقرر
 625 05 07 إلى 621 05 07  مقرراتالاقى الساعات من قائمة يختار الطالب ب: المقررات االختيارية

  
                هندسة مصادر المياهدبلوم الدراسات العليا التخصصى في •

، إضافة إلى 616 05 07  إلى611 05 07   من:ويدرس الطالب سبعة مقررات  :المقررات االساسية
                                                                                       .601 05 07 المقرر

  05 07 636   إلى631 05 07   مقرراتاليختار الطالب باقى الساعات من قائمة : المقررات االختيارية
  

  الماجستير: ثانيا 
  :ماجستير الهندسة  -١  

درس      الهندسة   ماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات      ٣٠يجب أن ي دة مق ى     دراسية     ساعة معتم  ٣باإلضافة إل
  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

               :هندسة الرى والهيدروليكا فى  الهندسةماجستير •
                                      716 05 07  إلى711 05 07 يدرس الطالب ستة مقررات من  :المقررات االساسية

 727 05 07إلى721 05 07 مقرراتالساعات من قائمة يختار الطالب باقى ال:المقررات االختيارية
  . من تخصص آخر ويجوز اختيار مقررين .

   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    
ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ة ماج ه دراس وم علي ية  ٢٤العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س  ٨ وباإلضافة إل

  . ساعات للرسالة
                 هيدروليكاهندسة الرى والفى العلوم ماجستير  •

                                     734  05 07  إلى731  05 07  مقررات من٤ويدرس الطالب   :المقررات االساسية
 748 05 07 الى741  05 07  مقرراتاليختار الطالب باقى الساعات من قائمة :المقررات االختيارية

  . من تخصص آخر ويجوز اختيار مقررين 
  

  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 
 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس     

   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 
               هندسة الرى والهيدروليكا               دآتوراه الفلسفة فى   •

                                     813  05 07  إلى 811  05 07  ررات من مق٤ويدرس الطالب   :المقررات االساسية
 826 05 07 الى 821 05 07 يختار الطالب باقى الساعات من قائمة المقررات:المقررات االختيارية

  . من تخصص آخر ويجوز اختيار مقررين 
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  ) دآتوراه - ماجستير–دبلوم (  قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا
  

 إسم المقرر آود المقرر م
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 اإلمتحان

  

  3 3 الهيدرولوجيا الهندسية 611 05 07.١
  3 3 القياسات الهيدروليكية والهيدرولوجية  والبيئية 612 05 07.٢
  3 3 تصميم السدود الصغيرة 613 05 07.٣
  3 3 والصرف تخطيط و إنشاء مشاريع الرى  614 05 07.٤
  3 3 االحتياجات الزراعية للمياه والموازنة المائية فى مصر 615 05 07.٥
  3 3 هيدروليكا تطبيقية 616 05 07.٦
  3 3 تصميم منشآت الرى فى القنوات الصغيرة 621 05 07.٧
  3 3 منشآت التحكم في الميــاه  622 05 07.٨
  3 3 محطات الطلمبات  623 05 07.٩
  3 3 النحر خلف المنشآت المائية وطرق تبديد الطاقة 624 05 07.١٠
  3 3 تطبيقات الحاسب فى تصميم المنشآت المائية 625 05 07.١١
  3 3 تحليل نظم مصادر المياه 631 05 07.١٢
  3 3 تلوث مصادر المياه 632 05 07.١٣
  3 3 التأثير البيئى لمشروعات الرى والصرف 633 05 07.١٤
  3 3 عظيم استخدام مياه الرىترشيد وت 634 05 07.١٥
  3 3 تطبيقات الحاسب فى دراسة مصادر المياه 635 05 07.١٦
  3 3 مشروعات تخزين المياه 636 05 07.١٧
  3 3 هيدرولوجيا السيول ووسائل الحماية منها  711 05 07.١٨
  3 3 منشآت المساقط المائية فى القنوات 712 05 07.١٩
  3 3 اإلداره لمياه الرىتطوير نظم التحكم و 713 05 07.٢٠
  3 3 تصميم وتنفيذ شبكات الصرف الزراعى  714 05 07.٢١
  3 3 هندسة وحماية الشواطئ 715 05 07.٢٢
  3 3 الطرق المائى فى األنابيب وطرق الحماية 716 05 07.٢٣
  3 3 هندسة البيئة المائية 721 05 07.٢٤
  3 3 دراسة هيدرولوجيه وهيدروليكية نهر النيل 722 05 07.٢٥
  3 3 اإلداره المتكامله والتنميه المستدامه لمصادر مياه الرى 723 05 07.٢٦
  3 3 تصميم وإنشاء التبطين لقنوات الرى 724 05 07.٢٧
  3 3 استخدام نظم األنابيب فى شبكات الرى  725 05 07.٢٨
  3 3 نظم خفض المياه األرضيه لمنشآت الرى والصرف  726 05 07.٢٩
  3 3 ن جسور قنوات الرى والصرفإتزا 727 05 07.٣٠
  3 3 ميكانيكا الموائع 731 05 07.٣١
  3 3 هندسة األنهار وحرآة الرواسب 732 05 07.٣٢
  3 3 التحليل اإلحصائى فى هندسة مصادر المياه 733 05 07.٣٣
  3 3 الهيدروليكا الحسابية 734 05 07.٣٤
  3 3 طريقة العناصر المحدودة فى المنشآت المائية 741 05 07.٣٥
  3 3 التدفق غير الثابت فى القنوات المكشوفة 742 05 07.٣٦
  3 3 نظم شبكات األنابيب 743 05 07.٣٧
  3 3 تصميم اآلبار وصيانتها 744 05 07.٣٨
  3 3 )متقدم( تصميم منشآت الرى  745 05 07.٣٩
  3 3 التحليل المتقدم لنظم الرى والصـــرف 746 05 07.٤٠
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  3 3 )متقدم(لمياه تلوث مصادر ا 747 05 07.٤١
  3 3 مقرر خاص 748 05 07.٤٢
  3 3 هيدروليكا متقدمة 811 05 07.٤٣
  3 3 مواضيع حديثة فى هندسة مصادر المياه 812 05 07.٤٤
  3 3 هيدرولوجيا األحواض المائية لألنهار 813 05 07.٤٥
  3 3 هيدروليكا المصبات 821 05 07.٤٦
  3 3 ليكيةقواعد بيانات النظم الهيدرو 822 05 07.٤٧
  3 3 )متقدم(نظم شبكات األنابيب  823 05 07.٤٨
  3 3 اإلدارة المائية للبيئة الساحلية 824 05 07.٤٩
  3 3 الدراسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية للمشروعات المائية 825 05 07.٥٠
  3 3 )متقدم(التحليل اإلحصائى فى هندسة مصادر المياه  826 05 07.٥١

 
    مناقشة 3  مشروع دبلوم فى منشآت الرى 601 05 07.٥٢
    مناقشة 3  هندسة مصادر المياهمشروع دبلوم  602 05 07.٥٣

ماجستيرالعلوم فى هندسة الرى تقرير علمى ماجستير الهندسة  701 05 07.٥٤
  والهيدروليكا

    مناقشة  3

    مناقشة 8  رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة الرى والهيدروليكا 705 05 07.٥٥
    مناقشة 24  هندسة الرى والهيدروليكافى رسالة الدآتوراه  801 05 07.٥٦

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

  
  : الهيدرولوجيا الهندسية611 05 07

تح   - البخر- التبخر – التساقط وأنواعه    – عناصر الدورة الهيدرولوجية     – الدورة الهيدرولوجيه    –مقدمة   سطحية   –ن اه ال  المي
  . المياه الجوفية–
  

  : القياسات الهيدروليكية والهيدرولوجية والبيئية612 05 07
ة         ل والطبيع ى المعم اه ف يب المي سرعات ومناس ضغوط وال صرف وال ات الت رق قياس زة وط دارات –األجه ة – اله  الفتح

ة للقطاع   -نتح -  البخر والبخر- الجريان السطحى – طرق قياس االمطار – النماذج الهيدرليكية  –المغمورة    القياسات الحقلي
   قياسات المياه الجوفية–المائى 

  
  : تصميم السدود الصغيرة613 05 07

ة    – تصميم السدود الترابية - مواد اإلنشاء    – االساسات   – إختيار نوع السد     –أنواع السدود الصغيرة     سدود الرآامي صميم ال  ت
  . التشغيل والصيانة- إنشاء السدود – مخارج السدود – المفيضات –ة  تصميم السدود التثاقلية الخرساني–
  

  :  تخطيط وإنشاء مشروعات الرى والصرف614 05 07
 تجفيف  – معدات الحفر – معدات تثبيت ودمك التربة  – العوامل الِمؤثرة فى إختيار معدات االنشاء        –تخطيط العمل وإدارته    

انة      –ود المؤقتة    السد – معدات ضخ الماء     -موقع اإلنشاء    رع        – معدات خلط الخرس دات تبطين الت دات     – مع  الخوازيق ومع
  . الستائر اللوحية ومعدات دقها–دق الخوازيق 

  
  :، والموازنة المائية فى مصرالزراعية للمياه  اإلحتياجات 615 05 07

 الفواقد المائية فى النقل والتوزيع والحقل       – اإلحتياجات الغسيلية    – اإلستهالك المائى للنبات     –عالقات النبات والماء والتربة     
رى– ة ال صر .  جدول ى م ة ف وارد المائي ستقبلية  : الم ات الم الى والتوقع يم الح وارد  –التقي ذة الم ة ه ة لتنمي دائل المختلف .  الب

يد إستخدام المي   –الموقف الحالى والتوقعات المستقبلية : اإلحتياجات المائية في مصر    ا     البدائل المختلفة لترش  -اه فى آل منه
  .ملخص الموازنة المائية الحالية والمستقبلية فى مصر
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  :  هيدروليكا تطبيقيــة616 05 07
شاء خطوط المواسير   ة إن الى داخل المواسير  –هيدروليكي دفق اإلنتق انوى  –  الت دفق الث وات  – الت ر خواص القطاع للقن  تغي

  .  مآخذ محطات الرفع-المكشوفة 
  

  :منشآت الرى فى القنوات الصغيرة تصميم 621 05 07
  . الحماية ضد النحر– منشآت تبديد الطاقة – منشآت القياس – منشآت الحماية – المنشآت المنظمة –المنشآت الناقلة للمياه 

  
  : منشآت التحكم فى الميــاه622 05 07

  . طرق اإلنشاء- تجهيز الموقع -هيدروليكا وتحليل السدود، والقناطر والهدارات 
  

  : محطات الطلمبــات623 05 07
شأ المحطة    – األجزاء األساسية المكونة لمحطة الرفع       –أنواع محطات الرفع     ة لمن ار عدد المضخات    – االبعاد المختلف  إختي

شأ          –المستخدمة فى المحطة     اة أسفل المن شأ المحطة              – دراسة تسرب المي وى من من صميم الجزء العل صميم أحواض     – ت  ت
ة        –طة   المص والطرد للمح   صميم المواسير المختلف شأ المحطة             – ت ى من زازات عل أثير اإلهت ات   - دراسة ت صميم البواب  – ت

ب  اجز الطحال صميم ح ة  –ت شأ المحط صميم من ة لت اهزة والالزم ات الج ات والمعلوم ار البيان ابس – إختي دات – المح  المع
  .هالك والصيانة والتشغيل تكاليف اإلست– التكاليف الثانوية – التكاليف الرئيسية –اإلضافية 

  
  :  النحر خلف المنشآت الهيدروليكية وطرق تبديد الطاقة624 05 07

ة           ظاهرة النحر    –مقدمة   شآت الهيدروليكي ى فى المن ة      – المحل ى    – النمذجة المعملي ة   – حساب النحر المحل  – طرق الحماي
وات شديدة       –ر المتدفق    تداخل الهواء مع التيا    –هيدروليكية التدفق خالل الهدارات المتدرجة        تصميم القنوات المتدرجة والقن

  . إعتبارات التصميم للمنشآت الهيدروليكية لتجنب النحر– تصميم أحواض التهدئة –االنحدار 
  

  : تطبيقات الحاسب فى تصميم المنشآت المائيــة625 05 07
اه                شآت حجز المي دروليكى لمن شائى والهي شآت حجز             برمجة    –برمجة خطوات التصميم اإلن ع أسفل من وى الرف حسابات ق

  .المياه
  

  : تحليل نظم مصادر المياه631 05 07
ة   اه المتاح اه   –المي ة المي ات ونوعي ات آمي نظم   – متطلب ة ال اهيم هندس ق مف رق   ( تطبي ة، الط ة والديناميكي ة الخطي البرمج

  . فى تخطيط وتصميم وإدارة أنظمة مصادر المياه) االحتمالية، و طرق التمثيل
  

  : تلوث مصادر المياه632 05 07
  .  قوانين حماية البيئة- اإلحتياطات والمنشآت المطلوبة لمنع التلوث –مصادر تلوث المياه السطحية والجوفية 

  
  : التأثير البيئى لمشروعات الرى والصرف633 05 07

  .ى تاثير مشروعات الرى والصرف على المجتمع المحل–تأثير مشروعات التخزين على البيئة 
  

  : ترشيد وتعظيم استخدام مياه الرى634 05 07
رى    – فواقد مياه الرى     –الموازنة المائية ومشكلة العجز المائى المتزايد        تحكم واإلدارة   – وسائل تحسين آفاءة ال شاآل ال  – م

  .ى إعادة استخدام مياه الصرف الزراع– الترآيب المحصولى وتعظيم العائد من المياه –الجوانب االجتماعية 
  

  : تطبيقات الحاسب فى دراسة مصادر المياه635 05 07
وازى        :  برامج للموضوعات التالية   إعداد سطحى           –حساب آمية المياه الجوفية والضغط اإلرت ان ال ة األمطار والجري  –  آثاف

  . تحليل بيانات ضخ اآلبار–الموازنة المائية 
  

  : مشروعات تخزين المياه636 05 07
سوب    – دراسة تغير اإلحتياجات –  الدراسات الهيدرولوجية  –ء خزان   الموقع المناسب إلنشا    تغير المساحة والحجم مع المن

  . الدراسات الهيدروليكية– الترسيب المتوقع – فواقد التخزين – إدارة الخزان –  تحديد مكونات الخزان –
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 : منها هيدرولوجيا السيول ووسائل الحماية711 05 07
ة  ل الم–مقدم سيول  العوام ى ال سيول -ؤثرة عل ة لل اتج - الدراسات المطلوب م الن ائل – حساب أقصى تصرف والحج   وس

  .  التأثير البيئى للسيول– اإلستفادة من مياه السيول –الحماية 
  

  : منشآت المساقط المائية فى القنوات712 05 07
ة  ة  –مقدم ساقط المائي ة الم ة دراس ة األرض – أهمي ة – طبوغرافي ة  هيدروليكي ساقط المائي ة  -الم واع المختلف صميم األن  ت

 تبديد الطاقة المائية    -الرأسية، ذات الفتحات، المتدرجة، الهدارات المائلة، أو مجرى شديد اإلنحدار           : لمنشآت المساقط المائية  
  .الزائدة والحماية من النحر الخلفى

  
  :  تطوير نظم التحكم واإلدارة لمياه الرى713 05 07
 الرى تبعًا لإلحتياجات     – أهداف ووسائل التطوير     – مشاآل التشغيل فى النظام الحالى       –حة لترشيد مياه الرى     الضرورة المل 

دفق     – التخزين الليلى فى الترع – النمذجة الرياضية للتدفق غير الثابت فى الترع –مع التحكم الخلفى     تحكم فى الت شآت ال  من
 تقييم نتائج التطوير    – إستخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة الرى        –ة الرى    إعادة تأهيل شبك   - تصميم العناصر المختلفة     –

  .فى بعض المناطق
  

  : تصميم وتنفيذ شبكات الصرف الزراعى714 05 07
ي   صرف الزراع د ال ية   –فوائ اه األرض سوب مي اع من باب ارتف ة    – أس ى االراضى الزراعي ة  ف ادة الملوح شاآل زي  – م
ة التمهي ة الدراسات الحقلي ات الصرف –دي سطحية– مقنن شبكات ال صميم وصيانة ال اة    ت ـواد  –والمغط ـات المـ  مواصف
شبكة  ى ال ستخدمة ف ا   –الم صرف وطرق الكشف عنه ـات ال اءة شبك صرف – آف شبكات ال ة  ل شآت الهيدروليكي   – المن

  . اآلثار البيئية لمشروعات الصرف الزراعى–الصرف الرأسى باآلبار 
  

  : ة وحماية الشواطىء هندس715 05 07
د         – األمواج والتيارات فى منطقة إنكسار األمواج        –ميكانيكا حرآة األمواج      مناسيب سطح الماء والقيم القصوى المسجلة للم

شواطىء       – عملية الترسيب الساحلية     –والجزر   ة ال داخل    – جوانب التخطيط والتصميم لحماي ة للم  الدراسة الهيدروديناميكي
  . دراسة تطبيقية– التحليل الهندسى –لمد والجزر المعرضة لتأثير ا

  
  : الطرق المائى فى األنابيب وطرق الحماية716 05 07

بابه  سرعة    –أس ى ال ى ف ر لحظ ة تغي ائى نتيج رق الم ة   – الط ة العام ة للحال ة الحرآ تمرار وآمي ا اإلس روف – معادلت  الظ
ش          – الطرق العددية للحل   -المحيطية   اتج من ت ائى الن اء           –غيل المضخات     الطرق الم ود الم ا التكهف وإنفصال عم  – ظاهرت

  . تطبيقات باستخدام الحاسوب–وسائل التحكم فى الطرق المائى 
  

  : هندسة البيئة المائية721 05 07
ذائب   - التلوث من نقطة محددة، والتلوث من مصادر موزعة     –المواصفات القياسية للمياه السطحية والجوفية         األآسجين ال

سجين والبكتير ن األآ ات الرواسب م ـ إحتياج سطحية . يا اه ال وث المي ة –تل اه الجوفي وث المي وث – تل ن التل اه م ة المي  حماي
ة   وانين المنظم اه البحر المالحة   –والق داخل مي اه الصرف الزراعى    – ت تخدام مي ادة إس ة لمشروعات  – إع  الدراسات البيئي

  . إرتفاع مستوى مياه البحار-الرى والصرف 
  

  : دراسة هيدرولوجية وهيدروليكية نهر النيل722 05 07
ه     ل وفروع ر الني واض نه ة ألح ة الهيدرولوجي وبى  : الدراس وض الجن شرقى  -الح وض ال ى  – الح وض الغرب ل – الح  ني

سوباط     – النيل األبيض    - بحر الجبل وبحر الزراف وبحر العرب        –فيكتوريا   ل األزرق     – نهر ال ره      – الني ل   – نهر عطب  الني
ة   . فى السودان ومصر  الرئيسى   ة واإلنحدارات      : الدراسة الهيدروليكي ة لحساب    –القطاعات الهيدروليكي ادالت التجريبي  المع

  .مشروعات التحكم فى التدفق، والتخزين، وتوليد الطاقة المائية.  النحر والترسيب–التدفق 
  

  : اإلدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لمصادر مياه الرى723 05 07
ا           مفهوم ة بينهم ستدامة والعالق ة الم ة والتنمي ادىء واألهداف   – اإلدارة المتكامل ة  – المب وارد المائي يم المصادر   :  إدارة الم تقي

، النواحى البيئية، الرصد     )األبعاد االقتصادية واإلجتماعية والتنظيمية   (المائية المتاحة واالحتياجات، إدارة الطلب على المياه        
رى                –انات  الحقلى وبناء قاعدة البي    ستدامة فى مجال ال ة الم ة والتنمي ق اإلدارة المتكامل دلتا، الواحات،    ( نماذج لتطبي شمال ال

  ).الساحل الشمالى وسيناء، المناطق المستصلحة حديثًا، ترشيد إستخدام مياه الرى فى الدلتا والوادى، نماذج فى دول أخرى
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  : تصميم وإنشاء التبطين لقنوات الرى724 05 07
ة         : تبطين الترع أنواع   ات، أو بالترب ة        –بالخرسانة، باألغشية، باألحجار، بالجابيون ة األولي رع     - الدراسات الحقلي صميم الت  ت

ى التبطين           –المبطنة   ذ التبطـين      – طرق تخفيف ضغوط المياه الجوفيه عل سرب من التبطـين          – تنفي ـد الت صاديات   - فواق  إقت
  . ة وزيارات ميدانية تطبيقات عملي– صيانه التبطين –التبطين 

 
  : إستخدام نظم األنابيب فى شبكات الرى725 05 07

رى   اه ال ع مي شوفة لتوصيل وتوزي القنوات المك م األنابيب ب ة نظ رة –مقارن ار اإلحتياجات المتغي صميم بإعتب  مؤشرات الت
رى   اه ال ة اإلدارة لمي ائى   –وآيفي رق الم ن الط ة م دروليكى والحماي صميم الهي ايير – الت انية   مع ب الخرس صميم لألنابي الت

ى               - المواد المستخدمة ومواصفاتها      –والبالستيكية ذات الضغط المنخفض      وات مكشوفة إل ال من قن ة لإلنتق شآت الالزم  المن
  . الدراسة االقتصادية والبيئية–أنابيب، أو العكس 

  
  : نظم خفض المياه األرضية لمنشآت الرى والصرف726 05 07

 تصميم – تحديد التصرف التصميمى – النظم المختلفة لتخفيض المياه األرضية –ة السطحية والعميقة مصادر المياه األرضي
  . إقتصاديات النظم المختلفة– تصميم نظم اآلبار العميقة –نظم اآلبار السطحية 

  
  : إتزان جسور قنوات الرى والصرف727 05 07

ا    – طرق التحكم فى التسرب – الدراسات الحقلية –المالمح العامة للجسور الترابية   ل إتزانه  طرق  – تصميم الجسور وتحلي
  . القياسات الحقلية والصيانة–إنشاء الجسور 

  
  : ميكانيكا الموائع731 05 07

الى  سائل المث ة لل ادالت الحرآ ة –مع سرعة المرآب د المرآب وال ة – الجه ة الدوراني الى– الحرآ ان خالل وسط مث :  الجري
ان        –المعادالت األساسية    ول الجري ات      –فكرة التماثل لحق سرب تحت الخزان ة         .  الت ة الحدودي ان المضطرب والطبق  –الجري

ة  ة الحرآ ة وآمي تمرار والطاق ادالت االس ة لمع صورة العام الى -ال ى والمضطرب واإلنتق سريان الطبق شار – ال  دراسة إنت
  .السريان فى البحيرات والمصبات

  
  : سب هندسة األنهار وحرآة الروا05732 07

سرعات فى         – أنظمة السريان    –  بداية الحرآة لجزيئات التربة الرسوبية        –خصائص الرسوبيات    ع ال  مقاومة الحرآة وتوزي
ال الرسوبيات فى    – تغير حمل القاع فى القنوات الرسوبية - الحمل الكلى المنقول    –القنوات الرسوبية     الحرآة الجانبية وإنتق
  .  تغير االنهار–ر وحماية الجوانب  تهذيب االنها–القنوت الرسوبية 

  
  : التحليل اإلحصائى فى هندسة مصادر المياه733 05 07

ة               –أساسيات التحليل االحصائى والتكرارى الهندسى        ة والهيدروليكي ات الهيدرولوجي ل البيان ات اإلحصائية فى تحلي  التطبيق
  .ونتائج التجارب المعملية

  
  : الهيدروليكا الحسابية734 05 07

ة      – مقدمة للغة الفورتران     – نظرية العناصر المحددة     –ية الفروق المحددة    نظر ات  – التمثيل الرياضى للظواهر الطبيعي  تقني
ة       – نموذج لتدفق المياه خالل التربة المشبعة وغير المشبعة بالمياه   –الحل وتقييمها    ار الطبيعي اه فى االنه دفق المي ل ت  – تمثي

اع المتحرك    –دفق المياه فى قنوات الرى والشالالت    نموذج لضبط ت   –معايرة النموذج    اذج للق ات    – نم ل الملوث اذج لنق  – نم
  .نماذج لتسرب المياه أسفل المنشآت الهيدروليكية

  
  : طريقة العناصر المحدودة فى المنشآت المائية741 05 07

 تطبيق –المحلية والكلية للعناصر  المعادالت – تشكيل المتغيرات وتطبيقاتها –مراجعة للرياضيات المطلوبة للموضوع 
  . تطبيقات لطريقة العناصر المحددة فى التدفق بإستخدام الحاسب اآللى–الشروط الحدية 

  
  : التدفق غير الثابت فى القنوات المكشوفة742 05 07

ادالت األساسية      –مقدمة   زة       - المع ة الخطوط الممي سيطة، والموجة     – الحل بطريق ة،   دراسة مشكالت الموجة الب  الكيناتيكي
  . النمذجة الرياضية– دراسة الموجة الناتجة من إنهيار سد –وأمواج االرتفاع واالنخفاض، وموجة التشتت 
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  : نظم شبكات األنابيب743 05 07
 المحابس  – التكهف   – إختيار الطلمبات للشبكات البسيطة والمرآبة       –التصميم اإلقتصادى لخطوط مواسير الطرد واإلنحدار       

  . حماية المواسير من أخطار الطرق المائى– الطرق المائى فى المواسير –لفة لخطوط المواسير المخت
  

  : تصميم اآلبار وصيانتها744 05 07
ا   – التصميم المثالى لآلبار – إستكشاف المياه الجوفية     –الطبقات الحاملة للمياه الجوفية      ر وعمقه ر   – شبكة البئ  – طرق الحف

  . صيانة اآلبار–الترسيب الكيميائى  الصدأ و–تطوير البئر 
 

 ):متقدم( تصميم منشآت الرى 745 05 07
صميم      – الطرق المختلفة للتحليل اإلنشائى    – المفاهيم اإلقتصادية األساسية     –تخطيط الموقع    رامج الجاهزة فى ت  إستخدام الب
  . تطبيقات–منشآت الرى 

  
  : التحليل المتقدم لنظم الرى والصـــرف746 05 07

رى    – نظم الرى الحديثة   –حتياجات المائية للرى    اإل اه ال رى    – تخزين مي اه ال ار مي رى والصرف      – آب اه فى ال  – ضخ المي
شاآل الملوحة      –توصيل المياه    رى          – م اه ال رى            – الصرف الزراعى      – تعظيم إستخدام مي ائى فى شبكات ال  – الطرق الم

  .إقتصاديات نظم الرى والصرف
  

  ):متقدم(المياه  تلوث مصادر 747 05 07
شار     –أنواع ومصادر الملوثات    ال، واإلنت ط، واالنتق رات     –تغير ترآيز وطبيعة الملوثات نتيجة الخل ار والبحي وث األنه  -تل

اه        – تلوث الخزانات    –تلوث اآلبار والمياه الجوفية      وث المي ة إلدارة    -الطرق الهندسية لمعالجة مشاآل تل نظم الحالي ل ال  تحلي
  . دراسة تلوث نهر النيل– نوعية المياه

  
  : مقرر خاص748 05 07

  .يشمل موضوعات تخدم موضوع البحث الذى يقوم به الطالب، بناء على رأى المشرف
  

  : هيدروليكا متقدمة811 05 07
ي   – تدفق القص المضطرب     – مقدمة للخلط واإلنتشار فى المجارى الطبيعية        –معادالت بقاء الكتلة والطاقة      ة  النظرية األساس

شتت   الى –للت شتت اإلنتق ة  – الت نظم الطبيعي ى ال ط ف ال المضطرب والخل ساحلية – اإلنتق اه ال ى المي ط ف ر – الخل دفق غي  الت
ا      –الثابت فى القنوات المكشوفة     ا يحيط به ة وم اه المتدفق ة    – التأثير المتبادل بين المي اذج الرياضية والعددي  الظروف  – النم

  . تطبيق بعض البرامج الجاهزة–جة لبعض التطبيقات الهيدروليكية البرم –المحيطية واإلبتدائية 
  

  : مواضيع حديثة فى هندسة مصادر المياه812 05 07
ع عرضها      شرف، م ع الم اق م ر، باإلتف ى موضوع أو أآث ة ف ة الحديث شرات العلمي اث والن ة وتلخيص لألبح ة نقدي مراجع

  .وتقييمها فى ندوة بالقسم
  

  :حواض المائية لألنهار هيدرولوجيا األ813 05 07
ساقط  ى الت ؤثرة عل ة الم ل المناخي ل اإلحصائى–العوام ى / التحلي ساقط –الزمن دود حوض الت اء – ح ة والغط ة الترب  دراس

اتى د البخر –النب دير فواق سرب – تق د الت دير فواق ستنقعات – تق ى الم د ف راد– الفواق ل اإلي سطحى ومعام دفق ال دير الت  – تق
  .  مشروعات زيادة اإليراد المائى– طرق القياس واألخطاء المتوقعة –لبحيرات الموازنة المائية ل

  
  : هيدروليكا المصبات821 05 07

ي         – الخلط المضطرب واإلنتشار في المصبات        – هيدروديناميكا المصبات    –تصنيف المصبات    ال الهندسية عل أثير األعم  ت
  .دام الحاسب فى النمذجة الهيدروليكية للمصبات إستخ– فيزياء التلوث فى المصبات –تغلغل مياه البحر 

  
  :قواعد بيانات النظم الهيدروليكية 822 05 07

ات     – توصيل البيانات    – تحليل البيانات في قواعد البيانات الكبيرة        –بحوث البيانات في الهيدرولوجيا       – تجهيز وتحليل البيان
  .التحليل باستخدام الحاسب االلى

  
  



  آلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

    
  الالئحة الداخلية

   ٢٠١١للدراسات العليا 

 

 44

  ):متقدم( األنابيب  نظم شبكات823 05 07
يط    ة والتخط ات الحقلي صائية  –الدراس ات اإلح ورة   – الدراس وع الماس ار ن ل    – إختي ى التحلي ب ف رامج الحاس تخدام ب  إس

ة المواسير من أخطار التآآل وأخطار             –المحابس والملحقات المختلفة لخطوط المواسير       –الهيدروليكى واإلقتصادى     حماي
  . دراسة تطبيقية–والتنفيذ  طرق اإلنشاء – الطرق المائى

  
  : اإلدارة المائية للبيئة الساحلية824 05 07

ة  ل المناخي ار –العوام ة األمط ة – دراس سطحية والجوفي اه ال اه – مصادر المي ة المي ا – تحلي ار وتوزيعه  – مواصفات اآلب
رات ا  – مشاآل ملوحة المياه والتربة     – تداخل مياه البحر     –تخزين المياه    وث البحي ساحلية   تل ة   –ل ة المائي  الدراسة  – الموازن
  .االقتصادية

  
  : الدراسات اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية للمشروعات المائية825 05 07

ة  شروعات المائي الى للم ل الم ضخم –التموي دل الت سنوية ومع دفقات ال ستثمرين – الت ة والم ين الحكوم اليف ب ع التك  – توزي
ة           – العائد المالى السنوى المتوقع    ة والعالمي ة والمحلي رات الطبيعي ى للمشروع      – تأثير التغي أثير البيئ اعى   – الت د اإلجتم  العائ

  . مقارنة البدائل المختلفة للمشروع–للمشروع 
  

  ):متقدم( التحليل اإلحصائى فى هندسة مصادر المياه 826 05 07
ال       – السالسل الزمنية    –مقدمة   ات اإلحتم اذج الر   – أساسيات منحني ال      النم ات      –ياضية لإلحتم ار الحدث     – مدى البيان  إختي

  . اإلحتماالت والتحليل الزمنى اإلحصائى– تكرار الفيضانات – تحديد المجازفة المسموحة –التصميمى 
  

  مشروع دبلوم فى منشآت الرى 601 05 07
  مشروع دبلوم هندسة مصادر المياه 602 05 07
  ندسة الرى والهيدروليكافى هتقرير علمى ماجستير الهندسة  701 05 07

  :البديل األول
ر    شمل التقري ث ي دروليكا، بحي رى والهي ال ال ى مج ة ف شكلة علمي ة لم ة نظري شكلة   :دراس ة  توضح الم مقدم

ذه المشكلة    -تها التطبيقيةالمقترح بحثها وأهمي   ة    -مراجعة لألبحاث السابقة التى تناولت ه راح الخطوط العام إقت
ش    ذه الم ل ه ة وح ة دراس اً لكيفي ًا أوعملي ة،      - كلة ، نظري شكلة المقترح بيهة بالم شاآل ش سابية لم ات ح تطبيق

  .للمشكلة) حقلية(بإستخدام برامج جاهزة للحاسب اآللى، أو دراسة وتحليل بيانات عملية 
  : البديل الثانى

ة     ) State of the Art(إعداد تقرير عن أحدث األبحاث والنظريات  ة تطبيقي ه أهمي  فى  عن موضوع محدد، ل
مع التعليق والمقارنة وتوضيح وجهه نظر الباحث، وبيان الفائدة العملية المتوقعة فى        , مجال الرى والهيدروليكا  

ره، بحيث               . الظروف المحلية  ويجب أن يلتزم الباحث بالحصول على نسخ من أهم المراجع المستخدمة فى تقري
  . بحث١٥اليقل عدد االوراق البحثية التى يراجعها عن 

  :ل الثالثالبدي
تيعاب   ) حقلية(ولكن التوجه الرئيسى فيه هو دراسة وتحليل بيانات عملية     مشابه لألول عمومًا،     للمشكلة، مع إس

  .وبيان األساس العلمى لهذه الدراسة
  

  رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة الرى والهيدروليكا 705 05 07
 هندسة الرى والهيدروليكافى رسالة الدآتوراه  801 05 07

 
  
  
  
  
  
 
 



  آلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

    
  الالئحة الداخلية

   ٢٠١١للدراسات العليا 

 

 45

  قسم هندسة المواصالت -٤ 
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  : دبلوم الدراسات العليا المهنية-١  

   ساعة معتمدة٢٤على الطالب اجتياز 
    هندسة المواصالتدبلوم الدراسات العليا المهنى في  •

 من  ( من قائمة مقررات مستوى الدبلوم من آل مجموعة تخصصية على االقلمقرر واحدب يختار الطال
N2=1 الىN2=6(  

  : دبلوم الدراسات العليا التخصصية-٢
  : ساعة معتمدة٣٠على الطالب اجتياز   

               هندسة المواصالتدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •
                                           663 06 07  ,662  06 07 ,661 06 07قررات دراسة ثالث م   :المقررات االساسية

 على االقل  مقرر واحديختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية
  )N2=5الى N2=1 من (من المجموعات الدراسية 

  
  الماجستير: ثانيا 

  :سة ماجستير الهند -١  
درس      الهندسة   ماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات دراسية          ٣٠يجب أن ي دة مق ى     ساعة معتم  ٣باإلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  
              هندسة المواصالت فى   الهندسةماجستير •

صية يدرس الطالب خمسة مقررات بحيث يختارمقرر واحد من آل مجموعة تخص   :المقررات االساسية
              )N2=5الى N2=1 من (من قائمة مقررات مستوى الماجستير 

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار :المقررات االختيارية
  . من تخصص آخر مقررين 

   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    
ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ه درماج وم علي ة العل ية  ٢٤اس ررات دراس دة مق اعة معتم ى س  ٨ وباإلضافة إل

  . ساعات للرسالة
                                     يدرس الطالب اربعة مقررات من نفس التخصص على مستوى الماجستير  :المقررات االساسية

ير ويجوز اختيار يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجست:المقررات االختيارية
  . من تخصص آخر مقررين 

 : هندسة المواصالت تخصصفىالعلوم ماجستير  •
  الطرق   
  السكك الحديدية 
  المساحة 
  الموانى والمنشآت البحرية 
  تخطيط النقل وهندسة المرور 

              
  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 

عتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  ساعة م١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس     
   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 

                                       يدرس الطالب ثالث مقررات من نفس التخصص على مستوى الدآتوراة:المقررات االساسية
يجوز اختيار يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدآتوراه و:المقررات االختيارية

  . من تخصص آخر مقررين 
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 :هندسة المواصالت تخصص  دآتوراه الفلسفة فى •
  الطرق   
  السكك الحديدية 
  المساحة 
  الموانى والمنشآت البحرية 
                تخطيط النقل وهندسة المرور 

  
  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا 

  

  اسم المقرر  آود المقرر  م
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 االمتحان

مقررات 
مطلوب 

  دراستها سابقًا
   3 3  مواصفات المواد 611  06 07 .١
   3 3  هندسة المطارات 612  06 07 .٢
   3 3  صيانة الطرق 613  06 07 .٣
   3 3  معدات إنشاء الطرق 614  06 07 .٤
   3 3  هندسة األنفاق  615  06 07 .٥
   3 3  ديناميكا الحرآة 621  06 07 .٦
   3 3  التخطيط الهندسى للسكك الحديدية 622  06 07 .٧
   3 3  التأثيرات البيئية للسكك الحديدية 623  06 07 .٨
   3 3  نظام السكة 624  06 07 .٩
   3 3  إشارات السكة واإلرتباط 625  06 07 .١٠
   3 3  نظم النقل بالسكك الحديدية داخل المدن 626  06 07 .١١
   3 3  مقدمه فى الفلك  631  06 07 .١٢
  3 3  مقدمه فى الجيوديسيا 632  06 07 .١٣
  3 3  الجيوديسيا العاليه 633  06 07 .١٤
  3 3  تحليل وضبط االرصاد المساحيه 634  06 07 .١٥
  3 3  حواجز األمواج 641  06 07 .١٦
  3 3  منشآت حماية الشواطئ 642  06 07 .١٧
  3 3  لشاطىءاتزان خط ا 643  06 07 .١٨
  3 3  تصميم وتنفيذ حوائط االرصفة الجاسئة 644  06 07 .١٩
  3 3  هيدروليكا المواني  645  06 07 .٢٠
   3 3  النقل العام  651  06 07 .٢١
   3 3  نماذج النقل 652  06 07 .٢٢
   3 3  الجدوي االقتصادية لمشروعات النقل 653  06 07 .٢٣
  3 3  ى هندسة المواصالتاستخدامات الحاسب االلى ف 661  06 07 .٢٤

تطبيقات بحوث العمليات والطرق العددية فى هندسة   662  06 07 .٢٥
  3 3  المواصالت

  3 3  الدراسات الفنية فى هندسة المواصالت  663  06 07 .٢٦
   3 3  إنشاء وصيانة الطرق األسفلتية 711  06 07 .٢٧
   3 3  نظم إدارة تقييم الطرق 712  06 07 .٢٨
   3 3  قتصاديات الطرقإ 713  06 07 .٢٩
   3 3  التخطيط والتصميم الهندسى للطرق  714  06 07 .٣٠
   3 3  تطبيقات معملية 715  06 07 .٣١
   3 3  صيانة السكة والتجديدات  721  06 07 .٣٢
   3 3  محطات وأحواش السكك الحديدية 722  06 07 .٣٣
   3 3  سعة الخطوط الحديدية 723  06 07 .٣٤
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   3 3  ت النقل بالسكك الحديديةإقتصاديا 724  06 07 .٣٥
   3 3  تصميم مرافق السكك الحديدية 725  06 07 .٣٦
  3 3  اسقاط الخرائط 731  06 07 .٣٧
  3 3  ضبط الشبكات الجيوديسيه 732  06 07 .٣٨
  3 3  نظام التثبيت العالمى 733  06 07 .٣٩
  3 3  المساحه التصويريه الجويه 734  06 07 .٤٠
  3 3  البحريهالمساحه  735  06 07 .٤١
  3 3  هندسة الشواطئ  741  06 07 .٤٢
  3 3  حوائط األرصفة المرنة 742  06 07 .٤٣
  3 3  تخطيط المواني 743  06 07 .٤٤
  3 3  السقاالت البحرية 744  06 07 .٤٥
  3 3  ميكانيكا التربة لهندسة المواني   745  06 07 .٤٦
   3 3  نقل البضائع  751  06 07 .٤٧
  3 3  سة المرورهند 752  06 07 .٤٨
   3 3  تخطيط النقل  753  06 07 .٤٩
   3 3  مرافق النقل  754  06 07 .٥٠
   3 3  تصميم الرصف الصلب للطرق 811  06 07 .٥١
   3 3  ميكانيكا التربة للطرق والمطارات 812  06 07 .٥٢
   3 3  تصميم الرصف المرن والصلب للمطارات 813  06 07 .٥٣
   3 3  يةتشغيل السكك الحديد 821  06 07 .٥٤
   3 3  أنظمة نقل البضائع بالسكك الحديدية 822  06 07 .٥٥
   3 3  أنظمة التحكم المتقدمه بالسكك الحديدية 823  06 07 .٥٦
   3 3  المحاآاة في السكك الحديدية 824  06 07 .٥٧
  3 3  الجيوديسيا الفيزيائية 831  06 07 .٥٨
  3 3  تفسير الصور واالستشعار عن بعد 832  06 07 .٥٩
  3 3  نظم المعلومات الجغرافية 833  06 07 .٦٠
  3 3  ديناميكا التربة واألساسات  841  06 07 .٦١
  3 3  المنشآت البحرية  842  06 07 .٦٢
  3 3  المنشآت غير الشاطئية 843  06 07 .٦٣
  3 3  إقتصاديات النقل 851  06 07 .٦٤
   3 3  البيئة والنقل  852  06 07 .٦٥
   3 3  جستياتمبادىء اللو  853  06 07 .٦٦
 
  مناقشة 3  فى هندسة المواصالتمشروع دبلوم  601  06 07 .٦٧
  مناقشة  3   فى هندسة المواصالت تقرير علمى ماجستير الهندسة 701  06 07 .٦٨
  مناقشة 8  )طرق (رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت 705  06 07 .٦٩
  مناقشة 8  )السكة الحديدية(ت رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصال 706  06 07 .٧٠
  مناقشة 8  )المساحة(رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت  707  06 07 .٧١

الموانى والمنشآت (رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت  708  06 07 .٧٢
  )البحرية

  مناقشة 8

وهندسة تخطيط  النقل (رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت  709  06 07 .٧٣
  )المرور

  مناقشة 8

  مناقشة 24  )طرق (هندسة المواصالتفى رسالة الدآتوراه  801  06 07 .٧٤
  مناقشة 24  )السكة الحديدية (هندسة المواصالتفى رسالة الدآتوراه  802  06 07 .٧٥
  مناقشة 24  )المساحة (هندسة المواصالتفى رسالة الدآتوراه  803  06 07 .٧٦
  مناقشة 24  )الموانى والمنشآت البحرية (هندسة المواصالتفى دآتوراه رسالة ال 804  06 07 .٧٧
  مناقشة 24  )تخطيط  النقل وهندسة المرور (هندسة المواصالتفى رسالة الدآتوراه  805  06 07 .٧٨
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 ) دآتوراه- ماجستير-دبلوم(وصف مقررات برامج الدراسات العليا
  

   مواصفات المواد611  06 07 
  . مواد البالطات الخرسانية- الطبقات السطحية- الطبقات الرابطة- مواد األساس-ألساس المساعدطرق تقييم مواد ا

  
   هندسة المطارات612  06 07 

 أسطح  -)  أماآن اإلنتظار  - طرق اإلتصال  -المهابط  ( التصميم الهندسى للمطارات     - خصائص الطائرات  -تصنيف المطارات 
ساعدة        - السطح المخروطى     - السطح اإلنتقالى  -طح اإلفقى  الس - الهبوط   - مستوى اإلقالع  -اإلقتراب ة الم  - العالمات المالحي

  . العالمات المالحية الليلية والنهارية المساعدة -جهاز النزول اآللى
  

  صيانة الطرق613  06 07  
 - الخرسانى  إنهيارات وعيوب الرصف   - صيانة الطرق الخرسانية   - طرق الصيانة  - عيوب الرصف  -صيانة الطرق األسفلتية  

  . صيانة الطرق الترابية  - تقوية طبقات الرصف-صيانة الرصف والفواصل
  

   معدات إنشاء الطرق614  06 07 
ر  ات الحف صائص ماآين ردم-خ ل- ال دوزر- النق ارات- البل د- الحف ور جري كريبرز- مون دمك- إس دات ال رش - مع  آالت الف
  .ات األسفلتية الساخنة  محطات خلط وتجهيز الخلط-الخاص بالخلطات األسفلتية

  
   هندسة األنفاق 615  06 07 

 حساب  - تهوية األنفاق- عزل األنفاق ضد المياه والصوت- تنولوجيا اإلنفجار إلنشاء األنفاق    -إنشاء األنفاق أسفل مياه البحار    
  . إحتياجات الطوارىء- إحتياجات التشغيل-التهوية

  
   ديناميكا الحرآة621  06 07 
ارات ر القط ارات  ا-ج ة القط ى حرآ ؤثرة عل وى الم سير-لق ة ال اق - مقاوم ى األنف ة ف ات-المقاوم ة المنحني ة - مقاوم  مقاوم

  . المحاآاه فى السكك الحديدية - جدول المسير-الفرامل- تسارع وتناقص القطارات- مقاومة البدء- مقاومة اإلنحدار-التسارع
  

   التخطيط الهندسى للسكك الحديدية622  06 07 
ة          - عناصر التخطيط    - الطولية والعرضية   القطاعات ات األفقي ى المنحني ة القطارات عل دفع     - حرآ ة ل ة والعملي ة النظري  القيم

سكة                      -الظهر عن البطن وحدوده     ة والمنخفضةعلى ال سرعات العالي بطن مع وجود ال ع الظهر عن ال ات   - حساب دف  المنحني
ة سية- اإلنحدارات-اإلنتقالي ة والعك ات المرآب ة الم- المنحني ول الطولي ية-ي ات الرأس تخدام - المنحني صميم بإس  التخطيط والت

ى ة -الحاسب اآلل سكك الحديدي ع ال ات الطرق م ات( تقاطع ات-)المزلقان اتيح والتفريع اتيكى - المف دوى واألتوم شغيل الي  الت
  .للتفريعات  

  
   التأثيرات البيئية للسكك الحديدية623  06 07 

سكك الح    ى ال ة ف تهالك الطاق ة   إس واء -ديدي وث اله واء    - ثل وث اله ؤ بتل اذج التنب واء    – نم وث اله ن تل د م ائل الح  - وس
 الطريقة  - نماذج التنبؤ بمستوى الضوضاء    - العوامل المؤثرة على الضوضاء    - مصادر ضوضاء السكك الحديدية    -الضوضاء
  .ء   حواجز الضوضا- وسائل الحد من ضوضاء السكك الحديدية- الطريقة األلمانية-األمريكية

  
   نظام السكة624  06 07 
سكة ام ال ارات -نظ ة القط ن حرآ دة م وى المتول ديناميكى - الق تاتيكى وال ل اإلس سكة- التحلي اس ال ضبان- أس ات- الق  - الفلنك

  . لحام القضبان  - الخصائص الميكانيكية للسكة- قطاع التزليط -التثبيت
  

   إشارات السكة واإلرتباط625  06 07 
وك الثابت   - نظم التحكم عن بعد- اإلشارات الكهروميكانيكية-اإلشارات الميكانيكية -أنواع اإلشارات  وك   - نظام البل  نظام البل

  . نظم التحكم المرآزية  - نظم التحكم نصف األتوماتيكية-المتحرك
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   نظم النقل بالسكك الحديدية داخل المدن626  06 07 
ة  ام الحديدي ل الع ة النق ة ألنظم ة الن-مقدم دن  أنظم دى داخل الم ل الحدي رام(ق ات الت سريعة-عرب نظم ال ضواحى - ال م ال  نظ

ة          -)واألنفاق ة المختلف سرعات - التخطيط الطولى  -القطاعات العرضية  ( إحتياجات التخطيط لألنظم ل  - اإلنحدارات - ال  المي
تحكم    - المحطات -العرضى ة داخل المدن              -) اإلشارات ونظم ال ل الحديدي ين نظم النق سيق ب ة         أم - التن سكك الحديدي ى ال ة عل ثل
  .الحضرية

  
   مقدمة في الفلك631  06 07 

اع           :  نظم اإلحداثيات الفلكية     – الكرة السماوية    –المصطلحات الفلكية    سمت واالرتف ا ال ستقيم       –نظام زواي  نظام الصعود الم
ل  ي ) الحدور ( والمي د القطب ساعية والبع ة ال ام الزاوي داثيات األرضية :  األرض –نظ اطق األرض –اإلح شمس – من :  ال

شمس    ة لل ة الظاهري شمس   –الحرآ ول ال دار األرض ح ي  – م ث الفلك ث   :  المثل ل المثل ات ح وم  -تعريف ع النج  – مواض
 التوقيت –التوقيت النجمي  :  أنواع التوقيت – التوقيت   – النجوم الحول قطبية     – التكبد   – اتجاه الرأس األساسي     –اإلستطالة  

  . التقويم واالتزان البحري  – تحويل التوقيت – معادلة التوقيت –توقيت القياسي  ال–الشمسي الظاهري 
  

   مقدمة في الجيوديسيا632  06 07 
اس األرض   رق قي اريخ وط رى   –ت وم األخ ة للعل روابط التاريخي ساحية  – ال ادئ الم ساحة  – المب تخدامات الم واع – اس  أن

  .  األرضية في مصر تاريخ المساحة– المساحة الجيوديسية –المساحة 
  

  الجيوديسيا العالية633  06 07 
اء في     – االنحراف  – خطوط العرض والطول    – أقواس الزوال    – األسفرويد   – الجيؤيد   –شكل األرض     نصف قطر االنحن
اه خط العرض           – طول القوس في اتجاه الزوال       –اتجاه الزوال    ين خطي عرض وخطي            - طول القوس في اتج   المساحة ب

سية    – المنحنيات على األسفرويد  –لحسابات على األسفرويد  ا–طول    نظم المرجع واألساس    – حسابات المواضع الجيودي
 .والتحويالت بينها 

  
   تحليل وضبط األرصاد المساحية634  06 07 

اء  اس واألخط رة القي اء –فك واع األخط ة  – أن صورة الخطي ى ال ل الرياضي إل اء والتحوي ال األخط ت–إتق ضبط باس خدام  ال
ساحية         – إنتقال قيم التباين والتغاير      –نظرية أقل مجموع للمربعات      ل القياسات الم ل         – إعادة تحلي ة أق ة لنظري صيغة العام  ال

 . تطبيق جبر المصفوفات في عمليات الضبط – التطبيقات في نظام إحداثيات مستوى –مجموع للمربعات 
  

  حواجز األمواج641  06 07 
  . الحواجز الخليطة - الحواجز الحائطية- الحواجز المتقطعة- الحواجز الغاطسة-ةحواجز األمواج الكومي

  
   منشآت حماية الشواطىء642  06 07 
  . الحواجز المتقطعة - التكسية- األلسنة البحرية- الحواجز الغاطسة-الحوائط البحرية

  
   إتزان خط الشاطىء643  06 07 
  . التيارات الناتجة عن حرآة األمواج -ات الموازية والتيارات العمودي التيار- التغذية بالرمال-حرآة الترسيبات

  
   تصميم وتنفيذ حوائط األرصفة الجاسئة644  06 07 

  . الحوائط ذات األآتاف- القيسونات- الحوائط من الخرسانة المسلحة-الحوائط الساندة من الكتل الخرسانية
  

   هيدروليكا الموانى 645  06 07 
وا ات األم ةنظري ضحلة -ج المتذبذب اه ال ى المي واج ف واج - األم وين األم واص وتك األمواج- خ ؤ ب ن  - التنب ة ع وى الناتج  الق
  .صدمات األمواج

  
   النقـــل العام651  06 07 

ة  ام(مقدم ل الع ام -)دور النق ل الع ة( نظم النق سريعة واإلقليمي ام ال ل الع م النق رام ونظ وبيس والت  -)خصائص وتخطيط األت
شبكات،                 (التشغيل  التخطيط و  دن، تخطيط ال ين الم ة وب اطق الحضرية والريفي جمع وتحليل البيانات، تخطيط النقل العام بالمن

سير    داول الم سارات، ج يط الم يط   -)تخط ة للتخط س العام ام،       ( األس ل الع ة النق ة، تعريف نظم المالي صادية، ال نظم اإلقت ال
  ).اإلعتبارات البيئية، سياسات التخطيط
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  نماذج النقل 652  06 07 
صادية     – تحليل المجموعات     –النمو  (طرق التنبؤ بالطلب على النقل       اذج اإلقت اذج إستخدامات األراضى    – النم اذج  – نم  نم

ة اذج   )الجاذبي ل، نم يلة النق ار وس اذج إختي رحالت، نم ع ال اذج توزي رحالت، نم د ال اذج تولي ل، نم ى النق ب عل اذج الطل ، نم
ة        بين  (التخصيص، تطبيق النماذج     ة، إقليمي دن، دولي ل            )المدن، داخل الم ى النق اذج الطلب عل ايرة نم ل    (، مع اط، تحلي اإلرتب

  ) .األخطاء
  

   الجدوى اإلقتصادية لمشروعات النقـــل653  06 07 
ل  الى للنق ل الم ضرائب(التحلي دعم، ال د، ال اليف، العائ ل -)التك اليف النق ل تك مالية ( تحلي اليف الرأس اليف، التك عناصر التك

اليف    و صيانة، تخصيص التك اليف ال ل     -)تك شغيل نظم النق اليف ت ات،      ( تك اليفف المرآب زمن، تك اليف ال سافة، تك اليف الم تك
اليف اإلضافية                 ة، التك ة   -)إستهالك الوقود، إستهالك الزيوت، صيانة المرآبات، إستهالك اإلطارات، اإلهالك، العمال  تعريف

ل    -)الظل، الدخل، اإلعتبارات العملية واإلجتماعية    تحليل األسعار، معدل الفائدة، سعر      (النقل   ة  ( التحليل اإلقتصادى للنق القيم
  .التقييم الشامل لمشروعات النقل) التكاليف، معدل العائد/ الحالية، نسبة المنافع

  
  إستخدامات الحاسب اآللي في هندسة المواصالت661  06 07 

ه          -فى هندسة المواصالت  التعريف بالنوعيات المختلفة التخصصية المستخدمة       ذى بنيت علي ا  - االساسى العلمى ال  - تطبيقاته
  . التطبيق العملى لهذه البرامج فى مجاالت هندسة المواصالت-المقارنة بينها

  
   تطبيقات بحوث العمليات و الطرق العددية فى هندسة المواصالت662  06 07 

  . تطبيقات الطرق العددية جمع وإحصاء المعلومات-العمليات مبادىء بحوث - االختبارات االحصائية-العينات االحصائية
  

   الدراسات الفنية فى هندسة المواصالت663  06 07 
ة   - الدراسات الفنية لتجهيز الموقع-التعريف بالقواعد االساسية لنظام تحديد المواقع العالمى ونظم المعلومات        الدراسات الفني

  .الخاصة بتنفيذ االعمال 
  

  إنشاء وصيانة الطرق األسفلتية711  06 07 
يم    - إجهادات الرصف  - طرق التصميم  - أحمال العجل التصميمية   -أنواع تربة األساس   سطحية       - طرق التقي ات ال  صيانة الطبق

  .واألساس واألساس المساعد وتربة األساس 
  

   نظم إدارة تقييم الطرق712  06 07 
اد  ارات الخاصة باإلعتم يم الرصف -اإلعتب رق تقي صرية نظ- ط يم الب ة -م التقي فية والفني يم الوص م التقي ل - نظ رق تمثي  ط

  . التطور المستقبلى  - األجهزة والكوادر المطلوبة-البيانات
  

   إقتصاديات الطرق713  06 07 
دائل الطرق   - تكاليف الحوادث - تكاليف إنشاء الرصف  - تكاليف حد نزع الملكية    -التكاليف اإلبتدائية للطرق   ار ب  طرق  - إختي

  . دراسة إحتياجات أماآن اإلنتظار - تحليل بيانات المرور- تخطيط الطرق- طرق نسبة الفائدة-دل الدخلمع
  

   التخطيط والتصميم الهندسى للطرق 714  06 07 
راب  - المجال البصرى  - الوضوح- األمان - الكفاءة -تقاطعات الطرق فى نفس المستوى     اطع  - مجال اإلقت ة التق ار  - زاوي  إختي

    .  IV, III, II, I تقاطعات أنواع - الموضع الرأسى واألفقى للتقاطع-طعموقع التقا
  

   تطبيقات معملية715  06 07 
فلتية       - تجارب األسفلت الصلب والسائل والمستحلبات األسفلتية      -لتجارب الخاصة بتقييم الرآام   ا يم الخلطات األس  - تجارب تقي

  .التجارب الخاصة بالدمك وقياس قوة التربة 
  

   صيانة السكة والتجديدات 721  06 07 
صيانة     ال ال ة    -تصنيف أعم صيانة اليومي ة    - ال صيانة الدوري سكة    - ال ار ال ة    - إختب صيانة اليدوي ة    - ال صيانة الميكانيكي ادة   - ال  إع

ة    - صيانة وصالت القضبان      - تآآل الفلنكات    - عيوب سطح القضبان   - تآآل القضبان  -اإلنشاء سكك المعزول ساع     - ال  ضبط إت
  .   فحص وصيانة التفريعات- تشحيم مسامير تثبيت القضبان- فحص فراغات القضبان- التزليط-دك اليدوى ال-السكة
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   محطات وأحواش السكك الحديدية722  06 07 
ة    - المحطات المتوسطة    - عناصر تخطيط المحطات   -أنواع المحطات  رع    - المحطات النهائي ات المحطة     - محطات التف  متطلب

ضائع       -محطة الرآاب ومحطات البضائع    -لنقل الرآاب والبضائع   ددة    - أحواش قطارات الرآاب والب ات متع  محطات الحاوي
  . أحواش القاطرات  - أحواش الفرز-الوسائل

  
   سعة الخطوط الحديدية723  06 07 

ة وط -مقدم عة الخط ات- س عة التقاطع سير- س داول الم شبكات- ج ل ال شبكات - تحلي وط وال اه الخط ى  - محاآ ات عل  تطبيق
  .اسب اآللى الح
  

   إقتصاديات النقل بالسكك الحديدية724  06 07 
ة  - السكك الحديدية بين المدن-نظم النقل العام الحديدية   ين المدن    ( مكونات نظم النقل بالسكك الحديدي اء  -)داخل المدن وب  البن
  .التحتى للسكك الحديدية 

  
   تصميم مرافق السكك الحديدية725  06 07 

شاه    - الميول - الساللم -صفة األر -محطات الرآاب  اق الم ات  - أنف يلة      - المزلقان ر الوس رع    - محطات تغيي  مرافق   - محطات التف
   محطات الحاويات- أحواش القاطرات- محطات الفرز- محطات البضائع- اإلشارات-األنفاق

  
   إسقاط الخرائط731  06 07 

ساوية  ( المساقط المخروطية والسمتية التكافؤية      –  الخصائص العامة للمساقط المخروطية    – تقسيم أنواع اإلسقاط     –مقدمة   مت
سافة          -) المساحة   ساوية الم سمتية المت ساقط األسطوانية     – المساقط المخروطية وال واع     – الم ة وبعض أن ساقط المنظوري  الم

افؤ – اإلسقاط متعدد المخاريط   – اإلسقاط التشابهي    –أخرى من المساقط السمتية       اإلسقاط  –ي  اإلسقاط شبه المخروطي التك
  .شبه األسطواني 

  
   ضبط الشبكات الجيوديسية732  06 07 

ضليع   – ضبط شبكات المثلثات    –أنواع الشبكات الجيوديسية     شبكات المختلطة    – ضبط شبكات الت  ضبط شبكات   – ضبط ال
  . ضبط شبكات الترافرس –الميزانية الدقيقة 

  
 GPS نظام التثبيت العالمي    733  06 07 

المي     نظام التث  ستقبالت      –بيت الع ة م  – نظم المرجع واألساس     – دورات األرض    – GPS المساحة باستخدام      – GPS تقني
  . GPSتشغيل بيانات 

  
   المساحة التصويرية الجوية734  06 07 

ة  صويرية  –مقدم ساحة الت صريات الخاصة بالم صوير والب ادئ الت صوير الجوي – مب ة الت ة – آل  – القياسات الفوتوغرافي
 إعداد  – الموزيك الجوي   – نقط الربط للمساحة التصويرية  – الرؤية المجسمة واالبتعاد االستريوسكوبي –لصور الرأسية   ا

 . آالت التوقيع االستريوسكوبتية   – الصور المائلة –خطة التصوير 
  

   المساحة البحرية735  06 07 
زة  – رفع خط الشاطئ – قياس الزوايا –افة في البحر  قياس المس– نظم الربط األفقي والرأسي  – طرق المسح    –مقدمة    أجه

زر   د والج اس الم ر   –قي طح البح سوب س ط من ي أو متوس سوب المرجع سات – المن سات  – الج ع الج د موق رق تحدي  – ط
 . قياس سرعة سريان المياه – قياس التصرفات – التنبؤ بقيم المد والجزر –الخرائط الهيدروستاتيكية 

  
  سة الشواطىء  هند741  06 07 

 النحر والترسيب فى الشواطىء الغير متزنة لتحرآات جريئات الترسيب           - إتزان خط الشاطىء   -تحرآات األمواج والتيارات  
.  
  

   حوائط األرصفة المرنة742  06 07 
ستائر ذات المربط الخلفى       -الحوائط الكابولية من الستائر اللوحية     ة المزدوجة          - ال ستائر اللوحي  الحوائط من     - الحوائط من ال

  .الخاليا 
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   تخطيط الموانى743  06 07 
  . األرصفة - المساحة األرضية للموانى- تخطيط حواجز األمواج- المساحة المائية-الممرات المالحية

  
   السقاالت البحرية744  06 07 

  .البحرية المخففة األحمال السقاالت - إستجابة السقاالت البحرية- قوى تراآى السفن- الحاميات-تنفيذ الخوازيق البحرية
  

   ميكانيكا التربة لهندسة الموانى745  06 07 
  . خواص تربة الردم الخلفى - قوة تحمل طبقات التربة- القوى على حوائط األرصفة-نظرية ضغوط التربة

  
   نقـــل البضائع751  06 07 

ل الجوى،        السكك  ( خصائص نظم نقل البضائع      -) سلسلة النقل  -دور نقل البضائع  (مقدمة   الحديدية، الطرق، النقل المائى، النق
ة سيور المتحرآ ب، ال ل باألنابي ة ) النق دات المناول سعة، التخطيط(مع واع، الخصائص، ال ق التخزين -)األن واع، ( مراف األن

يط ات -)الخصائص، التخط ل بالحاوي صاد، تغي ( النق م التخطيط واإلقت رص، نظ ة، ال ل، المناول صنيف، النق ة، الت ر التحوي ي
جمع وتحليل البيانات، سياسات النقل، أهداف التخطيط،   ( قضية تخطيط نقل البضائع     –) الوسيلة، تخطيط محطات الحاويات   

  ).التنبؤ بالطلب، التخصيص على نظم النقل، التخصيص على الشبكات
 

   هندسة المرور752  06 07 
أخيرات، اإلنتظار  سريان المرور عند التقاطعات وبين ال     (جمع وتحليل بيانات المرور       خصائص  -)تقاطعات، السرعات والت

رور  ية    (الم ات األساس ة، العالق ستوى الخدم سعة، م ات، ال رور   -)تعريف ق الم صميم مراف سارات،   ( ت ب، الم ؤ بالطل التنب
شبكات                   صميم ال دراجات، ت شاة وال اطق اإلنتظار، مرافق الم  -)التخطيط الهندسى، مرافق المرور عند التقاطعات، مرافق من

العالمات، اشارات المرور، حساب زمن الدورة، نظم التحكم فى إنتظار السيارات، التحكم المرورى              (نظم التحكم المرورى    
ى شبكات الطرق        ام عل ان المرورى   -)بمنطقة، نظم الحكم المرورى فى وسائل النقل الع الحوادث، أخطار الحوادث،    ( األم

  ) .نظم األمان المرورى
  

  ط النقـــل تخطيــــ753  06 07 
عناصر تخطيط النقل، قضية تخطيط     ( تخطيط النقل داخل المدن      -)مشاآل النقل، اإلتجاهات الحديثة فى تخطيط النقل      (مقدمة  

 التخطيط  -)جمع وتحليل البيانات، األهداف، نماذج النقل     ( التنبؤ بالطلب على النقل داخل المدن        -)النقل، تخطيط نقل البضائع   
  ).وضع الخطط البديلة، تحليل وتقييم البدائل، التعامل مع عدم دقة البيانات(ت النقل المبدئى وتخطيط مشروعا

  
   مرافـــق النقـــل754  06 07 

الطرق        شاء الطرق   (تخطيط وتصميم مرافق النقل ب دراجات      - اإلنتظار  -إن شاة وال المساحة  ( مرافق المطارات      -) مرافق الم
ة الع : الجوي وط واإلق رات الهب يط ا-مم سعة  التخط ى وال لة -لهندس رق الموص اد - الط ات اإلرش اءة- عالم صميم - اإلض  ت
ات     -محطة الرآاب :  المساحة األرضية  -)الرصف ة المرآب ة          -) اإلنتظار وحرآ سكك الحديدي ل بال سكة   ( مرافق النق شاء ال  -إن

ائى    -) مرافق التشغيل- محطات الحاويات- محطات الفرز-محطات الرآاب والبضائع   ل الم ة  ا( مرافق النق  -لممرات المالحي
 ) . محطات الحاويات- سقائف الترانزيت- المساعدات المالحية- الحاميات- إنشاء األرصفة -سعة الموانى البحرية

  
   تصميم الرصف الصلب للطرق811  06 07 

شاآل ا - طرق التصميم المختلفة- حمل العجل التصميمى- توزيع اإلجهادات فى تربة األساس    -أنواع تربة األساس   لرصف   م
  . أنواع الفواصل -الصلب

       
  ميكانيكا التربة للطرق والمطارات812  06 07    

ة للطرق والمطارات        - الموحد  - آشتو  -تصنيف التربة للطرق والمطارات     ة      - دمك الترب وة الترب ة القرص    - حساب ق  - تجرب
  . دراسات الصرف للطرق والمطارات-نسبة آاليفورنيا

  
  مرن والصلب للمطارات تصميم الرصف ال813  06 07 

ة األساس     -تصميم الرصف المرن   ادات فى ترب ع اإلجه ة     - توزي الطرق المختلف صميم الرصف المرن ب صميم الرصف   - ت  ت
  . طرق حماية الفواصل  - أنواع الفواصل-الصلب للمطارات
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   تشغيل السكك الحديدية821  06 07 
شغيل المي   - تشغيل اإلشارات   -إشارات السكك الحديدية   انيكى  الت ة  -ك د    - اإلشارات اإللكتروميكانيكي تحكم عن بع  نظم  - نظم ال

ة   -التحكم فى حرآة القطارات    اط - أمان الحرآ د المحطات     - سعة الخطوط والتقاطعات   - اإلرتب شغيل القطارات عن ة ت  - أمثلي
  . تطبيقات على الحاسب اآللى  - محاآاة الحرآة على الخطوط والشبكات- تحليل الشبكات-جداول المسير

  
   أنظمة نقل البضائع بالسكك الحديدية822  06 07 

ضائع        - أنواع قطارات البضائع   - سلسلة النقل  - أنواع البضائع  -دور نظم نقل البضائع    ل الب رز    - قضية تخطيط نق  - أحواش الف
ة    - أنظمة المناولة  - محطات الحاويات الداخلية   - النقل بالحاويات  – ISO حاويات   -التحوية دات المناول  -ق التخزين  طرائ - مع

   . Just in timeنظم نقل البضائع 
  

   أنظمة التحكم المتقدمة فى السكك الحديدية823  06 07 
 نظم - اإلرتباط اإللكترونى بالحاسب اآللى- نظم التحكم المرآزى-أنواع التقنيات المستخدمة فى التحكم فى الخطوط الحديدية

ة  نظم التحكم األتوم   -اإلتصاالت فى السكك الحديدية    اق          -اتيكي تحكم فى خطوط األنف سكك           - نظم ال تحكم فى ال شاآل نظم ال  م
  . القطارات المغناطيسية- نظم التحكم األتوماتيكية فى مصر-الحديدية

  
   المحاآاه فى السكك الحديدية824  06 07 
ات  - التقييم اإلحصائى-)بناء نموذج المحاآاه لإلعتبارات الفنية واإلقتصادية     ( نماذج وأنظمة المحاآاه     -أهداف المحاآاه   تطبيق

  . محاآاه السكك الحديدية- محاآاه الحرآة على الخطوط الحديدية-المحاآاه فى السكك الحديدية
  

   الجيوديسيا الفيزيائية831  06 07 
ة  ة –مقدم د الجاذبي ال وجه صحيحاتها – مج ا وت ة ودقته ات الجاذبي ة – قياس اء لعناصر الجاذبي ال األخط يم – إنتق د ق  تحدي

ة  ة  –الجاذبي اس الجاذبي زة قي ة – أجه ذوذ الجاذبي رأس  – ش راف ال د انح ال  – تحدي نقط ومج ات ال ة بارتفاع ة الجاذبي  عالق
 .الجاذبية والميزانيات 

  
  تفسير الصور واالستشعار عن بعد832  06 07 

طبيق المساحة التصويرية   ت – تعيين إحداثيات الصورة       – العناصر األساسية لتفسير الصور      –الخصائص األساسية للصور    
 . االستشعار عن بعد الفضائية – نظام االستشعار عن بعد العملي – نظام اإلستشعار عن بعد األمثل –في أبحاث التربة 

  
  نظم المعلومات الجغرافية833  06 07 

ة   ات الجغرافي م المعلوم ي نظ ة ف ة –مقدم ات الفراغي م اإلدارة للمعلوم دخالت – نظ ات الم ق ال:  بيان ودة والتحق ل –ج  تمثي
ة     ة الرقمي ات الفراغي ا في ال     –البيان ات    -  GPS طرق النمذجة وتطبيقاته ل البيان ة في إدارة قواعد    – معالجة وتحلي  مقدم

 التطبيقات المختلفة لنظم المعلومات الجغرافية في نماذج المناسيب         – تطبيقات قواعد البيانات في المساحة الرقمية        –البيانات  
ات وطرق عرضها    – الرقمية   ة       – خروج البيان نظم المعلومات الجغرافي ات المتاحة ل ة للبرمجي ة للوضع   – مراجع  مراجع

 . نظم المعلومات الجغرافية في مصر –الحالي للخرائط الرقمية 
  

   ديناميكا التربة واألساسات 841  06 07 
ية  ات األساس ة -التعريف صاص الطاق ساءة- إمت ة الدين - الج ة الحرآ ة معادل صاص     -اميكي ة اإلمت ن طاق ال م زاز الخ  اإلهت

  . الحرآة تحت تأثير القوى والحرآة الديناميكية الحرة -واإلهتزاز بطريقة اإلمتصاص
  

   المنشآت البحرية 842  06 07 
  . المنشآت الطافية - منشآت ربط السفن- األحواض العائمة- منشآت روافع السفن- القزقات-األحواض الجافة

  
   المنشآت غير الشاطئية843  06 07 

   تحليل المنشآت الغير شاطئية - إستجابة المنشآت الغير شاطئية لألحمال الديناميكية لألمواج-مكونات المنشآت غير الشاطئية
  

   إقتصاديات النقـــل851  06 07 
ل  الى للنق ل الم ضرائب(التحلي دعم، ال د، ال اليف، العائ ل -)التك اليف النق ل تك مالية عناصر التك( تحلي اليف الرأس اليف، التك

اليف     صيانة، تخصيص التك اليف ال ل     -)وتك شغيل نظم النق اليف ت ات،      ( تك اليفف المرآب زمن، تك اليف ال سافة، تك اليف الم تك
اليف اإلضافية                 ة، التك ة   -)إستهالك الوقود، إستهالك الزيوت، صيانة المرآبات، إستهالك اإلطارات، اإلهالك، العمال  تعريف
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ل    -)األسعار، معدل الفائدة، سعر الظل، الدخل، اإلعتبارات العملية واإلجتماعية        تحليل  (النقل   ة  ( التحليل اإلقتصادى للنق القيم
  . التقييم الشامل لمشروعات النقل -) التكاليف، معدل العائد/ الحالية، نسبة المنافع

  
   البيئة والنقل852  06 07 

اه، الحوادث       (البيئية المباشرة    اآلثار   -)تعريف آثار النقل على البيئة    (مقدمة   أثيرات   -)تلوث الهواء، الضوضاء، تلوث المي  الت
رة  ر مباش ة الغي ة (البيئي أثيرات اإلجتماعي تغالل األراضى، الت تخدامات األراضى، إس ى إس ر ف ى -)التغي أثير البيئ يم الت  تقي

ة   ة        -والمعايير البيئي ة، نظم           ( وسائل تحسين البيئ ل المناسب للبيئ ة المرور، إستخدامات          تخطيط النق تحكم المرورى، تهيئ ال
  ) .األراضى، التنمية المتواصلة لنظم النقل

  
   مبادئ اللوجستيات853  06 07 

التجارة اإللكترونية، السوق اإللكترونى، التجارة  ( تكنولوجيا المعلومات للتجارة     –تطور فلسفات لوجستيات التجارة العالمية      
ات اإل   ادل المعلوم ت، تب ىباإلنترن ل   –) لكترون ستية للنق اليف اللوج م اإلدارة – التك ارة   – نظ ستيات التج ات لوج  – معوق

  .التخطيط اللوجستى 
  

  فى هندسة المواصالتمشروع دبلوم  601  06 07 
  فى هندسة المواصالتتقرير علمى ماجستير الهندسة  701  06 07 
  )طرق (رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت 705  06 07 
  )السكة الحديدية(رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت  706  06 07 
  )المساحة(رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت  707  06 07 
  )الموانى والمنشآت البحرية(رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصالت  708  06 07 
  )تخطيط  النقل وهندسة المرور(ت رسالة ماجستيرالعلوم فى هندسة المواصال 709  06 07 
  )طرق (هندسة المواصالتفى رسالة الدآتوراه  801  06 07 
  )السكة الحديدية(هندسة المواصالت فى رسالة الدآتوراه  802  06 07 
  )المساحة(هندسة المواصالت فى رسالة الدآتوراه  803  06 07 
  )موانى والمنشآت البحريةال(هندسة المواصالت فى رسالة الدآتوراه  804  06 07 
  )تخطيط  النقل وهندسة المرور(هندسة المواصالت فى رسالة الدآتوراه  805  06 07 

  
  
  
  
  
  
  

  



  آلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

    
  الالئحة الداخلية

   ٢٠١١للدراسات العليا 

 

 55

 قسم الهندسة الصحية -٥
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  :ة دبلوم الدراسات العليا المهني-١  

   ساعة معتمدة٢٤على الطالب اجتياز 
    الهندسة الصحيةدبلوم الدراسات العليا المهنى في  •

  من قائمة مقررات مستوى الدبلوم المطلوبة يختار الطالب الساعات 
  : دبلوم الدراسات العليا التخصصية-٢

  : ساعة معتمدة٣٠على الطالب اجتياز   
               الصحية  الهندسةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •

                                      يختار الطالب الساعات  المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الدبلوم
  

  الماجستير: ثانيا 
  :ماجستير الهندسة  -١  

درس      الهندسة   ماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات دراسية          ٣٠يجب أن ي دة مق ى     ساعة معتم  ٣باإلضافة إل
  ات معتمدة للتقرير العلمى  ساع

               الهندسة الصحية فى  الهندسةماجستير •
 . من تخصص آخر يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار مقررين   

   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    
ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ة ماج ه دراس وم علي ية  ٢٤العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س  ٨ وباإلضافة إل

  . ساعات للرسالة
                الهندسة الصحيةفى  العلوم ماجستير  •

 . من تخصص آخر يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار مقررين   
  

  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 
 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨جة الدآتوراه يجب أن يدرس لكي يحصل الطالب على در   

   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 
                الهندسة الصحيةدآتوراه الفلسفة فى  •

 .  من تخصص آخر  مقررات ٣يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدآتوراة ويجوز اختيار 
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  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( لبرامج الدراسات العليا قائمة المقررات 
  

 اســـم المقـــرر  آود المقرر مسلسل
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 األمتحان

مقررات 
مطلوب 

 دراستها سابقًا
  3 3 تشغيل وصيانة محطات معالجة المخلفات السائلة 611  07 07   .١
  3 3  الصرف الصحىانشاء وصيانـة نظـم شبكات 612  07 07   .٢
  3 3 اعادة استخدام المخلفات السائلة فى الرى 613  07 07   .٣
  3 3 ادارة المخلفـات الصلبـة 614  07 07   .٤
  3 3  معالجـة الحمـأة 615  07 07   .٥
  3 3 تصميم محطات معالجة المخلفات السائلة 616  07 07   .٦
  3 3 الطرق المتقدمـة لمعالجة المياه 617  07 07   .٧
  3 3 عمليات الهندسة الصحية 618  07 07   .٨
  3 3 معالجة المخلفات الصناعية السائلة 619  07 07   .٩
  3 3 تنقيـة الميـاه 621  07 07   .١٠
  3 3 نظم توزيع مياه الشرب 622  07 07   .١١
  3 3 نظم تجميع مياه الصرف 623  07 07   .١٢
  3 3 معالجة مياه الصرف 624  07 07   .١٣
  3 3 مياه الصرف فى المناطق المنعزلة 625  07 07   .١٤
  3 3 عمليـات التشغيل 626  07 07   .١٥
  3 3 الطرق االقتصادية لمعالجة مياه الصرف 627  07 07   .١٦
  3 3 التحكم فى تلوث المسطحات المائية 628  07 07   .١٧
  3 3 المخلفات الصلبة 629  07 07   .١٨
  3 3 اعىالتحكم فى مياه الصرف الصن 630  07 07   .١٩
  3 3 أساسيات الترآيبات الصحية 631  07 07   .٢٠
  3 3 هندسة تنقية الميـاه 711  07 07   .٢١
  3 3 توزيع وتخزين مياه الشرب 712  07 07   .٢٢
  3 3 شبكات الصرف الصحـى 713  07 07   .٢٣
  3 3 عمليات معالجة المخلفات السائلة 714  07 07   .٢٤
  3 3  المنعزلةالصرف الصحى للمناطق 715  07 07   .٢٥
  3 3 اعادة استخدام المخلفات السائلة 716  07 07   .٢٦
  3 3 تحليل المياه والمخلفات السائة 717  07 07   .٢٧
  3 3 هندسـة مصادر المياه 718  07 07   .٢٨
  3 3 )١(عمليات الهندسة الصحية  719  07 07   .٢٩
  3 3 )٢(عمليات الهندسة الصحية  720  07 07   .٣٠
  3 3 تجميع ميـاه األمطار 721  07 07   .٣١
  3 3 معالجة المخلفات السائلة الصناعية 722  07 07   .٣٢
  3 3 التحكم فى تلوث المسطحات المائية 723  07 07   .٣٣
  3 3 الترآيبات الصحية 724  07 07   .٣٤
  3 3 التحكم فى المخلفات الصلبة 725  07 07   .٣٥
  3 3 لصحىاقتصاديات مشاريع المياه والصرف ا 726  07 07   .٣٦
  3 3 عمليات تدوير المياه 727  07 07   .٣٧
  3 3 التحكم فى المخلفات الخطرة 728  07 07   .٣٨
  3 3 الكيمياء والميكروبيولوجيا الصحية 729  07 07   .٣٩
  3 3 هندسة مياه الشـرب 811  07 07   .٤٠
  3 3 هندسة الصرف الصحى 812  07 07   .٤١
  3 3 ه والمخلفات السائلةاقتصاديات مشاريع الميا 813  07 07   .٤٢
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  3 3 اعادة االستخدام اآلمن للمياه   814  07 07   .٤٣
  3 3 الهندسة البيئيـة 815  07 07   .٤٤
  3 3 آيميـاء الهندسة الصحية 816  07 07   .٤٥
  3 3 ميكروبيولوجيا 817  07 07   .٤٦

 
    مناقشة 3  الهندسة الصحيةمشروع دبلوم  601  07 07    .٤٧
    مناقشة  3  ر علمى ماجستير الهندسة  فى الهندسة الصحيةتقري 701  07 07    .٤٨
    مناقشة 8  رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الصحية 705  07 07    .٤٩
    مناقشة 24  رسالة الدآتوراه فى الهندسة الصحية 801  07 07    .٥٠

  
  

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

    تشغيل وصيانة محطات معالجة المخلفات السائلة   611  07 07 
دائى ،              سائلة،  أحواض الترسيب االبت ات ال ة لمعالجة المخلف ة ، والبيولوجي ة ، والكيميائي ات الطبيعي مقدمة ونبذة  عن العملي

  .يانة والمشاآلمراحل ووحدات المعالجة البيولوجية ، وحدات الكلورة ومعالجة الحمأة وطرق التخلص منها ، التشغيل والص
  

    انشاء وصيانـة نظـم شبكات الصرف الصحى  612  07 07 
ادق خطوط المواسير        – المواسير التى يتم صبها فى الموقع        –المواد المصنوع منها المواسير      ند جوانب   – طرق حفر خن  س

ازات ال   – اصالح الخطوط      – صيانة خطوط المواسير        – ترآيب المواسير ولحاماتها     –الحفر   د فى الخطوط          الغ ى تتول  –ت
  . حماية العمال وسالمتهم – بيارات التجميع ومحطات الرفع – انشاء وصيانة المطابق وفتحات األمطار –تآآل المواسير 

  
    اعادة استخدام المخلفات السائلة فى الرى 613  07 07 

ة    سائلة المنزلي ات ال صائص المخلف صناعية –خ ة – وال صارف الزراعي اءة – والم ة   آف ة الطبيعي ات المعالج  –عملي
ة    – تأثير اعادة استعمال المخلفات السائلة على البيئة         – والبيولوجية للمخلفات السائلة     –والكيميائية   ة  – والصحة العام  والترب

  .تقييم األثر البيئى العادة االستعمال – طرق الرى والصرف – والمحاصيل الزراعية –
  

  صلبـة  ادارة المخلفـات ال 614  07 07 
ة  ع القمام ل –تجمي ات النق ة – عملي رز القمام صحية – ف دافن ال ة  – الم ة للقمام ات المختلف تخدام المكون ادة اس ت – اع  تثبي

  . التقييم البيئى الدارة المخلفات الصلبة–المكون العضوى للقمامة مع حمأة المجارى 
  

   معالجـة الحمـأة 615  07 07 
أة      – معالجة المخلفات السائلة     خصائص وآميات الحمأة الناتجة من     أة      – وحدات رفع الحم وائى     – معالجة الحم  التثبيت الاله

وائى  – بدء تشغيل الهاضم – تصميم وتشغيل وصيانة هاضم الحمأة    –للحمأة   أة     – التثبيت اله ائى بالحم  – خفض المكون الم
  . حرق الحمأة – دفن الحمأة بالتربة – تجفيف الحمأة –بالضغط والشفط 

  
  تصميم محطات معالجة المخلفات السائلة 616  07 07     

ار       اه األمط صناعية ومي ة وال سائلة المنزلي ات ال دالت المخلف صائص ومع ة   –خ ة واالبتدائي ة التمهيدي ة – المعالج  المعالج
ة   – عملية الحمأة المنشطة     – المرشحات البيولوجية    –البيولوجية   راج البيولوجي ة  – األب أة   –  المعالجة الالهوائي  معالجة الحم

  . تشغيل وصيانة وحدات المعالجة– المعالجة المتقدمة –والتخلص منها 
  

   الطرق المتقدمـة لمعالجة المياه  617  07 07 
اه   سطحية –خصائص المي اه ال ة – المي اه الجوفي سائلة المعالجة  – المي ات ال ر – المخلف ات العضوية والغي شوائب والملوث  ال

دزة  – االمتصاص واالدمصاص   – الترشيح – تهوية المياه – ازالة الحديد والمنجنيز  –يميائى   الترسيب الك  –عضوية    – اله
  . التناضح العكسى –ازالة العسر 
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   عمليات الهندسة الصحية618  07 07 
يانة وحدات   تشغيل وص  – ازالة الملوثات العضوية والغير عضوية       – المروبات   –عمليات الترويب للمياه والمخلفات السائلة      

سائلة                  ات ال ة فى         –التنقية فى محطات المياه ووحدات المعالجة فى محطات المخلف ة والميكروبيولوجي ارات الكيميائي  االختب
  .عمليات تنقية المياه ومعالجة المخلفات السائلة 

  
   معالجة المخلفات الصناعية السائلة 619  07 07 

صناعات ال         ة لل اه المطلوب ة   معدالت وخصائص المي ة            –مختلف صناعات المختلف سائلة الناتجة من ال ات ال  – خصائص المخلف
صناعية        –عمليات المعالجة الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للمخلفات الصناعية السائلة          ات ال دوير المخلف ى     – ت يم البيئ  التقي

  للتخلص من المخلفات الصناعية 
  .السائلة 

  
     تنقيـة الميـاه 621  07 07 

اه      – المياه العكرة    خصائص ائى والطبيعى        – محطات معالجة المي يم    – الترشيح    – الترسيب الكيمي  مراحل المعالجة     – التعق
   . معالجة المياه الجوفية–المتقدمة 

  
    نظم توزيع مياه الشرب 622  07 07 
 – شبكات التوزيع –لرفع العالى  طلمبات ا– الموازنة بين االستهالك والتخزين     – التخزين األرضى والعالى     –تخزين المياه   

  .تصميم وصيانة شبكات التوزيع 
  

    نظم تجميع مياه الصرف  623  07 07 
 صيانة خطوط الصرف      – ملحقات شبكة الصرف     – تصميم خطوط االنحدار     –مياه الصرف المنزلى والصناعى واألمطار      

  . محطات الرفع – األمان –
  

    معالجة مياه الصرف 624  07 07 
صرف خصائ اه ال ة –ص مي ة والالهوائي ة – الطرق الهوائي ة التمهيدي ة – المعالج ة االبتدائي ة – المعالج ة الثانوي  – المعالج

  . البحيرات المهواه – بحيرات األآسدة – الحمأة المنشطة – الترشيح البيولوجى –المعالجة المتقدمة 
  

    مياه الصرف فى المناطق المنعزلة  625  07 07 
ا ة  خصائص مي اطق المنعزل ى المن صرف ف ة   –ه ال اطق المنعزل ى المن صرف ف اه ال ة مي رق معالج ادة – ط تخلص واع  ال

  . الغاز الطبيعى –استخدام مياه الصرف 
  

    عمليـات التشغيل  626  07 07 
اه الصرف            –المعالجة الكيميائية للمياه ومياه الصرف       اه ومي ة للمي زاز  –  الترشيح – الترسيب  – المعالجة البيولوجي  – االمت

  . التقطير –التناضح العكسى 
  

    الطرق االقتصادية لمعالجة مياه الصرف  627  07 07 
  . المعالجة األرضية – البحيرات المهواة – بحيرات األآسدة –طرق المعالجة الطبيعية 

  
    التحكم فى تلوث المسطحات المائية 628  07 07 

  . التنقية الذاتية للمسطحات المائية –المخلفات على المسطحات المائية  األثر من صرف –طبيعة األجسام المائية 
  

    المخلفات الصلبة  629  07 07 
  . التدوير – الحرق – المدفن الصحى – الفرز – النقل – التجميع –مصادر المخلفات الصلبة 

  
    التحكم فى مياه الصرف الصناعى 630  07 07 

  . اعادة التدوير –لجة مياه الصرف الصناعى  معا–خصائص مياه الصرف الصناعى 
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    أساسيات الترآيبات الصحية  631  07 07 
ق فى       – تزويد المبانى والمنشآت بالمياه      –المواسير واألجهزة الصحية المستخدمة فى الترآيبات الصحية          نظم مقاومة الحري

  . نظم التهوية –المبانى 
  

    هندسة تنقية الميـاه 711  07 07 
واطى  – أعمال تجميع المياه السطحية – المياه الجوفية –ادر المياه ومعايير مياه الشرب    مص  – الترسيب  – محطات الرفع ال

  . تطهير المياه –الترشيح 
  

    توزيع وتخزين مياه الشرب 712  07 07 
اه   تصميم شبكات – نظم ضخ المياه – خزانات المياه  – التخزين األرضى والعالى     –تخزين المياه    شبكات   – المي  – صيانة ال

  .صيانة الخزانات 
  

    شبكات الصرف الصحـى 713  07 07 
ار    اه األمط صناعية ومي ة وال سائلة المنزلي ات ال ع المخلف صحى  –طرق تجمي صرف ال بكات ال واع ش بكات – أن صميم ش  ت

اه األمطار  ع مي بكات تجمي صحى وش صحى –الصرف ال شبكات الصرف ال ة ل بكات الصرف  ان–الدراسات األولي شاء ش
  .  محطات الرفع وخطوط الطرد– بيارات التجميع – مكونات شبكة الصرف الصحى –الصحى 

  
    عمليات معالجة المخلفات السائلة 714  07 07 

ة    – دورة المكونات العضوية فى الطبيعة       –خصائص المخلفات السائلة     سدة الهوائي ة   – األآ سدة الالهوائي ارات  – األآ  االختب
– BOD   COD – - المعالجة  – الترسيب الكيماوى – المعالجة االبتدائية – المعالجة التمهيدية – عينات المخلفات السائلة 

ة   زلط   –البيولوجي شطة  – مرشحات ال أة المن سدة  – الحم رات األآ واة   – بحي رات المه اه الصرف   – البحي ادة استخدام مي  اع
  .الصحى 

  
  منعزلة   الصرف الصحى للمناطق ال715  07 07 
سطحية     – التخلص من المخلفات السائلة      – خزان التحليل    –طرق التجميع    تخلص         – الشبكات ال ة وال ات اآلدمي ع المخلف  تجمي

  . الغاز الحيوى –منها 
  

    اعادة استخدام المخلفات السائلة716  07 07 
 – المعالجة من خالل األرض    –الستخدام  اعادة ا– الطرق االقتصادية والبسيطة لمعالجة المخلفات السائلة        –طرق التجميع   

  . المعايير –تطبيقات اعادة االستخدام 
  

    تحليل المياه والمخلفات السائة  717  07 07 
 مواضيع خاصة فى  – تحليل مياه البحار والبحيرات – الطرق الكيميائية المتقدمة     – التحاليل البيولوجية    –التحاليل الكيميائية   

  .الصحة العامة 
  

    هندسـة مصادر المياه 718  07 07 
ار  اه األمط ة –مي اه الجوفي سطحية – المي اه ال ة  – المي صادر المختلف ن الم اه م وات – خصائص المي صرفات للقن اس الت  قي

  . التحكم فى الفاقد فى المياه فى األغراض البلدية والصناعية والرى – المصادر البديلة للمياه –والمواسير 
  

  ) ١(ت الهندسة الصحية   عمليا719  07 07 
ة   ات الطبيعي ة –العملي اوى    – والكيميائي يب الكيم ى والترس يب الطبيع زاز  – الترس يح االمت ر – الترش ح – التطهي  التناض

  .العكسى 
  

  )٢(  عمليات الهندسة الصحية 720  07 07 
ة  ات البيولوجي ة  –العملي ة الدقيق ات الحي ة – دور الكائن سدة الهوائي سدة – األآ ة  األآ الخليط  –الالهوائي ة ب رق المعالج  الط

  . طرق المعالجة على أسطح ملتصقة –المعلق 
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    تجميع ميـاه األمطار721  07 07 
 منحنى آثافة األمطار    – طرق حساب متوسط معدالت المطر       – قياس الثلوج    – أنواع مقاييس األمطار     –قياس مياه األمطار    

  .ر  تصرفات مياه األمطار فى شبكات األمطا–
  

    معالجة المخلفات السائلة الصناعية 722  07 07 
سائلة         ات ال اه والمخلف ة                 –خصائص المي صناعية المختلف ات ال سائلة للعملي ات ال اه والمخلف  طرق  – معدالت وخصائص المي

  .المعالجة 
  

    التحكم فى تلوث المسطحات المائية 723  07 07 
اه واألرض         –تلوث البيئة    واء والمي وث اله صناعية      – تل ات ال دات        – المخلف ل فى       – الصرف الزراعى والمبي  دور ورد الني

  . تلوث البحيرات – تلوث الشواطىء – التنقية الذاتية –تقليل تلوث المياه 
  

    الترآيبات الصحية 724  07 07 
ة        –مواسير تغذية المبانى بالمياه للمبانى المختلفة        اه الداخلي سخانات ال – تصميم شبكات المي سية   ال سباحة   –شم  – حمامات ال

  . تصميم الشبكات األفقية –مواسير الصرف الداخلية للمبانى 
  

    التحكم فى المخلفات الصلبة 725  07 07 
صلبة      –تجميع المخلفات الصلبة ونقلها من المناطق الحضرية والمناطق المنعزلة           دافن الصحية   – تصنيف المخلفات ال  – الم

  . اعتبارات تلوث الهواء والمياه – الحصول على الطاقة من المخلفات الصلبة –مر  الك–حرق المخلفات الصلبة 
  

    اقتصاديات مشاريع المياه والصرف الصحى 726  07 07 
ل من  اه المجارى : خصائص آ اه األمطار ومي ة ومي سطحية والجوفي اه ال صناعية –المي سائلة ال ات ال اليف – والمخلف  وتك

  . التأثير البيئى – تكاليف الصيانة والتشغيل –)  تحكم – آهرباء –ميكانيكا  –مدنى ( أعمال المعالجة 
  

    عمليات تدوير المياه 727  07 07 
ة  – المخلفات الصناعية –مصادر التلوث    ة  - عمليات تصنيع األغذي صناعات المعدني ة   - ال صناعات الكيميائي  استرجاع  –  ال

  .جميع المواد الصلبة  ت– تدوير واسترجاع مخلفات الورق –المعادن 
  

    التحكم فى المخلفات الخطرة 728  07 07 
رة   ات الخط صادر المخلف ة  –م ات الطاق ات محط ود  – مخلف ات الوق ات عملي شعة  – مخلف ات الم ة المخلف اليف – معالج  تك

  .معالجة المخلفات المشعة 
  

    الكيمياء والميكروبيولوجيا الصحية 729  07 07 
ة   اء الطبيعي ة   –الكيمي اء النوعي ارة –الكيمي دروجينى – العك ة – األس االي ة – الحموض سر – القاعدي ور – الع  – الكل

ا     –األآسجين المطلوب    ات آحامل لألمراض        – صبغ البكتري ة     – المخلف ا القولوني ار البكتري ات  – الطحالب  – اختب  – األولي
  . دور الكائنات الحية الدقيقة –الفيروسات 

  
  مياه الشـرب  هندسة  811  07 07 

اه          – مصادر المياه النقية وخصائصها      –مقدمة فى االمداد بالمياه      ة المي اه     – مراحل تصميم مكونات شبكات تغذي  شوائب المي
ة  – اه الطبيعي ات المي ة   – مكون شرب اآلمن اه ال ية لمي فات القياس يب – المواص يح – الترس ـة  – الترش حات البطيئ  – المرش

سريعة والمباشرة  ضغط  مرشحات–ال يم – ال اه .  التعق ة المي ى معالج ة ف ات الحديث اه –التقني ع المي بكات توزي صميم ش  – ت
ذ وصيانة شبكات    – الصمامات ومرفقات شبكة المياه – وسائل منع التآآل  – مواسير المياه    – محطات الرفع    –التخزين    تنفي
  .التوزيع 

  
    هندسة الصرف الصحى  812  07 07 

شترآة  – آميات مياه الصرف الصحى –ى مصادر مياه الصرف الصح    رة التصميمية   – شبكات الصرف المنفصلة والم  الفت
اس التصرفات فى     .  الصيانة   – التنفيذ   – ملحقات شبكات الصرف     – مياه األمطار    –لشبكات الصرف ومحطات المعالجة      قي

صحى صرف ال ير ال ع –مواس ارات التجمي ع – بي ات الرف صحى – محط صرف ال اه ال ة –  خصائص مي ة التمهيدي  المعالج
  . المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحى– معالجة الحمـأة والتخلص منها – المعالجة البيولوجية –واالبتدائية 
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    اقتصاديات مشاريع المياه والمخلفات السائلة  813  07 07 

ة      – تكلفة محطات تنقية المياه      –خصائص المياه النقية     ة الكلي ة ا   – التكلف صيانة      تكلف شغيل وال شرب     –لت اه ال افع مي ة ومن  تكلف
ى الصحة         – معالجة متقدمة    – معالجة ثانوية    – معالجة ابتدائية    –النقية واآلمنة     تأثير التلوث الميكروبيولوجى والكيميائى عل
س          – أثر المخلفات الخطرة على البيئة       –العامة والبيئة    ات ال ة للمخلف افع     –ائلة   الهدف والمنافع من المعالجة المتقدم ة ومن  تكلف

ة            –اعادة استخدام مياه الصرف الصحى ومياه الصرف الصناعى          اه الصرف المنزلي ة لمي ة الكامل افع التنقي ة ومن ر  – تكلف  أث
  . تكلفة الطرق المختلفة لمعالجة المخلفات السائلة–تلوث مياه الشرب على الصحة العامة فى الدول النامية 

  
  ام اآلمن للمياه    اعادة االستخد 814  07 07 

ة  ات المنزلي صناعية –خصائص المخلف سائلة ال ات ال اه الصرف الزراعى – المخلف ة – مي ة والثانوي ر المعالجة االبتدائي  أث
سائلة        اه المعالجة            –والمتقدمة على خصائص المخلفات ال ى المي ر التخزين عل اه           – أث ات المي سلبى لمكون ر االيجابى وال  األث

ة          على التربة وعلى وق    ات الزراعي ة والحيوان ة        –اية النبات والصحة العام ة واالجتماعي ادة       - الدراسات البيئي افع من اع  المن
  . المواصفات القياسية فى المنظمات الدولية العادة استخدام مياه الصرف –استخدام مياه الصرف 

  
    الهندسة البيئيـة 815  07 07 

ستقبلة    – األمطار الحامضية   –لحرارى وتآآل االوزون     أثر االحتباس ا   –المخاطر البيئية الطبيعية     اه الم وث المي وث  – تل  تل
ات الخطرة   – ادارى المخلفات الصلبة  –الهواء   ى للمشروعات الهندسية     – المخلف يم البيئ ى فى التخطيط     – التقي يم البيئ  التقي

اه  ودة المي صرف  –لج شاريع ال اه وم داد بالمي شاريع االم ى لم يم البيئ و– التقي وث  ق ى التل تحكم ف ى –انين ال  – التطور البيئ
  .دراسة حالة 

  
    آيميـاء الهندسة الصحية  816  07 07 

اه    ائى للمي ل الكيمي ات والتحلي واد والمرآب دروجينى   –الم ون الهي ز األي از – ترآي ة الغ ة   – ذواباني ة - القاعدي واد الغروي  الم
ة فى المعمل    –المخلفات السائلة  المواد العضوية فى – المرآبات العضوية –والترويب  ار  – التحاليل الكيميائي  -   Jar اختب

  . االمتزاز بالكربون – الكربون العضوى الكلى – األآسجين الكيميائى الممتص –األآسجين الذائب 
  

    ميكروبيولوجيا صحيـة   817  07 07 
ة        الكائنات الحية– الكائنات فى الحمـأة –الكائنات الحية البيولوجية    شطة ووصف العملي أة المن ة فى الحم  األمراض  – الدقيق

ة   – المياه آمصدر للتلوث البكتروليوجى      – مؤشرات التلوث وجودة المياه      –المستوطنة فى المياه     ة والكيميائي  الطرق الطبيعي
تحكم  ى ال تحكم ف تحكم –لل صاديات ال ة – اقت ارات الميكروبيولوجي اه – االختب وث المي ارات وتل وى  األ– اختب سجين الحي آ

ق ستهلك ب صناعى  ٥٤الم صرف ال ى وال صرف المنزل م    –لل ى نظ ة ف ة الدقيق ات الحي ـمو الكائن ى ن ؤثر عل ى ت ل الت  العوام
  . التطهير  – ازالة الفيروسات من المخلفات السائلة – الفيروسات الممرضة فى الصرف الصحى –المعالجة البيولوجية 

  
   الصحيةفى الهندسة مشروع دبلوم 601  07 07 

  : التصميم والرسم التفصيلى الحدى المواضيع اآلتية –التخطيط الهندسى 
صلبة  – بحيرات األآسدة – قنـوات األآسدة – الحمأة المنشطـة    – المرشحات البيولوجية    –نظم الصرف     – ادارة المخلفات ال

  .اعادة استخدام مياه الصرف 
 

  لهندسة الصحية تقرير علمى ماجستير الهندسة فى ا701  07 07  
  رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الصحية 705  07 07 
  رسالة الدآتوراه فى الهندسة الصحية 801  07 07 
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 قسم الهندسة الميكانيكية -٦ 
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  : التخصصية دبلوم الدراسات العليا-١

  : ساعة معتمدة٣٠على 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  665  

                                                                                    601 08 07 باالضافة الى مشروع الدبلوم 
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية

  
  الماجستير: ثانيا 

  :ماجستير الهندسة  -١  
درس      الهندسة   ماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات دراسية          ٣٠يجب أن ي دة مق ى     ساعة معتم  ٣باإلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  
   فى الهندسة الحرارية             الهندسةماجستير •

   )N2=1( من المجموعة  من مستوى الماجستير يدرس الطالب ستة مقررات:المقررات االساسية
 من المجموعات ة مقررات مستوى الماجستيريختار الطالب باقى الساعات من قائم:المقررات االختيارية

N2   من تخصص آخر  ويجوز اختيار مقررين االخرى .  
                محرآات االحتراق  فى الهندسةماجستير •

  ) N2=2( يدرس الطالب ستة مقررات من مستوى الماجستير من المجموعة :المقررات االساسية
اعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير من المجموعات يختار الطالب باقى الس:المقررات االختيارية

N2  من تخصص آخر  ويجوز اختيار مقررين  االخرى .  
                ميكانيكا الموائع  فى الهندسةماجستير •

  ) N2=3( يدرس الطالب ستة مقررات من مستوى الماجستير من المجموعة :المقررات االساسية
طالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير من المجموعات يختار ال:المقررات االختيارية

N2  من تخصص آخر  ويجوز اختيار مقررين  االخرى .  
 ).التصميم الميكانيكي واالهتزازات والتحكم(الميكانيكا التطبيقية  فى   الهندسةماجستير •

  ) N2=4( المجموعة  يدرس الطالب ستة مقررات من مستوى الماجستير من:المقررات االساسية
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير من المجموعات :المقررات االختيارية

N2  من تخصص آخر  ويجوز اختيار مقررين  االخرى .  
  

   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    
ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ة ماج ه دراس وم علي رر ٢٤العل دة مق اعة معتم ية س ى ات دراس  ٨ وباإلضافة إل

  . ساعات للرسالة
  

                 الهندسة الحرارية            فى العلوم ماجستير  •
  ) N2=1( يدرس الطالب خمسة مقررات من مستوى الماجستير من المجموعة :المقررات االساسية

الماجستير من المجموعات يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى :المقررات االختيارية
N2  من تخصص آخر  ويجوز اختيار مقررين  االخرى .  
                                 محرآات االحتراقفىالعلوم ماجستير  •

  ) N2=2( يدرس الطالب خمسة مقررات من مستوى الماجستير من المجموعة :المقررات االساسية
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ساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير من المجموعات يختار الطالب باقى ال:المقررات االختيارية
N2  من تخصص آخر ين ويجوز اختيار مقرر االخرى .  
                               ميكانيكا الموائعفى العلوم ماجستير  •

  ) N2=3( يدرس الطالب خمسة مقررات من مستوى الماجستير من المجموعة :المقررات االساسية
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير من المجموعات :تياريةالمقررات االخ

N2  من تخصص آخر  ويجوز اختيار مقررين  االخرى .  
                  ).التصميم الميكانيكي واالهتزازات والتحكم(الميكانيكا التطبيقية  فىالعلوم ماجستير  •

  ) N2=4(ة مقررات من مستوى الماجستير من المجموعة  يدرس الطالب خمس:المقررات االساسية
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير من المجموعات :المقررات االختيارية

N2  من تخصص آخر  ويجوز اختيار مقررين االخرى .  
  

  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 
 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨درس لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن ي    

   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 
               الهندسة الحراريةدآتوراه الفلسفة فى   •

  ) N2=1( يدرس الطالب اربعة مقررات من مستوى الدآتوراة من المجموعة :المقررات االساسية
 N2ن قائمة مقررات مستوى الدآتوراة من المجموعات يختار الطالب باقى الساعات م:المقررات االختيارية

  .  ويجوز اختيار مقررين  من تخصص آخر االخرى 
                                             محرآات االحتراقدآتوراه الفلسفة فى   •

  ) N2=2( يدرس الطالب اربعة مقررات من مستوى الدآتوراة من المجموعة :المقررات االساسية
 N2يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدآتوراة من المجموعات :قررات االختياريةالم

  .  من تخصص آخر  ويجوز اختيار مقررين  االخرى 
                                             ميكانيكا الموائعدآتوراه الفلسفة فى  •

  ) N2=3(ات من مستوى الدآتوراة من المجموعة  يدرس الطالب اربعة مقرر:المقررات االساسية
 N2يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدآتوراة من المجموعات :المقررات االختيارية

  .  من تخصص آخر ويجوز اختيار مقررين االخرى 
               ).كمالتصميم الميكانيكي واالهتزازات والتح(الميكانيكا التطبيقية دآتوراه الفلسفة فى  •

  ) N2=4( يدرس الطالب اربعة مقررات من مستوى الدآتوراة من المجموعة :المقررات االساسية
 N2يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدآتوراة من المجموعات :المقررات االختيارية

  .  ويجوز اختيار مقررين من تخصص آخر االخرى 
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  ) دآتوراه– ماجستير –دبلوم (لبرامج الدراسات العليا قائمة المقررات 
  

  اسم المقرر  آود المقرر  م
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 االمتحان

مقررات 
مطلوب 

  دراستها سابقًا
   3 3 .انتقال حرارة وآتلة تطبيقية 611  08 07   .١
   3 3 .محطات القوى الحرارية 612  08 07   .٢
   3 3 .الحراريةالمبادالت  613  08 07   .٣
   3 3 .إدارة وتشغيل وصيانة محطات القوى الحرارية 614  08 07   .٤
   3 3 .تصميم معدات ودوائر التبريد 615  08 07   .٥
   3 3 .تصميم أنظمة تكييف الهواء المرآزية 616  08 07   .٦
   3 3 .تصميم أنظمة التهوية الصناعية وإدارة الدخان 617  08 07   .٧
   3 3  . رآات السيارات الحديثةمح 621  08 07    .٨
   3 3 اساليب المنع واالطفاء. حرائق الوقود 622  08 07    .٩
   3 3 . أسس هندسة الديزل 623  08 07    .١٠
   3 3 . أداء وصيانة محرآات الديزل 624  08 07    .١١
   3 3 . أسس احتراق الوقود 625  08 07    .١٢
   3 3 . أسس المحرآات التوربينية الغازية 626  08 07    .١٣
   3 3 . دراسات بيئية في هندسة االحتراق 627  08 07    .١٤
   3 3  .معدات الموائع 631  08 07    .١٥
   3 3 .تصميم خطوط األنابيب 632  08 07    .١٦
   3 3  التحكم الهيدروليكي و النيوماتيكي 633  08 07    .١٧
   3 3  .أجهزة القياس 641  08 07    .١٨
   3 3  .ديناميكا الروبوت 642  08 07    .١٩
   3 3  .مشاآل االهتزازات في الصناعة 643  08 07    .٢٠
   3 3  .مراقبة األداء و تشخيص األعطال 644  08 07    .٢١
   3 3 .المواد الهندسية 645  08 07    .٢٢
   3 3  .التصميم بمساعدة الحاسوب 646  08 07    .٢٣
   3 3  .التصميم التجريبي وتحليل الخطأ 647  08 07    .٢٤
   3 3  تهوية صناعية 711  08 07    .٢٥
   3 3 انتقال حرارة وآتلة 712  08 07    .٢٦
  712  08 07  3 3 تصميم معدات تكييف الهواء والتبريد 713  08 07    .٢٧
   3 3 الترطيب والتجفيف 714  08 07    .٢٨
   3 3 محطات قوي متقدمة 715  08 07    .٢٩
   3 3 تحليل وتصميم المبادالت الحرارية 716  08 07    .٣٠
   3 3 ي السريان ثنائي األطوارانتقال الحرارة ف 717  08 07    .٣١
  712  08 07  3 3 تطبيقات الطرق العددية في ظواهر االنتقال 718  08 07    .٣٢
   3 3 الوقود وأسس االحتراق 721  08 07    .٣٣
   3 3  موضوعات بيئية في هندسة االحتراق 722  08 07    .٣٤
   3 3 ثرموديناميكا االحتراق 723  08 07    .٣٥
   3 3 راق في محرآات اإلشعال بالشرارةظواهر االحت 724  08 07    .٣٦
   3 3 ظواهر االحتراق في محرآات االشتعال بالكبس 725  08 07    .٣٧
   3 3 توربينات غازية 726  08 07    .٣٨
 I 3 3  07 08  734موضوعات متقدمة في هندسة االحتراق  727  08 07    .٣٩
   3 3  وسائل التشخيص والقياس في االحتراق 728  08 07    .٤٠
   3 3 المحرآات الحديثة 729  08 07    .٤١
   3 3 .ميكانيكا األوساط المستمرة 731  08 07    .٤٢
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   3 3  .ميكانيكا الموائع المتقدمة 732  08 07    .٤٣
   I  3 3ميكانيكا الموائع العددية  733  08 07    .٤٤
   3 3  . في ميكانيكيا الموائعالقياسات 734  08 07    .٤٥
   3 3  .السريان االضطرابي  735  08 07    .٤٦
   3 3  .السريان العابر 736  08 07    .٤٧
   3 3  .السريان متعدد األطوار 737  08 07    .٤٨
   3 3 .ميكانيكا الموائع البيئية 738  08 07    .٤٩
   I. 3 3موضوعات مختارة في ميكانيكا الموائع  739  08 07    .٥٠
   3 3  للنظم الميكانيكية والهيدوليكيةالنمذجة والمحاآاة 741  08 07    .٥١
   3 3  هتزازاتاإلنظرية  742  08 07    .٥٢
   3 3  التحكم الرقمي 743  08 07    .٥٣
   3 3  التحكم الخطي 744  08 07    .٥٤
   3 3 المواد المرآبة 745  08 07    .٥٥
   3 3  تحليل العناصر المحددة 746  08 07    .٥٦
   3 3  نظرية المرونة 747  08 07    .٥٧
   3 3  نظرية التزليق 748  08 07    .٥٨
   3 3 املتحليل المح 749  08 07    .٥٩
   3 3 الثرموديناميكا المتقدمة 811  08 07    .٦٠
  3 3 التحليل العددى 812  08 07    .٦١

دراسات متقدمة النتقال الحرارة والكتلة في السريان  813  08 07    .٦٢
 711  08 07  3 3  االضطرابي

الطرق المتقدمة في حسابات الحمل الحراري وإدارة الطاقة  814  08 07    .٦٣
   3 3 للمباني

 711  08 07  3 3  موضوعات مختارة متقدمة في الهندسة الحرارية 815  08 07    .٦٤
  3 3 دراسة بحثية في الهندسة الحرارية 816  08 07    .٦٥
 725  08 07  3 3 االحتراق غير المتجانس 821  08 07    .٦٦
   3 3  ديناميكا الغازات المتقدمة 822  08 07    .٦٧
   II 3 3ة االحتراق موضوعات متقدمة في هندس 823  08 07    .٦٨
   3 3 تطبيقات السريان المتغير مع الزمن في االحتراق 824  08 07    .٦٩
   3 3 دراسة بحثية في هندسة االحتراق 825  08 07    .٧٠
 731  08 07  3 3 السريان اللزج 831  08 07    .٧١
 734  08 07  3 3  .الطرق التجريبية المتقدمة ألنظمة الموائع 832  08 07    .٧٢
 II.  3 3  07 08  733 ميكانيكا الموائع العددية 833  08 07    .٧٣
 732  08 07  3 3  .محاآاة السريان االضطرابي 834  08 07    .٧٤
   3 3  .المحامل ذات الضغط الخارجي 835  08 07    .٧٥
   3 3  األنظمة اإللكتروهيدروليكية و اإللكترونيوماتيكية 836  08 07    .٧٦
   II 3 3يكا الموائع موضوعات مختارة في ميكان 837  08 07    .٧٧
   3 3 نظرية اللدونة 841  08 07    .٧٨
 747  08 07  3 3 المرونة اللزجة 842  08 07    .٧٩
   3 3 .موضوعات مختارة في التصميم الميكانيكي 843  08 07    .٨٠
   3 3  .ديناميكا متقدمة 844  08 07    .٨١
 744  08 07  3 3  .التحكم الغير خطي 845  08 07    .٨٢
   3 3  .وعات مختارة في النظم الديناميكيةموض 846  08 07    .٨٣
  
    مناقشة 3   الميكانيكية مشروع دبلوم فى الهندسة 601 08 07    .٨٤
    مناقشة 3  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الحرارية 701 08 07    .٨٥
    مناقشة 3  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى محرآات االحتراق 702 08 07    .٨٦
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    مناقشة 3   علمى ماجستير الهندسة فى ميكانيكا الموائع تقرير 703 08 07    .٨٧

تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الميكانيكا التطبيقية  704 08 07    .٨٨
  )التصميم الميكانيكى واالهتزازات والتحكم (

    مناقشة 3

    مناقشة 8  فى الهندسة الحرارية رسالة ماجستيرالعلوم  705 08 07    .٨٩
    مناقشة 8  فى محرآات االحتراقتيرالعلوم رسالة ماجس 706 08 07    .٩٠
    مناقشة 8  فى ميكانيكا الموائع رسالة ماجستيرالعلوم   707 08 07    .٩١

التصميم (فى الميكانيكا التطبيقية رسالة ماجستيرالعلوم  708 08 07    .٩٢
  )الميكانيكى واالهتزازات والتحكم

    مناقشة 8

    مناقشة 24  رارية فى الهندسة الحرسالة الدآتوراه  801 08 07    .٩٣
    مناقشة 24  محرآات االحتراقفى رسالة الدآتوراه  802 08 07    .٩٤
    مناقشة 24  يكا الموائع كانيفى مرسالة الدآتوراه  803 08 07    .٩٥

لتصميم (فى الميكانيكا التطبيقية رسالة الدآتوراه   804 08 07    .٩٦
  )الميكانيكى واالهتزازات والتحكم

    مناقشة 24

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

  . انتقال حرارة وآتلة تطبيقية611 08 07 
 انتقال الحرارة بالتوصيل   – تصميم األسطح المزعنفة –تطبيقات على انتقال الحرارة بالتوصيل في تصميم الحوائط المعزولة          

اد           ددة األبع ال  –الغير مستقر في األنظمة أحادية ومتع ال الحرارة            – الحرارة باإلشعاع       انتق ى انتق ؤثرة عل  دراسة العوامل الم
 انتقال الحرارة بالحمل الحر في سريان رقائقي ومضطرب         – انتقال الحرارة بالحمل في سريان رقائقي و مضطرب          –بالحمل  

  . عملية التبخير–لتكثيف  انتقال الحرارة بالغليان وا– انتقال الحرارة بالحمل المختلط –فوق أسطح هندسية أو داخل حيز 
  

   محطات القوى الحرارية 612 08 07 
ة   ات الحراري واع المحط ة  –أن ة المرآب ات الحراري ة   – المحط وى الحراري ات الق ة لمحط صميمات الميكانيكي ات – الت  غالي

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

  
  المبادالت الحرارية 613 08 07 

ة        - تحليل المبادالت الحرارية   – معامل انتقال الحرارة الكلي      –أنواع المبادالت الحرارية     ادالت الحراري ار المب التصميم  – اختي
ود األم تخدام الك ة باس ادالت الحراري ة – TEMAريكي الحراري للمب ادالت الحراري صميم وتآآل المب ات وت  ظاهرة – خام

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

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

ات  تحكم –صيانة وفحص الغالي ر ال ات ودوائ ب التوربين ات – ترآي ات – فحص قرص التوربين ل التوربين شغيل – محام  ت
التشغيل االقتصادي   توزيع األحمال على الوحدات والمحطات و      –) الجزئي( مشاآل الحمل المخفف     –المكثفات وأبراج التبريد    

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

  .تصميم معدات ودوائر التبريد 615 08 07 
واء  رد اله ضاغط –مب د – المكثف – ال رج التبري دد – ب زة التم تحكم – أجه ة ال ضغوط – أنظم ددة ال ة متع ة– األنظم   األنظم

  .الغارقة ومضخات وسيط التبريد
  

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

  .ي ومعامل التباين الحمل الكتلي للمبن– أنظمة التحكم – التهوية وإدارة الدخان –المياه 
  

  . تصميم أنظمة التهوية الصناعية وإدارة الدخان 617 08 07 
ة          – التهوية باإلزاحة    – تراآم الرطوبة    –الحرارة المولدة    تحكم في ضغط المنطق ازات       – ال واء والغ ات اله تحكم في ملوث  – ال

  .تطبيقات
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  محرآات السيارات الحديثة 621 08 07 
راق    –م المحرك   االتجاهات الحديثة في تصمي    صمامات        - غرف االحت ة ال ود      – مجموعة حرآ ن الوق ن   – نظام حق ة الحق  أنظم

ات في   – التبريد والتزييت – التحكم في مخلوط الهواء والبنزين  –اإللكترونية في محرآات البنزين       متطلبات التحكم في الملوث
  .غازات العادم

  
  أساليب المنع واإلطفاء: حرائق الوقود  622 08 07 

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

  أسس هندسة الديزل  623 08 07 
  . حواآم السرعة– الرشاشات – مضخات الوقود –األنواع األساسية لمحرآات الديزل 

 
   أداء وصيانة محرآات الديزل624 08 07 

  . الصيانة– اختبار المحرك – الشاحن التوربيني – اإلنبعاثات – خرائط األداء –وف التشغيل  ظر–غرف االحتراق 
  

   أسس احتراق الوقود625 08 07 
  . اإلنبعاثات– انتشار اللهب – االتزان الحراري – آيناتيكا االحتراق –النسبة المثالية لمخلوط الهواء والوقود 

  
  الغازية أسس المحرآات 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 شغيل عل أثير ظروف الت ات  ت ون اإلنبعاث ات –تك شار الملوث ات – انت اس الملوث  قي
  . قوانين البيئة–واالختبارات 

  
   معدات الموائع631 08 07 

شغيل   . نظرية مضخات الطرد المرآزي   . المضخات ذات اإلزاحة الموجبة والمضخات الديناميكية     . أنواع المضخات  تصميم وت
ضخات  يانة الم راوح والنفاخ  . وص ضواغط والم واع ال سريان     . اتأن ضواغط ذات ال زي وال رد المرآ واغط الط ة ض نظري

 .تصميم وتشغيل وصيانة الضواغط والمراوح والنفاخات. المحوري
 

   تصميم خطوط األنابيب632 08 07 
انيكى لخطوط أنابيب          . تصميم شبكات األنابيب  . سريان السوائل والغازات داخل خطوط األنابيب      دروليكى والميك التصميم الهي

  .السريان العابر داخل خطوط األنابيب. أنابيب نقل الغاز الطبيعي. بترولنقل ال
 

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

درة    . فة المستخدمة في هذه الدوائر    المحرآات، الصمامات واألجهزة المختل    ل الق التحليل الديناميكي ومبادئ التحكم في أنظمة نق
ة  .باستخدام الموائع بعض     . تصميم وتحليل أداء الدوائر الهيدروليكية والنيوماتيكية األساسية والمتقدم دوائر الخاصة ب صميم ال ت

 .غيل والصيانة لألنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكيةمبادئ التش). أوناش ، جرافات ، حفارات(اآلالت الهيدروليكية 
  

   أجهزة القياس641 08 07 
ارات  -بيروآهربية - تقاربية - حث ذاتي -مقاومة (  حساسات الحرآة    – الخطأ ومصادر الشك     -الحسابات الكهروميكانيكية     تي

ه  وك  -دوامي أثير ه ة - ت وة  -)  رقمي سابات الق ي - ح سريان  – والل ساسات ال ضغط  (  ح روق ال ساخن  -ف سلك ال ر - ال  آه
اف ضوئية    - ازدواج حراري     -مقاومة  (  حسابات درجات الحرارة     -)  الليزر   -ومغناطيسية   وق    -)  ألي  حساسات الموجات ف

  .  واأللياف الضوئية والمدي -الصوتية 
 

   ديناميكا الروبوت642 08 07 
ا المعكوسة      -ع   آينماتيكا الذرا  - التحويل المتجانس    -أساسيات الروبوت    ذراع      - الكينماتيك ا ال  نظم   - تخطيط المسار      - ديناميك

  .  تطبيقات عملية -التحكم في الموضع والسرعة والقوة وقبضة الروبوت 
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  مشاآل االهتزازات في الصناعة 643 08 07 
ية  ادئ األساس زازات –المب صادر االهت اني – م ي المب زازات ف وازل – االهت ار الع صميم وتر– اختي ع  ت ات لمن ب الماآين آي

  . التحكم في االهتزازات– طرق قياس االهتزازات –االهتزازات 
 

   مراقبة األداء وتشخيص األعطال 644 08 07 
ة   - أسباب االهتزازات   -مفاهيم الحرآة االهتزازية     ة والممانع رددات   - الصيانة والمنقولي وزير   - مجال الت ل ف  حسابات  - تحلي

زازات  ل -االهت اول ونق ات  تن زازات -المعلوم ة - مالحظة االهت صيانة الوقائي امج ال زازات - برن  شروط أداء - حدود االهت
  . الماآينات 

  
   المواد الهندسية645 08 07 

  . المواد المرآبة– الخزف – اللدائن – البوليمرات – المعادلة الحرارية –دراسة ألنواع وخواص المعادن والسبائك 
 

  عدة الحاسوب التصميم بمسا646 08 07 
ة العنصر المحدد          –طرق استخدام الحاسب اآللي في عملية التصميم الهندسي          ة لطريق ات التصميم         – مقدم ات في عملي  تطبيق

  . مشروع البرمجة–والتشغيل والصيانة 
 

   التصميم التجريبي وتحليل الخطأ647 08 07 
ل اإلحصائي لألخطاء       – أخطاء التجربة العلمية     –  التحكم في الدقة   – تصميم وتخطيط التجربة     –أهمية إجراء التجارب      التحلي

  . عرض وتوثيق األخطاء– النتائج المقبولة والمستبعدة –
  

   تهوية صناعية 711 08 07 
ة          – التهوية باإلزاحة    – تراآم الرطوبة    –الحرارة المولدة    تحكم في ضغط المنطق ازات       – ال واء والغ ات اله تحكم في ملوث  – ال

  . تطبيقات 
  

  انتقال حرارة وآتلة 712 08 07 
راري  ة التوصيل الح تنتاج معادل د  –اس ة البع ية أحادي ي بعض الموضوعات الهندس رارة بالتوصيل ف ال الح ات انتق  – تطبيق

ة         سائل تطبيقي اد في م ددة األبع ال الحرارة   –استخدام الطرق الرياضية والعددية لحل معادلة انتقال الحرارة بالتوصيل متع  انتق
ر مشعة            باإلش ى                –عاع الحراري في األوساط التي تحتوي مواد غي وي عل ال الحرارة باإلشعاع الحراري في أوساط تحت  انتق

ة         – تطبيقات على انتقال الحرارة بالتوصيل واإلشعاع معًا         –غازات مشعة    شار الكتل يكس النت انون ف ة   – تعريف ق ال الكتل  انتق
  .باالنتشار في السوائل والغازات

  
  تصميم معدات تكييف الهواء والتبريد  713 08 07 

اردة  - المرطبات  -السخانات : طرق متقدمة في تصميم      د   – المبخرات  – ملفات التمدد المباشر وملفات المياه الب ات تبري  مكثف
  . المبردات وأبراج التبريد– أجهزة التمدد – مكثفات تبريد المياه –الهواء 

  
  الترطيب والتجفيف 714 08 07 

ات ام الترطيب مكون ة الترطيب – نظ ل النظري واألداء ألنظم ات – التحلي ار المجفف صنيف واختي ة التجفيف – ت  – ميكانيكي
  . تصميم المجفف–حساب معدالت التجفيف والفترة الالزمة 

  
  محطات قوى متقدمة715 08 07   

ة      – التوربينات البخارية    –الغاليات البخارية    ات الغازي ة   المحطات ال – التوربين ة   –نووي أثير المحطات   – المحطات المتقدم  ت
  .على البيئة

  
  تحليل وتصميم المبادالت الحرارية 716 08 07 

 األنابيب المزعنفة –األنبوب والحيز :  دراسات متقدمة في تحليل المبادالت الحرارية من أنواع –تصنيف المبادالت الحرارية   
ة – واح المزعنف واح الح– األل ب أو األل ادل      األنابي ي المب ود ف ضغط المفق ي وال رارة الكل ال الح ل انتق ين معام ة لتعي  –لزوني

  التصميم الحراري األمثل للمبادالت الحرارية 
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  انتقال الحرارة في السريان ثنائي األطوار 717 08 07 
سطحي          –المعادالت العامة للسريان ثنائي األطوار        ة ال ال الحرارة والكتل ستقرة     – انتق اط الم ستقرة    األنم ر الم تقرار  –وغي  اس

ان    - تطبيقات السريان ثنائي األطوار    – انتشار الموجات أحادية األبعاد      -السريان ثنائي األطوار    االنخفاض في الضغط       – الغلي
  . السريان الحر والمتذبذب–
  

  تطبيقات الطرق العددية في ظواهر االنتقال 718 08 07 
 السريان في – سريان ذو طورين – الطبقة الجدارية   - تطبيقات الحمل الحر   –لكتلة  الطرق العددية لحل مشاآل انتقال الحرارة ا      

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

   الوقود وأسس االحتراق 721 08 07 
 احتراق مجموعة  – انتشار اللهب – االتزان – ثرموديناميكا االحتراق –لالزم لالحتراق  نسبة الهواء النظري ا  –أنواع الوقود   

  . االنبعاث –قطرات الوقود 
  

   موضوعات بيئية في هندسة االحتراق722 08 07 
راق  يات االحت ات –أساس ون االنبعاث شغيل – تك أثير ظروف الت وادم – ت شار الع ة – انت ات العالمي اييس االنبعاث ة  أن– مق ظم

  .التحكم في االنبعاثات 
  

  ثرموديناميكا االحتراق  723 08 07 
ائي   – الخليط والمحاليل    – قوانين الغازات الحقيقية     –عالقات الثرموديناميكا     – درجة حرارة اللهب العظمي     – التفاعل الكيمي

  . التفاعالت المتزامنة – التفكك واالتحاد – االتزان الكيميائي –جداول الغازات 
  

  ظواهر االحتراق في محرآات االحتراق بالشرارة  724 08 07 
ائي  – رقم االوآتان    – ظاهرة الصفع    – تحليل انبعاثات الحرارة     – األشعال اإللكتروني    –أنظمة الحقن الحديثة      – االتزان الكيم

  . تكون االنبعاثات 
  

  ظواهر االحتراق في محرآات االحتراق بالكبس 725 08 07 
ع  ن م ر الحق زمن تغيي تعال –ال ود وعطل االش ذ الوق اث الحرارة – ترذي ل انبع ة – تحلي رارة داخل غرف ع درجات الح  توزي

 .  الشواحن الجبرية ومشاآل الحمل الجزئي– السريان خالل مواسير العادم وآاتم الصوت – فواقد االحتكاك –االحتراق 
 

  توربينات غازية   726 08 07 
ة   ات الغازي واع التوربين و–أن سرعة   أن ل ال ات والضواغط  –اع مقل صميم ريش التوربين شغيل – ت اء مراحل الت د أثن  – الفواق

  .  اعتبارات التوافق –منحنيات األداء 
  

   Iموضوعات متقدمة في هندسة االحتراق  727 08 07 
  .موضوعات االحتراق وديناميكا الغازات الحديتة وتطورها وتطبيقاتها

  
  قياس في االحتراقوسائل التشخيص وال 728 08 07 

سريان         – عمليات اإلشارات العددية وتحليها      – المجسات   –تصميم التجارب وتحليل األخطاء      ة خطوط ال اس   – أساليب رؤي  قي
  . مجاري الرياح –االحتراق 

  
   المحرآات الحديثة729 08 07 

راد    ا– المحرك الهيدروجيني – المرآبات التي تعمل بالخاليا – الوقود  –محرك ستا لينخ     دات األب  –لمحرآات التي تعمل بمول
   المحرآات التي تعمل بالغازات – المحرآات التي تعمل بالطاقة الشمسية –المحرآات المهجنة 

  
   ميكانيكا األوساط المستمرة731 08 07 

. ثيات أويلر والجرانج   معادالت الحرآة في إحدا   . آينماتيكا األوساط المستمرة  . اإلجهاد ومعدل االنفعال  . تحليل الكميات الممتدة  
  .اللدونة. ظاهرة المرونة اللزجة. المعادالت التكوينية للمواد الصلبة المرنة والموائع اللزجة
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   ميكانيكا الموائع المتقدمة732 08 07 
زج     . ستوآز وبعض الحلول الكاملة لها    -معادالت نافير  سريان الل ادئ ال دوامات   . مب ا ال ادالت     . ديناميك ة لمع ول تقريبي افير حل -ن

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

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

  .والسريان الداخلي والخارجيتطبيقات على انتقال الحرارة 
  

   القياسات في ميكانيكا الموائع734 08 07 
  .أخطاء االنحياز والدقة وتأثيرها على النتائج المعملية. حدود الشك. تحليل البيانات. تصميم وتحليل أداء التجارب الهندسية

  
  السريان االضطرابي 735 08 07 

نظريات . مشكلة األقفال. الطرق الرقمية. قياس آميات السريان االضطرابيوسائل . سبب حدوثه. مبادئ السريان االضطرابي 
سريان االضطرابي رة . ال دوامات الكبي اة ال رة ومحاآ اة المباش ة. المحاآ ة الدوامي صفرية . اللزوج ة ال وذج المعادل وذج , نم نم

  .تطبيقات على نظرية الطبقة الجدارية. المعادلة الفردية ونموذج المعادلة الثنائية
 

   السريان العابر736 08 07 
ابر  . استعراض السريان المستقر في األنابيب  سريان الع اء الجاسئ    . مفاهيم أساسية لل ود الم ة عم ة  . نظري ة المرون الحل  . نظري

  .وسائل وأنظمة التحكم. المشاآل الناتجة عن السريان العابر. المضخات. أنظمة األنابيب المرآبة. بواسطة طريقة الخصائص
 

   السريان متعدد األطوار737 08 07 
ة   ة والمتحرآ اقيع الثابت سيمات والفق ا الج از   . ديناميك االت غ وار لح ائى األط سريان ثن ادالت ال از /مع ائل، غ لبة،  /س ادة ص م

  .آينماتيكا السريان الفقاعى، الطبقى، الحلقى والحبيبى. سائل/بخار
  

   ميكانيكا الموائع البيئية738 08 07 
ية ادئ أساس ا. مب زج . دالت والطرق الرياضيةالمع ر ل سريان الغي ر(ال ادالت أويل وللى, مع ة برن دوامات, معادل ا ال ). ديناميك

ادى   سريان االجه رات    (ال ات والبحي ي المحيط سطحية ف ات ال سامية، الموج اط الم ل األوس سريان داخ سريان , ال ال
سيابي    ). لمخلوقات الدقيقة شو، سباحة ا  -سريان ستوآز، سريان هيلى   (السريان الزاحف   ). االيروديناميكى سريان  (السريان االن

سريان االضطرابي   ). الرآود، سريان الطبقة الجدارية العابر والتذبذبى، انتقال الكتلة     ات، سريان     (ال دز، تطبيق ادالت رينول مع
  .تلوث الهواء ونماذج التشتت). االنبعاثات، الطبقة الجدارية

 
 Iلموائع  موضوعات مختارة في ميكانيكا ا739 08 07 

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

 
  للنظم الميكانيكية والهيدوليكية حاآاة النمذجة والم741 08 07 

ة      -أسس النمذجة الرياضية     ة        - النمذجة المعملي ين األنظم ل ب ارامترات          - التماث دير الب اة وأسس تق اة      - المحاآ رامج المحاآ  - ب
  . تطبيقات 

 
   نظرية االهتزازات742 08 07 

ة   –االهتزازات الحرة والقسرية للمنظومات المستمرة       ة       االستجابة المؤقت دة        – للمنظومات البارامتري سرع الحرجة لألعم  – ال
  . التأثير الجيروسكوبي لألجزاء الدوارة–ديناميكا األجزاء الدوارة 

 
   التحكم الرقمي743 08 07 

ار   - تحليل الحالة    - التحكمات والمرشحات الرقمية     - أداء الدوائر المغلقة واستقرارها      - Z تحويل   -تقطيع النظم المستمرة      اختي
  . تطبيقات–مواقع األقطاب  والمنظم األمثل لألنظمة المتقطعة 
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   التحكم الخطي 744 08 07 
ة      ة    -تحليل نظام الحال ة        - التحكمي ي المراقب درة عل تقرار اليبونوف    - الق ؤازرة        - مواضع األقطاب      - اس ة الم صميم األنظم  - ت

  . تطبيقات- مع المراقب  تصميم أنظمة التحكم- التحكم التربيعي األمثل -مراقب الحالة 
  

   المواد المرآبة745 08 07 
ة       ات        –أنواع واستخدامات المواد المرآب ة للطبق اف            – الخواص الميكانيكي ادن واأللي ادات في منظومات المع  الطرق   – االجه
  .العملية لقياس خواص المواد المرآبة

  
   تحليل العناصر المحددة746 08 07 

ر  ي الكم دد ف صر المح ل العن ستوى –ات تحلي ي م ادات ف واح  – االجه دد لألل صر المح ل العن دد – تحلي صر المح ل العن  تحلي
  . طريقة العنصر المحدد في مسائل التزليق–لالستقرار المرن 

  
   نظرية المرونة747 08 07 

زان  –تحليل االجهاد واالنفعال في ثالثة أبعاد       ة   – معادالت االت اد واال – اإلزاحات  – شروط المالءم ال في مستوى     اإلجه نتق
   تطبيقات–باستخدام اإلحداثيات الغازية والقطبية 

 
   نظرية التزليق748 08 07 

ة        –" رينولدز" معادلة   –أنواع التزليق الهيدروديناميكي والهيدروستاتيكي      ق األجزاء الميكانيكي ة     ( تزلي  –المحامل الالاحتكاآي
ة    – السالسل   –التروس   ال المعدني ات  –)  الحب و ( المزلق شحومات   أن وت وال صلبة   –اع الزي ات ال ة   – المزلق ات الغازي  – المزلق

  . منظومة التزليق–) اختيار نوع المزلق
 

   تحليل المحامل749 08 07 
تاتيكية      ة      –المحامل الهيدروديناميكية والهيدروس ة المضطربة والقصور والحرارة           – المحامل الغازي أثير الحرآ  المحامل  – ت

  . المزلقات– مواد تصنيع المحامل – المحامل الالاحتكاآية – المحامل المسامية –تقرار المحامل  اس–المحملة ديناميكيًا 
  

   الثرموديناميكا المتقدمة811 08 07 
ة       – الدوران   – االنتقال   - موضوعات في دوال التجزئ      –التحليل الثرموديناميكي    ازات المثالي ة في الغ زان  – نماذج الطاق  االت

ة النقطة الحرجة        – الموائع الثقيلة    –ات الغير مثالية     الغاز –الكيميائي   ادئ المسار الحر المتوسط          – نظري ولتز     – مب ة ب  معادل
  . المعادلة الهيدروليكية لنظرية الحرآة والخواص للمواد المرآبة–مان 

 
  التحليل العددي   812 08 07 

ة              ال الكتل ة وإنتق ة الحرارة والطاق ة المرتبطة            الحاالت ا   –منظومة معادالت آمي دوال والحاالت الحدي ة لل  طرق الحل     –لحدي
  . العددي

  
  دراسات متقدمة النتقال الحرارة والكتلة في السريان االضطرابي 813 08 07 

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

  
  الطرق المتقدمة في حسابات الحمل الحراري وإدارة الطاقة للمباني 814 08 07 

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

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

  موضوعات مختارة متقدمة في الهندسة الحرارية 815 08 07 
  

  سة بحثية فى الهندسة الحراريةدرا 816 08 07 
ة المناسبة إلجراء البحث العلمي فى مستوى                      ار الطرق العددي ة والطرق إختي دراسة بحثية تتضمن تصميم التجارب المعملي

  .الدآتوراه
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   االحتراق غير المتجانس 821 08 07 
رذاذ   – خواص الرذاذ وحجم القطيرات   –حواقن الديزل وأنواع الفوهات      راق ال ة      – احت شار الكتل ال الحرارة وانت ر  –انتق  فالت

  .  تكون أآاسيد النتروجين والمحرآات 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 الحرآية –أساسيات السريان الغير مستقر 

  
  فى هندسة االحتراقدراسة بحثية  825 08 07 

  
  السريان اللزج 831 08 07 

ة . ستوآز -بعض الحلول الكاملة والتقريبية لمعادالت نافير     . آينماتيكا وديناميكا السريان اللزج   . ميكانيكا السريان اللزج   . الدوامي
  نظرية االتزان الهيدروديناميكى. انفصال الطبقة الجدارية.  االنسيابيةالطبقة الجدارية. افتراضات نظرية الطبقة الجدارية

 
   الطرق التجريبية المتقدمة ألنظمة الموائع 832 08 07 

ازات              . تصميم التجارب  سوائل والغ سريان لل ة ال أساسيات معالجة اإلشارات      . قياسات السرعة، الضغط، درجة الحرارة وآمي
قياسات درجة الحرارة باستخدام االزدواج         . قياسات السرعة باستخدام الليزر والسلك الساخن     . طرق القياس الحديثة  . الكهربية
  .الحراري

 
  II ميكانيكا الموائع العددية 833 08 07 

رارة  ال الح ع وانتق ا الموائ ادالت ميكانيك ستخدمة لحل مع ة الم ة للطرق الرقمي ة، . مقدم ات الجداري ة لحل الطبق طرق متنوع
زج ا  سريان الل ضغاطي   ال زج االن ر ل سريان الغي ضغاطى، ال ددة   . لالن ام المح ددة واألحج روق المح رق الف وين  . ط رق تك ط
  .الشبكات الرقمية

 
   محاآاة السريان االضطرابي834 08 07 

ات االضطرابية           . مبادئ السريان االضطرابي    دد الكمي ل وتب سريان االضطرابي       . طرق تكون ونق اة ال اذج محاآ اة  . نم المحاآ
  .تطبيقات على محاآاة السريان االضطرابي المتشابه. معادالت رينولدز.  محاآاة الدوامات الكبيرة.المباشرة

 
   المحامل ذات الضغط الخارجي835 08 07 
ة ة الحرآ واع المحامل. معادل تاتيكية. أن ة الهيدروس أثير العوامل . الحمل والتصرف. تحسين األداء. هندسة المحامل الغازي ت
  .إجراءات التصميم. ء المحاملالمختلفة على أدا

 
  األنظمة اإللكتروهيدروليكية و اإللكترونيوماتيكية 836 08 07 

بية  صمامات التناس ؤازرة . ال صمامات  الم ي . ال تحكم الكهرب ر ال دروليكي . عناص تحكم االلكتروهي ر ال . دوائ
دروليكي وااللكترو       .  الدوائرااللكترونيوماتيكية تحكم االلكتروهي ى ال اتيكي تطبيقات عل رمج     . نيوم تحكم المب زة ال ات  . اجه تطبيق

  .على استخدام التحكم المبرمج
 

 II موضوعات مختارة في ميكانيكا الموائع 837 08 07 
صناعية  : الترآيز على واحد أو أآثر من الموضوعات التالية        ابر   . التكهف . الضوضاء ال سريان الع ة     . ال ع البيئي ا الموائ . ميكانيك

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

   نظرية اللدونة841 08 07 
صلة   ات المت ا الكمي يات ميكانيك ة  –أساس ة اللدون ادالت حال دن   – مع رن الل زان الم ادالت االت االت  – مع ادات واالنفع  االجه

  .ة اللدنة تحت األحمال المتغيرة تصرف األجسام المرن–المستوية 
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   المرونة اللزجة842 08 07 

ـ      – دراسة التصرف المرن اللزج      – االختبارات التوافقية    - اختبارات الزحف    –تصنيف المواد المرنة اللزجة      ع ل  مبادئ التجمي
  "بولتزمان"
 

   موضوعات مختارة في التصميم الميكانيكي843 08 07 
 يم الميكانيكيالمجاالت الحديثة في التصم

  
   ديناميكا متقدمة844 08 07 

 نظرية مبادئ التغير في   – تحويالت هاميلتون وجاآوبي     – الميكانيكا الهاميلتونية    – االحداثيات المتجاهلة    –" الجرانج"معادلة  
  .ب طرق االضطرا– المنظومات الغير مستقرة –استقرار المنظومات متعددة درجات الحرية المستقلة . الميكانيكا

  
   التحكم الغير خطي845 08 07 

درج    - تحليل المستوي الطوري  -األنظمة الغير الخطية     ل والت تقرار   - طرق التحوي ل االس ة    (  تحلي ي والثاني  -اليبونوف األول
رددي  ال الت ة -) طرق المج ة المعادل ة - الطرق الخطي تجابة التوافقي االرآن - االس ة ج تنتاج - دوال التوصيف - طريق  - اس

  ) طريقة االستقرار المطلق - طريقة ريكاتي -لمتحكمات ا
 

   موضوعات مختارة في النظم الميكانيكية846 08 07 
  .المجاالت الحديثة في المنظومات الديناميكية والتحكم

  
   الميكانيكية مشروع دبلوم فى الهندسة 601 08 07 
  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الحرارية 701 08 07 
  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى محرآات االحتراق 702 08 07 
  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى ميكانيكا الموائع  703 08 07 
  )التصميم الميكانيكى واالهتزازات والتحكم (تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الميكانيكا التطبيقية  704 08 07 
  لهندسة الحراريةفى ارسالة ماجستيرالعلوم   705 08 07 
  فى محرآات االحتراقرسالة ماجستيرالعلوم  706 08 07 
  فى ميكانيكا الموائع رسالة ماجستيرالعلوم   707 08 07 
  )التصميم الميكانيكى واالهتزازات والتحكم(فى الميكانيكا التطبيقية رسالة ماجستيرالعلوم  708 08 07 
  حرارية فى الهندسة الرسالة الدآتوراه  801 08 07 
  فى محرآات االحتراقرسالة الدآتوراه  802 08 07 
  فى ميكانيكا الموائعرسالة الدآتوراه  803 08 07 
  )لتصميم الميكانيكى واالهتزازات والتحكم(فى الميكانيكا التطبيقية رسالة الدآتوراه  804 08 07 
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  قسم هندسة االنتاج -٧
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  

  :دبلوم الدراسات العليا: اوال 
 التخصصى في هندسة التصنيع الدراسات العليا دبلوم  •

   : ساعة معتمدة٣٠على الطالب اجتياز 
  :  يدرس الطالب ستة مقررات دراسية هي: المقررات االساسية

 ساعة ١٨ بما يعادل  611 09 07)،09 07 612، 09 07 613، 09 07 621، 09 07 642، 09 07 (643 
                                               معتمدة

  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية
  

  الماجستير: ثانيا 
  :ماجستير الهندسة  -١

ى    دراسية   ساعة معتمدة مقررات٣٠يجب أن يدرس الهندسة ماجستير  لكي يحصل الطالب على      ٣باإلضافة إل
   .ساعات معتمدة للتقرير العلمى

   فى هندسة التصنيع الهندسةماجستير •
  :  يدرس الطالب خمسة مقررات دراسية هي :المقررات االساسية

        ساعة معتمدة١٥ بما يعادل  711 09 07)،09 07 713، 09 07 721، 09 07  (741 09 07 ,722 
 من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار مقررين باقى الساعات الطالب يختار :المقررات االختيارية

  .من تخصص آخر 
  

  : ماجستير العلوم الهندسية -٢    
ى   ى  لك ب عل ستير يحصل الطال ة  ماج ه دراس وم علي ية   ٢٤العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س  ٨وباإلضافة إل

  .  للرسالةساعات
 لصناعية فى الهندسة االعلوم ماجستير  •

  : مقررات دراسية هيثالثةيدرس الطالب  :المقررات االساسية
       ساعات معتمدة٩ بما يعادل 614 19 07 ,721 10 07 ,711 10 07)( 

  فى نفس التخصصيختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير:المقررات االختيارية
  .من تخصص آخر  ويجوز اختيار مقررين 

   التصنيعفى هندسة  العلوم ماجستير •
  : يدرس الطالب ثالثة مقررات دراسية هي:المقررات االساسية

       ساعات معتمدة٩بما يعادل  741 09 07 ,715 09 07 ,713 09 07)  (
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى نفس التخصص :المقررات االختيارية

  .ار مقررين  من تخصص آخر ويجوز اختي
  

  دآتوراه الفلسفة  : ثالثا
 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد من ١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس  

   ساعة معتمدة للرسالة٢٤
 من  ات  مقرر٣ ويجوز اختيار فى نفس التخصص على الطالب ان يختار مقررات من قائمة مستوى الدآتوراة

  .تخصص آخر
 دآتوراه الفلسفة فى الهندسة الصناعية •
  فى هندسة التصنيع دآتوراه الفلسفة •
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  ) دآتوراه – ماجستير -دبلوم (قائمة المقررات التى يعرضها قسم هندسة االنتاج 
  
عدد  اســـم المقـــرر آود المقرر  م

الساعات 
  المعتمدة

عدد 
ساعات 
  األمتحان

مقررات مطلوب 
  بقًادراستها سا

    3  3 االرجونومية والبايوميكانيكا  631 10 07 .١
    3  3 السالمة الصناعية والصحة المهنية  632 10 07 .٢
    3  3 تحليل التكاليف الهندسية 651 10 07 .٣
    A 3  3بحوث عمليات  711 10 07 .٤
  B  3  3   07 10 711بحوث عمليات  712 10 07 .٥
  614 19 07  3  3  صفوف االنتظار والمحاآاة 713 10 07 .٦
    3  3 تصميم المصانع و مناولة المواد  721 10 07 .٧
  711 10 07  3 3 ادارة العمليات الصناعية    722 10 07 .٨
    3  3 ادارة سالسل اإلمداد  723 10 07 .٩
   3 3 ادارة المشروعات الصناعية 724 10 07 .١٠
    3  3 نظم المعلومات الصناعية 741 10 07 .١١
    3  3 دراسات الجدوى الصناعية 751 10 07 .١٢
    3  3 تقنيات ونظريات التشكيل  611 09 07 .١٣
   3 3 المعالجة الحرارية  612 09 07 .١٤
    3  3 إختيار المواد  613 09 07 .١٥
    3  3 اسس عمليات القطع 621 09 07 .١٦
    3  3 تحليل االهتزازات و قياسها  631 09 07 .١٧
   3 3  القياستحليل ونمذجة االخطاء فى 641 09 07 .١٨
    3  3 أنظمة القياس  642 09 07 .١٩
    3  3 ضبط جودة االنتاج الصناعى 643 09 07 .٢٠
    3  3 ميكانيكا الجوامد   711 09 07 .٢١
    3  3 ماآينات التشكيل  712 09 07 .٢٢
    3  3 طرق اللحام و عيوب اللحام 713 09 07 .٢٣
 713 09 07   3  3 االختبارات المتلفة وغير المتلفة للحام 714 09 07 .٢٤
    3  3 المواد المعدنية و المواد غير المعدنية  715 09 07 .٢٥
    3  3 اللدائن 716 09 07 .٢٦
    3  3 اساليب القطع غير التقليدية 721 09 07 .٢٧
    3  3 ماآينات التحكم الرقمي  722 09 07 .٢٨
    3  3 تصميم وتصنيع أدوات القطع  723 09 07 .٢٩
  721 09 07   3  3 حبيبات الحاآة القطع باستخدام ال 724 09 07 .٣٠
   3 3 الهندسة العكسيه 731 09 07 .٣١
    3  3 المعولية الهندسية ودراسة أداء الماآينات     732 09 07 .٣٢
    3  3 نظم و استراتيجيات الصيانة  733 09 07 .٣٣
    3  3 تحليل المويجات والصيانةعلى اساس الحالة  734 09 07 .٣٤
    3  3 كم االوتوماتى  و التحالروبوت 735 09 07 .٣٥
    3  3 تصميم التجارب وتحليل نتائجها احصائيا  741 09 07 .٣٦
   3 3 القياسات الضوئية وباستخدام الليزر  742 09 07 .٣٧
    3  3 مترولوجيا األبعاد الكبيرة  743 09 07 .٣٨
    3  3 ضمان الجودة وتحسينها 744 09 07 .٣٩
    3  3 خطيط  موضوعات مختارة فى االدارة والت 821 10 07 .٤٠
    3  3 موضوعات مختارة فى السالمة الصناعية   831 10 07 .٤١
    3  3 موضوعات مختارة فى نظم المعلومات   841 10 07 .٤٢
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    3  3 موضوعات مختارة فى عمليات التشكيل 811 09 07 .٤٣
    3  3 موضوعات مختارة فى عمليات التشغيل 821 09 07 .٤٤
    3  3 ص عيوب المعداتموضوعات مختارة فى تشخي 831 09 07 .٤٥
    3  3 موضوعات مختارة فى المترولوجيا والقياس 841 09 07 .٤٦
    3  3 موضوعات مختارة فى التفتيش على المواد 851 09 07 .٤٧

 
    مناقشة 3  فى هندسة التصنيعمشروع دبلوم  601 09 07 .٤٨
 هندسة  الهندسة فىتقرير علمى ماجستير 701 09 07 .٤٩

  التصنيع 
    مناقشة  3

    مناقشة 8  رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الصناعية 702 10 07 .٥٠
    مناقشة 8  فى هندسة التصنيعرسالة ماجستيرالعلوم  702 09 07 .٥١
    مناقشة 24  فى الهندسة الصناعيةرسالة الدآتوراه  801 10 07 .٥٢
    مناقشة 24  فى هندسة التصنيعرسالة الدآتوراه  801 09 07 .٥٣

  
  ) دآتوراه– ماجستير –دبلوم ( المختلفة للدراسات العليا وصف مقررات البرامج

  
  األرجونومية و البيو ميكانيكا   631 10 07 

 أثر الترآيب التشريحي و الفسيولوجى - القدرات وحدود اإلمكانيات البشرية - األداء تتأثير العوامل البشرية علي منظوما
 تصميم النظم التقييم الكامل ل-باعها عند تصميم األدوات و المعدات  القواعد الواجب إت-والنفسي على القدرات البشرية 

    .لتحقيق أداء أفضل 
  

  الصحة المهنيةالسالمة الصناعية و   632 10 07 
 تلقى - العوامل التشريحية و االجتماعية و النفسية المؤثرة و المتأثرة ببيئة العمل -العالقة بين اإلنسان والبيئة المحيطة 

 المواد -  لتحسين األداء البشرى تصميم مكان العمل- تأثير ملوثات بيئة العمل على العامل - رد الفعل -المؤثرات الخارجية 
 هندسة سالمة - الحماية من الحريق ومنعها - معدات حماية األفراد - التحكم في الضوضاء - الكيماوية الخطرة والسامة

   . والصحة المهنية القوانين المنظمة للسالمة الصناعية- شجرة تحليل األخطاء - تحليل المخاطر -المنتجات 
  

    تحليل التكاليف الهندسية651 10 07 
 سياسات اإلبدال -حساب اإلهالك   -همية تحليل التكاليف  ا-ر الزمن على القيمة مراجعة التكاليف الهندسية وعالقة تأثي

  الميزانيات - تكاليف اإلنتاج - أثر التضخم على تحليل التكاليف - تحليل النفع مقابل التكلفة - تحليل المخاطر -اإلحالل و
   . رقابة الميزانيات -والموازنات 

  
 Aبحوث عمليات    711 10 07 

  البرامج - النقل  مسألة-  مسألة التخصيص- تحليل الحساسية - الخطى بر الج- البرامج الخطية - النماذج الرياضية بناء
  .الهدفية و المتعددة األهداف

  
  Bبحوث عمليات    712 10 07 

اتخاذ القرارات –ي الشبكات  االنسياب ف-  البرامج الديناميكية -مج التربيعية ا البر- البرامج غير الخطية -البرامج العددية 
  الخدماتنظرية صفوف االنتظار ذات قناة خدمة واحدة و متعددة -  المحددة وغير المحددةالمتتابعة

  
  صفوف االنتظار والمحاآاة   713 10 07 

و جمع  تحليل العمليات - حزم برامج المحاآاة - االنتظار البسيطة و المعقدة وف محاآاة نماذج صف-أساسيات المحاآاة 
 العمليات - تحليل النتائج -ها قليخ األرقام العشوائية وت- بناء نموذج محاآاة - اختيار التوزيع االحتمالي للمدخالت -البيانات 

  االحتمالية والعشوائية 
  

   تصميم المصانع و مناولة المواد  721 10 07 
 نظم -  تدفق ومناولة المواد -نتج و العمليات  أسس تصميم الم-منظومات اإلنتاج و المشروعات الصناعية أسس تخطيط 
  . التعبئة والتغليف ودورها في مناولة المواد - النماذج الرياضية لتخطيط التسهيالت –مستودعات  ال-مناولة المواد 
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    ادارة العمليات الصناعية 722 10 07 
 -التجارة اإللكترونية وإدارة العمليات  –التنبؤ بالطلب نماذج  -  تصميم المنتجات والخدمات-المفاهيم األساسية لإلنتاج وإدارة العمليات 

  . الجدولة – خطة االنتاج الشاملة – تحديد االحتياجات من المواد -أساسيات إدارة المخزون وحساب الحد األمثل للدفعات 
  

  ادارة سالسل اإلمداد  723 10 07 
 اختيار موقع منظومات التخزين -يد مسارات المرآبات ونماذج اإلمداد  تحد- أنظمة النقل متعددة الوسائل -اختيار المورد  

 شبكة - تبادل البيانات إلكترونيا -  التجارة اإللكترونية - منظومة المعلومات الجغرافية - نماذج المخزون -و التوزيع 
  .اإلمداد الشاملة 

  
  الصناعيةادارة المشروعات    724 10 07 

 -  نماذج برت -هيكلها مصطلحاتها :   شبكات المشروعات االحتمالية -ة المسار الحرج  طريق-شبكات المشروعات 
  . تخطيط استخدام الموارد - العالقة بين التكاليف و الزمن - منحينات التكاليف -ة بين خط الزمن و التكاليف قالعال

  
    نظم المعلومات الصناعية741 10 07 

تصميم وتطوير نظم المعلومات  - ترآيبة نظم المعلومات -المعلومات مكونات نظم –انواع نظم المعلومات 
  . العنصر البشرى ونظم المعلومات-الصناعية 

  
  دراسات الجدوى الصناعية   751 10 07 

 -  تحليل العائد االقتصادي - ض راس المال المملوك والمقتر- التحليل المالي واالقتصادي -عناصر دراسة الجدوى 
 - دراسة الجدوى الفنية - تحليل الفرص - تصميم المصنع -ار التقنية ي اخت-ل عاد تحليل الت-ية و االقتصادية المقاييس المال

 أسس - الجدوى المالية -التسويق جدوى  - الجدوى االقتصادية - التفصيالت الهندسية -المخطط الهندسي األساسي 
   .ت التمويل  سياسا- التدفقات النقدية - الميزانية- التمويلومصادر 

 
  تقنيات ونظريات التشكيل   611 09 07 

 - تقنية الحدادة - تقنية الدرفلة -لتشكيل ا  قابلية -لورجية ايت التغيرات الم- تأثير الحرارة - مبادىء التشكيل اللدن -التصنيف 
 - االنفعالر معدل يأثت - التدفق منحنيات . تقنية تشكيل األلواح -المواسير و تقنية سحب القضبان و األسالك -تقنية البثق 
 حساب القوى في - نظريات اللدونة - التصلد االنفعالي – تأثير  الضغط الهيدروستاتيكى - تأثير الحرارة -اإلجهادات 

 أحمال - تحليل العناصر المحددة - اللزوجة اللدنة - أساليب الحد األعلى-  قنزالاإلط وخط  مجاالت–عمليات التشكيل 
  تأثير الشد -األحمال واإلجهادات في الدرفلة- انفعال المستوى والتماثل المحوري - تالل االحتكاك - الكبسوإجهادات

 اإلجهادات – نظريات سحب األسالك – السحب – ضغوط البثق – العزم والقدرة في عمليات الدرفلة -األمامي والخلفي 
 .الحدية في عمليات الثني 

  
  ريةالمعالجة الحرا  612 09 07 

 و اللحام و التميز ية القابلية للتقس-سية السطحية ق الت- التحول المارتنسيتى - صليد الت- التطبيع - إعادة البلورة -التخمير 
  . ترسيب المعالجة بال- معالجة بالمحاليل - التقسيه  و معاملة إزالة اإلجهادات الداخلية -ولتطبيع 

  
  ار المواد يإخت  613 09 07 

 المواد المستخدمة في - المواد المستخدمة في درجات الحرارة المرتفعة -عالية المقدرة عالية مقاومة التآآل : واد ار الميإخت
    . الخواص األخرى-ظروف التآآل 

  
  اسس عمليات القطع   621 09 07 

 صمود - القطع و آليات التآآل   انهيار أدوات-قطع ال االتجاهات الحديثة لمواد -  التشغيليةييم تق-للمواد مفهوم التشغيلية 
    . السطح في عمليات القطع تكاملية - االعتبارات االقتصادية في عمليات القطع -أدوات القطع 

  
    تحليل االهتزازات و قياسها 631 09 07 

 تحليل -هتزازات  تقنيات تحليل اال- االهتزازات العشوائية -ريه سق االهتزازات ال-أنواع االهتزاز في الماآينات والهياآل 
 التشخيصى الضغطة  مراقب–  في الماآينات لقياس االهتزازاتةمكملآوسيلة قياس الحرارة   استخدام-انماط االهتزازات 

  واستخدامه في فحص الماآينات
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   تحليل و نمذجة األخطاء في القياس641 09 07  
 –مفهوم وأساسيات تراآم التجاوزات  -يقين في القياس  مفهوم التفاوت و الال-أنواع و مصادر األخطاء في عمليات القياس  

  . طرق حساب الاليقين في القياس –نمذجة األخطاء في عمليات القياس 
  

  أنظمة القياس   642 09 07 
 - العمليات الصناعية الدورات و االوتوماتية على خط اإلنتاج و أثناء القياس نظم - األساسية  لمنظومات القياس العناصر
 أسس و تطبيقات - منظومات القياس الذآية - تحليل البيانات ومنظومات التغذية العكسية -يات القياس بمعاونة الحاسب أساس

   استراتيجيات القياس و تقليل األخطاء- ماآينات قياس اإلحداثيات-القياسات اإلحداثية
  

  ضبط جودة االنتاج الصناعى  643 09 07 
 التوزيعات االحتمالية لخصائص الجودة - جمع وتمثيل البيانات -ضبط اإلحصائي للجودة  مبادئ ال-مفاهيم و أسس الجودة 

 تطبيقات منظومات رقابة - أدوات و تقنيات الجودة أثناء و بعد التشغيل - جودة العمليات و المنتجات تداخالتنماذج و -
 -أنواع العينات -  عينات القبول- نات العينات توزيع بيا- مبادئ و تطبيقات خرائط الجودة للمتغيرات والسمات -الجودة 

الجودة على خط اإلنتاج وخارج على رقابة ال استخدام الحاسب في -خطط وطرق ونظم سحب العينات للسمات والمتغيرات 
  .خط اإلنتاج

  
    ميكانيكا الجوامد711 09 07 

 تحليل االجتهادات -ور اإلجهاد تنس - الزحف -لكلل  ا- الصالدة - الصدم - اللي - القص - الثني -الضغط  -  الشد:اختبارات
 -تحليل اإلنفعاالت  –  واإلجهاد المتوسط اإلجهاداتانحرافات - تحليل األجهادات في ثالثة أبعاد - دائرة مور -في بعدين 
      . نظريات اللدونة - الخضوع نظريات - نفعالطاقة اإل

  
  ماآينات التشكيل  712 09 07 

  -ق ث البمكابس  -الدرفلة مسارات  أنواع وتصميم -أنواعها و مواصفاتها :  معدات الدرفلة -ابس و المطارق ك الم-أنواعها 
   . سحب األسالك ماآينات -  القضبان واألنابيبسحبماآينات 

  
  طرق اللحام وعيوب اللحام  713 09 07 
 أنواع - ماآينات اللحام - خواص القوس- المحجب  اللحام بالقوس المعدني- األمان - المرشحات – الغازات -لحام الغاز

  -اة عيوب اللحام فمصادر و طرق مال - لحام الجوايط - اللحام التقابلي- لحام التدريز- لحام المقاومة -إلكترودات اللحام 
لقوس لحام ا:   طرق اللحام الخاصة- التشوه - عيوب الشكل-ث خب وتجمع الش فجوات اإلنكما- المسامية -الشروخ 
 اللحام بالليزر - لحام الحزمة اإللكترونية - ما اللحام بالبالز-  M I Gلحام T I G-   لحام-ث الكهربي خب لحام ال-المغمور 

  . اللحام بالموجات فوق الصوتية   -
 

   االختبارات المتلفة وغير المتلفة للحام  714 09 07 
 االختبارات الميكانيكية الخاصة -حديد درجة حرارة التحول للهشاشه  ت-اختبارات الشد و الثني و آسر الرقبة   و الصدم 

 الفحص - الفحص البصري - اختبار توزيع الصالدة - الفحص المجهري -  اختبارات التأهل - منهجية اللحام -األخرى 
  خواص األفالم -إلشعاع امن  الحماية - مخاطر اإلشعاع -معدات اإلشعاع  -النظائر   -أشعة إآس  - أشعة إلفا :اإلشعاعي 

  .قراءة األفالم   اظهار و–
  

  المواد المعدنية والمواد غير المعدنية  715 09 07 
 - تأثير الخواص الميكانيكية - عيوب الترآيب البلوري - الترآيب وحيد البلورة و متعدد البلورات -الترآيب البلوري 

 المنتجات المصنعة - المواد غير الحديدية وسبائكها - سبائك الصلب - المواد الحديدية وسبائكها -مخططات توازن األطوار 
 المواد المقواة - السيراميكيات األخرى - يدات النيتر- السليكون - أآاسيد األلومنيوم -  عوازل الحرارة -من الطمي   

   .ختباراتالخواص واال  -  وتصنيفهااألخشاب- عالية الصالدة عادن  السيرميكيات والم- المقواة عادن الم-باأللياف 
  

  اللدائن   716 09 07 
ذات الخواص و ةتبلرم  البوليمرات ال- البوليمرات الخطية -ه يلح التفاعالت المر- التفاعالت المتسلسلة -البوليمرات 
 - راريا وأنواعهااللدائن المتصلبة ح – اللدائن الحرارية – لئة اإلضافات والمواد الما- البوليمرات المترابطة -  العشوائية

   ...)  .خ  النف– البثق - الحقن  - الضغط -الصب ( البوليمرات صنيعت
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  أساليب القطع غير التقليدية  721 09 07 
ة لكل من ؤثرع والعوامل المتآآل أدوات القطوالقابلية للتشغيل ودقة  وعيوب والمزاياو اتمجال التطبيقوأساسيات ونظريات 
 القطع بالموجات - القطع الكهروآيميائى – القطع بشعاع اإللكترونات –القطع بالليزر  –  الكهربيالقطع بالتفريغ: عمليات

  . القطع بتيار الحبيبات الحاآة – القطع بتيار الماء –فوق الصوتية 
  

  ماآينات التحكم الرقمي   722 09 07 
 - االعتبارات االقتصادية - التحكم الرقمي ناتماآي برمجة - بناء المنظومة - التحكم الرقمي ماآيناتأساسيات و مزايا 

   . القطع ذات التحكم الرقمي ماآيناتاختبارات أداء 
  

  تصميم وتصنيع أدوات القطع   723 09 07 
 أدوات القطع ذات الحد -يم أدوات القطع صم ت-   أدوات القطع المعدنية و غير المعدنية-المواد المستخدمة في أدوات القطع 

األبراج و بطاريات أدوات القطع  - مثبتات أدوات القطع -قطع التروس أدوات  – البر اغل - أدوات القطع للتشكيل -الواحد 
   . تصنيع أدوات القطع -
  

   الحاآةحبيباتالقطع باستخدام ال  724 09 07 
 - االعتبارات النظرية -ش ي آلية نزع الرا- أنواع المواد الحاآة و خواصها - الحاآة حبيباتأساسيات التشغيل باستخدام ال

  . الحاآةحبيبات األساليب المتخصصة للتشغيل باستخدام ال-تطبيقات ال
  

  الهندسة العكسيه 731 09 07 
 اختيار و وضع التجاوزات –  تحديد و قياس األبعاد و األشكال و استرجاعها - أسس و مفاهيم و خطوات الهندسة العكسية 

  معايير تقييم و تحليل أداء - التعديل و التطوير في الهندسة العكسية - اختيار و اختبار الخامات –البعدية و الهندسية 
 .المنتجات 

  
    المعولية الهندسية ودراسة أداء الماآينات    732 09 07 

 تحليل أنماط فشل المعدات - معايير االداء -ضمان اآلالت و االختبار استخدام المعولية فى الصيانة و -النظريات االساسية 
   الصيانة االنتاجية الشاملة– فاعلية الصيانة - أنواع الصيانة و أهدافها - مؤثرات المعولية - اختبار المعولية -
  

    نظم واستراتيجيات الصيانة733 09 07 
 القرارت -مات الصيانة ؤ نماذج منظ- مشاآل وحدود التطبيق- اساسيات النجاح فى عمليات برامج الصيانة الصناعية

 أساليب تخطيط - برامج الصيانة - أنواع الصيانة - أهداف الصيانة المخططة -مات الصيانة واالساسية لهيكلة وتشغيل منظ
 اقتصاديات -انة   إدارة قطع الغيار والعنصري البشرى في الصي- قواعد بيانات الصيانة - سجالت الصيانة -الصيانة 
  . انظمة الصيانة باستخدام الحاسب-الصيانة 

  
   تحليل المويجات و الصيانة على اساس الحالة  734 09 07 

 استخدام تحويالت المويجات فى  - الفرق بين تحويالت المويجات تحويالت فورييه السريعة -ماهية تحويالت المويجات 
  .الصيانة على اساس الحالة  

  
   و التحكم االوتوماتىالروبوت  735 09 07 

 - تقنيات الروبوتات - المجسات - التحكم أثناء العمل -التصويب ب التحكم - الدوائر المفتوحة و المغلقة -التحكم االوتوماتى 
  . تطبيقات الروبوتات  - رقابة العمل في خاليا اإلنتاج -سمات الروبوتات العامة 

  
  نتائجها احصائيا          التجارب تحليل   تصميم 741 09 07 

التجارب أحادية  –  تقييم التجارب إحصائيا و تحليل التباين - التحليل اإلحصائي - التجارب و تحليل النتائج لتصميممقدمة  
  .  تحليل االرتباط و االختالف-التجارب متعددة العوامل  -العامل وبدون قيود عشوائية 

  
  تخدام الليزر القياسات الضوئية و باس 742 09 07 

التداخل الهولجرافى و) يةهولوجرافال( تقنية القياس ثالثي األبعاد بأشعة الليزر –خصائص و تطبيقات الليزر في القياس 
تقنيات  أسس و-تحديد المظهر الجانبي لألسطح ضوئيا  –المجسات الضوئية  أنواع و تطبيقات –وتطبيقاتها في القياس 

 –مترولوجيا التعرف على الصور و األنماط  أسس و تطبيقات –أللياف الضوئية في القياس  تطبيقات ا–األلياف الضوئية 
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 طرق و خورزميات قياس األبعاد من – تقنيات تحسين و تحليل الصور –مكونات نظم التعرف علي الصور و األنماط 
  .الصور و التعرف علي األنماط  

 
  مترولوجيا األبعاد الكبيرة  743 09 07 

 تقنيات القياس لألبعاد - مالمح منظومات مترولوجيا األبعاد الكبيرة - أساسيات مترولوجيا األبعاد الكبيرة مبادئ و
  .والعناصر الكبيرة 

  
     ضمان الجودة وتحسينها 744 09 07 

نظم  المواصفات و ال– أسس و اساليب ضمان الجودة – أدوات و طرق تحسين الجودة –مفهوم تحسين الجودة و أساسياته 
   . (6σ)سيجما٦  أسس و تطبيقات نظام– أساسيات إدارة الجودة الشاملة -الدولية لضمان الجودة 

  
   موضوعات مختارة فى االدارة والتخطيط  821 10 07 
    موضوعات مختارة فى السالمة الصناعية831 10 07 
    موضوعات مختارة فى نظم المعلومات  841 10 07 

  
  ارة فى عمليات التشكيل موضوعات مخت811 09 07 
  موضوعات مختارة فى عمليات التشغيل821 09 07 
   موضوعات مختارة فى تشخيص عيوب المعدات831 09 07 
  موضوعات مختارة فى المترولوجيا والقياس841 09 07 
  موضوعات مختارة فى التفتيش على المواد851 09 07 

  
  فى هندسة التصنيع   مشروع دبلوم601 09 07 
  هندسة التصنيعالهندسة فى   تقرير علمى ماجستير701 09 07 
     رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الصناعية705 10 07 

  فى هندسة التصنيعرسالة ماجستيرالعلوم 705 09 07   
  فى الهندسة الصناعية   رسالة الدآتوراه 801 10 07 
 فى هندسة التصنيع  رسالة الدآتوراه 801 09 07 
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   الهندسة البحرية وعمارة السفنقسم -٨
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  : دبلوم الدراسات العليا المهنية-١  

   ساعة معتمدة٢٤على الطالب اجتياز 
  الدفعصيانة وإصالح  بدن السفينه وآالت دبلوم الدراسات العليا المهنى في   •

                        11 07 691 11 07  ,683 11 07  ,662 11 07  ,661 11 07  ,641 11 07  ,621      :المقررات االساسية
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية

  
  : ساعة معتمدة٣٠على الطالب اجتياز   

 م الدراسات العليا التخصصى في  تصميم السفن           دبلو •
 ,683 11 07  ,681 11 07  ,641 11 07  ,631 11 07  ,621 11 07  :المقررات االساسية

  07 11 691, 07 11 622,  07 11 682,  07 11 692                                          
  ى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوميختار الطالب باق: المقررات االختيارية

 دبلوم الدراسات العليا التخصصى في   هندسة ما وراء الشواطئ           •
    ,69 11 07  ,683 11 07  ,641 11 07  ,631 11 07  ,621 11 07   :المقررات االساسية

07 11 632, 07 12 671, 07 12 672, 07 12 673                                             
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية

  
  الماجستير: ثانيا 

  :ماجستير الهندسة  -١  
درس      الهندسة   ماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات دراسية          ٣٠يجب أن ي دة مق ى     ساعة معتم  ٣باإلضافة إل

   ساعات معتمدة للتقرير العلمى 
   فى   الهندسة البحرية            الهندسةماجستير •

                                 792 11 07  ,751 11 07  ,743 11 07  ,742 11 07  ,741 11 07      :المقررات االساسية
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار :المقررات االختيارية

  . من تخصص آخر ررين مق
   فى   هندسة ما وراء الشواطئ            الهندسةماجستير •

   أو ,773 12 07  ,772 12 07 ,771 12 07 ,731 11 07  ,721 11 07   :المقررات االساسية
  07 12 774                                    

 مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار يختار الطالب باقى الساعات من قائمة:المقررات االختيارية
  . من تخصص آخر مقررين 

   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    
ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ة ماج ه دراس وم علي ية  ٢٤العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س  ٨ وباإلضافة إل

  . ساعات للرسالة
       فى  الهندسة البحرية وعمارة السفن        العلوم ماجستير  •

                                      741 11 07  ,731 11 07  ,721 11 07   :المقررات االساسية
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار :المقررات االختيارية

  . من تخصص آخر مقررين 
  

  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 
 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد من ١٨لى درجة الدآتوراه يجب أن يدرس لكي يحصل الطالب ع   

   ساعة معتمدة للرسالة٢٤
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 دآتوراه الفلسفة فى الهندسة البحرية وعمارة السفن            •

 من تخصص   مقررات ٣على الطالب ان يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدآتوراة ويجوز اختيار 
  . آخر
  741 11 07 ,731 11 07 ,721 11 07:  إذا لم يسبق للطالب دراسة الموادو

  . الدآتوراة باالضافة لمقرراتفى مرحلة الماجستير فعليه دراستها 
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( قائمة المقرارات لبرامج الدراسات العليا 
 

  اســـم المقـــرر  آود المقرر  مسلسل
عدد 

الساعات 
  ةالمعتمد

عدد 
ساعات 
  األمتحان

مقررات 
مطلوب دراستها 

  سابقًا
   3 3  الوحدات البحرية  هيدروديناميكا  621  11 07 .١
  621  11 07  3 3    حرآات السفن 622  11 07 .٢
   3 3  ) أ(تحليل المنشآت البحرية   631  11 07 .٣
  631  11 07  3 3   )ب(تحليل المنشآت البحرية  632  11 07 .٤
  631  11 07  3 3  وحدات البحريةالتصميم االنشائى لل 633  11 07 .٥
  3 3  محطات قوى بحرية 641  11 07 .٦
  3 3   التصنيع فى الترساناتعمليات 661  11 07 .٧
  3 3  صيانة وإصالح السفن 662  11 07 .٨
  3 3  تصميم السفن 681  11 07 .٩
 651  11 07  3 3  تجهيزات السفن 682  11 07 .١٠
  3 3  تطبيقات الحاسب اآللي في المجال البحري 683  11 07 .١١
  3 3  اقتصاديات المنظومات البحرية 691  11 07 .١٢
  3 3  اللوائح الدولية البحرية 692  11 07 .١٣
  3 3  †ة علي الوحدات البحريةل البيئياحماال 671  12 07.١٤
  3 3  منظومات ما وراء الشواطئ 672  12 07.١٥

  631  11 07  3 3  نشآت ما وراء الشواطئمكا دينامي 673  12 07.١٦
 07 11  632  

  3 3    )أ(هيدروديناميكا متقدمة للبحرية 721  11 07 .١٧
 721 11 07  3 3  )ب(هيدروديناميكا متقدمة للبحرية  722  11 07 .١٨
  3 3   )أ(التحليل المطور للمنشآت البحرية  731  11 07 .١٩
  731  11 07  3 3  )ب(شآت البحرية التحليل المطور للمن 732  11 07 .٢٠
 731  11 07  3 3  المواد البحرية المرآبة 733  11 07 .٢١
  3 3  )أ(منظومات محطات قوى بحرية 741  11 07 .٢٢
 741  11 07  3 3  )ب(منظومات محطات قوى بحرية  742  11 07 .٢٣
  3 3   البحريةإدارة الطاقة في الهندسة تاتطبيق 743  11 07 .٢٤
  3 3  الطاقة واستخداماتها البحرية 751  11 07 .٢٥
  3 3  إنتاج السفنفى التحكم وتخطيط ال 761  11 07 .٢٦

طرق ضمان وتخطيط اإلنتاج في صناعة بناء  762  11 07 .٢٧
  3 3  السفن

  3 3  مراقبة الدقة فى بناء السفن 763  11 07 .٢٨
  3 3  تصميم السفن الحديثة 781  11 07 .٢٩
 781  11 07  3 3  ات خاصة بتصميم السفنموضوع 782  11 07 .٣٠
  3 3  تطبيقات الحاسب اآللي في المجال البحري 783  11 07 .٣١
  3 3  عمليات إنقاذ السفن 791  11 07 .٣٢
  3 3  التحكم وطرق تقليل التلوث البحري 792  11 07 .٣٣
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  3 3  ديناميكا أمواج المحيط 771 12 07.٣٤
  3 3  بحرية المنصات المنشآتتصرف  772  12 07.٣٥
  3 3  خطوط االنابيب البحرية 773 12 07.٣٦
  3 3  تكنولوجيا تحت الماء 774 12 07.٣٧

ديناميكا الموائع الحسابية فى الهيدروديناميكا  823  11 07 .٣٨
  721  11 07  3 3  البحرية

 07 11  722 
 721  11 07  3 3  هيدروديناميكا الرفاصات البحرية 824  11 07 .٣٩
 731  11 07  3 3  نظرية إنشاءات السفن 831  11 07 .٤٠
 731  11 07  3 3  معولية اإلنشاءات البحرية 832  11 07 .٤١

 731  11 07  3 3   البحريةديناميكا اإلنشاءات 833  11 07 .٤٢
 07 11  732 

 731  11 07  3 3  إيجاد الحل االنشائى األمثل 834  11 07 .٤٣
 731  11 07  3 3  تحليل الكسور فى المواد 835  11 07 .٤٤
 741  11 07  3 3  التحكم اآللي المتقدم في البحرية 841  11 07 .٤٥
 721  11 07  3 3  التحليل العشوائي ألمواج المحيط 871 12 07.٤٦

  
مشروع دبلوم فى صيانة وإصالح بدن السفينه  601  11 07 .٤٧

  وآالت الدفع
    مناقشة 3

    مناقشة 3           في  تصميم السفن  مشروع دبلوم  602  11 07 .٤٨
    مناقشة 3  هندسة ماوراء الشواطىءمشروع دبلوم  603  11 07 .٤٩
    مناقشة 3  بحريةهندسة الهندسة فى تقرير علمى ماجستير  701  11 07 .٥٠
 هندسة  الهندسة فىتقرير علمى ماجستير 701 12 07.٥١

  ماوراء الشواطىء 
    مناقشة 3

الهندسة البحرية  فىرسالة ماجستيرالعلوم  705  11 07 .٥٢
  وعمارة السفن

    مناقشة 8

الهندسة البحرية وعمارة فى رسالة الدآتوراه  801  11 07 .٥٣
  السفن

    مناقشة 24

  
  ) دآتوراه– ماجستير –دبلوم (وصف مقررات البرامج المختلفة للدراسات العليا 

  
   هيدروديناميكا الوحدات البحرية621  11 07 

ع    . تطابق المجال . نظرية الطبقة الحدية. الحاالت الحدية. ت نافيير وستوآسمعادال. حرآة السائل اللزج  ع المنب اليب توزي أس
 .نظرية مقاومة األمواج. نظرية الهيدروفويل. التخميد والكتلة المضافة. نظرية جرين. والمصب

 
  حرآات السفن622  11 07 

ة   ر المتالزم ات غي ة   . الحرآ ر المنتظم ة غي رات البحري ة    الحر. المم ر المنتظم ة الغي رات البحري ى المم ة ف ات . آ الحرآ
ة  . حرآة الدحرجة غير الخطية   . المتالزمة ة   . حمل الحرآ زان الحرآ اذج   . ات اذج     . تجارب النم سفينة والنم اظ  . تجارب ال احتف

  .مسار السفينة
  

  )أ( تحليل المنشآت البحرية 631  11 07 
شغل       . طرق القوى واإلزاحة  . يل باستخدام المصفوفة  التحل. طرق تحليل المنشآت  . النمذجة للمنشآت البحرية   استخدام طرق ال

  .االفتراضي والطاقة الحقيقية والطاقة المكملة
  

  )ب( تحليل المنشآت البحرية 632  11 07 
د   . العناصر االساسية   . طريقة التكامل العددى  . النظام المحوري للعضو  . طريقة العنصر المحدد   شريات والجوام عناصر  . الق

  .تطبيقات العنصر المحدد بواسطة الحاسب اآللي. حناء لأللواحاإلن
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   التصميم االنشائى للوحدات البحرية633  11 07 
واء   . أحمال واجهادات القص لهيكل السفن    . عزوم االنحناء واالجهادات لهياآل السفن     انحراف هياآل    . أحمال واجهادات االلت

  .ت التصنيفمتطلبات هيئا. مشاآل المتانة المحلية. السفن
  

  محطات قوى بحرية 641  11 07 
شغيل     . دوائر القوى  ة     . خواص وحدود الت وى الحديث ة     . محطات الق ديزل المتقدم ة لتحسين األداء        . محطات ال دوائر المرآب ال

ة  . المضخات والضواغط . المبادالت الحرارية . منظومات الدفع  ات والرفاص     . اإلهتزازات الميكانيكي ز . توافق الماآين ان االت
  .الحرارى المتقدم ونظم استعادة الحرارة

  
   عمليات التصنيع فى الترسانات661  11 07 

صناعى   . تكنولوجيا اللحام . تشكيل األلواح والمقاطع  . عمليات قطع الصلب   شوه ال ة   . الت ادات المتبقي شاء   . االجه ع واالن . التجمي
  .تصنيع المواد غير الحديدية. سماحات التصنيع

  
 ة وإصالح السفن صيان662  11 07 

سطح . الحماية الكاثودية. مشاآل التآآل . فحص وصيانة بدن السفينة    دهان  . اعداد ال ا ال سفينة   . تكنولوجي صاديات صيانة ال .  اقت
  .الكشف الغير مدمر. تكنولوجيا االصالح. التصميم ألجل الصيانة والكشف. متطلبات هيئة االشراف

  
   تصميم السفن681  11 07 
ل فى التصميم    . تفاصيل التصميم. المناقصات والمواصفات. ت تصميم السفن مفاهيم ومتطلبا  رامج   . الحل األمث استخدامات ب

  .تطبيقات مبادئ استخدام الحاويات. المرآبات الخاصة. الحاسب لتصميم السفن
  

   تجهيزات السفن682  11 07 
ابر     . مات المخطاف تنظي. معدات وماآينات السطح  . متطلبات التصميم وهيئات االشراف الدولية     ة فتحات العن ع  . أغطي الرواف

  .أجهزة األمان. نظام التهوية والعزل. نظام المواسير. أنظمة المناورة. أنظمة الدفة. واألوناش
 

   تطبيقات الحاسب اآللى فى المجال البحري683  11 07 
رى   ال البح ي المج ات ف ة . التطبيق ات للطلب صم  . تمرين ى للت ب اآلل ة الحاس ى   عناصر أنظم ى ف ب اآلل ات الحاس يم وتطبيق

  .مشروع. البرامج المستخدمة فى المجال البحرى. تطبيقات االدارة. الصناعة
 

   اقتصاديات المنظومات البحرية691  11 07 
سفينة    . تقدير التكلفة لبناء السفن   . مراجعة لالقتصاديات الهندسية   شغيل ال ة       . اقتصاديات ت . دراسة الجدوى للمنظومات البحري

  .الجدولة والتخطيط. د والمواصفاتالعقو
  

   اللوائح الدولية البحرية692  11 07 
ة  ومى(االدارة الحكومي راف الحك ة ). االش ة البحري ة الدولي شهادات. (SOLAS). (IMO)الهيئ دار ال راف واص . االش

ة    . التقسيمات واتزان السفينة   ة والكهربي ق     . االنشاءات الميكانيكي ة من الحري زة اطف   . الحماي شافه   أجه ق واآت زة  . اء الحري أجه
  .السفن النووية. حمولة البضائع الخطرة. حمولة الحبوب. أمان اإلبحار. معدات السالمة واألمان. االتصاالت المختلفة

 
   االحمال البيئية علي الوحدات البحرية671  12 07 

واج     .  لبيانات األمواج  التحليل االحصائى .  نظرية األمواج .خواص الرياح المسببة لألمواج   . أمواج البحر  رات األم تقدير متغي
ا     . أحمال الرياح . أحمال األمواج . التنبؤ باألمواج . للتصميم اح وتأثيره أثير االضطرابات   . اتجهات الري ين      . ت داخل ب أثير الت ت

  .الدوامات. النحر ومقاومته. المقاومة بسبب األمواج المتولدة. قوة الرياح. التيارات. الرياح واألمواج
 

   منظومات ما وراء الشواطئ672  12 07 
شواطئ    . األنظمة المساعدة . أنواع منشآت المحيطات  . منظومات الحفر  ا وراء ال ال منظومات م ات التصنيف  . أحم . دور هيئ

  .الغطس والغمر. مواسير االمداد. نظم الرباط والتحكم الديناميكى فى الموقع
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   ديناميكا منشآت ما وراء الشواطئ673  12 07 
ددةم درجات المتع ة وذات ال دة من الحري ة واح ات ذات درج لوب . نظوم تخدام االس شواطئ باس ا وراء ال شاءات م ل ان تحلي

ة        . الطيفى ى األعضاء النحيف واج عل شتت   . حمل األم شاآل الت ارات    .  م اح والتي أثير الري شآت     . ت ى المن ديناميكى عل أثير ال الت
  .للتنبؤ باألحمال الديناميكية واستجابة المنشآت البحريةاستخدام النماذج . تأثير االهتزازات. البحرية

  
 )أ( هيدروديناميكا متقدمة للبحرية 721  11 07 

ة     . مراجعة جبر المتجهات   ادالت الحرآ تنتاج مع زج   . اس سريان الل سريان الطبقى والمضطرب     . ال ة     . ال ة الحدي ة الطبق . نظري
  .األمواجمقاومة . نظرية مقاومة السفن. معادالت نافيرو ستوآس

  
 )ب( هيدروديناميكا متقدمة للبحرية 722  11 07 

واج        أثير األم ة               . حرآة السفن تحت ت ر المنتظم ة وغي اه المنتظم أثير المي سفن تحت ت امالت      . استجابة ال ة المضافة ومع الكتل
  المحاآاة الديناميكية. كماالتزان والتح. القوى والعزوم الهيدروديناميكية. معادالت حرآة السفن تحت تأثير األمواج. االخماد

 
  )أ( التحليل المطور للمنشآت البحرية 731  11 07 

شائى         . جبر المصفوفات . مراجعة للطرق المستخدمة للتحليل االنشائى     ل االن ة المصفوفة للتحلي ة وحدة    . استخدام طريق طريق
  .طريقة الشغل االفتراضى والطاقة المكملة. القوة واالزاحة

  
  )ب( المطور للمنشآت البحرية  التحليل732  11 07 

ة العنصر المحدد  ددى . نظم محاور العنصر . طريق ية. طرق التكامل الع وح . العناصر األساس اء الل عنصر . عناصر إنحن
  .استخدام برامج الحاسب اآللى. نماذج لالنشاءات البحرية باستخدام طريقة العنصر المحدد. الكمرة

 
   المواد البحرية المرآبة733  11 07 

ة       . اختبار المواد وتقييمها   واد المرآب ار   . تحليل االجهادات فى الم ا االنهي ة     . ميكانيك واد المرآب ائق الم ارات التصميم    . رق اعتب
  .تطبيقات بحرية. للمنشآت المرآبة

  
 )أ( منظومات محطات قوى بحرية 741  11 07 

ة       . األمان والتلوث  التحكم فى . دراسة االتزان الحرارى  . تصميم مكونات محطات القوى البحرية     ة الكهربي د الطاق ة تولي . أنظم
  .أحمال التبريد المختلفة. محطات الديزل المتقدمة

  
  )ب( منظومات محطات قوى بحرية 742  11 07 

ة   . أنظمة المواسير. مبادئ تصميم أنظمة سريان الموائع     ة   . االحتراق فى المحطات البحري ة البحري ات الغازي وسائل  . التربين
  . محطات القوى الحديثة.  المتجددةتوليد الطاقة

  
   تطبيقات إدارة الطاقة في الهندسة البحرية743  11 07 

ة    ة فى إدارة الطاق ى  . مقدم د  . حسابات الحمل الكهرب سخين  . حسابات حمل التبري درة   . حسابات حمل الت استهالك . نظم الق
  .ة حالةدراس. ادارة طاقة أنظمة السفينة. ماآينات التبريد المختلفة. الوقود

  
   الطاقة واستخداماتها البحرية751  11 07 
اه   . طاقة الرياح   . الطاقة الشمسية   . الطاقة المتجددة . القيمة الحرارية   . أنواع الوقود . الطاقة األولية    ة المي ود   . طاق ا الوق . خالي

  .ترشيد الطاقة فى المجاالت البحرية. وقود الهيدروجين 
  

   انتاج السفن التخطيط والتحكم فى761  11 07 
 لعمليات  PERT/CPMاستخدام تقنية   . خط التجميع . اإلنتاج والجرد . إمداد المواد . نماذج التحليل والتخطيط لعمليات اإلنتاج    

  .التوحيد. نظم المعلومات. التحكم
  

   طرق ضمان وتخطيط االنتاج فى صناعة بناء السفن762  11 07 
  .راسة حالة وتطبيقات فى مجال السفند. تخطيط تأآيد الجودة. ادارة تأآيد الجودة
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   مراقبة الدقة في بناء السفن763  11 07 
  .تطبيقات.  التقييم.  التنفيذ.  تخطيط مراقبة الدقة.  أساسيات إحصائية. مقدمة

  
   تصميم السفن الحديثة781  11 07 

دروفويل       ل هي ة مث دن   . تصميم أنواع من السفن الحديث ددة الب سفن متع ساحة صغيرة      الو(سواث  . ال دن ذات م ة الب حدات ثنائي
  .وحدات السحل وغيرها. الحوامات). للمقطع عند خط الماء

  موضوعات خاصة بتصميم السفن782  11 07 
  .دراسة موجهة فى موضوعات متقدمة فى تصميم السفن. التقدم فى تصميم السفن فى األبحاث الحديثة

 
  البحري تطبيقات الحاسب اآللي في المجال 783  11 07 

سفينة دن ال ل الرياضي لب صميم . التمثي ي الت تخدام الحاسب ف اء. اس ي البن تخدام الحاسب ف ذآاء االصطناعي. اس ة لل . مقدم
 .استخدام برامج الحاسب اآللي المختلفة

 
   عمليات إنقاذ السفن791  11 07 

ات  .  اإلنقاذ تحت الماءعملية. عمليات االعادة إلي الوضع القائم. أسباب شحط السفينة . اتزان السفينة  الحسابات الخاصة بعملي
  .حساب اتزان السفن أثناء التكسير والقطع. االنقاذ

  
   وطرق تقليل التلوث البحرى التحكم792  11 07 

اس    . التشريعات المنظمة والمواثيق الدولية لمنع التلوث البحرى       . خطورة التلوث البحرى  . مصادر التلوث البحرى   طرق القي
  .تلوث البحرىوالتحكم لل

 
   ديناميكا أمواج المحيط771  12 07 

يط   واج المح ة أم ياغة حرآ صرية  . وصف وص واج الق رة واألم واج الح سار   . األم شتت وانك ة بت واهر الخاص ة الظ دراس
  .وانعكاس األمواج فى المياه الضحلة

  
   تصرف منصات المنشآت البحرية772  12 07 

واج     . القوى والعزوم ذات الدرجة الثانية    . واج المنتظمة والغير منتظمة   االستجابة الديناميكية للمنصات فى األم     االتزان فى أم
  .أحمال البحر. حرآة المنصات ذات البدن الواحد وثنائية البدن. البحر

  
    خطوط االنابيب البحرية  773  12 07 

واد . مقدمة ر األنابيب       . الم ة عب ة المنقول ة       . الكمي ة الحدي ى الحال ر . التصميم عل ة  اخت دروديناميكا . اق الترب ى    . الهي زان عل االت
 .الترآيب. التحليل بالعنصر المحدد. القاع

  
  تكنولوجيا تحت الماء 774  12 07 

اء     اء     . المعدات المستخدمة تحت الم اء     . القطع تحت الم ام تحت الم اء       . اللح ة الفحص تحت الم ات إصالح تحت      . عملي عملي
  .الماء

  
 حسابية فى الهيدروديناميكا البحرية ديناميكا الموائع ال821  11 07 

سابية  دروديناميكا الح ة للهي سريان. مقدم ادالت ال ة. مع ات العام ية. التقربي ال القياس ادالت االنتق ة. مع ة الحرآ ة آمي . معادل
سفن       . ظاهرة االضطراب . الطرق المرتبطة بالزمن   واج ال ا       . الطرق الحسابية ألم دروديناميكا الحسابية لمحاآ ات الهي ة تطبيق

  .السريان حول أجسام السفن
  

   هيدروديناميكا الرفاصات البحرية822  11 07 
سيابية     . السريان حول الرفاصات  . مراجعة لمعادالت الهيدروديناميكا األساسية    اطع األن صميم المق أشكال  . ظاهرة التكهف   . ت

  .الرفاصات المختلفة وعالقتها بالكفاءة
  

   نظرية انشآت السفن831  11 07 
ل االستجابة   .  على المنشآت البحرية   األحمال شائى       . تحلي زان االن ل االت ة األخرى         . طرق تحلي اج والحاالت الحدي . حد االنبع

  .مشاآل االجهادات المرآزة. نظرية األلواح والقشريات. نظرية الشبكة
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   معولية اإلنشاءات البحرية832  11 07 

أشكال  . طرق التحليل المعولى  . تحليل عدم التأآد  . عات للقيم القصوى  التوزي. العمليات العشوائية . مراجعة نظرية االحتماالت  
  .اعتبارات التصميم. التمثيل االحتمالى لألحمال والمقاومة للمنشآت البحرية. معولية الكلل. طرق المعولية المختلفة. االنهيار

  
   ديناميكا اإلنشاءات البحرية833  11 07 

شآت البحر      ة القوى الديناميكية على المن ة         . ي شآت البحري شكل للمن وى والت ل الق منظومات ذات درجة واحدة ودرجات         . تحلي
ة     ة       . متعددة من الحري ر الخطي ة وغي شاءات           . طيف االستجابة   . االستجابة الخطي ا االن ة فى ديناميك ة للطرق االحتمالي . مقدم

  .تطبيقات على المنشآت البحرية
 

   إيجاد الحل االنشائى األمثل834  11 07 
صياغة الرياضية   . الطرق الخطية والغير خطية   .  الطرق الرياضية للتصميم االنشائى األمثل     استخدام ل وزن     . ال ات ٌألق تطبيق

  .وأقل تكلفة عند التصميم
  

   تحليل الكسور فى المواد835  11 07 
ر       العيوب  . العيوب. العوامل االنشائية والبيئية  . آلية االنهيار . ميكانيكا الكسور . المرونة واللدونة  اوت المسموح والغي ذات التف

  .تطبيقات على مواد بناء السفن. المسموح
  

   التحكم اآللى المتقدم في البحرية841  11 07 
ة          ات البحري سفينة   . مراجعة مبادئ التحكم اآللى فى التطبيق ه ال سفينة    . توجي ه ال تحكم فى توجي ات    . ال تحكم فى رصد البيان . ال

  .موضوعات متخصصة فى االوتوماتية البحرية. ائع فى التحكماستخدام المو. التحكم بواسطة الحاسب
  

  التحليل العشوائي ألمواج المحيط871  12 07 
االت واالحصاء     رات العشوائية  . مقدمة فى نظرية االحتم يم المعلومات  . المتغي ات العشوائية  . تقي سل العشوائى  . العملي . التسل

  .التطبيقات البحرية لنظرية العمليات العشوائية. لبحرتمثيل سطح ا. األساليب التقنية لشدة آثافة الطيف
  

   مشروع دبلوم فى صيانة وإصالح  بدن السفينه وآالت الدفع601  11 07 
  في  تصميم السفن            مشروع دبلوم 602  11 07 
   مشروع دبلوم هندسة ماوراء الشواطىء603  11 07 
  هندسة بحرية  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى 701  11 07 
    تقرير علمى ماجستير الهندسة فى هندسة ماوراء الشواطىء701  12 07 
  فى الهندسة البحرية وعمارة السفنرسالة ماجستيرالعلوم  705  11 07 
 فى الهندسة البحرية وعمارة السفنرسالة الدآتوراه  801  11 07 
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  هندسة الغزل والنسيج قسم-٩
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم (  العليا البرامج المختلفة للدراسات
  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  : دبلوم الدراسات العليا التخصصية-١

  : ساعة معتمدة٣٠على الطالب اجتياز   
             هندسة الغزلدبلوم الدراسات العليا التخصصى في   •

   -614 13 07 - 613 13 07 - 611  13 07  هى يدرس الطالب خمسة مقررات:المقررات االساسية
07 13 615- 07 13 616                                              

  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية
             هندسة النسيجدبلوم الدراسات العليا التخصصى في   •

  -615 13 07 - 613 13 07 -612 13 07عة مقررات هى يدرس الطالب ارب :المقررات االساسية
 07 13 616  
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية 

  
  الماجستير: ثانيا 

  :ماجستير الهندسة  -١  
درس      الهندسة   ماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات دراسية          ٣٠يجب أن ي دة مق ى    با ساعة معتم  ٣إلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  
              هندسة الغزل والنسيج فى   الهندسةماجستير •

  -713 13 07 - 712 13 07 -711 13 07  يدرس الطالب ستة مقررات هى  :المقررات االساسية
 07 13 714 - 07 13 715                                   07 13 716-                                    

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار :المقررات االختيارية
  . من تخصص آخر مقررين 

   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    
ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ة ماج ه دراس وم علي ية  ٢٤العل ررات دراس دة مق اعة معتم ىس  ٨ و باإلضافة إل

  . ساعات للرسالة
                 هندسة الغزل والنسيج            فى العلوم ماجستير  •

  -713 13 07 - 712 13 07 -711 13 07  يدرس الطالب ستة مقررات هى  :   :المقررات االساسية
 07 13 714 - 07 13 715                                   07 13 716-                                    

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار :المقررات االختيارية
  . من تخصص آخر مقررين 

  
  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 

 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس     
   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 

                  فى هندسة الغزل والنسيج                           دآتوراه الفلسفة فى •
    816 13 07 الى  811 13 07يدرس الطالب اربعة مقررات من   :   :المقررات االساسية
وى الدآتوراة ويجوز اختيار  من قائمة مستبقية الساعاتعلى الطالب ان يختار الطالب  المقررات االختيارية

 .  من تخصص آخر  مقرربن
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  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا 

  اســـم المقـــرر  آود المقرر  م
عدد 

الساعات 
  المعتمدة

عدد 
ساعات 
  األمتحان

مقررات مطلوب 
  دراستها سابقًا

   3 3  تكنولوجيا الغزل  611  13 07    .١
   3 3 تكنولوجيا النسيج 612  13 07    .٢
   3 3 ميكانيكا آالت الغزل والنسيج 613  13 07    .٣
   3 3 إنتاج الخيوط المضخمة 614  13 07    .٤
   3 3 طبيعة وخواص الخامات النسيجية 615  13 07    .٥
   I 3 3تطبيقات الكمبيوتر في مجال الغزل والنسيج  616  13 07    .٦
   3 3 تكوين الخيط تكنولوجيا  621  13 07    .٧
   3 3 التطورات في تصنيع الخيط 622  13 07    .٨
   3 3  دراسة إنتاج الخيوط المستمرة وتشغيلها وخواصها 623  13 07    .٩
   3 3 التطورات الحديثة في ماآينات النسيج 624  13 07    .١٠
   3 3 تكنولوجيا تريكو السداء و تريكو اللحمة 625  13 07    .١١
   3 3 وتنظيم مصانع الغزل النسيجتخطيط  626  13 07    .١٢
   3 3 إنتاج المالبس 627  13 07    .١٣
   3 3 تقييم أداء المنتجات النسيجية  628  13 07    .١٤

دراسة تكاليف اإلنتاج في الغزل والنسيج وصناعة         629  13 07    .١٥
   3 3 المالبس

   3 3 تكنولوجيا إنتاج األقمشة غير المنسوجة  631  13 07    .١٦
   3 3  لدراسات المتقدمة في انتظامية الخيوطا 711  13 07    .١٧
   3 3 ماآينات النسيج متعددة األطوار 712  13 07    .١٨
   3 3 االحتكاك في الغزل والنسيج 713  13 07    .١٩
   3 3 الكيمياء العضوية للبوليمرات 714  13 07    .٢٠
   3 3 الجودة النسيجية والتحكم في العمليات 715  13 07    .٢١
   3 3 اء والتصميم للتجارباإلحص 716  13 07    .٢٢
   3 3 الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط 721  13 07    .٢٣
   3 3 إنتاج وخواص الخيوط المضخمة  722  13 07    .٢٤
   3 3 تكنولوجيا الغزل للخيوط المخلوطة 723  13 07    .٢٥
   3 3  تنظيم مصانع الغزل والنسيج  724  13 07    .٢٦
   3 3  ة لأل قمشة النسيجية التصميمات المتقدم  725  13 07    .٢٧
   3 3  تحضيرات النسيج المتقدمة   726  13 07    .٢٨
   3 3  تكنولوجيا اقمشة التريكو   727  13 07    .٢٩
   3 3  إدارة تكنولوجيا المالبس   728  13 07    .٣٠
   3 3  ميكانيكا التراآيب النسيجية   729  13 07    .٣١
   3 3  تصميم الخامات النسيجية  731  13 07    .٣٢
   3 3  إدارة الجودة الشاملة في الصناعات النسيجية  732  13 07    .٣٣
   3 3 الدراسات النظرية في الغزل 811  13 07    .٣٤
   3 3 الدراسات النظرية في النسيج 812  13 07    .٣٥
   3 3 الخواص الميكانيكية للمواد النسيجية 813  13 07    .٣٦
   3 3  ديناميكا التشغيل  814  13 07    .٣٧
   3 3 بوليمراتهندسة ال 815  13 07    .٣٨
   3 3 دراسة التكاليف فى صناعة  الغزل والنسيج 816  13 07    .٣٩
   3 3  دراسات متقدمة للخيوط   821  13 07    .٤٠
   3 3  هندسة الخيوط  822  13 07    .٤١
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   3 3  ميكانيكا تراآيب الخيوط المزوية   823  13 07    .٤٢
   3 3  نظريات تكوين الخيوط فى انظمة الغزل الحديثة  824  13 07    .٤٣
   3 3  األنظمة المتقدمة للتريكو واألقمشة  825  13 07    .٤٤

شة     826  13 07    .٤٥ ب األقم وين و ترآي ة لتك ات متقدم دراس
   3 3  المنسوجة

   3 3  ميكانيكا آالت النسيج الحديثة  827  13 07    .٤٦

ة     828  13 07    .٤٧ واص الريولوجيكالي ة والخ واص الميكانيكي الخ
   3 3  لأللياف والمواد

   3 3  دراسة متقدمة لتشغيل األقمشة غير المنسوجة   829  13 07    .٤٨
   3 3  تكنولوجيا المواد المرآبة والذآية  831  13 07    .٤٩

 
    مناقشة 3  مشروع دبلوم فى هندسة الغزل 601  13 07   .٥٠
    مناقشة 3   فى هندسة النسيجمشروع دبلوم  602  13 07   .٥١

 الغزل هندسةالهندسة فى تقرير علمى ماجستير  701  13 07   .٥٢
  والنسيج 

    مناقشة  3

    مناقشة 8  فى هندسة الغزل والنسيجرسالة ماجستيرالعلوم  705  13 07   .٥٣
    مناقشة 24  فى هندسة الغزل والنسيج الدآتوراهرسالة  801  13 07   .٥٤
  

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

   تكنولوجيا الغزل611  13 07 
وط           الدر ا خواص          . اسات المتقدمة في تكنولوجيا خطوط التفتيح و تأثيرها على خواص الخي ة في تكنولوجي الدراسات المتقدم

التكنولوجيا المتقدمة في غزل الطرف      . و الغزل , البرم, السحب, الدراسات المتقدمة في عمليات التمشيط    . الخيط و الماآينات  
  .و غزل االحتكاك , غزل الهواء, المفتوح

  
   تكنولوجيا النسيج612  13 07 

سيجية    . تكنولوجيا انتاج االنواع المختلفة للسجاد     ة     . عيوب المنتجات الن سيج الحديث ات الن سيج ذات الطور       , ماآين ات الن ماآين
  .و ماآينة النسيج بالحربه, ماآينة النسيج بدفع الماء, ماآينة النسيج بدفع الهواء: صيانة ماآينة النسيج. الفردي

 
   ميكانيكا آالت الغزل والنسيج613  13 07 
سيجية          , االهتزازات صناعات الن ات ال ة بماآين ات الغزل         . تحليل الميكانيزمات المختلف ستهلكة في ماآين ة الم ات  . الطاق ماآين

  النسيج التقليدية و ماآينة النسيج بالدفع
  

   إنتاج الخيوط المضخمة614  13 07 
وليمرات    ائي للب ب البن واص و الترآي ة   . الخ ة و الحراري ضخيم الميكانيكي رق الت ة : ط ات المزيف د , البرم ندوق التجعي , ص

ضاءة  ات الم سكين, البرم ة ال د, حاف ضخيم بالتجعي انيكي. الت ضخيم الميك الهواء: طرق الت ضخيم ب شابك, الت داخل و الت , الت
ستخدما البرمات    السمات ال . التضخيم الكيميائي , التضخيم باالنكماش المتباين  , التضخيم ثنائي التكوين   نظرية لتكوين الخيط م

  .المزيفة و طرق التضخيم بالهواء
  

   طبيعة وخواص الخامات النسيجية615  13 07 
ة    سيجية المختلف ات الن ة للخام ة و الميكانيكي ة و الكيميائي واص الفيزيائي ة و الخ سيجية المختلف واد الن شائي للم ب اإلن . الترآي

  . النسيجيةالطرق المتقدمة لقياس خواص المواد
 

  I تطبيقات الكمبيوتر في مجال الغزل والنسيج 616  13 07 
سيج           ة                   .مقدمة في الكمبيوتر فى صناعة الغزل و الن رة و أنظم ة الخبي ة و األنظم سام المختلف وتر في األق ة الكمبي ات لغ تطبيق

  .إدارة قواعد البيانات
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  تكنولوجيا تكوين الخيط621  13 07 
  .وجودة حاليا والمتاحة ومباديء تكوين الخيوط في أنظمة الغزل الجديدة وطرق إنتاج خيوط جديدةمحددات أنظمة الغزل الم

  
   التطورات في تصنيع الخيط622  13 07 

صيرة             ة والق شعيرات الطويل زل لل ة الغ وع أنظم ات وتن ودة المنتج ة، وج وط المختلف صنيع الخي ى ت ورات ف ة التط دراس
  آينات الحديثةوالتطورات الفنية على تصميم الما

  
   دراسة إنتاج الخيوط المستمرة وتشغيلها وخواصها623  13 07 

ات التضخم                    رم، وعملي ة الب الترآيب وخواص العمليات لتصنيع ومعالجة الشعيرات المستمرة، رد فعل الشعيرات وقيمة آمي
ة  شة المطاط ي األقم ستخدمة ف وط الم ب الخي ة، خواص وترآي شغي. المختلف ي ت ائقي ف ة وبحث وث ستمرة عام وط الم ل الخي

  .خواص الخيوط المتقدمة. وخواص وطرق االختبارات
  

   التطورات الحديثة في ماآينات النسيج624  13 07 
  ) الحربة-دفع الماء-دفع الهواء-القذيفة(طرق حديثة للنسيج على ماآينات أحادية الطور و ماآينات متعددة الطور 

  
  وتريكو اللحمة  تكنولوجيا تريكو السداء 625  13 07 

ة و الحديث ات التريك وب لإلصالح  . ماآين تجابة العي ة و اس ب المختلف و ذات التراآي شة التريك شة .  أقم ة ألقم ة البنائي الهندس
 .التريكو و ضبطاتها و صيانتها

  
   تخطيط وتنظيم مصانع الغزل والنسيج626  13 07 

ات    . امل والماآينة آفاءة الع . تخطيط المصانع . تقييم ماآينات الغزل والنسيج    سوجات     . تحميل العامل وعدد الماآين ة المن . تكلف
  .استخدام الكمبيوتر في مصانع الغزل والنسيج.ودراسة الجدوى. العوامل المؤثرة اقتصاديا فى مصانع الغزل والنسيج

 
   إنتاج المالبس627  13 07 

التطور             بادئة بالقياسات االساسية للجس    . مبادىء وطرق انتاج عناصر المالبس     ة ب ات هندسة التصميم مدعم ستخدمة تقني م م
  .فى التصميم بالكمبيوتر

  
   تقييم أداء المنتجات النسيجية628  13 07 

ار              صميم االختب سيجية وت واد الن ة للم ة والميكانيكي اس الخواص الفيزيائي ار فى قي قياسات ومبادىء و تأثيرات حاالت االختب
ب األ     ة ليناس ي عالق ار ف ائج االختب ور         ونت ث والتط شغيل والبح ي الت تحكم ف اج وال وير اإلنت تخدام وتط ائي لالس داء النه

  .والمتطلبات األخرى لضبط الجودة 
  

   دراسة تكاليف اإلنتاج في الغزل والنسيج وصناعة المالبس629  13 07 
اهزة    س الج ز والمالب شة والتجهي وط واألقم اج الخي ة العناصر الخاصة بإنت ة تكلف رر تغطي دف المق ة يه ديم بعض أنظم  تق

  بيان تأثير التكلفة على القدرات اإلدارية وأيضا استراتجيات تقليل التكلفة. التكاليف التقليدية والفعالة
  

   تكنولوجيا إنتاج األقمشة غير المنسوجة631  13 07 
شكيل     - أنواع الشعيرات المناسبة لألقمشة غير المنسوجة      - تطور اإلنتاج  –تعريف األقمشة غير المنسوجة      الطرق المختلفة لت

شاشة  انيكى(ال وليمر -ميك ة الب ن فوني ر م وائى مباش تاتيكية- ه اء االس تخدام الكهرب ب -باس اطع للوي ة – الوضع المتق  طريق
ب  وليمر للوي زى ( الب ضغوط–مرآ واء م ى- ه تاتيكى- آهرب صاق  -) اس رق االلت سخين-الالصق(  ط دمج بالت وة - ال  الق

  ) التصاق الشاشة الحرارى– الربط بالغزل –ربط بالغرز  ال– ضرب اإلبرة –الالصقة 
  

   الدراسات المتقدمة في انتظامية الخيوط 711  13 07 
ة الخيط            وين الخيط و انتظامي تحكم                 . نموذج رياضي لتك اس و ال ة الخيط و طرق القي ى انتظامي ؤثرة عل دراسة  .العوامل الم

  .نظريات عملية السحب
  

  متعددة األطوار ماآينات النسيج 712  13 07 
  .ماآينات النسيج في اتجاه اللحمة.ماآينات النسيج في اتجاه السداء.ماآينات النسيج الحديثة، ماآينات النسيج متعددة األطوار
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   االحتكاك في الغزل والنسيج713  13 07 
س . تهدف المادة دراسة الطالب لنظريات االحتكاك و التزييت   ة ودراسة حسابات    المشاآل العملية في العمليات الن جية المختلف

  .الطرق األساسية و الفنية المستخدمة في قياس االحتكاك للمواد النسيجية. دقيقة لنظريات السحب
  

   الكيمياء العضوية للبوليمرات714  13 07 
ة، خو                      رة األيوني رة االستحالبية، البلم وليمرات مختلطة، البلم وليمر،   مبادئ خطوات التفاعل و البلمرة اإلضافية ، ب اص الب

  .الترآيب الجزيء و خواص البوليمر
 

  الجودة النسيجية والتحكم في العمليات715  13 07 
تحكم          وات ال م خط ودة و رس ة الج املة أنظم ات ش سيج و منتج زل و الن ات الغ ى عملي سين ف رق التح ودة و ط ة الج مراقب

غلقة و عوامل الجودة المتخصصة المتحكمة في منتجات         اإلحصائي و التحكم أثناء التشغيل و بواسطة الدوائر المفتوحة و الم          
  .النسيج و التشغيل و متغيراتها

  
   اإلحصاء والتصميم للتجارب716  13 07 

ات   ة القصوى   -المجتمع و العين ة اإلمكاني ار الفرضية  - طريق اين  - اختب ل التب ة     - تحلي ا المختلف ل بواسطة طرق األنوف  - التحلي
  . تطبيقات في صناعة الغزل و النسيج- تصميم متعدد العوامل- التجارب تصميم-التصميم العملي لالنوفا

  
   الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخيوط721  13 07

ا      ائى له ات ترآيب الغزل    ,االنواع المختلفة من الخيط والترآيب البن ات الغزل       ,نظري شعيرات فى مختلف ترآيب وترتيب ال
  ميكانيكية زوى الخيوطو, ميكانيكا غزل الشعيرات الرئيسية ,
  

   إنتاج وخواص الخيوط المضخمة722  13 07 
اج         ,ترآيب و خواص غزل االلياف المستمرة للخيوط       رات لطرق التضخيم النت اع درجة الحرارة والمتغي أثير ارتف فحص ت

  .لجةاختبار سلوك الخيط ومناقشة المشاآل التى صادفت ظهورها اثناء المعا,والخيوط المطاطة ,خيوط مضخمة 
  

   تكنولوجيا غزل الخيوط المخلوطة 723  13 07 
  .أغراض الخلط ، نظريات الخلط ، تأثير خلط الشعيرات على خواص الخيط والقماش ، وتكنولوجيا الخلط

  
   تنظيم مصانع الغزل والنسيج724  13 07 

وا                  تحكم للم ات ال ة محتوي ة قائم ة و تكلف سيج ، التكلف ار في مصانع الغزل و      دراسة الجدوى لمصنع الغزل والن د و قطع الغي
  .النسيج و استخدام الكمبيوتر للتحكم في اإلنتاج 

  
   التصميمات  المتقدمة لألقمشة النسيجية725  13 07 

ة التخصص            ى               . متطلبات و إنتاج تراآيب لالقمشة المنسوجة العالي ة تتضمن مشروع التصميم حت شاريع معملي شطة و م ان
  .المنتج النهائى و التجهيز

  
  تحضيرات النسيج المتقدمة726  13 07 

  . تحضير طبقة السداء الفائقة الكثافة- تبويش االلياف المستمرة– التحكم االلى فى الشد فى البوش -التحكم االلى فى التسدية
  

   تكنولوجيا أقمشة  التريكو727  13 07 
  و طرق تكوين الجرسى و الريب و طرق و    - اللحمة  تكنولوجيا لطرق متقدمة لتريكو السداء و  -طرق إنتاج اقمشة التريكو   

امكانيات استخدام الخيط فى التريكو و االنتاجية و الخيوط و حامل الكونات و تطور الماآينات و التصميمات خواص اقمشة                    
  .ات التريكو إدارة عملي- العيوب و طرق ازالتها- قياس الجودة لقياسات الثوابت-تريكو السداء المصنعة مثل ادخال اللحمة 

  
   إدارة تكنولوجيا المالبس728  13 07 

ستهلك                           وب من الم ة ان تحقق الجودة و االداء المطل داد بالمنتجات المطلوب اج و االم  الوضع   -دور مصنع المالبس فى اإلنت
  .الحرج المدادات النسيج مع دراسة المتطلبات لفهم مشاآل التصنيع
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  ية ميكانيكا التراآيب النسيج729  13 07 
شعيرات ع ال ية لتجمي ات األساس ة النظري وط. دراس انيكي للخي سلوك الميك سيج, ال و, الن ادات , التريك و تحت ظروف االجه

  .و تطبيقات االستخدام النهائي, المختلفة
  

   تصميم الخامات النسيجية731  13 07 
ار , منتج في حالة التصميم األولى    تطوير ال . طرق النمذجة و طرق تحليل الخطأ     . التصميم الوظيفي للخامات النسيجية    , االختب

المخاطرة و  . عالقات خاصية البناء مع عمليات التصنيع. إلنتاج النموذج المتقدم للتصميم و تطوير عمليات اإلنتاج     . التحليل
  .و النموذج األولي لإلنتاج, تحليل االختبار, التصميم. الثقة

  
  ات النسيجية  الصناع  إدارة الجودة الشاملة في732  13 07 

امج  .مبادئ األدارة و مفهوم الجودة الهندسية  استراتيجيات و الخطط و العملية و ادوات التشغيل المطلوبة لبدء و استمرار برن
  إدارة الجودة الشاملة آى تنجح فى بيئات المنسوجات الحديثة

  
   الدراسات النظرية في الغزل811  13 07

رة من                . التمشيطنظرية  . نظرية عمليات السحب و الكرد     دوير و غي ات الت نظرية بالون الخيط في الغزل الحلقي وعمل ماآين
  .العمليات المختلفة

  
   الدراسات النظرية في النسيج812  13 07 

  )دفع الهواء، القذيفة، والحربة، دفع الماء(دراسة نظرية قذف اللحمة في ماآينات النسيج التقليدية والغير تقليدية 
  

  خواص الميكانيكية للمواد النسيجية ال813  13 07 
ز             يط والتجهي د الخ ات وتجعي شعيرات وبرم شمل دور ال اقش وت سوجات تن ي المن ة ف ة المرتبي ة الميكانيكي ات التبعي عالق

ا           م بحثه ي ت ل الت واع التحمي التمزق  . لالستجابة الميكانيكية في الغزل والنسيج، االستجابة الديناميكية واالستاتيكية لمختلف أن
  .الحتكاك وخواص الملبوسات آدالة لتكوين المنسوجاتوا
  

   ديناميكا التشغيل814  13 07 
اج                             ا اإلنت ين ميكانيك ا ب داخل م سيج والت شعيرات في الغزل والن ات وال ين الماآين التحليل النظري للديناميكيات والتداخل ما ب

ة          يؤ. والخواص الميكانيكية للخيوط،، األقمشة وتجمعات الشعيرات األخرى       ات المطلوب خذ في االعتبار ديناميكا وحدة العملي
  .لتشغيل الشعيرات حتى المنتج النهائي

  
   هندسة البوليمرات815  13 07 

ة،                رة، ظاهرة الوقت االعتمادي ة للبلم الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية للبوليمرات والشعيرات، الخواص الحراري
  لمواضيع المتقدمة في البثقميكانيكية الكسر والريولوجي، ا

 
   دراسة التكاليف فى صناعة الغزل والنسيج816  13 07 

ة              ة التكلف ح أنظم ية توض االت دراس ز، وح اج والتجهي ات االنت اء عملي وادم أثن ة الع ة ودراس ام والعمال واد الخ ة الم تكلف
  .د أهميتها في تقليل التكلفةالمستخدمة في مصانع الغزل ، دراسة امكانات الماآينات الفنية وتحليلها لتحدي

  
   دراسات متقدمة للخيوط 821  13 07 

هذا القسم من دراسات الخيوط يسمح لمعرفة متقدمة مستقلة خالل بحث وثائقى فى مساحة بحث مختارة اآثر من هذا المنهج                    
ة                       صنيع الخيط و اخر التطورات فى عملي دة لت تحكم و    مبنى على دراسة متقدمة فى الطرق الجدي ى     ال استخدام الحاسب االل

  .العالقات بين خواص الخيط و خواص المنتج سيتم مناقشتها. رق االختياراتوط
  

   هندسة الخيوط 822  13 07 
ة      وط المطاط شة و الخي ضخمة و المزرآ ستمرة و الم ر م ستمرة و الغي اف الم صنيع االلي ضرورية لت ات ال صنيع . العملي ت

اف ال شغيل االلي صنيع و ت شمل ت وط ت ةالخي ى انظم ة و المصنوعة عل ولين(طبيعي تد وال ام الورس رد القطن و القطن ) نظ آ
  .الممشط و التأآيد على خطوات مراقبة الجودة
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   ميكانيكا تراآيب الخيوط المزوية 823  13 07 
ة     زول المختلف ةالبرمات للغ ب وميكانيكي وين وترآي وط(تك ال-خي شة - حب يوروالخيوط المزرآ شكيل   )  س رض لت ع التع م

  .لشعيرات نتيجة االحمال والتأثير على سلوك المنتجا
  

   نظريات تكوين الخيوط فى انظمة الغزل الحديثة  824  13 07 
ة   وط الحديث ى صناعة الخي واه ف ائق المحت يات و الحق اء مراحل  ,االساس ة أثن شعيرات والماآين ين ال ى التفاعل ب وى عل تحت

  التصنيع المختلفة
  

  دمة للتريكو و األقمشة  األنظمة المتق825  13 07 
ة  , تصميم الشكل البنائى و الحدود     , سمات شكل الغرز و ميكانيزمات التريكو للسداء و تريكو اللحمة لألقمشة المعقدة            وانتاجي

و  ة التريك ة لقابلي ات المحتمل اش   , التطبيق وين القم ى تك شد عل وى ال ة و ق ة الميكانيكي ل األنظم واص  , تحلي ى الخ أثير عل الت
  .ية و القياسيةالميكانيك

  
   دراسات متقدمة لتكوين وترآيب األقمشة المنسوجة 826  13 07 

. المحاضرات تغطى دراسات متقدمة في ميكانيكا التشكيل و ترآيب األنسجة و آذلك المناقشات العلمية و الدراسات المستقلة                
وط        ات تحضير الخي سيج       , التقدميات في عملي ساعدة الحرآات ا  , الحرآات الضرورية في الن ة   , لم ة الميكن أثيرهم   , إمكاني و ت

  .البحث الحديث في تشكيل التراآيب المحاآاة المعقدة المتقدمة, على غرفة إدارة النسيج
  

   ميكانيكا آالت النسيج الحديثة827  13 07 
واء   , استهالك الطاقة فى ماآينة النسيج     دفع اله اء   , النسيج ب دفع الم سيج ب ل الحرآي لمختلف األ   , الن ات    التحلي زة في ماآين جه

  .النسيج الحديثة
  

  الخواص الميكانيكية والخواص الريولوجيكالية لأللياف والمواد الغزلية 828  13 07 
ة   اف الطبيعي وجى لأللي ديناميكي و الريول سلوك ال واء و ال اء و االلت ال ، االنحن اد و االنفع ى اإلجه ة لمنحن ة عميق دراس

  .ظرية و األساليب المتقدمةوالصناعية، عرض و مناقشة العالقات الن
  

   دراسة متقدمة في تشغيل األقمشة غير المنسوجة 829  13 07 
الخواص الفيزياء والكيميائية للمواد  -لغير منسوج وإنتاج المواد الخام أساسيات المواد الخام المستخدمة في تشغيل القماش ا

قة الخواص والتراآيب لهذه المواد وآيفية تأثير تلك مقدمة في عال - غير المنسوجة وتقيم خواص الموادالخام لألقمشة
الفهم بعمق لميكانزمات وعمليات التشغيل المستخدمة في إنتاج لخامات غير - العالقة على التطبيق لالستخدام النهائي

جة مسار التشغيل وتحسين عوامل التشغيل للخامات غير المنسو.تصميم وعمل تلك الميكانزمات وتشغيلها .المنسوجة 
  المؤثرة على خواص المنتج

 
   تكنولوجيا المواد المرآبة والذآية831  13 07 

ق             -الخامات المستخدمة    ة مجاالت التطبي ة و الذآي ة في الموادالمرآب ة         .  مقدم ة والذآي واد المرآب اج الم ة    .إنت ات مختلف نظري
  .الستخدامات المواد المرآبة والذآية

 
  غزل مشروع دبلوم فى هندسة ال601  13 07 
   مشروع دبلوم فى هندسة النسيج602  13 07 

   هندسة الغزل والنسيج  الهندسة فىتقرير علمى ماجستير701  13 07   
  فى هندسة الغزل والنسيجرسالة ماجستيرالعلوم  705  13 07 
  فى هندسة الغزل والنسيج الدآتوراه رسالة 801  13 07 
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  الهندسة الكهربية قسم-١٠
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( فة للدراسات العليا البرامج المختل
  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  : دبلوم الدراسات العليا التخصصية-١

  : ساعة معتمدة٣٠على الطالب اجتياز   
              هندسة القوى واآلالت الكهربيةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •

 من قائمة مقررات مستوى الدبلوم التى يعرضها برنامج  مقرراتيدرس الطالب ستة: المقررات االساسية
                 (BB=15)) قوى وآالت(الهندسة الكهربية 

  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية
  الماجستير: ثانيا 

  :ماجستير الهندسة  -١  
درس      لهندسة   اماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات دراسية          ٣٠يجب أن ي دة مق ى     ساعة معتم  ٣باإلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  
       )اتصاالت وااللكترونيات(  الهندسة الكهربية فى  الهندسةماجستير •

يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها : المقررات االساسية
                 (BB=14)) اتصاالت والكترونيات(ندسة الكهربية برنامج اله

يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار : المقررات االختيارية
       .مقررين  من تخصص آخر

  )           هندسة القوى واآلالت الكهربية( فى الهندسة الكهربية   الهندسةماجستير •
يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها : المقررات االساسية

                 (BB=15)) قوى وآالت(برنامج الهندسة الكهربية 
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار : المقررات االختيارية

       .خرمقررين  من تخصص آ
   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    

ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ة ماج ه دراس وم علي ية  ٢٤العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س  ٨ وباإلضافة إل
  . ساعات للرسالة

   ) اتصاالت وااللكترونيات(الهندسة الكهربية  فى  العلوم ماجستير  •
 من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها يدرس الطالب ستة مقررات: المقررات االساسية

                 (BB=14)) اتصاالت والكترونيات(برنامج الهندسة الكهربية 
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار : المقررات االختيارية

       .مقررين  من تخصص آخر
 ) هندسة القوى واآلالت الكهربية(دسة الكهربية  فى  الهنالعلوم ماجستير  •

يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها : المقررات االساسية
                 (BB=15)) قوى وآالت(برنامج الهندسة الكهربية 

ستوى الماجستير ويجوز اختيار يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات م: المقررات االختيارية
       .مقررين  من تخصص آخر

                          

  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 
 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس    

   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 
 .  من تخصص آخر  مقررات ٣ويجوز اختيار  توى الدآتوراةيختار الطالب مقررات من قائمة مس

                                         )  اتصاالت وااللكترونيات( الهندسة الكهربية   دآتوراه الفلسفة فى •
    )                                   واآلالت الكهربيةالقوىهندسة (دآتوراه الفلسفة فى الهندسة الكهربية   •
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  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا 
  

مقررات 
مطلوب 
دراستها 
 سابقا

عدد ساعات
  األمتحان

عدد 
 المسلسل آود المقرر اسم المقرر الساعات

 .١ 610 14 07 شبكات الكمبيوتر 3 3 
 .٢ 611 14 07 مقدمه إلي معالجه اإلشارات الرقمية 3 3 
 .٣ 612 14 07 دخل إلي االتصاالت اإلحصائية ونظريه المعلوماتم 3 3 
 .٤ 631 14 07 انتشار الموجات الكهرومغناطيسية 3 3 
 .٥ 632 14 07 انتشار الموجات في األجواء األرضية 3 3 
 .٦ 660 14 07 المنظومات العشوائية 3 3 
 .٧ 664 14 07 االتصاالت الحرآية 3 3 
 .٨ 667 14 07  ة والتحويلهندسة التليفونات الرقمي 3  3 
 .٩ 670 14 07 مبادئ دوائر النبضات والتوقيت 3 3 
 .١٠ 671 14 07 الدوائر المتكامله التناظريه المتقدمه 3 3 
 .١١ 672 14 07 الخواص الكهربيه والمغناطيسيه للجوامد 3 3 
 .١٢ 673 14 07 الدوائر المتكامله الرقمية المتقدمه 3 3 

اظريه من النوع المعدني األآسيدي الدوائر المتكامله التن 3 3 
 .١٣ 674 14 07 الشبه موصلي

 .١٤ 675 14 07 الطرق المتقدمه في معالجه وتخطيط الدوائر المتكامله 3 3 
 .١٥ 676 14 07 تصميم الدوائر المتكامله بمساعده الكمبيوتر  3 3 
 .١٦ 677 14 07  الميكروموجيهالقياسات 3 3 
 .١٧ 678 14 07 الكترونيات االتصاالت 3 3 
 .١٨ 680 14 07 الكهروبصريات والليزر 3 3 
 .١٩ 690 14 07  الشبكات البصرية المتعددة االرسال بتقسيم الطول الموجى 3  3 
 .٢٠ 611 15 07 هندسة القوي الكهربيه 3 3 
 .٢١ 612 15 07 تصميم نظم القوي الكهربيه ومعداتها 3 3 

ت المواصفات القياسية العالميه والمواصفات الفنية لمعدا 3 3 
 .٢٢ 613 15 07 القوي الكهربيه

 .٢٣ 614  15 07 تطبيقات الحاسب اآللي في هندسة القوي الكهربيه 3 3 
 .٢٤ 615 15 07 حماية منظومات القوي الكهربيه 3 3 
 .٢٥ 620  15 07 التحكم اآللي 3 3 
 .٢٦ 621  15 07 نظم التحكم الخطي 3 3 
 .٢٧ 622  15 07 نظم التحكم الرقمي 3 3 
 .٢٨ 623 15 07 طقي المبرمجالتحكم المن 3 3 
 .٢٩ 624 15 07 تطبيقات الميكروبرسيسور في التحكم ونظم األجهزة 3 3 
 .٣٠ 625  15 07 التعرف علي النظم 3 3 
 .٣١ 626  15 07 طرق التحكم المستخدمة في النظم الكهربية 3 3 

المواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية للتحكم  3 3 
 .٣٢ 627  15 07 ومعدات القياس

 .٣٣ 628  15 07 مبادئ التحكم الرقمي 3 3 
 .٣٤ 631 15 07 اآلالت الكهربية والتحكم اآللي 3 3 
 .٣٥ 632 15 07 اآلالت الكهربية المتقدمة 3 3 
 .٣٦ 641 15 07 )أ(االلكترونيات الصناعيه  3 3 
 .٣٧ 651 15 07 التحريك الكهربي 3 3 
 .٣٨ 652 15 07 لجامدةالتحريك الكهربي باستخدام مكونات الحالة ا 3 3 



  آلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

    
  الالئحة الداخلية

   ٢٠١١للدراسات العليا 

 

 97

المواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية لمعدات  3 3 
 .٣٩ 653 15 07 التحريك

  .٤٠ 710 14 07 آشف اإلشارات 3 3 
 .٤١ 711 14 07 هندسة مرور اإلشارات 3 3 
 .٤٢ 712 14 07 بناء دوائر معالجه اإلشارات الرقمية 3 3 
 .٤٣ 713 14 07 المعالجه المتوافقه لإلشارات 3 3 
 .٤٤ 714 14 07 طرق سريعه لمعالجة اإلشاره 3 3 
 .٤٥ 715 14 07 معالجة الصور 3 3 
 .٤٦ 730 14 07 الطرق العددية للمجاالت المغناطيسية 3 3 
 .٤٧ 731 14 07 الطرق العددية للهوائيات 3 3 
 .٤٨ 732 14 07 آهرومغناطيسية 3 3 
 .٤٩ 735 14 07 انتشار الموجات في األوساط البيولوجية 3 3 
 .٥٠ 736 14 07 هوائيات الميكروموجات 3 3 
 .٥١ 737 14 07 نظريه انتشار الموجات 3 3 
 .٥٢ 738 14 07 نظريه مصفوفات الهوائيات 3 3 
 .٥٣ 739 14 07 نظريه المجاالت الكهرومغناطيسية المتقدمه 3 3  
 .٥٤ 740 14 07 األجهزة الحيويه الطبيه 3 3 
 .٥٥ 741 14 07 نظم التصوير الطبي 3 3 
 .٥٦ 751 14 07 نبائط الصوتية وتطبيقاتهاال 3 3 
 .٥٧ 760 14 07 نظريه التشفير 3 3 
 .٥٨ 761 14 07 نظريه االتصاالت الرقمية 3 3 
 .٥٩ 762 14 07 االتصاالت ذات الطيف الموسع 3 3 
 .٦٠ 770 14 07 ميكانيكا الكم 3 3 
 .٦١ 772 14 07 الكترونيات الحاله الجامدة 3 3 
 .٦٢ 773 14 07 فائقةنبائط ودوائر الموصالت ال 3 3 
 .٦٣ 774 14 07 نظريه الدوائر والتحليل بمساعده الكمبيوتر 3 3 
 .٦٤ 775 14 07 خصائص النمذجه الكمبيوترية لنبائط أشباه الموصالت 3 3 
 .٦٥ 777 14 07 نبائط المواد الجامدة 3 3 
 .٦٦ 778 14 07 نبائط ودوائر الميكروموجات ذات الحاله الجامدة 3 3 
 .٦٧ 780 14 07 ريات وااللكترونوبصرياتنبائط البص 3 3 
 .٦٨ 711 15 07 موضوعات خاصه في هندسة القوي الكهربيه 3 3 
 .٦٩ 712  15 07 موضوعات حديثه في التحكم في منظومات القوي الكهربية 3 3 
 .٧٠ 713 15 07 مصادر الطاقة المتجددة 3 3 
 .٧١ 720  15 07 منظومات التحكم الخطية 3 3 
 .٧٢ 721  15 07 الالخطيمنظومات التحكم  3 3 
 .٧٣ 722  15 07 منظومات التحكم الرقمي 3 3 
 .٧٤ 723  15 07 منظومات التحكم األمثل 3 3 
 .٧٥ 724  15 07 مقرر متقدم في التحكم 3 3 
 .٧٦ 725  15 07 المنظومات المتالئمة وطرق التعرف 3 3 
 .٧٧ 726  15 07 تصميم ومحاآاة منظومات التحكم 3 3 
 .٧٨ 728 15 07 هالشبكات العصبي 3 3 
 .٧٩ 731 15 07 النظرية العامة لآلالت الكهربية 3 3 
 .٨٠ 732 15 07 أنواع خاصة من اآلالت الكهربية  3 3 
 .٨١ 733  15 07 ديناميكية وتمثيل اآلالت الكهربية 3 3 
 .٨٢ 741 15 07 )ب(االلكترونيات الصناعيه  3 3 
 .٨٣  751 15 07  التحريك الكهربي باستخدام مكونات الحالة الجامدة 3 3 
 .٨٤ 752  15 07 التحكم في منظومات التحريك للتيار المتردد 3 3 
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استخدام الميكروبرسيسور للتحكم في منظومات التحريك  3 3 
 .٨٥ 753  15 07 الكهربي

الدوائر الرقمية والمنطقية ألجهزه التحريك ذات الحالة  3 3 
 .٨٦ 754  15 07 الجامدة

 .٨٧ 761 15 07 الكهربيهموضوعات مختاره في القياسات  3 3 
 .٨٨ 771 15 07 تطبيقات الطرق الرياضية في الهندسة الكهربيه 3 3 
 .٨٩ 811 15 07 تحليل نظم القوي 3 3 
 .٩٠ 812 15 07 تخطيط نظم القوي 3 3 
 .٩١ 813 15 07 التشغيل األمثل لنظم القوي 3 3 
 .٩٢ 814 15 07 الحاالت العابرة في منظومات القوي 3 3 
 .٩٣ 815 15 07  العاليهندسة الجهد 3 3 
 .٩٤ 816 15 07 مرحالت الحماية االستاتيكيه والرقمية 3 3 
 .٩٥ 817 15 07 المواد الكهربيه 3 3 

 
 .٩٦ 601  15 07  مشروع دبلوم فى هندسة القوى واآلالت الكهربية 3  مناقشة 

تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكهربية 3  مناقشة 
  ) ربيةهندسة القوى واآلالت الكه(

07 15 701 ٩٧. 

الهندسة فى الهندسة الكهربيةتقرير علمى ماجستير  3  مناقشة 
   )اتصاالت والكترونيات(

07 14 701 ٩٨. 

هندسة القوى(فى الهندسة الكهربية رسالة ماجستيرالعلوم  8  مناقشة 
  )واآلالت الكهربية

07 15 705 ٩٩. 

اتصاالت( فى الهندسة الكهربية رسالة ماجستيرالعلوم  8  مناقشة 
  )والكترونيات

07 14 705 ١٠٠.

هندسة القوى(فى الهندسة الكهربية  الدآتوراهرسالة  24  مناقشة 
  )واآلالت الكهربية

07 15 801 ١٠١.

اتصاالت( فى الهندسة الكهربية  الدآتوراهرسالة  24  مناقشة 
  )والكترونيات

07 14 801 ١٠٢.

  
  ) دآتوراه –تير  ماجس–دبلوم ( وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا 

 
  شبكات الكمبيوتر610 14 07 

ا  وتر ونظمه ات الكمبي وتر -معماري بكات الكمبي ه  - موضوعات ش وتر ومكونات وين الكمبي ل – تك ات التحوي ائف - تقني  وظ
ل الوصل      - نظم النقل والتجميع     - التحكم في الشبكات     - نظم وصل البيانات     - معماريات الشبكات    -الشبكات     أمثلة محددة مث

  .من نقطة إلى نقطة والتوابع األرضية وحزم الراديو والشبكات المحلية
  

  مقدمه إلي معالجه اإلشارات الرقمية 611 14 07
دد   زمن المح نظم ذات ال ارات وال ويالت –اإلش سريع   – Z تح ورير ال ل ف دد و تحوي ورير المح ل ف ذ – تحوي صميم وتنفي  ت

ذاتي         – حذف االرتباط    –ة   معالجة اإلشارات العشوائي   –المرشحات الرقمية    داد ال ؤ واالرت  معالجة اإلشارات     – عمليات التنب
  . تنفيذ بعض الطرق عن طريق الحاسب– التنبؤ الطيفي – الطرق غيرا لخطية للمعالجة –ذات المحورين 

  
  مدخل إلي االتصاالت اإلحصائية ونظريه المعلومات612 14 07  

ع   -خالل النظم الخطية والالخطية معالجة اإلشارات العشوائية وآثافة الطيف       المعالجة المستقرة لالستشعار العريض وتوزي
اه  – مفهوم المنبع -) التوزيع الالطيفى(الضوضاء والترشيح والتوزيع الالجاوس    ل للمعلومات والمعلومات     - القن دل النق  مع

شفير المصدري      -التبادلية وسعة القناة     شوه        - الت دل الت ة مع وات ذا   - نظري شفير      -ت الضوضاء     القن ة الت سالت   - نظري  متسل
  . تطبيقات-مارآوف 
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  انتشار الموجات الكهرومغناطيسية 631 14 07
سية     ة الكهرومغناطي ز ـ               -أساسيات النظري سي ومتجهات هرت د الكهرومغناطي ة ـ الجه ة الحل الواحد وشروط الحاف  نظري

شمل األ          زمن واألوساط                 المعادلة الموجية لألنواع المختلفة من األوساط و ت رة مع ال سة و األوساط المتغي ر متجان وساط الغي
نقط               -ذات االعتماد االتجاهى     ة ذات ال ستوية في األوساط العازل د الحواف          - انتشار الموجات الم  - االنعكاس واإلرسال عن

  .ت المتوازية انتشار الموجات في األوساط ذات الطبقا- انتشار الموجات في األوساط المؤينه -الموجات السطحية 
  

  انتشار الموجات في األجواء األرضية632 14 07 
شار الموجات األرضية   سطحية  - الموجات المباشرة  -انت اء سطح األرض  - الموجات ال أثير انحن أثير خشونة سطح - ت  ت

د      - االنكسار القياسي    - انتشار الموجات في طبقة التروبوسفير       - مناطق فريتل    -األرض   سار الزائ اقص     - االنك سار الن  االنك
ة االيونوسفير   - االنتشار عن طريق البعثرة من التروبوسفير  - ظاهرة الخفوت    -واالنكسار الحرج     انتشار الموجات في طبق

ازك  - الظواهر الطبيعية في طبقتي االيونوسفير والماجنيتوسفير    - تأثير الفقد والمجال المغناطيسي لألرض       -  البعثرة من الني
  .ثلي لالتصاالت خالل طبقة االيونوسفير اإلشارات الم-
  

  المنظومات العشوائية 660 14 07
ين  تحكم والتخم ي ال ل –الرياضيات ف ؤ األمث يح والتنب ة  – الترش شوائية الديناميكي ات الع ي المنظوم رات ف ين المتغي  – تخم

  .ئية تصميم األنظمة العشوا– الدوائر الفعالة ذات المقاومات والمكثفات –تصميم المرشحات 
  

  االتصاالت الحرآية 664 14 07
ردد      – الخلوية   –مقدمة لنظم االتصاالت الحرآية      ة       – إعادة استخدام الت اة االتصاالت الحرآي شار الموجات   – خواص قن  انت

سكنية            ة ال ة الكثاف د في المسار         –في المناطق السكنية والمناطق القليل اذج الفق وع    – نم وق من ن ى " الخف واإلظالل من   " رال
ة     – تقليل تأثير التداخل بين القنوات المختلفة        –نوع اللوجاريثمى الطبيعي    ال وائح االتصاالت الحرآي سعة   – ل لة وال  – المراس

  . نظم االتصاالت الشخصية– تقسيم الشفرة –نظم الطيف الموسع ونظم تعدد المقاومة 
  

   هندسة التليفونات الرقمية والتحويل667 14 07
ة       –الصوت   ترقيم   –تعاقب الدوائر    ة          – طرق تشفير الكالم المختلف ة لهيئ ديل   –) CCITT( المواصفات القياسية التنظيمي  تب

دوائر  وقعي –ال سيم الم ديل بالتق صغيرة  – التب ائل ال تعمال الوس ديل باس ت( التب ائل  –) باآي تعمال الرس سريع باس ديل ال  التب
  .يل المختلفة تحليل أداء نظم التبد– اللوائح المختلفة للتبديل –الصغيرة 

  
  مبادئ دوائر النبضات والتوقيت 670 14 07

ستعملة في نظم النبضات             دوال الم د أشكال الموجات وال ة لتولي دوائر التحويل والتوقيت وتشكيل الموجات والدوائر المنطقي
  . تقنيات تحليل موديالت الدوائر الجامدة والمتكاملة والالخطية–وأجهزة القياس والكمبيوتر 

  
  الدوائر المتكامله التناظريه المتقدمه671 14 07  

ضبان   ة ذات الق ة المتكامل دوائر التناظري صميم ال ل وت د  –شرح وتحلي ذا األداء لتحدي دود ه دوائر وح ة وأداء ال ة آمي  دراس
ي  ات المثل ة  –التقني ة الخطي دوائر المتكامل وعات ال ة – موض رات العملي ضة  – المكب ضوضاء المنخف رات ذات ال  مكب

  . الدوائر الشبه خطية لمعالجة اإلشارات–ددات العالية والنطاق العريض والتر
  

  الخواص الكهربيه والمغناطيسيه للجوامد672 14 07  
د   سية للجوام ة والمغناطي ة الخصائص الكهربي اق  –دراس ة النط ة لنظري سطح – مقدم االت ال واد  – ح ة والم واد العازل  الم

  .اطيسية الحديدية والموصلة الفائقةالمغناطيسية والمواد الحديدية والمغن
  

  الدوائر المتكامله الرقمية المتقدمه673 14 07  
ر             ع القياسي الكبي صنيع      –تصميم وتحليل الدوائر المتكاملة ذات التجمي ائط    – طرق الت أثيرات العارضة   – خصائص النب  الت

ذاآرات      –سرعة والقدرة المستهلكة    على الدوائر اإلستاتيكية والديناميكية لوظائف المنطق والذاآرة حساب ال         واع ال  تصميم أن
  . إستخدام الشرائح والوسائل والكمبيوترالمساعدة-
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  الدوائر المتكامله التناظريه من النوع المعدني األآسيدي الشبه موصلي674 14 07 
ة      ة التناظري دوائر المتكامل صميم ال ة ـ اإلشارات ال       -)  (MOSأساسيات ت ر تناظري اط دوائ رات   -صغيرة أنم صميم المكب  ت

زين   ات والتخ ر العين ة ودوائ والت التناظري نادى  -والمح ت اإلس ات والفول ر المقارن ي  - دوائ ى رقم اظرى إل رات التن  مغي
  .والعكس

  
  الطرق المتقدمه في معالجه وتخطيط الدوائر المتكامله 675 14 07

ى   X بأشعة  :لمعالجة البصرية   طرق ا- تقنيات التصنيع وتصميم الدوائر    -معالجة بنية النبائط     شعاع الاللكترون راآم  -، بال  ت
  . ظاهرة توازن الضوء والعيب في تحكم المعالجة-طبقات الفيلم السميك النمشي المبلل والجامد والثقب األيوني 

  
  تصميم الدوائر المتكاملة بمساعده الكمبيوتر 676 14 07

ددة تتصل بتطوير وتصم              وتر        هذا المقرر يغطى موضوعات متع ساعدة الكمبي ة بم دوائر المتكامل رر يوضح       -يم ال ذا المق  ه
  . وآذا موضوعات تصميم الدوائر المتكاملة ومراجعتها واختبارها-تقنيات تصميم الدوائر من الناحيتين النظرية والتطبيقية 

  
  الميكروموجيه القياسات 677 14 07  

سطحية  -متجانس   تأثير األشغال الغير     -النظرية العامة لدالئل الموجات      ة   - دالئل الموجات ال ات الدوري ات  - الترآيب  المكون
ة   - النبائط الميكروموجية الغير فعالة - التمثيل باستعمال مؤشرات البعثرة     -الميكروموجية    المرشحات  - الرابطات االتجاهي

داوالت  - داخل   - المفاصالت والم ستة م ات ذات ال ة  - الرابط دوائر الميكروموجي دوا- ال ة   ال ة المتكامل  -ئر الميكروموجي
  . النبائط والدوائر التي تمت دراستها-القياس المعملي لمؤشرات البعثرة لبعض المكونات 

  
  الكترونيات االتصاالت 678 14 07

 - أنشوطة الطور   - إلى أعلى وأسفل     - المغيرات   -الخالطات  : نظم الدوائر االلكترونية العامة المستخدمة في نظم االتصاالت       
 دوائر الحمل واسترجاع - محوالت هلبرت والمهجنات - مزيحات األطوار -المواصفات / تصميم المرشحات - (PLL)ط  نم

  . دوائر معالجة اإلشارات- دوائر التوقيت والنبض -النبض 
  

  الكهروبصريات والليزر 680 14 07
ا    -عزل  خصائص البللورات ومتجهة ال   , بصريات الموجات الجاوسية  : إنتشار شعاع الليزر    ظاهرة الكهروبصريات ونبائطه

ل  -النمط القدير وتحليل االستقرار ) الفجوات الرنانة لليزر  ( مقدمة في البصريات الالخطية      -صوتي  / الحيود البصري  -  تحلي
:  موضوعات خاصة - Q التحويل - آسب الليزر وتشبع الكسب -المعادالت ميكانيكية اإلستعراض المتجانس و الالمتجانس      

  .ط نبضات الليزر بعثرة رامان وبرليونىإنضغا
  

  الشبكات البصرية المتعددة االرسال بتقسيم الطول الموجى  690 14 07
سيم الطول الموجى    -الكاشفات البصرية،االلياف البصرية,المصادر البصرية  ادىء  : مبادىء ومكونات تعددية االرسال بتق مب

رددى البصرى،تن شغيل،عرض الطيف وعرض النطاق الت ديات الت سيم الطول الموجى،تح ال بتق ة االرس بكات تعددي فيذ ش
صميم  وجى -الت ول الم سيم الط ال بتق ددات االرس اف :متع ات االلي اخ ٢×٢مقرن داخل م ددات ت ات النجمة،متع - ،مقرن

ات       ات الموج وزع موجه ة،محزوزات م راج الليفي ود،محزوزات ب در،محزوزات الحي صرية  -زين حات الب  المرش
ضباطية حات :االن ابرىمرش اخ -ف داخل م رو الليفية،ت ددة  - بي زوزات المتع حات المح زيندراالنطباطى،مرش

صوتى ضباطية،مرشحات ال ضباطية-االن صرية االن وجى ذات  -. ب سيم الطول الم ال بتق ددة االرس صرية المتع شبكات الب  ال
ة الثاب            :القفزة الواحدة  ه الطول الموجى،برتوآوالت االحال ة     شبكات البث والتحديد،شبكات توجي ة وشبه الثابت  برتوآوالت   -.ت

 -.برتوآوالت الوصول العشوائى مع ألوها المشقوقة، الحماية ضد االصطدام          : النقل –الوصول العشوائى دون تنسيق ما قبل       
ا   / برتوآول ألوها:  النقل–بروتوآوالت الوصول العشوائى دون تنسيق ما قبل   ا،بروتكول مشقوق الوه ا،برتوآول  /ألوه ألوه

  .ألوها/المنافذ بحس الناقل،برتوآول تعددية المنافذ بحس الناقلتعددية/ألوها
  

  هندسة القوي الكهربيه 611 15 07
أريض                        درة ـ ت ات الق ارات ـ مكثف ات واختب درة ـ تطبيق ع ومحوالت الق وازل ـ نظم التوزي سيق الع الي ـ تن ة الضغط الع تقني

  ).الطرق واألجهزة(منظومات القوى 
  

  قوي الكهربيه ومعداتهاتصميم نظم ال612 15 07  
وى ـ        التطور في مجال معدات القوى ومواصفاتها القياسية الدولية ـ اختبارات معدات القوى ـ التصميم الكامل لمنظومات الق

  .تطبيق نظم التصميم باستخدام الحاسب اآللي واستخدام معدات القوى الكهربية
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  فنية لمعدات القوي الكهربيهالمواصفات القياسية العالميه والمواصفات ال 613 15 07
ة  ية العالمي فات القياس ة  : المواص فات العالمي ة    IECالمواص ارات والفحص ومتابع ة واالختب فات الفني صوص المواص  بخ

  .معدات القوى
  

  تطبيقات الحاسب اآللي في هندسة القوي الكهربيه 614 15 07
رامج           ة ـ استخدام الب وى الكهربي ي في هندسة الق ة في هندسة         طرق الحاسب اآلل ات الطرق العددي سابقة اإلعداد ـ تطبيق  ال

  .القوى
  

  حماية منظومات القوي الكهربيه 615 15 07
ادة              وازن ـ إع نظم ومرحالت الخروج عن الت زان ال ة ـ أت ة الخلفي األنواع الخاصة من المرحالت الكهرومغناطيسية ـ الحماي

ر       -لةالثقل والتزامن ـ حماية نظام القوى الكهربية المتكام  ايرة المرحالت ـ دوائ ار ومع  تنسيق المرحالت وخطط اللقط ـ اختب
  . اختبارات التشغيل ـ اختبارات نظم الحماية-اللقط والمرحالت المساعدة 

  
  التحكم اآللي 620 15 07

ة     نظم الخطي ى ال ة عل ل   –مراجع ة للتحلي رق التقليدي ال  – الط ل الح ي – تمثي ة – الفراغ ة – التحكمي ص– الالخطي ميم  ت
  . تمثيل الحال الفراغي للنظم الرقمية– مقدمة للنظم الرقمية – المالحظية –المتحكمات 

  
  نظم التحكم الخطي 621 15 07

ددة   – االحكمية – نظم متعددة الدخول والخرج –مراجعة المتحكمات ذات الدخل الواحد والخرج الواحد        نظم متع  الالخطية لل
  . اتزان النظم الخطية باستخدام الطرق المختلفة–المتحكمات المثلي  تطبيقات على تصميم –الدخل والخرج 

  
  نظم التحكم الرقمي 622 15 07

نظم        ل ال ى       – نموذج فضاء الحال المتقطع          – Z التصميم باستخدام تحويالت        –مراجعة على تحلي ة عل ة والالخطي  االحكمي
  . الرقمية باستخدام طرق مختلفة اتزان النظم– تصميم المتحكمات الرقمية –نظمئ التحكم المتقطعة 

  
  التحكم المنطقي المبرمج 623 15 07

تح ـ المتحكمات المطرده                  ل والف الوج ـ متحكمات القف ة لمتحكمات أن دوائر المغلق تحكم ذات ال نظم ال ة ل ة  –مقدم  – المتكامل
تقاقية  تقاقية  -االش ة واالش رده والمتكامل ة - المط ات الرقمي نظم – المتحكم ى ال ة عل رمج      أمثل ات المب صناعية ـ المتحكم  ال

اوين  – المنطق المباشر والمنطق الرقمي   - خطوات التشغيل -لمتحكمات صناعية ـ الخصائص العامة وشكل المنظومة    العن
ه          دوال المتقطع دادات ـ ال ات والع سجالت ـ الموقف م        -وال دائري ـ تحك تحكم ال ابع وال الوج المتت شغيل األن شعار  - PID ت  است

PLC  
  

  تطبيقات الميكروبرسيسور في التحكم ونظم األجهزة624 15 07  
سور   ة الميكروبرسي ة القضبان            : مقابل ة ـ مقابل ارات المقابل ة ـ اعتب ات المقابل ات ـ طبق ة    ( تعريف ر التزامني ة وغي ـ  ) التزامني

  .الت أنالوج رقميالذاآرة والمقابلة المحيطة ـ الذاآرة الخرائطية ـ المقابلة األنالوج للميكروبروسيسور ـ محو
  

  التعرف علي النظم625 15 07 
ة    –المبادئ اإلحصائية وطرق الحل األمثل       نظم الذاتي ارامترات في ال ل   :  تتبع الب ى االستجابة    –ذات الحل األمث  التعرف عل

ضية  صائية    –النب الطرق اإلح ارامترات ب دير الب سبقة    – تق صائيات م دون إح ارامترات ب دير الب ارام – تق دير الب ترات  تق
ونبرجر    – الطرق التجريبية    – التعرف باستخدام محوالت البالس العكسية       – تقدير االستجابة الترددية     –الموزعة    مالحظ لي
  .المثالي

  
  طرق التحكم المستخدمة في النظم الكهربية 626 15 07 

ة  نظم الكهربي ف ال ة لتعري ام المناسب –مقدم وذج النظ ة – نم ات التقليدي دد – المتحكم روق   الع وع وف د مجم ة لتولي الالزم
ات  ه  –البيان ة والطرق الميكانيكي ة  – الطرق الكهربي كال تخطيطي اء أش ة وبن م متكامل شاء نظ تحكم  – إن م ال ى نظ ة عل  أمثل

   . طرق المقابلة– المتحكمات المبرمجة – نظم التحكم في الجهد والتردد – نظم التحكم في السرعات –الموضعي 
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  ت القياسية العالمية والمواصفات الفنية للتحكم ومعدات القياسالمواصفا627 15 07 
 لمعدات – فحص واختبارات التشغيل  – بالمواصفات الرئيسية، االختبارات     IECتغطية شاملة للقياسات الدولية مثل قياسات       

  .التحكم والقياس
  

  مبادئ التحكم الرقمي 628 15 07
 تصميم – تمييز التعويض المستمر – المرشحات الرقمية – Z تحويالت –خلفية الحاسب الرقمي في تقطيع التحكم بالتغذية ال  

د          –التعويض المميز    ة            – األخطاء الناتجة من التحدي ر الحال ق متغي شاهدات عن طري صميم المتحكمات والم ارات  – ت  اختب
  . التحكم غير الخطى الحديث لمحرآات التزامن–معملية لنظم الطاقة 

  
 كهربية والتحكم اآللياآلالت ال 631 15 07

ه                   d-qنموذج   ة ـ نظم التنبي اذج الخطي ة ـ النم ل اآلالت المتزامن ة ـ نظم الوحدة ـ تمثي آلالت المتزامن ى    - ل ه عل أثير التنبي  ت
  .االتزان ـ النظم ذات اآلالت المتعددة ـ منظومات الجهد اآللية ـ التحكم في نظم التنبيه

  
  اآلالت الكهربية المتقدمة632 15 07 

ن اآلالت               ة م واع الخاص ة ـ األن ي اآلالت الكهربي سية ف االت الكهرومغناطي ة ـ المج ل الطاق ية لتحوي صورات األساس الت
ة   (الكهربية  واع الخطي واع األقطاب المختلطة    PM المحرآات ذات الخطوة ـ ومحرآات     -األن ة   )  ـ أن دات ذات التغذي المول

  ).النوع القائم بذاته(الذاتية 
  

  )أ(لكترونيات الصناعيه اال 641 15 07
  . دوائر االنطالق– مقطع رباعي – المغيرات الدائرية – طرق تخفيض التوافقيات –عالقات الجهد والتيار 

  
  التحريك الكهربي 651 15 07

زان                ستقر واالت زان الم ال ـ االت واع األحم ة ـ أن ة آالت التحريك الكهربي ة ـ ديناميكي سيمات آالت التحريك الكهربي  أسس وتق
ردد              ار المت ستمر ومحرآات التي ار الم تحكم في سرعة محرآات التي ابر ـ ال ة         -الع ة ـ فرمل دء المحرآات الكهربي  طرق ب

  ٠) دورات األحمال والمقننات الحرارية ( دراسة سخونة المحرآات -المحرآات الكهربية ـ المقننات 
  

  التحريك الكهربي باستخدام مكونات الحالة الجامدة652 15 07 
اع   مغ ة أرب ستمر ذات األربع ار الم رات التي سرعة  –ي ر ال تخدام دوائ ستقلة باس ة الم ستمر ذات التغذي ار الم ة التي ل آل  – تحلي

زالق  –التيار ذات التغذية الخلفية      زم الثابت   ( نظم تصحيح طاقة االن ة   , نظم الع درة الثابت ات الرخوه آلالت   –) نظم الق  البادئ
  .ابيالتيار المتردد ذات القفص السنج

  
  المواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية لمعدات التحريك 653 15 07

شغيل      IECتغطية شاملة للقياسات الدولية مثل قياسات  ارات الت يش واختب ارات والتفت  المتعلقة بالمواصفات الرئيسية ـ االختب
  .لآلالت الكهربية ومعدات الجر

  
  آشف اإلشارات 710 14 07
ام        –ائية ومقياس بييز ونيومان   القرارات الثن  سبة اإلبه ل ن د جرام وشميت      –بيرسون وتقلي اس    – تعام االت ومقي  نسب االحتم

ان        – المرشح المثالث المعمم     –الكشف   ر وآالم ة     – مرشحات وين الي للثوابت    – الكاشفات المثالي ؤ المث ات في   – التنب  تطبيق
  .الرادار ونظم االتصاالت

  
  راتهندسة مرور اإلشا 711 14 07
 –توزيع المرور والواجديه    :  الوصف اإلحصائي  – األبعاد   – التغييرات   – وحدة المرور    – مرور اإلشارات    –مبادئ نظرية   

د          –نظم الفقد ونظم التأخير      د في نظم الفق ع الزائ اء   / توزي ع مرور اإلشارات          – نظم الوصالت      –االرتق ر توزي  نظم  – دوائ
  .ئد حساسية التحميل الزا–التأخير المرآبة 

  
  بناء دوائر معالجه اإلشارات الرقمية 712 14 07

 عمليات معالجة اإلشارات بما –نظام التصميم والتنفيذ لمعالجة اإلشارات والمرشحات الرقمية التي تعمل في الوقت الحقيقي             
درة        –فيها تحويل فورير المحدد واللف المحدد وتحويل جيب التمام           ات في معالجة       ت – تحويل هارتلى والتنبؤ بطيف الق طبيق

  .الكالم والصور واالتصاالت ومعالجة إشارات الرادار واإلشارات الصوتية
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  المعالجة المتوافقة لإلشارات713 14 07 
ة      –نظرية وتطبيق الترشيح المتوافق للنظم ومعالجة اإلشارات          – الطرق التكرارية للوصول للحل األمثل وخواصها التقاربي

شاف اإلشارة       – مرشح آالمان المتوافق وطرق اقل التربيعات        – LMSقة   طري –المرشحات المستعرضة     التطبيقات في اآت
  . تطبيق على الحاسب لبعض الطرق–وحذف الضوضاء ومعالجة الكالم 

  
  طرق سريعة لمعالجة اإلشارة714 14 07 

ورير المحدد        ل ف ة    –طرق سريعة للف القصير وتحوي ام النظري دة المحاور    التحويالت و  – تحويالت األرق ات عدي  –اللف
  . تطبيقات على الحاسب–طرق بناء المرشحات 

  
  معالجة الصور715 14 07 

دها وضغطها وتحسينها      – معالجة اإلشارات على عدة محاور  –نظرية وتطبيق معالجة الصور رقميا       رة الصور وتحدي  بعث
  .ك نماذجهاوإعادتها وتقسيمها لطوائف ووصف شكلها وإعادة بناؤها من اسقاطها وإدرا

  
 الطرق العددية للمجاالت المغناطيسية 730 14 07

تاتيكية   ي الكهروس ة  -الطرق الرياضية ف ادالت التفاضلية الجزئي ن المع ة م كال المتطابق ة - األش روق التقريبي  - طرق الف
ة   يم االبتدائي ة ذات الق سائل الحددي ب -الم تقرار والتقري ة - طرق االس ا  طرق - طرق العناصر الجزئي زم وتطبيقاته  -الع

  .محاآاة آمبيوترية لبعض الطرق العددية
  

  الطرق العددية للهوائيات731 14 07 
ات   ة للهوائي ون العددي ة  –الفن ادالت المتكامل ل المع زوم  – ح رق الع ويالت - ط سريعة ( تح ورير ال امالت  ) ف رق التك وط

ة       ة        –المحددة ذات العناصر المجزئ رددات العالي ات    - طرق الت ات المسطحة        تطبيق ى الهوائي ة       -عل ات الواقع  شرائح الطبقي
  . محاآاة آمبيوترية لبعض هذه الطرق العددية-والمنظومات والقنوات وتصميم ترآيب الهوائيات 

  
  آهرومغناطيسية 732 14 07

ة     –مشاآل القيم الحدودية     ة      – الحلول التقريبي ول التحليلي ة      – الحل تاتيكية  –سية  المجاالت المغناطي  – المجاالت الكهربي  االس
تاتيكية   به االس سية      –وش ة المغناطي االت الكهربي شحونة والمج سيمات الم ين الج ل ب ل   – التفاع ي تحلي ة ف رق الخاص  الط

  . تطبيقات–المجاالت 
  

  انتشار الموجات في األوساط البيولوجية 735 14 07
ال اإلشعاع    – للجسم البشرى     قياس الثوابت الكهربية   – سلوآيات الجزئيات الحيوية     –التعاريف الطبية    ة انتق ق  – نظري  تطبي

  . األجزاء الميكروموجيه المستعملة للجسم البشرى–اإلشارات الميكروموجيه في الجسم البشرى 
  

  هوائيات الميكروموجات736 14 07  
ات  – الفتحات ذات التغذية المتجانسة والتغذية الغير متجانسة –قاعدة التكافؤ وجهود اإلشعاع      وق   هوائي ات ذات  –الب  الهوائي

ة            –األسطح العاآسة المنحنية     ضوئية والطرق التقريبي ات العدسية      – طرق األشعة ال ة        – الهوائي شرائح الدقيق ات ال  – هوائي
  . الخواص لبعض هوائيات الميكروموجات–القياس المعملي 

  
  نظريه انتشار الموجات737 14 07  

اد ا         شار المزدوج    -التجاهى   انتشار الموجات في األوساط ذات االعتم سية     - االنت واد المغناطي شار في الم -) الفيريت ( االنت
ا الممغنطة      شار في وسط البالزم سة     –االنت ر متجان شار الموجات في األوساط الغي ة وطرق األشعة   – انت  الطرق التقريبي

شار الموجات  ة -النت ة -WKB طريق اط المفرق ي األوس ضات ف شار النب ل– انت صميم األمث شار خالل  الت ارات لالنت  لإلش
شتت      –األوساط المفرقة واألوساط الغير متجانسة       ادئ الت شتت        – مب ساحة مقطع الت شتت من الكرات واالسطوانات         – م  الت

  .الجيدة التوصيل الكهربي
  

  نظريه مصفوفات الهوائيات  738 14 07
سة         ستوية المتجان ة والم ى شكل ق      -المصفوفات الخطي ة عل اقص    المصفوفات الدائري ر    -طع ن ة الغي  المصفوفات ذات التغذي

 المصفوفات – المصفوفات المتأقلمة وطرق ترآيب الشعاع - طرق تصميم المصفوفات ذات االتجاهية المتساوية  –متجانسة  
  . مصفوفات معالجة اإلشارة–العشوائية وطرق تدقيق الفتحة 
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  نظريه المجاالت الكهرومغناطيسية المتقدمة739 14 07 
سائل اإلشعاع      -المستوية واالسطوانية والكروية    :  الموجهة الموجات ه            - م يم الحاف سائل ق شتت والتعرف آم ة في     - الت  مقدم

ددة               –تحليل المصفوفات المتجهة     اد االتجاهى والمتع ة ذات االعتم  – انتشار المجاالت الكهرومغناطيسية في األوساط المؤين
سبية   –رآة  االنتشار في األوساط المتح–تيارات الجزئيات   أثيرات الن سة واألوساط       - الت ر متجان شار في األوساط الغي  االنت

  .العشوائية
  

  األجهزة الحيوية الطبية 740 14 07
دم         –مبادئ التصوير بالرنين المغناطيسي النووي       اس سريان ال رات             – مبادئ قي اس المتغي ة لقي زة الطبي ون األجه ات فن  تقني

ى  ار االآلينيك اس وت-ذات االعتب ة   قي ة البيولوجي شرات الطبي وجى والمنت د البيول ل الجه ي -حلي ان الكهرب رات - األم  المكب
  . تحليل اإلشارات وعرضها على الكمبيوتر المعملي-العملية لمعالجة اإلشارات والمواجهة الكمبيوترية 

  
  نظم التصوير الطبي741 14 07 

الكمبيوتر   – Xبأشعة  التصوير  : القواعد األساسية لتصوير البنية األساسية للجسم      سي   – التصوير ب رنين المغناطي  الطب  – ال
ة اإليضاح             – الفوق صوتيات    –النووي   ة دق ديل     – تحليل النظم المثارة والمعرضة بدالل ة التع درة  -حساسية الكشف   – دال  ق

  .الضوضاء علي توضيح األمراض وتحسين التشخيص
  

  النبائط الصوتية وتطبيقاتها 751 14 07
شعرات الك ة   مست نمط المختلف ل ال صريات وتحلي شعرات الكهروضغط  –هروب زو( مست حات  –) آهروبي ات المرش  وتطبيق

صدمية  صوتية –ال ات ال صوتية - الرنان شعات ال عاع  – الم شكيل اإلش صاالت  - طرق ت م االت ي نظ ات ف ات - تطبيق  تطبيق
  .التصوير الفوق صوتي

  
  نظريه التشفير 760 14 07

شفير   -مقدمة عن تقنيات التشفير    دل الت وات   - مقدمة عن نظرية مع شفير القن شفير    – الخوارزم  - ت شفير واسترجاع الت  – الت
  .تقييم أداء التشفير لقنوات االتصال

  
  نظريه االتصاالت الرقمية761 14 07  

د      - الحدود األساسية للتشفير والتعديل ومعدالت السعة والقطع         – الكشف   –المستقبل األمثل    ديل الطورى ال شفير  –ائم  التع  الت
  . التوازن- القنوات المرشحة وتداخل الرموز - التشفير والتوازن المشترك -للقنوات ذات التداخل 

  
  االتصاالت ذات الطيف الموسع 762 14 07

ردد        – نظم التتابع المباشر     –مقدمة لنظم االتصاالت ذات الطيف الموسع المختلفة         ي       – نظم القفز من الت ديل التقريب  نظم التع
شوشرة       – آسب المعالجة    – والنظم المختلطة    – داخل وال أ آمؤشر أداء         – إشارات الت دل الخط شبيهة       – مع شفرات ال د ال  تولي

ة في نظم المقاسم ذات الطيف الموسع                  –بالضوضاء   زامن والمتابع ات في نظم االتصاالت ذات الطيف            – طرق الت  تطبيق
سكرية  صاالت الع ي االت ار –الموسع ف صاالت األقم صناعية  ات ي –ال صاالت ف اني واالت لكية داخل المب صاالت الالس  االت

  .األوساط ذات الخفوق
  

  ميكانيكا الكم770 14 07  
  .مقدمة عن طرق ميكانيكا الكم وتطبيقاتها في القدرة والجزئيات والحاالت الجامدة والنووية والطبيعية العملية

  
  إلكترونيات الكم والبصريات771 14 07  

دة                           : يزرأساسيات الل  ة الجام زر الحال باه الموصالت ولي زر أش از ولي زر الغ ل لي زر مث ين من اللي ا   –تحليل نظام مع  ديناميك
  . بصريات دليل الموجات وتطبيقات البصريات المتجانسة– البصريات الالخطية – ظاهرة الضوضاء –الليزر 

  
  الكترونيات الحالة الجامدة772 14 07  

 إحصائيات آثافة مستويات الطاقة     – الكتلة الفعالة    – تردد السيكلوترون    – نظريات حلقات الطاقة     –النظام البللورى والتماثل    
  . العمليات والخواص الضوئية– خواص الواجهة – نظرية انتقال الحوامل – نظرية إعادة التجمع –
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  نبائط ودوائر الموصالت الفائقة773 14 07  
ة   ن الموصولية الفائق ة م ات  ازدواج–مقدم سنبرج– اإللكتروني ة جي صفية  - نظري رد وت زئ المف ة للج ة النفقي د والنظري الن

ف ة ووصالت جوزيف–سون -جوزي ة الموصالت الفائق راب–سون - آهروديناميكي اهرة االقت وع .  ظ ة للن ة المختلف الحال
  . التصنيع تقنيات-تطبيقات في الدوائر التناظرية والرقمية. الفيلم الرقيق. الثاني للوصالت الفائقة

 
  نظريه الدوائر والتحليل بمساعده الكمبيوتر 774 14 07

تقرارية والكسب وعرض النطاق     - الالفقدية والسلبية - السببية واالنعكاسية    -نمذجة النبائط وتكوين معادالت الشبكات        اإلس
د وتق                   - ادالت التكامل المعق ة ومع ة والالخطي ة الخطي دوائر الديناميكي دوائر     خوارزميات حساب ال ل الحساسية     -دير ال  تحلي

  .والتشوه الالخطي
  

  خصائص النمذجه الكمبيوترية لنبائط أشباه الموصالت 775 14 07
ذلك                  ات وآ ستور القطبي تقنيات المحاآاة بالكمبيوتر لتصنيع الدوائر المتكاملة نمذجة النبائط وذلك مثل آسب التيار في ترانزي

  . استخدام برامج الكمبيوتر الجاهزة– أآسيدي شبه موصلي الفولت الحرج في الترانزيستور المعدني
  

  نبائط المواد الجامدة777 14 07  
ة      –المبادئ األساسية والخصائص العملية لنبائط أشباه الموصالت       ى األسطح البيني د وعل  ميكانيكية انتقال الشحن في الجوام

ى      النظريات الحديثة لت   – ظاهرة حوامل المجال الشديد والسخونة       – د عل رانزستورات القطبيات والمجال ذو التأثير مع التأآي
  .التقنيات الحديثة والمستقبلية

  
  نبائط ودوائر الميكروموجات ذات الحالة الجامدة 778 14 07

دة    ة الجام ة ذات الحال ات الالخطي دوائر الميكروموج ية ل واص األساس سلبية  -الخ ة ال رات ذات المقاوم ذبات والمكب  - المذب
شتت - مكبرات الترانزيستور - التردد والمازج اإلعاقى     متغيرات دات    - التعيين باستعمال مؤشرات الت درة ومول  مجمعات الق

  . دوائر الميكروموجات- دراسة معملية لخواص بعض النبائط -مضاعفات التردد 
  

  نبائط البصريات وااللكترونوبصريات780 14 07  
راء   عة تحت الحم صريات واألش صور وآواشف    نب–آواشف الب ف ال صرية ومكث ديودات الب صرية وال ائط الموصلية الب

 الكهروبصريات ومعدالت دليل الموجات والبصريات     – نبائط العرض من ليزر أشباه الموصالت الصوتوبصرية         –الصور  
  .الالخطية

  
  موضوعات خاصة في هندسة القوي الكهربية 711 15 07

رة   –رة المكافئة لألجزاء المختلفة من منظومة القوى   تمثيل الدائ  –خلفية عامة   : تحليل األخطاء   الطرق المختلفة لحسابات دائ
ى الحسابات                    –القصر    – معاوقة التتابع الصفرية للخط متعدد التوازيات في وجود وفى عدم وجود الربط التبادلي وتأثيره عل

ة             ر المتماثل وح أو ا     (استخدام الحاسب اآللي في حالة األخطاء غي اً      الخط المفت ا مع  استجابة نظم   –) لخط المقصور أو آليهم
ستمر        : التيار المستمر ذات الضغط العالي لـ        ار الم ردد           –أخطاء الخط ذي التي ار المت ك بدراسة     – أخطاء الخط ذي التي  وذل

  .لمعاآسات  نظم التيار المتردد ذات ا– احتماالت التأين – أخطاء نظم التيار المتردد –الخصائص وتمثيل مقومات االستبيان    
ع   ع       : نظم التوزي ال      –تخطيط نظم التوزي دير األحم د        – تق ة الجه ار تقني اطق        – اختب ع في المن اليف نظم التوزي ار  – تك  اختب

ام  شاء الخطوط –النظ ة – محطات المحوالت – إن اطق النائي ي المن ستهلكين ف شبكة – وصالت الم صميم – مخطوطة ال  ت
  .متفاعلة لنظم توزيع ذات الضغط المنخفض والمتوسط الحسابات ال–الشبكات ذات أقل تكلفة 

 
  موضوعات حديثه في التحكم في منظومات القوي الكهربيه 712 15 07

اد        : االتجاهات الحديثة في التحكم علي منظومات القوي الكهربية مثل         ة ذات أبع ة لمنظوم التحكم علي منظومة القوي الكهربي
  . التحكم الحديث الالخطي علي آالت التيار المتردد التزامنية–خدام مرشح آالمان  است– التحكم األمثل والمتالئم –آبيرة 

 
  مصادر الطاقة المتجددة 713 15 07

ة  ة المتاح ة المختلف واع الطاق ددة –أن ة المتج ددة– تعريف الطاق ة المتج واع الطاق ة األرض :  أن وجى، طاق د الم اح، الم الري
ة  ة –الحراري زين الطاق صاديات – تخ ددة  اقت ة المتج ددة –الطاق ة المتج ات الطاق صميم وإدارة منظوم ة – ت صادر الطاق  م

  . تطبيقات–المتجددة والتقليدية 
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  منظومات التحكم الخطية 720 15 07
ة  ات الخطي ل المنظوم وذج خطي  –تمثي ي نم ل إل شابهيه – طرق التحوي ويالت الت ة ذات – التح ات الخطي زان المنظوم  ات

ة          –المتغيرات المتعددة    م مختلف ة            – قابلية التحكم وتصميم أجهزة تحك از المراقب صميم جه ة وت ة المراقب  التصميم من     – قابلي
  .خالل خاصية االنفصال

  
  منظومات التحكم الالخطي 721 15 07

تحكم الالخطي باستخدام موصالت        -التحويل من منظومات الخطيه إلي منظومات خطيه         ه    – ال واع العناصر الالخطي  – أن
 أمثله علي التحكم في محرآات سفن الفضاء        – االتزان   – التحليل باستخدام مستوي الطور      -يل باستخدام الدالة الوصفيه     التحل

  .والصواريخ والطائرات
  

  منظومات التحكم الرقمي722 15 07  
ة   – مخطط سريان اإلشارة المرآبة    – z التحويل   –مقدمه لنظرية تقطيع اإلشارات وإعادة استنتاج اإلشارة          االستجابة الزمني

  . التحكم الالخطي– تحليل وتصميم منظومات التحكم اإلحصائية – تصميم جهاز تحكم رقمي –واالستجابة الترددية 
  

  منظومات التحكم األمثل 723 15 07
 ذي   تكوين موضوع التحكم األمثل    - تكوين موضوع التحكم األمثل ذي األزمنة الالمتقطعه آبرمجة رياضيه مقيده            –تعريف  

  . مقدمه للطرق الحسابية المستخدمة في التحكم األمثل– تطبيقات –األزمنة المتصلة بواسطة دراسة المتغيرات 
  

  مقرر متقدم في التحكم724 15 07 
تالئم     – التحكم الذآي    – التحكم في المنظومات ذات األبعاد الكبيرة        – األنظمة العصبية    –التمثيل والتحكم     التنبؤ والترشيح الم

  .التحكم المتالئم في المنظومات العشوائية –
  

  المنظومات المتالئمة وطرق التعرف725 15 07  
ذاتي          - التحكم المتالئم باستخدام نموذج مرجعي       –التعرف علي المتغيرات زمنيا      تحكم ال  طرق   – تصميم المنظومات ذات ال

  . تطبيقات–  االتزان والتماسك– مدخل موحد للتحكم المتالئم –جدولة معامل الكسب 
  

  تصميم ومحاآاة منظومات التحكم726 15 07  
ة      – تصميم أجهزة القياس التفاضلية      –استخدام الحواسب التناظرية في طرق المحاآاة وآشف األعطال          ار منظوم  بناء واختب

  . الحصول علي التصميم المنتخب– الترآيز علي الخواص الكيفية للتصميم –تحكم متناهية الصغر 
  

  الشبكات العصبية 728 15 07
شبكات العصبية           شريحية لل شبكات   – سعة المعلومات     – النمذجة الرياضية      –الخصائص العضوية والت ة ال يم  – موائم  التعل

ذاتي    اذج   –والتنظيم ال ى النم ات    - التعرف عل سائل األمثلي واع م ساعدة وأن ذاآرة الم شاآل  – طرق الخوارزم  – ال  طرق م
  .التوصيل والتنفيذ

  
  النظرية العامة لآلالت الكهربية 731 15 07

ة الجرانج         –اإلحداثيات األساسية     ة ومعادل ة       – دوال الطاق زان للمنظومات الكهروميكانيكي ادالت االت وين مع  النموذج  – تك
D,Q تطبيقات باستخدام المصفوفات– لآلالت الكهربية مع التطبيقات على اآلالت ذات المجاالت المتعامدة   

  
  خاصة من اآلالت الكهربيةأنواع 732 15 07 

ة             ة الكهروميكانيكي ل الطاق ة    –إنتاج العزوم في منظومات تحوي ر          :  المحرآات الخطوي واع دوائ ة الخطوة، أن ا، زاوي أنواعه
زان      زان وأحوال االت ا      –التحريك، االت ات أدائه ا ومنحني ة أنواعه ة     – محرآات المعاوق ة المختلف واع محرآات المعاوق  – أن

  .ناطيس الدائماآلالت ذات المغ
  

  ديناميكية وتمثيل اآلالت الكهربية733 15 07  
ة             : آالت التيار المستمر   واع مختلف ة ألن ة، الخواص الديناميكي دائرة المكافئ ذاتي     –ال ل      :  آالت الحث ال ة، التمثي دائرة المكافئ ال

 األقطاب، الحث الذاتي والدائرة المكافئة،      تأثير بروز :  اآلالت التزامنية  –الديناميكي في حالة االستقرار، تمثيل أنواع مختلفة        
  . منحنيات األداء–المعادالت الرياضية، الخواص في الحالة العابرة وحالة االستقرار 
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  )ب(االلكترونيات الصناعية  741 15 07
  . مغيرات التردد اإلستاتيكية– الرصد – مدخالت البيانات –المتحكمات المنطقية المبرمجه 

  
    ك الكهربي باستخدام مكونات الحالة الجامدة لتحري751 15 07

اع    ة أرب ستمر ذات األربع ار الم رات التي سرعة  –مغي ر ال تخدام دوائ ستقلة باس ة الم ستمر ذات التغذي ار الم ة التي ل آل  – تحلي
زالق  –التيار ذات التغذية الخلفية      زم الثابت   ( نظم تصحيح طاقة االن ة   , نظم الع درة الثابت ات –) نظم الق  الرخوه آلالت   البادئ

  .التيار المتردد ذات القفص السنجابي
  

  التحكم في منظومات التحريك للتيار المتردد 752 15 07
ردد              ة أوجه       (خواص المحرك الحثى المتغذي من دائرة تحويل تيار مستمر إلى مت تحكم المتجهى في       –) وجه واحد وثالث  ال

ى   رك الحث ى    –المح رك الحث ي المح تالئم ف تحكم الم م    ا– ال أجهزة تحك سور آ تخدام الميكروبرسي ار  –س واع آالت التي  أن
  .المستمر عديمة الفرش

 
  استخدام الميكروبرسيسور للتحكم في منظومات التحريك الكهربي 15753 07

سور  ب الميكروبرسي ربط –ترآي زة ال ع – أجه ة التجمي د   – (Assembly) لغ ر الجه دوائر تغيي ات ل ارات البواب د إش  تولي
سور   – منظومات الجهد ثالثية األوجه  – المقطعات –تحكم ثالثية األبعاد وسداسية األوجه    للمقوم والم   استخدام الميكروبرسي

  .آجهاز تحكم تناسبي تفاضلي تكاملي
  

  الدوائر الرقمية والمنطقية ألجهزه التحريك ذات الحالة الجامدة754 15 07  
ة          ة   محرآات ال  –التحكم ودوائر التحريك للمحرآات الخطوي ة ذات الوصل والفصل     –معاق  اآلالت ذات – محرآات المعاق

  .المغناطيسية الدائمة
 

  موضوعات مختاره في القياسات الكهربية761 15 07 
نظم القياسات        ام        –المعالجة العامة ل وظيفي الع شكل ال دخل والخرج        - ال نظم القياسات          – شكل ال دخل ل زة ال  عناصر   – أجه

رات اإلشارات الر    : اإلحساس ة       مغي ة والفعال ة الخامل ات      –قمي ستمر ونظم     – تكييف اإلشارات وإدخال البيان ار الم  نظم التي
ل    – المكبرات   –التيار المتردد    الوج – عينات التحوي ة   –رقمي والعكس   / أن نظم   :  نظم القياسات المرتجع واع ال رات  -أن  مغي

  .اإلشارات العكسية
  

  هربيةتطبيقات الطرق الرياضية في الهندسة الك771 15 07 
شوائية   نظم الع ة لل شوائية  –مقدم رات الع االت والمتغي ات  – االحتم ط المربع تخدام متوس ر باس ل – التغي ات والتحلي  العملي

ي  ل  –الطيف ل األمث رق الح ية  – ط د  – األسس الرياض ر المقي ل غي د  – التقلي ل المقي ية  – التقلي ة الرياض ة ( البرمج الخطي
  ).والديناميكية

 
   القويتحليل نظم811 15 07

وي      –تمثيل أجزاء نظام القوي      ستقرة لنظام الق ستمرة      – تحليل الحالة الم ه الم ل الحساسية في الحال د   – تحلي شاف وتحدي  اآت
  . نظريه تقدير الحالة وتطبيقاتها– السريان العشوائي للحمل –خطأ المعلومات في نظام الطاقة 

  
  تخطيط نظم القوي812 15 07 
ة            – تخطيط نظم النقل     –المحددة والنماذج االحتمالية     النماذج   –التخطيط العام    ل األتوماتيكي  نظم تخطيط التوسع في نظم النق

 معولية النقل   – التوليد المرآب    – تخطيط الشبكات اآللية مع اعتبارات العوامل العملية         – حساسية الشبكة    – نظرية قليجان    –
  . التنبؤ باألحمال–
  

  لقويالتشغيل األمثل لنظم ا813 15 07 
وى  ة الق ة لمصفوفات منظوم ة التام ة –المعادل ة والوحدات الالحراري صادي للوحدات الحراري شغيل االقت سائية /  الت  –الم

  . تحليل األعطال المستقرة– تتبع األمان في منظومة القوى –العناصر وطرق الحل :  إلزام الوحدات–انسياب القدرة األمثل 
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  ي منظومات القويالحاالت العابرة ف814 15 07 
وى    – الحاالت العابرة األخرى في منظومات القوى –مراجعة الموجات الراحلة على الخطوط       ابر لمنظومات الق  تمثيل المع

ة       –وعناصرها   ابرة الكهربي وازل   – طرق الحسابات للظاهرة الع سيق الع ة      – تن ابرة الكهربي  – حاالت لدراسة الظواهر الع
  .ات ذات الجهد العاليطرق القياسات واختبار الدفع

  
  هندسة الجهد العالي815 15 07 

اس    دات القي الي ومع ضغط الع د ال ي تولي د ف صلبة    –الجدي سائلة وال ة ال واد العازل ال الم ي مج شورة ف اث المن دث األبح  أح
  .ضغط العالي المواصفات القياسية الدولية المتعلقة واختبار معدات ال– الجديد في مجال معدات الضغط العالي –والغازية 

  
  مرحالت الحماية االستاتيكيه والرقمية816 15 07 

واع  –النظريات والتصميم :  المرحالت الرقمية– الخصائص والتطبيقات – تصميمها  –المرحالت االستاتيكية وأنواعها      األن
  . اختبار ومعايرة آل من نوعى المرحالت االستاتيكية والرقمية–والتطبيقات 

  
  الكهربيةالمواد 817 15 07 
 المناطق ومنحنى – المواد الغير آهربية   – البيزوآهربية   –االستقطاب واالستجابة الترددية واالنهيار الظاهر      : المواد العازلة 

  . الموصلية الفائقة– االستجابة المغناطيسية – تجربة ستيرن جيرالشى – مراجعة النظرية الميكروسكوبية –التخلفية 
 

  فى هندسة القوى واآلالت الكهربيةمشروع دبلوم   601 15 07
  ) هندسة القوى واآلالت الكهربية(   تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكهربية 701 15 07
  ) اتصاالت والكترونيات(   تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكهربية 701 14 07
  )هندسة القوى واآلالت الكهربية (فى الهندسة الكهربية   رسالة ماجستيرالعلوم 705 15 07
  )اتصاالت والكترونيات( فى الهندسة الكهربية    رسالة ماجستيرالعلوم 705 14 07
  )هندسة القوى واآلالت الكهربية(فى الهندسة الكهربية  الدآتوراه   رسالة 801 15 07
  )اتصاالت والكترونيات( فى الهندسة الكهربية  الدآتوراه   رسالة 801 14 07
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   قسم هندسة الحاسب والنظم-١١
  

  ) دآتوراه –ماجستير ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  الماجستير : اوال
   : ماجستير العلوم الهندسية-١    

ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ة ماج ه دراس وم علي ية  ٢٤العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س  ٨ وباإلضافة إل
  . ساعات للرسالة

                هندسة الحاسب والنظمفى  علوم الماجستير  •
يدرس الطالب اربعة مقررات على اساس مقرر واحد من آل مجموعة تخصصية   :المقررات االساسية

N2     )N2 = ٥ او٤ -٣ -٢ -١(                                
لماجستير ويجوز اختيار يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى ا:المقررات االختيارية

  . من تخصص آخر مقررين 
  

  دآتوراه الفلسفة  : ثانيا
 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس     

   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 
               هندسة الحاسب والنظم              دآتوراه الفلسفة فى   •

 من تخصص   مقررات ٣على الطالب ان يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدآتوراة ويجوز اختيار 
 . آخر
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  ) دآتوراه–ماجستير  (لبرامج الدراسات العلياقائمة المقررات 
  

 اســـم المقـــرر آود المقرر مسلسل
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
األمتحا
 ن

مقررات 
مطلوب 
 بقًادراستها سا

  3 3 البرمجة ولغات البرمجةموضوعات متقدمة فى  711 16 07.١
  3 3 التصميم المشترك لبنية وبرمجيات الحاسب  712 16 07.٢
  3 3  نظم قواعد البيانات الموزعة 713 16 07.٣
  3 3 موضوعات متقدمة فى هندسة البرمجيات 714 16 07.٤
  3 3 لبيانات وأدواتهانظم مستودعات ا 715 16 07.٥
  3 3 موضوعات متقدمة فى نظم قواعد البيانات 716 16 07.٦
  3 3 موضوعات متقدمة فى الخوارزميات وهياآل البيانات 717 16 07.٧
  3 3   الخوارزميات االحتمالية 718 16 07.٨
  3 3   أمن الشبكات 721 16 07.٩
  3 3 االتصاالت وشبكات الحاسب 722 16 07.١٠
  3 3 الحسابات المتوازية 723 16 07.١١
  3 3  موضوعات متقدمة عمارة الحاسب 724 16 07.١٢
  3 3 المنطق الغيمى وتطبيقاته الهندسية 730 16 07.١٣
  3 3 نظرية التحكم الغير خطية 731 16 07.١٤
  3 3 نظم التحكم االمثل 732 16 07.١٥
  3 3 االنسان االلى 733 16 07.١٦
  3 3 رف على النظمطرق التع 734 16 07.١٧
  3 3 المتحكمات المنطقية المبرمجة 735 16 07.١٨
  3 3 نظم التحكم بإستخدام الحاسب 736 16 07.١٩
  3 3  نظم التحكم الشبكية 737 16 07.٢٠
  3 3  نظم التحكم المتوائمة 738 16 07.٢١
  3 3  نظم التحكم الخطية العشوائية ذات الحل األمثل والمتانة  739 16 07.٢٢
  3 3 الذآاء االصطناعــى 741 16 07.٢٣
  3 3   الحسابات العصبيــة 742 16 07.٢٤
  3 3 بين النظرية والتطبيق: نظم العمالء المتعددين  743 16 07.٢٥
  3 3 نظرية الوصول للحل االمثل 744 16 07.٢٦
  3 3 معالجة اللغات الطبيعية 745 16 07.٢٧
  3 3 معالجة الصور الرقمية  746 16 07.٢٨
  3 3 التعرف على االنماط  747 16 07.٢٩
  3 3  االتجاهات الحديثة فى البيومعلوماتية  748 16 07.٣٠
 EMP 614 3 3          طرق المحاآاة 749 16 07.٣١
  3 3   موضوعات متقدمة فى الرسم بالحاسب 750 16 07.٣٢
  3 3 بروتوآالت الشبكات 751 16 07.٣٣
  3 3 النظم المتحرآة 752 16 07.٣٤
  3 3 برمجة ألعلب الحاسبات 753 16 07.٣٥
  3 3 موضوعات متقدمة فى ضغط البيانات 754 16 07.٣٦
  3 3 النظم الذآية والموزعة 755 16 07.٣٧
  3 3 تحليل القرار وبحوث العمليات  756 16 07.٣٨
  3 3 الرياضيات التجميعية 757 16 07.٣٩
  3 3 دراسات فى التنقيب عن البيانات  758 16 07.٤٠
  3 3   ١قراءات موجهة فى البرمجيات وعلوم الحاسب 811 16 07.٤١
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  3 3   ٢قراءات موجهة فى البرمجيات وعلوم الحاسب 812 16 07.٤٢
  3 3   ١قراءات موجهة فى هندسة الحاسب 821 16 07.٤٣
  3 3   ٢قراءات موجهة فى هندسة الحاسب 822 16 07.٤٤
  3 3    ١قراءات موجهة فى هندسة النظم  831 16 07.٤٥
  3 3    ٢  النظمقراءات موجهة فى هندسة 832 16 07.٤٦
  3 3  ١قراءات موجهة فى تطبيقات الحاسب 841 16 07.٤٧
  3 3  ٢قراءات موجهة فى تطبيقات الحاسب 842 16 07.٤٨

  
    مناقشة 8  فى هندسة الحاسب والنظمرسالة ماجستيرالعلوم  705 16 07 .٤٩
    مناقشة 24  سب والنظمفى فى هندسة الحا الدآتوراهرسالة  801 16 07 .٥٠

  
  

  ) دآتوراه–ماجستير(وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا 
  

    موضوعات متقدمة فى البرمجة و لغات البرمجة    711 16 07
ات ،  : منظومة البيانات   .  المكونات االساسية للغات البرمجة     . تقنيات تخطيط البرامج    . منهجيات لغات البرمجة     انواع البيان

ات           . ترآيب االنواع ، االنواع المتوافقة ، التحويل بين االنواع          طرق   تحكم فى مسار العملي ة ال ار ،      : منظوم ابع ، االختي التت
ات و                   . التكرار ، التوازى ، معالجة الظروف االستثنائية       صميم آل من منظومتى البيان د ت ة عن دائل المختلف دراسة مقارنة للب

 .البرمجة التحكم فى مسار العمليات فى لغات 
  

    التصميم المشترك لبنية وبرمجيات الحاسب712 16 07
  نظرة عامة على الماآينات الوهمية ، بنية المعالج ، الترجمة الديناميكية  جايكس 

  .دراسة حالة الدايزى ، دراسة حالة  معالج الكروسو ) ماآينة البحث الوهمية للجافا( 
  

     نظم قواعد البيانات الموزعة 713 16 07
ات الموزعة   -عمارة نظم إدارة قواعد البيانات الموزعة      ات    - تصميم قواعد البيان تحكم فى    -تكامل قواعد البيان ات وال البيان

ة  -الوصول  تعالم الموزع ة االس ات -معالج ة البيان تعالمات ومحلي ل االس ات   -تحلي د البيان ى قواع تعالمات ف سين االس  تح
ى الموزع      -معالجة المعامالت الموزعة    -لبيانات المتعددة   معالجة االستعالم فى قواعد ا    -الموزعة   ة  -التحكم التزامن الموثوقي

ات الموزعة      ات   -فى نظم قواعد البيان سخ البيان ة    -ن ات المتوازي شيئية الموزعة     -قواعد البيان ات ال إدارة -إدارة قواعد البيان
  .انات على السحابةإدارة البي-إدارة البيانات على شبكة االنترنت -بيانات الند بالند 

  
    موضوعات متقدمة فى هندسة البرمجيات714 16 07

وذج رياضى   ى نم ا بطرق البحث للوصول إل ات ومقارنته اة البرمجي اذج دورة حي ات.  نم ة دورة البرمجي اييس مرون . مق
ات    النموذج المقترح بواسطة مرآز اعتماد     .  بمستوياته الخمس لضمان جودة تطوير البرمجيات      CMMIنموذج     ة البرمجي ي

إدارة  المشروع  : عمليات (بوزارة االتصاالت والمناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  لضمان جودة البرمجيات المطورة         
  )، تطوير المنتج ، مراجعة الند ، ضمان الجودة، إدارة التغيرات أثناء دورة حياة المنتج

ات و  ار البرمجي ات ، أدوات إختب ة دودة البرمجي اء أدوات ميكن ع األخط ذ   . إدارة وتتب ت تنفي ود ووق دير المجه اطر وتق مخ
  .التطبيق العملى للمفاهيم المطروحة عاليه). للتحكم فى التكلفة والوقت ( البرمجيات 

  
    نظم مستودعات البيانات وأدواتها715 16 07

ية   ات االساس ستودعات البيان ات  -م ستودعات البيان م م ات نظ ستود –  مكون صميم م ة وت ات  نمذج يم اداء –عات البيان  تقي
ستودعات  ات     –الم ل البيان ات وتحوي ات ،  وصف البيان ودة البيان ات     – ج ن البيان ب ع ات ، التنقي ورى للبيان ل الف  التحلي

  .ومستودعات البيانات التخيلية 
  

     موضوعات متقدمة فى نظم قواعد البيانات 716 16 07
  .تشغيل البيانات المتدفقة والكثيفة الممرآزة والموزعـة .  XMLالتى فى صورة إدارة قواعد البيانات .  أمن قواعد البيانات

ات        ر العالقى ، التفاضل العالقى                  - مفاهيم نظم وعمارة ادارة قواعد البيان ة ، الجب ات العالقي  لغات االستعالم    -قواعد البيان
(QBE, SQL) -  ان  " تصميم قواعد البيانات ، نموذج -ات معالجة االستعالمات ، تحسين االستعالم-التخزين والفهرسة آي
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ى   -أمان قواعد البيانات -ضبط قواعد البيانات   -، تطبيع العالقات    "  عالقة   – تحكم التزامن اإلنعاش من   -إدارة المعامالت ، ال
  .قواعد البيانات الموزعة والمتوازية-الكوارث 

 
  ات     موضوعات متقدمة فى الخوارزميات وهياآل البيان717 16 07

ات  ل البيان ع : هياآ ل التوسطى والمجم ة . التحلي جار المتأقلم شى . االشجار ذات االصابع . االش ل فيبونات وابير . هياآ الط
سرى    . اللفافة   شجرى      . الطوابير الي ة   . الطوابير ذات الطابع ال ات التقريبي ائع المتجول    : الخوارزمي سألة الب ر   . م سألة أآب م

ة  . العمارة المتوازية   : الخوارزميات المتوازية   .  صعوبة التقريب   . ئات  مسالة تغطية الف  . الطبقات   شبكات  .  النظم المتوازي
وازى  صحيحة . الترآيب المت ام ال ستقلة. حسابات االرق رى الم ات الكب اطع الخطوط : الهندسة الحسابية .الفئ ات .  تق البيان

  .االشكال المحدبة متعددة االضالع . لقرائن ا. تثليث االشكال المتعددة االضالع . للمسائل الهندسية 
  

     الخوارزميات االحتمالية718 16 07
ارلو ، الس فيجاس               - تصنيف الخوارزميات العشوائي     ات شيروود ومونت آ ة       -  خوارزمي ات الذيلي   االستقالل    -  المتباين

ة       –الثنائى والتبادلى    د االحتمالي ات ذات       – تصنيفات التعقي ائى الجانب        تحسين الخوارزمي أ ثن ة      –الخط ة االحتمالي  – الطريق
شرطية        ة التوقعات ال ة العشوائية ، وطريق ة ازال ى شبكة     –طريق ة    – التحرك العشوائى عل رة العام ات  – طرق البعث  تطبيق

  .متعددة 
  .فى مجال التشفير وفى مجال الجدولة فى شبكات الحاسب :  تحديد التطبيقات مثال 

  
      أمن الشبكات721 16 07

ة        –مقدمة فى امن وخصوصية الشبكات       شفير التقليدي ة باستخدام نظم الت ام      – تحقيق الثق اح ع شفير باستخدام مفت  – نظام الت
ة   ع الرقمى   –طرق التحقق من الهوي دخالء      الفيروسات  – التوقي ة وال دان االلكتروني شفير   –والدي ات الت  ,AES  خوارزمي

DES, RSA, IDEA, SHA, MD5, DSS: –شفرة      بروت اتيح ال ادل مف شبكات   –وآول تب د   – امن ادارة ال  امن البري
ى  ة – PEM, PGP االلكترون ارة االلكتروني ة  – طرق التج ة المعرف ات منعدم ة االثب ددة  – انظم ة متع سابات االمن  الح

  .االطراف 
  

    االتصاالت وشبكات الحاسب722 16 07
 شبكات توصيل الحاسب والشبكات     –) الشبكات المحولة (  الحاسب   نقل البيانات وتكويدها ، طرق التصميم ، شبكات توصيل        

  .المذاعه
  

   الحسابات المتوازية     723 16 07
ة   سابات المتوازي ادئ الح ة . مب بات المتوازي صنيف الحاس ة  . ت ة المتوازي ات البرمج ة  . لغ ة المتوازي اذج البرمج . نم

  . الغير المتوازية الكشف عن التوازى فى البرامج. الخوارزميات المتوازية 
  

     موضوعات متقدمة فى عمارة الحاسب 724 16 07
صلبة     – حماية وأمن الحاسبات     – عمارة الحاسبات المتحكمة فى القدرة       –عمارة الحاسبات الحديثة     راص ال  – تكنولوجيا األق

  .تكنولوجيا الذاآرة 
  

    المنطق الغيمى وتطبيقاته الهندسية730 16 07
ائى     . دوال االنتماء. العالقات التقليدية والعالقات الغيمية   . تقليدية والفئات الغيمية    الفئات ال : مقدمة   ى ثن التحويل من غيمى ال

. نظم قواعد المنطق الغيمى . المنطق الثنائى والمنطق الغيمى     . األرقام والمتجهات ومبدأ االمتداد   . الحساب الغيمى   . المنطق  
  .تطبيقات المنطق الغيمى

  
      نظم التحكم الالخطية 731 16 07

تحكم الالخطى    نظم ال سلوك الوصفى ل ل ال ب لتحلي ديم الطال ى تق رر ال ذا المق دف ه ذه . يه ات له صميم المتحكم ب وت ترآي
ى خطى ،       . التقنيات تشمل التحليل باستخدام فراغ الحاالت  ودالة الوصف        . األنظمة ل إل الطريقة المباشرة ليابونوف ، التحوي

وع المرآزى ،                     تحليل االتزان    ل التن فى النطاق الترددى ، طرق التحليل الوظيفية ، تقنيات إضافية فى إطار هندسى مثل تقلي
  . التحليل الثنائى. مدخل جبرالس لنظم التحكم الالخطية 
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      التحكم األمثل  72 16 07
ات    حساب ا (مسألة التحكم األمثل وإيجاد الحل األمثل للنظم الساآنة الغير مقيدة              دأ التعظيم     ) لتفاضل والتكامل لالنحراف ، مب

دة                              ة المقي ة النهائي ل فى الحال تحكم األمث ة الحرة ، ال ة النهائي لبونترياجن ، الهاملتونيات ، التحكم األمثل فى حالة وجود الحال
  .وذات التكلفة ، إيجاد الحل األمثل للنظم ذات الحاالت المقيدة ، مسألة التحكم األمثل المتفرد 

 
  االنسان اآللى   733 16 07

سية    . آينماتيكا  ذراع الروبوت     . التحويالت الفراغية    وت      . الكينامتيكا العك ا ذراع الروب ى       . ديناميك اول االل ان المن . جاآوبي
  . التحكم فى ذراع الروبوت-تخطيط المسار 

  
   طرق التعرف على النظم734 16 07

ع  ة من واق ة خطي اذج ديماميكي شاء نم ة إلن ارامترى مقدم ارامترى والالب ات التعرف الب تخدام تقني ة باس ات التجريبي . البيان
ة                   . األوجه النظرية والعملية لهذه التقنيات       صاميم من جه ل الت ا مث ة زمني نظم المتقطع مقدمة لطرق النمذجة والتحليل وفهم ال

ادى والبرمجى       ة لتوصيف النظام ، والتحقق        . العتاد الم تم بمقدم د ، والتحسين خطوة بخطوة      الجزء األول يه ه والتجري من
  ونات النظم ، ومواصفات الواجهات يهتم الجزء الثانى بشرح دور الهيكلة ، الترتيب ، مك. لتحسين التصميم بغرض التطبيق 

  
    المتحكمات المنطقية المبرمجة 735 16 07

ادي   اد الم ات :   العت ل PLCتعريف ستخدمة  CPU مث ائق الم دخ .  والرق اذج ال رج نم رة  . ل والخ ة والمتغي ذاآرة الثابت . ال
ريالى         . النماذج المنطقية زمنيا والنماذج التماثلية      . النماذج عن بعد للدخل والخرج       المدخالت والمخرجات ، المجسات ،  ال

ضوئية ا ال اد البرمجى. والخالي ة والعت سح .  البرمج ات الم ارات لعملي ة ، اعتب ات معين لمى لعملي شاء شكل س يات أسا. إن س
. أنواع النماذج التماثلية    : دوال متقدمة   . وظيفة المؤقت ، وظيفة العداد ، برامج تحتوى على مؤقت وعداد          : وظائف المبرمج   

  زيارات ميدانية للمصانع لبيان نظم المبرمج العملية . أمثلة من واقع استخدام الصناعة للمبرمج . معالجة اإلشارات التماثلية 
  

  حكم باستخدام الحاسب  نظم الت736 16 07
ة      ات المتقطع ة ، نظم البيان ل  –مقدم ل   Z تحوي زان    .  العكسى  Z وخصائصه تحوي ق واالت تحكم  طرق  . اداء النظام المغل ال

 ، التحكم الرقمى باختبار األقطاب  PIDالتحكم الرقمى المباشر والتحكم بالمراقبة ، طرق التصميم للتحكم الرقمى      : بالحاسب
ستقل  .  ع األقطاب   التحكم الم زمن الحقيقى       .  SCADAنظم  . وتتب ارات البرمجة فى ال سية    . اعتب ة العك ات ، التغذي تطبيق

دخل   اذج ال امالت ، وضع األقطاب لنم ة والمع يم المرجعي ام ، المالحظين ، الق ل ، –الخرج / لحاالت النظ صميم األمث  الت
  ) . خطى تربيعى  (   LQGاصغر التباينات لتصميم متحكم مثالى 

  
   نظم التحكم الشبكية 737 16 07

ة  اذج  –مقدم ات والنم تحكم ، التقني شبكات لل وزع    .  ال تحكم الم طة لل نظم المتوس شبكية ، ال تحكم ال م ال اة نظ دير . محاآ التق
ة الع  –الموزع ، التوزيع االمثل ، التحكم الالمرآزى ، االتزان والتحكم فى نظم التحكم الشبكية         سية   التحكم باستخدام التغذي ك
  .على القنوات ذات اإلمكانيات المحدودة ، التحكم بإطالق الحدث والتحكم باإلطالق الذاتى 

  
    نظم التحكم المتوائمة738 16 07

ستمرة                            ى والم ات الزمن ة ذات الثب نظم الخطي تحكم فى ال وائم المحدد والعشوائى ، ال عرض آخر التطورات لنظم التحكم المت
ة          . ولة  زمنيا وذات المعامالت المجه    امالت الخطي ة ذات المع زان ، اإلجراءات لتحسين       . التصميم للنظم الالخطي ل االت تحلي

  .الخ ..... أمثلة من واقع الروبوتات والميكانيكا ، التحكم فى العمليات ) تعديل سجما ( المشقة 
  
  نظم التحكم الخطية العشوائية ذات الحل األمثل والمتانة739 16 07  

تحكم العشوائية    . والمعادالت التفاضلية العشوائية  ) Ito(معامل إتو . ئية وعالقتها باالحتماالت  العمليات العشوا  تحليل نظم ال
ة العشوائية   . التقدير األمثل للنظم العشوائية الخطية فى الزمن المتقطع       . الخطية فى الزمن المتقطع    التحكم األمثل للنظم الخطي

ستمر  . العشوائية والزمن المستمر  نظم التحكم الخطية     –والزمن المتقطع    التحكم األمثل للنظم الخطية العشوائية فى الزمن الم
  . دراسة االتزان للمعادالت التفاضلية العشوائية –
  

  الذآاء االصطناعى 741 16 07
يط  الى –التخط تدالل األحتم ى ,   األس تقرائى -الغيم تعلم األس ددى( ال زى والع رار , ) الرم اذ الق جر أتخ ش, ش بكات ال
  ).  التقوية( التعلم بالتعزيز - التعلم اإلحصائى-ذآاء أسراب النمل والطيور, الخوارزم الجينى: التعلم األجتماعى,العصبية
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      الحسابات العصبية 742 16 07

ى     ب الرقم خ والحاس ين الم ة ب ب    -مقارن ويمن للحاس ون ن ار ف دود معم طناعية   - ح صبية األص ة الع بترون( الخلي ) البرس
ائىوأس ة والمصنف الثن ات المنطقي صميم البواب تعلم.تخدامها لت صبية وطرق ال شبكات الع واع ال يم -أن بلط لتعل دة روزن  قاع

التعلم بواسطة االنتشار الخلفى فى الشبكات متعددة الطبقات - قاعدة ويدرو هوف لتقليل مجموع مربع األخطاء       –البرسبترون  
ه     -دة هب للتعلم بدون معلم  قاع - مزايا وعيوب قاعدة االنتشار الخلفى     – ة وتطبيقات ذاآرة الترابطي د لل شبكات  .  نموذج هوبفيل

فوآوشيما ( شبكات ذات معمار خاص      - قاعدة أوجا للتعلم وتعميمها إليجاد المحاور الرئيسية للبينات        -التنظيم الذاتى لكوهونن  
  ....). جروسبرج –
  

  والتطبيق بين النظرية :      نظم العمالء المتعددين 743 16 07
الء   ية للعم ات االساس الء . التعريف ة العم ادىء نظري ين : مب الء المخطط زى. العم يط الالمرآ م . التخط ى نظ ة ال مقدم

صميم العمالء  : نظم العمالء فى هندسة البرمجيات . االستنساخ  ددين     . لغة ت  . FIPA, KQML : لغات نظم العمالء المتع
ددين     ة    :  نظم العمالء ونظم المعلومات      . Agent-cities  و FIPA-OS : نظم العمالء المتع بعض االنظم .  التعرض ل

  .العمالء والحرآة . المناقصات والمزادات ، المعامالت المعتمدة على الشبكة العنكبوتية : العمالء والتجارة االلكترونية 
  

    نظرية الوصول للحل االمثل744 16 07
ل   :  وصول للحل االمثل للمسائل غير المقيدة وذلك باستخدام التفاضالت          ال.  تعريف مسألة البرمجة غير الخطية       طريقة المي

ة  ات المترافق وتن واالتجاه ة ني دة .  وطريق ر المقي تخدام طرق البحث غي ود .  واس ة ذات القي ر الخطي ة غي .  طرق البرمج
ضرورية والكاف. طرق التقريب الخطى  شروط ال ة ، مضروبات الجرانج ب ةدوال الغرام ة االمثلي ه لعملي إدخال بعض .  ي

  .الطرق الغير تقليدية مثل الطرق المستمدة من المياه الطبيعية مثل مستعمرات النحل ولذلك الطرق المبنية على ميكانيكا الكم
  

    معالجة اللغات الطبيعية 745 16 07
  .زيادة ترجمة الشبكات. حالة النمو . ترجمة الشبكات . طبقات اللغة .  مراجعة

  
     معالجة الصور الرقمية 746 16 07

ا    ). أو الصور الرقمية(تمثيل الصور فى الحاسب   . تكوين وتصور الصور     ة وترميمه سيم الصور   . تحسين الصور الرقمي تق
ة       . الرقمية شفير وضغط الصور الرقمي قاطاتها           . ت ة من إس اء الصور الرقمي ادة بن شاهد   . إع م الم ة      . فه تطابق الصور الرقمي

  .يها والتعرف عل
  

      التعرف على االنماط 747 16 07
ات                   ل البيان ات تحلي ة من عملي اط آعملي ى االنم اد آمتجهات             . مقدمة عن التعرف عل دد األبع سمات فى الفضاء متع ل ال تمثي

رار    . قياس التشابه وعدم التشابه فى الفضاء الخاص بالسمات       . عشوائية تعلم ال     . نظرية بايز التخاذ الق ز وال . موجه دوال التميي
ة   . استنباط السمات واختيارها . طرق التقدير والتعلم   . طرق تحليل المجموعات والتعلم الغير موجه      مقدمة فى الطرق النحوي

  .بعض التطبيقات المختارة. للتعرف على األنماط
  

      االتجاهات الحديثة فى البيومعلوماتية748 16 07
ة       ا   (مقدمة عن البيولوجيا الجزيئي ووى   الحم  –الخالي ات    -ض الن ات   – الجين ة   – البروتين خ ... األحماض األميني شاف  -)ال  اآت
ات ين سالسل البروتين شابه ب اذاة( رص –األحماض / الت سالسل ) مح اذاة الموضعية–ال ة/  المح  – البحث عن جين -الكلي

   . ن شبكات الجينات مقدمة ع– مقدمة عن طى البروتين -تحليل بيانات الحمض النووى باستخدام المصفوفة الميكرووية
  

        طرق المحاآاة749 16 07
سعة رة ال ة الكبي الكمبيوتر الرقمى لألنظم اة ب ل والمحاآ ة . التمثي اة األحداث المتقطع ارات إحصائية . محاآ دات .  اختب مول

ائى فى   مقدمة للغات المحاآاة التى يمكن استخدامها فى ا. تصميم تجريبى لتجارب المحاآاة . األعداد العشوائية    لمشروع النه
ر عشوائى      . مولدات األرقام العشوائية    . مواصفات توزيع المدخالت    . المقرر     ات إخراج        . توليد متغي ل احصائى لبيان تحلي
  .المحاآاة 

  
      موضوعات متقدمة فى الرسوم بالحاسب 750 16 07

اد      ائي األبع ى ثن ية ف ادئ األساس ى المب ة عل د   .  مراجع ى البع م ف ل الرس ى تمثي ى  . الثالث د الثالث اذج ذات البع د النم .   تولي
  .( GPU)برمجة معالجات الرسوم ) .  نماذج اإلضاءة واالنعكاسات ( نماذج التظليل . خوارزمات الخط والسطح المختفى 
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     بروتوآوالت الشبكات 751 16 07

ت    شبكات واإلنترن والت ال امل لبروتوآ والت . وصف ش ردة لبروتوآ وز المج م الرم شبكات نظ ات  .  ال ى عملي د عل المزي
ربط     . المعالجة   ات ال ا     . وعملي ات وتجميعه ل البيان دفق       . آشف األخطاء وتصحيحها       . ونق تحكم فى الت د المسارات    . ال تحدي

  .حلقات دراسية فى موضوعات مختارة. التحكم فى االختناقات .  والمحوالت 
  

     النظم المتحرآـة752 16 07
ة     ا     .مقدمة للنظم المتحرآ ة ومعماره نظم المتحرآ اذج ال ستخدمين متحرآين       .    نم شبكات تحوى م ات ل ع البيان .  ادارة مواق

رآين    ستخدمين المتح ع الم شتقاته  Mobile IP تتب ات  .  وم ع البيان ى    . ادارة مواق ائل ال ر الرس سار وتحري د م تحدي
ات المفتوحة  وادارة الب        .  المستخدمين المتحرآين    ات   سيطرة التدفق للعالق ة            . يان ة مميكن ة فى بيئ ل الطبقي بروتوآوالت النق

فى وجود التجوال  Qos  ، الحفاظ على real -time دعم التطبيقات  .  UDP , TCP متحرآة ،  نظير شبكات التجوال للـ 
وات        .   ول           . الجدولة وتدبير الموارد وخوارزميات مداخل القن تحكم فى القب وارد وال نظم ، العمل     . حجز الم ات وقت    دعم ال ي

  .تطبيقات ودراسات . ادارة بيانات المواقع .  االتصال الضعيف ، االختزان . عدم االتصال 
  

     برمجة العاب الحاسب753 16 07
ة             اد المسارات ، الحرآ ر المتخصصة       . األنظمة المتخصصة ، ايج ة غي ة ، االنظم سائل التكتيكي رار    .  الم اذ الق ة اتخ . أنظم

  لعاب الجماعية المخططات ، التعلم ، األ
  

     موضوعات متقدمة فى ضغط البيانات 754 16 07
   تطبيقات– طرق القاموس –طرق إحصائية 

  
     النظم الذآية والموزعة  755 16 07

ل    ة مث ة والذآي النظم الموزع ة ب االت المرتبط ف المج ى مختل ودة ف ية الموج ار االساس ع االفك ى تجمي رر ال ذا المق دف ه يه
ة                      قواعد ال  : مجاالت   ارة الحاسب والمعالجة المتوازي ذآاء االصطناعى ، عم شبكات ، ال شغيل ، ال ات ، نظم الت ذه  .  بيان وه

ين حديثين من                   .  المجاالت اساسية لفهم وتقويم وبناء اى نظام موزع وذآى             ر آامل عن بحث حيث يطلب من الطالب تقري
ين   االبحاث المنشورة حديثا فى المجالت المتخصصة المعروفة وعمل عر   ذين البحث ا يطلب من الطالب     . ض تلخيص له آم

  .المشارآة الفعالة فى المناقشات وتقييم اعمال الطلبة االخرين 
  

      تحليل القرار وبحوث العمليات 756 16 07
د     دم التأآ ة ع ى حال رارات ف ل الق رق تحلي ة وط ات   . نظري ة المعلوم رة وقيم م الخب تخدام حك و  . اس ات نح ل االتجاه تحلي

  .التحكم فى المخازن ومجاالت اخرى . االختبار . المزايدة . تطبيقات مختارة من االستثمار لرأس المال . رة المخاط
  

      الرياضيات التجميعية757 16 07
ة      . نظرية بوليا للعد    . واالقصاء  ) االحتواء  ( اساسيات التضمين   . العالقات التكرارية   . الدوال المولدة    اهيم اساسية لنظري مف

اميع القطع        . سومات  الر دوائر ومج ام     . الرسومات المخططة والمزدوجة      . االشجار وال ام الخ تقاللية واالرق سلط واالس . الت
  ).االنسجام ( نظرية التالؤم . شبكات المواصالت 

  
    دراسات فى التنقيب عن البيانات758 16 07

ل اآ       ات مث ن البيان ب ع ة بالتنقي وعات خاص ى موض رر عل ذا المق وى ه ع    يحت ع والتجمي رابط والتوزي ات الت شاف عالق ت
ة                         ات المرآب واع البيان صية وأن ة والن ات المكاني واآتشاف النماذج المتتابعة والخوارزميات المستخدمة فى التنقيب عن البيان

شفة   .  األخرى  ة المكت تخدام المعرف ادة اس التجزيء وإع شاف ب ة طرق االآت ة  . دراس ل الطرق المختلف ضا تكام اك أي وهن
سارات             ل ات والتحقق من طرق االستف ات                . لتنقيب وهياآل البيان تم دراسة طرق استكشاف البيان ة ي ات المختلف ومن التطبيق

شة     . المتوازية والموزعة والموضوعات والتحديات الخاصة بوجود بيانات ضخمة أو صغيرة      ضا بمناق رر أي ذا المق ويقوم ه
  .خالص النماذج ونماذج البياناتالطرق العامة لمعالجة المعلومات وعالقتها باست

  
  ١ مقرر اختيارى –  قراءات موجهة فى البرمجيات وعلوم الحاسب 811 16 07

دها                           تم نق وم الحاسب ي ات وعل االت متخصصة فى البرمجي ق دراسة مجموعة مق يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفة عن طري
  .وعرضها خالل المقرر 
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  ٢ مقرر اختيارى –ات وعلوم الحاسب   قراءات موجهة فى البرمجي812 16 07

دها                           تم نق وم الحاسب ي ات وعل االت متخصصة فى البرمجي ق دراسة مجموعة مق يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفة عن طري
  .وعرضها خالل المقرر 

  
  ١ مقرر اختياري –  قراءات موجهة فى هندسة  الحاسب 821 16 07

ق دراس             ة عن طري دها وعرضها          يتم توجيه الطالب لدراسة مكثف تم نق االت متخصصة فى هندسة الحاسب ي ة مجموعة مق
  .خالل المقرر 

  
  ٢ مقرر اختياري –  قراءات موجهة فى هندسة الحاسب 822 16 07

دها وعرضها                       تم نق االت متخصصة فى هندسة الحاسب ي ق دراسة مجموعة مق ة عن طري يتم توجيه الطالب لدراسة مكثف
  .خالل المقرر 

 
  ١ات موجهة فى هندسة النظم مقرر اختيارى  قراء 831 16 07

دها وعرضها خالل                        تم نق نظم ي يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفة عن طريق دراسة مجموعة مقاالت متخصصة فى هندسة ال
  .المقرر 

  
  ٢  قراءات موجهة فى هندسة النظم مقرر اختيارى 832 16 07

دها وعرضها خالل              يتم توجيه الطالب لدراسة مكثفة عن طريق دراسة مجموعة           تم نق نظم ي مقاالت متخصصة فى هندسة ال
  .المقرر 

  
  ١  قراءات موجهة فى تطبيقات الحاسب مقرر اختياري 841 16 07

دها    تم نق ات الحاسب ي ى إحدى تطبيق االت متخصصة ف ة مق ة مجموع ق دراس ة عن طري ة مكثف ب لدراس ه الطال تم توجي ي
  .وعرضها خالل المقرر 

  
  ٢موجهة فى تطبيقات الحاسب مقرر اختياري   قراءات 842 16 07

دها    تم نق ات الحاسب ي ى إحدى تطبيق االت متخصصة ف ة مق ة مجموع ق دراس ة عن طري ة مكثف ب لدراس ه الطال تم توجي ي
  .وعرضها خالل المقرر 

  
  فى هندسة الحاسب والنظمرسالة ماجستيرالعلوم  705 16 07
    والنظمفى فى هندسة الحاسب الدآتوراهرسالة  801 16 07
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  الهندسة النووية واالشعاعية قسم-  -١٢
  

  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  

  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  : دبلوم الدراسات العليا التخصصية-١

  : ساعة معتمدة٣٠على الطالب اجتياز   
               النوويةمحطات القوىدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •

 - 612 17 07 - 611 17 07 - 601 17 07:الطالب المقررات الستة التالية  يدرس   :المقررات االساسية
07 17 613 - 07 17 614 - 07 17 631 

  623 17 07- 622 17 07: ررات التاليةـــــباقى الساعات من المقيختار الطالب : المقررات االختيارية
- 07 17 624 - 07 17 625 - 07 17 626 - 07 17 629  

              اإلشعاع والبيئةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في  •
 - 624 17 07 - 622 17 07  -17601 07  : يدرس الطالب المقررات الستة التالية     :المقررات االساسية

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

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

  الماجستير: ثانيا 
   : ماجستير العلوم الهندسية-١

                 الهندسة النووية واإلشعاعيةفى العلوم ماجستير  •
ساعة معتمدة  ٢٤العلوم فى الهندسة النووية واالشعاعية عليه دراسة ماجستير  يحصل الطالب علىلكى     

 .يختار الطالب المقررات التي تحقق له الساعات المطلوبةو.  ساعات للرسالة٨باإلضافة 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
  

  :ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية •
 ، وال يتطلب )االفرامع تفاقية االطبقا لشروط  (ى بكالوريوس العلوم أو الهندسةيقبل فقط الحاصلين عل    

يحصل لكى و .أن يقوم الطالب بدراسة أية مقررات دراسية تكميلية من مرحلة البكالوريوس قبل االلتحاق به
باإلضافة ة ساعة معتمدة مقررات دراسي ٢٤العلوم والتكنولوجيا النووية عليه دراسة ماجستير الطالب على 

  . ساعات للرسالة٨إلى  و
  

   :)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 

  : ليةمن المجموعات التا) ساعة معتمدة١٤ (يختار الطالب باقى الساعات : المقررات 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 

  التطبيقات والتقنيات النووية. ب
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 
  الهندسة النووية. ج

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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  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 

 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨حصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس لكي ي    
   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 

                 الهندسة النووية واإلشعاعية فى دآتوراه الفلسفة  •
 من تخصص    مقررات٣على الطالب ان يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدآتوراة ويجوز اختيار 

 . آخر
  

  )  دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا 
  )ما عدا ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية(

  اســـم المقـــرر  آود المقرر  مسلسل
عدد 

الساعات 
  المعتمدة

عدد 
ساعات 
  االمتحان

مقررات 
مطلوب 

  دراستها سابقًا
   3 3 تقال نظرية االن611 17 07  .١
   3 3 محطات قوى نووية متقدمة612 17 07  .٢
  3 3 انتقال الحرارة في المفاعالت النووية 613 17 07  .٣
  3 3  أمان المفاعالت النووية 614 17 07  .٤
  3 3  تحطيم اإلشعاعات للمواد621 17 07  .٥
  3 3 إدارة النفايات 622 17 07  .٦
  3 3  نقل وإدارة المواد المشعة623 17 07  .٧
   3 3 العوامل البيئية للطاقة النووية624 17 07  .٨
   3 3 تقنيات الكشف عن اإلشعاع625 17 07  .٩
  3 3 الوقاية من اإلشعاعات626 17 07  .١٠
   3 3 الفيزياء الصحية627 17 07  .١١
   3 3 تطبيقات متقدمة الستخدام األشعة النووية628 17 07  .١٢
   3 3 التلوث البيئي النووي629 17 07  .١٣
   3 3 المواد النووية631 17 07  .١٤
   3 3 حماية البيئة641 17 07  .١٥
   3 3 تكنولوجيا المفاعالت االندماجية710 17 07  .١٦
   3 3 نظرية االنتقال النيوتروني711 17 07  .١٧
   3 3 تنظيم الوقود النووي712 17 07  .١٨
   3 3 القياسات والتحكم في المفاعالت713 17 07  .١٩
   3 3 تصاديات محطات القوى النوويةاق714 17 07  .٢٠
   3 3 تجارب المفاعل715 17 07  .٢١
   3 3 موضوعات متخصصة في الهندسة النووية716 17 07  .٢٢
   3 3 النمذجة والمحاآاة في الهندسية النووية717 17 07  .٢٣
   3 3  تطبيقات مونت آارلو في الهندسة النووية718 17 07  .٢٤
   3 3  هندسة النوويةالطرق العددية في ال719 17 07  .٢٥
   3 3 تفاعل اإلشعاعات مع المواد721 17 07  .٢٦
   3 3 المعالجة بالبالزما722 17 07  .٢٧
   3 3 موضوعات متخصصة في الهندسة اإلشعاعية723 17 07  .٢٨
   3 3 االختبارات غير المتلفة724 17 07  .٢٩
   3 3 معمل الكشف عن اإلشعاع725 17 07  .٣٠
   3 3 لموادتقنيات دراسة ا731 17 07  .٣١
   3 3 التعب في المواد الهندسية732 17 07  .٣٢
   3 3 الطاقة المتجددة741 17 07  .٣٣
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   3 3  نظرية المفاعالت المتقدمة811 17 07  .٣٤
   3 3 االتجاهات والسمات الجديدة في محطات القوى النووية812 17 07  .٣٥
   3 3 حلقات دراسية في الهندسة النووية813 17 07  .٣٦
   3 3 لمحاآاة الرقمية في الهندسة النوويةا814 17 07  .٣٧
   3 3 تقنيات مونت آارلو في الهندسة النووية815 17 07  .٣٨
   3 3 تصميم مفاعالت اإلندماج816 17 07  .٣٩
   3 3  آينتيكا المفاعالت والتحكم فيها817 17 07  .٤٠
   3 3  فيزياء البالزما المتقدمة821 17 07  .٤١
   3 3  دسة اإلشعاعيةحلقات دراسية في الهن822 17 07  .٤٢
   3 3  معجالت الجسيمات المشحونة823 17 07  .٤٣
   3 3  معمل القياسات اإلشعاعية824 17 07  .٤٤
   3 3  مواد مرآبة831 17 07  .٤٥
   3 3  تأثير اإلشعاعات على المواد النووية832 17 07  .٤٦
   3 3  إعذاب المياه841 17 07  .٤٧
  

  :كنولوجيا النوويةقائمة المقررات لبرنامج ماجستير العلوم والت
         

  اســـم المقـــرر  آود المقرر  مسلسل
عدد 

الساعات 
  المعتمدة

عدد 
ساعات 
  االمتحان

مقررات 
مطلوب 

  دراستها سابقًا
   2 2  فيزياء نووية 751 17 07   .١
   2 2  مبادئ العلوم والهندسة النووية752 17 07   .٢
   2 2  الكشف عن وقياس اإلشعاع753 17 07   .٣
   2 2  الوقاية من اإلشعاع والتدريع754 17 07   .٤
   2 2  الطرق الحسابية والمحاآاة في الفيزياء755 17 07   .٥
   2 2  انتقال اإلشعاع761 17 07   .٦
   2 2  الطرق الرياضية في الفيزياء762 17 07   .٧
  2 2  مبادئ وتقنيات التحسين771 17 07   .٨
  2 2  النظائر المشعة وتصميم مقاييس اإلشعاع772 17 07   .٩
  2 2  تقنيات االختبار بالتصوير اإلشعاعي773 17 07   .١٠
  2 2  إنتاج النظائر المشعة774 17 07   .١١
  2 2  النظائر المشعة والعمليات الصناعية775 17 07   .١٢
  2 2  التشخيص والعالج باستخدام األشعة النووية776 17 07   .١٣
  2 2  النظائر المشعة في التعدين وحفر اآلبار777 17 07   .١٤
  2 2  تطبيقات النظائر المشعة في الزراعة778 17 07   .١٥
   2 2  اللوائح الدولية للوقاية من اإلشعاع781 17 07   .١٦
   2 2  تقييم التعرض لإلشعاع782 17 07   .١٧
   2 2  قياسات اإلشعاع والجرعات اإلشعاعية783 17 07   .١٨
   2 2  مصادر اإلشعاع والتجهيزات التشعيعية784 17 07   .١٩
   2 2  تأثير والرصد البيئي لألشعة النوويةال785 17 07   .٢٠
   2 2  تصميم وتحليل الدروع وتجهيزات الوقاية786 17 07   .٢١
   2 2  إدارة النفايات المشعة787 17 07   .٢٢
   2 2  التأثيرات البيولوجية لإلشعاع788 17 07   .٢٣
  2 2  مواد نووية متقدمة790 17 07   .٢٤
  2 2  وىالمفاعالت البحثية ومفاعالت الق791 17 07   .٢٥
  2 2  التحليل المتقدم للمفاعالت792 17 07   .٢٦
  2 2  تجارب تشغيل المفاعل793 17 07   .٢٧
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   2 2  قياسات بارامترات المفاعل794 17 07   .٢٨
   2 2  التحكم والقياسات في محطات القوى النووية795 17 07   .٢٩
   2 2  الهيدروليكا الحرارية للمفاعالت796 17 07   .٣٠
   2 2  قود والنفاياتإدارة الو797 17 07   .٣١
   2 2  برامج الحاسب اآللي في تحليل المفاعالت798 17 07   .٣٢
   2 2  األمان واللوائح التنظيمية وحماية المفاعالت799 17 07   .٣٣
  
    مناقشة 3  محطات القوى النوويةمشروع دبلوم فى  601 17 07.٣٤
    مناقشة 3  اإلشعاع والبيئةمشروع دبلوم  فى  602 17 07.٣٥

ماجستير العلوم في الهندسة النووية رسالة  705 17 07.٣٦
   واإلشعاعية

    مناقشة  8

    مناقشة 8  رسالة ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية 706 17 07.٣٧
    مناقشة 24  الهندسة النووية واإلشعاعيةفى  الدآتوراهرسالة  801 17 07.٣٨
  

  )آتوراه د– 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 متقدمة612 17 07

ل الثالث المتطور من الم            –تكنولوجيا المفاعالت السريعة     ة الجي اعالت    المفاعالت االندماجي اعالت     –ف ع للمف ل الراب   - الجي
  .نظم المفاعالت المختلفة

  
   انتقال الحرارة في المفاعالت613 17 07

ع ذات الطور المختلط          –انتقال الحرارة في أجزاء المفاعل       ان    – سريان الموائ سياب الحراري الحرج        – الغلي ة   – االن  الطبق
  .المتاخمة الملتصقة

  
 ووية أمان المفاعالت الن614 17 07

نظم ذات مالمح     – شجرة األخطاء والحوادث  – مقدمة في نظرية العول      –التجارب البنائية للمفاعالت المختلفة      ة في ال  مقدم
ة         –األمان في الصناعة النووية      سان باآلل ة اإلن ذآاء االصطناعي وعالق ة في ال ة    – مقدم ى عمر اآلل ة دوال  – منحن  مراجع

ة           –بدون إحالل     نظم العول مع و    –المخاطر المختلفة    نظم اإلدارات المختلف ات ل ة        – قواعد البيان ة العناصر المختلف  – نظري
  .مراجعة الجداول المتواجدة في األخطاء اإلنسانية

 
  تحطيم اإلشعاعات للمواد621 17 07

ة        – إنتاج العيوب النقطية     –طبيعة المواد غير المنتظمة      وب النقطي ة العي واد ال        – حرآ وب في الم أثير  –مشععة   تجمع العي  ت
واد               ة للم ى الخواص الميكانيكي سل      –العيوب الناتجة من اإلشعاعات عل صادم المتسل وين   – طرق تجارب الحاسب        – الت  تك

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

   إدارة النفايات622 17 07
دد الحواجز     – خطط التخلص من النفايات     –نتاج النفايات النووية    إ ات والصخر     – النظام الهندسي متع ين النفاي  – التفاعل ب

ا وشحنها   – دراسة موقع الدفن    – تكنولوجيا الدفن    – موقع التخلص من النفايات      –حجرة النظائر     – تصليب النفايات وتعبئته
  .لوقود المستخدم التخلص من ا–تخزين الوقود المستخدم 

  
   نقل وإدارة المواد المشعة623 17 07

ل            – طرق تقييم التأثير البيئي للمواد المشعة        –معالجة وتخزين المواد المشعة      رخيص وتنظيم االستخدام والتخزين والنق  – ت
  .تحليل المخاطر للنقل العادي وحوادث النقل



  آلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

    
  الالئحة الداخلية

   ٢٠١١للدراسات العليا 

 

 121

  العوامل البيئية للطاقة النووية624 17 07
ن راج ع ة اإلف ة النووي ات الطاق ن محط عاعات م ة  :  اإلش سابات الجرع رة، ح ة، البعث ة المنعي ة–القيم ن الطاق راج ع :  اإلف

د        ي              –المصب النهائي للحرارة وأبراج التبري ة مع الترآيب البيئ ا       – توافق المحطات النووي ة وعالقته ات البيئي  قواعد البيان
  . مراجعة لبرامج الحاسب الدولية–ببرامج البعثرة 

  
   تقنيات الكشف عن اإلشعاع625 17 07

ة    ات البطيئ شاف النيوترون سريعة    –اآت ات ال شاف النيوترون رق اآت ة    – ط دادات المتوافق سوائل والع أين ال شاف – ت  اآت
ائق  – اآتشاف اإلشعاعات بتآآل المسارات   –اإلشعاعات بأقالم التصوير     وات    – تشعيع الرق دد القن ل متع شاف  – المحل  االآت

  .خلفية اإلشعاعيةمنخفض ال
  

   الوقاية من اإلشعاعات 626 17 07
د الجرعة الممتصة    – المستويات اإلشعاعية المسموحة    – قياس الجرعة والمستويات اإلشعاعية      –مصادر اإلشعاعات     تحدي

سان       –في اإلنسان    ى اإلن ة لإلشعاعات عل أثيرات البيولوجي ر النقطي في حسابات االضمحالل       – الت ات التعبي ألشعة   تطبيق
  .جاما والنيوترونات

  
   الفيزياء الصحية627 17 07

واد          اس الجرعة   –مقدمة ومراجعة تاريخية لتفاعالت األشعة مع الم ة من اإلشعاعات     – قي دروع الواقي اس   – ال ة القي  نظري
ي لإلشعاعات    التعرض الخارجي والداخل   – التأثيرات البيلوجية لإلشعاع     – مقارنة المستوى اإلشعاعي لإلنسان      –اإلشعاعي  

  . التشتت اإلشعاعي البيئي وقياساته ومستوياته المختلفة–
  

   تطبيقات متقدمة الستخدام األشعة النووية 628 17 07
شخيص  – الطب النووي   – الكاشفات النووية    – حفر الحقول    – متابعة وتحليل األنظمة     – طرق التصوير    –أجهزة القياس     الت

  .لتشخيص استخدام الحاسبات في ا–اإلشعاعي 
 

  التلوث البيئي النووي629 17 07
ة   شعة الطبيعي شعة  –العناصر الم وث بالعناصر الم شعين  – التل شيوم الم سيزيزم و الستران وث بال ائر  – التل وث بالنظ  التل

  .قصيرة العمر
  

   المواد النووية631 17 07
وم     وم        –خواص اليوراني وم والبلوتوني سيد اليوراني اني أآ ور  – ث افئي   –ي  الترآيب البل صنيع   – الترآيب التك وب والت  – العي

ود    وزن الوق ة ل واص الحراري ود  –الخ اء الوق صلبة  – آيمي شطار ال واتج االن شطار   – ن ازات االن ات غ اخ وفقاع  – االنتف
الفجوات والزحف  اخ ب ود –االنتف ووي – الوق ود الن ي الوق ة ف ة – الخصائص المطلوب اعالت المختلف ود للمف صميم الوق  – ت

  .م وضمان الجودة التحك
 

   حماية البيئة641 17 07
ة         – تنظيف المصارف من الملوثات      – معالجة العوادم الغازية     –معالجة التحضيرات الصناعية     ة الملوث ادة استخدام الترب  إع

  . طرق حماية البيئة األخرى– التنظيف من الملوثات المشعة –
 

  تكنولوجيا المفاعالت االندماجية710 17 07
اطيس، نظام شحن       :  مكونات المفاعل– اشتعال البالزما    –ت االندماجية   التفاعال د، المغن سخين، التبري البالزما، الغالف، الت

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

   نظرية االنتقال النيوتروني711 17 07
ات   ال النيوترون ة انتق سيطة   ا--معادل ة الب ة لألنظم ول الدقيق ة  --لحل ال الالخطي ة االنتق ة  -- معادل ة لمعادل ول التقريبي  الحل

 .االنتقال
   تنظيم الوقود النووي712 17 07

سابات  ة وطرق الح ة لألسس النظري ود –مقدم يم الوق ي تنظ ستخدمة ف رامج الحاسب الم اعالت – ب ي المف ود ف يم الوق  تنظ
  .ق الحصول على الحلول األفضل طر– إعادة الشحن –المختلفة 
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   القياسات والتحكم في المفاعالت713 17 07
  . قياسات المفاعالت– محاآاة التحكم – مشاآل التحكم –طرق التحكم في المفاعالت 

  
   اقتصاديات محطات القوي النووية714 17 07

  .لنووية بغيرها من مصادر الطاقة البديلةمقارنة الطاقة ا. استعراض اقتصاديات الطاقة النووية وإدارة الطاقة النووية
  

   تجارب المفاعل715 17 07
ة          – تشغيل المفاعل     –تجارب ابتدائية    ة والتكنولوجي اعالت     – تجارب الهندسة النووي اء المف اء   – تجارب فيزي  تجارب فيزي

  ..النيوترونات
  

   موضوعات متخصصة في الهندسة النووية716 17 07
  .طورات الحديثة في مجال الهندسة النوويةسلسلة من المحاضرات عن الت

  
   النمذجة والمحاآاة في الهندسة النووية717 17 07

ه         – التحليل الكهربي    –مراجعة النظرية العامة للمعادالت التي تربط النظم         ة البالس وتحويالت ين     – مراجعة نظري ة ب  العالق
ردد   زمن والت ي ال أثير ف ل –الت ي التحلي شابه ف ين الت ة ب ة   العالق ة والهيدروليكي نظم الحراري ي وال ع – االلكترون م تجمي  نظ

  . النظم المتجمعة في هيكل آبير– الترآيب البياني المتعدد –البيانات لمحطات القوى النووية 
  

   تطبيقات مونت آارلو في الهندسة النووية718 17 07
ات        –طريقة مونت آارلو وتطبيقاتها      ال النيوترون ل انتق ل انت   – تمثي ا    تمثي ال البالزم ة     –ق ال األشعة النووي ل انتق  حل  – تمثي

  . تطبيقات أخرى لحل المعادالت الرياضية بطريقة الفروق المحددة–معادلة االنتقال غير الخطية بطريقة مونت آارلو 
 

  الطرق العددية في الهندسة النووية719 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
 

   تفاعل اإلشعاعات مع المواد721 17 07
 تفاعل الجسيمات المشحونة    – نظرية التصادم الذري - تفاعل النيوترونات مع المواد –نظرية التفاعالت الكهرومغناطيسية    

  .اقة خالل المواد مسار الجزيئات المشحونة عالية الط-مع المواد 
 

   المعالجة بالبالزما722 17 07
دين        – الطالء بالبالزما    – الحفر بالبالزما    –تعزيز االيونات بمصدر للبالزما      ا    – استخدام البالزما في التع اء البالزم  – آيمي

  . تكنولوجيا القوس الكهربي–التفريغ الكهربي في الغازات 
  

  إلشعاعية موضوعات متخصصة في الهندسة ا723 17 07
  .سلسلة من المحاضرات عن التطورات الحديثة في مجال الهندسة اإلشعاعية

 
   االختبارات غير المتلفة724 17 07

ة          –أسس وتطبيقات االختبارات غير المتلفة       ا       – االختبارات غير المتلفة في مجال الطاقة النووي ة وتطبيقاته ارات الدوامي  التي
  . استخدام الطرق اإلشعاعية–  الموجات فوق الصوتية وتطبيقاتها–
  

   معمل الكشف عن اإلشعاع725 17 07
  .التجارب المعملية المختلفة للكشف عن أشعة جاما، بيتا، الفا والنيوترونات

  
   تقنيات دراسة المواد731 17 07

واد   ة خواص الم ادئ دراس ة –مب ة – تحضير العين ة االلكتروني زة الحزم ع الع– أجه ات م ل االلكتروني ة  تفاع سير –ين  تف
  .معلومات االنكسار

  



  آلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

    
  الالئحة الداخلية

   ٢٠١١للدراسات العليا 

 

 123

  التعب في المواد الهندسية732 17 07
صميم الهندسي  ي الت رر ف اد المتك أثير اإلجه ب،   , ت ى خواص التع ؤثرة عل ل الم ب، العوام ارات التع راءات اختب آالت وإج

  .نظرية االنهيار بسبب التعب
  

  الطاقة المتجددة741 17 07
وب     -دة والمستقبل    الطاقة المتجد  -تكنولوجيا الطاقة    ة المتجددة        - المزايا والعي واع الطاق اح   :  أن ة الري سية،    , طاق ة الشم الطاق

ود        ا الوق ة     -الطاقة الحيوية، طاقة المد والجزر، طاقة األمواج، الطاقة الحرارية األرضية، وخالي واع الطاق وافر وتكامل أن  ت
  .المختلفة

  
   نظرية المفاعالت المتقدمة 811 17 07

سرعة        –النتشار النيوتروني   معادلة ا  ددة           – نظرية االنتقال أحادي ال اميع المتع ال بواسطة طرق المج ة االنتق ول معادل  – حل
  . تهدئة النيوترونات واالمتصاص الرنيني–نظرية اإلزعاج 

  
  االتجاهات والسمات الجديدة في محطات القوى النووية 812 17 07

  .، الجيل الرابع، ومفاعالت االندماج+ الجيل الثالث االتجاهات والسمات الجديدة في تصميم وبناء
  

   حلقات دراسية في الهندسة النووية813 17 07
شتها تحت اشراف       عن التطورات الحديثة في مجال الهندسة النوويةباعداد احد الموضوعات آل طالب يقوم ديمها ومناق وتق

 .المحاضر
  

   المحاآاة الرقمية في الهندسة النووية814 17 07
ادالت        -- إجراءات التكامل الضمني والصريح      --نظام نمذجة األنظمة الهندسية       وضع المعادالت التفاضلية العادية لنظم المع

ة  أخر    -الحاآم شغل المت ع الم م م ر الحج ام آبي ة   - النظ ة والكهربائي اة الهجين شغل المحاآ ضبابي  -- م تحكم ال دة ال  -- وح
 . الحصول على البيانات والمتحكم الضبابي – المحاآاة الكبيرة الرسومات والبنية التفاعلية ألآود حزم

  
   تقنيات مونت آارلو في الهندسة النووية815 17 07

 . أآواد الحاسب اآللي المستخدمة في التطبيقات النووية--طريقة مونت آارلو وتطبيقاتها في الهندسة النووية 
  

   تصميم مفاعالت االندماج816 17 07
 سمات مفاعل ايتر وتصميمه -- تصميم األنظمة والمكونات المختلفة في مفاعل االندماج --مفاعل االندماج   نظرة عامة على    

 . نظم االندماج الجديدة والمخطط لها--
 

  آينتيكا المفاعالت والتحكم فيها817 17 07
ه باستخ     . نظريات التحكم األساسية  . التحكم في أنظمة المفاعل نووي     تحكم    تحليل المفاعل وأنظمت تطوير طرق    . دام وسائل ال
  .تأثير عدم الخطية. وأساليب التحكم و التحكم األمثل

 
  فيزياء البالزما المتقدمة821 17 07

ا   ا البالزم ة آينتيك صادم –نظري ات الت ة – عملي ة الهيدروديناميكي ات – النظري وازن والثب ة  – الت ر الخطي أثيرات غي  – الت
س         اردة وال ا الب ا        –اخنة  الموجات في البالزم دو     – تفاعل الموجات والبالزم وهين الن سيكلوتروني   – ت وهين ال وازن  – الت  الت

  . عدم الثبات المجهري–وعدم الثبات الكهرطيسي الهيدروديناميكي 
  

   حلقات دراسية في الهندسة اإلشعاعية822 17 07
ة في مجال الهندسة اال             وم آل طالب باعداد احد الموضوعات عن التطورات الحديث شتها تحت     شعاعية يق ديمها ومناق وتق

 .اشراف المحاضر
 

   معجالت الجسيمات المشحونة823 17 07
الت  ة المعج سبية   –نظري ا الن ة والميكانيك ة الحراري يكية للنظري ديناميكا الكالس الت – ال ة للمعج ة  – أمثل سابات النظري  ح

  . مصادر اإلشعاع للسينكروترون– تطبيقات للمعجالت –المدارية 
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   معمل القياسات اإلشعاعية824 17 07
  .التجارب المختلفة لكشف وقياس أشعة ألفا ، بيتا ، جاما واألشعة النيوترونية

  
   مواد مرآبة831 17 07

منتية       زف األس ادن  والخ وليمرات  والمع ة للب ة والميكانيكي صائص الفيزيائي ة   -الخ ة المرآب نظم البيولوجي صفيح - وال  الت
  . استخدامات المواد المرآبة – التصميم  والتصنيع وإعادة التدوير -لثابت والمتغير الحمل ا-وتحليالت القوى 

  
   تأثير اإلشعاعات على المواد النووية832 17 07

اخ     :  تأثير اإلشعاعات على المواد– إنتاج العيوب –تأثير اإلشعاعات على المواد الصلبة      سية ، الهشاشة ، الكسر ، االنتف التق
  .اإلشعاعيبالفجوات والزحف 

  
  إعذاب المياه841 17 07

اجئ  التبخير المف ذاب ب دد المراحل –االع اجئ متع ر المف ار – التبخي ضغط البخ ذاب ب سية – االع ة الشم ذاب بالطاق  – االع
د  ذاب بالتجم ات االع ضوي –عملي ذيب الع تخراج بالم شية – االس ات األغ سي – عملي موزي العك ضغط األس ل – ال  التحلي

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

  :وصف المقررات لبرنامج ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية
  

   فيزياء نووية751 17 07
ووي    –اإلشعاع   ا     – عناصر الترآيب الن ا وجام ا وبيت ة   –أشعة الف اعالت النووي ة    – التف اذج النووي اعالت   –النم اطع التف  مق

  . االنشطار واالندماج–ومعالجة البيانات النووية 
  

   مبادئ العلوم والهندسة النووية752 17 07
سل     – تفاعل النيوترونات مع المواد      ووي   – التفاعل النووي المتسل ود الن ة   – دورة الوق اعالت النووي اج واستخدام   – المف  إنت

  ع النظائر المشعة اإلشعا
  

   الكشف عن وقياس اإلشعاع753 17 07
ا               (تفاعل اإلشعاعات النووية مع المواد       ات، أشعة اآس وجام ة، النيوترون ة والخفيف  الخواص   –) الجسيمات المشحونة الثقيل

دة          – آواشف الومضات     – الكواشف الغازية    –العامة للكواشف    باه الموصالت الجام ات      – آواشف أش  – آواشف النيوترون
ة الكواشف     – معالجة إشارة الومضات     –طيف وبسط الطيف    تحليل ال  ة ألنظم ات االلكتروني ر    – المكون ة الكواشف غي  أنظم

  . إحصاء العد واألخطاء– الكشف باستخدام تفاعالت النيوترونات – آواشف التألق الحراري –االلكترونية 
  

   الوقاية من اإلشعاع والتدريع754 17 07
ذري     .  دريب                   تط –مقدمة للترآيب ال صناعة والزراعة والبحث العلمي والت واة المشعة في الطب وال ات الن  الجرعات  –بيق

ة من اإلشعاع              – التأثير البيولوجي لإلشعاع      –اإلشعاعية والوحدات    انوني للوقاي ة في        – أسس اإلطار الق ة الدولي  دور الهيئ
ة     حساب الجرعة الداخلية والمس    – النظام التنظيمي    –الوقاية من اإلشعاع     ة        –جلة التأثيري ادئ  – حساب الجرعة الخارجي  مب

  التدريع
  

   الطرق الحسابية والمحاآاة في الفيزياء755 17 07
ددي     ة      –التكامل الع ارلو        – الطرق التكراري ة مونت آ رق المحددة        – طريق  طرق  –– طرق العناصر المحددة        – طرق الف

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

   انتقال اإلشعاع761 17 07
ارلو  – معادلة بولتزمان لالنتقال  –تقنية الدالة النقطية     زوم   – طريقة مونت آ ة الع رق الحددة    – طريق ة الف ات  – طريق  تطبيق

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

   الطرق الرياضية في الفيزياء 762 17 07
   قيم ومتجهات ايجن– مبدأ التغير وطرق التفعيل األمثل – الدوال الخاصة والمتعامدة –تحويالت فوريير والبالس 
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   مبادئ وتقنيات التحسين771 17 07
شبكة و الد              –أساسيات طرق التحسين     اذج ال ات        طرق  البرمجة الخطية والرباعية ، الصحيحة ، نم ة لبحوث العملي  –يناميكي

دة   ر المقي سين غي ة –طرق التح ر الخطي ادالت غي دة – المع سين المقي دب – طرق التح سين المح ام و – التح سين الع  التح
  .الموازاة في التحسين

  
   النظائر المشعة وتصميم مقاييس اإلشعاع772 17 07

 طرق  –التحكم غير االتالفي ) صناعة، الزراعة، الطب، البيئة ال( تطبيقات النظائر المشعة     –منهاج استخدام النظائر المشعة     
  . تطبيقات عناصر االستشفاف المشعة– طرق البحث الجنائي –التأريخ بالنظائر المشعة 

  
   تقنيات االختبار بالتصوير اإلشعاعي773 17 07

ة      –قنيات اللحام    ت – وصف لترآيبات وأجهزة التصوير اإلشعاعي       –مقدمة لالختبارات بالتصوير اإلشعاعي      واد الفلزي  – الم
  . نواحي األمان– األآواد والمقاييس –تصنيف العيوب 

  
   إنتاج النظائر المشعة 774 17 07

 التطهير وشروط صناعة المنتجات الصيدالنية المشعة  – إنتاج وفصل النظائر   –إنتاج النظائر لألغراض الطبية والصناعية      
ات – ارة– إدارة النفاي ا الح ة  الخالي م التهوي شآت – و نظ ادي  – صيانة المن شغيل الع ي حاالت الت ان ف ة واألم واحي البيئ  ن

  .والطوارئ
  

   النظائر المشعة والعمليات الصناعية  775 17 07
صنيع           (تكنولوجيا اإلشعاع المستخدمة ألشعة جاما أو اآس والمعجالت االلكترونية           ة، ت شعيع األغذي يم، ت واد، التعق تعديل الم

ة      –) التحكم في اإلنتاج و تحسين الجودة     ( تطبيقات النظائر والمصادر المغلقة      –) البوليمرالمطاط و  ر االتالفي  االختبارات غي
  . التحليل بالتشعيع النيوتروني– التصوير اإلشعاعي –
   

   التشخيص والعالج باستخدام األشعة النووية776 17 07
جرعة ( الجرعات اإلشعاعية في مجاالت اإلشعاع    -) ألدوية النووية  ا -التصوير اإلشعاعي، المقطعي    (التصوير التشخيصي   

ة،     ة، خطة العالج، حسابات الجرعة النقطي ات الجرعة المتماثل دوراني، منحني سبية، حسابات الجرعة للعالج ال العمق الن
  )حسابات الجرعة في المجاالت غير المستوية

  
   النظائر المشعة في التعدين وحفر اآلبار777 17 07

واد    – مراجعة لطرق الكشف عن اإلشعاع –مصادر جاما والنيوترنات    ائعى للم شخيص الم اآواد   – المسامية والت اة ب  المحاآ
   التطبيقات التجريبية – طرق التحسين –انتقال النيوترونات وأشعة جاما 

  
   تطبيقات النظائر المشعة في الزراعة778 17 07

دة   ات الجدي واع النبات وير أن ات تط شرات –تقني ي الح تحكم ف مدة – ال تهالك األس ل اس وارض – تقلي شرات والق ل الح  – قت
  القضاء على البكتريا والفيروسات والفطر في األغذية

  
   اللوائح الدولية للوقاية من اإلشعاع781 17 07

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

  
   تقييم التعرض لإلشعاع 782 17 07

شعة  ان المصادر الم ن وأم شعة -ام واد الم ن للم ل والتخزين اآلم شعة –  النق ات الم ي –إدارة النفاي  الرصد – الرصد البيئ
در – أسس االستعداد للحوادث النووية والطوارئ المشعة   –الفردي وفي جهة العمل    املين   ت صناعة    –يب الع  التعرض في ال

  .والمجال الطبي
   

   قياسات اإلشعاع والجرعات اإلشعاعية783 17 07
امالت التفاعل          ة اإلشعاعية        –آميات الجرعات اإلشعاعية ومع ات الوقاي اف االمتصاص     – حسابات الجرعات      – آمي  مطي

سباور  –اآس بواسطة الجسيمات  انطالق أشعة   – تحليل تنشيط النيوترونات     – تألق أشعة اآس     –الذري   ة  – مطياف م  أنظم
  . مطياف جاما– مطياف أشعة الفا –عدادات بيتا 
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   مصادر اإلشعاع والتجهيزات التشعيعية784 17 07
ات           ( أنواع المنشآت التشعيعية     -االستخدامات المختلفة لعمليات التشعيع      ا والنيوترون ا وجام ا وبيت شعيع باستخدام أشعة الف الت

  المصادر المشعة المستخدمة في عمليات التشعيع –) واآس
  

   التأثير والرصد البيئي لألشعة النووية 785 17 07
د اإلذعان لحدود التصريف                 (الرصد عند المصدر      سائلة، تأآي ة وال دفقات الغازي ي   –) اإلشعاع الخارجي والمت  الرصد البيئ

ة       ( ة             –)  األخرى  الغالف الجوي، األجسام المائية، األطعمة، المؤشرات البيئي ة المرجعي ستويات البيئي د من اإلذعان للم  التأآ
اجم والمطاحن،            ( تطبيقات للمصادر المختلفة     –وتقنيات المسح    ستودعات، المن ات، الم شآت النفاي محطات القوى النووية، من

  .النفايات، األرض الملوثة
  

   تصميم وتحليل الدروع وتجهيزات الوقاية786 17 07
د    – نظم األمان المتشابكة – حسابات الدروع    –ام التهوية    نظ -مالمح التصميم    ة   – أجهزة التعامل عن بع ات األدخن  – حاجب
ارة   ا الح ازات –الخالي ر المالبس – علب القف ة – غرف تغيي شآت التخزين – الحواجز الفعلي سوائل – من دفق ال  مواسير ت

 – مسح للتجهيز واستعراض للتنظيمات   – توآيد الجودة – إشارات التحذير – مراصد اإلشعاع المحدد –والتحكم في التحلل    
  ).منشأة أشعة اآس، غرفة العالج بالكوبالت، غرفة المعجل(حسابات الدروع 

  
   إدارة النفايات المشعة 787 17 07

ات المشعة       – أنواع النفايات وتقسيمها وتشخيصها      –مصادر النفايات المشعة     ات     – مبادئ النفاي ل النفاي ات   إدار– تقلي ة النفاي
دة  –إدارة نفايات التكهين ) الجمع، التفرقة، المعالجة، التكييف، التخزين اآلمن  (قبل التخلص منها      التخلص من النفايات الجام

   تقييم الجرعات البيئية –
  

   التأثيرات البيولوجية لإلشعاع 788 17 07
ا          –أسس الكيمياء اإلشعاعية      ى الخالي أثيرات األشعة عل أثيرا  – ت ي والجزئي          الت شعيع الجسم الكل أثيرات  –ت المحددة لت  الت

   التأثيرات الوراثية واألشعة الضارة– تأثير األشعة على األجنة –اإلحصائية 
  

   مواد نووية متقدمة790 17 07
ة   نظم النووي ي ال واد ف ار وخواص الم ل  –اختي واد المفاع ى م ه عل عاعي وتأثيرات تحطم اإلش أثير ال ي – ت واد ف شاآل الم  م

  الهندسة النووية
  

   المفاعالت البحثية ومفاعالت القوى791 17 07
ة        اعالت النووي از       -خواص نظم المف اعالت الغ اء الخفيف        –  مف اعالت الم ل        – مف اء الثقي اعالت الم د     – مف اعالت التولي  مف

  ا المفاعالت البحثية وتطبيقاته– المفاعالت الجديدة – مفاعالت درجات الحرارة العالية –السريع 
  

   التحليل المتقدم للمفاعالت792 17 07
ة    اء النووي ة للفيزي واد    –مراجع ع الم ات م ل النيوترون ووي  – تفاع شطار الن شار    ( االن سلة، انت اعالت المتسل ة التف أنظم

ات صاص   ) النيوترون دون االمت ات ب ة النيوترون شطار   –تهدئ صاص واالن ات باالمت ة النيوترون ات ذات – تهدئ  النيوترون
ددة    – نظرية فرمي للمفاعالت الحرارية غير المغطاة  –المنخفضة الطاقة   اطق المتع اعالت ذات المن شار   – المف اذج االنت  نم

ددة        ال      –ذو المجموعة الواحدة والمجاميع المتع ة االنتق شار   – نظري شويش   – تقريب االنت ة الت اعالت   – نظري ا المف  – آينتيك
  .لية التغير في المفاع–المفاعالت غير المتجانسة 

  
   تجارب تشغيل المفاعل793 17 07

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

  
   قياسات بارامترات المفاعل794 17 07

ات       اعتمادية المكان والزمان للفيض النيوتروني باستخد      –خريطة الفيض    وترون في       –ام تقنيات نبضات النيوترون  عمر الني
   دالة األهمية لماصات النيوترونات– قياس بارامترات االنتشار للمهدئ –الماء 
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   التحكم والقياسات في محطات القوى النووية795 17 07
اس  –  أسس التحكم–) درجة الحرارة، الضغط، الفيض النيوتروني، االهتزاز( أدوات القياس األساسية    تصنيف التحكم والقي

ى الحاسب                          ( دة عل ة المعتم ار التصميم المحدد لألنظم ة، معي ة، االختباري شل األحادي، المعولي ار الف الدفاع، االستقالل، معي
ات        ) اآللي، الكفاءة والمصداقية، دليل الوآالة الدولية للطاقة الذرية لالمان         يم البيان ة لتقي دير     (الطرق الحديث ات، تق  أسس البيان

  نماذج ألجهزة القياس في محطات القوى النووية ) االختبار والمعولية حسب أسس البيانات، الطرق اإلحصائية
  

   الهيدروليكا الحرارية للمفاعالت796 17 07
ود     ) طور واحد، طورين ( معادالت االنتقال    –توليد الحرارة في المفاعل      ل الحراري لعنصر الوق سريان   –التحلي ا ال  ديناميك

واد   –دوائر السريان  ) تحليل في حالة الثبات وفي حالة التغير مع الزمن        ( القناة الواحدة المسخنة     –طورين  ذو ال   استخدام االآ
شعيع     – سلوك مكيف الضغط في مفاعل الماء الخفيف    – ة    – حساب توزيع درجات الحرارة في أشرعة الت  المفاعل في حال

  .حادث فقدان المبرد
  

  والنفايات  إدارة الوقود 797 17 07
ات المشعة         - إدارة الوقود داخل المفاعل      –ألواح سريان المكونات والمواد في دورة الوقود النووي          شخيص النفاي   مصدر وت

ات   – صنيف النفاي وين وت د الحرارة  – تك ات وتولي ات   – النفاي ات معالجة النفاي ات   – تقني ات الخلص من النفاي ين – تقني  تقي
  األمان للتخلص من النفايات

  
   برامج الحاسب اآللي في تحليل المفاعالت798 17 07

ال       –حل معادلة االنتشار بطرق المجموعات المتعددة        ة االنتق رامج        – حل معادل ى       – أسس البرمجة والب ة عل ات عملي  تمرين
  .اآواد قلب المفاعل والدروع

  
   األمان واللوائح التنظيمية وحماية المفاعالت 799 17 07

زمن        – تحليل األمان الجبري     – األمان   مبادئ تصميم أنظمة   رات في ال يالت العواقب   – الحوادث والمتغي ة   – تحل نظم الوقاي
ا      –متطلبات وشروط ترخيص المنشآت النووية      –الفعلية للمنشآت النووية     ات والمعاهدات   – أسس الحماية ومتطلباته  االتفاقي

  القومية والدولية
 

  النوويةمحطات القوى  مشروع دبلوم فى 601 17 07
  اإلشعاع والبيئة مشروع دبلوم  فى 602 17 07
   ماجستير العلوم في الهندسة النووية واإلشعاعية رسالة 705 17 07
   سالة ماجستير العلوم والتكنولوجيا النوويةر 706 17 07
  الهندسة النووية واإلشعاعيةفى  الدآتوراهرسالة  801 17 07
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  ائية يالهندسة الكيم قسم -١٣
  
  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( مج المختلفة للدراسات العليا البرا

  دبلوم الدراسات العليا: اوال 
  : دبلوم الدراسات العليا المهنية-١  

   ساعة معتمدة٢٤على الطالب اجتياز 
 دبلوم الدراسات العليا المهنى مكافحة التلوث وهندسة البيئة  •

  :سة التالية المقررات الخم يدرس الطالب:المقررات االساسية
07 18 641, 07 18 642, 07 18 652, 07 18 653, 07 18 654                                              

  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية
    دبلوم الدراسات العليا المهنى هندسة تكرير البترول والبتروآيماويات     •

  :المقررات الخمسة التالية  يدرس الطالب :المقررات االساسية
07 18 641, 07 18 642, 07 18 661, 07 18 681, 07 18 682                                           

  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم: المقررات االختيارية
  

  الماجستير: ثانيا 
  :ماجستير الهندسة  -١  

درس      الهندسة   ماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات دراسية          ٣٠يجب أن ي دة مق ى     ساعة معتم  ٣باإلضافة إل
  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

   فى الهندسة الكيميائية الهندسةماجستير •
  :المقررات الستة التالية    يدرس الطالب:المقررات االساسية

 07 18 711, 07 18 712, 07 18 725, 07 18 731, 07 18 741, 07 18 751                                     
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار :المقررات االختيارية

  . من تخصص آخر مقررين 
  

   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    
ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ة ماج ه دراس وم علي ية  ٢٤العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س  ٨ وباإلضافة إل

  . ساعات للرسالة
 فى الهندسة الكيميائية  العلوم ماجستير  •

  : المقررات االربعة التالية  يدرس الطالب   :المقررات االساسية
 07 18 711, 07 18 725, 07 18 731, 07 18 741  

 باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار يختار الطالب:المقررات االختيارية
  . من تخصص آخر مقررين 

  
  دآتوراه الفلسفة : ثالثا 

 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس     
   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 

 لكيميائية  دآتوراه الفلسفة فى الهندسة ا •
        831 18 07 ,821 18 07 ,811 18 07 :المقررات الثالثة التالية  يدرس الطالب   :المقررات االساسية
 ٣يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدآتوراة ويجوز اختيار :المقررات االختيارية

  .  من تخصص آخر مقررات 
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  ) دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( ات العليا قائمة المقررات لبرامج الدراس
عدد  اسم المقرر آود المقرر  م

الساعات
عدد ساعات
  االمتحان

مقررات مطلوب دراستها
  سابقا

  3 3 )أ(ظواهر انتقال  611 18 07 .١
  3 3  مصادر الطاقة البديلة    621 18 07 .٢
  3 3 أنواعه ومصادره( تلوث الهواء  641 18 07 .٣
  3 3 )أنواعه ومصادره ( وث المياه تل 648 18 07 .٤
  3 3 ميكروبيولوجيا تطبيقية   651 18 07 .٥
  3 3 تحليل المياه والمخلفات الصناعية    652 18 07 .٦
  3 3 المخلفات الصلبة ومعالجتها   653 18 07 .٧
  3 3 هندسة البيئة   654 18 07 .٨
  3 3 التآآل وحماية المعدات 661 18 07 .٩
  3 3  )أ(مليات بثق البالستيك ع  671 18 07 .١٠
  3 3  عمليات ترآيب البوليمرات  672 18 07 .١١
  3 3 هندسة تكوين األلياف   673 18 07 .١٢
  3 3  هندسة تكرير البترول  681 18 07 .١٣
  3 3  تكنولوجيا البتروآيماويات  682 18 07 .١٤
  3 3 طرق الفصل المتقدمة   711 18 07 .١٥
  3 3  تقال المادةدراسة متقدمة فى ان  712 18 07 .١٦
 724 18 07 3 3  األحتراق وتصميم األفران األنبوبية  721 18 07 .١٧
  3 3  الوقــــــود  724 18 07 .١٨
  3 3  دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة  725 18 07 .١٩
  3 3 هندسة التفاعالت الكيميائية المتقدمة   731 18 07 .٢٠
  3 3 متقدمةثرموديناميكا الهندسة الكيميائية ال 741 18 07 .٢١
  3 3 معالجة المخلفات الصناعية السائلة 751 18 07 .٢٢
  3 3 معالجة المخلفات الصناعية الغازية 752 18 07 .٢٣
 18 07 -751 18 07 3 3 تصميم وحدات معالجة التلوث   753 18 07 .٢٤

752- 07 18 651 
  3 3 تطبيقات البيو تكنولوجيا فى مكافحة التلوث   754 18 07 .٢٥
 651 18 07 3 3  الهندسة الكيميائية الحيوية  755 18 07 .٢٦
  3 3  دراسة متقدمة فى العمليات الكهروآيميائية  761 18 07 .٢٧
  3 3  االضافات للبلمرة  771 18 07 .٢٨
  3 3 هندسة انتاج المونرات 772 18 07 .٢٩
  3 3  دراسة متقدمة فى علم المواد  774 18 07 .٣٠
  3 3  علم وهندسة البلمرات  775 18 07 .٣١
  3 3  األســـمدة  781 18 07 .٣٢
  3 3  تكنولوجيا انتاج الغازات    782 18 07 .٣٣
  3 3 لالنظمة الكيميائيةالنمذجة والمحاآاة   792 18 07 .٣٤
 792 18 07 3 3  دراسة حاالت–المحاآاه  793 18 07 .٣٥
 611 18 07 3 3  )ب(ظواهر األنتقال   811 18 07 .٣٦
  3 3  )ب (حرارةدراسة متقدمة فى انتقال ال  821 18 07 .٣٧
 18 07-741 18 07 3 3 تصميم المفاعالت 831 18 07 .٣٨

731 
  3 3 طرق اختيار األفضل   832 18 07 .٣٩
 18 07-731 18 07 3 3  الحفــــز  832 18 07 .٤٠

712 
  3 3 الريولوجيا 855 18 07 .٤١
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  3 3  )ب(عمليات بثق البالستيك   871 18 07 .٤٢
مفاعل البلمرة والتحكم النماذج الرياضية وتصميم  891 18 07 .٤٣

  3 3 يهاف

 

    مناقشة 3  مكافحة التلوث وهندسة البيئة مشروع دبلوم  601 18 07  .٤٤
    مناقشة 3 هندسة تكرير البترول والبتروآيماويات       مشروع دبلوم  602 18 07  .٤٥
    مناقشة  3  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكيميائية   701 18 07  .٤٦
    مناقشة 8  الهندسة الكيميائية  رسالة ماجستيرالعلوم فى  705 18 07  .٤٧
    مناقشة 24  فى الهندسة الكيميائية  رسالة الدآتوراه  801 18 07  .٤٨

 
  ) دآتوراة- ماجستير –دبلوم (وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا 

 )أ(ظواهر انتقال 611 18 07 
سوائل ال   ة لل ة الحرآ ال آمي ة انتق ة وحرآي ة اللزوج ة   –آلنيوتوني ى اللزوج رارة عل ة الح ضغوط ودرج أثير ال ة – ت  نظري

ادىء         .اللزوجة للغازات والسوائل     سريان اله ساقطة        – توزيع السرعة فى ال ائق ال سريان خالل ماسورة      – سريان الرق  – ال
ة  –لة األستمرارية معاد(  معادالت التغيير للنظم ثابتة درجة الحرارة – السريان الزاحف حول آرة  –السريان الحلقى     معادل

ة لألنضغاط      )  معادلة الطاقة الميكانيكية     –الحرآة   ر القابل سوائل غي ر لل ستقر     –معادالت التغي ر الم ادىء غي سريان اله  – ال
  . نظرية الطبقة الحدية–السريان الهادىء فى اتجاهين مختلفين 

  
  مصادر الطاقة البديلة 621 18 07

ة                –طاقة الهيدروجين    –الطاقة الشمسية وتطبيقاتها     ة آمصدر للطاق ات الزراعي ا العضوية والمخلف ة   – استخدام البقاي  الطاق
  .الجيولوجية

  
 )أنواعه ومصادره(  تلوث الهواء 641 18 07

واء  ات اله ازات ( ملوث ة وغ ة ، ) أترب ة والمحمول ة المعلق ة ( خصائص األترب م الحبيب ة ، حج ل ) الكثاف ق وحم ة تعلي آيفي
ى ا  ة ف ة ومصادرها   األترب ات الفلزي واء ، الملوث دروجين ،    ( له د الهي سيد الكبريت ، آبريتي سيد الكبريت ، ثالث أآ انى أآ ث

واء   . الترآيزات المسموح بها لملوثات الهواء الغازية ) أول اآسيد الكربون _  الكلور   –اآاسيد النيتروجين    ات اله تأثير ملوث
  )نبات وانسان وحيوان ( على البيئة 

  
  ) أنواعه ومصادره(  تلوث المياه 648 18 07

اه           وث المي ى تل ى                     –تأثير المخلفات الصناعية عل وث عل أثير التل صناعة وت ازل وال اه للمن ات عاى مصادر المي أثير الملوث  ت
ة      اء            –الكائنات الحية البحري ذائب فى الم ا باألوآسجين ال واد العضوية وعالقته ه     .  الم ر االيوني ة وغي اعالت األيروبي  –التف

تخداماته  سجين وحسابات واس وى لألآ اج الكيموحي ورة –األحت ات الكل ور وعملي اج للكل ذطاتى – األحتي ة التنظيف ال  عملي
سيجين         –لألنهار والمجارة المائية  وى لألآ اج الكيموحي سيجين واألحتي ائى لألآ اج الكيمي ين األحت ا   –العالقة ب ة البكتري  ازال

  . تلوث المياه الجوفية–حكم فى الطحالب فى المياه الت. بواسطة عمليات معالجة المياه 
  

 ميكروبيولوجيا تطبيقية  651 18 07
طرق تكاثرها  ( دراسة البكتيريا والخمائر والفطريات     )  تقسيمها   – تأثيرها فى الحياه     – أنواعها   –تعريفها  ( الكائنات الدقيقة   

صها – ذاء – خصائ ى الغ ا ف ة – احتياجاته ا الحيوي ات ا)  وآيميائه ا ( ألنزيم ة–تعريفه ا المختلف ا  –  أنواعه ترآيبه
تخداماتها  ر   ) واس ا والتطهي رف عليه ات والتع ا والفطري ة للبكتري ة –طرق تحضير المزرع صناعات التخميري اج (  ال انت

يتون  ى واألس ول األيثيل انول  ( الكح ر البيوت ز  –تخم رة الخبي صناعية  – خمي ات ال ضير األنزيم امض  – تح ضير ح  تح
  .يكالستر

 
 تحليل المياه والمخلفات الصناعية   652 18 07

ة  – الكلور المطلوب والمتبقى –الحموضة والقلوية  د – الفلزات المختلف سيانيد   –  الكلوري ون  –ال د  – الل دهون  – الفلوري  – ال
سر  د –الع ة – اليودي روجين المختلف ات النيت سيجين الكيم – مرآب وب األآ ائى المطل سيجين البيوآيمي وب  األآ ائى المطل  –ي

  الكبريتات– الفينول – السيليكا –الجوامد الكلية والمتطايرة والثابتة  –  الفوسفات– األس األيدروجينى –األآسيجين الذائب 
  ٠ الطعم والرائحة –الكبريتيد  –
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  المخلفات الصلبة ومعالجتها 653 18 07
صلبة   معالجة والتخلص من مخلف  –مصادر المخلفات الصلبة المختلفة  ات     - ات المجارى ال ك المخلف ل تل  –خصائص وتحلي

مخلفات مزارع  )  القيمة التسميدية واألستخدامات التجارية      – مرشحات المخلفات الصلبة     –طبقات تجفيف المخلفات الصلبة     
دواجن  ا  ( ال تخلص منه ا وال رول   ٠) معالجته ر البت ن تكري صلبة م صناعية ال ات ال صناعات الكيميائ– المخلف ن ال ة  م  –ي

ة      –) المخلفات الصلبة المشعة     صناعات التعديني صلبة من ال ات ال ا    (  المخلف تخلص منه ا وال ة   –) معالجته ات الورقي  المخلف
صلبة      ) معالجتها واستخداماتها ( ات ال ة لمعالجة المخلف دفن فى األرض      –الطرق العام  طرق التثبيت   –الطرق الصحية لل

  ٠)  األلقاء فى البحار –ق األآسدة البيولوجية  طر–والدفن فى األرض فى وجود الهواء 
 

  هندسة البيئة 654 18 07
ة  اهى البيئ صناعية   –م ة وال ة والزراعي صادر الطبيعي واء بالم اء واله ة والم وث الترب ل تل ة – عوام ة البيئ ائل – حماي  وس

ات          ة والكيميائ    –مكافحة التلوث ومعالجة المخلفات واسترجاع المخلف ات الطبيعي ة الموحدة المستخدمة فى المعالجة       العملي ي
  .والتصميمات الهندسية ألجهزتها

  
  التآآل وحماية المعدات 661 18 07

األعتبارات التصميمية فى مجابهة التآآل   –  تمديد تافل السلبية–أساسيات التآآل الطبيعية الكهروآيميائية للتآآل األستقطاب 
  ٠ الحمايات بالتغطيات –  الحمايات األنودية– الكاثودية – الحمايات –
  

  )أ( عمليات بثق البالستيك 671 18 07
 –المعادالت الممثلة لبثق المنصهر   –  توزيع السرعة فى المجارى– الباثق اآلحادى – معادالت السريان –الباثق ومكوناته 

  ٠ حساب الكفاءة عند التشغيل –التشغيل عند درجات حرارة ثابتة 
  

 البوليمرات  عمليات ترآيب 672 18 07
ات     ل حجم الحبيب ط  – التكسير  –تقلي سي  ( – الخل شتيتى  –ط الب  الصلب  –خالطات البالستيك   ) –  العنيف – المستوى  – الت

  ٠ متغيرات المرآب – انتاج الحبيبات – البواتق – خالطات المصهور –الجاف 
 

  هندسة تكوين األلياف 673 18 07
شد     ر تحت ال سحب العنقى   –التبل ة    المع– ال اف   –الجة الحراري داخلى لأللي  الغزل من   –المشاآل الهندسية    –  الترآيب ال

  ٠ تحليل متغيرات عملية الغزل –المصهور والمحاليل 
 

  هندسة تكرير البترول 681 18 07
ز           ل التكسير الحرارى والمحف رول مث ر البت ارة فى تكري ز    – بعض المواضيع المخت رة  –األصالح المحف ة  – األزم  االلك

شحيم     – الغازات البترولية ومعالجتها –اب الناتج وحس وت وشحوم الت اج زي ا انت صميم   –  األتجاهات الحديثة فى تكنولوجي ت
  ٠بعض معدات التكرير 

 
  تكنولوجيا البتروآيماويات 682 18 07

ون      سيد الكرب دروجين وأول اآ ازى األي يط غ اعالت خل ق وتف ات –تخلي سدة األوليفين ات  –  اآ ورة البرافين ة – آل  نترت
ات  ات  –البرافين صنيع األوليفين ات  – ت ة األوليفين ات  – هدرت سدة األوليفين ات  – اآ اعالت األوليفين ور  – تف ات الكل  مرآب

  ٠ العطريات –النافثينات  –  األوليفينات الثنائية– التفاعالت األخرى لألوليفينات –والبروم 
  

  طرق الفصل المتقدمة 711 18 07
  ٠ الديلزة الكهربية – الديلزة – األنتشار الغازى – التقطير الجزئى – التجفيف بالتجميد –األيونى  التبادل –األمتزاز 

 
  دراسة متقدمة فى انتقال المادة 712 18 07

ر –اجهزة التالمس ذات المرحلة المحددة  رج       –  اقصى سرعة مسموح بها فى ابراج التقطي اءة الب ى آف ؤثرة عل العوامل الم
ة المحددة         – فية حساب آفاءة الصورانى آي–والصورانى  تالمس ذات المرحل زة ال  تفاصيل  –انخفاض الضغط خالل أجه

ات    – انخفاض الضغط      – توزيع السائل    – األبراج المحشوة    –تصميم األنواع المختلفة من الصورانى       دل الفيضان     عالق مع
  . آفاءة مادة الحشو–
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 ة  األحتراق وتصميم األفران األنبوبي721 18 07
ة  –استخدام خرائط االحتراق   -دقيقة للكتلة فى عمليات األحتراق الموازنة التقريبية وال–القيم الحرارية للوقود   موازنة الكتل

  ٠فواقد المدخنة  – والطاقة لألفرات األنبوبية
  

  الوقود 724 18 07
راق   حسابات األحتراق واله–)  اختيار العينات للتحليل – تخزين –تحليل  )الفحم  ) واء النظرى ترآيب غازات نواتج األحت

ات   ود   ٠األحتراق غير الكامل وآفـــاءة الغالي ـار الوق ة  (  اختبــــ ة الحراري سائل   ) القيم ود ال ار الوق  نقطة  –اللزوجة   ) اختب
ديزل  – رقم األوآتان رقم السيتان –الوميض التطاير  ون النتبقى    – معامل ال ود    –) الكرب ات فى الوق  –)  الكبريت  ( الملوث
  ٠الغاز المخلق  –  الغاز المائى– غاز فرن الكوك – غاز البترول المسال –الغاز الطبيعى  ) الوقود الغازى

 
  دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة 725 18 07

ات         ( –تصميم المبدالت الحرارية بأنواعها      ات والغالي ا المكثف را          –) بما فيه ال الحرارى فى األف صميم   –ن   دراسة األنتق  ت
  ٠األفران 

 
  هندسة التفاعالت الكيميائية المتقدمة 731 18 07

ة            ( السريان غير المثالى     ائع فى األوعي ة              –توزيع زمن مكوث الم ل من المعلومات التطبيقي ط والتحوي ط  )  نموذج الخل خل
 –اختيار النموذج   ( غير المحفزة    تفاعالت الموائع مع السطوح الصلبة       – تصميم المفاعالت للنظم غير المتجانسة       –الموائع  

  ٠معدل التفاعل للحبيبات الكروية ذات الحجم غير المتغير والمنكمش الخطوة المتحكمة فى التفاعل تطبيقات فى التصميم 
 

  ثرموديناميكا الهندسة الكيميائية المتقدمة 741 18 07
ة  ع الحقيقي ة للموائ ية –الخواص الثرموديناميكي شاطية– الفيوجاس درة من البخار –  الن اج الق ين – محطات انت  دورة ارانك

الهواء – تأثير الحرارة – األتزان الكيماوى – دورة رانكين المعاد توليدها –المعاد تسخينها  د    –  دوائر التبريد ب ر التبري دوائ
  بالبخار

  
  معالجة المخلفات الصناعية السائلة 751 18 07

سائلة    صناعية ال ات ال ع المخلف م تجمي سائلة     –نظ صناعية ال ات ال ام والمخلف اه الخ ة للمي صائص البيولوجي ا (  الخ البكتيري
سيجين  – األمراض المحمولة فى الماء –والطحالب والفطريات   ة لمعالجة    –)  االحتياج الكيموحيوى لألآ ات األبتدائي  العملي

سائلة   صناعية ال ات ال د ( المخلف وجي  –الترآي يح البيول ة البيولو– الترش ة  التهوي ت  –جي رك التثبي ر – ي ضم – التطهي  اله
ى  ر األيروب ى وغي سائلة   ) األيروب صناعية ال ات ال ة للمخلف ات المتقدم ة (  المعالج واد العالق ة الم ة  – إزال ه وازال النترت

ة          –النيتروجين   واد الذائب شاآله     ٠)  األقالق من الم اء وم ادة استخدام الم ام    – اع اه الخ ط والتروي   ( ٠ معالجة المي  –ق الخل
  ٠) ازالة عسر الماء–الترآيد والفللورة 

 
  معالجة المخلفات الصناعية الغازية 752 18 07
راج الغسيل الترشيح    – المرشحات الكهروستاتيكية –عرف الترآيد ، السيلكونات اآياس الترشيح      ( ازالة األتربة    ة  )  اب ازال

واء     التحلل الح– الحريق –األمتزاز  –ألمتصاص ( الغازات الضارة  د والتكثيف   –رارى بمعزل عن اله زاز  – التبري األمت
  ٠) دراسة حاالت (  الغسيل الكيميائى ترتيب الوحدات المختلفة لمعالجة الحاالت الخاصة –الكيميائى 

 
  تصميم وحدات معالجة التلوث 753 18 07

ب  دات الترآي ط –وح دات الخل يح – وح دات الترش ضغط (  وح شفط وال صل ب ) بال دات الف زى وح راج –الطرد المرآ  اب
راج الغسيل   –األمتصاص   ة  – اب اس الترشيح    –  المرشحات البيولوجي روجين    –اآي ة النيت  وحدات ترسيب   – وحدات ازال

  .أيونات العناصر الثقيلة
 

  تطبيقات البيو تكنولوجيا فى مكافحة التلوث 754 18 07
سيجين        تعريف ا  – تحليل المخلفات الصناعية السائلة      –أنواع التلوث    وى لألآ ة آال من       –ألحتياج الكيماوى والكيموحي  أهمي

ا  اجين وطرق تعيينهم ب    –األحتي ة والل صنيع األغطي رول وت ر البت ل تكري صناعات مث ن ال ات م  خصائص بعض المخلف
ة  صابون المعالجة الثالثي وت وال ود والزي ة الجل ورق ودباغ ى معا–وال ستخدمة ف ة الم ات الدقيق شاطية الطائن واع ون ة  أن لج

صناعية   ات ال ة   –المخلف ات الزراعي ة المخلف ان ومعالج ا الميث ت   – بكتيري صة بالكبري ة المخت ات الدقيق تخدامات الكائن  اس
)  األستخدام – التحويل –مصادرها  ( – خصائص الطاقة الحيوية – طرق التهوية واألآسدة    –والفوسفورفى مكافحة التلوث    

  ٠انتاج بروتينات احادية الخلية ) خدامه انتاجية واست( تكنولوجيا الغاز الحيوى 
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  الهندسة الكيميائية الحيوية 755 18 07
ة  ر األحماض األميني وى –تخم ز الحي ة  – الحف ة النباتي ن الخلي ة ع ة – مقدم سوائل المختلف ة ال وى – معالج ان الحي  – األم

ام والم    واد الخ صحة والم ة بال ة والعناي صاحبة للتغذي ة الم ات البيولوجي ة العملي اعالت البيولوجي ائل الحس  –ف وير وس  تط
  ٠ تقنيات العمليات البيولوجية –البولوجى واستخدامها فى النظم البيولوجية 

 
 دراسة متقدمة فى العمليات الكهروآيميائية  761 18 07

ل     ة والتآآ ات الكهروآيميائي ا العملي ادة وآينتانيك ال الم اعالت الكهروآيمي –دور انتق شغيل المف صميم وت ة  ت تخدام –ائي  اس
  ٠ تحويل الطاقة باستخدام الطرق الكهروآيميائية –الطرق الكهروآيميائية لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة 

 
 االضافات للبلمرة  771 18 07

نفخ   – المواد المانعة لألشتعال – التلوين –المواد المانعة لألآسدة  –المثبتات  واد ال ل ال   – م ة للتحلي واد المانع وجى   الم  –بيول
وين        – مواد مساعدة على التبلر      – مواد منع األلتصاق بالفورمة      – مواد الفصل    –المشحمات   ات التل دنات وعملي واد   – المل  م

  ٠محسنة لتقبل الصدمات المفاجئة 
 

  هندسة انتاج المونرات 772 18 07
  ٠مرات عديدة التكاثف  انتاج المونرات ذات الرابطة المزدوجة والمونرات الخاصة بانتاج بل–الخامات 

  
  دراسة متقدمة فى علم المواد 774 18 07

ادن  ورى للمع ب البل ادن –الترآي ارات المع ة واختب ية – الخواص الميكانيكي سبائك الهندس ات األطوار وال ى – منحني  منحن
صدأ  الصلب غير ق– سبائك النيكل – سبائك النحاس ٠المعالجة الحرارية للصلب –الحديد وآربيد الحديد  البالستيك   – ابل لل

ر د الزه ة -والحدي اط – المطاطي سراميكية ٠ المط واد ال سيليكات – الم ب ال ة  – ترآي ة والميكانيكي ات الكهربائي  العملي
  ٠ األسمنت والخرسانة واألسفلت والخشب – المواد المقواه بالشعيرات –المواد المؤلفة  – والخواص الحرارية للزجاج

 
 البلمرات  علم وهندسة 775 18 07

ا   ه وتوزيعه راري    –االوزان الجزيئي انو ح انيكى والميك سلوك الميك ه    – ال تحكم في داخلى وال ب ال ا – الترآي  ثرموديناميك
  .  المواد المتالفه–االنتقال الحرارى خالل البوليمر الصلب ومصهوره  –  ظواهر االنتقال فى البلمرات–البلمرات 

 
  األســـمدة 781 18 07
مدة الن فاتية األس ة والفوس ادر ( يتروجيني رات النوش ا –نت شادر– اليوري فات الن شادر  –  فوس فات الن ولى فوس سوبر –ب  ال

  ٠األسمدة المرآبة )  النيتروفوسفات –فوسفات 
 

  تكنولوجيا انتاج الغازات 782 18 07
ة   از الطبيعى   –الغازات البترولي ازات   – الغ واد التجفيف   (  تجفيف الغ سليك  – وسائل وم ومين  –اجيل ال  – الزيوليت  – األل

ين  دروجين –) جاليكوالت األيثيل د األي ة غاز آبريتي ان ازال درات الميث وين هي ع تك يد الكبريت– من ة اآاس اج  –  ازال انت
  ٠ التكنولوجيا الكربوجينية واستخدامها فى تجفيف الغازات وفصل مكوناتها –األيثيلين آمادة خام للصناعات البتروآيميائية 

 
   لالنظمة الكيميائية النمذجة والمحاآاة792 18 07

ة           دات الكيميائي اة الوح ة محاآ ة المختلف ات الكيميائي ى العملي ة ف ة الحرآ ة وآمي ة والطاق ة الكتل ية لموازن اذج الرياض النم
  .الصناعية المختلفة بتطبيق ومضاهاة النماذج المتحصل عليها سابقا وبيان أوجه التطابق والقصور

  
  دراسة حاالت –المحاآاه  793 18 07

ل     ار امث ة واختي ة الكيميائي ى الهندس ات ف دات والعملي صميم الوح ن ت ل م اه لك ات المحاآ ى عملي ى ف ات الحاسب اآلل تطبيق
 ٠الظروف لتشغيل بعض العمليات الكيميائية والدراسات اإلقتصادية للعمليات الخاصة فى الهندسة الكيميائية

  
 )ب( ظواهر األنتقال 811 18 07

اك        –الموازنة الشاملة للكتلة وآمية الحرآة والطاقة الميكانيكية لألنظمة ثابتة درجة الحرارة             د األحتك ات   – حساب فاق  تطبيق
ستقر       ر الم ستقر وغي سريان الم ى ال سوائل          –عل ازات وال ة للغ ى التوصيلة الحراري أثير الضغط ودرجة الحرارة عل  – ت

شاء الخارجى     مو–التوصيلة الحرارية لألجسام الصلبة  ة فى الغ توصيل الحرارة فى وجود مصدر حرارى        – ازنة الطاق
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ة       – التوصيل الحرارى فى الزعانف       – توصيل الحرارية فى وجود مصدر حرارى لزج         –آهربائى   ارات الحمل الطبيعي  تي
  .والمجبرة 

  
  دراسة متقدمة فى انتقال الحرارة 821 18 07

ات          (–تصميم المبدالت الحرارية بأنواعها      ات والغالي ا المكثف ران            –)  بما فيه ال الحرارى فى األف صميم   – دراسة األنتق  ت
  . التصميم األفضل–األفران 

 
  تصميم المفاعالت 831 18 07

دة   (  المقلب باستمرار األنبوبى–الدافعى ( المفاعالت األحادية المثالية  –مقدمة  ة الحجوم   ( التصميم للتفاعالت الوحي مقارن
اعالت  ة للمف ددة –األحادي اعالت المتع م المف ز – نظ ة الحف اعالت ذاتي ددة )  التف اعالت المتع صميم للتف أثير  –الت ة ت دراس

  ٠) التفاعالت الوحيدة والمتعددة ( الضغط ودرجة الحرارة 
 

  طرق اختيار األفضل 832 18 07
 دراسة حاالت   – األمثل المقيدة وغير المقيدة       طرق اختيار  – البرمجة الخطية    –أساليب البحث لألقترانات المفردة والمتعددة      

  ٠تطبيقية 
  

  الحفــــز 832 18 07
از بالحمل   – العامل الحفاز بالتالمس – الحفز باألمتزاز    –الحفز بالتالمس    از    – العامل الحف ة العامل الحف ة  – اختياري  معادل

ل   ز بالحم دل الحف انس   –مع ر المتج ز غي دل الحف ة مع اعالت الم– معادل شار   التف ة باألنت زاز–حكوم ى  )  األمت الطبيع
  ٠تصميم التفاعالت المزودة بعامل حفاز ) والكيميائى 

 
   الريولوجيا855 18 07

ة  ة المطاطي ة –المرون اذج الريولوجي ى  – النم ن التراخ ساب زم ة– ح ة اللزج ديناميكى  –  المرون ل ال ل –التحمي  معام
ا      –ل  معامل النق–األختزان والفقد والمعامل المعقد  ة وتوزيعه أثير األوزان الجزيئي ا وت سريان ومنحنياته اللزوجة   –  نظم ال

ى  دها األدن ة وح ستطيلة المقطع   –األبتدائي طوانية والم ارى األس ى المج ستقرة ف ة الم ى الحال سريان ف ل ال صحيح – تحلي  ت
ق المشترك      – السريان فى بعدين فى حلزون الباثق        –النهايات   ة المنص      – البث أثير مرون شكيل          ت ات الت ق وعملي ى البث هر عل
  ٠األخرى 

  
 )ب( عمليات بثق البالستيك 871 18 07

وم   شغيل المكظ صلب   –الت تيك ال ل البالس ادالت نق دين  – مع واق التل ر   – ب ول والقط ين الط ة ب ق  – العالق ارج البوات  مخ
ا   نظام آتابة الرموز واألسماء ا– البلمرات المستخدمة فى التشكيل بالبثق –وأنواعها  شكيل  –لتجارية ومعناه   خصائص الت

  ٠تطبيقات نموذجية  –
 

  النماذج الرياضية وتصميم مفاعل البلمرة والتحكم فيها 891 18 07
ستقرة  ة الم وذج الحال وذج التفاضلى –نم ل– النم ة تحوي زوم O-Z  طريق ة الع اعالت  – طريق دى –المف سيم التقلي  التق

اعالت  ست–للمف ر الم ستمر وغي اعالت  المفاعل الم واع المف ى مختلف أن اعالت األضافة ف ال الحرارى من –مر لتف  االنتق
سة فى مختلف       –  التحكم فى المفاعالت ذات الطور الواحد  –ثبات التفاعالت المتجانسة  –المفاعل  ر المتجان اعالت غي التف

  ت التفاعالت التكاثفية فى مختلف المفاعال٠ ثبات التفاعالت متعددة األطوار –المفاعالت 
 

  مكافحة التلوث وهندسة البيئة مشروع دبلوم  601 18 07
  هندسة تكرير البترول والبتروآيماويات       مشروع دبلوم  602 18 07
  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكيميائية   701 18 07
  الهندسة الكيميائية  رسالة ماجستيرالعلوم فى 705 18 07 
  فى الهندسة الكيميائية  وراه رسالة الدآت 801 18 07



  آلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

    
  الالئحة الداخلية

   ٢٠١١للدراسات العليا 

 

 135

 يزياء الهندسيةف الرياضيات وال قسم- -١٤
  

  ) دآتوراه –ماجستير ( البرامج المختلفة للدراسات العليا 
  الماجستير : اوال
  :ماجستير الهندسة  -١  

درس      الهندسة   ماجستير   لكي يحصل الطالب على      ررات دراسية          ٣٠يجب أن ي دة مق ى     ساعة معتم  ٣باإلضافة إل
  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويجوز اختيار   
   ويحدد مجلس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها. مقررين  من تخصص آخر

                ةالرياضيات الهندسي  فى الهندسةماجستير •
               الفيزياء الهندسية فى  الهندسةماجستير •

  
   : ماجستير العلوم الهندسية-٢    

ى لكى   ب عل ستير يحصل الطال ة ماج ه دراس وم علي ية  ٢٤العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س  ٨ وباإلضافة إل
  . ساعات للرسالة

 مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويجوز اختيار يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات  
   ويحدد مجلس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها. مقررين  من تخصص آخر

                 الرياضيات الهندسية فى العلوم ماجستير  •
                 الفيزياء الهندسيةفى  العلوم ماجستير  •

  
   دآتوراه الفلسفة  :ثانيا

 ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد ١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدآتوراه يجب أن يدرس    
   ساعة معتمدة للرسالة٢٤من 

 ٣يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الدآتوراه فى التخصص المطلوب ويجوز اختيار   
    ويحدد مجلس القسم تخصص الدآتوراه تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها.مقررات  من تخصص آخر

  
                 الرياضيات الهندسية دآتوراه الفلسفة فى •
                           الفيزياء الهندسيةدآتوراه الفلسفة فى  •
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  ) دآتوراه – ماجستير (لدراسات العليا قائمة المقررات لبرامج ا
  

  اســـم المقـــرر  آود المقرر  م
عدد 

الساعات 
  المعتمدة

عدد 
ساعات 
 األمتحان

مقررات مطلوب 
  دراستها سابقًا

   3 3  التحليل الرياضي  711 19 07   .١
   3 3  الجبر الخطي  712 19 07   .٢
   3 3  التحليل العددي  713 19 07   .٣
   3 3  االحتماالت واإلحصاء  714 19 07   .٤
   3 3  التحليل الدالي   715 19 07   .٥
   3 3  المعادالت التفاضلية  716 19 07   .٦
   3 3  الميكانيكا التحليليِة  717 19 07   .٧
   3 3  الفيزياء الرياضية   731 19 07   .٨
   3 3  الديناميكا الحرارية اإلحصائية  732 19 07   .٩
   3 3  فيزياء الكم  733 19 07   .١٠
   3 3  فيزياء الجوامد  734 19 07   .١١
   3 3  وويةالفيزياء الذرية والن  735 19 07   .١٢
   3 3  نظرية المجاالت الكهرومغناطيسية  736 19 07   .١٣
   3 3  البصريات التطبيقية  737 19 07   .١٤
   3 3  أشعة الليزر وتطبيقاتها  738 19 07   .١٥
   3 3  موضوعات خاصة في الرياضيات الهندسية  810 19 07   .١٦
   3 3  المعادالت التفاضلية العادية المتفدمة  811 19 07   .١٧
   3 3  ادالت التفاضلية الجزئيةالمع  812 19 07   .١٨
   3 3  الطرق التقاربية والتشويشية  813 19 07   .١٩
   3 3  طريقة العناصر المحددة  814 19 07   .٢٠
   3 3  الحل األمثل وتطبيقاته  815 19 07   .٢١
   3 3  الطرق التقاربية و التشويشية المتقدمة  816 19 07   .٢٢
   3 3  ئيةالتحليل العددي للمعادالت التفاضلية الجز 817 19 07   .٢٣
   3 3  طريقة العناصر الحدية  818 19 07   .٢٤
   3 3  التوبولوجي ونظرية الرسومات  819 19 07   .٢٥
   3 3  موضوعات خاصة في الميكانيكا الهندسية  820 19 07   .٢٦
   3 3  ميكانيكا الجوامد 821 19 07   .٢٧
   3 3  ديناميكا طيراِن الفضاِء  822 19 07   .٢٨
   3 3  قدمةالميكانيكا التحليلية المت  823 19 07   .٢٩
   3 3  الديناميكا المتقّدمة لألجساِم المتماسكة  824 19 07   .٣٠
   3 3  ميكانيكا الموائع  825 19 07   .٣١
   3 3  انتشار الموجات في األوساط المستمرة  826 19 07   .٣٢
   3 3  ديناميكا اإلنشاءات 827 19 07   .٣٣
   3 3  األنظمة الالخّطية  828 19 07   .٣٤
   3 3  ليديناميكا اإلنسان اآل 829 19 07   .٣٥
   3 3   في الفيزياء الهندسيةخاصةموضوعات   830 19 07   .٣٦
   3 3  ميكانيكا الكم  831 19 07   .٣٧
   3 3  الكترونيات الجوامد  832 19 07   .٣٨
   3 3  الصوتيات  833 19 07   .٣٩
   3 3  الكهروديناميكا  834 19 07   .٤٠
   3 3  النظرية الكمية للجوامد  835 19 07   .٤١
   3 3  ينتقنيات طاقة الهيدروج  836 19 07   .٤٢
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   3 3  موضوعات خاصة في الجيومتريا الهندسية  840 19 07   .٤٣
   3 3  الجيومتريا التفاضلية  841 19 07   .٤٤
   3 3  الجيومتريا الحسابية للتصميم  842 19 07   .٤٥
   3 3  أساسيات اإلحصاء  851 19 07   .٤٦
   3 3  التحليل االنحداري وتصميم التجارب  852 19 07   .٤٧
   3 3  ةالعمليات العشوائي  853 19 07   .٤٨
   3 3  محاآاة النظم العشوائية  854 19 07   .٤٩
   3 3  نظرية االصطفاف  855 19 07   .٥٠
   3 3  النمذجة الرياضية  861 19 07   .٥١
   3 3  النمذجة الخطية والتعرف على النظم  862 19 07   .٥٢

  

تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الرياضيات  701 19 07.٤٩
  الهندسية  

    مناقشة 3

لمى ماجستير الهندسة فى الفيزياء تقرير ع 702 19 07.٥٠
  الهندسية  

    مناقشة  3

    مناقشة 8  الرياضيات الهندسية  رسالة ماجستيرالعلوم فى  705 19 07.٥١
    مناقشة 8  الفيزياء الهندسية  رسالة ماجستيرالعلوم فى  706 19 07.٥٢
    مناقشة 24  فى الرياضيات الهندسية  رسالة الدآتوراه  801 19 07.٥٣
    مناقشة 24  فى الفيزياء الهندسية  رسالة الدآتوراه  802 19 07.٥٤

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

 711 19 07 التحليل الرياضي
الفراغات . الفروض؛ الترتيب؛ نظرية تيتز اوريسون: األعداد الحقيقية. الفئات غير المعدودة. التخطيط. جبر بوليان

المشتقات؛ قواعد : فراغ الدوال المتصلة. األساسيات؛ المخطط المتصل؛ النهايات؛ متواليات آوشي؛ اإليجاز: تريةالم
المتتابعات . النهايات القصوى والدنيا وفروض الحدود. فروض األعداد الحقيقية. الفئات والدوال. التفاضل األساسية

. فراغات هيلبرت. المتسلسالت الحقيقية. الحقيقية  
 

 712 19 07   الجبر الخطي
.البرمجة الخطية. القيم والمتجهات المميزة.التحويل الخطي. االستقالل واالرتباط الخطي. األسس.  الفراغات الخطية  

  
 713 19 07 التحليل العددي 

. يل األخطاءتحل. نظرية التقريب. حل المعادالت التفاضلية العادية. التفاضل والتكامل العددي. حل المعادالت الجبرية
.تطبيقات على الحاسب  

 
 714 19 07 االحتماالت واإلحصاء

قوانين . نظرية النهاية المرآزية. المتغيرات العشوائية والتوزيعات. االستقالل, االحتمال الشرطي, مبادئ االحتمال
. مقدمة في لعمليات العشوائية. االعداد الكبيرة  

 
 715 19 07 التحليل الدالي 

نظرية هان .  فيرستراس-نظرية ستون .  اسكولي-نظرية أرزيلال . االنفصالية. فراغات باناخ. ياريةالفراغات المع
فراغات هيلبرت. نظرية ريز للتمثيل. الفراغات المزدوجة. باناخ  

. 
 716 19 07 المعادالت التفاضلية

مقدمة . نظرية شترم ليوفي.  االستقرارنظرية. النظم األوتونومية. النظم التحليلية. النظم الخطية. الوجودية واألحادية
.للمعادالت التفاضلية الجزئية  
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 717 19 07 الميكانيكا التحليلية
معادالت الجرانج ,  مضروبات الجرانج, اإلحداثيات المعممة, درجة الحريِة ,  القيوِد و تصنيِفها -أنواع األنظمِة الديناميكيِة

معادالت الجرانج لنظام ديناميكي , القوى المعممة , الشغل االفتراضي, وضعطاقة ال, طاقة حرآة نظاِم دينامِيكِي , 
دالة و معادالت هاميلتون والتحويالت القانونية ومعادالت هاميلتون و ياآوبي و أقواس , نظرية تغير الطاقة, هولونومي
.اإلحداثيات  القابلة لإلهمال,دالة و معادالت راوث , بواسون  

 
  الرياضية الفيزياء  731 19 07

رات     . معادلة الموجة ذات البعد الواحد     . الحبل المتذبذب : النمذجة. المفاهيم األساسية  ة حاصل الضرب     (فصل المتغي ). طريق
ة  ة الموج ر لمعادل ل دالمبي د . ح اه واح ي اتج رارة ف ريان الح ائي . س ضيب النه الل ق رارة خ ريان الح ة. س شاء : النمذج الغ

ذب ة ذات الب . المتذب ة الموج دينمعادل ستطيل . ع شاء الم سيل . الغ ة بي الس . معادل ل الب صائص تحوي ل  . خ صائص تحوي خ
  .نظرية االلتفاف في تحويالت فوريير. فوريير

 
   الديناميكا الحرارية اإلحصائية732 0719  

صائية  رق اإلح ة للط سيمات . مقدم ة الج صائي ألنظم ف اإلح صائية . الوص ة اإلح ديناميكا الحراري ع . ال توزي
راك ,أينشتين وفيرمي ,توزيعا بوز . تطبيقات مبسطة للميكانيكا اإلحصائية   . تزمانبول,ماآسويل ات . دي نظام الجسيمات   : تطبيق
  .الظواهر االنتقالية. المتافعلة

  
   فيزياء الكم733 19 07  

ذري    . الخواص الموجية للجسيمات  . الخواص الجسيمية للموجات  . النظرية الخاصة النسبية   اء ال م    ميكا. األطياف والبن ا الك نيك
  .التفاعالت الذرية. الجزيئات. الذرات متعددة االلكترونات. نظرية الكم لذرة الهيدروجين. البدائية

  
   فيزياء الجوامد734 19 07   

وري  . البناء البلوري  ود البل سية  . الحي شبيكة العك ا   . ال ة ومعامالته ة  . ثوابت المرون روابط البلوري ون . ال شبيكة؛   : الفون ة ال ذبذب
ات    . العوازل. الحراريةالخواص   دد االلكترون الي     . طاقة فيرمي لنظام متع ردد الع ة في الت ات . الموصلية الكهربي . البالزمون

  .المعادن. أسطح فيرمي. بلورات أشباه الموصالت. حيزات الطاقة. االنبعاث األيوني الحراري. طاقة التماسك
  
   الفيزياء الذرية والنووية735 19 07  

تأثير . مورلي-تجربة مايكلسون : نظرية النسبية الخاصة  . نظرية راذرفورد لتبعثر جسيمات ألفا    . ة طومسون ذر. البناء الذري 
ون دوجين. آومط ات . ذرة الهي ددة االلكترون ذرة متع ائر. ال ا . النظ سيم ألف ل ج ا . تحل سيم بيت ل ج ا . تحل ا وتحلله عة جام . أش

  .ة والبناء النوويالقوى النووي. التفاعالت النووية. الجسيمات االبتدائية
  
   نظرية المجاالت الكهرومغناطيسية736 19 07  

ددة  . مسائل القيمة الحدية في الكهرباء االستاتيكية . الكهرباء االستاتيكية . رياضيات الكميات المتجهة   وازل  . األقطاب المتع الع
ة      . المجال المغناطيسي للتيار الثابت في الفراغ     . المغناطيسية االستاتيكية . الكهربية . المجال المغناطيسي في وجود أجسام مادي

  .طريقة الطاقة المغناطيسية لحل مسائل المجال تحت شروط حدية معينة. الحث الكهرومغناطيسي
 
   البصريات التطبيقية737 19 07 

سية ات الكهرومغناطي داخل. الموج ل. الت وفر وفرن ودا فرونه تقطاب. حي زر. االس ات. اللي ة. المرنان ة الموجي اف . األدل األلي
  ).الهولوغرافية(البصريات الفراغية . بصريات فوريير. مقدمة في البصريات الغير خطية. البصرية

  
   أشعة الليزر وتطبيقاتها738 19 07  

ذري اء ال ذرة. البن ي ال ة ف االت الكمي ر. االنتق ستحث والتكبي اث الم دل. االنبع ة المع شبع. معادل ة. الت ة الخلفي ذب . التغذي التذب
زر   . ي المتماسك  البصر ات اللي ة     . مرنان ة واالنتقالي أثيرات الديناميكي د . الت م   . التحدي تح    Qتحك سقي   .  في الف ق الن ديل  . الغل التع
  .طبية؛ صناعية؛ نظم االتصاالت: تطبيقات. الليزر الغير خطي. الترددي

 
 810 19 07  موضوعات خاصة في الرياضيات الهندسية

ات طابع متخصص ومتقدم يغطي مواضيع متقدمة في التحليل الرياضي هذا المقرر يدرس من خالل محاضرات ذ
.وتطبيقاته، ومواضيع متقدمة في الجبر وتطبيقاته، ومواضيع متقدمة في االحصاء  
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 811 19 07  المعادالت التفاضلية العادية المتفدمة
الحلول الدورية . يات استقرار الحلولنظر. نظريات وجود وأحادية الحل. النظريات النوعية للمعادالت التفاضلية العادية

.تطبيقات في نظرية الذبذبات. والدوائر األحادية  
 

 812 19 07 المعادالت التفاضلية الجزئية
معادلة االنتقال لألوساط الغير منتظمة، وحل المعادالت الغير متجانسة المعرضة للشروط الحدية التي تتوقف على 

مناقشة معادالت البالس وبواسون وتطبيق طرق . يرها من نظم اإلحداثيات األخرىالزمن في اإلحداثيات الكارتيزية وغ
طريقة الخصائص لمعادلة . عرض نظرية جرين للمسائل الغير معتمدة على الزمن والمعتمدة عليه. المتغيرات المرآبة

.مقدمة لتحويالت التكامل. الموجة وانتشار نقط عدم االتصال  
 

يةالطرق التقاربية والتشويش  07 19 813 
نظرية القياس . الطبقات الحدية واإلبتدائية. نظرية التشويش الشاذ. نظرية التشويش المنظم. عرض للطرق المختلفة

مسائل تطبيقي. نظرية الشعاع. المتعدد  
 

طريقة العناصر المحددة.   07 19 814 
العناصر ذات الرتب العالية . طبيقاتت. صياغة العناصر المحددة). صياغة رالي ريتز وجالرآين(الطرق التقليدية 

المعالم الحسابية. مناقشة التقارب وتقدير األخطاء. درجات الحرية العليا والعناصر المنحنية. والعتاصر األيزومترية  
 

 815 19 07  الحل األمثل وتطبيقاته
.يقاتتطب. الحلول المثلى الغير تفاضلية. البرمجة الغير خطية. الحلول المثلى غير المقيدة  

 
 816 19 07 الطرق التقاربية و التشويشية المتقدمة

المتسلسالت و المتواليات . رموز رتبة التقريب و دوال قياسه. تشويش اإلحداثيات . تشويش البارامترات . مقدمة 
. تواتريةطريقة اإلحداثيات  ال. المتسلسالت المباشرة و مصادر الشذوذ فيها.  المتسلسالت غير المنتظمة. التقاربية 

. طرق القياس المتعدد. تغيير البارامترات و طرق المتوسطات. طرق المتسلسالت التقاربية المتناظرة  و المرآبة
.تطبيقات و مسائل. الحلول التقاربية للمعادالت الخطية  

 
 817 19 07 التحليل العددي للمعادالت التفاضلية الجزئية

مناقشة استقرار .  على معادالت االنتشار والمعادلة الموجية ومعادلة بواسونأساسيات طريقة الفروق المحددة وتطبيقاتها
.أمثلة. طريقة المميزات للمعادالت الزائدية. وتوافق وتقارب الطرق المستخدمة  

 
طريقة العناصر الحدية.  07 19 818 

دية وتطبيقاتها في مسائل الحالة العناصر الح. الصياغة التكاملية الحدية للمعادالت التفاضلية. نظرية ومتساويات جرين
..المعالم الحسابية لهذه الطريقة. المستقرة والمسائل المعتمدة على الزمن  

 
 819 19 07  التوبولوجي ونظرية الرسومات

. الحل األمثل للرسومات. العابرات. تعريفات الرسومات األيزومورفية: نظرية الرسومات. مقدمة في التوبولوجي العام
تطبيقات. األشجار الثنائية. األشجار والمسارات. التلويناالستواء و  

. 
 820 19 07 موضوعات خاصة في الميكانيكا الهندسية

.هذا المقرر يدرس من خالل محاضرات ذات طابع متخصص و يغطي مواضيع متقدمة  
 

 821 19 07  ميكانيكا الجوامد
حالة : العالقات األساسية لكل من.  المرونة األساسيةمعادلةوعالقة. ونظرية المرونة معدل اإلجهاد ومعدل االنفعال

نظرية الشغل الضمني لمسألة اإلجهاد . اإلحهاد ثالثي األبعاد؛ مسألة اإلجهاد المستوي؛ حالة االنفعال المستوي
.المستوي  

 
 822 19 07  ديناميكا طيراِن الفضاِء

ُمسير القمر الصناعي .  القمر الصناعي بين نقطتين على الُمسيرمّدة طيراِن. مسألة الجسِميِن. مبادئ نظريِة الجهد النيوتونِي



  آلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

    
  الالئحة الداخلية

   ٢٠١١للدراسات العليا 

 

 140

. تطبيق مفهوِم مجاِل العمِل في الحساِب التقريبِي لُمسيِر  جسم صغير. مسألة األجسام المتعددة. في فضاِء ثالثي األبعاد
.المسألة المحدودة لثالثة أجساِم  

 
 823 19 07  الميكانيكا التحليلية المتقدمة 

نظرية الدورانات المحدودِة لجسم . المفاهيم األساسية. آينماتيكا الجسم المتماسك في بعدين  و ثالثة أبعاد. ف األساسيةالتعاري
. اإلستاتيكا التحليلية في ثالثة أبعاد. المعادلة العاّمة للديناميكا.. الشغل و طاقة الوضع. الكميات الديناميكية الرئيسية. متماسك

المعادالت القانونية . ديناميكا الحرآِة النسبيِة. األشكال المختلفة للمعادالت التفاضليِة ِمْن حرآِة. فاضليةمعادالت الجرانج الت
  .مبادئ نظرية المتغايرات. ونظرية جاآوبي 

 
 824 19 07 الديناميكا المتقّدمة لألجساِم المتماسكة

الحاالت الُمكاملة . األنظمة القانونية القابلة للتكامل. الدوال الناقصية. التكامل بالمتسلسالت. بواسون, معادالت أويلر
حرآة جسم متماسك . بواسون, الحلول الفريدة، التكامالت التحليلية  والجبرية لمعادالِت أويلر. بواسون, لمعادالِت أويلر

.في حقِل القوِى النيوتونِي  
 

 825 19 07   ميكانيكا الموائع
االرتباط . الحرآة ثنائية األبعاد. نظرية الدفع. معادلة بيرنولي للطاقة. االستمرارمعادالت . معادالت الحرآة.  مقدمة

.اللزوجة. الموجات  السطحية. التحويالت اإلمتثالية. نظرية التغير المرآب. بمعادلة الطاقة  
 

 826 19 07   انتشار الموجات في األوساط المستمرة
الموجات . الموجات الكهرومغناطيسية.  الموجات في األجسام المرنة.موجات الماء الخطية. مقدمة: الموجات الخطية 

معادلة آورتويج دي فرايز . موجات الجاذبية في الماء العميق. موجات الماء الضحل. موجات الماء الالخطية: الالخطية
.و حلها في مسألة الموجة الجوالة  

 
 827 19 07  ديناميكا اإلنشاءات

اهتزازات . مة التي لها درجة حرية واحدة و األنطمة متعددة درجات الحريةظة لألن الحرة و القصرياالهتزازات
.األنظمة المستمرة والتحليل األهتزازي  

 
 828 19 07   األنظمة الالخّطية

منحنيات الطور . األنظمة المستقلة ذاتيًا للدرجِة الوحيدِة للحريِة. المفاهيم األساسية في نظريِة اإلستقراِر. المقدمة
معيار . األنظمة المحافظة. المستويِة  Routh Hurwitz طريقة ليابانوف . الدورات النهائية. الحرآة في المدى الواسِع. 

. ظاهرة القفزة. االهتزازات القصرية. معادلة فان دير بول. طريقة لندشتات و بوانكرييه. الدود الشاذة. المباشرة
.االضطرابات. المعامالِت  المتغيرة مع الزمِناألنظمة ذات . التوافقيات المنخفضة والمجمعة  

 
  ديناميكا اإلنسان اآللي 829 19 07

ا    -هارتنبرج  - التحليل الكينماتيكى بإستخدام طريقة دينافيت     -مصفوفات التحويل المتجانس     سألة الكينماتيك  الحلول المتعددة لم
ين   - مدي العمل الصالح تحديد -و الزائدة عن الحاجة )الحدية( المواضع المفردة -العكسية  سرعات ب  اإلزاحات الصغيرة وال

ة للوصالت     - إستنتاج معادالت الحرة بإستخدام طريقة الجرانج ومبدأ هاميلتون        -المحاور المختلفة    صميم مسارات الحرآ  ت
   المستقل للمفاصل التحكم- تحليل القوى والعالقة بين القوي والعزوم عند المحاور المختلفة -بإستخدام النموذج الديناميكى 

  
  الفيزياء الهندسيةموضوعات خاصة في 830 19 07

هذا المقرر يدرس من خالل محاضرات ذات طابع متخصص ومتقدم يغطي مواضيع متقدمة في الفيزياء الهندسية 
  لدراساتوتطبيقاتها، يتم تحديدها من قبل المحاضر بناًء على الخلفية العلمية للطالب وتوجيهه لمجال تخصصه الدقيق با

 
   ميكانيكا الكم831 19 07

ا  رودينجر وحله ة ش رودينجر   . معادل ة ش ع لمعادل ف المتقط ستمر والطي ف الم ة    . الطي ل معادل ة لح رق التقريبي بعض الط
النظرية . النظرية الكمية لإلشعاع  . نظرية اإلقالق . المتذبذب التوافقي الخطي  . االستيفاء اإلحصائي لميكانيكا الكم   . شرودينجر

ل        العام ة           . ة لحرآة جسيم في مجال مرآزي متماث داثيات الكري سيطة في االح سائل الب دروجين في المجال       . حل الم ذرة الهي
  .الذرة في المجال المغناطيسي. تبعثر الجسيمات بالقوة المرآزية. الكهربي
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   الكترونيات الجوامد832 19 07 
ة . خواص العوازل الكهربية. صلية الفائقةالمو. بلورات أشباه الموصالت. الحيزات اإللكترونية للطاقة   . البلورات الفروآهربي

  .الفرومغناطيسية. الدايامغناطيسية والبارامغناطيسية
  

   الصوتيات833 19 07 
ة  ة المتذبذب يات الحرآ ة. أساس ات الطولي ذب. الموج ل المتذب ضبان. الحب ذب الق ة . تذب دين للموج ة ذات البع ة . المعادل معادل

تقبال الموجات     . امتصاص وتوهين الموجات الصوتية في الموائع     . االنعكاس والنفاذ . حلها البسيط الموجة الصوتية و   بث واس
  .الصوتية

  
   الكهروديناميكا834 19 07 

ة      . معادالت ماآسويل . المجاالت المتغيرة مع الزمن    ستوية      . قوانين بقاء آمية التحرك والطاق سية الم الموجات الكهرومغناطي
ات شار الموج سيط.وانت ام البث الب ود.  نظ ر والحي ا. التبعث اء البالزم سية وفيزي دروديناميكا المغناطي سام . الهي ا األج ديناميك

  .الخواص الكهرومغناطيسية للموصالت الفائقة. مجاالت األقطاب المتعددة. البث واإلشعاع بالشحنات المتحرآة. المنسية
  

   النظرية الكمية للجوامد835 19 07 
ارة والمثي داإلث ي الجوام سايتون  : رات ف والرون؛ االآ ون؛ الب ون؛ البالزم ون؛ البوالريت رون؛ الفون ي . اإللكت تقطاب ف االس

ددة     . فوخ-تقريب هارتري . مجاالت فيرمي . الموجات ات األجسام المتع ون     . تقني رون والفون ة   . تفاعل اإللكت . الموصلية الفائق
  .الخلل. الشبائك. أشباه الموصالتبلورات . أسطح فيرمي. التماثل البلوري. حيزات الطاقة

 
   تقنيات طاقة الهيدروجين836 19 07 

تخزين . من االحتراق؛ من الكتل الحيوية؛ من الماء      : تقنيات توليد الهيدروجين  . الخصائص الفيزيائية والكيميائية للهيدروجين   
دروجين   تقن. في الحالة الغازية؛ في الحالة السائلة؛ في هيدريدات الفلزات        : الهيدروجين استخدامات  . يات توليد الطاقة من الهي

  .طاقة الهيدروجين
 

 840 19 07 موضوعات خاصة في الجيومتريا الهندسية 
الهندسة . االسقاط الخرائطي. االسقاط الجونومونيك. االسقاط االستريوجرافي. االسقاط المرآزي. الهندسة االسقاطية

.الكينماتيكية  
 

 841 19 07  الجيومتريا التفاضلية
تمثيل السطوح . األغلفة. اللي. التقوس ومستويات التقوس. تمثيل المنحنيات في الفضاء. تمثيل المنحنيات المستوية

.العالقات المختلفة. والمميزات  
 

 842 19 07 الجيومتريا الحسابية للتصميم 
. التصميم التقاطعي. لمرآبةالسطوح ا. المنحنيات والمنحنيات األساسية المرآبة. المنحنيات والسطوح في التصميم
.الطرق الحسابية لتصميم السطوح  

   
 851 19 07 أساسيات اإلحصاء

أنواع . اختبارات الفروض اإلحصائية. خواص التقديرات. التقدير النقطي وعن طريق الفترات. توزيعات العينات
.تحليل التباين. التحليل اإلنحداري الخطي والمتعدد. األخطاء  

 
داري وتصميم التجاربالتحليل االنح   07 19 852 
التصميمات . التحليل االنحداري الالخطي. التحليل االنحداري المتعدد باستخدام المصفوفات. التحليل االنحداري الخطي

.القوالب المضروبية والناقصة. المربع الالتيني. القوالب تامة العشوائية. التامة العشوائية  
 

 853 19 07  العمليات العشوائية
متقطعة (العمليات المتفرعة؛ عمليات مارآوف : دراسة مستفيضة للموضوعات األساسية في العمليات العشوائية

.الحرآة البراونية. العمليات الجاوسية. عمليات بواسون). ومتصلة البارامتر  
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 854 19 07   محاآاة النظم العشوائية
 التمثيل ذو األحداث . توليد المتغيرات عشوائية المتصلة. لمتقطعةتوليد المتغيرات عشوائية ا. توليد األرقام العشوائية

.التحليل االحصائي لنتائج المحاآاة. المتقطعة  
 

 855 19 07 نظرية االصطفاف
. نظم صفوف االنتظار األساسية. العمليات العشوائية ذات الصلة بالموضوع. توصيف وتقييم أداء نظم صفوف االنتظار

.شبكات صفوف االنتظار. مارآوفية والغير مارآوفيةنظم صفوف االنتظار ال  
 

 861 19 07  النمذجة الرياضية
.يوجه هذا المقرر لتطوير مفاهيم النمذجة الرياضية ومهارتها  

 
 862 19 07  النمذجة الخطية والتعرف على النظم

.تقنيات التعرف على النظم. النظريات الرياضية وأساسيات النمذجة  
 

  
   علمى ماجستير الهندسة فى الرياضيات الهندسية   تقرير701 19 07
  تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الفيزياء الهندسية   702 19 07
  الرياضيات الهندسية  رسالة ماجستيرالعلوم فى  705 19 07
  الفيزياء الهندسية  رسالة ماجستيرالعلوم فى  706 19 07
  دسية  فى الرياضيات الهنرسالة الدآتوراه  801 19 07
    فى الفيزياء الهندسيةرسالة الدآتوراه  802 19 07
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  المعايير االآاديمية القياسية للدراسات العليا 
 جامعة االسكندرية –فى آلية الهندسة 
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  المعايير االآاديمية القياسية للدراسات العليا 
   جامعة االسكندرية–فى آلية الهندسة 

  

  وم الدراسات العليابرامج دبل: أوال

  :سمات الحاصل على دبلوم الدراسات العليا -١
 :خريج برنامج دبلوم الدراسات العليا فى هندسة االنتاج يجب أن يكون قادرًا على 

 .تطبيق المعارف المتحصصة التى اآتسبها فى ممارسته •
  .تحديد المشكالت المهنية المرتبطة بعمله •
 .وسائل التكنولوجية المناسبة فى ممارسته عملهإتقان المهارات المهنية واستخدام ال •
  .التواصل وقيادة فرق العمل •
  .المعاونة فى اتخاذ القرار فى ضوء المعلومات المتوفرة •
  .توظيف الموارد المتاحة •
  .الوعى بدورة فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة •
  .حاسبةااللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة وتقبل المسائلة والم •
  . إدراك ضرورة تنمية ذاته مهنيًا وعلميًا •
  
  : المعايير القياسية العامة -٢
A-المعرفة والفهم : 

  :بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا يجب أن يكون الحاصل على الدبلوم قادرا على فهم واستيعاب آل من
.a.1آذا العلوم ذات العالقة بممارسته المهنية النظريات واألساسيات والمعرف المتخصصة فى مجال التعلم و.  
.a.2المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية فى مجال التخصص .  

3.a .مبادئ وأساسيات الجودة فى الممارسة المهنية فى مجال التخصص.  
.a.4العمل على الحفاظ على البيئة وصيانتها .  

  
B - المهارات الذهنية:  

  :ج دبلوم الدراسات العليا يجب أن يكون الحاصل على الدبلوم قادرا علىبانتهاء دراسة برنام
1. b .تحديد وتحليل المشاآل فى مجال التخصص وترتيبها وفقا ألولوياتها.  

.b.2المشارآة فى حل المشاآل المتخصصة فى مجال مهنته .  

.b.3يع والهندسة الصناعية القراءة التحليلية لألبحاث والمواضيع ذات العالقة بتخصص هندسة التصن.  

.b.4تقييم المخاطر فى الممارسات المهنية .  

.b.5اتخاذ القرارات المهنية فى ضوء المعلومات المتاحة .  
  

C - المهارات المهنية:  
  :بانتهاء دراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا يجب أن يكون الحاصل على الدبلوم قادرا على

.c.1 مجال التخصص تطبيق المهارات المهنية فى.  

.c.2آتابة التقارير المهنية .  
  
D - المهارات العامة المنقولة:  

  :بانتهاء دراسة برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب أن يكون الحاصل على الدبلوم قادرا على
.d.1التواصل الفعال بأنواعه المختلفة .  
 d.2نيةستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المه.  
.d.3التقييم الذاتى وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية .  
.d.4استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف .  
.d.5العمل فى فريق أو منفردًا .  
.d.6قيادة فريق عمل وإدارة الوقت .  
d.7 .التعليم الذاتى والمستمر.  
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  برامج الماجستير: ثانيا

  : على الماجستيرسمات الحاصل -١
 .إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمى واستخدام أدواته المختلفة •
  .تطبيق المنهج التحليلى والتطبيقى واستخدامه فى مجال التخصص •
 .تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة فى الدراسات البحثية •
  .ثة فى مجال التخصصإظهارالوعى بالمشاآل الجارية والرؤى الحدي •
  .تحديد المشكالت البحثية وإيجاد حلوال لها •
دم        • ا يخ بة بم ة المناس ائل التكنولوجي تخدام الوس ة المتخصصة، واس ارات المهني ن المه اق مناسب م ان نط إتق

  .الدراسات البحثية
  .التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فريق العمل •
  .وضع مقترحات طبقًا لظروف المشكالت •
  .ذ فى االعتبار المواد المتاحة بما يؤدى الى أعلى استفادة منها عند التطبيقاالخ •
  .إظهار الوعى بدوره فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة •
  .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد البحث العلمى •
  . مرتنمية ذاته أآاديميا وبحثيًا وقادرا على التعليم المست •

 
  : المعايير القياسية العامة -٢
A-المعرفة والفهم : 

  :بانتهاء دراسة برامج الماجستير يجب أن يكون الحاصل على الماجستير على فهم ودراية بكل من
.a.1النظريات واألساسيات المتعلقة بمجال التعلم وآذا فى المجاالت ذات العالقة .  
.a.2ة وانعكاسها على البيئة التأثير المتبادل بين الدراسات البحثي.  
.a.3التطورات العلمية فى مجال التخصص  .  
.a.4المبادئ األخالقية والقانونية للبحث العلمى فى مجال التخصص  .  
.a.5مبادئ وأساسيات الجودة فى تطبيقاته البحثية فى مجال التخصص  
.a.6أساسيات وأخالقيات البحث العلمى .  

  
B - المهارات الذهنية :  

  : دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الحاصل على الماجستير قادرا علىبانتهاء
.b.1تحليل وتقييم المعلومات فى مجال التخصص والقياس عليها لحل المشاآل .  
.b.2اقتراح حلول للمشاآل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات .  
.b.3الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاآل المهنية .  
.b.4أو آتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية/ إجراء دراسة بحثية و.  
.b.5تقييم المخاطر فى الممارسات المهنية فى مجال التخصص .  
.b.6التحطيط لتطوير األداء فى مجال التخصص .  
.b.7تقديم مقترحات التخاذ القرارات المهنية طبقًا للظروف المحيطة .  

  
C - المهارات المهنية:  
  :تهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الحاصل على الماجستير قادرا علىبان

.c.1إتقان المهارات البحثية األساسية والحديثة فى مجال التخصص .  

.c.2آتابة وتقييم التقارير واالبحاث .  

.c.3تقييم الطرق واألدوات المستخدمة فى حل المشاآل والدراسات البحثية .  
  

D - عامة المنقولةالمهارات ال:  
  :بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الحاصل على الماجستير قادرا على

.d.1التواصل الفعال بأنواعه المختلفة .  
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d.2.استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير االساليب البحثية .  
.d.3التقييم الذاتى وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية .  
.d.4ستخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف ا.  
.d.5 وضع قواعد ومؤشرات تقييم األداء البحثى .  
d.6العمل فى فريق، وقيادة فريق طبقًا لظروف الدراسة .  

.d.7إدارة الوقت بكفاءة  .  

.d.8.التعليم الذاتى والمستمر.  
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  برامج الدآتوراه: ثالثا

  : مواصفات الخريج-١
 :ريج برنامج الدآتوراه فى أى تخصص يجب أن يكون قادرا علىخ

 .إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمى •
  .العمل المستمر على اإلضافة للمعارف فى مجال التخصص •
  .تطبيق المنهج التحليلى والتجريبى الناقد للمعارف فى مجال التخصص والمجاالت ذات العالقة •
 .رف ذات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينهادمج المعارف المتخصصة مع المعا •
  .إظهار الوعي العميق بالمشاآل الجارية والنظريات الحديثة فى مجال التخصص •
  .تحديد المشكالت التطبيقية وإيجاد حلوال مبتكرة لحلها •
  . إتقان المهارات العلمية فى مجال التخصص •
  .ة لتطبيقه التخصصىالتوجه نحو تطوير طرق وأدوات وأساليب جديد •
  .استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية •
  .التواصل بفاعلية و قيادة فريق عمل فى سياقات مهنية مختلفة •
  .اقتراح  وسائل التخاذ القرار فى ظل المعلومات المتاحة •
  .دة عند اقتراح الحلولتوظيف الموارد المتاحة بكفاءة وتنميتها والعمل على إيجاد موارد جدي •
  .الوعى بدوره فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة •
  .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد البحث العلمى •
  . االلتزام بالتنمية الذاتيه المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين •

  
  :  المعايير القياسية العامة-٢
A-المعرفة والفهم : 

  :ء دراسة برامج الدآتوراه يجب أن يكون الحاصل على الدآتوراه على الفهم والدراية بكل منبانتها
.a.1النظريات واألساسيات والحديث من المعارف فى مجال التخصص والمجاالت ذات العالقة .  
.a.2أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمى وأدواته المختلفة .  
a.3نونية للبحث العلمى فى مجال التخصص المبادئ األخالقية والقا.  
a.4مبادئ وأساسيات الجودة فى الدراسات واالبحاث فى مجال التخصص  .  
.a.5المعارف المتعلقة بآثار الدراسات والبحث على البيئة وطرق تنمية البيئة وصيانتها .  

  
B - المهارات الذهنية :  

  :على الدآتوراه قادرا علىبانتهاء دراسة برنامج الدآتوراه يجب أن يكون الحاصل 
.b.1تحليل وتقييم المعلومات فى مجال التخصص والقياس عليها واالستنباط منها .  
.b.2اقتراح حل للمشاآل المتخصصة استنادا على المعطيات المتاحة .  
.b.3إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف .  
.b.5آتابة األوراق العلمية والبحثية .  
.b.6طر فى الدراسات واالبحاث تقييم المخا.  
.b.7التحطيط لتطوير األداء فى مجال التخصص .  
.b.8 دعم اتخاذ القرارات التطبيقية فى مجال التخصصى .  
.b.9اإلبداع/ االبتكار.  

.b.10الحوار والنقاش المبنى على البراهين واألدلة.  
  

C - المهارات المهنية:  
  :ن الحاصل على الدآتوراه قادرا علىبانتهاء دراسة برنامج الدآتوراه يجب أن يكو

.c.1إتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة فى مجال التخصص .  

.c.2آتابة وتقييم التقارير المهنية.  

.c.3تقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة فى مجال التخصص .  
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.c.4استخدام الوسائل التكنولوجية بما يخدم الدراسات واالبحاث التخصصية .  

.c.5 التخطيط لتطوير الدراسات البحثية وتنمية األداء .  
  

D - المهارات العامة و المنقولة:  
  :بانتهاء دراسة برنامج الدآتوراه يجب أن يكون الحاصل على الدآتوراه قادرا على

.d.1التواصل الفعال بأنواعه المختلفة .  
d.2واالبحاث التخصصية استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الدراسات .  
.d.3نقل المعرفة وتقييم االداء والمعلومات .  
.d.4التقييم الذاتى والتعليم المستمر.  
.d.5استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف .  
d.6العمل فى فريق، وقيادة فريق العمل .  
d.7إدارة اللقاءات العلمية والقدرة على إدارة الوقت   .    
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