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 مقدمة
 

 أوال: أهداف الكلية
( هى املهنة الىت تطبق فيها املعرفة بالعلوم األساسية )الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، وغريها(جبانب املعرفة Engineeringاهلندسة )

ندسية وابخةرة واملمارسة من أج  تطوير وابتكار الطر  واألساليب والآتات واألجهزة لالستددام األمل  املكتسبة من خالل الدراسة اهل
 ملواد وموارد وقوى الطبيعة لنفع اجملتمع البشرى.

 تية:لذلك تعم  الكلية من خالل أقسامها العلمية الىت تغطى معظم التدصصات الىت حيتاج إليها سو  العم  على حتقيق األهداف الآ
 .إعداد خريج قادر على تطبيق العلوم اهلندسية وأساليبها ىف احلياة العملية 
 .إعداد خريج قادر على اختاذ القرار والتعام  مع األزمات 

 .أعداد خريج ملم بوسائ  التكنولوجيا احلديلة وتكنولوجيا املعلومات وكيفية التعام  معها 

   ىف ظ  الظروف اجلديدة واملتغرية للمجتمع الدوىل.إعداد خريج قادر على املنافسة ىف سو  العم 

 .املسامهة ىف إعداد كوادر علمية ىف جمال التدصصات القائمة بالكلية 

  .املسامهة ىف تنمية اجملتمع والبيئة عن طريق املشاركة ىف وضع احللول العملية للمشاك  القائمة بالدراسات واألحباث 

 
 العلمية ثانيا: تطور إنشاء الكلية و أقسامها

 
2942 
2943 
2943 
2941 
2932 
2910 
2912 
2912 
2914 
2944 

 أنشأت كلية اهلندسة جبامعة القاهرة فرعا هلا باإلسكندرية.
 بإنشاء جامعة اإلسكندرية.  2943لسنة  23صدور مرسوم بقانون رقم 

 بداية الدراسة بالسنة اإلعدادية والسنة األوىل )عمارة، مدىن، ميكانيكا، كهرباء(.
 نشاء قسم اهلندسة الصحية والبلديات.إ

 أنشاء قسم اهلندسة الكيميائية.
 إنشاء قسمى هندسة القوى امليكانيكية وهندسة الغزل والنسيج.

 إنشاء قسم اهلندسة البحرية.
 إنشاء قسم هندسة اإلنتاج.
 إنشاء قسم اهلندسة النووية.

 إنشاء قسم الآتات احلاسبة والتحكم الآىل.

 
 للوائح الداخلية للكليةثالثا: تطور ا

 
2943 
2934 
2931 

 
2939 

 
2944 
2994 
2994 

 بإنشاء جامعة اإلسكندرية وتنظيمها. 2943لسنة  23صدور مرسوم بقانون رقم 
 بالالئحة األساسية للكلية. 2934لسنة  131صدور قانون رقم 

 2931لسنة  243ظيم اجلامعات رقم بالالئحة التنفيذية لقانون تن 2931لسنة  321صدور قرار رئيس اجلمهورية رقم 
 مشتمال على الالئحة الداخلية للكلية.

بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات ىف اجلمهورية العربية  2939لسنة  2922صدور قرار رئيس اجلمهورية رقم 
 مشتمال على الالئحة الداخلية للكلية. 2933لسنة  234املتحدة رقم 

 بالالئحة الداخلية للكلية. 2944لسنة  400قم صدور القرار الوزارى ر 
 بشأن تعدي  الالئحة الداخلية للكلية. 2994لسنة  33صدور القرار الوزارى رقم 
 بالالئحة الداخلية للكلية. 2994لسنة  3صدور القرار الوزارى رقم 
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 الباب األول
 أقسام الكلية

 ودرجة البكالوريوس
 

 :الآتيةام من األقس كليةالتتكون    (1مادة )
         قسم الرياضيات والفيزياء اهلندسية -2
  قسم اهلندسة املعمارية -3
 قسم اهلندسة اإلنشائية -2
 قسم هندسة الرى واهليدروليكا -4
 قسم هندسة املواصالت -3
 قسم اهلندسة الصحية -1
 قسم هندسة القوى امليكانيكية -4
 قسم هندسة الغزل والنسيج -3
 نتاجقسم هندسة اإل -9

 قسم اهلندسة البحرية وعمارة السفن -20
 قسم اهلندسة الكهربية -22
 النظم  و هندسة احلاسب قسم -23
 واإلشعاعية قسم اهلندسة النووية -22
 قسم اهلندسة الكيميائية -24

 :تدريس املقررات الآتية يدخ  ىف اختصاص ك  قسم     (2مادة )
 قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية: -1

 اإلحصاء، امليكانيكا، الفيزياء، الرسم اهلندسى، اإلسقاط اهلندسى.، اضياتير ال
 قسم الهندسة المعمارية: -2

الدراسات البصرية ونظرية األلوان، احلاسب الآىل ىف العمارة،  مبادئ التصميم املعمارى، إنشاء معمارى،
يم املعمارى، التصميمات التنفيذية، نظريات العمارة، الظ  واملنظور، التحكم البيئى ىف املباىن، التصم

األنظمة التقنية ىف املباىن، التصميم الداخلى، تنسيق املواقع، الفنون املعاصرة، احلفاظ على العمران، 
دارة مشروعات البناء، تكنولوجيا البناء والتشييد، دراسات إالعمارة والبيئة، دراسات حتلي  املواقع، 

اجلغرافية  ،إلسكان ىف الدول النامية، تصميم اجملتمعات الريفيةاجلدوى اإلقتصادية للمشروعات، ا
اإلقتصاد احلضرى، احلضرية، الفراغات احلضرية، البنية األساسية احلضرية، نظم املعلومات اجلغرافية، 

نظريات العمارة والنقد،  ووضع الةرامج،، البحوث املواصفاتوالكميات التدطيط العمراىن واإلسكان، 
، مشروعات التصميم احلضرى، نظريات التصميم وإقتصاديات اإلسكان نظرياتسكان، مشروعات اإل

 .احلضرى
 قسم الهندسة اإلنشائية: -3

نظرية اإلنشاءات، خواص املواد واختبارها، ميكانيكا الرتبة، هندسة األساسات، خراسانة مسلحة، 
ندسية، هندسة مواد متقدمة، هندسة التشييد، حتلي  إنشائى بالطر  احلديلة، إدارة املشروعات اهل
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املنشآت املعدنية، تصميم املنشآت الصناعية واملباىن العالية، منشآت وكبارى خرسانية، العقود والكميات 
 واملواصفات،التفتيش وضبط اجلودة والرتميم، منشآت وكبارى معدنية. 

 قسم هندسة الرى والهيدروليكا: -4
رى املتطورة، هيدرولوجيا تطبيقية، هندسة الرى والصرف، هيدرولوجيا، اهليدروليكا، تصميم نظم ال

هيدروليكا تطبيقية، تصميم خطوط وشبكات املواسةر، تصميم منشآت الرى، تطبيقات احلاسب الآىل 
 ىف املنشآت اهليدروليكية، املنشآت اهليدروليكية.  

 قسم هندسة المواصالت: -5
ا اهلندسية، املساحة والفوتوجرامرتى، ختطيط النق  وهندسة املساحة والطبوغرافية، الرسم املدىن، اجليولوجي

املرور، املساحة اجليوديسية، تطبيقات التقنيات واألجهزة احلديلة ىف املساحة،التدطيط والتوقيع املساحى 
هندسة الطر ، ملشروعات اهلندسة املدنية، هندسة السكك احلديدية، هندسة املواىن واملنشآت البحرية، 

 الشواطئ، تطبيقات احلاسب الآىل ىف اهلندسة املدنية. النق ، هندسةختطيط نظم 
 قسم الهندسة الصحية: -6

 هندسة اإلمداد باملياه، اهلندسة الصحية، هندسة الصرف الصحى.
 قسم هندسة القوى الميكانيكية: -7

م ميكانيكى ميكانيكا املواد، مبادئ وقياسات السريان واحلرارة، رسم ميكانيكى، ميكانيكا آتات، رس
باحلاسب، ثرموديناميكا، تطبيقات احلاسب الآىل ىف اهلندسة امليكانيكية، تصميم ميكانيكى، ميكانيكا 
املوائع، أسس هندسة اإلحرتا ، إهتزازات ميكانيكية، حمركات إحرتا  داخلى، إنتقال حرارة، ديناميكا 

تكييف هواء، التصميم األمل ، غازات، حتكم آىل، حمطات قوى حرارية، آتات هيدروليكية، تةريد و 
تصميم املعدات احلرارية، ميكانيكا املوائع الصناعية، توربينات غازية، مقدمة ىف امليكاترونيك، تشغي  

تريبولوجى، تطبيقات وإدارة حمطات القوى احلرارية، آتات املوائع، موضوعات متقدمة ىف هندسة اإلحرتا ، 
 ة، هندسة سيارات، البيئة والطاقة. احلرارية، دوائر هيدروليكي ىف اهلندسة

  قسم هندسة الغزل والنسيج: -8
تكنولوجيا والنسيج،  آتات الغزل ونظرية تصميمطبيعةالشعريات،  و رسم وانشاء ماكينات، خامات                 

يج، ، طبيعةابخيوط واختباراهتا، مراقبة جودة الغزل النستكنولوجيااملنسوجات، حتضريات النسيج ،الغزل
ىف الصناعات النسيجية، نظم  تطبيقات احلاسب الآيلتكنولوجيا انتاج ابخيوط، طبيعة وتراكيب اقمشة، 

، تكنولوجيا النسيجوالنسيج، تكنولوجيا غزل الآلياف الصوفية،  ميكانيكا آتات الغزلاملعلومات، 
تصنيع واستددام اتاقمشة  ، املالبس اجلاهزة، اتاقمشة الغري منسوجة،ابخيوط الصناعيةانتاج تكنولوجيا 

الصناعية، تكنولوجيا انتاج ابخيوط الصناعية املضدمة، نظريات الغزل، نسيج وتريكو، هندسة املالبس، 
تكنولوجيا انتاج ابخيوط الغري تقليدية، تكنولوجيا انتاج اتاقمشة الغري تقليدية، التحكم الآىل والربوت ىف 

  نظم الغزل احلديلة، نظم النسيج احلديلة.الصناعات النسيجية، تكنولوجيا التجهيز، 
 قسم هندسة اإلنتاج: -9

تكنولوجيا اإلنتاج، تكنولوجيا املواد، رسم عناصر آتات القطع، السباكة واللحام، حبوث عمليات، 
عمليات تشغي ، تكنولوجيا التشكي ، نظرية قطع املعادن، ميكانيكا اجلوامد، قياسات بعدية، تصميم 

ع، نظرية الآتات، اللدونة وتشكي  املعادن، نظرية وتصميم آتات القطع، املرتولوجيا عناصر آتات القط
اهلندسية، ختطيط وتصميم املنشآت، ختطيط ورقابة اتانتاج، ماكينات تشغي  متقدمة، التحكم الآىل، 

يناميكا آتات انظمة القياس املتقدمة، اتانظمة امليكاإلكرتونية، تكنولوجيا املواد املتقدمة، ضبط اجلودة، د
اتانتاج، التشغي  باحلبيبات الناحتة، اتاختبارات الالإتالفية، عمليات التشغي  الالتقليدية، اتادارة 
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اهلندسية والتنظيم، حتسني وادارة اجلودة، اختيار املواد اهلندسية، هندسة املعرفة، انظمة القياس باستددام 
يار، آتات القطع ذات التحكم الرقمى، اسس احلاسب، تكنولوجيا التشغي  املتقدمة، حتلي  اتاهن

وتطبيقات انظمة التحكم ىف الضوضاء، منذجة وحماكاة النظم الصناعية، تصميم اتاسطمبات، تكنولوجيا 
 الصيانة )مراقبة حالة املاكينات(. 

 قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن: -11

ميكانيكا املوائع، رسم سفن وآتاهتا، ن، رسم ماكينات وآتات سفن، عمارة حبرية، حتلي  إنشائى للسف
إنشاء السفن، برجمة احلاسب الآىل، ميكانيكا املوائع وآتات هيدروليكية، تكنولوجيا املواد، تصميم 
إنشائى للسفن، هيدروديناميكا السفن،منظومات دفع السفن، الطر  اإلحتمالية ىف املنظومات 

قوى حبرية، ديناميكا الوحدات البحرية، جتهيزات  حمطاتالبحرية،تكنولوجيا بناء السفن، تصميم السفن، 
السفن، هندسة ماوراء الشواطىء، تصميم السفن بإستددام احلاسب الآىل، حتلي  املداطرة، هندسة 

 ترسانات، إنتقال حرارة وتةريد وتكييف، ديناميكا اإلنشاءات البحرية، ماكينات مساعدة.
  قسم الهندسة الكهربية: -11

كهربية، الفيزياء احلديلة، مدخ  إىل أنظمة الطاقة، القياسات الكهربية واإللكرتونية، النبائط الدوائر ال
والدوائر اإللكرتونية، مدخ  إىل الدوائر املنطقية والةرجمة، حتلي  الدوائر الكهربية، مبادئ املعاجلات 

كهربية، هندسة الآتات الدقيقة، اجملاتات الكهرومغناطيسية، هندسة اإللكرتونيات، هندسة القوى ال
الكهربية، التحكم وتطبيقات احلاسب الآىل، نظم القياسات، مقدمة للدوائر املتكاملة، إلكرتونيات 
القوى، وقاية نظم القوى، هندسة التحكم الآىل، هندسة املواد الكهربية، اإلتصاتات ملنظومات القوى 

نظم القوى الكهربية،التطبيقات الصناعية الكهربية، معاجلة اإلشارات لنظم القوى الكهربية، حتلي  
وهندسة التنفيذ لنظم القوى، آتات كهربية خاصة، امليكاترونيات والآليات، األمتته الصناعية، هندسة 
الضغط العاىل، التحريك الكهرىب، تشغي  وختطيط نظم القوى الكهربية، التحريك بإستددام اجلوامد، 

لكرتونيات اجلوامد، حتلي  الدوائر اإللكرتونية، تصميم الدوائر إ التحكم ىف الآتات والقوى الكهربية،
املنطقية، الآتات الكهربية وأنظمة القوى، النبائط شبه املوصلة، املعاجلات الدقيقة، املوجات 
الكهرومغناطيسية والصوتيات، اإلشارات والنظم، الدوائر املتكاملة التشاهبية، أوساط النق  امليكروموجية 

اإلتصاتات التشاهبية، نظم التحكم ومكوناهتا، النبائط امليكروموجية، النبائط البصرية، والبصرية، 
القياسات اإللكرتونية وامليكروموجية، نظم اإلتصاتات البصرية، الدوائر املتكاملة الرقمية، هندسة 

وات التكام  اهلوائيات، معاجلة اإلشارات الرقمية،نظم اإلتصاتات، منذجة وتصميم الدوائر املتكاملة ذ
الكبري جدا، نظم اإلتصاتات املتقدمة، اهلندسة البيوطبية، شبكات اإلتصاتات، نظم التحكم الرقمى 

 واإلنساليات، اإلتصاتات الرقمية.
 : هندسة الحاسب والنظمقسم  -12

أساسيات ، هياك  البيانات، نظرية اإلحتماتات وتطبيقتها ىف احلاسبات، برجمة، والةرجمة احلاسبات
رياضيات التحلي  ، نظم رقمية، الطر  اإلحصائية للحاسبات، الرياضيات للحاسبات، اسباتاحل

نظم ، نظم ميكرووية، نظم التحكم ابخطى، برجمة النظم واملكونات، العددى وتطبيقاهتا ىف احلاسبات
، التشغي نظم ، خوارزميات معاجلة ونق  اإلشارات الرقمية، حتلي  ابخوارزميات، التحكم الرقمى اللدطى

نظم قواعد ، لغات الةرجمة واملرتمجات، عمارة احلاسب، النظم املدجمة، حبوث العمليات واحلاسبات
، الرسم باحلاسب، الذكاء اإلصطناعى، هندسة الةرجميات، اإلتصاتات وشبكات احلاسبات، البيانات

، للحلول املللىتقنيات الوصول ، التعرف على األمناط، نظريةالتحوي  ومناذج القابلية للحساب
نظم التحكم ، موضوعات خاصة ىف نظم املعلومات والةرجميات، موضوعات خاصة ىف هندسة احلاسب
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، موضوعات ىف شبكات احلاسب، موضوعات خاصة ىف النظم املوزعة وبرجمة الشبكات، احلديث
  هندسة النظم، موضوعات خاصة ىف علوم احلاسب، تقييم أداء نظم احلاسبات. 

 :واإلشعاعية هندسة النوويةقسم ال -13
فيزياء حديلة، مقدمة علوم مواد هندسية،مقدمة هندسة نووية واشعاعية، خوص واختبار املواد النووية، 
فيزياء نووية، ديناميكا حرارية وكينتيكا الغازات، اتامان اتاشعاعى، مواد املفاعالت النووية، كيمياء 

بيولوجيا اشعاع، حماكاة احملطات النووية، ميكانيكا الكم، اشعاعية، انتقال حرارة، طر  تشديص املواد، 
النظرية الكهرومغناطيسية والبالزما، فيزياء املفاعالت النووية، الكشف عن اتاشعاع، حمطات قوى حرارية، 
الطر  احلسابية ىف املواد،مبادئ حماكاة انتقال اتاشعة، امان املفاعالت النووية، حتلي  املفاعالت النووية، 

ميم الدروع اتاشعاعية، التحكم الآىل ىف املفاعالت، دورات الوقود النووى، اتاختبارات الغري اتالفية، تص
مقدمة ىف التصوير الطىب اتاشعاعى، حمطات القوى النووية، كيناتيكا املفاعالت، تطبيقات النظائر 

 طات النووية،   املشعة، التصوير لالشعاعى للمواد، الفيزياء الصحية اتاشعاعية، قياسات احمل
 قسم الهندسة الكيميائية:  -14

الكيمياء اهلندسية، احلسابات املةرجمة للمهندسني الكيميائيني، كيمياء عضوية، كيمياء غري 
عضوية،كيمياء فيزيائية،كيمياء السطوح وإتزان األطوار، كيمياء غري عضوية وحتليلية، علوم مواد، 

أساسيات اهلندسة الكيميائية، الديناميكا احلرارية ىف اهلندسة  العمليات الكيميائية، هندسة الفلزات،
الكيميائية، إنتقال احلرارة، هندسة سريان املوائع، عمليات الفص ، هندسة التآك ، النمذجة واحملاكاة ىف 
 اهلندسة الكيميائية، معاجلة املياه، اهلندسة الكيميائية احليوية، هندسة الوقود واإلحرتا ،مصادر الطاقة
البديلة، هندسة التفاعالت الكيميائية، العمليات الكهروكيميائية، تكنولوجيا األمسدة، صناعات 
سيليكاتية، الفلزات اإلستدالصية، تكنولوجيا األلياف الطبيعية واألنسجة، تكنولوجيا الزيوت والدهون، 

مليات الكيميائية، هندسة مواد الصباغة وجتهيز املنسوجات، العمليات امليكانيكية املشرتكة، صناعات الع
تكرير البرتول، هندسة الغاز الطبيعى، معاجلة مياه الصرف، معاجلة املدلفات الغازية والصلبة، التحكم ىف 
العمليات الكيميائية، تصميم العمليات الكيميائية، حتلية املياه، هندسة األمان واملفرقعات، املوائع الغري 

  املركبة واملقواه، البرتوكيماويات.نيوتونية، هندسة البلمرات، املواد 
يشرف وكي  الكلية لشئون التعليم والطالب على مقررات اإلنسانيات و اللغة األجنبية والتقنية، وله أن    (3) مادة

 .يعهد باإلشراف على بعض هذه املقررات إىل قسم أو أكلر من أقسام الكلية
 

( املقررات الدراسية وعدد الساعات املدصصة هلا أسبوعيا وتوزيع 31) تبني اجلداول املرفقة ىف املادة -أ     (4) مادة
  هذه الساعات على احملاضرات  والتمارين النظرية والعملية  والشفوى، كما تبني اجلداول عدد

الساعات املدصصة لالمتحان التحريرى لك  مقرر و الدرجات العددية املدصصة لألعمال الفصلية                  
 ملى والشفوى واتامتحان التحريرى.والع
    ( احملتوى العلمى لك  مقرر.34تبني املادة ) -ب

اهلندسننة درجننة البكننالوريوس ىف أحنند التدصصننات جامعننة اإلسننكندرية بننناء علننى طلننب جملننس كليننة  متننن  (5مادة )
 الآتية:

 ىف أحد الشعب الآتية: اهلندسة املعمارية -2
 مباىن عامة 
 إسكان 
 تصميم حضرى 

 اهلندسة املدنية  -3
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 هندسة القوى امليكانيكية -2
 هندسة الغزل والنسيج -4
 هندسة اإلنتاج-3
 اهلندسة البحرية وعمارة السفن -1
 :الآتيتنياهلندسة الكهربية ىف إحدى الشعبتني -4

 القوى والآتات الكهربية 
 اتاتصاتات واإللكرتونيات 

 احلاسب والنظمهندسة  -3
 اعيةالنووية واإلشعاهلندسة  -9

 الكيميائيةاهلندسة  -20
  ومتن  درجة البكالوريوس سنويا ىف دورى يونيو ونوفمةر.
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 الثانىالباب   

 األحكام العامة  

 
ها سبقتتبع الكلية نظام الفصليني الدراسيني ومدة الدراسة لني  درجة البكالوريوس أربعة سنوات دراسية ت (6) ادةم

  .أسبوع 23فص  دراسى من يتكون ك  و  ،عداديةإسنة 
وفقا بالكلية دتلفة امل األقسام العلميةعلى  األوىلالسنة  إىل اإلعدادية ن من السنةو وزع الطالب املنقولي     (7مادة )

  .ويستمر قيدهم ىف هذه األقسام وشعبها حىت خترجهم جملس الكلية يقرهللنظام الذى 
له  لس األقسام موضوعاته وختصصابإعداد مشروع أثناء العام الدراسى وحتدد جم قة الرابعةالفر يقوم طلبة  (8مادة )

  كحد أقصى.  أسابيعوثالثة  أسبوعفرتة إضافية بعد اتامتحانات ترتاوح بني 
للدراسة وتا متن  درجة البكالوريوس  مكمال جزء   الكلية جأو خنار داخ   العمنلي الصيفييعتةر التدريب  (9) مادة

تا بقضاء فرتة تدريب إمجالية خالل سنوات الدراسة تا تق  عن ثالثة شهور. وحيدد جملس ك  قسم إ
  ينفذ حتت إشراف هيئة التدريس بالقسم.و الصيفية  األجازةنظاما للتدريب الصيفى العملى خالل 

الصناعية واملؤسسات  نشآتلزيارة املالفرقة الرابعة رحلة علمية لطالب  ،قب  التدرج ،نظم جملس ك  قسمي  (11مادة )
التام شراف اإلفيها وتنفذ هذه الرحالت حتت ة اهلندسية وابخدمية للتعرف عليها وعلى النظم التكنولوجي

  .بالقسميئة التدريس هل
على أتا تق  نسبة لك  مقرر، و النظرية واملعملية  والتمارينجيب على الطالب متابعة احملاضرات النظرية  (11مادة )

 .ة% من دروس ك  مقرر على حد 43ن حضوره ع
حيرم الطالب من أداء اتامتحان النهائى ىف املقررات الىت مل املدتصة  األقساموبناء على طلب جمالس 

يستوف فيها النسبة املقررة للحضور وىف هذه احلالة يعتةر الطالب راسبا ىف املقررات الىت حيرم من أداء 
 اتامتحان فيها.

  .غائبا بعذر مقبولالطالب  يقبله جملس الكلية فيعتةرتغيبه و ا عن وإذا قدم الطالب عذر 
 ىف مجيع  وبعد جناحه اجلامعىىف هناية العام تليها  الىتينق  الطالب من الفرقة املقيد هبا إىل الفرقة   (12مادة )

 .فيما تا يزيد على مقررين من فرقته أو من فرقة أدىن رسوبهاملقررات أو 
هذه          فيهتدرس  الذى ىف الفص  الدراسىمتحان فيما رسب فيه من مقررات ويؤدى الطالب اتا

هذه  ختفضمن درجات النهاية العظمى للمقرر % فأكلر  13على ه وىف حالة حصولاملقررات، 
 .إىل احلد األقصى لتقدير مقبول الدرجات

وفقا للدرجات الىت حص  ير له التقد سبفيحبعذر مقبول  املقرروإذا كان الطالب متغيبا عن امتحان 
  عليها.

لطالب الفرقة الرابعة الراسبني فيما تا يزيد  على مقررين من  مقررات الفرقة الرابعة أومن                          يعقد  (13مادة )
مقررات فر  أدىن امتحانا ىف بداية الفص  الدراسى األول )دور نوفمةر( ويعتد بآخر أعمال فصلية سبق 

م عليها، فإذا تكرر رسوهبم ىف هذين املقررين أو ىف أحدمها فعليهم أداء اتامتحان  فيما رسبوا فيه حصوهل
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ىف الفص  الدراسى الذى تدرس فيه هذه املقررات، وىف هذه احلالة يعام  هؤتاء الطالب كاملنقولني مبواد 
     ختلف فيما يتعلق بدرجة األعمال الفصلية.

  ب الراسب ىف املشروع باقيا لإلعادة.يعتةر الطال   (14مادة )
حيدد جملس الكلية احلد األدىن لعدد الطالب املسجلني لك  مادة إختيارية، وذلك وفقا لإلمكانات  - (15مادة )

 املتاحة للكلية ولألقسام.
 مقبول.تغيري املادة اتاختيارية للطالب الراسب فيها أو املتغيب عنها بدون عذر  زتا جيو  -               

   احلد األقصى لعدد املواد اإلختيارية لك  قائمة من مقرر إختياري هو مخس مواد. -
  يقدر جناح الطالب ىف املقررات وىف التقدير العام بأحد التقديرات الآتية:   (16مادة )

 %200 إىل %33 من ممتاز

 %33أق  من  إىل %43 من جيد جدا
 %43أق  من  إىل %13 من جيد
 %13أق  من  إىل %30 نم مقبول

 
  أما رسوب الطالب ىف أحد املقررات فيقدر بأحد التقديرين الآتيني:

 %30أق  من  إىل %20 من ضعيف

  %20أق  من     ضعيف جدا
التحريرى ويكتب أمام اتامتحان % من درجة 20من  ىف املقرر إذا حص  على أق   االب راسبنيعتةر الط   (17مادة )

وىف هذه احلالة تا تضاف درجات األعمال الفصلية ودرجات اسب تائحة ( ) س ( .سم املقرر ) ر أ
  الشفوى والعملى إىل درجات اتامتحان التحريرى.

إذا تضمنت درجات أحد املقنررات شقا عمليا أو شفنويا باإلضافة إىل األعمال الفصلية ودرجات   (18) ادةم
ى أسا س جمموع الدرجات الىت حص  عليها فيها اتامتحان التحريرى، فأن تقدير الطالب حيسب عل

    مجيعا. ويعتةر الطالب الغائب ىف اتامتحان التحريرى غائبا ىف املقرر وتا ترصد له درجات.
، واحد بالنسبة للنجاح والرسوب مقررعام  كيدرجة امتحان واحدة  املقرر املكون من مادتني أو أكلر وله  (19مادة )

زيع الساعات )حماضرات، متارين، عملى( والدرجات )أعمال فصلية، عملى، ويتوىل جملس الكلية تو 
شفوى، حتريرى( املدصصة هلذا املقرر بني هذه املواد، باإلضافة إىل حتديد نسبة أسئلة اتامتحان لك  
مادة، وذلك إذا مل يرد نص ىف هذه الالئحة ينص على هذا التوزيع. وىف مجيع اتاحوال يتم أداء امتحان  

  ادة ىف ورقة إجابة منفصلة. ك  م
ول واللاىن ىف الفص  الدراسى ألأحدمها ىف الفص  الدراسى ا نجزءيملقررات املستمرة )أى اجملزأة إىل ا   (21مادة )

 :، تعام  هذه املقررات كما يلى(ولك  جزء امتحان ىف هناية الفص  الدراسى الذى يدرس فيه اللاىن
 . إذا جن  ىف جمموع جزئى املقرر معااملستمر  يعتةر الطالب ناجحا ىف املقرر -2
       % من جمموع 20حص  على أق  من  املستمر إذاىف املقرر ا تائحيا يعتةر الطالب راسب -3

 .املقرر معا جلزئيدرجات التحريرى 
 إذا رسب الطنالب ىف أحد جزئي املقرر املستمر وكان جممنوع درجىت اجلزئني معا يؤهله للنجاح -2
 ، فيعتةر الطالب ناجحا وتا يكون مطالب بإعادة اجلزء الذى رسب فيه.ملقرر كلهىف ا

 وإذا رسب الطالب ىف جزء  من املقرر املستمر  وجن  ىف اجلزء الآخر، فأنه حيتفظ بالدرجات الىت
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العام  الذى رسب فيه ىفاتامتحان ىف اجلزء  يكون قد حص  عليها ىف اجلزء الذى جن  فيه ويؤدى
% فأكلر من  13على ه وىف حالة حصول هذا اجلزء. ىف الفص  الدراسى الذى يدرس بهالتايل و 

مث جتمع درجات هذا  إىل احلد األقصى لتقدير مقبول هذه الدرجة ختفض هلذا اجلزءالدرجة الكلية 
 اجلزء على درجات اجلزء الآخر الذى كان ناجحا فيه حلساب تقدير النجاح.

ملقرر املستمر فإنه يؤدى اتامتحان ىف هذين اجلزئني ىف العام التاىل إذا رسب الطالب ىف جزئى ا -4
  فأكلر % 13على الطالب  وىف حالة حصول.  الذى يدرس فيه الفص  الدراسىوك  جزء ىف 

  . إىل احلد األقصى لتقدير مقبول هذه الدرجة ختفض للمقررمن الدرجة الكلية 
عادة األعمال الفصلية هلذه املادة وترصد له الدرجة الىت حص  عليها جيوز للطالب املتدلف ىف مادة إ   (21مادة )

بعد اإلعادة  بغض النظر عن درجة األعمال الفصلية الىت يكون قد حص  عليها من قب ، وإذا كان هلذه 
 املادة امتحان عملى أو شفوى فعلى الطالب أداء اتامتحان فيهما.

م لالمتحان ىف مادة من ابخارج، كنسبة من درجة وحتسب درجة األعمال الفصلية للطالب املتقد
  اتامتحان التحريرى، وإذا كان هلذه املادة امتحان عملى أو شفوى فعلى الطالب أداء اتامتحان فيهما.

التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات حيدد جملس الكلية   ةمن الالئح 34،  31مع عدم اإلخالل باملادتني    (22مادة )
لتحوي  ونق  قيد الطالب من الكليات األخرى وتطبق عليهم   ةوالضوابط الالزم ك  عام الشروط
 األحكام التالية:

يوزع الطالب احملولني إىل الفرقة األوىل على أقسام الكلية املدتلفة طبقا لألماكن املتاحة ىف هذه  -2
 األقسام، ويستمر قيد هؤتاء الطالب ىف هذه األقسام حىت خترجهم.

طالب احملول بالتقدير العام وتقدير املواد واجملموع الكلى للدرجات لك  فرقة دراسية جن  حيتفظ ال -3
 فيها ىف الكلية احملول منها.

حتدد جمالس األقسام املقررات التكميلية الىت جيب على الطالب دراستها لعدم دراسته هلا ىف الكلية  -2
استه هلا ىف الكلية احملول منها وذلك للعرض على احملول منها، كما حتدد املقررات الىت يعفى منها لدر 

 جملس الكلية. ويعام  الطالب طبقا ملا يلى:
  تا جيوز نق  الطالب من الفرقة الىت قيد هبا إىل الفرقة األعلى أتا بعد جناحه ىف مجيع مقررات

من هذه الفرقة املقيد هبا باإلضافة إىل املقررات التكميلية أو رسوبه ىف مقررين على األكلر 
املقررات مجيعها. ويؤدى الطالب امتحان املقررات التكميلية مع طالب الفرقة الىت تدرس هبا 
وىف الفص  الدراسى الذى تنتمي إليه، ومين  الطالب الفرص القانونية ألداء امتحان املقررات 

 التكميلية طبقا للفرقة الىت تدرس هبا هذه املقررات.
  ه، أن يتقدم بطلب لتجميد حالته ىف الفرقة الىت قيد هبا وذلك جيوز للطالب، بعد قبول حتويل

 حلني جناحه ىف املقررات التكميلية.
  ىف حالة جناح الطالب ىف املقررات التكميلية تا تضاف تقديراهتا ودرجاهتا إىل تقديرات

به تا ودرجات الفر  الدراسية الىت كان الطالب مقيدا هبا ىف الكلية احملول منها، وىف حالة رسو 
 تعتةر هذه املقررات مواد رسوب ىف هذه الفر .

  يدخ  جمموع درجات املقررات التكميلية الىت حيص  عليها الطالب ضمن اجملموع الرتاكمي
 الكلى للطالب.

  تا تدخ  الدرجات والنهاية العظمى للمقرر الذى أعفى منه الطالب ضمن اجملموع الكلى
 للسنة الدراسية الىت هبا هذا املقرر.

  عليها الطالب حص  الىتللدرجات  الكلى الرتاكمىيراعى أن تكون النهاية العظمى للمجموع 
درجة، فإذا مل يتحقق ذلك  يتم حساب هذه  4300خالل ابخمس سنوات الدراسية هو     

 الدرجات بالنسبة والتناسب.
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 الثالثالباب 

 األحكام اإلنتقالية

 
املستجدين والباقني لإلعادة واملعاد قيدهم إبتداء طالب السنة اإلعدادية  تطبق أحكام هذه الالئحة على   (23مادة )

الدراسى التاىل لصدور القرار الوزارى ابخاص هبذه الالئحة، مث تطبق بعد ذلك بالتتابع على بقية العام  من
 السنوات الدراسية.

 
 العم  هبا على الطلبة الباقني لإلعادة دراسية فإنه يسرى سنة ىعند تطبيق أحكام هذه الالئحة على أو    (24مادة )

واملعاد قيدهم واملتقدمني لالمتحان من ابخارج، ويقوم جملس الكلية بتوفيق أوضاع هؤتاء الطالب على 
 ضوء هذه الالئحة والالئحة السابقة.
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 الرابعالباب 

 جداول توزيع املقررات الدراسية
 

 لكودى املستددم:النظام ا   (25مادة )
 

N3 N2 N1  AA 
         
                 AA- .القسم الذى يقوم بتدريس املقرر 

N1- .رقم يدل على السنة الدراسية الىت يدرس هبا املقرر 
 ({4الفرقة الرابعة ) -(3الفر  اللاللة ) -(2الفرقة اللانية ) -(1الفرقة األوىل ) -(0}الفرقة اإلعدادية )

N2- اجملموعة التدصصية للمقررات اإلختيارية تأخذ  ل على جمموعة املقرر الدراسى التدصصية.رقم يد
 .Eاحلرف 

N3- التدصصية ىف السنة الدراسية الىت يدرس هبا. رقم يدل على تسلس  املقرر ضمن جمموعته   
  األقسام القائمة بالتدريس

 الكود القســـــم

 MP الرياضيات والفيزياء اهلندسية

 AR دسة املعماريةاهلن

 CE اهلندسة املدنية

 ME هندسة القوى امليكانيكية

 TE هندسة الغزل والنسيج

 PE هندسة اإلنتاج

 MR اهلندسة البحرية وعمارة السفن

 EE اهلندسة الكهربية

 CS هندسة احلاسب والنظم

 NE اهلندسة النووية واإلشعاعية

 CH اهلندسة الكيميائية

 JE ةاملشرتك املقررات

 HS املقررات اإلنسانية

 
تايوجد قسم للمقررات اإلنسانية، ولكن يتم تدريسها بواسطة األقسام املعنية بالكلية، فإذا مل يوجد  -2

 من يقوم بالتدريس يتم اإلنتداب من خارج الكلية. 
 مكان السنة الدراسية ىف حالة تدريس املقرر ىف أكلر من سنة دراسية.  xيوضع احلرف  -3
 للفص  اللاىن يسبقه كود القسم. 402للفص  األول والرقم  401للمشروع فيأخذ الرقم بالنسبة  -2
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تبني اجلنداول التنالية توزيع املقررات الدراسية على السنوات الدراسية، وتوزيع الساعات املدصصة إسبوعيا   (26مادة )
، والنهاية العظمى لدرجات  للمحاضرات والتمارين النظرية والعملية، وعدد الساعات املدصصة لالمتحان

 ك  مقرر موزعة على األعمال الفصلية واتامتحانات العملية والشفوية وامتحان هناية الفص  الدراسى.

 
 
 
 
 
 
 

 قسم الرياضيات والفيزياء اهلندسية
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 قسم الرياضيات والفيزياء اهلندسية

 

 

 الفص  الدراسى األول                                             السنة اإلعدادية                                        
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو حتريرى ىشفو عملى

MP 011 2 230 203   43 1  3 4 *  2-رياضيات 

MP 021 20 4  3 3 **  2-يكاميكان   - - - 

MP 031 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 *  2-فيزياء 

MP 041 10 1  4 3 **  2-الرسم اهلندسى واإلسقاط اهلندسى   - - - 

CS 021 3 200 10  30 30 4 2 2 3  احلاسبات والةرجمة 

PE 011 3 200 10  30 30 4 2 2 3 تكنولوجيا اإلنتاج 

  300 223 20 10 303 20 2 22 21 اإلمجاىل

 
 
 
 

 السنة اإلعدادية                                                                                    الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  وزيع الدرجاتت توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو حتريرى ىشفو عملى

MP 012 2 230 203   43 1  3 4 *  3-رياضيات 

MP 022 2 300 240   20 4  3 3 ** 3-ميكانيكا 

MP 032 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 * 3-فيزياء 

MP 042 4 200 230  30 40 1 2 2 3 ** 3-هلندسىالرسم اهلندسى و اإلسقاط ا 

CH 011 3 200 10  30 30 4 2 2 3 الكيمياء اهلندسية 

HS 011 3 30 23   23 3   3 اللغة اإلجنليزية 

HS 021 3 30 30    3   3 تاريخ العلوم اهلندسية 

200 110 20 10 230 20 2 9 23 اإلمجاىل

0 
 

 مقررات مستمرة   *
ىف هناية الفص  النهائى جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني الدراسيني وجيرى اتامتحان التحريري  ةمقررات متصل  **

 الدراسى اللاىن.  
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 قسم اهلندسة املعمارية
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 قسم اهلندسة املعمارية

 

 
 نة األوىل                                                                                       الفص  الدراسى األول الس
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير ىشفو عملى

AR 111 230 3  3 1 * 2-مبادىء التصميم املعمارى   - - - 

AR 113 43 1  3 4 * 2-إنشاء معمارى   - - - 

AR 121 2 200 40   10 4  3 3  الدراسات البصرية ونظرية األلوان 

AR 122 230 - 30  200 1 3  4 ** 2-احلاسب الآىل ىف العمارة - 

HS-122 2 200 40   20 4   4  2-تاريخ العمارة 

AR-124 3 30 23   23 3   3  2-نظريات العمارة 

  400 243 30  400 20 3 1 33 اإلمجاىل

 
 
 

 
 لاىن السنة األوىل                                                                                        الفص  الدراسى ال

 
 اسم املقنننرر الكود

 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا
 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان

 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير ىشفو عملى

AR 112 4 400 30 30  230 3  3 1 * 3-مبادىء التصميم املعمارى 

AR 114  4 200 230   43 1  3 4 * 3-إنشاء معمارى 

AR 131 4 200 40   10 4  3 3  الظ  واملنظور 

AR 123 230 - 30  200 1 3  4 ** 3-احلاسب الآىل ىف العمارة - 

AR 125 3 30 23   23 3   3  التحكم البيئى ىف املباىن 

HS 123 2 200 40   20 4   4  3-تلريخ العمارة 

  2200 243 220  400 20 3 1 33 اإلمجاىل

جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني الدراسيني وجيرى اتامتحان التحريري والشفوي ىف هناية الفص   ة*     مقررات متصل
 الدراسى اللاىن.  

  **    مقرر مستمر.
 سب الةرنامج والقواعد الىت حيددها جملس القسم.أسابيع ح 4يؤدى الطالب فرتة تدريب صيفى خالل اتاجازة الصيفية مدهتا 
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 قسم اهلندسة املعمارية

 

 

 السنة اللانية                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة تامتحانا
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

AR 211 230 3  3 1 * 2-التصميم املعمارى  - - - - 

AR 213 200 1  3 4 * 2-التصميمات التنفيذية  - - - - 

AR 221 2 200 40   20 4   4 3-نظريات العمارة 

CE 267 2 200 40   20 4  3 3 ** 1-نظرية اإلنشاءات 

CE 269 2 200 40   20 4  3 3 خواص وإختبار مواد 

JE 2J1 2-األنظمة التقنية ىف املباىن           

   23   23 3   3 الصوتيات -أ 
          200 4 
   23   23 3   3 اإلضاءة -ب 

  400 330   240 20  3 33 اإلمجاىل

 
 
 

 السنة اللانية                                                                                        الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

AR 212 1 400 30 30  230 3  3 1 * 3-التصميم املعمارى 

AR 214 4 200 10 40  200 1  3 4 * 3-التصميمات التنفيذية 

JE 2J2 
2j1223 

           3-األنظمة التقنية ىف املباىن

   23   23 3   3 الرتكيبات الصحية -أ 
          200 4 
   23   23 3   3 كيبات امليكانيكيةالرت  -ب 

HS 224  2 200 40   20 4   4 تاريخ العمارة اإلسالمية 

HS 225  2 200 40   20 4  3 3 تاريخ ختطيط املدن وختطيط املواقع 

CE 268 2 200 40   20 4  3 3 ** 4-نظرية اإلنشاءات 

220 430 230  240 20  3 33 اإلمجاىل

00 

 

جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني الدراسيني وجيرى اتامتحان التحريري والشفوي ىف هناية الفص   ة*     مقررات متصل
 الدراسى اللاىن.  

 مقرر مستمر **  
 لةرنامج والقواعد الىت حيددها جملس القسم.أسابيع حسب ا 4يؤدى الطالب تدريب صيفى خالل اتاجازة الصيفية مده 
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 قسم اهلندسة املعمارية

 السنة اللاللة                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

AR 311  230    1  التصميم املعمارى  - - - - 
    3  20       
 - - - -  20    3 * 2-والتصميم الداخلى 

AR 313 90 1  3 4 * 2-التصميمات التنفيذية  - - - - 

HS 326 2 200 40   20 4  3 3  التدطيط اإلقليمى وختطيط املدن 

AR 321 2 200 40   20 4   4  2-نظريات العمارة 

AR 3E1 ( 2مقرر إختيارى) *** 2 200 40   20 4  3 3 

CE 361 3-هندسة إنشائية **           

 2 30 23   23 3  2 2  إنشاءات معدنية 
  230 343   243 20  9 32 اإلمجاىل

 
 
 

 السنة اللاللة                                                                                         الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

AR 312 30 30  230    1  التصميم املعمارى   
    3  20     300 1 
    40  20    3 * 3-والتصميم الداخلى 

AR 314 4 200 10 10  90 1  3 4 * 4-التصميمات التنفيذية 

AR 322 2 200 40   20 4  3 3  التدطيط العمراىن واإلسكان 

AR 331 3 43 30   33 2  2 3  الكميات واملواصفات 

AR 3E2 ( 3مقرر إختيارى ) *** 2 200 40   20 4  3 3 

CE 362 2-هندسة إنشائية **           

   33   23    2  ابخراسانة املسلحة -أ 
    2  2     43 4 
   33   20    2  ميكانيكا الرتبة واألساسات -ب 

223 230 230  230 20  20 30 اإلمجاىل

0 
 

جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني الدراسيني وجيرى اتامتحان التحريري والشفوي ىف هناية الفص   ة*    مقررات متصل
 الدراسى اللاىن.  
  **    مقرر مستمر.

التصميم  -إسكان، ج -بمباىن عامة،  -***  خيتار الطالب ىف بداية العام الدراسى شعبة التدصص من الشعب اللالث )أ
 احلضرى(.

( من املقرر اإلختيارى املدصص  3( ومادة واحدة للمقرر اإلختيارى )2خيتار الطالب مادة واحدة للمقرر اإلختيارى ) 
 لشعبة ختصصه.

 خيصص ساعتان من ساعات املواد اإلختيارية كتطبيقات وحبوث. 
 أسابيع حسب الةرنامج والقواعد الىت حيددها جملس القسم. 4يؤدى الطالب تدريب صيفى خالل اتاجازة الصيفية مده 
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 قسم اهلندسة املعمارية 

 )شعبة  املبانى العامة( 

 السنة الرابعة                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات أسبوعياتوزيع الساعات 

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 جمموع حتريرى ىشفو عملى

AR 411 4 200 10 10  230 23  4 3 التصميم املعمارى 

AR 414 2 300 40 40  230 3  3 1 3-التصميمات التنفيذية 

AR 431 3 30 23   23 3   3 البحوث ووضع الةرامج 

AR 421 2 200 40   20 4   4 نظريات العمارة والنقد 

AR 4E3 ( 2مقرر إختيارى) * 2 200 40   20 4  3 3 

  430 343 200  243 20  3 33 اإلمجاىل

 )شعبة  اإلسكان(

 الفص  الدراسى األول                                                                       السنة الرابعة                
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو حتريرى ىشفو عملى

AR 412 4 200 10 10  230 23  4 3 مشروعات اإلسكان 

AR 415 2 300 40 40  230 3  3 1 1-التصميمات التنفيذية 

AR 431 3 30 23   23 3   3 البحوث ووضع الةرامج 

AR 422 2 200 40   20 4   4 نظريات وإقتصاديات اإلسكان 

AR 4E3 ( 2مقرر إختيارى) * 2 200 40   20 4  3 3 

  430 343 200  243 20  3 33 اإلمجاىل

 )شعبة  التصميم احلضرى(

 السنة الرابعة                                                                                       الفص  الدراسى األول
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات ساعات أسبوعياتوزيع ال

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير ىشفو عملى

AR 413 4 200 10 10  230 23  4 3 مشروعات التصميم احلضرى 

AR 416 2 300 40 40  230 3  3 1 4-التصميمات التنفيذية 

AR 431 3 30 23   23 3   3 البحوث ووضع الةرامج 

AR 423 2 200 40   20 4   4 نظريات التصميم احلضرى 

AR 4E3 ( 2مقرر إختيارى) * 2 200 40   20 4  3 3 

  430 343 200  243 20  3 33 اإلمجاىل

 
 ( من املقرر اإلختيارى املدصص لشعبة ختصصه.2اإلختيارى ) خيتار الطالب مادة واحدة للمقرر* 
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 قسم اهلندسة املعمارية
 

 السنة الرابعة                                                                                        الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  تتوزيع الدرجا توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو حتريرى ىشفو عملى

AR 402 مشروع التدرج           

 - 430  230  340 21  1 21 تصميم حضرى( –إسكان  –)مباىن عامة  

HS 431 3 30 23   23 3   3 القوانني والتشريعات املعمارية والتدطيطية 

HS 451 3 30 23   23 3   3 املهنية املمارسة 

AR 4E4 ( 4مقرر إختيارى) * 2 200 40   20 4  3 3 

AR 4E5 ( 3مقرر إختيارى) **    2 200 40   20 4 
  430 320 230  210 33  3 33 اإلمجاىل

 ( من املقرر اإلختيارى املدصص لشعبة ختصصه.4خيتار الطالب مادة واحدة للمقرر اإلختيارى )*    
 ( من املقررات اإلختيارية من غري ختصص شعبته.3خيتار الطالب مادة للمقرر اإلختيارى )**   

 
 لمقررات اإلختياريةا

 
AR xEx   أحد المواد (مقرر إختيارى شعبة مبانى عامة

 )اآلتية

AR x41 تنسيق املواقع 

AR x42 الفنون املعاصرة 

AR x43 احلفاظ على العمران 

AR x44 العمارة والبيئة 

AR x45 دراسات حتلي  املواقع 
 

AR xEx  أحد المواد اآلتية(مقرر إختيارى شعبة إسكان(  
AR x51  إدارة مشروعات البناء 

AR x52 تكنولوجيا البناء والتشييد 

AR x53 دراسات اجلدوى اإلقتصادية للمشروعات 

AR x54  الدول الناميةىفاإلسكان  

AR x55 تصميم اجملتمعات الريفية 
 

AR xEx  أحد المواد اآلتية(مقرر إختيارى التصميم الحضرى( 

AR x61 اجلغرافية احلضرية 

AR x62 الفراغات احلضرية 

AR x63 البنية اإلساسية احلضرية 

AR x64 نظم املعلومات اجلغرافية 
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AR x65 اإلقتصاد احلضرى 

 كةت مشتر مقررا
 

JE 2J1 1-األنظمة التقنية فى المبانى 

EE 267 الصوتيات 

AR 222 اإلضاءة 

 
JE 2J2 2-األنظمة التقنية فى المبانى 
AR 223 الرتكيبات الصحية 

ME 214 

121 
 الرتكيبات امليكانيكية
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 اهلندسة املدنية
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 اهلندسة املدنية

 

 

 الفص  الدراسى األول                                                                             السنة األوىل           
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP124 2 200 40   20 4  3 3  4-ميكا نيكا 

CE 161 2 233 90   23 3  3 2  2-نظرية اإلنشاءات 

CE 141 2 243 203 23 30 23 4 3 2 4 2-املساحة والطبوغرافيا 

CE 142 2 200 10   40 4  3 3 * 2-الرسم املدىن 

CE 162 2 230 90  20 20 1 2 2 4 2-خواص املواد 

CE 146 3 200 40   20 4  3 3 يةتطبيقات احلاسبات ىف اهلندسة املدن 

  430 433 23 30 300 20 2 20 24 اإلمجاىل

 
 
 
 

 السنة األوىل                                                                                        الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات ت أسبوعياتوزيع الساعا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP 113 2 230 203   43 1  3 4 2-رياضيات 

CE 143 3 43 30   33 2  2 3 اجليولوجيا اهلندسية 

CE 163 2 230 203   43 1  3 4 3-نظرية اإلنشاءات 

CE 144 2 233 43 20 23 33 3 3 2 3 3-لطوبوغرافيااملساحة وا 

CE 145 2 200 10   40 4  3 3 * 3-الرسم اهلندسى 

HS 132 قانون و إقتصاد اهلندسى           

   23   23 3   3 قانون -أ 
          230 2 
   40   20 4  3 3 إقتصاد اهلندسى -ب 

  430 300 20 23 333 20 3 20 23 اإلمجاىل

 .  مستمرمقرر   *
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 اهلندسة املدنية

 

 

 السنة اللانية                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP x14 2 233 90   23 3  2 4 4-رياضيات 

CE 264 2 233 90   23 3  3 2 2-نظرية اإلنشاءات 

CE 281 2 230 203   43 1  3 4  2-ميكانيكا الرتبة 

CE 246 2 300 230 30 30 40 3 3 3 4 2-املساحة والفوتوجرامرتى 

CE 231 3 43 30   33 2   2 هيدرولوجيا 

HS x41 3 43 30   33 2   2 علوم بيئية 

  430 303 30 30 303 20 3 4 32 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                                                 السنة اللانية                                        
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CE 265 2 230 203   43 1  3 4 4-نظرية اإلنشاءات 

CE 232 2 243 230   33 4  2 4 2-هيدروليكا 

CE 266 2 230 90  20 20 1 2 2 4 3-خواص املواد 

CE 251 2 200 40   20 4  3 3 ختطيط النق  وهندسة املرور 

AR 215 2 43 30   33 2   2 مبادئ اإلنشاء معمارى 

CE 271 2 200 40   20 4  3 3 2-خرسانة مسلحة 

  430 303  20 323 20 2 20 29 اإلمجاىل
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 اهلندسة املدنية

 

 

 السنة اللاللة                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CE 3E1 ( 2مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  3 3 

CE 3E2 ( 3مقرر إختارى) 2 200 40   20 4  3 3 

CE 321 2 200 40   20 4  3 3 هندسة الرى والصرف 

CE 333 2 230 203   43 1  3 4 3-هيدروليكا 

CE 372 2 230 203   43 1  3 4 2-منشآت معدنية 

CE 373 2 230 203   43 1  3 4 3-خرسانة مسلحة 

  430 333   333 20  23 23 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                 السنة اللاللة                                                                        
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CE 3E3 ( 2مقرر إختيارى ) 2 200 40   20 4  3 3 

CE 3E4 ( 4مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  3 3 

CE 322 2 230 203   43 1  3 4 2-تصميم منشآت الرى 

CE 311 2 230 203   43 1  3 4 اهلندسة الصحية 

CE 382 2 300 230   30 3  4 4 هندسة األساسات 

HS x12 3 30 23   23 3   3 كتابة التقارير التقنية 

  430 303   343 20  23 23 اإلمجاىل
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 اهلندسة املدنية

 

 

 السنة الرابعة                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات عياتوزيع الساعات أسبو 

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CE 474 2 200 40   20 4  3 3 2-منشآت وكبارى خرسانية 

CE 423 2 230 203   43 1  3 4 3-تصميم منشآت الرى 

CE 452 2 230 203   43 1  3 4 هندسة السكك احلديدية 

CE 453 2 230 203   43 1  3 4 هندسة املواىن واملنشآت البحرية 

CE 454  2 230 203   43 1  3 4 هندسة الطر 

CE 483 3 30 23   23 3   3 2-العقود والكميات واملواصفات 

  430 333   333 20  20 30 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                                     السنة الرابعة                                                    
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CE 4E5 ( 3مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  3 3 

CE 475 2 230 203   43 1  3 4 3-ارى خرسانيةمنشآت وكب 

CE 476 2 230 203   43 1  3 4 2-منشآت وكبارى معدنية 

HS x61 2 200 40   20 4  3 3 إدارة مشروعات 

HS 442 3 30 23   23 3   3 محاية البيئة 

CE 402  300 - 200  200 3   3 املشروع - 

  430 233 200  313 20  3 33 اإلمجاىل

 
 
 

 المقررات اإلختيارية
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CE 3E1 ( أحد المواد اآلتية1مقرر إختيارى ) 

CE 324 تصميم نظم الرى املتطورة 

CE 347 املساحة اجليوديسية 

CE 384 هندسة التشييد 
CE 367 بالطر  احلديلة حتلي  إنشائى 
CE 387 التفتيش وضبط اجلودة والرتميم 

 
CE 3E2 ( أحد المواد اآلتية2مقرر إختيارى ) 

CE 334 هيدرولوجيا تطبيقية 

CE 348 تطبيقات التقنيات واألجهزة احلديلة ىف املساحة 

CE 385 إدارة املشروعات اهلندسية 

CE 368 هندسة مواد متقدمة 

CE 356 ئهندسة الشواط 
 

CE 3E3 ( أحد المواد اآلتية3مقرر إختيارى ) 

CE 312 هندسة اإلمداد باملياه 

CE 335 هيدروليكا تطبيقية 

CE 377 تصميم كبارى خرسانية 

CE 386 3-ميكانيكا الرتبة 

 
CE 3E4 ( أحد المواد اآلتية4مقرر إختيارى ) 

CE 325 تصميم خطوط وشبكات املواسري 

CE 349  قيع املساحى ملشروعات اهلندسة املدنيةالتدطيط والتو 

CE 378 3-منشآت معدنية 

CE 369 تصميم املنشآت الصناعية واملباىن العالية 
CE 337 املنشآت اهليدروليكية 

 
CE 4E5 ( أحد المواد اآلتية5مقرر إختيارى ) 

CE 413 هندسة الصرف الصحى 

CE 455  ختطيط نظم النق 

CE 488  3-املواصفاتالعقود والكميات و 

CE 436 تطبيقات احلاسب الآىل ىف املنشآت اهليدروليكية 

CE 479 3-منشآت وكبارى معدنية 
 

 



   الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس                                                                  جامعة اإلسكندرية                          -كلية اهلندسة 

 

39 

 

 
 
 
 
 
 

 قسم هندسة القوى امليكانيكية
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 قسم هندسة القوى امليكانيكية

 

 

 الفص  الدراسى األول                            السنة األوىل                                                            
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP 113 2 230 203   43 1  3 4 2-رياضيات 

MP 123 2 230 203   43 1  3 4 2-ميكانيكا 

ME 141 2 200 10  30 30 4 2 2 3 ميكانيكا املواد 

ME 111 2 300 230 23 33 40 3 3 3 4 مبادئ وقياسات السريان واحلرلرة 

ME 142 2 230 90   10 1  4 3 رسم ميكانيكى 

  430 430 23 43 320 20 2 22 21 اإلمجاىل

 
 
 
 
 

 السنة األوىل                                                                                        الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو ىعمل مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير ىشفو عملى

MP x14 2 230 203   43 1  3 4 4-رياضيات 

ME 143 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 2-ميكانيكا آتات 

CE 166 2 200 40   20 4 2 2 3 2-هندسة إنشائية 

PE 128 2 230 203   43 1  3 4 هندسة وتكنولوجيا املعادن 

ME 144 2 200 -  30 30 4 3 3  * باحلاسب رسم ميكانيكى 

HS x52 3 200 40   20 4   4 أمن صناعى 

  430 440 20 40 320 20 4 3 23 اإلمجاىل

 * جيرى اتامتحان النهائى ىف معم  احلاسب الآىل
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 مليكانيكيةقسم هندسة القوى ا

 

 

 السنة اللانية                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP 215 2 230 203   43 1  3 4 3-رياضيات 

ME 241 2 230 203   43 1  3 4 3-ميكانيكا آتات 

ME 211 2 230 203   43 1  3 4 2-ثرموديناميكا 

EE 272 2 230 203   43 1 2 2 4 2-هندسة الآتات الكهربية 

PE 228 2 200 40   20 4  3 3 3-هندسة انتاج 

HS x12 3 30 23   23 3   3 التقارير التقنية كتابة 

  430 333   333 20 2 9 30 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                   السنة اللانية                                                                      
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

ME 242 2 200 10   40 4  3 3 تطبيقات احلاسب ىف اهلندسة امليكانيكية 

ME 243  2 230 90   10 1  3 4  2-ميكانيكىتصميم 

ME 231 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 2-ميكانيكا املوائع 

ME 221  2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 أسس هندسة اتاحرتا 

EE 253 2 230 203   43 1  3 4 قوى كهربية وإلكرتونيات صناعية 

HS x27 3 30 23   23 3   3 علم نفس 

  430 440 30 40 330 20 3 3 30 اإلمجاىل
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 قسم هندسة القوى امليكانيكية

 

 

 دراسى األول السنة اللاللة                                                                                        الفص  ال
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

ME 311 2 230 203   43 1  3 4  3-ثرموديناميكا 

ME 331 2 230 203   43 1  3 4 3-ميكانيكا املوائع 

ME 341 2 230 90   10 1  3 4 3-ميكانيكى تصميم 

ME 342 2 230 203   43 1  3 4 اهتزازات ميكانيكية 

ME 321 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 حمركات احرتا  داخلى 

  430 493 20 30 333 20 2 9 30 اإلمجاىل

 
 
 
 
 

 السنة اللاللة                                                                                         الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

ME 312 2 230 203   43 1  3 4 انتقال حرارة 

ME 322 2 230 203   43 1  3 4 ديناميكا غازات 

ME 343 2 230 90   10 1  2 2  2-تصميم ميكانيكى 

ME 344 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 حتكم آىل 

HS 362 2 230 203   43 1   1 اقتصاد هندسى وادارة مشروعات 

  430 493 20 30 333 20 2 3 32 اإلمجاىل
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 قسم هندسة القوى امليكانيكية

 

 

 الفص  الدراسى األول                 السنة الرابعة                                                                       
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

ME 411 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 حمطات قوى حرارية 

ME 431 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 آتات هيدروليكية 

ME 412 2 230 203   43 1  3 4 تةريد وتكييف هواء 

ME 4E1 ( 2مقرر اختيارى) 2 230 203   43 1  3 4 

HS x33 3 30 23   23 3   3 القوانني املنظمة للمهن اهلندسية 

ME 401 40 4  3 3 * املشروع   - - - 

  130 433 30 40 303 20 3 3 30 اإلمجاىل

 
 
 
 

 السنة الرابعة                                                                                        الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

ME 4E2 ( 3مقرر اختيارى) 2 230 203   43 1  3 4 

ME 4E3 ( 2مقرر اختيارى) 2 230 203   43 1  3 4 

ME 433 230  30 30 30 1 1   ** معم  هندسة ميكانيكية - 

HS 463 3 30 23   23 3   3 تسويق 

ME 417 2 230 203   43 1  3 4 البيئة والطاقة 

ME 402 300 - 230  40 4  3 3 * املشروع - 

  330 230 240 30 340 20 1 3 21 اإلمجاىل

التدصصات األربعة بالقسم وىف حدود العدد املسموح به، وبشرط أن يكون املقرر     *   خيتار الطالب املشروع ىف أحد
    ( ىف نفس ختصص املشروع.3( أو املقرر األختيارى )2اتاختيارى )

 ىف هناية الفص  الدراسى اللاىن.  املناقشة مقرر متص  جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني الدراسيني وجترى  *   
 حان النهائى عملى وشفوى.**   اتامت

 
 
 



   الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس                                                                  جامعة اإلسكندرية                          -كلية اهلندسة 

 

24 

 المقررات اإلختيارية
 

ME 4E1 ( أحد المواد اآلتية1مقرر إختيارى ) 

ME 441  التصميم األمل 

ME 413 تصميم املعدات احلرارية 

ME 432  ميكانيكا املوائع الصناعية 

ME 421 توربينات غازية 

 
ME 4E2 ( أحد المواد اآلتية2مقرر إختيارى ) 

ME 442 دمة ىف امليكاترونيكمق 
ME 414 تشغي  وإادارة حمطات القوى احلرارية 

ME 434 آتات املوائع 

ME 422  موضوعات متقدمة ىف هندسة اتاحرتا 

 
ME 4E3 ( أحد المواد اآلتية3مقرر إختيارى ) 

ME 443 تريبولوجى 

ME 415 تطبيقات ىف اهلندسة احلرارية 

ME 435 دوائر هيدروليكية 

ME 423 هندسة سيارات 
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 قسم هندسة الغزل والنسيج

 

 

 

 

 

 
 قسم هندسة الغزل والنسيج

 

 

 السنة األوىل                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 مدة رجاتتوزيع الد توزيع الساعات أسبوعيا اسم املقنننرر الكود
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 عجممو عملى مترين حماضرة
 أعمال 
 ةفصلي

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى
 اتامتحان

MP 113 2 230 203   43 1  3 4 2-رياضيات 

MP 123 2 230 203   43 1  3 4 2-ميكانيكا 

CE 166 2 230 203   43 1  3 4 2-هندسة إنشائية 

TE 111 2 200 10   40 4  2 2 2-رسم وإنشاء ماكينات 

CE 167 2 233 90   23 3 2  4 خواص املواد وإختبارها 

HS x41 3 43 30   33 2   2 علوم بيئية 

  430 323   323 20 2 9 30 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                                                         السنة األوىل                                
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP x14 2 230 203   43 1  3 4 4-رياضيات 

MP 129 2 230 203   43 1  3 4 9-ميكانيكا 

TE 112 2 230 90   10 1  4 3 3-رسم وإنشاء ماكينات 

TE 121 2 230 90 20 30 20 1 3  4 خامات وطبيعة الشعريات 

CS 123 2 200 10  30 30 4 3  3 حاسبات 

HS x12 3 30 23   23 3   3 كتابة التقارير التقنية 

  430 433 20 40 323 20 4 3 23 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم هندسة الغزل والنسيج

 

 

 السنة اللانية                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 املقنننرر اسم الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى
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MP 215 2 233 90   23 3  2 4 3-رياضيات 

ME x32 2 233 90   23 3  2 4 2-ميكانيكا املوائع 

EE x11 2 230 203   43 1  3 4 الدوائر الكهربية 

TE 213 2 200 40   20 4  3 3 تصميم ونظرية آتات الغزل والنسيج 

TE 231 2 230 90 20 30 20 1 3  4 تكنولوجيا الغزل 

HS x52 3 200 40   20 4   4 امن صناعى 

  430 323 20 30 303 20 3 1 33 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                               السنة اللانية                                                          
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو ىعمل

MP 218 2 200 40   20 4  3 3 )إحصاء(   3-رياضيات 

ME 212 2 230 203   43 1  3 4 ثرموديناميكا وتةريد وتكييف 

TE 241 2 230 90  20 20 1 3  4 حتضريات النسيج 

TE 242 2 230 90 20 30 20 1 3  4 تكنولوجيا املنسوجات 

TE 222 2 230 90  20 20 1 3  4 اطبيعة ابخيوط واختباراهت 

HS x33 3 30 23   23 3   3 القوانني املنظمة للمهن اهلندسية 

  430 430 20 30 230 20 1 4 30 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم هندسة الغزل والنسيج

 

 

 الفص  الدراسى األول                                                                                السنة اللاللة         
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

EE 375  2 230 203   43 1  3 4 إلكرتونياتآتات كهربية و 

TE 323 2 230 90  20 20 1 3  4 مراقبة جودة الغزل والنسيج 
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TE 332 2 230 90 20 30 20 1 3  4 تكنولوجيا انتاج ابخيوط 

TE 324 2 230 90  20 20 1 3  4 طبيعة وتراكيب اقمشة 

TE 3E1 ( 2مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4 3  3 

HS x64 3 30 23   23 3   3 د هندسىاقتصا 

  430 430 20 30 230 20 3 3 30 اإلمجاىل

 
 
 
 

   الدراسى اللاىن الفص                                السنة اللاللة                                                        
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

TE 314 2 230 90  20 20 1  3 4 ميكانيكا آتات الغزل والنسيج 

TE 333 2 230 90  20 20 1 3  4 تكنولوجيا غزل الآلياف الصوفية 

TE 343 2 230 90 20 30 20 1 3  4 تكنولوجيا النسيج 

TE 334 2 230 90  20 20 1 3  4 تكنولوجيا انتاج ابخيوط الصناعية 

TE 3E2 ( 3مقرر اختيارى) 2 200 40   20 4   4 

HS x66 3 30 23   23 3   3 حماسبة وتكاليف 

  430 413 20 220 213 20 1 3 33 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم هندسة الغزل والنسيج

 

 

 السنة الرابعة                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات يع الساعات أسبوعياتوز 

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

TE 435 2 233 43  33 33 3 3  2 تكنولوجيا انتاج ابخيوط الصناعية املضدمة 

TE 436 2 230 90 20 30 20 1 3  4 نظريات الغزل 

TE 444 2 230 90  20 20 1 3  4 نسيج وتريكو 

TE 4E3 ( 2مقرر اختيارى) 2 200 10  30 30 4 3  3 
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HS 460 2 233 90   23 3  2 4 تنظيم وادارة املصانع 

HS 439 3 30 23   23 3   3 عقود ومواصفات 

TE 401 30 3   3 * املشروع   - - - 
  400 440 20 93 303 20 3 2 21 اإلمجاىل

 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                                           السنة الرابعة                                              
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين ضرةحما اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

TE 454 2 233 90   23 3  3 2 التحكم الآىل والروبوت ىف الصناعات النسيجية 

TE 449 2 233 43  33 33 3 3  2 تكنولوجيا التجهيز 

TE 438 2 230 90  20 20 1 3  4 نظم الغزل احلديلة 

TE 440 2 230 90 20 30 20 1 3  4 نظم النسيج احلديلة 

HS 461 3 30 23   23 3   3 دراسة اجلدوى 

TE 402 300 - 200  30 1   1 * املشروع - 

  300 230 220 43 233 20 1 3 33 اإلمجاىل

 ىف هناية الفص  الدراسى اللاىن.  املناقشة الفصلية للفصلني الدراسيني وجترى  *  مقرر متص  جتمع درجات األعمال
 
 
 
 
 

 المقررات اإلختيارية
 

TE 3E1 ( أحد المواد اآلتية1مقرر إختيارى ) 
TE 351 تطبيقات احلاسب الآىل ىف الصناعات النسيجية 
TE 352 نظم املعلومات 

 
TE 3E2 ( أحد المواد اآلت2مقرر إختيارى )ية 

TE 347 املالبس اجلاهزة 

TE 325 اتاقمشة الغري منسوجة 

TE 348 تصنيع وإستددام اتاقمشة الصناعية 

 
TE 4E3 ( أحد المواد اآلتية3مقرر إختيارى ) 

TE 445 هندسة املالبس 
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TE 437 تكنولوجيا انتاج ابخيوط الغري تقليدية 

TE 446 تكنولوجيا انتاج اتاقمشة الغري تقليدية 
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 قسم هندسة اإلنتاج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم هندسة اإلنتاج

 

 

 السنة األوىل                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اناتامتح
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP 113 2 230 203   43 1  3 4 2-رياضيات 

MP 133 2 230 90 23 23 20 1 2 2 4 2-فيزياء 

CE 164 2 230 90  20 20 1  3 4 إختبار مواد ونظرية إنشاءات 

PE 121 2 230 90 23 23 20 1 2 2 4 2-تكنولوجيا املواد 

PE 151 2 200 10   40 4  2 2 2-رسم عناصر آتات القطع 

HS x12 3 30 30    3   3 كتابة التقارير التقنية 

 430 433 20 10 243 20 3 9 29 اإلمجاىل
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                                                                                         الفص  الدراسى اللاىن السنة األوىل
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP 125 2 200 40   20 4  3 3 3-كانيكامي 

PE 122 2 230 90  20 20 1 2 2 4 السباكة واللحام 

PE 111 2 230 203   43 1  3 4 حبوث عمليات 

PE 131  2 200 10 20 20 30 4 2 2 3 عمليات التشغي 

PE 152 2 200 10   40 4  2 2 3-رسم عناصر آتات القطع 

HS 161 3 230 90  20 20 1 3  4 نظم املعلومات اإلدارية 

  430 443 20 40 293 20 4 9 24 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم هندسة اإلنتاج

 

 

 الفص  الدراسى األول                        السنة اللانية                                                                 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو حتريرى ىشفو عملى

PE 223  2 200 10 20 20 30 4 2 2 3 تكنولوجيا التشكي 

PE 232 2 230 90 23 23 20 1 2 2 4 نظرية قطع املعادن 

PE 224 2 230 90  20 20 1 2 2 4 ميكانيكا اجلوامد 

PE 241 2 230 90 23 23 20 1 2 2 4 قياسات بعدية 

ME x32 2 200 40   20 4  3 3 2-ميكانيكا املوائع 

PE 261 2 200 10   40 4  3 3 2-تصميم عناصر آتات القطع 

  430 410 40 40 230 20 4 3 23 اإلمجاىل
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 الفص  الدراسى اللاىن      السنة اللانية                                                                                   
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات يع الساعات أسبوعياتوز 

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير ىشفو عملى

PE 225 2 230 90 23 23 20 1 2 2 4 3-تكنولوجيا املواد 

PE 253 2 200 40   20 4  3 3 نظرية الآتات 

HS x64 2 200 40   20 4  3 3 إقتصاد هندسى 

EE x76 2 233 90   23 3  3 2 اهلندسة الكهربية 

MP x14  2 230 203   43 1  3 4 4-رياضيات 

PE 262 2 233 90   23 3  3 2 3-تصميم عناصر آتات القطع 

  430 323 23 23 303 20 2 22 23 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم هندسة اإلنتاج

 

 

 السنة اللاللة                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو حتريرى ىشفو عملى

PE 326 2 233 90 20  33 3 2  4 اللدونة وتشكي  املعادن 

HS 363 2 200 40   20 4  3 3 العوام  البشرية 

MP 310 2 233 90   23 3  2 4 )أحصاء هندسى(    20-رياضيات 

EE 314 2 230 203   43 1  3 4 هندسة كهربية وإلكرتونية 

PE 363 2 230 203   43 1  3 4 2-نظرية وتصميم آتات القطع 

PE 3E1 ( 2مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  3 3 

  430 320 20  320 20 2 9 30 اإلمجاىل
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 الفص  الدراسى اللاىن                                                              السنة اللاللة                           
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو حتريرى ىشفو عملى

PE 342 2 230 90 23 23 20 1 2 2 4 املرتولوجيا اهلندسية 

PE 313  2 233 43 20  40 3 2 2 2 ختطيط وتصميم املنشآت 

PE 334 2 233 43 20  40 3 2 2 2 ختطيط ورقابة اإلنتاج 

ME 323 2 200 40   20 4  3 3 هندسة حرارية 

PE 364 2 230 203   43 1  3 4 3-نظرية وتصميم آتات القطع 

PE 3E2 ( 3مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  3 3 

  430 433 23 23 323 20 2 22 23 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم هندسة اإلنتاج

 

 

 الفص  الدراسى األول                 السنة الرابعة                                                                       
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

PE 465 2 200 10  30 30 4 3  3 ماكينات تشغي  متقدمة 

PE 466 2 200 40   20 4  3 3 التحكم الآىل 

PE 444 2 200 10  30 30 4 3  3 أنظمة القياس املتقدمة 

PE 431 2 200 10  30 30 4 2 2 3 تكنولوجيا التشغي  املتقدمة 

PE 4E3 ( 2مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  3 3 

PE 4E4 ( 4مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  3 3 

PE 401 200 1  3 4 * املشروع   - - - 

  100 290  10 330 20 3 9 21 اىلاإلمج
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 الفص  الدراسى اللاىن      السنة الرابعة                                                                                   
 

 نننرراسم املق الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير ىشفو عملى

PE 427 2 200 10  30 30 4 2 2 3 تكنولوجيا املواد املتقدمة 

PE 445 2 200 40   20 4 2 2 3 ضبط اجلودة 

HS x61 2 200 40   20 4  3 3 إدارة املشروعات 

PE 467 2 200 10  30 30 4 2 2 3 ديناميكا آتات اإلنتاج 

PE 4E5 ( 3مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  3 3 

PE 4E6 ( 1مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  3 3 

PE 402 املشروع 
* 
 
 

* 4 3  1 200  200 - 200 - 

  900 411 200 40 310 20 2 22 21 اإلمجاىل

 ىف هناية الفص  الدراسى اللاىن.  املناقشة *  مقرر متص  جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني الدراسيني وجترى 
 
 
 
 
 

 المقررات اإلختيارية
 

PE 3E1 ( أحد المواد اآلتية1مقرر إختيارى ) 

PE 335 التشغي  باحلبيبات الناحتة 

PE 327 اإلختبارات اتاإتالفية 

 
PE 3E2 ( أحد المواد اآلتية2مقرر إختيارى ) 

PE 336 عمليات التشغي  الالتقليدية 

PE 328 عمليات التشكي  الالتقليدية 

 
PE 4E3 ( أحد المواد اآلتية3مقرر إختيارى ) 

PE 411 اإلدارة اهلندسية والتنظيم 

PE 446 حتسني وإدارة اجلودة 

PE 428 إختيار املواد اهلندسية 

 
PE 4E4 ( أحد المواد اآلتية4مقرر إختيارى ) 

PE 412 هندسة املعرفة 

PE 447 أنظمة القياس بإستددام احلاسب 

PE 443 األنظمة امليكاإلكرتونية 
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PE 4E5 ( أحد المواد اآلتية5مقرر إختيارى ) 

PE 429 يارحتلي  اإلهن 

PE 432 آتات القطع ذات التحكم الرقمى 

PE 468 اسس وتطبيقات أنظمة التحكم ىف الضوضاء 

 

PE 4E6 ( أحد المواد اآلتية6مقرر إختيارى ) 

PE 413 منذجة وحماكاة النظم الصناعية 

PE 420 تصميم اإلسطمبات 

PE 469 )تكنولوجيا الصيانة )مراقبة حالة املاكينات 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم اهلندسة البحرية وعمارة السفن
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 قسم اهلندسة البحرية وعمارة السفن

 

 

 السنة األوىل                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 ة مد توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP 113 2 230 203   43 1  3 4 2-رياضيات 

MP 123  2 230 203   43 1  3 4 2-ميكانيكا 

MR 111 2 200 10   40 4  2 2 رسم ماكينات وآتات سفن 

MR 112 2 230 203   43 1  3 4 2-عمارة حبرية 

PE 123 2 200 40   20 4  2 2 2-هندسة إنتاج 

HS x52 2 200 40   20 4   4 أمن صناعى 

  430 323   323 20  20 30 اإلمجاىل
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 الفص  الدراسى اللاىن                                           السنة األوىل                                              
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP x14 2 230 203   43 1  3 4 4-رياضيات 

MR 141 2 230 203   43 1  3 4 2-ائى للسفنحتلي  إنش 

CE 167 2 230 203   43 1  3 4 خواص املواد وإختبارها 

HS x12 3 30 23   23 3   3 كتابة التقارير التقنية 

MR 113 2 230 90   10 1  4 3 رسم سفن وآتاهتا 

ME 145 2 200 40   20 4  3 3 2-ميكانيكا الآتات 

  430 320   340 20  23 24 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم اهلندسة البحرية وعمارة السفن

 

 

 السنة اللانية                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP 215 2 200 40   20 4  2 2 3-رياضيات 

MR 231 2 230 203   43 1  3 4 ميكانيكا املوائع 

MR 211 2 230 203   43 1  3 4 3-عمارة حبرية 

MR 261 2 230 203   43 1  3 4 إنشاء سفن 

CS 224 2 230 90  20 20 1 2 2 3 برجمة احلاسب الآىل 

HS 234 3 30 23   23 3   3 قانون وتأمني حبرى 

  430 320   320 20 2 3 29 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن      السنة اللانية                                                                                  
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 اسم املقنننرر الكود

 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا
 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان

  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MR 232 2 233 90   23 3  2 4 ميكانيكا املوائع وآتات هيدروليكية 

MR 241 2 230 203   43 1  3 4 3-حنلي  إنشائى للسفن 

MR 242 2 200 40   20 4  2 2 تكنولوجيا املواد 

ME 213 2 230 203   43 1  3 4 ثرموديناميكا وآتات حرارية 

ME 244  2 233 90   23 3  2 4 4-ميكانيكا الآتات 

HS x64 2 200 40   20 4  3 3 إقتصاد هندسى 

  430 320   330 20  9 32 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم اهلندسة البحرية وعمارة السفن

 

 

 السنة اللاللة                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 م املقنننرراس الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MR 341  2 230 203   43 1  3 4 2-تصميم إنشائى للسفن 

MR 331  2 230 203   43 1  3 4 2-هيدروديناميكا السفن 

EE x76 2 230 203   43 1  3 4 اهلندسة الكهربية 

MR 3E1 2 200 40   20 4   4 (2) مقرر إختيارى 

MR 351 2 233 90   23 3  2 4 منظومات دفع السفن 

HS 353 3 43 30   33 2  2 3 إدارة اجلودة الشاملة 

  430 333   333 20  3 33 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                                                                                 السنة اللاللة         
 

 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا اسم املقنننرر الكود
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 عجممو عملى مترين حماضرة
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى
 اتامتحان

MR 332 2 230 203   43 1  3 4 3-كا السفنهيدرودينامي 

MP 311 2 230 203   43 1  3 4 )احللول املللى(   22-رياضيات 

MR 321 2 230 203   43 1  3 4 2-تصميم السفن 

MR 3E2 ( 3مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4   4 

MR 352 2 230 203   43 1  3 4 حمطات قوى حبرية 

HS 365 3 30 23   23 3   3 إقتصاديات السفن 

  430 333   333 20  3 33 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم اهلندسة البحرية وعمارة السفن

 

 

 الفص  الدراسى األول            السنة الرابعة                                                                            
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MR 471 2 200 40   20 4   4 2-هندسة ما وراء الشواطئ 

MR 421 2 230 203   43 1  3 4 3-تصميم السفن 

MR 441  2 230 203   43 1  3 4 3-تصميم إنشائى للسفن 

MR 4E3 ( 2مقرر إختيارى) 2 230 203   43 1  3 4 

MR 401 230 - 230   1  3 4 مشروع حبلى ىف اجملال البحرى - 

HS 435 3 30 23   23 3   3 تشريعات حبرية 

  430 430 230  230 20  1 34 اإلمجاىل

 
 
 
 

 السنة الرابعة                                                                                        الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى
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MR 461 2 200 40   20 4   4 هندسة ترسانات 

MR 4E4 ( 4مقرر إختيارى) 2 230 203   43 1  3 4 

MR 4E5 ( 3مقرر إختيارى) 2 243 230   33 4  2 4 

MR 402 300 - 300   3  3 1 مشروع تصميمى - 

HS 454 3 43 30   33 2  2 3 مواصفات ودراسة جدوى 

HS 443 3 30 23   23 3   3 تلوث حبرى 

20  1 34 اإلمجاىل
39 

240  300 230 430  

 
 
 
 
 
 

 المقررات اإلختيارية
 

MR 3E1 (  أحد المواد اآلتية1مقرر إختيارى ) 

MR 311 الطر  اإلحتمالية ىف املنظومات البحرية 

MR 361 تكنولوجيا بناء السفن 

 
MR 3E2 ( أحد المواد اآلتية2مقرر إختيارى ) 

MR 333 ديناميكا الوحدات البحرية 

MR 322 جتهيزات السفن 

 
MR 4E3 ( أحد المواد اآلتية3مقرر إختيارى ) 

MR 422 تصميم السفن بإستددام احلاسب الآىل 

MR 411 حتلي  املداطرة 

 
MR 4E4 (4مقرر إختيارى) أحد المواد اآلتية 

ME 416 إنتقال حرارة وتةريد وتكييف 

MR 442 ديناميكا اإلنشاءات البحرية 

 
MR 4E5 ( أحد المواد اآلتية5مقرر إختيارى ) 

MR 472 3-هندسة ما وراء الشواطئ 

MR 452 ماكينات مساعدة 
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 قسم اهلندسة الكهربية
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 الكهربيةقسم اهلندسة 

 

 

 السنة األوىل                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىر حتري ىشفو عملى

EE x11 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 الدوائر الكهربية 

EE 131 2 233 43  33 33 3 2 2 2 الفيزياء احلديلة 

EE 151 2 233 43  33 33 3 2 2 2 مدخ  إىل أنظمة الطاقة 

MP 113 2 230 203   43 1  3 4 2-رياضيات 

JE 1J3 ميكانيكا تطبيقية ونظرية إنشاءات           

   30   33   2 3  1-ميكانيكا -أ 
     1     230 2 
   30   33   2 3 3-نظرية اإلنشاءات -ب 

HS x33  3 30 23   23 3   3 القوانني املنظمة للمهن اهلندسية 

  430 430 20 40 290 20 2 4 30 اإلمجاىل
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 السنة األوىل                                                                                        الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 ل أعما

 فصلية
 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

EE 121 2 230 90  20 20 1 2 2 4 القياسات الكهربية واإللكرتونية 

EE 132 2 243 203 23 30 23 4 2 3 4 النبائط والدوائر اإللكرتونية 

EE 141 2 230 90  20 20 1 2 2 4 مدخ  إىل الدوائر املنطقية والةرجمة 

MP x14 
  

 2 230 203   43 1  3 4 4-رياضيات

HS x66 3 30 23   23 3   3 احملاسبة والتكاليف 

HS x41 3 43 30   33 2   2 علوم بيئية 

  430 443 23 30 230 20 2 1 32 اإلمجاىل

 

 

 قسم اهلندسة الكهربية 

 ت واإللكرتونيات()شعبة اإلتصاال 

 

 السنة اللانية                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

EE 212 2 300 230 23 33 40 3 3 3 4 حتلي  الدوائر الكهربية 

EE 233 2 230 90  20 20 1 2 2 4 إلكرتونيات اجلوامد 

EE 261 2 230 90  20 20 1 2 2 4 اجملاتات الكهرومغناطيسية 

MP 215 2 200 40   20 4  2 2 3-رياضيات 

PE 226 2 30 23   23 3   3 ةتكنولوجيا املواد الكهربي 

HS x64  3 200 40   20 4  3 3 إقتصاد هندسى 

  430 443 23 33 243 20 4 4 29 اإلمجاىل

 
 
 
 

 لفص  الدراسى اللاىن                                   السنة اللانية                                                       
 

 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا اسم املقنننرر الكود
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 عجممو عملى مترين حماضرة
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى
 اتامتحان

EE 234 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 حتلي  الدوائر اإللكرتونية 

EE 242 2 230 90  20 20 1 2 2 4 تصميم الدوائر املنطقية 

EE 271 2 230 90  20 20 1 2 2 4 الآتات الكهربية وأنظمة القوى 

ME 245 2 230 90  20 20 1 2 2 4 اهلندسة امليكانيكية 

MP 219 2 200 40   20 4  2 2 )حتلي  اإلشارات العشوائية(  9-رياضيات 

HS x27 3 30 23   23 3   3 علم النفس 

220 213 20 4 3 32 اإلمجاىل
0 

20 413 430  

 

 

 

 قسم اهلندسة الكهربية

 )شعبة اإلتصاالت واإللكرتونيات( 

 

 الفص  الدراسى األول                                   السنة اللاللة                                                      
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

EE 336 2 230 90  20 20 1 2 2 4 النبائط شبه املوصلة 

EE 345 2 230 90  20 20 1 2 2 4 2-ات الدقيقةاملعاجل 

EE 362 2 230 90  20 20 1 2 2 4 املوجات الكهرومغناطيسية والصوتيات 

EE 381 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 اإلشارات والنظم 

MP x16 2 200 40   20 4  2 2 1-رياضيات 

HS x12 3 30 23   23 3   3 كتابة التقارير التقنية 

  430 413 20 220 213 20 4 3 32 اإلمجاىل

 
 
 
 

 السنة اللاللة                                                                                         الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى
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EE 337 2 233 43  33 33 3 2 2 2 الدوائر املتكاملة التشاهبية 

EE 363 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 أوساط النق  امليكروموجية والبصرية 

EE 382 2 233 43  33 33 3 2 2 2 اتات التشاهبيةاإلتص 

EE 391 2 230 90  20 20 1 2 2 4 نظم التحكم ومكوناهتا 

EE 3E1 ( ص2مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2 2 2 

PE 343 3 43 43  23 23 2 2  3 علم القياس )املرتولوجيا( واجملسات 

  430 430 20 240 230 20 1 3 29 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم اهلندسة الكهربية 

 )شعبة اإلتصاالت و اإللكرتونيات( 

 

 اسى األول السنة الرابعة                                                                                       الفص  الدر 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

EE 423 2 230 90 20 30 20 1 3 3 3 القياسات اإللكرتونية و امليكروموجية 

EE 481 2 300 230  40 40 3 3 3 4 اإلتصاتات الرقمية 

EE 4E2  ( ص3مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2 2 2 

EE 4E3 ( ص2مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2 2 2 

HS 467 3 30 23   23 3   3 جتارة  دولية 

EE 401 33 33 4 3  3 * املشروع  - - - 

  130 293 20 223 210 20 3 1 21 اإلمجاىل

 
 
 
 

 السنة الرابعة                                                                                       الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 ة مد توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

EE 447 2 200 10  30 30 4 2 2 3 3-املعاجلات الدقيقة 

EE 484 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 نظم اإلتصاتات 
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EE 4E4 ( ص4مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2 2 2 

EE 4E5 ( ص3مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2 2 2 

HS x61  2 200 40   20 4  3 3 إدارة املشروعات 

HS 436 3 30 23   23 3   3 قوانني ولوائ  اإلتصاتات 

EE 402 300 - 200 33 33 4 3  3 * املشروع - 

  330 403 220 223 240 20 1 1 23 اإلمجاىل

 ىف هناية الفص  الدراسى اللاىن.  املناقشة *  مقرر متص  جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني الدراسيني وجترى 
 
 
 
 

 المقررات اإلختيارية
 

EE 3E1 ( ص أحد المواد اآلتية1مقرر إختيارى) 

CS 333  نظم التشغي 

EE 364 كروموجيةالنبائط املي 

EE 365 النبائط البصرية 

 
EE 4E2 ( ص أحد المواد اآلتية2مقرر إختيارى) 

EE 482 نظم اإلتصاتات البصرية 

EE 431 الدوائر املتكاملة الرقمية 

  
EE 4E3 ( ص أحد المواد اآلتية3مقرر إختيارى) 

EE 466 هندسة اهلوائيات 

EE 483 معاجلة اإلشارات الرقمية 

 
EE 4E4  (ص أحد المواد اآلتية4ر إختيارى )مقر 

EE 432 منذجة وتصميم الدوائر املتكاملة ذوات التكام  الكبري جدا 
 
 

 (EE 431)متطلب سابق  
CS x35 عمارة احلاسب 

EE 485 املتقدمة نظم اإلتصاتات 

 
EE 4E5 ( ص أحد المواد اآلتية5مقرر إختيارى) 

EE 433 اهلندسة البيوطبية 

EE 486 اإلتصاتات شبكات 

EE 494  متطلب سابق(  نظم التحكم الرقمى واإلنسالياتEE 483) 
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 مقرر مشترك

 
JE 1J3 ميكانيكا تطبيقية ونظرية إنشاءات 

MP 126 1-ميكانيكا 

CE 165 3-نظرية اإلنشاءات 

 

 

 قسم اهلندسة الكهربية 

 )شعبة  القوى واآلالت(  

 

 الفص  الدراسى األول                                                                السنة اللانية                         
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

EE 212 2 300 230 23 33 40 3 3 3 4 حتلي  الدوائر الكهربية 

EE 243 2 230 90  20 20 1 2 2 4 مبادئ املعاجلات الدقيقة 

EE 261 2 230 90  20 20 1 2 2 4 اجملاتات الكهرومغناطيسية 

PE 226 2 30 23   23 3   3 تكنولوجيا املواد الكهربية 

MP 215 2 200 40   20 4  2 2 3-رياضيات 

HS x64  2 200 40   20 4  3 3 إقتصاد هندسى 

  430 443 23 33 243 20 4 4 29 اإلمجاىل

 
 
 
 

 ىن السنة اللانية                                                                                        الفص  الدراسى اللا
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 جمموع ىحترير  ىشفو عملى

EE 235 2 200 10  30 30 4 2 2 3 هندسة اإللكرتونيات 

MP x16 2 230 90  20 20 1 2 2 4              1-رياضيات 

EE 252 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 2-سة القوى الكهربيةهند 
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EE 272 2 230 90  20 20 1 2 2 4 2-هندسة الآتات الكهربية 

ME 245 2 230 90  20 20 1 2 2 4 اهلندسة امليكانيكية 

HS x27 3 30 23   23 3   3 علم النفس 

  430 433 20 220 233 20 3 3 30 اإلمجاىل

 

 

 

 قسم اهلندسة الكهربية

 )شعبة  القوى واآلالت( 

 

 السنة اللاللة                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات اعات أسبوعياتوزيع الس

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

EE 353 2 230 90  20 20 1 2 2 4 3-هندسة القوى الكهربية 

EE x73 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 3-هندسة الآتات الكهربية 

EE 392 2 230 90  20 20 1 2 2 4 التحكم وتطبيقات احلاسب الآىل 

EE 3E1 ( 2مقرر إختيارى ) 2 230 90  20 20 1 2 2 4 

MP 312 2 200 40   20 4  2 2 23-رياضيات 

HS x12  3 30 23   23 3   3 كتابة التقارير التقنية 

  430 413 20 220 213 20 4 3 32 اإلمجاىل

 
 
 
 

 السنة اللاللة                                                                                         الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  عمالأ

 فصلية
 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

EE 339 2 200 10  30 30 4 2 2 3 2-إلكرتونيات القوى 

EE 354 2 230 90  20 20 1 2 2 4 2-وقاية نظم القوى 

EE 374 2 230 90  20 20 1 2 2 4 2-هندسة الآتات الكهربية 

EE 393 2 233 43 20 23 33 3 2 2 2 2-هندسة التحكم الآىل 

EE 3E2  ( 3مقرر إختيارى ) 2 230 90  20 20 1 2 2 4 



   الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس                                                                  جامعة اإلسكندرية                          -كلية اهلندسة 

 

10 

HS 368 3 43 30   33 2  2 3 إقتصاديات الطاقة الكهربية 

  430 433 20 233 210 20 3 1 29 اإلمجاىل

 

 

 

 اهلندسة الكهربية  قسم

 )شعبة  القوى واآلالت( 

 

 السنة الرابعة                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

EE 434 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 3-إلكرتونيات القوى 

EE 455 2 43 30   33 2  2 3 3-وقاية نظم القوى 

EE 456 2 230 90  20 20 1 2 2 4 حتلي  نظم القوى الكهربية 

EE 495  2 233 43  33 33 3 2 2 2 3-هندسة التحكم الآىل 

EE 4E3 ( 2مقرر إختيارى ) 2 43 30   33 2  2 3 

HS 437 3 43 30   33 2   2 قوانني ولوائ  السالمة الكهربية 

EE 401 33 33 4 3  3 * املشروع  - - - 

  130 403 20 200 233 20 3 3 30 اإلمجاىل

 
 
 
 

 السنة الرابعة                                                                                        الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىر حتري ىشفو عملى

EE 449 2 200 10  30 30 4 2 2 3 األمتته الصناعية 

EE 458 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 هندسة الضغط العاىل 

EE 476 2 230 90  20 20 1 2 2 4 التحريك الكهرىب 

EE 4E4 ( 4مقرر إختيارى)  2 43 30   33 2  2 3 

HS 469 3 43 30   33 2  2 3 مواصفات وإدارة مشروعات 

ME 411 2 200 40   20 4  2 2 حمطات قوى حرارية 
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EE 402 300 - 200 33 33 4 3  3 * الشروع - 

  330 420 220 93 233 20 3 1 29 اإلمجاىل

 ىف هناية الفص  الدراسى اللاىن.  املناقشة  الدراسيني وجترى *  مقرر متص  جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني
 
 
 

 المقررات اإلختيارية
 

EE 3E1 ( ق أحد المواد اآلتية1مقرر إختيارى) 

EE 322 نظم القياسات 

EE 338 مقدمة للدوائر املتكاملة 

 
EE 3E2 ( ق أحد المواد اآلتية2مقرر إختيارى) 

EE 313 هندسة املواد الكهربية 

EE 383 اإلتصاتات ملنظومات القوى الكهربية 

EE 384 معاجلة اإلشارات لنظم القوى الكهربية 

 
EE 4E3 ( ق أحد المواد اآلتية3مقرر إختيارى) 

EE 435 2-إلكرتونيات القوى 

EE 457 التطبيقات الصناعية وهندسة التنفيذ لنظم القوى 

EE 475 آتات كهربية خاصة 

EE 496  ت والآلياتامليكاترونيا 

 
EE 4E4 ( ق أحد المواد اآلتية4مقرر إختيارى) 

EE 459 تشغي  وختطيط نظم القوى الكهربية 

EE 477 التحريك بإستددام اجلوامد 

EE 497 التحكم ىف الآتات والقوى الكهربية 
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 قسم هندسة احلاسب  والنظم
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 قسم هندسة احلاسب  والنظم

 

 

 األوىل                                                                                       الفص  الدراسى األول السنة 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 ةفصلي

 جمموع حتريرى ىشفو عملى

MP 113 2 230 203   43 1  3 4 2-رياضيات 

CS 121 2 233 90   23 3  2 4 2-برجمة 

EE 112 2 230 90  20 20 1 2 2 4 أسس اهلندسة الكهربية 

MP 127 2 200 40   20 4  2 2 4-ميكانيكا 

EE 131 2 230 90  20 20 1 2 2 4 الفيزياء حديلة 

HS 171 3 43 30   33 2 2  3 احلاسب وتدعيم اإلنتاجية 

  430 493  10 293 20 2 1 32 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن     السنة األوىل                                                                                    
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP x14 2 230 203   43 1  3 4 4-رياضيات 

CS 111 2 200 40   20 4  2 2 نظرية اإلحتماتات وتطبيقاهتا ىف احلاسبات 

CS 122 2 233 90   23 3  2 4 2-هياك  البيانات 

CS 131 2 230 90  20 20 1 2 2 4 أساسيات احلاسبات 

EE x11 2 230 90  20 20 1 2 2 4 الدوائر الكهربية 

HS 172 3 43 30   33 2 2  3 احلاسب واجملتمع 

  430 493  10 293 20 2 1 32 اإلمجاىل
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 قسم هندسة احلاسب  والنظم

 

 

 السنة اللانية                                                                                        الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات ياتوزيع الساعات أسبوع

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CS 211 2 230 203   43 1  3 4 الرياضيات للحاسبات 

CS 221 2 233 90   23 3  2 4 3-برجمة 

EE 236 2 230 90  20 20 1 2 2 4 اإللكرتونيات 

CS 212 2 233 90   23 3  2 4 اتالطر  اإلحصائية للحاسب 

CS 231 2 230 90  20 20 1 2 2 4 2-نظم رقمية 

HS x12 3 30 23   23 3   3 كتابة التقارير التقنية 

  430 300  10 290 20 3 1 33 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                                                                                      السنة اللانية   
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير ىشفو عملى

CS 213 2 233 90   23 3  2 4 ت التحلي  العددى وتطبيقاهتا ىف احلاسباترياضيا 

CS 222 2 233 43  33 33 3 2  4 برجمة النظم واملكونات 

CS 232 2 230 90  20 20 1 2 2 4 3-نظم رقمية 

CS 241 2 230 203   43 1  3 4 نظم التحكم ابخطى 

CS 223 2 230 90  20 20 1 2 2 4 3-هياك  البيانات 

HS x33  3 30 23   23 3   3 القوانني املنظمة للمهن اهلندسية 

  430 433  33 230 20 2 3 33 اإلمجاىل
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 قسم هندسة احلاسب  والنظم

 

 

 الفص  الدراسى األول                                                    السنة اللاللة                                     
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CS 331 2 230 90  20 20 1 2 2 4 نظم ميكرووية 

CS 341 2 230 90  20 20 1 2 2 4 نظم التحكم الرقمى الالخطى 

CS 311 2 233 90   23 3  2 4 حتلي  ابخوارزميات 

CS 332 2 233 90   23 3  2 4 خوارزميات معاجلة ونق  اإلشارات الرقمية 

CS 333  2 233 90   23 3  2 4 نظم التشغي 

HS 373 3 43 30   33 2 2  3 2-نظم إتصال اإلنسان والآلة 

  430 300  10 290 20 3 3 33 اإلمجاىل

 
 
 
 

 السنة اللاللة                                                                                         الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CS 312 2 233 90   23 3  2 4 حبوث العمليات واحلاسبات 

CS 334 2 230 90  20 20 1 2 2 4 النظم املدجمة 

CS x35 2 233 90   23 3  2 4 عمارة احلاسب 

CS 321 2 233 90   23 3  2 4 لغات الةرجمة واملرتمجات 

CS 322 2 230 90  20 20 1 2 2 4 نظم قواعد البيانات 

HS 374 3 43 30   33 2 2  3 3-نظم إتصال اإلنسان والآلة 

  430 300  10 290 20 2 3 33 اإلمجاىل
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 قسم هندسة احلاسب  والنظم

 

 

 السنة الرابعة                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة متحاناتا
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CS 431 2 230 90  20 20 1 2 2 4 اإلتصاتات وشبكات احلاسبات 

CS 4E1 ( 2مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2  4 

CS 4E2 ( 3مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2  4 

CS 441 2 233 43  33 33 3 2 2 2 نظم التحكم احلديث 

CS 401 43 3 2  4 * املشروع   - - - 

HS x64  2 200 40   20 4  3 3 إقتصاد هندسى 

  133 233  203 320 20 3 4 32 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                                                                  السنة الرابعة                       
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CS 432 2 230 90  20 20 1 2 2 4 اتالنظم املوزعة وبرجمة الشبك 

CS 4E3 ( 2مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2  4 

CS 4E4 ( 4مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2  4 

CS 433 2 230 90  20 20 1 2 2 4 تقييم أداء نظم احلاسبات 

CS 402 330 - 200  43 3 2  4 * املشروع - 

HS 444 3 43 30   33 2  2 3 م احلاسباتاملداطر اإلجتماعية وتأمني نظ 

  343 230 200 220 320 20 3 2 33 اإلمجاىل

 الدراسى اللاىن.   ىف هناية الفص املناقشة *  مقرر متص  جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني الدراسيني وجترى 
 



   الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس                                                                  جامعة اإلسكندرية                          -كلية اهلندسة 

 

14 

 
 
 
 

 المقررات اإلختيارية
 

CS 4E1 ( أحد المواد اآلتية1مقرر إختيارى ) 

CS 434 هندسة الةرجميات 

CS 423 الذكاء اإلصطناعى 

CS 422 الرسم باحلاسب 

CS 411 نظرية التحوي  ومناذج القابلية للحساب 

 
CS 4E2 ( أحد المواد اآلتية2مقرر إختيارى ) 

CS 424 لتعرف على األمناطا 

CS 412 تقنيات الوصول للحلول املللى 

CS 435 موضوعات خاصة ىف هندسة احلاسب 

CS 421 موضوعات خاصة ىف نظم املعلومات والةرجميات 

 
CS 4E3 ( أحد المواد اآلتية3مقرر إختيارى ) 

CS 422 الرسم باحلاسب 

CS 434 هندسة الةرجميات 

CS 423 الذكاء اإلصطناعى 

CS 436 موضوعات ىف شبكات احلاسب 

 
CS 4E4 ( أحد المواد اآلتية4مقرر إختيارى ) 

CS 413 موضوعات خاصة ىف علوم احلاسب 

CS 435 موضوعات خاصة ىف هندسة احلاسب 

CS 421 موضوعات خاصة ىف نظم املعلومات والةرجميات 

CS 442 موضوعات خاصة ىف هندسة النظم 
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 واإلشعاعية ندسة النووية قسم اهل
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 واإلشعاعية قسم اهلندسة النووية

 

 

 السنة األوىل                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP 113 2 230 203   43 1  3 4 2-رياضيات 

MP 128 2 200 40   20 4  2 2 3-ميكانيكا 

NE 111 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 فيزياء حديلة 

NE 121 2 233 90 23  30 3  2 4 مقدمة علوم مواد هندسية 

ME 147 2 230 90   10 1  3 2 رسم آتات 

HS 129 3 43 30   33 2   2 تاريخ اهلندسة النووية 

  430 493 33 30 320 20 2 20 29 اتامجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                                                                       السنة األوىل                  
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP x14 2 230 203   43 1  3 4 4-رياضيات 

EE x11 2 230 90  20 20 1 2 2 4 الدوائر الكهربية 

CS 112 2 233 43 20 23 33 3 2 2 2 حاسبات وطر  عددية 

NE 131 2 200 40   20 4   4 مقدمة هندسة نووية واشعاعية 

NE 122 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 خواص واختبار املواد النووية 

HS x41 3 43 30   33 2   2 علوم بيئية 

  430 430 30 13 233 20 2 3 33 اتامجاىل
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 واإلشعاعية قسم اهلندسة النووية

 

 

 الفص  الدراسى األول            السنة اللانية                                                                             
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP 215 2 233 90   23 3  2 4 3-رياضيات 

NE 211 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 فيزياء نووية 

NE 251 2 230 203   43 1  3 4 ديناميكا حرارية وكينتيكا الغازات 

ME 246 233 90   23 3  3 2 حتلي  اجهادات وتصميم آتات
43 

2 

EE x73 2 230 90  20 20 1 2 2 4 3-هندسة الآتات الكهربية 

HS 230 3 30 23   23 3   3 قانون وتشريعات 

  430 300 20 30 290 20 3 4 32 اتامجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                السنة اللانية                                                                        
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اناتامتح
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP x16 2 230 203   43 1  3 4 1-رياضيات 

NE 241 2 233 90   23 3  2 4 اتامان اتاشعاعى 

NE 221 2 200 40   20 4   4 مواد املفاعالت النووية 

ME 232 2 230 203   43 1  3 4 ميكانيكا املوائع وهندسة التدفق 

NE 242 2 233 43 20 23 33 3 2  4 كيمياء اشعاعية 

HS x61 3 200 40   20 4  3 3 ادارة مشروعات 

  430 323 20 23 320 20 2 4 33 اتامجاىل
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 واإلشعاعية قسم اهلندسة النووية

 

 

 لسنة اللاللة                                                                                        الفص  الدراسى األول ا
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP 317 2 230 203   43 1  3 4 4-رياضيات 

NE 351 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 انتقال حرارة 

EE 331  2 230 90  20 20 1 2 2 4 دوائر الكرتونية ونبضات 

NE 3E1 ( 2مقرر اختيارى) 2 200 40   20 4   4 

NE 311 2 200 40   20 4   4 ميكانيكا الكم 

HS 345 3 200 40   20 4   4 يئةالطاقة النووية والب 

  430 493 20 30 293 20 3 4 34 اتامجاىل

 
 
 
 

 الدراسى اللاىن السنة اللاللة                                                                                         الفص  
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

NE 312 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 النظرية الكهرومغناطيسية والبالزما 

NE 331 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 فيزياء املفاعالت النووية 

NE 341 2 230 90 20 30 20 1 2 2 4 الكشف عن اتاشعاع 

NE 352 2 230 203   43 1  3 4 حمطات قوى حرارية 

NE 3E2 ( 3مقرر اختيارى) 2 200 40   20 4   4 

HS x12 3 30 23   23 3   3 كتابة التقارير التقنية 

  430 430 20 10 230 20 2 3 33 اتامجاىل
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 واإلشعاعية قسم اهلندسة النووية

 

 

 السنة الرابعة                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

NE 431 2 230 203   43 1  3 4 2-حتلي  املفاعالت النووية 

NE 432 2 43 30   33 2  2 3 تصميم الدروع اتاشعاعية 

NE 433 2 200 10 20 23 23 4 2  2 التحكم الآىل ىف املفاعالت 

NE 434 2 233 90   23 3  2 4 دورات الوقود النووى 

NE 4E3 ( 2مقرر اختيارى) 2 200 40   20 4   4 

HS x27 3 30 23   23 3   3 علم النفس 

NE 401 43 1  3 4 * املشروع   - - - 

  100 420 20 23 340 20 2 1 32 اتامجاىل

 
 
 
 

 السنة الرابعة                                                                                        الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين اضرةحم اتامتحان
  أعمال
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

NE 435 2 230 203   43 1  3 4 3-حتلي  املفاعالت النووية 

NE 436 2 43 30   33 2  2 3 كينتيكا املفاعالت 

EE 450 2 233 90   23 3  2 4 نظم القوى الكهربية 

NE 441 2 200 10 20 23 23 4 2  2 تطبيقات النظائر املشعة 

NE 4E4 ( 4مقرر اختيارى) 2 200 40   20 4   4 

HS 464 3 30 23   23 3   3 اقتصاديات الطاقة 

NE 402 200 - 230  43 1  3 4 * املشروع - 
  900 420 210 23 340 20 2 1 32 اتامجاىل
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  ىف هناية الفص  الدراسى اللاىن.  املناقشة *  مقرر متص  جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني الدراسيني وجترى            
 
 
 
 

 المقررات اإلختيارية
 

NE 3E1 ( أحد المواد اآلتية1مقرر إختيارى ) 

NE 321 طر  تشديص املواد 

NE 342 بيولوجيا اشعاع 

NE 332 طات النوويةحماكاة احمل 
 

NE 3E2 ( أحد المواد اآلتية2مقرر إختيارى ) 

NE 322 الطر  احلسابية ىف املواد 

NE 343 مبادئ حماكاة انتقال اتاشعة 

NE 333 امان املفاعالت النووية 

 
NE 4E3 ( أحد المواد اآلتية3مقرر إختيارى ) 

NE 421 اتاختبارات الغري إتالفية 

NE 442 الطىب اتاشعاعى مقدمة ىف التصوير 

NE 437 حمطات القوى النووية 

 
NE 4E4 ( أحد المواد اآلتية4مقرر إختيارى ) 

NE 422 التصوير اتاشعاعى للمواد 

NE 443 الفيزياء الصحية اتاشعاعية 

NE 438 قياسات احملطات النووية 
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 قسم اهلندسة الكيميائية
 

 

 

 

 

 

 



   الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس                                                                  جامعة اإلسكندرية                          -كلية اهلندسة 

 

43 

 

 

 يةقسم اهلندسة الكيميائ

 

 

 السنة األوىل                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عوجمم ىحترير  ىشفو عملى

MP 113 2 230 203   43 1  3 4 2-رياضيات 

CH 111 2 200 40   20 4  3 3 احلسابات املةرجمة للمهندسني الكيميائيني 

CH 112 2 230 90  20 20 1 2 2 4 2-كيمياء عضوية 

CH 113 2 230 90  20 20 1 3 2 2 كيمياء غري عضوية 

CH 114 2 230 90  20 20 1 2 2 4 كيمياء فيزيائية 

HS 128 3 30 23   23 3   3 تاريخ علم اهلندسة الكيميائية 

  430 430  90 230 20 4 4 29 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                        السنة األوىل                                                                 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CH 115 2 233 43  33 33 3 2 2 2 كيمياء السطوح وإتزان األطوار 

CH 116  2 233 43  33 33 3 2 2 2 3-عضويةكيمياء 

CH 117 2 243 203  23 23 4 3 2 4 كيمياء غري عضوية وحتليلية 

CH 118 2 230 90  20 20 1 2 2 4 علوم مواد 

JE 1J4 التشغي  امليكانيكى للعمليات الكيميائية           

   43   30    3 العمليات الكيميائية -أ 
   2  3     233 2 
   40   30    3 تشغي  امليكانيكىال -ب 

HS x12 3 30 23   23 3   3 كتابة التقارير التقنية 

  430 413  223 240 20 3 3 30 اإلمجاىل
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 قسم اهلندسة الكيميائية

 

 

 الفص  الدراسى األول                                                                          السنة اللانية               
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

MP x14 2 233 90   23 3  2 4 4-رياضيات 

CH 211 2 233 43  33 33 3 2 2 2 2-كيمياء عضوية 

CH 221 2 233 43  33 33 3 2  4 هندسة فلزات 

CH 222 2 230 203   43 1  3 4 2-أساسيات اهلندسة الكيميائية 

CH 223 2 230 203   43 1  3 4 2-الديناميكا احلرارية ىف اهلندسة الكيميائية 

HS x41 3 43 30   33 2   2 علوم بيئية 

  430 300  30 300 20 3 1 33 اإلمجاىل

 
 
 
 

 لاىن السنة اللانية                                                                                        الفص  الدراسى ال
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CH 224 2 230 203   43 1  3 4 إنتقال احلرارة 

CH 225 2 230 203   43 1  3 4 هندسة سريان املوائع 

CH 226 2 230 203   43 1  3 4 3-دسة الكيميائيةأساسيات اهلن 

CH 227 2 230 203   43 1  3 4 3-الديناميكا احلرارية ىف اهلندسة الكيميائية 

EE x76 3 43 30   33 2  2 3 اهلندسة الكهربية 

HS 238 القوانني املنظمة للمهن اهلندسية وأخالقياهتا           

   30   20    2 القانون -أ 
     2     43 3 
   20   23    3 أخالقيات املهنة -ب 

  430 330   320 20  9 32 اإلمجاىل
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 قسم اهلندسة الكيميائية

 

 

 الفص  الدراسى األول                                 السنة اللاللة                                                        
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 جمموع حتريرى ىشفو عملى

CH 321  2 230 203   43 1  3 4 2-عمليات الفص 

CH 322  2 230 90  20 20 1 2 2 4 هندسة التآك 

CH 331 2 230 203   43 1  3 4 النمذجة واحملاكاة ىف اهلندسة الكيميائية 

CH 3E1 ( 2مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  2 2 

CH 3E2 ( 3مقرر إختيارى) 2 200 10  30 30 4  2 2 

HS x64 2 200 40   20 4  3 3 اقتصاد هندسى 

  430 300  30 300 20 2 9 30 اإلمجاىل

 
 
 
 

 السنة اللاللة                                                                                         الفص  الدراسى اللاىن 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات وزيع الساعات أسبوعيات

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CH 323  2 230 203   43 1  3 4  3-عمليات الفص 

CH 324 2 230 203   43 1  3 4 هندسة التفاعالت الكيميائية 

CH 332 2 230 90  20 20 1 2 2 4 العمليات الكهروكيميائية 

CH 3E3 ( 2مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2 2 2 

CH 3E4 ( 4مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2 2 2 

HS 375 3 30 23   23 3   3 فلسفة البحوث امليدانية 

 430 433  30 233 20 2 4 30 اإلمجاىل
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 قسم اهلندسة الكيميائية

 

 

 السنة الرابعة                                                                                       الفص  الدراسى األول 
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 عجممو عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 عجممو ىحترير  ىشفو عملى

CH 421 2 230 90 23 23 20 1 2 2 4 العمليات امليكانيكية املشرتكة 

CH 431 2 230 203   43 1  3 4 صناعات العمليات الكيميائية 

CH 4E5 ( 3مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2 2 2 

CH 4E6 ( 1مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  2 2 

CH 401 30 30 1 3 2 2 * املشروع  - - - 

HS 455 3 43 30   33 2   2 إدارة العمليات الصناعية 

  100 290 23 90 303 20 4 1 30 اإلمجاىل

 
 
 
 

 الفص  الدراسى اللاىن                                                                          السنة الرابعة               
 

 اسم املقنننرر الكود
 مدة  توزيع الدرجات توزيع الساعات أسبوعيا

 جمموع عملى مترين حماضرة اتامتحان
 أعمال 
 فصلية

 جمموع حتريرى ىشفو عملى

CH 422 2 230 203   43 1  3 4 الكيميائية التحكم ىف العمليات 

CH 432 2 230 90 23 23 20 1 2 2 4 تصميم العمليات الكيميائية 

CH 4E7 ( 4مقرر إختيارى) 2 233 43  33 33 3 2 2 2 

CH 4E8 ( 3مقرر إختيارى) 2 200 40   20 4  2 2 

CH 402 200 - 200 30 30 1 3 2 2 * املشروع - 

HS 456 3 43 30   33 2   2 سويقمهارات مهنية وت 

  900 290 223 90 303 20 4 1 30 اإلمجاىل

 ىف هناية الفص  الدراسى اللاىن.  املناقشة *  مقرر متص  جتمع درجات األعمال الفصلية للفصلني الدراسيني وجترى 
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 المقررات اإلختيارية
 

CH 3E1 ( أحد المواد اآلتية1مقرر إختيارى ) 

CH 333 معاجلة املياه 

CH 334 اهلندسة الكيميائية احليوية 

 
CH 3E2 ( أحد المواد اآلتية2مقرر إختيارى ) 

CH 325  هندسة الوقود واإلحرتا 

CH 335 مصادر الطاقة البديلة 

 
CH 3E3 ( أحد ال3مقرر إختيارى )مواد اآلتية 

CH 341 تكنولوجيا األمسدة 

CH 336 صناعات سيليكاتية 

CH 337 الفلزات اإلستدالصية 

 
CH 3E4 ( أحد المواد اآلتية4مقرر إختيارى ) 

CH 342 تكنولوجيا الآلياف الطبيعية واألنسجة 

CH 343 تكنولوجيا الزيوت والدهون 

CH 338 مواد الصباغة وجتهيز املنسوجات 

 
CH 4E5 ( أحد المواد اآلتية5مقرر إختيارى ) 

CH 423 هندسة تكرير البرتول 

CH424 هندسة الغاز الطبيعى 

 
CH 4E6 ( أحد المواد اآلتية6مقرر إختيارى ) 

CH 433 معاجلة مياه الصرف 

CH 434 معاجلة املدلفات الغازية والصلبة 

 
CH 4E7 ( أحد المواد اآلتية7مقرر إختيارى ) 

CH 435 لية املياهحت 

CH 425 هندسة األمان واملفرقعات 

CH 436 املوائع الغري نيوتونية 
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CH 4E8 ( أحد المواد اآلتية8مقرر إختيارى ) 

CH 426 هندسة البلمرات 

CH 437 املواد املركبة واملقواه 

CH 438 البرتو كيماويات 

 مشترك مقرر
 

JE 1J4 التشغيل الميكانيكى للعمليات الكيميائية 

ME 146 التشغي  امليكانيكى 

CH 121 العمليات الكيميائية 
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 اخلامسالباب 

 احملتوىالعلمى للمقررات الدراسية

 
 فيما يلى احملتوى العلمى للمقررات الدراسية.   (27مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس                                                                  جامعة اإلسكندرية                          -كلية اهلندسة 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 قسم الرياضيات والفيزياء اهلندسية
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MP 011  1-ياترياض  

الدوال ، الدوال وحساب املشتقات ،الدوال اجلةرية واملسرتسلة ،النهايات واتاستمرار ،الدول: حساب التكامل والتفاضل
 ،نظرية القيمة املتوسطة التقوس، مفكوك ماكلورين و تايلور ،نظرية ليبنتز،نالدوال الضمنية و الصور البارامرتية، العكسية

، املصفوفات اهلرميتية واملتعامدة، العمليات اجلةرية على املصفوفات، املصفوفات:الجبر الخطىمعكوس املشتقات.
مرتبة املصفوفة ، نظم املعادتات ابخطية، املصفوفة املتدرجة، تكافؤ املصفوفات، املصفوفات األولية ، العمليات األولية

 الكسور اجلزئية.، ننظرية ذات احلدي، الفراغات ابخطية، هاميلتون-اجلذور املميزة ونظرية كايلى
MP 012  2-رياضيات 

طر  التكام ، تطبيقات التكام  احملدد)املساحات، احلجوم، السطوح الدورانية، طول  :حساب التكامل والتفاضل
فضاء العينة، : مقدمة فى نظرية االحتماالتالقوس، املراكز املتوسطة(، املعادتات التفاضلية العادية من الرتبة األوىل.

حتمال، بعض النظريات األساسية، طر  العد، اتاحتمال الشرطى ونظرية بايز، املتغريات العشوائية، التوقع مسلمات اتا
نق  وتدوير احملاور، القطاعات املدروطية وخواصها هندسة تحليلية: الرياضى، بعض التوزيعات املتقطعة واملستمرة.

 العامة: القطع املكاىفء القطع الناقص، القطع الزائد.

MP 113  3-رياضيات 
)التفاض   ةحساب التفاض  والتكام  للدوال املتعدد ،التفاض  حتت عالمة التكام  ،التكامالت املعتلة ،طر  التكام 

دتات ااملع ،، التكام  ابخطى، نظرية جرين(ةاجلزئى، القيم احلرجه، مفكوك تايلور ىف متغريين، التكامالت املتعدد
التفاضلية ابخطية العامة ذات املعادتات اللابتة واملتغرية، نظم املعادتات التفاضلية، احل  التفاضلية العادية ) املعادتات 

 باستددام املتسلسالت(. 
 MP x14 4-رياضيات 

حتلي  دوال املتجهات )املتجهات، دوال املتجهات، التفاض ، املؤثرات التفاضلية، التكام  ابخطى والسطحى واحلجمى، 
املتسلسالت الالهنائية )متسلسالت اتاعداد، التقارب والتباعد، اختيارات  ،ية(نيات املنحنظريات التكام ، اتاحدث

متسلسالت فورير )الدوال الدورية، حتلي  فورير للدوال  ،التقارب، متسلسالت القوى، فرتة التقارب، متسلسالت الدوال(
حتوي  تابالس )حتويالت الدوال  ،الت فورير(الزوجية والفردية، التوافقيات الزوجية والفردية، تفاض  وتكام  متسلس

 مقدمة ىف اهلندسة التحليلية الفراغية .  ،األساسية، خواص حتوي  تابالس، التحوي  العكسى، تطبيقات حتوي  تابالس(
MP 215  5-رياضيات 

لدوال التحليلية، رميان، ا -التحلي  املركب )دوال األعداد املركبة، النهايات واتاستمرار، التفاض ، معادتات كوشى
املعادتات التفاضلية  ،حتويالت فورير ،وحساب البواقى، التحوي  التشاهبى( ىالتكام  املركب، نظريات تكام  كوش

 اجلزئية )ح  معادتات الرتبة األوىل، ح  املعادتات ابخطية من رتب أعلى، املسائ  احلدية(. 
MP x16  6-رياضيات 

 ،س، الطر  العددية حل  املعدتات اجلةرية اتاخطية، التكام  العددى، اتاستكمالالتحلي  العددى )طريقة احلذف جلاو 
اجلةر ابخطى )الفراغات ابخطية، اتاستقالل، اتاسس، الفراغات ،احل  العددى للمعادتات التفاضلية، حتلي  األخطاء(

الدوال ابخاصة  ،حاص  الضرب الداخلى(اجلزئية، البعد، احلويالت ابخطية واملصنوفات، القيم املميزة واملتجهات املميزة، 
 . Zحتوي  ،)دوال بيتا وجاما، دوال تاجاندر، دوال بس ، دوال تشيبيشيف (
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MP 317  7-رياضيات 

 اتاستكمال، حل  املعادتات اجلةرية الالخطية، التكام  العددى، الطر  العدديةالتحلي  العددى )طريقة احلذف جلاوس، 
فضاء اتاحتماتات ) العينة(، [مقدمة ىف نظرية اتاحتماتات  ،ضلية، حتلي  األخطاء(احل  العددى للمعادتات التفا

التوقع والتباين، بعض التوزيعات  قطعة واملتصلة ودوال التوزيع،نملااتاحتمال الشرطى ونظرية بيز، املتغريات العشوانية 
 . ]كبرية، متابينة تشيبيشيفابخاصة، العزوم ودالة العزوم، نظرية النزعة املركزية وقانون اتاعداد ال

MP 218 إحصاء(   8-رياضيات( 

فضاء اتاحتماتات )العينة(، اتاحتمال الشرطى ونظرية بيز، املتغريات العشوائية املنقطعة [نظرية اتاحتماتات وتطبيقاهتا 
النزعة املركزية وقانون اتاعداد واملتصلة ودوال التوزيع، التوقع والتباين، بعض التوزيعات ابخاصة، العزوم ودالة العزوم، نظرية 

 . ]الكبرية، متابينة تشيبيشيف
MP 219  ية(شارات العشوائاإل تحليل)   9-رياضيات 

التحلي  العشوائى لالشارات، اتاحتماتات والعمليات العشوائية )املتغريات العشوائية اتاحادية، املتغريات العشوائية اللنائية 
للنائية واملتعددة، دوال التوزيع اهلامشية، اتاستقالل، التغاير ومعام  اتارتباط، دوال واملتعددة، التوزيعات املرتبطة ا

اتاحتمال الشرطية والتوقع الشرطى، سالس  ماركوف، العمليات العشوائية ذات الزمن املتص ، التغاير واتارتباط الذاتى، 
 . (دالة القوى الطيفية والتحلي  الطيفى

MP 310  حصاء هندسى()إ     11-رياضيات 

التغريات وتوزعها، الطر  اتاحصائية )اتاحصاء الوصفى، التغري وفقرات اللقة، اختيارات الفروض، التحلي  اتاحندارى، 
 حتلي  التباين وتصميم التجارب(.اختيار العينات، التزيعات البيانية اتاحتمالية، 

MP 311  الحلول المثلى والطرق العددية(     11-رياضيات( 

التكام  توفيق املنحنيات، اجلةرية الالخطية،  املعادتاتي  العددى )طريقة احلذف جلاوس، الطر  العادية حل  التحل
 احل  العددى للمعادتات التفاضلية، حتلي  اتاخطاء(.  ،العددى، اتاستكمال

 .تطبيقات على احلاسب الآىل ،احللول املللى )الةرمجة ابخطية والالخطية(
MP 312  12-رياضيات  

العمليات العشوائية )املتغريات العشوائية، العمليات العشوائية ىف الزمن املتقطع واملتص ، سالس  ماركوف(، الةرجمة 
     ابخطية، حساب املتغريات. 

MP 021  1-ميكانيكا 
 ،تفرقة ( ىف بعديناختزال نظم القوى املدتلفة ) امللتقية و امل:الطر  التحليلية و البيانية ىف ،جةر املتجهات اإلستاتيكا:

اتزان النظم امللالية :  ،واتزان اجلسيم و اجلسم املتماسك ،تكافؤمنظومات القوى ،عمليات حتلي  القوى ىف بعدين
اتاحتكاك . جمموعات اجلسيمات وجمموعات األجسام املتماسكة وتطبيقاهتا ىف الشبكيات واهلياك  والرتكيبات الآلية

 .بيقات على النظم امليكانيكية الواقعيةتط، اتانقالب، اجلاف: اتانزتا 
MP 022   2-ميكانيكا 
كينماتيكا اجلسيم   ،نبذة مبسطة عن املعادتات التفاضلية العادية من الرتبة اللانية، مقدمة ىف التحلي  اتاجتاهى:الديناميكا

بعض  ،الكارتيزية والذاتيةكينماتيكا اجلسيم والتحلي  احلركى ىف بعدين ىف الصورة   ،و التحلي  احلركى ىف بعد واحد
التكام  املوضعى  ،بني القوى وعجلة احلركة املفاهيم األساسية ىف الكينتيكا: العالقة ،التطبيقات اهلندسية للكينماتيكا

تطبيقات هندسية: حركة  ،التكام  الزمىن للحركة )العالقة بني الدفع وكمية احلركة( ،للحركة )العالقة بني الطاقة والشغ (
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اجلسيمات املتحركة حتت قيود  ،البالستيكا ابخارجية ىف جمال حمافظ ،ىف بعد واحد ىف جمال حمافظ أو غري حمافظ اجلسيم
تطبيقات هندسية أخرى تتناسب مع مستوى الطالب ىف التحلي   ،حركة املتذبذبات، التصادم العمودى واملائ  ،ملالية

 الرياضى.

MP 123  3-ميكانيكا 

حركة الكواكب واألقمار ،معادتات احلركة، خواص احلركة حتت تأثري قوة مركزية، داثيات القطبيةاإلح الحركة المدارية:
تأثري القوى املبددة للطاقة على ،تأثري القوى املبددة للطاقة على احلركة ابخطية جلسيم القوى المبددة للطاقة:. الصناعية

 لمجموعة جسيمات: الديناميكا المستوية ملقذوفات.تأثري القوى املبددة للطاقة على حركة ا، املتذبذبات احلرة
. حركة السالس  والكبالت، حركة الصواريخ حركة الجسيمات متغيرة الكتلة:. قانون حركة مركز اللق ، معادتات احلركة

، ظي للدوراناملركز اللح، احلركة العامة، لد ورانيةااحلركة ، اتانتقال املتوازي الكينماتيكا المستوية لألجسام المتماسكة:
كمية احلركة   الديناميكا المستوية للجسم المتماسك:. الرتكيبات الآلية، نق  احلركة بالرتوس، التدحرج بدون انزتا 

الحركة االبتدائية المستوية للجسم . تطبيقات، عزم القصور الذايت، املعادتات العامة للحركة، طاقة احلركة، الزاوية
 الحركة الدفعية المستوية لألجسام المتماسكة:. جالت وردود الفع  اتابتدائيةالع، معادتات احلركة المتماسك:

دوران جسم . تصادم األجسام املتماسكة، احلركة الدفعية جلسم واحد وجملموعة أجسام، املعادتات العامة للحركة الدفعية
العزم ، اجلريوسكوب بية:الحركة الجيروسكو . موازنة األجسام، رد الفع   الديناميكيمتماسك حول محور ثابت:

، اتاهتزازات القصرية، املدمدة و،اتاهتزازات احلرة االهتزازات الصغيرة لألجسام المتماسكة:. تطبيقات، اجلريوسكوىب
  تطبيقات.

MP 124  4-ميكانيكا 
 ،للدوران اللحظيكز املر ، احلركة العامة، احلركة الدورانية ،: اتانتقال املتوازيالكينماتيكا المستوية لألجسام المتماسكة
، املركز اللحظي للدوران، احلركة العامة، احلركة الدورانية ،: اتانتقال املتوازيالكينماتيكا المستوية لألجسام المتماسكة

: كمية احلركة الديناميكا المستوية للجسم المتماسك الرتكيبات الآلية.، نق  احلركة بالرتوس، التدحرج بدون انزتا 
الحركة االبتدائية المستوية للجسم .تطبيقات، عزم القصور الذايت، املعادتات العامة للحركة، حلركةطاقة ا، الزاوية

اتازاحات اتافرتاضية ملنظومة  مبدأ الشغل االفتراضي: -االهتزازات الصغيرة لألجسام المتماسكة المتماسك.
كب  حمم  ، الكب  امللايل لسالسل والكبالت:استاتيكا ا تطبيقات. ،دالة القدرة، لسر عات اتافرتاضية، هندسية متزنة
 الكبالت الذائدية واملكافئة.، كاب  على شك  قطع مكافئ، كب  حمم  بامحال موزعه، بأمحال مركزه

MP 125  5-ميكانيكا 
، للدوراناملركز اللحظي ، احلركة العامة، لد ورانيةااحلركة ، اتانتقال املتوازي الكينماتيكا المستوية لألجسام المتماسكة:

كمية احلركة   الديناميكا المستوية للجسم المتماسك:.الرتكيبات الآلية، نق  احلركة بالرتوس، التدحرج بدون انزتا 
الحركة االبتدائية المستوية للجسم . تطبيقات، عزم القصور الذايت، املعادتات العامة للحركة، طاقة احلركة، الزاوية

 المستوية لألجسام المتماسكة: الحركة الدفعية.وردود الفع  اتابتدائية العجالت، معادتات احلركة المتماسك:
دوران جسم . تصادم األجسام املتماسكة ،احلركة الدفعية جلسم واحد وجملموعة أجسام، املعادتات العامة للحركة الدفعية
العزم ، اجلريوسكوب الحركة الجيروسكوبية:. موازنة األجسام، رد الفع   الديناميكيمتماسك حول محور ثابت:

اتاهتزازات  ،اتاهتزازات املدمدة، اتاهتزازات احلرة االهتزازات الصغيرة لألجسام المتماسكة:. تطبيقات، اجلريوسكوىب
 تطبيقات. ،القصرية

MP 126  6-ميكانيكا  
الكواكب واألقمار  حركة، معادتات احلركة، خواص احلركة حتت تأثري قوة مركزية، اإلحداثيات القطبية الحركة المدارية:

 ،تأثري اجملاتات الكهربية واملغناطيسية املنتظمة على حركة جسيم مشحون ديناميكا الجسيمات المشحونة:. الصناعية
املركز اللحظي ، احلركة العامة ،لدورانيةااحلركة ، اتانتقال املتوازي الكينماتيكا المستوية لألجسام المتماسكة: .تطبيقات
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كمية  الديناميكا المستوية للجسم المتماسك:. الرتكيبات الآلية، نق  احلركة بالرتوس، دون انزتا التدحرج ب، للدوران
الحركة االبتدائية المستوية للجسم . تطبيقات ،عزم القصور الذايت ،املعادتات العامة للحركة، طاقة احلركة، احلركة الزاوية
 المستوية لألجسام المتماسكة: الحركة الدفعية. تدائيةالعجالت وردود الفع  اتاب ،معادتات احلركة المتماسك:

االهتزازات . تصادم األجسام املتماسكة ،احلركة الدفعية جلسم واحد وجملموعة أجسام ،املعادتات العامة للحركة الدفعية
 .تطبيقات ،اتاهتزازات القصرية ، اتاهتزازات املدمدة، اتاهتزازات احلرة الصغيرة لألجسام المتماسكة:

  MP 1277-ميكانيكا  
حركة الكواكب واألقمار ، معادتات احلركة، خواص احلركة حتت تأثري قوة مركزية، اإلحداثيات القطبية الحركة المدارية:

، تأثري اجملاتات الكهربية واملغناطيسية املنتظمة على حركة جسيم مشحون ديناميكا الجسيمات المشحونة:. الصناعية
حركة الجسيمات . قانون حركة مركز اللق ، معادتات احلركة مستوية  لمجموعة جسيمات:الديناميكا ال تطبيقات.

اتانتقال  الكينماتيكا المستوية لألجسام المتماسكة:. حركة السالس  والكبالت، حركة الصواريخ متغيرة الكتلة:
الرتكيبات ، نق  احلركة بالرتوس، ن انزتا التدحرج بدو ، املركز اللحظي للدوران، احلركة العامة، لدورانيةااحلركة ، املتوازي
عزم  ،املعادتات العامة للحركة ، طاقة احلركة، كمية احلركة الزاوية  الديناميكا المستوية للجسم المتماسك:. الآلية

العجالت وردود الفع  ، معادتات احلركة الحركة االبتدائية المستوية للجسم المتماسك:. تطبيقات، القصور الذايت
احلركة الدفعية جلسم واحد ، املعادتات العامة للحركة الدفعية ام المتماسكة:ـالحركة الدفعية المستوية لألجس. دائيةاتابت

 االهتزازات الصغيرة لألجسام المتماسكة:.  تصادم األجسام املتماسكة ،وجملموعة أجسام
 .تطبيقات ،اتاهتزازات القصرية ،اتاهتزازات املدمدة ،اتاهتزازات احلرة

MP 128  8-ميكانيكا 
حركة الكواكب واألقمار  ،معادتات احلركة ،خواص احلركة حتت تأثري قوة مركزية ،:اإلحداثيات القطبيةالحركة المدارية

الكينماتيكا المستوية  ،حركة مركز اللق  قانون، معادتات احلركة :الديناميكا المستوية لمجموعة جسيمات ،الصناعية
 ،التدحرج بدون انزتا  ،املركز اللحظي للدوران، احلركة العامة ،احلركة ألد ورانية ،تقال املتوازي: اتانلألجسام المتماسكة
 ،طاقة احلركة ،: كمية احلركة الزاويةالديناميكا المستوية للجسم المتماسك ،الرتكيبات الآلية ،نق  احلركة بالرتوس

: معادتات حركة االبتدائية المستوية للجسم المتماسكال ،تطبيقات ،عزم القصور الذايت ،املعادتات العامة للحركة
: املعادتات العامة للحركة الحركة الدفعية المستوية لألجسام المتماسكةالعجالت وردود الفع  اتابتدائية   ،احلركة
م االهتزازات الصغيرة لألجسا ،تصادم األجسام املتماسكة ،احلركة الدفعية جلسم واحد وجملموعة أجسام ،الدفعية

: احملاور الديناميكا التحليلية ،تطبيقات ،اتاهتزازات القصرية ،اتاهتزازات املدمدة ،: اتاهتزازات احلرةالمتماسكة
، تطبيقات دالة هاملتون، معادتات هاملتون، التحويالت الكانونية،، معادتات تاجرانج ،الطاقة والشغ  ،املعممة

 .املوجات امليكانيكية
MP 129  9-ميكانيكا 

اتيكا الرتكيبات الآلية باستعمال خمططات السرعات والعجالت، التحلي  الديناميكى للقوى ىف الرتكيبات الآلية، كينم
تطبيقات: حركة الرتوس، الكامات وانواع التوابع، عجلة جينيفا، وصلة هوك، مبادئ الديناميكا التحليلية: اتاحداثيات 

 لشغ ، معادتات تاجرانج، تطبيقات ىف اتاهتزازات امليكانيكية. املعممة، انواع اتانظمة الديناميكية، الطاقة وا

 MP 031 1-فيزياء 
م القصور عز ، نظم الوحدات األساسية وثوابت التحوي  بينها، األبعاد، التحلي  األبعادى وتطبيقاته خصائص المادة:

ة احلركة الدورانية، الشغ  والقدرة للحركة الذاتى، اتازاحة الزاوية، السرعة والعجلة للحركة الدورانية، عزم اتازدواج، طاق
الدورانية، كمية احلركة الدورانية، عالقة متغريات احلركة الدورانية مبا يناظرها ىف احلركة ابخطية، نظريتا احملاور املتعامدة 

 ،هوك نسبة ،ونه قانوناتاجهاد اإلنفعال معام  املر ، واملتوازية، عزوم القصور الذاتية لألجسام املتماثلة حول حمور الدوران
الطاقة املدتزنة ىف األجسام املنفعلة، بندول  ،معام  املرونه احلجمى ومعام  القص ،العالقات بني معام  يانج ،بواسون
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قانون بوازىي، معادلة ستوك، لزوجة ، املوانع امللالية والواقعية، معادلة اإلستمرار، معادلة برنوللى وتطبيقاهتا، اللزوجة، اإللتواء
معام  الشد ، ال اجلاذبية وطاقة وضعهجمقانون نيوتن للجذب العام، تعيني ثابت اجلاذبية، جمال اجلاذبية،جهد ، الغازات

 ابخاصية الشعرية، الشغ  والطاقة لألغشية الرقيقة. ،السطحى، زاوية التالمس
 الطاقة احلرارية، السعة احلرارية، احلرارة  ،الطاقة الداخلية، الطاقة الداخلية النوعية، درجة احلرارة الديناميكا الحرارية:

معادلة فوريري أحادية البعد ، النوعية، تغري أطوار املادة، احلرارة الكامنة، طر  انتقال احلرارة: التوصي ، احلم  واتاشعاع
حلوائط ذات األشكال تطبيقات معادلة فوريري على ا ،عند حالة اإلتزان احلرارى، معام  التوصي  احلرارى، املقاومة احلرارية

إشعاع األسط  ، أمناط انتقال احلرارة باحلم ، قانون نيوتن للتةريد، معام  انتقال احلرارة الكلى، اهلندسية البسيطة
الشغ  والطاقة احلرارية، القانون ، القدرة الكلية لالشعاع احلرارى ،بولتزمان لالشعاع-اإلنبعاثية، قانون ستيفان ،السوداء

العمليات  يكا احلرارية، دالة احملتوى احلرارى، العمليات البسيطة للديناميكا احلرارية ىف حالة الغازات امللالية.األول للدينام
 .اإلنتشار اجلزيئى للغازات، التوصي  للطاقة احلرارية، اللزوجة، قانونا فيك األول واللاىن، احلالة املستقرة: االنتقالية

MP 032  2-لفيزياءا  
اجملال الكهرىب الناشىء عن شحنة )أو جمموعة  ،قانون كولوم ،حنة الكهربية، املوصالت واملواد العازلةلشا الكهربية:

اجملال الكهرىب الناشىء عن شحنة موزعة، حركة الشحنات النقطية ىف اجملاتات املنتظمة، املزدوج القطىب  ،ةيشحنات( نقط
، ب اجملال الناشىء عن التوزيعات البسيطة للشحنات الكهربيةالفيض الكهرىب، قانون جاوس وتطبيقاته ىف حسا، الكهرىب

طاقة الوضع الكهربية وفر  اجلهد: اجلهد الكهرىب الناشىء عن شحنة )أو جمموعة شحنات( نقطية، اجلهد الكهرىب 
فات ذات املكلفات، حساب السعة الكهربية للمكل، للشحنات املوزعة، إهنيار املواد العازلة عند فرو  اجلهد املرتفعة

 املواد ،املشحوناألمناط اهلندسية املدتلفة، توصي  املكلفات بالدوائر الكهربية، الطاقة املدتزنة باملكلف 
 حساب التياركلافة شدة التيار،،العازلة كهربيا، الشحنة الكهربية الناشئة بالتأثري، متجها اإلزاحة واإلستقطاب الكهربيني

الذرى  قاومة النوعية للمواد، إعتماد املقاومة النوعية على درجة احلرارة، النموذجاملوصالت، امل التيار الكهرىب داخ  
اجملاتات املغناطيسية الطبيعية والكهربية، القوة املغناطيسية املؤثرة على الشحنات النقطية : المغناطيسية للتوصي  الكهرىب.

ه تيار مستمر، عزم األزدواج املؤثر على ملف كهرىب موضوع املتحركة باجملال، القوة املغناطيسية املؤثرة على موص  كهرىب ب
، فىمجال مغناطيسى منتظم،حركة الشحنات النقطية داخ  اجملاتات املغناطيسية املنتظمة، املزدوج القطىب املغناطيسى

، نهما تيارا كهربياسافار وتطبيقاته، قانون أمبري وتطبيقاته، القوة املغناطيسية بني سلكني متوازيني مير بك  م-بيوقانون 
جاوس ىف  قانون ،العزوم املغناطيسية للذرات، متجه شدة املغنطة، شدة اجملال املغناطيسى، املغناطيسية التأثريية

، ختلف املغناطيسية التأثريية للمواد الفرومغناطيسية، املواد الدايامغناطيسية، البارامغناطيسية، والفرومغناطيسية املغناطيسية،
اإلنعكاس، اإلنكسار، قانون سن ، مبدأ فريما، اإلنعكاس  :البصريات  سوي ، الطيف الكهرومغناطيسى.معادتات ماك

الصور املتكونة خالل األسط  الكرية، العدسات الرقيقة، التكبري، البعد البؤرى  الكلى الداخلى، األلياف البصرية،
 والزيع اللوىن. ملنحنية: الزيع الكرىااألسط   الصور املتكونة منعيوب  الرقيقة، من العدساتجملموعة 

MP 133  3-فيزياء 

حمددات الضغط  ،التشتت ،البلوف و الدايودات ،اتانبعاث اتايوىن احلرارى ،الدوائر املغناطيسية ،احلث الكهرومغناطيسى
 .قياس درجات احلرارة ،و ابخلدلة

  MP-041 1-هندسىالهندسى واإلسقاط السم الر 
 املدروطية لرسم وطر  استددامها، كتابة احلروف واألبعاد، العمليات اهلندسية، القطاعاتأدوات ا: الرسم الهندسى

الةرميى( ، نظرية اإلسقاط مع تطبيقات ىف رسم املنحىن واملنحنيات ابخاصة )األنفوليوت،  الدويرى، منحىن أرمشيدس، 
واملستقيم و  إسقاط مونج )متلي  النقطة: اإلسقاط الهندسى املاكينات، املنظور اهلندسى )األيزوميرتك واألوبليك(.

متلي  السطوح الدورانية )الكرة، املدروط، اإلسطوانة(، تقاطع السطوح القياس، مسائ  املستوى(، مسائ  املوضع و 
 الدورانية وإفرادها.
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 MP-042  2-هندسىالهندسى واإلسقاط السم الر 
ويشم  إسقاط املنشآت املعدنية و احلوائط  املدىنلرسم ا ،إسقاط قطاعات األجسام، وتقاطع السطوح: الرسم الهندسى

( ىف تنفيذ AutoCADستددام احلاسب الآىل وبرنامج األوتوكاد )إبعض تطبيقات ىف الرسم املعمارى،  ،الساندة
ع )متلي  النقطة واملستقيم واملستوى، خط تقاط اإلسقاط املرقوم: اإلسقاط الهندسى الرسومات ثنائية وثالثية األبعاد.

 تطبيقات اإلسقاط املرقوم )مسائ  احلفر والردم(. مستويي(، 
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AR 111  1-المعمارىالتصميم  مبادىء                    
أسس الرسم احلر تادراك التصميمات  ،لتقنيات اليدوية والرقمية املستددمة ىف التعبري والتصميم املعمارىباالتعريف 
تنمية املهارات املطلوبة ىف عملية  ،مقدمة للمهارات املدتلفة وطر  التفكري الىت تنعكس مباشرة على التصميم ،املعمارية
طر التصميم، طر  أ ،اتاساسية للكروكيات واستددام الوسائ  املدتلفة ىف اتاظهار ءعريف باملبادىتال ،التصميم

 ام بطر  واسرتاجتيات التصميم.ململلة معمارية لالألحباث أعام  اتانسان والبيئة، التصميم، 
AR 112  2-مبادىء التصميم المعمارى  

ساس لتصميم املشاريع واستكمال تنمية املهارات أالتعريف برموز ومناذج وتصنيف املباىن وأعمال املعماريني السابقني ك
ساس لرتمجة احتياجات اتانسان اىل األتقدمي اجلوانب والعوام  الىت تشك   ،تصمبماملطلوبة للبحث واتاطالع ىف عملية ال

مللة ملباىن أدراسة  ،عمال سابقة من ثقافات خمتلفةأتعريف تصور العمارة والتصميم من خالل دراسة  ،اشكال معمارية
وأسس تنظيم  ،ساسيةات األموضوعات خاصة حتتوى على العناصر والصف ،متعددة ملعرفة طر  واسرتاجتيات التصميم

 بأهداف التصميم. ة ذلكالتكوين املعمارى وعالق

AR 113  1-إنشاء معمارى  
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب باملبادئ األساسية لتكنولوجيا البناء وذلك لزيادة قدرته على التفاع  مع املكونات 

د، ويتعرض املقرر للعناصر األساسية املدتلفة للمبين: أنظمة األساسية للمبين للوصول إىل كفاءة اعلي يف عملية التشيي
، احلوائط والقوا )سطحية و عميقة(التشييد املدتلفة )احلوائط احلاملة، اهليكلية(، األساسات وأنواعها ومتطلباهتا املدتلفة

الب يأداء عدد من ويقوم الط : مباين الطوب واحلجر وتفاصي  بناء احلوائط ومعاجلتها )األعتاب، اجللسات(،عطي
 التمارين العملية للربط بني اجلوانب النظرية و العملية لصناعة البناء. 

AR 114   2-إنشاء معمارى  
لتعريف الطالب باملبادئ األساسية لتكنولوجيا البناء وذلك لزيادة قدرته على التفاع  مع املكونات  استمرارا املقرر

سقف: أساليب إنشائها املدتلفة، لأليف عملية التشييد، ويتعرض املقرر  األساسية للمبين للوصول إىل كفاءة اعلي
كما يقوم الطالب يأداء  السالمل املبادئ األساسية لتصميمها وإنشاءها،و الطبقات العازلة للرطوبة وأنواعها وطر  تركيبها و 

 عدد من التمارين العملية للربط بني اجلوانب النظرية و العملية لصناعة البناء. 
AR 121  الدراسات البصرية ونظرية االلوان  

املعرفة واتابتكار والقيم للتكوينات البصرية  زودسس والطر  الىت تشك  وتمقدمة للعناصر واتا الدراسات البصرية:
اتاساسية ىف عملية تصميم وابتكار اتاشكال، دراسة املوضوعات الىت تتعلق بادراك التكوينات البصرية والتكوينات 

ذات البعدين واللالثة ابعاد او جتمعاهتم، ودراسة تاثري اتالوان على التكوينات  تكويناتة الالزمة للنقطة وابخط والالبصري
 الىت مت تناوهلا.  البصرية، التدريب على جمموعة من التمارين لتنمية املهارات واتادراك للتكوينات البصرية

ويتناول املقرر طبيعة  ،خواص وادراك اتالوان واجلوانب الفسيولوجية للرؤيةاملقرر يقدم املبادىء اتاساسية و نظرية االلوان: 
ويستعرض املقرر نظريات اتالوان املدتلفة    ،ومصادر وادراك اتالوان وابعاد اتالوان واتاحساس باتالوان والنظام البصرى

 ق نظريات اتالوان املدتلفة.لتطبي ، جمموعة من التمارينمل  نظرية منسول واتسوالد وعالقات وخمططات اتالوان
AR 122  1-الحاسب اآللى فى المعمارة  
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يتناول هذا املقرر الدراسى اسس اجملسمات اهلندسية ثالثية اتابعاد باتاضافة اىل التصميم عن بواسطة احلاسب اتاىل 
قرر اتاسس النظرية وتطبيقات التصميمات التديلية ىف العمارة والتصميم احلضرى ونتائج رسومات احلاسب، ويقدم امل

واختيارات مكونات ووسائ  الةرماجيتات والةرامج باتاضافة اىل فرصة تاستكشاف الفراغات واتاعمال عن طريق تقدمي 
 مشروع رقمى.

AR 123  2-الحاسب اآللى فى العمارة  
بواسطة احلاسب اتاىل يتناول هذا املقرر الدراسى اسس اجملسمات اهلندسية ثالثية اتابعاد باتاضافة اىل التصميم عن 

وتطبيقات التصميمات التديلية ىف العمارة والتصميم احلضرى ونتائج رسومات احلاسب، ويقدم املقرر اتاسس النظرية 
واختيارات مكونات ووسائ  الةرماجيتات والةرامج باتاضافة اىل فرصة تاستكشاف الفراغات واتاعمال عن طريق تقدمي 

 مشروع رقمى.

AR 124 1-عمارةنظريات ال 

ويتناول املقرر  ،املقرر مقدمة لنظريات العمارة ويتضمن تعريف العمارة وتعريف الرموز الىت حتدد اشكال البيئة العمرانية
دراسة اسس التصميم: الوحدة والتكوين والنسب واتاتزان  ،العناصر اتاساسية للتكوين املعمارى والقيم اجلمالية للتصميم

ويستعرض املقرر اسس اتاشكال وعناصرها اتاساسية  ،ن والنظم واملقياس والتماث  والتسلس واتايقاع والتكرار والتباي
 والعالقة بني الشك  والفراغ وخضائص الفراغ املعمارى.

AR 125  التحكم البيئى فى المبانى  
ىف توضي  كيفية استددام والتحكم و ن، البيئة الطبيعية والبيئة من صنع اتانسا صدراسة احتياجات وراحة اتانسان فيما خياملقرر يتعلق ب

املناخ والطقس والرطوبة واتاشعاع الشمسى والرياح وكسب وفقدان احلرارة تعريف  .وتعدي  العوام  البيئية كجزء مكم  للتصميم املعمارى
 وطر  احلماية من املؤثرات املناخية وسائ ودراسة  دراسة العوام  البيئية املؤثرة على التصميم  املعمارى، حركة اهلواء داخ  وخارج املبىن،و 

وبتعرض املقرر اىل دراسة للتقاسيم  ، مواد البناء، الفتحات(،التهوية الطبيعية للمباىن )شك  املباىن، التوجيه، واسس املعاجلات املعمارية 
 املناخية ملصر وخصائصها املناخية.

AR 131  الظل والمنظور  
التديلية والتصورية مع التدريب على إظهار األفكار والرسومات املعمارية بطريقة  املقرر يهدف إىل تنمية قدرات الطالب

 وذلك بدراسة حتديد أماكن الظ  واإلضاءة وعم  املناظري لتنمية اإلحساس بالعالقات البصرية ىف اللالث أبعاد. ،علمية
املقرر حيتوى ، ستويات، و الكت  والدائرة: املقرر يقدم املبادئ األساسية للظ  ، ظ  النقطة، و املستقيمات، و املالظل

واألشكال اهلندسية املدتلفة والتدريب على  العقود والفتحات، والقباب( على متارين على ظ  العناصر املعمارية )مل 
 إسقاط الظالل على املباىن.

زوايا الرؤية البصرية، نقاط دراسة القوانني اتاساسية للمنظور، مستوى الصورة، مكان الناظر، خمروط الرؤية، : المنظور
اهلروب، املنظور املعكوس، دراسة ورسم املنظور باحلاسب الآىل، تدريب الطالب على رسم مناظري لفراغات او كت  او 

 مباىن خمتلفة باملنظور املواجه، املنظور الزاوى، املنظور اللالثى، الظالل ىف املنظور.

AR 211  1-التصميم المعمارى  
دراسة العوام  واجلوانب الىت تشك  اتاساس لرتمجة احتياجات ومتطلبات اتانسان اىل اشكال معمارية، املقرر يهتم ب

ويقدم املقرر التصميم املعمارى كعملية تركيب لعدة عناصر وعوام : اهتمامات بيئية وانعكاس لسلوكيات واحتياجات 
مناهج التصميم ويلقى املقرر الضوء  ،ومراحلها املدتلفة واملقرر يركز على عملية التصميم املعمارى ،وظيفية وانظمة تقنية

تطوير و حتلي  العمناصر، وحتديد وبلورة اتاهداف، و خطوات التصميم ىف ضوء اتاحتياجات واحملددات، و  وادواهتا املدتلفة
اط احلركة ويعم  املقرر على دراسة الشك  والفراغ وامناتادوات والطر  املساعدة ىف عمليات التصميم، و اتافكار، 

باتاضافة اىل املهام واتاحتياجات والوظيفية وانظمة اتانشاء من خالل كروكيات ومناقشات ومشاريع  متوسطة احلجم 
 .البحلية
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AR 212  2-التصميم المعمارى 
املقرر يهدف اىل تطوير قدرة ادراك وتفهم الطالب ىف التعام  مع نظريات التصميم وجوانب مشاك  التصميم املعمارى 

 ،اتاكتشاف واتاختيار املناسب للطر  التنظيمية املعمارية وتفهم وتطبيق الطر  التحليلية وعمليات التصميم املدتلفةو 
ويركز على امهية البيئة واحمليط العمراىن  ،واملقرر يعم  على احلث على القدرات اتابداعية وتنمية املهارات اهلامة للمعمارى

على التصميم.  وكذلك املؤثرات اللقافية واتاجتماعية ات ابخارجية بتشكي  املبىنعالقة الفراغىف عمليات التصميم و 
تطوير مشروعات معمارية تغطى التحليلية و العم  ىف اتاستوديو باتاضافة اىل املهام البحلية و برنامج املقرر يعتمد على 

 للفراغ، والطابع والرمزية  التشكي  املعمارىبوضع ىف اتاعتبار الةرنامج كاطار لالحتياجات الوظيفية، و ابخيال واتابتكار 
 .اتانشاء والتعام  معه كمحدد للفراغ والشك  املعمارىو 

AR 213  1-التصميمات التنفيذية  
وذلنك بتعريفنه  ةالسنابق اتيهدف هذا املقرر إيل استكمال ما اكتسبه الطالب من معرفة ملكوننات املبنين اإلنشنائية يف املقنرر 

أننننواع الفتحنننات  املشنننئات ابخشنننبية،، : أنواعهنننا، أسننناليب تنفينننذهاة )احلنننوائط، األرضنننيات، األسنننقف(منننواد النهنننو املدتلفننن
ويقننوم الطالننب بننأداء عنندد مننن   لكنن  منهننا، والتفاصنني  التنفيذيننة املدتلفننة )أبننواب وشننبابيك( واملواصننفات الفنيننة املدتلفننة

 التمارين العملية باتاضافة اىل جمموعة من اتاحباث امليدانية.
AR 214  2-التصميمات التنفيذية 

وكذلك يتعرض الطالب تاعمال اعداد  التصميمات التنفيذية وجداول النهو والفتحات املدتلفة مبادئاملقرر مقدمه يف 
وعدد من التمارين العملية  كما يعىن  التطبيق من خالل مشروع حمدوديتم و املوقع و العمليات املساحية لتوقيع املبىن 

 ب اتاخراج و الرسم للرسومات التنفيذية.املقرر باسالي
AR 215  نشاء معمارى   مبادئ اإل 

التشطيبات الداخلية لألرضيات  ،العناصر املعمارية للحائط ،مقدمة عن أنظمة التشييد وأساليب البناء بالطوب واحلجر
األسس املعمارية لتصميم وتشطيب  ،الطبقات العازلة للمياه والرطوبة ،التشطيبات ابخارجية للمباىن ،واحلوائط واألسقف

 السالمل.
AR 221  2-نظريات العمارة  

املقرر يقدم جمموعة اجلوانب اتاساسية )املادية واللقافية واتاجتماعية والتارخيية( الىت حتدد اتانتاج املعمارى والىت تتفاع  
ويهدف املقرر اىل تقدمي قواعد  ،وقات حمددةمع اتايدواوجيات )التفسريية والنظرية والنقدية( الىت تطور هذه اجلوانب ىف ا

العمارة واتاسلوب املتميز للفكر والعم  والتاريخ احلديث والعالقة مع اجملاتات اللقافية اتاخرى مل  الفن والعلوم 
 والتكنولوجيا والسياسة عن طريق استعراض نقاط هلا عالقة مع تطور نظريات العمارة.

AR 222  اإلضاءة 
 احتياجات وراحة اتانسان ويتضمن دراسة الصوتيات واتاضاءة ىف املباىن.املقرر يتعلق ب

يتناول املقرر دراسة لبعض مصادر اتاضاءة الكهربية )اللمبات( مبكوناهتا، اىل جانب انظمة اتاضاءة املتعددة، وتصنيفها 
ية الىت حتدد عدد وانواع وحدات وفقا للمعايري املدتلفة كما وكيفا،  كذلك يركز املقرر على دراسة احدى الطر  احلساب

اتاضاءة الىت تتالئم مع الفراغات املعمارية املتنوعة، مث ينتق  املقرر اىل دراسة التمديدات الكهربية ىف املباىن من واقع 
 التنفيذ، كذلك كيفية عم  الرسومات ابخاصة بالكهرباء، من خالل التصميمات التنفيذية للمباىن السكنية واملباىن العامة

 البسيطة.

AR 223  التركيبات الصحية 
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يقدم للطالب املعرفة الكافية تاساس العمليات املدتلفة لتقنيات املستددمة داخ  املباىن حيث يتي  للطالب  قررهذا امل
املشاركة الكاملة ىف القرار الصحي  تاستددام اتانظمة املدتلفة والتعرف على تأثري هذا القرار على عملية التصميم. 

دراسة تقصيلية للمكونات ابخاصة باتانظمة الصحية التقليدية واحلديلة )تغذية وصرف(، كذلك يعاجل املقرر املقرر  اوليتن
وكيفية تائلريها على التصميم املعمارى للفراغات الصحية وتفاصيلها، كذلك يركز  عملية املفاهيم التصميمية هلذة اتانظمة
 . ب الوعي الكام  ىف املمارسة العملية ىف مواقع البناء املدتلفةاملقرر على مرحلة التنفيذ ليعطى الطال

AR 311  1-التصميم المعمارى والتصميم الداخلى  
املعمارى يهدف املقرر اىل تطوير وتقوية املعرفة والتفهم وابخةرة واملهارات ىف جوانب التصميم  :1-التصميم المعمارى

املناطق احلضرية و  املركبة متعددة العناصر تشكي  الفراغات ىف املباىن علىاملدتلفة. ويسعى املقرر اىل تدريب الطالب 
البيئة التصميم ب عالقة والدراسة التفصليلية ملكونات الفراغات املعمارية والنظم املؤثرة على تشكيلها، ويتناول املقرر دراسة

   وتاثري النظم اتانشائية واملواد على التصميم.احمليطة 
لى عيهدف املقرر اىل دعم مهارات الطالب ىف تصميم الفراغات الداخلية من خالل التعرف  :1-ىالتصميم الداخل

املفاهيم واتاجتاهات املعاصرة بالتصميم الداخلى، ويتناول املقرر دراسة اسس صياغة وتشكي  الفراغات الداخلية 
ياجات الوظيفية واحملددات الفيزيقية، تواتاح   املؤثرة ىف تشكيله مل  اتادراك واتالوانمومكونات هذه الفراغات والعوا

 متارين وتطبيقات من تصميميات الطالب ضمن مقرر التصميم املعمارى. 

AR 312  2-التصميم المعمارى والتصميم الداخلى  
صميم تنمية قدرات الطالب اتابداعية واتابتكار وتطبيق التقنيات احلديلة ىف التيهدف املقرر اىل  :2-ىالتصميم المعمار 

واملقرر يسعى  ،ويسعى املقرر اىل تطوير قدرات وخةرات التحلي  والتصميم ىف اطار البيئة احمليطة ،لرتسيخ الفكر املعمارى
ايضا اىل تطوير تفهم الطالب للعوام  املادية واتاجتماعية واتاقتصادية واتاجتماعية والتارخيية والرمزية ىف جمال العمارة 

 نسانية الىت تشك  البيئة العمرانية والعالقة بني املبىن وموقعه.والعوام  التشريعية واتا
يهدف املقرر اىل التعمق ىف املعاجلات املدتلفة للفراغات الداخلية والدراسة التفصيلية ملكونات  :2-التصميم الداخلى

للتصميم الداخلى ومواد  ويتناول املقرر اجلوانب التنفيذية ،الفراغات الداخلية والنظم املؤثرة على تصميم الفراغات
متارين وتطبيقات من تصميميات الطالب ضمن مقرر ، التشطيب وطر  استددامها والرتكيبات الفنية وتصميم اتاثات

  .التصميم املعمارى

AR 313  3-التصميمات التنفيذية  
كمنا يزيند منن قندره الطالنب   يهدف هذا املقرر إىل تطور قدره الطالنب علني اسنتيعاب املكوننات والتفاصني  املدتلفنة للمبنين

التنننندريب علننننى اعننننداد جمموعننننة كاملننننة مننننن  علنننني التصننننور الننننواقعي والعملنننني لعمليننننة التصننننميم املعمنننناري وذلننننك مننننن خننننالل
مسنننتندات التصنننميمات التنفيذينننة ألحننند املشنننروعات املعمارينننة ذات اتاسنننتددام العنننام و يركنننز املننننهج علنننى حتقينننق النننرتابط 

ى ومكونننات املبننىن وأنشننطته واألنظمننة التقنيننة الننىت يشننملها املبننىن كالنظننام اتانشننائى ونظننم والتنسننيق بننني التصننميم املعمننار 
وكننننذلك دراسننننة املعاجلننننات املعماريننننة املدتلفننننة للمننننواد و  ( HVACالتوصننننيالت الكهربيننننة والصننننحية والتهويننننة والتكييننننف )

ميم املعمنارى وأسنلوب أداء الننظم التقنينة التشطيبات املعمارية واتابواب والشبابيك والواجهنات لتتناسنب منع أهنداف التصن
 ويتناول اجلوانب املدتلفة لعم  واخراج الرسومات التنفيذية باسلوب مهىن سليم. باملبىن،

AR 314  4-التصميمات التنفيذية  
ي علاستكمال وتطوير ابخةرات الىت اكتسبها الطالب ىف عم  التصميمات التنفيذية مع الرتكيز يهدف هذا املقرر إىل 

وبني اتانظمة التقنية املدتلفة للمبين وذلك من خالل مشروعات تطبيقية متكاملة، ويتناول   مكونات ملبىن التنسيق بني
 اجلوانب املدتلفة لعم  واخراج الرسومات التنفيذية باسلوب مهىن سليم.

AR 321 3-نظريات العمارة 
لعمارة اتانتفاعية والدولية والتفكيكية وبعد املعاصرة للتعرف املقرر يستعرض منظور شام  للعمارة املعاصرة وحتلي  ونقد ا

على اسس الفكر املعمارى احلديث، واستعراض وحتلي  املفاهيم والفلسفة واتايدولوجيات والنماذج الىت ساعدت على 
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ة واحمليط  وعالقة انتسار العمارة املعاصرة، واملقرر يستعرض التكام  بني اتانشاء والشك  وطبيعة وتعبري املواد والبيئ
 السلوكيات والسياسة ىف التعبري املعمارى ودور الفكر املنهجى وطبيعة املقصود ىف العمارة.

AR 322  التخطيط العمرانى واإلسكان  
 ، يعرض املقرر املفاهيم الرئيسية،التدطيط العمراىن واتاسكان ىف جمال التدصص للدراسات ثنائيةهذا املقرر هو مقدمة 

اتاساسيات املتصلة هبذين اجملالني وثيقى اتارتباط، فيشم  نظريات ومنهجية التدطيط العمراىن و اتاسكان اتاهداف و 
 على املستوى احلضرى، من خالل عرض املوضوعات التالية:

اركة : مكونات البيئة العمرانية، حتلي  املواقع، احلفاظ على الرتاث، الشبكات والنظم احلضرية، املشالتخطيط العمرانى -أ
 الشعبية و التنمية املستدامة.

اتاسكان، تصنيف مشروعات اتاسكان، اتابعاد اتاقتصادية، جمال  : العوام  املؤثرة علىدراسات االسكان -ب
  اتاجتماعية و اللقافية، و اعتبارات اتاطار العام للمناطق احلضرية.

AR 331    الكميات والمواصفات 
بة مواصفات املواد املستعملة واعمال اتانشاء وطر  التنفيذ واعداد املقايسة التنفيذية تعريف الطالب كتايهدف املقرر اىل 

واعداد كشوف حصر كميات البنود والشروط العامة وحتضري الكشوفات وجداول اتاسعار وطر  حتليلها.ويتناول املقرر 
ملوقع، متارين للتدريب على حصر طر  القياسات وحصر الكميات تاعمال البناء وكتابتها ىف دفرت احلصر با دراسة

 الكميات.

AR 411  التصميم المعمارى                       
املقرر دراسة متقدمة ىف التصميم املعمارى للمباىن العامة ويركز على دراسات تفصيلية ومتوسعة ملوضوعات ىف التصميم 

ق التقنيات احلديلة لرتسيخ الفكر املعمارى وتاكيد ويتناول موضوعات ومشاريع تدور حول تطبي ،املعمارى للمباىن العامة
 املهارات ىف مجيع جوانب التصميم املعمارى.

AR 412  مشروعات االسكان 
املقرر دراسة متقدمة ىف تصميم املباىن السكنية ويركز على دراسة تفصيلية ومتوسعة ملوضوعات ىف تصميم املعمارى 

شاريع تدور حول تطبيق التقنيات احلديلة لرتسيخ الفكر املعمارى وتاكيد للمباىن السكنية. ويقدم املقررموضوعات وم
 املهارات ىف مجيع جوانب التصميم املعمارى لالسكان.

AR 413   مشروعات التصميم الحضرى 
ررموضوعات ويقدم املق ،املقرر دراسة متقدمة ىف التصميم احلضرى ويركز على دراسة تفصيلية ومتوسعة ملوضوعات ىف التصميم احلضرى

 ومشاريع تدور حول تطبيق التقنيات احلديلة لرتسيخ فكر التصميم احلضرى وتاكيد املهارات ىف مجيع جوانب التصميم احلضرى.
AR 414  5-التصميمات التنفيذية  

األفكار يهدف هذا املقرر إىل دراسة العالقة بني األفكار التصميمية ملشاريع املباىن العامة  والطريقة الىت تعطى هذه 
جوهرا من الناحية املعمارية، و يعم  املقرر على اكتشاف التصميم كطريقة ممتدة حىت اتانتهاء من البناء حيث تكون 
التفاصي  جزء أساسي ىف عملية التصميم  تنعكس وتعكس  طبيعة وجتميع األجزاء على التصميم املتكام  للمباىن 

اد واتاهتمام بتكام  أفكار أجزاء املبىن وابخدمات واألنظمة الداخلية املدتلفة يركز املقرر على دراسة اختيار املو و  ،العامة
 ودراسة تفاصيلها التطبيقية داخ  املبىن وخارجه من خالل موضوعات تطرح للدراسة.

AR 415  6-التصميمات التنفيذية  
كنية  والطريقة الىت تعطى هذه األفكار يهدف هذا املقرر إىل دراسة العالقة بني األفكار التصميمية ملشاريع املباىن الس

جوهرا من الناحية املعمارية. و يعم  املقرر على اكتشاف التصميم كطريقة ممتدة حىت اتانتهاء من البناء حيث تكون 
التفاصي  جزء أساسي ىف عملية التصميم  تنعكس وتعكس  طبيعة وجتميع األجزاء على التصميم املتكام  للمباىن 
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كز املقرر على دراسة اختيار املواد واتاهتمام بتكام  أفكار أجزاء املبىن وابخدمات واألنظمة الداخلية ير السكنية. و 
 املدتلفة ودراسة تفاصيلها التطبيقية داخ  املبىن وخارجه من خالل موضوعات تطرح للدراسة.

AR 416  7-التصميمات التنفيذية 
 التصميمية ملشاريع التصميم احلضري وتنسيق املواقع  والطريقة الىت تعطى هذه األفكار يهدف هذا املقرر إىل دراسة العالقة بني األفكار

جوهرا من الناحية املعمارية. و يعم  املقرر على اكتشاف التصميم كطريقة ممتدة حىت اتانتهاء من اإلنشاء حيث تكون التفاصي  جزء 
يركز املقرر على دراسة و  ،اء على التصميم املتكام  للفراغات ابخارجيةأساسي ىف عملية التصميم  تنعكس وتعكس  طبيعة وجتميع األجز 

املدتلفة ودراسة تفاصيلها التطبيقية من خالل  ملرافقو ابخدمات وا فراغات ابخارجيةاختيار املواد واتاهتمام بتكام  أفكار أجزاء ال
 موضوعات تطرح للدراسة.

AR 421  نظريات العمارة والنقد  
ىل دراسة النظريات والنقد املعمارى املعاصر من خالل تقدمي دراسات وحتلي  ملباىن من احلاضر واملاضى يهدف املقرر ا

القريب ودراسة الفلسفة املعمارية لرواد العمارة احلديلة، ويتناول املقرر تقدمي واستطالع دراسات النقد املعمارى من 
املعمارية  فلسفية، ويستعرض املقرر اسس النقد والتقييم للمشاريعالناحية املنهجية والتقنية واتاجتماعية والسياسية وال

ويعم  املقرر على تدريب الطالب على تقييم وايضاح تفاع  العالقة بني النظرية والتطبيق  واملدارس واتاجتاهات النقدية،
 وذلك للتمكن من صياغة وتقييم اسرتاتيجيات اتانتاج املعمارى.

AR 422   اإلسكاننظريات وإقتصاديات   
هذا املقرر هو مقدمة موجزة للنظريات، املداخ ، واتاهتمامات ىف جمال اتاسكان، مع الرتكيز على اتاطار ابخاص بالعامل 
اللالث. تناقش احملاضرات موضوعات رئيسية مل  جذور مشكلة اتاسكان ونوعيات اتاسكان، كما تعرض النظريات 

يات قطاع اتاسكان، الآليات الىت تتحكم ىف سو  اتاسكان و القطاع اتاساسية بعلم اتاسكان وارتباطها باقتصاد
اتاقتصادى له والىت تؤثر على عملية العرض والطلب مبستوياهتا، اقتصاديات املشروعات السكنية وعالقتها مبراح  صنع 

ات اتاساسية، املداخ  القرار، وضع السياسات ودور ك  من الفئات املعنية، يهدف املقرر اىل تقدمي تفهم واض  لالعتبار 
 واملفاهيم املعاصرة  والبدائ  املتبعة ىف جمال دراسات اتاسكان. 

AR 423  نظريات التصميم الحضرى    
املقرر يستطلع حتلي  وتقييم تصميم املناطق والفراغات  ،املقرر مقدمة للنظريات املعاصرة واسس التصميم العمراىن

ر اجلوانب املادية واتاجتماعية وتاثري السياسات العامة وذلك من خالل دراسة والتجمعات احلضرية مع وضع ىف اتاعتبا
ويتناول املقرر موضوعات  ،ويركز املقرر على موضوعات خمتلفة ىف التصميم العمراىن ويقوم بدراستهم بتعمق ،بعض اتامللة

ة والتدطيط احلديث للمدن وتصميم مل  نظريات ختطيط وتصميم الفراغات احلضرية وجتمعات املباىن واجملتمعات اجلديد
 الضواحى واتاجتاهات والنظريات احلديلة ىف التصميم العمراىن وفنون التصميم احلضرى وممارسة التصميم احلضرى. 

  AR 431البحوث ووضع البرامج   
مج املعمارية وعرض املقرر يقدم اسس البحث املعمارى وذلك بتقدمي الطر  والوسائ  املستددمة ىف دراسة املواضيع والةرا

ويهدف املقرر اىل تدريب الطالب على طر  اجراء البحوث واتباع طر  البحث املناسبة  ،النقد والتقييم هلذة الطر 
 والوصول اىل استنتاجات من البحث ووربطها باتافرتاضات اتاولية وطر  كتابة وتقدمي حبث منهجى.

AR x41    تنسيق المواقع 
سيق املواقع ىف اطار العالقة بني الفراغات احمليطة والتصميم املعمارى للمبىن، ويتم تعريف املفرر يقدم اسس علم تن

الطالب على دراسة البنية ابخارجية وربطها بتصميم املباىن من خالل عرض ابخلفية التارخيية والنظرية لتصميم تنسيق 
النباتات والعناصر اتاساسية لتنسيق املواقع من طبيعة رر دراسات حتلي  املوقع والبعد البيئى وانواع قاملواقع، ويعرض امل
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اتارض وطبيعة النباتات واملناخ احمللى واستعماتات اتاراضى واسلوب احلفاظ واساليب التنسيق وكذلك دراسة النواحى 
  .ع خمتلفةتدريب الطالب على اعمال تنسيق املواقع من خالل تطبيقات على مشاري اىلاجلمالية والوظيفية، ويسعى املقرر 

AR x42    الفنون  المعاصرة 
يهدف املقرر اىل تعريف الفنون وتصنيفها، ويتناول املقرر دراسة مدارس التصوير ىف عصر النهضة والعصر احلديث، 
ودراسة عالقة الفن بالعمارة مع تتبع اتاجيابيات والسلبيات وعالقة العمارة والفنون الرتاثية والعمارة والفنون املعاصرة 

 التوجهات املدتلفة، ويستعرض املقرر اتاجتاهات الفنية املعاصرة وتاثريها على العمارة.و 

AR x43  الحفاظ العمرانى 
يهدف املقرر اىل تعريف املفاهيم والطر  واتاجتاهات املدتلفة وسياسات احلفاظ  العمراىن ىف املناطق  ذات القيمة 

كام  مع السيا  العمراىن واتاجتماعى واللقاىف والطبيعى، ويستعرض املقرر احلضارية، ويتناول املقرر مهارات التصميم املت
ويعرض املقرر اتاجتاهات  اسس احلفاظ والتحلي  والتقييم والطابع املعمارى واشرتاطات التنمية والتحكم ىف العمران.

ويتعرض  اهي  واعادة اتاستددام.املدتلفة للحفاظ على الرتاث العمراىن مل  اتارتقاء والتجديد والتحسني واتاحياء والت
 املقرر اىل دراسة حاتات خمتلفة ىف مصر ودول اخرى.

AR x44    العمارة والبيئة 
واملقرر يغطى منظور شام  لعالقة العمارة بالبيئة وتوافق  ،املقرر يهدف اىل تعريف الطالب باسس التصميم البيئى

العمران والبيئة الطبيعية ويسع اىل تنمية الوعى اتايكولوجى وربطه ويستعرض العالقة بني  ،التصميم املعمارى مع البيئة
ويتناول املقرر دراسة التحلي  البيئى للمواقع واتانظمة اتايكولوجية ومفهوم العمارة املستدامة وتصميم ، بالتصميم املعمارى

 املشاريع لالستدامة وموضوعات معاصرة ىف عمارة البيئة.
AR x45   اقعدراسات تحليل المو 

هبدف املقرر اىل دراسة اجلوانب املؤثرة على املواقع للمشروعات املدتلفة واساليب وطر  دراسة وحتلي  املواقع،  ويتناول 
املقرر تاثري العوام  املناخية والطبوغرافية على اختيار مواقع املشروعات املدتلفة والطر  احمليطة واملؤدية للمواقع وكلافة 

اضى احمليطة وتاثريها على املوقع وسعة وقدرات املرافق العامة ونوعية وحجم ابخدمات ىف احمليط املرور واستددمات اتار 
العمراىن وتاثريها عليه وتكام  استددمات املوقع مع عناصر احمليط العمراىن، وتاثري أحجام املباىن احمليطة باملوقع عليه، 

 على تصميم وختطيط املوقع.  تاثري قوانني البناء والتدطيط العمراىن املقرر ويتناول
AR x51   ادارة مشروعات البناء 

مقدمة تاساليب ووسائ  إدارة تنفيذ مشروعات البناء واتاسس العامة تادارة أعمال التنفيذ، ويتناول املقرر اساليب اتادارة 
يع املسئوليات  وشبكات والتحكم ىف التكاليف وانظمة البناء والقواعد املهنية، ويعرف املقرر اتاهداف وتدرجها وتوز 

( واجلداول ابخطية الزمنية وبرامج تنفيذ اتاعمال والتموي  والتدفقات النقدية للمشروعات Pertاملسار احلرج وطريقة )
والعالقة بني اتاطراف املشاركة ىف التنفيذ ومستندات املشروع ونظم اجلودة، ويستعرض املقرر امللة خمتلفة ىف هذا اجملال 

 ات لتوضي  كيفية ادارة مشاريع البناء.ودراسة تطبيف
AR x52    تكنولوجيا البناء والتشييد 

يقدم املقرر اتانظمة املدتلفة لتنفيذ املباىن واسس ومبادىء النظم امليكنية وميكنة اعمال املنشا باملوقع ونظم سبق 
مقارنة بني النظم املدتلفة وتقييم لتجارب  التجهيز، ويستعرض املقرر املعدات املستددمة ىف التنفيذ، ويتناول املقرر دراسة

 التطبيق ومدى مالءمتها للبيئة احمللية ودراسة اتاجتاهات احلديلة ىف التنفيذ.
AR x53    دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروعات 

ميمية من خالل وامهية الدراسات اتاقتصادية الالزمة قب  اختاذ الفرارات التص املقرر تعريف لدراسات اجلدوى للمشروعات
، ويتناول املقرر دورة تنمية التعرف على اقتصاديات اراضى البناء والتكاليف املبدئية وتكاليف التشغي  والعائد اتاقتصادى
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املشروع ودراسات اجلدوى اتاقتصادية التمهيدية وعناصر وجوانب دراسة اجلدوى اتاقتصادية )جدوى الدراسات 
 (.عالقات الزمن والتكلفة – املوارد البشرية –الرحبية اتاجتماعية  –التنظيمية واتادارية  –املالية  –الفنية  –التسويقية 
AR x54 اإلسكان فى الدول النامية 

يهدف املقرر اىل التعريف مبشاك  اتاسكان واملناطق السكنية ىف الدول النامية مع الرتكيز على مشكلة اتاسكان ىف 
املدتلفة للتعام  مع هذه املشكلة مع الرتكيز على الطبيعة املركبة لعمليات التنمية مصر، ويتناول املقرر تقدمي املداخ  

الشاملة والعمرانية والسكنية وامهية اجلوانب اتاجتماعية واللقافية واتاقتصادية واتادارية والتنظيمية والعمرانية ىف التعام  
والقضايا اتاساسية واملدارس الفكرية  ان الغري رمسىمعها ودور الفاعليات املدتلفة، ويتعرض املقرر اىل وضع  اتاسك

 ويتضمن املقرر دراسات حبلية ىف هذا اجملال. لقضايا لالسكان واتانظمة العاملية لالسكان،
AR x55 تصميم المجتمعات الريفية 

مية الريفية بدول يهدف املقرر اىل دراسة طبيغة اجملتمعات الريفية واسليب التعام  معها من خالل تقييم مشروعات التن
ودراسة اتاجتاهات العامة لتطوير الريف  ،العامل اللالث وتقييم التجربة املصرية ىف التنمية الريفية وتنمية املسكن الريفى

املصرى منذ ابخمسينات اىل التسعينات والسياسات احلالية لتنمية الريف املصرى ودراسة تاثري اجلوانب اتاجتماعية 
 سكن الريفى واحتاه الريف حنو احلضر.واتاقتصادية على امل

AR x61     الجغرافية الحضرى 
أننواع  ويتنناول املقنرر دراسنة ،دراسنة املنناطق احلضنرية وعالقاهتنا الداخلينة وابخارجينةو   تعرينف مبفهنوم احلغرافينا احلضنريةاملقرر 

سننننكان واملننننناطق السننننكنية يف املننننناطق اتاو الصننننناعات والتوظيننننف يف املننننناطق احلضننننرية و املننننناطق احلضننننرية ونظريننننات املواقننننع 
املنننناطق الرتفيهينننة يف املنننناطق و طبيعنننة مشنننكلة املنننناطق احلضنننرية الداخلينننة و نظنننم املواصنننالت يف املنننناطق احلضنننرية و احلضنننرية 
 تطبيقات عملية.  ويتضمن املقرراحلضرية 

AR x62     الفراغات الحضرية 
احلضرية وذلك لوضع اتاسس  التصميمية للفراغات احلضرية  يهدف املقرر اىل عرض منظور تارخيى ونظرى للفراغات
ويتناول املقرر تعريف الفراغات احلضرية والتكوين اتاجتماعى  ،العامة ولتوضي  العالقة بني العمارة والفراغات احلضرية

يم الفراغات ويعرض املقرر اسس تصميم وحتلي  وتقي ،للفراغات العامة ودور الذاكرة والرمزية ىف اتاحساس باملكان
 ويتضمن املقرر مناذج وتطبيقات حملية وعاملية واحباث ومتارين. ،احلضرية واملعاىن والرموز والقيم للفراغات

AR x63    البنية االساسية الحضرية 
املقرر يعطى منظور شام  للبنية اتاساسية احلضرية ومكوناهتا، ويستعرض املقرر اسس ختطيط شبكات املرافق )مياه، 

حى، كهرباء، طاقة( وشبكات الطر  ووسائ  النق  املدتلفة، ويتناول املقرر عالقة وتاثري البنية اتاساسية  على صرف ص
 التدطيط الغمراىن، ويعرض املقرر التقنيات احلديلة ىف ختطيط شبكات املرافق، تطبيقات عملية.

AR x64  نظم المعلومات الجغرافية 
 ، ويتنناول املقنرراجلغرافية  وتطبيقاهتا يف جماتات التصميم احلضري والدراسات احلضنريةتعريف مبفهوم نظم املعلومات املقرر 

نظنم اتاحنداثيات و مناذج املعلومات البسنيطة واملتقدمنة و أنواع املعلومات اجلغرافية و التطور التارخيي لنظم املعلومات اجلغرافية 
طننر  جتميننع البيانننات ومواصننافاهتا و مننات اجلغرافيننة وتطبيقاهتننا أجهننزة وبننرامج نظننم املعلو  ، ويعننرض املقننرروالتنسننيب اجلغرافيننة

نظنننم و طنننر  و تقنينننات اتاستشنننعار عنننن بعننند وتطبيقاهتنننا و تطبيقننات نظنننم املعلومنننات اجلغرافينننة يف جمنننال التصنننميم احلضنننري و 
 تطبيقات عملية. ،املعلومات اجلغرافية وتقنيات الواقع اتافرتاضي

AR x65 اإلقتصاد الحضرى 
اىل دراسة استددام التحلي  اتاقتصادى ىف تفهم وظائف املناطق احلضرية مع الرتكيز على دور السياسات يهدف املقرر 

العامة داخ  اتاطار احلضرى. ويتناول املقرر الدور الذى يلعبه التحلي  اتاقتصادى ىف تفهم املشاك  احلضرية املدتلفة 
ل للموارد. ويستعرض املقرر التعريف العام مببادىء علم مل  املواصالت ومتوي  ابخدمات واتاسكان والتوزيع العاد
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اتاقتصاد وحماور وادوات التحلي  اتاقتصادى واتاقتصاد العمراىن واحملددات اتاقتصادية للمدينة والطاقة اتاستيعابية 
 للمدينة واقتصاديات التنمية العمرانية. 

AR 402   تصميم حضرى( -إسكان  –مشروع التخرج  )مبانى عامة  
يقوم الطالب باختيار احد املوضوعات املعمارية ملشروع التدرج وتقدميه للحصول على املوافقة عليه، ويقوم الطالب حتت 
اتاشراف باجراء حبث  وحتديد الةرنامج التفصيلى للمشروع الذى مت اختياه، ويقوم بتقدمي مشروع معمارى عن طريق طرح 

عمارية على ان يؤخذ ىف اتاعتبار الوصول اىل حلول مبتكرة لتستند اىل فكر جديد وفلسفة جديدة لتحلي  املشكلة امل
العوام  اتاجتماعية واتاقتصادية واتا نشائية والبيئة احمللية واللقافية واحلضرية، وكذلك التزاوج بني العلوم للدروج مبنتج 

 معمارى يتواكب مع شك  العصر.
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 قسم اهلندسة اإلنشائية
 CE 161 1-نظرية اإلنشاءات  

 ،حساب ردود اتافعال ،أنواع اتامحال شروط اتاتزان اتاستاتيكى ،أنواع املنشاءات والركائز، تعريف باجملال، مقدمة
 ،الكمرات اتافقيةالقوى الداخلية ىف  ،التعريف بالقوى الداخلية )القوى العمودية وقوى القص وعزوم اتاحنناء واتالتواء(

اتاستبدال  ،العالقات التفاضلية بني اتامحال والقوى الداخلية ،كمرات ممتدة اتاطراف  ،كمرات بسيطة  ،الكوابي 
القوى الداخلية ىف الكمرات املفصلية املركبة  ،القوى الداخلية ىف الكمرات املائلة ،طريقة الكمرات اجلزئية ،والتصحي 

اتاطارات البسيطة واملفصلية و املركبة  ،القوى الداخلية ىف اتاطارات ،ريقة الفتحات الرئيسيةطريقة اتاجزاء اإلنشائية وط
الطر  التحليلية والطر  البيانية تاجياد القوى الداخلية بأعضاء  ،القوى الداخلية بأعضاء الرتكيبات الشبكية ،والعقود

 ة.الشبكيات البسيطة واملركبة واجملزئة ثانويا والكمرات الشبكي
CE 162  1-خواص المواد 

ماكينات اختبار املواد  ،الرجوعية ،املتانه ،املمطولية ،املقاومة ،اتانفعال ،اتاجهاد ،ابخواص امليكانيكية للمواد اهلندسية
شك  الكسر اختبارات  ،ابخواص امليكانيكية ىف الشد ،الشد اتاستاتيكى احملورى ،وأجهزة  املعايرة  ومقاييس اتانفعال

ابخواص امليكانيكية  ،اتاحنناء اتاستاتيكى ،ميكانيكا اتاهنيار ،ابخواص امليكانيكية ىف الضغط ،الضغط اتاستاتيكى ،الشد
اختبار اتاحنناء القص اتاستاتيكى  ،ميكانيكا اتاهنيار ىف اتاحنناء ،ىف اتاحنناء ىف حدود املرونه وفو  حدود  املرونه

استددامات احجار  ،احجار البناء وتقسيمات احجار البناء ،اختبار الصالدة ،الصالدة ،واتالتواء وميكانيكا اتاهنيار
خواص الركام التدرج احلبيىب وضبط  ،ركام ابخرسانة وأنواعه ،اتاختبارات املدتلفة لالحجار ،خواص اتاحجار ،البناء
اختبارات الركام  ،وى للركامالتفاع  الق ،الزيادة احلجمية للرمال ،املساحة السطحية وتأثريها على ابخرسانة ،اجلوده
خواص واختبارات أنواع اتامسنت  ،الرتكيب الكيمائى وخواصة الكيميائية ،مقدمة عن صناعة اتامسنت ،اتامسنت ،املدتلفة
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أنواع  ،اجلبس ،اختباراته ،الطوب أنواعه واستدداماته خواصه ،اختباراهتا ،اتاخشاب أنواعها واستددامها ،املدتلفة
 اختبارات اجلري.،خواص اجلري ،صناعته ،اجلري ،اختبارات اجلبس ،بس امليكانيكية واستعماتاتهخواص اجل ،اجلبس

 CE 163 2-نظرية االنشاءات 
 ،احملاور الرئيسية وعزوم القصور الرئيسية: خواص المساحات المستوية، خطوط التأثير للمنشآت المحددة استاتيكيا

الناجتة من العزوم حول حمور واحد و حول  :توزيع االجهادات العمودية ،صوردائرة مور للق ،دائرة مور للقصور الرئيسية
 :القص توزيع اجهادات ،نظرية لب القطاع ،القوى العمودية غري احملورية ،حمورين ىف القطاعات املتماثلة وغري املتماثلة

، اعات ذات احملاور غري الرئيسيةالقط ،مركز القص ،سريان القص ،القطاعات ابخطية ،القص ىف اتاحنناء، القص املباشر
اتاجهادات الرئيسية واتاجهادات ىف  :االجهادات واالنفعاالت المستوية ،تطبيقات على اتاعضاء ناقلة احلركة :االلتواء

 ،طريقة التكام  اللنائى الترخيم قى الكمرات:ل، وردات اتانفعا، بني اتاجهادات واتانفعاتات هاملستويات املائلة والتشاب
اتامحال : االنبعاج فى أعضاء الضغط )االعمدة( ،سهم اتاحنناء للكمرات ذات القطاعات املتغرية ،قة اتامحال املرنةطري

 أعضاء الضغط احململة بامحال غري حممورية وامحال جانبية. ،احلرجة لالعمدة املستوية احململة حموريا
   CE 164إنشاءاتنظرية مواد و  إختبار  

 ،اللننننىن اختبنننار ،الضننننغط اختبنننار اتاختبنننار،الشننند وماكينننننات  اختبننننار ،اتاسنننتاتيكى اتاتنننزان ،نفعننننالالقنننوى و اإلجهننناد واتا
أننننننواع ، اختبنننننارات الصنننننالدة ،الزحنننننف اختبنننننار التعنننننب، اختبنننننار ،الصننننندم اختبنننننار ،اتالتنننننواء اختبننننناراتالقنننننص و  اختبنننننارات

 ،تطبيقننات علننى الكننابوىل والكمننرات ،منحنيننات قننوى القننص وعننزم اتاحنننناء اإلنشنناءات،عناصننر  ،الوصننالت اإلنشنناءات،
 .اجلمالونات ،الكمرات الغري حمددة استاتيكيا  

  CE 1655-نظرية اإلنشاءات 
استاتيكا القوى، مفعول اتانفعاتات الداخلية ىف اتاعتاب الكابولية واتاعتاب املستوية، القوى الداخلية ىف املسنمات 

 لقص، القواعد ابخرسانية لآلتات الكهربية وتأثري اتاهتزازات عليها.)اجلمالونات(، توزيعات اإلجهاد العمودى وإجهاد ا
  CE 1661-هندسة إنشائية 

اختبارات وقياس ابخواص امليكانيكية للمواد)اختبارات  ،بيانات قوى القص وعزم اللىن للكمرات واهلياك  واجلمالونات
قياس  ،الدوارة، اختبارات الكمرة ،لصالدةاختبارات  الصدمات وا، الشد البسيط، الضغط، القص، اللى، اللىن (

 اتانفعال.
  CE 167خواص المواد واختبارها 

اساسات حتلي  اتاجهادات، انواع جتارب اختبار املواد املتلفة وغري املتلفة، اختبار اللحامات، خواص عالقة اتاجهاد 
 واتانفعال، الطر  التجريبية لتحلي  اتاجهادات.

 CE 264 3-نظرية اإلنشاءات 
 ،ذات القطاع املتغري واملرتكزة على ركائز مرنة الكمرات :طريقة التجميعب محددة استاتيكياالمنشآت الغير  تحليل

المنحنيات العظمى لقوى القص وعزوم االنحناء  :طريقة العزوم الثالثةتحليل المنشآت الغير محددة استاتيكيا ب
حساب التشكالت ىف املنشآت  :نظرية الشغل االفتراضى ،رنطاقة اتانفعال امل، للكمرات الغير محددة استاتيكيا

 احملددة استاتسكسا الناجتة عن اتامحال وتغريات درجة احلرارة.
CE 265  4-نظرية اإلنشاءات  

الكمرات واتاطارات والعقود والشبكيات  :ت الغير محددة استاتيكيا بطريقة الشغل االفتراضىآتحليل المنش
ت الغير محددة استاتيكيا بطريقة توزيع آتحليل المنش ، حترك الركائز وتغري درجات احلرارةتأثري ،والكمرات الشبكية

، طريقة النق  املتواىل ،ت املقيدة جانبياآاملنش ،عزوم النهايات امللبتة ،معامالت اجلساءة والتوزيع ونق  العزوم :العزوم
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ت الغير محددة آخطوط التأثير للمنش ،وتغري درجة احلرارة هبوط الركائز ،الركائز املرنة ،ت الغري مقيدة جانبياآاملنش
 .باستددام طر  التحلي  املدتلفة استاتيكيا
 CE 266 2-خواص المواد 

اهلواء  ،نزيف ابخرسانة الطازجة ،العوام  املؤثرة على خواص ابخرسانة الطازجة، التشغيلية والقوام ،خواص ابخرسانة الطازجة
 ،وصالت ابخرسانة ،صب ابخرسانة ،نق  ابخرسانة ،خلط ابخرسانه ،صناعة ابخرسانة ،نة الطازجةاختبارات ابخرسا ،احملبوس

ماء ابخلط مقدمة  ،طر  التصميم املدتلفة، تصميم ابخلطات ابخرسانية ،تسوية وتشطيب سط  ابخرسانة ،فك الشدات
مقدمة عن  ،املواد املسببه للهواء احملبوس ،ه للشكاملواد املؤجل ،املواد املعجلة للشك ،املواد امللدنه ،عن اضافات ابخرسانة

مقدمة عن انكماش ومتدد  ،التزهري ،ماء البحر ،صدأ احلديد ،املهامجة بالكيماويات ،نفاذية ابخرسانة ،حتم  ابخرسانة
مقاومة  ،ة الضغطمقاوم ،مقاومة ابخرسانة املتصلده ،زحف ابخرسانة والعوام  املؤثرة عليها ،معاير مرونة ابخرسانة ،ابخرسانة

اختبارات ابخرسانه  ،ميكانيكا اتاهنيار ،مقاومة القص ،مقاومة التماسك مع حديد التسلي  ،معاير الكسر ،شد اتانفال 
امحال  ،الصدم ،اختبار التماسك بني احلديد وابخرسانه ،اختبار شد اتانفال  ،اختبار اتاحنناء ،اختبار الضغط ،املتصلده
 ،اختبار تشارىب وايزود ،ابخواص امليكانيكية بأمحال صدم احنناء والتواء ،يكية بامحال شد صدمىابخواص امليكان ،الصدم

 ،الزحف ىف الشد ،عالقة الزحف والزمن واتاجهاد ،تأثري درجات احلراره على ابخواص امليكانيكية للمعادن ،زحف املعادن
أنواع  ،طبيعة اتامحال على املنشأت ،التعب ،زحفاختبار ال ،الزحف ىف اتالتواء ،اسرتخاء اتاجهاد زحف اتاحنناء

 الطر  الوضعية ،حد التعب ،اتاجهادات املدتلفة
 وردات توزيع ،اتاجهاد ،اتانفعال  ،وردات اتانفعال التعباختبارات  ،العوام  املؤثرة على مقاومة التعب ،ملقاومة التعب

 نظريات اتاهنيار. ،نفعالاستنتاج اتاجهادات الرئيسية باستددام وردات اتا ،اتانفعال
CE 267  6-نظرية اإلنشاءات 

مقدمة ىف الطر  والنظريات األساسية للنظم املقرر  دراسة املبادئ اتانشائية األولية للمنشآت املعمارية، املقرر يهدف اىل
 ملتانة واجلسائة،مبادئ السلوك األنشائى ابخاص بأنظمة البناء مل  ردود األفعال واألتزان واألستقرار واو  األنشائية

التحلي  اتاستاتيكى للقوى ودراسة القوى الداخلية وابخارجية واحللول التحليلية ىف حالة األجسام ويستعرض املقرر 
 املتماسكة املتزنة، طر  حساب ورسم اشكال القوى الداخلية مل  عزوم األحنناء وقوة القص والقوى العمودية.

CE 268 7-نظريات اإلنشاءات  
دراسة املباءىء اتانشائية األولية للمنشآت املعمارية، ويشم  طر  حساب التشكالت األنشائية وهبوط ل استكمالاملقرر 

مقدمة للمنشآت غري احملددة استاتيكيا  وحتلي  املنشاءات غري احملددة استاتيكيا  بطريقة املقرر  الكمرات احملددة استاتيكيا ،
األجهادات الداخلية ىف بعدين ويتضمن انواع األجهادات وخواص املساحات  حتلي  التجميع وطريقة العزوم اللالثة،

 وتوزيع األجهادات العمودية واجهادات القص واجهادات األلتواء وانبعاج األعمدة.
CE 269   المواد إختبارخواص و 

ابخرسانة واتامسنت  يشتم  املقرر على دراسة مواد البناء املدتلفة الغري معدنية مل  احجار البناء والطوب وركام
واتاخشاب والزجاج مع التغريف بانواعها وخواصها الفيزيقية وامليكانيكية واتاخيبارات املعملية الىت جترى عليها طبقا 

ويتضمن املقرر التعريف باتالياف املركبة والرقائق ومواد البناء املعدنية مل  الصلب الطرى والصلب  ،للمواصفات القياسية
واحلديد الزهر والنحاس واتاملونيوم مع دراسة سلوك هذه  املواد وخواصها امليكانيكية حتت تاثري اتامحال عاىل املقاومة 

ويتضمن املقرر  ،اتاستاتيكية ىف الشد والضغط احملورى واتاحنناء والقص وكذلك التعريف بصالدة املعادن وكيفية قياسها
ويعرف املقرر  ،ماكينات اتاختبار املدتلفة واجهزة قياس اتانفعالالتعريف باتاجهزة املستددمة تاجراء اتاختبارات مل  

 املواصفات القياسية للمواد مع مقدمة ىف ضبط اجلودة ىف استددام مواد البناء.
CE 271  1-خرسانة مسلحة 
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واص مراجعة خمتصره للمواد الداخلة ىف ابخرسانة املسلحة مع الرتكيز على ابخ ،اساسيات تصميم ابخرسانة املسلحة
التصميم بطريقة اجهادات التشغي  واحلاتات  ،متطلبات وطر  التصميم ،امليكانيكية حلديد التسلي  وابخرسانة املتصلده

سلوك القطاعات ابخرسانية املعرضه لالحنناء ىف حاتات ما قب  التشريخ وما  ،احلديه ومعامالت اتامان للمواد واتامحال
قطاعات املعرضه لالحنناء )طريقىت اجهادات التشغي  واحلالة احلديه( مناذج تصميم ال ،بعده وعند املقاومه القصوى

تصميم القطاعات  ،اتاهنيار والتصميم لتأثري القص، التماسك طول اتانتقال والرباط وأطوال وصالت اسياخ التسلي 
 املعرضه لالمحال احملوريه والتأثري املتداخ  لقوى الضغط واتاحنناء.

 CE 281 1-لتربةميكانيكا ا 
 ،تصنيف الرتبة ،قوام الرتبة املتماسكة ،عناصر الطني ،التدرج احلبيىب ،: عالقات الوزن/احلجمالخواص األساسية للتربة

نفاذية  ،: قانون دراسىالنفاذيةاختبارات الكلافة احلقلية. ،الدمك ىف املوقع ،: نظرية الدمك واختبار بروكتوردمك التربة
: اإلجهادات الكلية واملتعادلة واملؤثرة التغري ىف اإلجهادات المؤثرة، التجارب احلقلية ،ملعمليةالتجارب ا ،الرتبة الطبقية

مقاومة القص للرتبة  ،: أسس اإلهنيارمقاومة القص للتربة ،املص ىف الرتبة ،الرتبة املشبعة جزئيا ،اتاجهادات الكلية
التجارب املعملية  ،احلساسية وابخواص غري املتماثلة للطني ،اسكةنسبة الفراغات احلرجة مقاومة القص للرتبة املتم ،احلبيبية

التجارب احلقلية )اتاخرتا  القياسى،  ،جهاز املروحة املعملى( ،الضغط غري احملور ،ثالثى احملاور ،)القص املباشر
توى املائى، الوزن : وزن وحدة احلجوم، احمل برنامج اإلختبارات المعملية ،القص املروحى( ،اإلستاتيكى والديناميكى

، وجهاز املروحة املعملى( احملصور،الضغط غري  ،مقاومة القص ) القص املباشر ،النفاذية ،الدمك ،النوعى وحدود أتربرج
السريان: النظرية، شبكة السريان، النماذج احلسابية، التحلي  العددى، الرتبة غري املتجانسة، الرتبة غري املتماثلة، السدود 

: الضغوط اتاجيابية والسلبة والساكنة، نظرية رانكني، نظرية اتاسفني العامة، ضغط التربة الجانبىى السريان، الرتابية، قو 
: امليول املمتدة )اجلافة، املشبعة، ظروف التشبع(، اتزان الميولمعادلة كولوم، الضغط اجلانىب نتيجة امحال سطحية، 
ي  اتاتزان للرتبة ذات اتاحتكاك والتماسك، انشاء امليول، حتسني حتلي  اتاتزان عند واوية احتكاك داخلى، صفر، حتل

: نظرية املرونة )مح  مركز، مح  خطى، مح  منتظم( على االجهادات تحت االحتمال السطحيةاتزان امليول، 
: االنضغاط والتصلب)مسطحات سريطية، دائرية ومستطيلة(، شك  نيومارك، بصيلة اتاجهادات، تأثري الطبقات، 

ص اتانضغاط، اختبار اتاودوميرت، نظرية ترزكى للتصلب، اهلبوط الناتج عن التصلب، درجة التصلب، اتانضغاط خوا
: برنامج اتاستكشاف، الطر  املدتلفة، اخذ العينات، املياه اتارضية، استكشاف الموقعاللانوى، معام  التصلب، 

 قطاع اجلسة، تقرير الرتبة، اختبار املوقع.
CE 361  2-نشائيةهندسة إ   

معايري  نشاء،يهدف املقرر اىل تقدمي أسس تصميم املنشأت املعدنية، ويتناول املواضيع التالية:مواد اإل إنشاءات معدنية:
املنشآت املعدنية حتت تأثري األمحال  تزانإعضاء الشد، أتصميم  جهادات املسموح هبا،اإل محال،األ سس التصميم،أو 

عضاء املعرضة لقوى ضغط حمورى، تصميم ، تصميم األاألعمدة نبعاجإ ،دنية متعددة الطوابقإتزان املنشآت املع ،اجلانبية
استددام منحنيات تصميم األعمدة تاختيار  الشكاتات،تصميم ، ةالوصالت املسمارية وامللحومتصميم  الكمرات،

اعات الكمرات املركبة إستددام منحنيات تصميم الكمرات تاختيار قط ،قطاعات األعمدة املفتوحة و األنبوبية
 والكمرات ذات الفتحات باألعصاب وألواح الصاج املعرج لألرضيات.

CE 362   3-هندسة إنشائية  
يهدف املقرر اىل تقدمي أسس تصميم املنشأت ابخرسانية واملعدنية ابخرسانة املسلحة: اسس  الخرسانة المسلحة: -أ

املعرضة لالحنناء، توزيع اتامحال، تفاصي  تسلي  الكمرات،  تصميم املنشات ابخرسانية، حتلي  وتصميم القطاعات
البالطات املصمتة، اتاعمدة، السالمل، اتاطارات احملددة استاتيكيا، البالطات ذات اتاعصاب والبلوكات املفرغة، شبكة 

 الكمرات البالطات املسطحة، وصالت الوحدات اتانشائية سابقة الصب.
يهدف املقرر للتعريف خبواص وميكانيكا الرتبة واختبار وتصميم اتاساسات ابخواص  :ميكانيكا التربة واالساسات -ب

األساسات للرتبة: تصنيف الرتبة ، دمك الرتبة، انتقال اتاجهادات خالل الرتبة، انضغاط الرتبة، نظرية التدعيم، الضغط 
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دة، أحباث الرتبة باملوقع واختيار نوع اتاساس اجلانىب للرتبة، تصميم القواعد الضحلة، اتاساسات ابخازوقية، احلوائط السائ
 املناسب.

 CE 367 تحليل إنشائى بالطرق الحديثة 
مصفوفات اجلساءة  التحليل االنشائى بالمصفوفات:اجلساءة واتانلنائية لالعضاء اتانشائية،  :دراسة المصفوفات

جاتات احلدود، حساب القوى الداخلية  ،ة للمنشأمعادلة اجلساءة العام ،)املستوية والفراغية( تاعضاء املنشآت املدتلفة
استخدام الحاسب اآللى فى تحليل باتاعضاء، تأثري حترك الركائز وتغري درجات احلرارة، دراسة خطوط التأثري، 

 ت.آاستخدام البرامج المتداولة لحل المنش ،باستخدام طريقة الجساءةالمنشآت 
CE 368  هندسة مواد متقدمة 

 يبوكسيات، ابخرسانة البوملرية، انواعها، خواصها، تطبيقاهتا، اتالياف وانواعها املدتلفة، ابخرسانة ذاتالبوليمرات واتا
اتالياف، خاص ابخرسانة ذات اتالياف، صناعة وتطبيقات ابخرسانية ذات اتالياف، نظريات اتاهنيار للدرسانة ذات 

سلوك املواد املركبة، حتت تأثري  ،(Ferro-Cement)املركبة اتالياف، اتالياف ىف الضغط، الشد، اتاحنناء، القص، املواد 
اتاجهاد املدتلفة، مقدمة عن نظريات املواد املركبة، الركام ابخفيف، الركام الطبيعى والصناعى، ابخرسانة ابخفيفة، خرسانة 

 سانة ابخفيفة،العزل، خرسانة القواطع، ابخرسانة  اتانشائية، خواص  ابخرسانة ابخفيفة، تصميم ابخلطات للدر 
 الكتلية وابخرسانة اللقيلة، خرسانة خاصة )ابخرسانة احلرارية، ابخرسانة ابخرسانةنظريات اتاهنار حتت اتاجهاد املدتلفة، 

 عدمية اتانكماش(، السريميك، مقدمة من املواصفات املصرية والدولية.
CE 369  تصميم المنشآت الصناعية والمبانى العالية 

األنواع املدتلفة للهياك  ابخرسانية للصاتات املتسعه للمنشات الصناعية و  ،اختيار النظم اإلنشائيةاألسس الىت حتكم 
 ،النظم اإلنشائية الىت توفر اضاءه غري مباشره ،اهلياك  العقديه ،اهلياك  ،التفاصي  ابخاصة باملنشات ،املباىن العامه

تصميم املباىن ابخرسانية حتت تأثري اتامحال العرضية )امحال  ،العالية النظم اإلنشائية للمباىن ،اتاسقف اإلنشائية املزدوجة
 ترميم وتدعيم املنشآت ابخرسانية املسلحة. ،الرياح والزتازل(

 CE 372 1-منشآت معدنية 
 مواد األنشاء ومعايري وأسس التصميم واتامحال واتاجهادات املسموح هبا، اتاتزان واتانبعناج، تصميم أعضاء الشد،

يم األعضاء املعرضة لقوى ضغط حمورى، تصميم الكمرات، تصميم اتاعمدة املعرضة لقوى ضغط غري حمورية، تصم
تصميم اجلمالونات واهلياك ، الوصالت املسمارية وامللحومة، الشكاتات والركانز، مقدمة لتصميم املنشأت ذات اجلدار 

البحور الواسعة، مقدمة لتصميم املشأت بطريقة معامالت الرقيق، املنشأت الصناعية واتاوناش، املباىن العالية وذات 
 اتامحال واملقاومة القصوى.

CE 373  2-خرسانة مسلحة  
نظم وتصميم اتارضيات واتاسقف ابخرسانية، حاتات حدود التشغي ، حند سنهم اتاحننناء، حند التشنريخ، تصنميم واعنداد 

القوالنب املفرغننة وذات اتاعصناب )لبالطننات ذات اتاجتنناه التفاصني  لنننظم البالطنات واتاسننقف، البالطنات املصننمتة وذات 
الواحننند واتاجتننناهني(، الكمنننرات الشنننبكية والبالطنننات املعصنننبة، البالطنننات واتالنننواح الاللنننواح الالكمرينننة، مقارننننة بنننني الننننظم 

، اختيننار املدتلفننة لتصننميم األسننقف، تصننميم وتفاصنني  الكمننرات احلاملننه لالسننقف، اللننى ىف األعضنناء ابخرسننانية، السننالمل
النننظم اإلنشننائية، تصننميم واعننداد الرسننومات التفصننيلية، تصننميم اتاعمنندة واحلننوائط والقواعنند واملنشننأت اهليكليننة، تصننميم 
اتاعمنندة النحيفننة )مقينندة وعننري مقينندة(، تصننميم احلننوائط ابخرسننانية املسننلحة، تصننميم القواعنند ابخرسننانية املسننلحة، النننظم 

 للهياك  ابخرسانية البسيطة. اإلنشائية وتصميم واعداد التفاصي 
CE 377  خرسانية تصميم كبارى 
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الكبارى  ،طريقة الشبكيات ،حتلي  ومتيم الكبارى ابخرسانية باستددام طر  متقدمة ،التصميم املتقدم للكبارى ابخرسانية
 والطريقة الكابولية.، الطريقة التجزيئية الطريقة التقليدية ،طر  تنفيذ الكبارى ابخرسانية ،ذات القطاعات الصندوقية

  CE 3782-منشآت معدنية 
تصميم املنشآت بطريقة اللدونة، معامالت اتامحال واملقاومة القصوى اتاعضاء وطر  التحلي  اللدن، مقاومة وسلوك 
اهلياك  واعضائها بعد حدود املرونة، املنشآت املدرفلة على البارد، تصميم اتاعضاء املعرضة لقوى ضغط حمورى 

 واتاعمدة الكمرية والوصالت، التفاصي  اتانشائية. والكمرات
 CE 382هندسة األساسات 

 تفاع  األساس ،هبا، الكلية والصافية  : تعاريف )قدرة التحم  القصوى، املسموحالسطحية  قدرة التحمل لألساسات
إلخرتا  القياسى، املدروط املعادتات املدتلفة لقدرة التحم  قدرة التحم  بناء على اتاختبارات احلقلية )ا ،والرتبة

اهلبوط  ،: اهلبوط اللحظى واهلبوط طوي  املدىهبوط األساسات السطحية، (الديناميكى واتاستاتيكى، لوح التحمي 
: أنواع األساسات )منفصلة، شريطية، مشرتكة، تصميم األساسات السطحية ،اهلبوط املسموح به ،الكلى واملتفاوت

إنشاء  ،جهاد التشغيلى و اتاجهاد األقصى(اتاالتصميم اإلنشائى )طريقة  ،لتحم قدرة ا ،الشدادات( عمق التأسيس
، طر  احلفر :انشاء األساسات ،: اختبار التصلب اختبار ثالثى احملاوربرنامج اإلختبارات المعملية ،األساسات

د األساسات حتت يتشي ،عزل األساسات ،تصريف املياه من املوقع ،التصميم اإلنشائى لدعائم احلفر ،معدات احلفر
 ،احلوائط ابخرسانية ،احلوائط اللوحية ،أسس التصميم واتانشاء للحوائط التلاقلية ،: أنواعهادةنالحوائط السا ،املياه

معدات  ،مواد اإلنشاء ،: تصنيفهااألساسات الخازوقية، أكتاف الكبارى والدعائم ،الرتبة املسلحة ،احلوائط املفتوحة
ابخوازيق املقاومة  ،احلم  السلىب لالحتكاك ،يق حتت تأثري األمحال احلم  األقصى بخازو  مفردسلوك ابخواز  ،اإلنشاء

التصميم  ،سلوك جمموعات ابخوازيق ، يجتارب التحم ،قدرة التحم  للدواز  بالعالقات الديناميكية ،للرفع ألعلى
 .اإلنشائى للوسائد

CE 384   هندسة التشييد 
ييد واهلندسنة املدنينة، الكسنارات، معندات ابخرسنانة، معندات املقاومنة، التنسنيق بنني املعندات الشدات والفرم، معندات التشن

 املدتلفة، صب ابخرسانة لوسائ  التشييد ابخاصة، طر  التشييد املدتلفة.
CE 385  إدارة المشرعات الهندسية 

 املشروعات اهلندسية، ىفوث العمليات انواع املشاريع اهلندسية، مقدمة ىف حبوث العمليات، تعاريف اساسية، تطبيقات حب
ابخوارزمات، الةرجمة ابخطية، احل  البياىن، عناصر النمذجة الرياضية، منذجة مشاك  املشروعات اهلندسية، ختصيص املوارد  

ت النادرة، حتلي  احلساسية للح  اتامل ، احل  اجلةرى، الصورة القياسية لنماذج الةرجمة ابخطية، طريقة مسبلكس، حاتا
خاصة ىف تطبيق طريقة مسبلكس، حتلي  احلساسية للح  اتامل ، مشاك  النق ، تطبيقات مناذج النق  ىف مشروعات 
اهلندسة، طر  احل  الرياضى، مشاك  التدصيص، تطبيقات مناذج التدصيص ىف املشروعات اهلندسية، طر  احل  

ت، حتديد اقصى استفادة من الطر  املتاحة، الةرجمة الديناميكية، الرياضى، الشبكات، حتديد اق  مسافة على الشبكا
عناصر النمذجة للةرجمة الديناميكية، امللة تطبيقية على الةرجمة الديناميكية، طر  احل  الرياضى، استددام الةرجميات 

 سية. املتدصصة، املدخالت دلي  املستددم، املدرجات، مشروعات تطبيقية، حالة دراسية ملشروعات هند
   CE 3862-ميكانيكا التربة 

: النزح السطحى، نظام آبار الرتشي ، نظام الآبار اعمال نزح المياهىف حالة تصريف وعدم تصريف املياه،  اتزان الميول
الضحلة، نظام الآبار العميقة، التكوينات املرحلية، هبوط اتارض اثناء ختفيض املياه اتارضية، تصميم املرشحات، تنمية 

: ظاهرة التصلب ثنائى احملاور، تعجي  اتانضغاط والتصلب باستددام االنضغاط والتصلبار، اختبار الضخ، اتاب
: الغرض، اجهزة اتانكلينوميرت، نقط اتانتفاخ واهلبوط، اجهزة القياسات للتربة واالختبارات الحقليةاملصارف الرأسية، 

بة، اختبار لوح التحمي ، اختبار اتاخرتا  الديناميكى آبار املالحظة، القياسات احلقلية لضغط مياه مسام الرت 
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: الدمك الديناميكى، الدمك تحسين خواص التربةواتاستاتيكى، جهاز البيزوكون، مقياس الضغط، جهاز الديالتوميرت، 
 العميق، احلقن، خوازيق الرمال واجلري، احالل الرتبة، تسلي  الرتبة.

CE 387  التفتيش وضبط الجودة والترميم 
التفتيش على  ،التحقق من اجلوده ،منحنيات خط اجلوده ،جتميع املعلومات والطر  ،طر  اخذ العينات ،طر  اتاختبار

نفاذية وحتميلية  ،التفتيش على مواد املنشئات املعدنية قب  وبعد التشيد ،مواد املنشئات ابخرسانية قب  وبعد التشييد
 ،احلماية الكاثودية ،محاية املعادن من العوام  اجلوية ،اللحام ،لفة وتطبيقاهتامواد الرتميم وطر  الرتميم املدت ،ابخرسانة

 اتاختبارات الغري متلفه.
CE 474  1-منشآت وكبارى خرسانية 

تصميم الكمرات  ،البالطات ابخرسانية حتت امحال العجالت ،تصميم ،األمحال ،النظم اإلنشائية للكبارى ابخرسانية
الكبارى الكمريه )الكمرات الرئيسية  ،الكبارى من البالطات ابخرسانية )التحلي  والتصميم( ،ه(ئالعرضية )مرنه وجاس

 كراسى اتارتكاز واملنشات السفلية للكبارى ابخرسانية.  ،ذات حبور بسيطة أو مستمرة بقطاعات ثابتة أو متغرية(
  CE 4753-منشآت وكبارى خرسانية 

الكبارى  ،طريقة الشبكيات ،ي  ومتيم الكبارى ابخرسانية باستددام طر  متقدمةحتل ،التصميم املتقدم للكبارى ابخرسانية
 ، الطريقة التجزيئية والطريقة الكابولية.الطريقة التقليدية ،الكبارى ابخرسانية تنفيذ طر  ،الصندوقيةالقطاعات ذات 

  CE 4761-منشآت وكبارى معدنية 
 طر  التصميم املللى ،الكبارى املعلقة ،املعدنية والتشريك ىف املنشآت  التعب ،واملعلقة الفراغية  القشريات واملنشآت 

 فحص الكبارى وتقييمها وطر  التدعيم والتقويه واتاحالل. ،وسلوك الكبارى
  CE 4792-منشآت وكبارى معدنية 

املستددمة، نصميم  النظم تالنشائية للكبارى، انواع اتارضيات، امحال التصميم، تصميم الكبارى اجلمالونية: القطاعات
اتاعضاء والوصالت، تفاصي  اتانشاء، تصميم الكبارى امللجمة، انواع القطاعات، طر  التحلي  اتانشائى، تصميم 

 القطاع.
CE 483  1-العقود والكميات والمواصفات  

املقايسة  ،كوناهتاعقود املشروعات اهلندسية وم ،اجملاتات الىت تتناوهلا املشروعات اهلندسية وطر  القياس املستددمة
ختطيط مواقع تنفيذ  ،مواصفات أعمال اهلندسة املدنية، األعمال ومراح  جتهيز جدوال الكميات ،الكمية لبنود
 حتلي  عناصر التكلفه وتقدير فئات األسعار. ،املشروعات
CE 488 2-العقود والكميات والمواصفات 

 التسريع ىف تنفيذ املشروعات. ،التدطيط الزمىن للمشروعات ،املنازعات واملطالبات والتحكيم، اسرتاتيجية العطاءات
 CE 402 المشروع  

يقوم الطالب حتت إشراف أعضاء هيئة التدريس بإعداد مشروع البكالوريوس يف أحد التدصصات بالقسم والىت يعلن 
 عنها سنويا.
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 واهليدروليكا  قسم  هندسة الري

 CE 231 ولوجيا          ر هيد 
قياس وتوافق بيانات  اختبار : قياس كميات مياه األمطار، حساب العمق املتوسط ملياه األمطار،لدورة الهيدرولوجيةا

هيدرولوجية حوض نهر حمطات األرصاد وتقدير البيانات الناقصة، قياس كميات البدر والنت  وحساب قيم التدل . 
ر مياه هنر الني ، املشروعات الكةرى املقامة على النهر، مشروعات حلوض هنر الني ، مصاد الظروف املناخية املميزة :النيل

: قياس املنسوب والسرعة والتصرف والعالقة بني املنسوب قياسات الجريان في المجاري المائيةالتدزين املقرتحة. 
ملستددمة يف والتصرف. املنحىن الزمىن للتصرف واستنتاجه، منحىن الوحدة واستنتاجه، انتقال الفيضانات والطر  ا

والتدزين بعيد املدى. املياه اجلوفية وحركتها خالل ابخزانات  السنويالتدزين  .دراستها خالل خزان أو جمرى مائي
 اجلوفية، استدراج املياه اجلوفية، آبار املياه وطر  حفرها، املياه اجلوفية يف مصر.

 CE 232 1–هيدروليكا     
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اتزان  ،الضغوط على سط  مغمور ،معادتات أويلر لالتزان ،الضغط عند نقطةشدة  ،السوائ  الساكنة ،خواص السوائ 
الفتحات  ،قياس التصرفات ،معادتات اتاستمرار والطاقة وكمية احلركة ،السكون النسيب للسوائ  ،األجسام الطافية

تفريغ  ،وازي أو على التواىلتوصي  املواسري على الت ،تدفق السوائ  حتت ضغط يف املواسري ،كينامتيكا السوائ   ،واهلدارات
 الطر  املائي يف املواسري. ،شبكات املواسري ،ابخزانات

 CE 321 هندسة الري والصرف   
التدطيط والتصميم  ،التحكم واتادارة يف توزيع مياه الري ،اتاحتياجات املائية للري ،ختطيط شبكات الرتع واملصارف

تصميم شبكات  ،)التقليدي نصف اللابت واحملورى(، الرى بالتنقيطاملبدئي لنظم الرى: الرى بالغمر، الرى بالرش 
 النواحي البيئية واتاقتصادية.  ،الصرف لألراضي الزراعية

  CE 3221-تصميم منشآت الرى  
 التحلي  اهليدروليكي، تصميم املنشآت الناقلة للمياه وتشم  الةرابخ والسحارات والبداتات:الغرض والوصف واملكونات

تصميم األكتاف وحوائط املداخ .دراسة التسرب أسف   ،التصميم اهليدروليكي واإلنشائي للمنشأ ،خالل املنشأللجريان 
تصميم  ،قوى الرفع املائي ،شبكة اجلريان ،نظرية التسرب خالل الرتبة املسامية املنشآت املعرضة لفر  ضاغط:

 النحر خلف املنشآت والطر  املستددمة ملقاومته. ،اظاهرة اتانيار األنبويب خلف املنشآت وطر  احلد منه ،الفروشات
 ،التحلي  اهليدروليكي للجريان خالل املنشأ ،تصميم اهلدادرات والقنوات واملفيضات: الغرض والوصف واملكونات

 التصميم اإلنشائي. ،التحلي  اهليدروليكي ،الوصف واملكونات تصميم منشآت الري املتطور: .التصميم اإلنشائي
  CE 324تصميم نظم الرى المتطورة 

تصميم نظام الرش التقليدي اللابت  ،األنواع املدتلفة لنظم الرى بالرش والتنقيط، ومالئمة ك  منها لظروف التشغي 
الري : احملوري، املدفعي، وابخطي. تصميم النظم السيارة للري بالرش ،ري املسطحات ابخضراء ،ونصف اللابت

هيم أساسية )املساحة املبللة، التحكم يف امللوحة، اتاحتياجات املائية والغسيلية، انتظام مفا، : مكونات الشبكةبالتنقيط
 املواصفات وحساب التكاليف. ،املشاك  العملية يف نظام الرش والتنقيط ،الطر  املائي ،تصميم أجزاء الشبكة ،التنقيط(

  CE 325تصميم خطوط وشبكات المواسير 
 طبقة ،على املواسري الصلبة واملرنة  األمحال ،وىلناع الطناملسار األفقى والقط ،ملواسريأنواع ا ،التصرفات التصميمية

 حتلي  ،تصميم املآخذ ،غرف احملابس  ،وصالت التمدد ، حمابس التحكم واهلواء والتفريغ ،التصميم اتانشائي ،األساس
تصميم نظم محاية املواسري من  ،لطر  املائيا ،مضدات التقوية ،ابخزانات األرضية والعلوية، وتصميم شبكات املواسري

 الطر  املائي.
  CE 3332–هيدروليكا  

منحنيات خط  ،منحنيات األداء ،أنواع املضدات ،التصميم اتاقتصادي بخطوط املواسريخطوط المواسير والمضخات: 
هيدروليكا  املضدات.اختيار  ،توصي  املضدات على التواىل والتوازي ،التحكم يف التصرف ،املواسري واملضدات

معادتات مقاومة اجلريان املنتظم  ،معادتات اتاستمرار والطاقة وكمية احلركة ،تصنيف التدفقالقنوات المكشوفة: 
تصميم القطاعات العرضية  ،توزيع جهد القص والقص احلرج ،توزيع السرعات للتدفق الطبقي واملضطرب ،املستقر

 التدفق املتدرج التغري. ،القفزة اهليدروليكية ،الىت يتغري فيها منسوب وعرض القاع هيدروليكية القنوات ،للقنوات املكشوفة
مناذج املواسري  ،والديناميكى التشابه اهلندسي والكينماتيكي ،التحلي  البعدي ونظرية باكينجهامالنماذج الهيدروليكية: 

 سي.النماذج الىت خيتلف فيها املقياس األفقى عن الرأ ،والقنوات املكشوفة
  CE 334هيدرولوجيا تطبيقية 

محاية  ،حساب تصرفات تدفقات السيول ،ختطيط مساحات اتاستقبال ملياه األمطار وحتديد مسارات )خمرات( السيول
 تداخ  مياه البحر املاحلة. ،تصميم نظم جتفيف مواقع تنفيذ املنشآت املائية ،املدن واملنشآت من اخطار السيول

  CE 335قيةهيدروليكا تطبي 
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 ،حركة الرسوبيات يف األهنار ،النحر واملشاك  النامجة عنه ،تطبيقات عملية يف السريان متدرج التغري ،قياس التصرفات
 ،الرتسيب والنحر الشام  يف اتاهنار واجملاري املائية ،النحر احمللىحول دعامات الكباري وخلف املنشآت اهليدروليكية

 هتذيب األهنار.
 CE 337 يدروليكيةالمنشآت اله 

تصميم وانشاء السدود الركامية  ،القوى والضغوط الىت تتعرض هلا املنشآت اهليدروليكية، ختطيط املنشآت اهليدروليكية
تصميم وانشاء منشآت اهلبوط  ،تصميم وانشاء املفيضات ،تصميم حمطات الرفع ،والعقدية وابخرسانية املسلحة

 تبطني الرتع. ،محاية ميول وجسور قنوات الرى ،ئةمنشآت هتدير الطاقة وأحواض التهد ،)السقوط(
  CE 4232-تصميم منشآت الري  
 ،تصميم البوابات ومنشآت رفعها ،تصميم الكوبري فو  القنطرة ،التصميم اهليدروليكي ،انواعها ومكوناهتاالقناطر: 

ملئ وتفريغ  ،ابعاد غرفة اهلويس ،أنواعها ومكوناهتا األهوسة المالحية: تصميم البغال والفروشات واألكتاف واألجنحة.
التصميم اإلنشائي  ،األبعاد التجريبية لألهوسة املالحية ،أبعاد الةرابخ اجلانبية ،األهوسة املالحية وازالة الطمي املرتسب

التحلي  اتانشائي للسدود  ،أنواع السدود السدود: تصميم احلوائط والفرشة والبوابات. ،وحاتات التحمي  املدتلفة
 تصميمها. ،مكوناهتا، انواعهامحطات الرفع: مفيضات السدود. ،تصميم السدود الرتابية والركامية ،سانيةابخر 

  CE 436تطبيقات الحاسب اآللي في المنشآت الهيدروليكية 
لك   التصميم اهليدروليكي واإلنشائي ،يشتم  املقرر تطبيقات يف اجملاتات الآتية: التدفق يف املواسري واجملاري املكشوفة

 ،قوى الرفع املائي ،التسرب اسف  املنشآت ،البوابات ،شبكات املواسري ،من الةرابخ والسحارات والسدود الرتابية والركامية
 هيدروليكا الآبار.

  CE 402المشروع  
يقوم الطالب حتت إشراف أعضاء هيئة التدريس بإعداد مشروع البكالوريوس يف أحد التدصصات بالقسم والىت يعلن 

 ها سنويا.عن
 

 قسم  هندسة املواصالت

 CE 141 1-المساحة والطبوغرافيا  
الرفع  ،الرفع بإستددام البوصلة املنشورية ،الرفع بإستددام أدوات القياس الطوىل ،أساسيات املساحة ،املساحة وأقسامها

شبكات الرتافرس ، قفولة واملوصلةالرتافرسات املفتوحة وامل ،قياس الزوايا األفقية والرأسية ،بإستددام اللوحة املستوية
 املساحة البحرية. ،حساب املساحات وتقسيم األراضى ،توقيع املشروعات ،املساحة التفصيلية وترتيب ابخرائط ،وضبطها

 CE 142 1-الرسم المدنى  
الساندة جبميع احلوائط  ،مباىن الطوب وجماتات إستددامها ،الطوب وطر  البناء ،مقدمة وتعريف بأنواع املنشآت املدنية

منشآت  ،أكتاف الكبارى والدعائم ،أنواعها سواء كانت من الطوب أو من ابخرسانة العادية أو من ابخرسانة املسلحة
دراسة قطاعات اجملارى املائية وتأثري تغيري مناسيبها على أشكال  ،الرى من برابخ وسحارات وبداتات وهدارات وكبارى

 املنحنيات البسيطة واملركبة والرأسية وإستدداماهتا. ،اقطاعات الطر  وتقاطعاهت، القطاعات
 CE 143  الجيولوجيا الهندسية 
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ابخواص الطبيعية واهلندسية  ،األشكال البنائية للصدور ،أنواع الصدور ،تعريف اجليولوجيا اهلندسية ونشأة األرض
الطر   ،ابخزانات وعالقتها خبواص الرتبةالسدود و  ،جيولوجية األنفا  ،املياه حتت األرضية ،قطاعات الرتبة ،للصدور

 ابخرائط اجليولوجية. ،السيزمية للمس  اجليولوجى
 CE 144 2-المساحة والطبوغرافيا  

ابخرائط  ،القطاعات الرأسية ،امليزانية بالليزر ،امليزانية اهليدروستاتيكية ،امليزانية البارومرتية ،امليزانية الدقيقة ،امليزانية اهلندسية
 تسوية األراضى. ،مسافات النق  ومنحىن التوزيع الكمى ،الكميات ىف األعمال الرتابية ،حساب احلجوم ،ريةالكنتو 

 CE 145 2-الرسم المدنى  
كبارى   ،الكبارى احلديدية ،الكبارى ابخشبية ،كبارى من ابخرسانة املسلحة  ،كبارىعقود املباىن  ،مداخ  وخمارج الكبارى

املنشآت املعدنية من مجالونات  ،التصميم اهلندسى للسالمل ،ت وتقاطعات السكك احلديديةقطاعا ،الةرابخ من املواسري
املنشآت ابخرسانية من كمرات  ،املنشآت املعدنية من القطاعات املفرغة ،وهياك  وخزانات ووصالهتا باملسامري أو اللحام

واء كانت منفصلة أو مشرتكة أو شريطية األساسات السطحية س ،وبالطات وأعمدة وحوائط وكيفية تشكي  احلديد هبا
 املمرات املالحية وحواجز األمواج ومنشآت الرتاكى. ،وطر  ربطها
 CE 146 تطبيقات الحاسبات فى الهندسة المدنية 

، نظم التشغي  ،إنرتنت ،شبكات احلاسبات، أنظمة احلاسبات احلديلة )احلاسبات الشدصية ،مبادىء الةرجمة بلغة فورتران
 تطبيقات ىف إدارة املشروعات(. ،عددية تطبيقات، )تطبيقات إحصائيةىف اهلندسة املدنية تطبيقات ، الةرجمة(

CE 246  3-المساحة والفوتوجرامترى  
قياس املسافة الكهرومغناطيسى  ،تعيني معدتات اإلحندار ،ملساحة التاكيومرتية: الطر  املدتلفة للقياس التاكيومرتىا

املنحنيات األفقية  ،حتديد املوضع املساحى باألقمار الصناعية ،جهاز احملطة املتكاملة، حاتهومصادر األخطاء به وتصحي
املنحنيات املركبة والعكسية )أجزاؤها وعناصرها وطر   ،البسيطة )أجزاء  وعناصر املنحىن البسيط وطر  التدطيط(

ظرية األخطاء )معايري دقة األرصاد، نظرية جاوس، ن ،املنحنيات الرأسية )أجزاؤها وعناصرها البسيطة واملركبة( ،التدطيط(
عناصر املساحة  ،املساحة التصويرية )أنواع املساحة التصويرية وأغراضها ،اإلحتماتات، الطر  املدتلفة لضبط األرصاد(

أزواج  ،ملساحة اجلويةاملوزيك وأنواعه، تنفيذ ا ،الصور اجلوية الرأسية )اإلزاحات ،معايرهتا(، الكامريا اجلوية: أنواعها ،اجلوية
املساحة التصويرية  ،أجهزة التوقيع وإنتاج ابخرائط ،الصور املائلة ،الصور والقياس من الصور اجملسمة وأجهزة القياس

 الرقمية(.
  CE 251تخطيط النقل وهندسة المرور 

التقييم الفىن  ،لنماذج الرياضيةا ،مراح  التدطيط ،مبادىء ختطيط النق  )اهلدف ،ديناميكا احلركة لوسائ  النق  املدتلفة
 ،التدطيط األمل  للنق  العام داخ  املدن ،إحتياجات النق  العام ،النق  العام: نظم النق  العام ،واإلقتصادى والبيئى

، نق  البضائع )نظم نق  البضائع ،السعة والتشغي  وجداول املسري( ،وحدات السري ،ابخطوط ،احملطات، املسارات
 ،العوادم ،النق  والبيئة)الضوضاء ،السعة ومبادىء التشغي ( ،احملطات، التدزين، معدات املناولة، ضائعسلسلة نق  الب

التقاطعات بدون  ،مجع وحتلي  البيانات ،هندسة املرور)مبادىء احلركة ومستوى ابخدمة ،متطلبات البيئة لتدطيط النق (
مبادىء  ،إحتياجات ومرافق املشاه والدراجات ،السيارات إنتظار ،التقاطعات ذات اإلشارات الضوئية ،إشارات ضوئية

 إدارة املرور(.  ،األمان املرورى ،التدطيط اهلندسى لشبكات ومرافق املرور

  CE 347 المساحة الجيوديسية 
ضبط  ،شبكات التضليع ،طر  ضبط شبكات امللللات ،املتانة ،اإلشرتاطات اهلندسية ،شبكات امللللات ومواصفاهتا

 ،التقاطع األمامى، الضبط بطريقة التغيري ىف اإلحداثيات ،الشبكات ذات األرصاد املزدوجة وضبطها ،التضليعشبكات 
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املواقع ، املنحنيات على سط  األسفرويد ،شك  األرض ،شبكات امليزانيات الدقيقة ،امليزانيات امللللية ،التقاطع العكسى
 مساقط ابخرائط. ،اجليوديسية

  CE 348قنيات واألجهزة الحديثة فى المساحة تطبيقات الت 
إستددام  ،حمطات الرصد املتكاملة ،التاكيومرتية اإللكرتونية ،إستددام املوجات الكهرومغناطيسية ىف القياس للمسافات

إستددام التيودوليت اجلريوسكوىب ىف مساحة  ،إستددام الليزر ىف التوقيع الدقيق للمحاور ،الليزر ىف تسوية األرضى
 نظم املعلومات اجلغرافية. ،إستددام النظام العاملى ىف التلبيت األفقى والرأسى باألقمار الصناعية ،  واملناجماألنفا

  CE 349  التخطيط والتوقيع المساحى لمشروعات الهندسة المدنية 
 ،اإلحداثيات ختطيط املشاريع الطولية بإستددام ،التقاطع العكسى ،التقاطع األمامى ،اإلحداثيات وكيفية إجيادها

التدطيط الطوىل والعرضى ألنواع املنحنيات  ،التدطيط الطوىل والعرضى للمنحنيات األفقية البسيطة واملركبة والعكسية
الضبط  ،مساحة األنفا  ،تلبيت الروبريات للمشاريع املدتلفة ،ختطيط املنحنيات الرأسية البسيطة واملركبة ،اإلنتقالية

 ،ختطيط األعمال اإلنشائية ىف املواقع املائية ،ختطيط خطوط السكك احلديدية ،ور األنفا األفقى والرأسى لتقاب  حما
 حماور الكبارى وأساساهتا.

CE 356   هندسة الشواطىء 
 ،حركة املواد الرسوبية، أسباب النحر والرتسيب ىف مناطق عدم اإلتزان ،إتزان خط الشاطىء ،حركة األمواج والتيارات
تغيري  ،احلواجز املوازية الغاطسة والطافية واملتقطعة ،احلوائط الساندة والكت  ،األلسنة البحرية ،طىءمنشآت محاية الشوا

املعادتات الوضعية والنظرية للحركة ىف  ،تكسية خط الشاطىء ،خواص املوجة املتقدمة وتعدي  جيولوجية قاع البحر
 التغذية بالرمال.  ،مناطق املنشآت البحرية

  CE 452لسكك الحديدية هندسة ا 
حتديد السرعة القصوى للمحافظة على سرعة جتارية  ،ديناميكية احلركة )املقاومات الىت تصادفها القطارات ،مقدمة عامة

 ،قطاع التزليط وتصميمه ،السكة )أساس السكة ،الفرام  ومسافة الرباط( ،التسارع والتناقص ،اإلحندار احلاكم ،حمددة
 ،اإلجهادات املؤثرة على السكة( ،لبيبت القضبان بالفلنكات وربط القضبان بعضها البعضوسائ  ت ،القضبان ،الفلنكات

عناصر  ،منحنيات اإلنتقال وطر  تنفيذها ،إرتفاع الظهر عن البطن ،التدطيط )املي  العرضى للسكة ىف املنحنيات
 ،التدطية ،املقصات ،لتحاوي ا ،التقاطعات ،تفريعات السكك )املفاتي  ،القطاعات الطولية والعرضية( ،التدطيط
 ،ختطيط احملطات ،حمطات البضائع ،احملطات )حمطات الركاب ،التفريعات( ،املقاسات التدطيطية للتفريعات ،املفصالت

 ،أنواع اإلشارات امليكانيكية ،اإلشارات )تطور اإلشارات ىف مصر ،أحواش العربات( ،ختطيط وتصميم حمطات الفرز
أقسام البلوك ، اإلشارات الكهربائية ،وسائ  تأمني احلركة ،احلركة بني أقسام البلوكخلوات السكك وضمان أمن 

 التحكم األوتوماتيكى ىف مسري القطارات(. ،التحكم املركزى ،إشارات الكابينة ،املوجة ابخضراء ،األوتوماتيكية
  CE 453هندسة الموانى والمنشآت البحرية 

  القوى الناجتة عن صدمة ، إنكسار وإنتشار األمواج ، خواص املوجة مع العمقتغري ،األمواج )التنبؤ خبصائص األمواج
ختطيط وتصميم ، ختطيط املواىن )املساحة املائية واألرضية وأنواع األرصفة( ،املد واجلزر والتيارات البحرية( ،املوجة

احلائط  ،م حوائط األرصفة التلاقلية )الكت تصمي ،املؤقتة( ،الغاطسة ،الطافية ،ابخليطة ،احلائطية ،حواجزاألمواج )الكومية
تصميم السقاتات البحرية احملمولة  ،تصميم حوائط األرصفة من الستائر اللوحية بأنواعها ،القيسونات( ،ذو األكتاف

 على ابخوازيق البحرية.
  CE 454 هندسة الطرق 

طر  تلبيت  ،لرتبة ألغراض تصميم الرصفقياس قوة ا ،الصرف وضبط نسبة الرطوبة ،دمك الرتبة ،تصنيف الرتبة للطر 
 ،أعمال معاجلة السط  ،املكادام األسفلىت ،املواد األسفلتية الساخنة والباردة ،تصميم الرصف املرن والصلب ،الرتبة

 ،مسافات الرؤية ،تصميم القطاع العرضى ،دراسة وحتلي  السعة ،أحجام املرور ،التصميم اهلندسى )تصنيف الطر 
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الطر   ،فص  املستويات( ،تقاطعات الطر  )التقاطع ىف نفس املستوى ،التدطيط األفقى للطر ( ،سىللطر التدطيط الرأ
 العادم(.  -والبيئة )الضوضاء

  CE 455 تخطيط نظم النقل 
النق  ، إدارة الطر  ،برامج الطر  ،دراسة اإلحتياجات واملرافق ،النق  على الطر  ،ختطيط النق  على املستوى القومى

النق  املائى: )املالحة  ،إدارة احلركة( ،النق  اجلوى )ختطيط املطارات ،نق  البضائع( ،لسكك احلديدية )نق  الركاببا
عناصر  ،النق  باألنابيب )نظم النق  باألنابيب وفقا  لنوعية البضائع ،التدزين( ،معدات املناولة ،املواىن ،الداخلية
 ق (.أساليب تقييم نظم الن ،التشغي  ،التدطيط
CE 402 المشروع  

يقوم الطالب حتت إشراف أعضاء هيئة التدريس بإعداد مشروع البكالوريوس يف أحد التدصصات بالقسم والىت يعلن 
 عنها سنويا.

 

 

 

 

 

 
 

 ندسة الصحيةاهلقسم  

CE 311  الهندسة الصحية 
التنقية للمياه، أعمال التوزيع للمياه، مصادر وخصئص املياه العذبة، صالحية املياه للشرب، أعمال جتمع املياه، أعمال 

نظم شبكات الصرف الصحى، خصائص مياه اجملارى، أعمال املعاجلة للمدلفات السائلة، التدلص من املدلفات 
 السائلة، إعادة استددام مياه الصرف الصحى املعاجلة.

CE 312  هندسة اإلمداد بالمياه 
 مليات التنقية، عمليات التطهري، تصميم وتشغي  شبكات التوزيع.مصادر املياه، عمليات اإلمداد مبياه الشرب، ع

CE 413  هندسة الصرف الصحى 
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 خصائص املدلفات السائلة، معاجلة املدلفات السائلة، إعادة استددم املدلفات السائلة.  
 CE 402 المشروع  

التدصصات بالقسم والىت يعلن  يقوم الطالب حتت إشراف أعضاء هيئة التدريس بإعداد مشروع البكالوريوس يف أحد
 عنها سنويا.
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 قسم هندسة القوى امليكانيكية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ME 111   مبادىوقياسات السريان والحرارة 
قياسات درجة  ،القانون اتاول لللرموديناميكا ،تعريفات اتانظمة وابخواص والشغ  واحلرارة ،حتويالت الطاقة ،الوحدات
 قياسات الضغط والسرعة والسريان. ،معادلة الطاقة ،معادلة اتاستمرارية ،كينماتيكا املوائع  ،احلرارة

ME 141        ميكانيكا المواد 
 ،اجهادات هرتز ،اتاجهادات واتانتقاتات احلرارية ،املمطولية، اللدونة ،قانون هوك ،العالقة بني اتاجهاد واتانفعال

 ،القص واللى ،اللىن ،املستعرض التحمي ، الزحف والتاثريات احلرارية  ،مية للمعادنابخواص التصاد ،الصالدة ،للتالمس
 .ترخيم وجساءة اتاجزاء امليكانيكية ،اتاجهادات الرئيسية

ME 142  رسم ميكانيكى 
 .وسائ  الرباط ،التوافقات والتفاوتات ،عالمات التشغي  ،اسقاط وجتميع اتاجزاء امليكانيكية
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ME 143   1-التآميكانيكا 
التحلي  البياىن واجلةرى لالزاحة والسرعة  ،حتلي  لبعض اتاليات املستددمة هندسيا ،درجات احلرية ،اتاليات ،الوصالت
 جمموعات الرتوس. ،التوصيف اهلندسى للرتوس ،والعجلة

ME 144  رسم ميكانيكى بالحاسب 
 ددام اتاوتوكاد وبرامج احلاسب اتاىل املشاهبة.الرسوم امليكانيكية املفصلة واجملمعة ىف بعدين وثالثة ابعاد باست

ME 145  3-ميكانيكا اآلالت  
طر   امليكانيكية، للرتكيبات ةالسرعة والعجل، اإلزاحة امليكانيكية، الكينماتيكا: األعضاء، الوصالت، األزواج والرتكيبات

، األطوا ، وسواقاهتالقالووظ، السيور اإلحتكاك: ا ،جهد املكبس وعزم الدوران ،الكامات ،املركز اللحظى واملتجهات
 املكاب  واحملام  الدفعية.

ME 146  التشغيل الميكانيكى 
تصميم اوعية شبكات اتانابيب: الوصالت واملواد ابخام وامناط اتانابيب والقوى امليكانيكية،  التشغيل الميكانيكى:

 اتاعمدة، الرتوس، السيور الناقلة. انظمة نقل الحركة:حتديد مسك اجلدران والغطاء،  الضغوط العالية:
ME 147  رسم آالت 

قواعد الرسم والتجميع يف التطبيقات امليكانيكية، طر  متلي  العناصنر امليكانيكينة األساسنية يف رسنم الآتات، تطبيقنات يف 
مج بننننرا رسننننم وجتميننننع الآتات، تطبيقننننات يف رسننننم ابخطننننوط اهليدروليكيننننة، تشننننطيب السننننطوح ورمننننوز التشننننغي ، اسننننتددام

احلاسنب الآيل املدتلفنة يف رسننم الآتات باسنتددام ، تطبيقننات علنى رسنم وجتميننع الآتات باسنتددام اوتوكنناد، طنر  ختننزين 
 جتميعها و جتهيزها تاستددامها مع الةرامج األخرى. و رسومات الآتات على احلاسب 

ME 211  1-ثرمودينامكا  
، الضواغط ،الغازات امللالية ،دورات اهلواء القياسية ،العمليات ،رتوبيااتان ،القانون اللاىن لللرموديناميكا ،معادلة الطاقة

 الغازات احلقيقية. ،اتانعكاسية واتامكانية ،دوائر كارنوت ورانكني ،توليد البدار والعمليات ،خماليط الغاز والسيكرومرتى
ME 212  ثرموديناميكا وتبريد وتكييف 

 ،ية اللرموديناميكيةعملال ،ناميكيةياللرمود  ابخاصية ،اللرموديناميكية نظومة مقدمة وتعاريف اساسية: امل  :الباب االول
 :الثانى الباب ،املفهوم  اللرموديناميكي للحرارة ،للشغ  ميكياللرمودينااملفهوم   ،املادة الشاغلة ،الدورة  اللرموديناميكية

املعىن الطبيعى  ،خصائص الطاقة الداخلية ،داخليةخصائص الطاقة ال ،القانون اتاول لللرموديناميكا: الطاقة الداخلية
معدتات الطاقة: معادلة  الباب الثالث: ،تطبيقات اتاول  اللرموديناميكا ،التغري ىف الطاقة الداخلية ،للطاقة الداخلية

التغري ىف  ،ان املستقراملنظومة ذات السري، املعىن الطبيعى لالنلالبيا ،الطاقة للمنظومة املفتوحة ىف الطاقة للمنظومة املفتوحة
 ،املضدة احلرارية ،: القانون اللاىن لللرموديناميكا: ابخزان احلرارىالباب الرابعتطبيقات على معادلة الطاقة.  ،اتانلالبيا
: عمليات الغاز امللاىل: عملية الباب الخامس ، اتانرتوبيا ،دورة كارنوت ،نصوص القانون اللاىن لللرموديناميكا ،اللالجة
العملية البوليرتىب  ،العملية اتاديباتيكية اتانعكاسية ،عملية ثبات درجة احلرارة ،عملية ثبات الضغط ،احلجم ثبات

 ،دورة اوتو ،دورة كارنوت ،: دورات الغاز امللاىل: تصنيف الدوراتالباب السادس ،عملية ثبات اتانلولبيا ،اتانعكاسية
 ،: الضغوط الغازية: تصنيف الضواغط الباب السابع ،سط الفعالالضغط املتو  ،دورة جول ،دورة ديبال ،دورة ديزل

الباب  ،الكفاية احلجمية للضغط ،مرحلة ضغط مع حجم خلوص ،مرحلة ضغط بدون حجم خلوص ،الضغط الرتددى
: التةريد الباب التاسع ،عملية البدار ،خواص البدار )اجلداول وابخرائط ( ،: البدار: عملية توليد البدارالثامن

 ،تعاريف خماليط اهلواء والبدار ،حسابات دورة اتانضغاط  التبدريى النظرية ،دورة اتانضغاط التبدريى النظرية، لتكييفوا
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، تطبيقات على خماليط الغازات واتاخبرة، خريطة السيكرومىت، درجة احلرارة للمستودع املبت  واجلاف ،الرطوبة النسبية
  .مىتعمليات السكرو  ،اجراء التشبع اتاديباتى

ME 213  ثرموديناميكا وآالت حرارية  
 ،املنظومات اللرموديناميكية املفتوحة واملقفلة ،اإلصطالحات ،اإلجنليزى( ،الفرنسى ،نظم الوحدات العاملية )الدوىل

 ،ة للغازاتاحلرارة النوعي ،اإلنلالبيا ،الطاقة الداخلية ،القانون األول واللاىن لللرموديناميكا ،العمليات اللرموديناميكية
حمركات  ،املبادتات احلرارية ،املضدات ،املكلفات ،الرتبينات ،غاليات البدار ،تطبيقات على املنظومات املفتوحة واملقفلة

 ،ضواغط اهلواء الرتددية ،اإلنرتوبيا ،اإلنعكاسية ،دورات اهلواء القياسية، الغازات امللالية ،الضواغط ،اإلحرتا  الداخلى
باستددام تطبيقات  مقدمة ىف الرتبينات الغازية البحرية ،الدوائر املركبة ،عمليات ودوائر البدار ،ارجداول وخرائط البد

 احلاسب الآىل.
ME 214  التركيبات الميكانيكية 

يقدم للطالب املعرفة الكافية تاساس العمليات املدتلفة لتقنيات املستددمة داخ  املباىن حيث يتي  للطالب  قررهذا امل
 ة الكاملة ىف قرار الصحي  تاستددام اتانظمة املدتلفة والتعرف على تأثري هذا القرار على عملية التصميم .املشارك

ويتناول املقرر دراسة انظمة تكييف اهلواء وجودة اهلواء الداخلى  ،يقدم هذا املقرر مبادءى تصميم تكييف اهلواء ىف املباىن
وطر  التسدني والتةريد وحساب امحال التسدني والتةريد ودورة التةريد و  وتوزيع اهلواء ومكونات انظمة تكييف اهلواء

ويقدم املقرر اتانواع املدتلفة للمصاعد والسالمل التحركة باتاضافة اىل املبادىء اتاساسية للحماية  اجلداول السيكومرتية،
 من احلرائق وتطبيقاهتا ىف املباىن.   

ME 221  أسس هندسة االحتراق 
ركات، نظم اتاحرتا ، نظم الوقود واإلشعال يف ك  من احملركات الرتددية والدوارة، خواص الوقود وجودة أنواع احمل

اتيكا التفاعالت مة، ثرموديناميكا اتاحرتا ، كينوالدواراإلشعال، أنواع غرف اتاحرتا  يف ك  من احملركات الرتددية 
 الكيميائية، نظريات اللهب، حدود قابلية اإلشتعال.

ME 231   1-ميكانيكا الموائع  
هيدروديناميكا  ،احلركة الدوامية ،السريان بتعجي  ،كينميا تيكا السريان ىف ثالثة ابعاد  ،الطفو ،الضغط على اتاسط 

 . PIنظرية  ،السريان ىف اتانابيب ،معادتات اويلر وبرينوىل ،معادلة الدفع ،السريان
ME 232   وهندسة التدفق ميكانيكا الموائع 
املوائع، استاتيكا املوائع، كينماتيكا املوائع، مفاهيم سريان املوائع و املعادتات األساسية الواصفة هلا، السريان اللزج خواص 

 الصمامات، حتلي  األبعاد والتماث  الديناميكي. يف املواسري، املضدات،
ME 241    2-تآالميكانيكا  

اتزان الكت   ،احلدافات ،حتلي  القوى ،اتاشكال احملددةالكامات ذات  ،تصميم شك  الكامة لتحقيق حركة حمددة
  .التحلي  الكينماتيكى والكيناتيكى العكسى للروبوت ،مقدمة ىف انظمة الروبوت، واتاليات الدوارة والرتددية

ME 242    تطبيقات الحاسب اآللي في الهندسة الميكانيكية 
 بيقية يف فروع اهلندسة امليكانيكية.استددام الطر  العددية يف الةرجمة حل  املسائ  التط

ME 243   1-تصميم ميكانيكى  
، التصميم للمتانة ،نظريات اتاخفا  ،املوثوقية ،معام  اتامان ،اعتبارات التصميم ،اسس التصميم امليكانيكى

 ط.اوعية الضغ ،تصميم اتاعمدة املعرضة للتحدب ،اعتبارات الرتخيم ،التتصميم ملتانة الكل  ،اتاستاتيكية
ME 244  4-ميكانيكا اآلالت  



   الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس                                                                  جامعة اإلسكندرية                          -كلية اهلندسة 

 

224 

نق  القدرة مع إشارة  ،عناصر التلبيت: القالووظ، ابخوابري، وصالت اللحام ،تصميم وإنشاء الوصالت واألجزاء البسيطة
 ،اإلهتزازات امليكانيكية:خواص احلركة الرتددية ،لتطبيقات البحرية )تصميم األعمدة واحملام  والقارنات(ل خاصة

 حركة الركائز. ،عدم اإلتزان الدوراىن والرتددى ،متوافقة اإلثارةاحلركة  ،رة واملدمدةاإلهتزازات احل
ME 245  ةالهندسة الميكانيكي   

السيور، احلبال السلكية،   ،املقارن أجزاء املاكينة، تصميم  (تلبيتربط ): اإلجهاد واتانفعال، نظرية وتصميم اآلالت
تعريف املوائع، خواص املوائع، الضغط اهليدروستاتىي، تغري الضغط ىف املوائع  كا:الهيدروليوالرتوس، الكامات  ي،الكراس

دورات  ين، ول واللاألا ان: القانونالديناميكا الحرارية، نابيب، الفقد اتاحتكاكي، املضداتألوتطبيقاته، التدفق خالل ا
 .توليد البدار ،كابس امل لتشغي ،ا

ME 246  تحليل اجهادات وتصميم آالت  
حتلي  القوى وتطبيقاهتا على العناصر األساسية لآلتات، اتاجهادات البسيطة، اتاجهادات احلرارية، اتاجهادات املركبة و 

 األمان، نظريات اتاهنيار، انبعاج األعمدة، تطبيقات يف تصميم واختيار عناصر الآتات. تدائرة مور، معامال
ME 311  2-ثرموديناميكا  

اتاداء ، تربينات الدفع ورد الفع  ،خالل اتابوا سريان البدار  ،احلرارىالتسدني واتاسرتجاع دورات البدار مع اعادة 
 والتحكم.
ME 312   انتقال الحرارة 

احلم  احلر والقسرى والسريان داخ  ، التوصي  املستمر والغري مستمر مع توليد حرارة داخلية واسط  ذات زعانف
 قوانيني اتاشعاع والتبادل احلرارى ومعام  اهليئة واشعاع الغاز. ،باتانابيب فو  الواح وخالل حزمة انابي

ME 321  محركات احتراق داخلي 
النظم املتقدمة حلقن الوقود يف حمركات اإلشعال بالشرارة وحمركات الديزل، حسابات الضغط ومعدل السريان، يف نظم 

زان الكيميائي وتفاعالت التحل ، التحكم يف انبعاثات احلقن، التحلي  اللرموديناميكي باستددام خرائط اتاحرتا ، اتات
 غازات العادم، اتزان الطاقة للمحرك، اختبارات احملرك وخرائط األداء.

ME 322  ديناميكا الغازات 
مفهوم احلجم احملدود، السريان القاب  لالنضغاط، تأثري اتاحتكاك وانتقال احلرارة على السريان، موجات الصدم وموجات 

 ، حمركات الطائرات، أنفا  الرياح.التمدد
ME 323  هندسة حرارية 

 وحداتمكونات ، الغاليات واملكيفات اهلوائية ،دوائر اهلواء ،نظريات الطاقة املدتلفة ،نظريات وقوانني اهلندسة احلرارية
 .تكييف اهلواء ،التةريد ،التوصي  احلراري ،اتاحرتا  الداخلى آتات ،الغازالبدار و  توربينات، الطاقة احلرارية

ME 331  2-ميكانيكا الموائع  
 ،اتاستمرارية، معادلة ،ديناميكا السريان اتانضغاطى والغري انضعاطى ،شبكات السريان ،السريان الغري منتظم ىف اتانابيب

 السريان اتاضطراىب ذو الطورين. ،التزليق ،الطبقة اجلدارية ،معادتات نافيريوستوكس
ME x32  3-عميكانيكا الموائ  

السننننريان ىف اتانابيننننب: السننننريان الرقننننائقى  ،خننننط الطاقننننة وخننننط املينننن  اهلينننندروليكى ،قياسننننات ،خننننواص ،مقدمننننة: تعنننناريف
 ،انواعهننا ،املضنندات: مضنندات الضننغط الننديناميكى ،منحننىن خننط اتانابيننب ،اتانابيننب علننى التننواىل والتننوازى ،واتاضننطرىب

 .الدوائر اهليدروليكية ،ادائها ،انواعها ،ضدات اتاجيابيةامل ،املضدات على التواىل والتوازى ،التكيف ،ادائها
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ME 341   2-تصميم ميكانيكى 
                              ، نق  احلركة،قالووظ ،وصالت الةرشام واللحام والوصالت امللحومة ،وصالت القالوظ ،تصميم اتاعمدة والقارنات

 .ال  السلكيةاحلب ،القابضات والكواب  ،اليايات امليكانيكية
ME 342    اهتزازات ميكانيكية 

، عزل املاكينات ،اتاهتزازات احلرة واملدمدة والقسرية ،اتانظمة ذات درجة احلرية الواحدة واملتعددة درجات احلرية
 .النظم املستمرة ،اتاهتزازات اتالتوائية ،قياس اتاهتزازات ،السرعات احلرجة

ME 343   3-تصميم ميكانيكى  
 احملام  الالحتكاكية. ،احملام  اتانزتاقية ،نق  احلركة بالسيور ،كة بالرتوسنق  احلر 

ME 344   لىآتحكم 
اتاستجابة  ،حتلي  ابخطا ،حتلي  حالة اتاستقرار ،دوائر التحكم  املفتوح واملغلقة ،املدطط الصندوقى ،منذجة املنظومات

، اساليب ،تصميم دائرة التحكم ،انواع التحكم ،راحمل  اهلندسى للجذو  ،خمطط بودى ،املدطط القطىب ،الرتددية
 .الدوائر املنطقية ،املعوضات
ME 411  محطات قوى حرارية 

لرتبينات،  معدات احملطات البدارية: الغاليات، ،حمطات القوى: الديزل والغاز والبداروالنووية واملشرتكة ،مصادر الطاقة
اهليدروليكى  التحكم، اتاقتصاديات ،مشاك  اتامحال املتغرية ،تةريداملكلفات، املبدرات، املداخن، املراوح، ابراج ال

 .واهلوائى
ME 412   تبريد وتكييف الهواء 

معدات التةريد: املبدرات واملكلفات وابراج التةريد  ،طر  التةريد: اهلوائية، النفاث البدارى، اتامتصاص، الكهرو حرارى
وحدات  ،والتسدني امحال التةريد ،العمليات السيكرومرتية والدورات ،وازلالع ،خمازن التةريد ،ومعدات التمدد والضواغط

 تكييف اهلواء وتصميم املسالك.
ME 413   حرارية المعدات التصميم 

تصميم اتانابيب والعزل  ،انضمة املياة املللجة ،ابراج التةريد ،غساتات اهلواء ،املبدرات ،املكلفات ،املبادتات احلرارية
 .احلرارى

ME 414   دارة المحطات الحراريةإتشغيل و  
كيفية جتنب و  ابراج تةريد وكذلك مشاك  التشغي  وتوربينات ومكلفاتتشغي  حمطة القوى احلرارية ومكوناهتا من غاليات 

 اتاستلمارات ىف مشاريع توليد الطاقة.  ،توقف( ،ادارة الوحدات )تشغي ، احلوادث ىف مكونات احملطة
ME 415   لهندسة الحراريةتطبيقات فى ا  

 .تطبيقات ىف التةريد، تطبيقات ىف تكييف اهلواء، نظم الطاقة اجلديدة واملتجددة، تكنولوجيا حتلية ومعاجلة املياه
ME 416  انتقال حرارة وتبريد وتكييف 

 ،باإلشعاع احلرارىرارة احلإنتقال  ،احلر والقسرى رارة باحلم احلإنتقال  ،إنتقال حرارة بالتوصي  )املستقر وغري املستقر(
املبدرات  ،حساب مح  التةريد ،ثرموديناميكا أوساط التةريد ،دورات التةريد األساسية ومفامهيها ،املبادتات احلرارية

قياسات الرطوبة. أمحال  ،أمهية التهوية والتكييف ،معدات التةريد وأجهزة التحكم ،املتعددة ومنظومات الضواغط
 ،معدات التكييف وأجهزة التحكم ،تصميم املراوح وجمارى اهلواء ،نق  اهلواء وتوزيعه ،كييفالتسدني والتةريد ألغراض الت

 ، بإستددام تطبيقات احلاسب الآىل.تنقية اهلواء ،التهوية ىف السفينة
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ME 417  البيئة والطاقة 
نبعاثات من حمطات توليد القوى اتا مكونات البيئة، مصادر املواد امللوثة للهواء اجلوي واملياه، ،مصادر الطاقة يف العامل

، الضجيج والتلوث السمعي، التلوث من اإلشعاعات النووية، املواصفات القياسية ملستويات ووسائ  النق  التلوث احلراري
 اإلدارة البيئية ،4/94امللوثة للبيئة والوسائ  املأمونة للتدلص من املدلفات، قانون البيئة املصري  واد التلوث، معاجلة امل

 ملشروعات توليد الطاقة.
ME 421  توربينات غازية 

دراسة لالنواع األساسية للتوربينات والضواغط احملورية والقطرية، نظم الوقود وغرف اتاحرتا ، اعتبارات تصميم التوربينات 
 .وتأثريها على عوام  األداء، التحكم يف انبعاثات التوربينات الغازية

ME 422  سة االحتراقموضوعات متقدمة في هند 
دراسة تفصيلية متقدمة ملوضوعات خمتارة يف حمركات اتاحرتا  الرتددية والدوارة مع الرتكيز على اعتبارات التصميم واألداء 

 والتأثريات البيئية.
ME 423  هندسة سيارات 

نظم التزليق، نظم الشحن دراسة تفصيلية متقدمة ألجزاء ونظم السيارة )احملرك، نظم الوقود، نظم اتاشتعال، نظم التةريد، 
التوربيين، نظم نق  احلركة، نظم التوجيه، نظم املكاب ، نظم التعليق وإمخاد اتاهتزازات، نظم بدء احلركة وشحن البطارية، 

 نظم معاجلة انبعاثات العادم( مع مراعاة التطور املستمر يف تكنولوجيا السيارات.
ME 431  الت هيدروليكيةآ 
 الدوائر اهليدروليكية. ،احملطات اهليدروليكية ،التوربينات ،املضدات

  ME 432ميكانيكا الموائع الصناعية 
 ،النق  اتايدروليكى وباهلواء املضغوط للمواد الصلبة )سريان وضخ املوائع ابخاصة وحتكم السريان ىف خطوط اتانابيب(

 .عمليات ابخلط التكهف ىف املعدات اهليدروليكية وعوابر الضغط
ME 433   عمل هندسة ميكانيكية م 

 اجراء جتارب معملية لتحلي  ودراسة مواضيع ىف مجيع ختصصات اهلندسة امليكانيكية.
ME 434  الت الموائعآ 

 النفاخات ونظرية ك  نوع )دوار ،املراوح ،الضواغط ،والصيانة للمضدات ،اتاداء ،اتاختبار، اهم وجهات التصميم
 .ديناميكى او ازاحة موجبة(

ME 435   ائر هيدروليكية دو 
وتطبيقات  ،اداء الدوائر اهليدروليكية اتاساسية ،عناصر الدوائر اهليدروليكية وعوام  التصميم ،تصميم الدوائر اتاساسية

 على دوائر عملية.
ME 441   مثلألالتصميم  ا 

الطر  العددية للتصميم  ،الةرجمة ابخطية ،طر   التصميم اتامل  لالجزاء امليكانيكية ،وضع معادتات التصميم  اتامل 
 اتامل  املقيد والغري مقيد.

ME 442   مقدمة فى الميكاترونيك 
، منطق املوائع ،املشغالت ،وسائ  القياس ،نظام التقاط ومعاجلة البيانات ،معاجلة اتاشارة ،الدوائر واتانظمة الرقمية
 التحكم باستددام الشبكات العصبية. ،التحكم املنطقى اهلالمى
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ME 443  ريبولوجىت 
 التزليق، احتكاك املعادن واللدائن ،طوبوغرافيا السط  ،تطبيقات واستددامات ودراسة الرتيبولوجى ىف الصناعة

 آليات تاك  املواد املعدنية ،التزليق اهليدروديناميكى املرن، التزليق اهليدروستاتيكى ،حدىنالتزليق ال ،اهليدروديناميكى
 .الةرى ،والغري معدنية

   ME 401 لمشروع            ا 
 يقوم الطالب حتت اشراف اعضاء هيئة التدريس بتحلي  ودراسة موضوع او مشكلة هندسية مع تصميم املعدات الالزمة

 هلا على أن خيتار الطالب ختصص املشروع من احد التدصصات اتاربعة بالقسم ىف حدود العدد املسموح به.
ME 402   المشروع 

 ا درسة ىف املشروع ىف الفص  الدراسى اتاول.يقوم الطالب باستكمال م

 
 
 
 
 
 

 قسم هندسة الغزل والنسيج
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TE 111  1-رسم وأنشاء الماكينات      

دراسة عن مبادىء اتاسقاط والرسم اهلندسى وامليكانيكا، دراسة ابعاد ومواصفات وسائ  الربط وكيفية استعماهلا، دراسة 
 وسائ  الربط وطر  متليلها.

TE 112  2-رسم وإنشاء ماكينات        
تطبيقات لتجميع أجزاء املاكينات ابخاصة بتصنيع املنسوجات )احلليج، الغزل، النسيج، الصباغة والتجهيز، الرتيكو، 

 املالبس اجلاهزة(.  
TE 121  خامات وطبيعة الشعيرات        

النسيجية، ابخواص املطلوبة ىف  فتقسيم العام لألليامقدمة عن أمهية الكساء، تطور استددام الكساء، ال اوال الخامات:
أللياف الطبيعية املعدنية، األلياف ااحليوانية الةروتينية،  بيعيةاأللياف النسيجية، األلياف الطبيعية النباتية، األلياف الط

: دراسة يعة الشعيراتثانيا طب، خلط األلياف الطبيعية والصناعية. ةالصناعية التحويلية، األلياف الصناعية الرتكيبي
نظريات الرتكيب اجلزئى للشعريات، طر  استنتاج الرتكيب الدقبق للشعريات، طر  اخذ العينلت للشعريات، ابخواص 
الطبيعية للشعريات )الطول، الدقة، النضوج، نظريات امتصاص الرطوبة، ابخواص امليكا نيكية، للشعريات وطر  اختباراهتا، 

. معام  اختبارات خواص الشعريات الطبيعية وامليكانيكية، )نظرية اجلهاز، (للشعريات النسيجيةابخواص الكهروستاتيكية، 
خطوات العم ، وحتلي  النتائج(، خواص الطول، النعومة، نضوجة شعريات القطن، اختبارات الرطوبة، اختبارات 

 املتانةونسبة اتاستطالة، اختبارات طاقة القطع للشعريات.   
TE 213   الت الغزل والنسيجآونظرية تصميم      

مقدمة عن اتاجهادات واتانفعاتات واختيار معام  اتامان، تلبيت اجزاء املاكينة )املسامري، اللحام، ابخوابري، الوصالت 
املفصلية، اتاعمدة واتازدوجات، السيور، احلبال، الكتائن، اليايات، اجهزةفص  وتوصي  احلركة، )الكلتش(، الفرام ، 

أنواع الرتوس املدتلفة واجلريدة املسننة، نسب السرعات ىف اجملموعات البسيطة، جمموعات الرتوس الكونية  الكامات،
تلبيت صندو  الرتوس، اتاهتزازات ذات درجة حرية واحدة، اتاهتزازات احلرة والقسرية،  عزومونسب السرعات هلا 

 دوارة.املدمدة وغري املدمدة نسبة انتقال القوة، موازنة اتاعمدة ال
  TE 222اتهاار بطبيعة الخيوط واخت        

: انواع ابخيوط، مقارن بني الرتكيب وابخواص، تاثري الةرمات على متاسك الشعريات ىف ابخيط املغزول، اوال طبيعة الخيوط
تنتاج انكماش ابخيط نتيجة الةرمات، نظريات تركيب ابخيط ظاهرة هجرة الشعريات داخ  ابخيط، ابخيوط املدلوطة واس

: مواصفات اوسرت القياسية للديوط، جهاز اوسرت ثانيا االختباراتمتانتها، خواص ابخيوط املطا طة وابخيوط املضدمة، 
( تانتظامية ابخيوط، جهاز تنسوجيت، مشعرية ابخيوط، جهاز الةرمات اتاىل، اوسرت دينلمومرت، جهاز انسرتون 2)

كسةرت، اتاختبار الشام  بخواص ابخيط )سوبربا(، اختبارمظهرية للمشد، اختبار اوسرت كالسيمات، جهاز اوسرت ا 
 ابخيط، اختبار بالستك للديوط.  

 TE 231  تكنولوجيا الغزل        
 ،الكرد، التنظيف ،التفتي ، احلليج، )اجلىن ،العمليات التكنولوجيا الىت يتعرض هلا القطن حىت مرحلة انتاج ابخيوط

   .( وتطبيقات معمليةالغزل ،الةرم ،السحب ،التمشيط
 TE 241  تحضيرات النسيج         

ماكينات تسدية املطواة والتسدية  ،وماكينات للتدوير على مجيع انواع البكر ،عمليات حتضريات النسيج السداء واللحمة
   .اللقى والتطري  او التةريز ،البوش وخلطة البوش وحسابات البوش، الشريطية
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TE 242   سوجاتمنال نولوجياتك      

حسابات ابخيوط واتاقمشة، حسابات اتانتاج، الرتاكيب النسيجية البسيطة، مقدمة عن النسيج )احلركات اتاساسية 
للنول، توفيت النول(، مقدمة عن الرتيكو وتقسيم ماكينات الرتيكو، اتاجزاء الرئيسية ملاكينات الرتيكو، طر  التعبريعن 

 تصميم الرتيكو.
TE 314    الت الغزل والنسيجآميكانيكا    

 ،الرتكيبات اتالية ،دوار ماكينة غزل الطرف املفتوح ،اسطوانات الكرد ،اتاجهاد واتانفعال ىف اتاجزاء الدوارة ،مقدمة
اتاهتزازات ىف اسطوانات السحب واملرادن، نظريةالتدوير  ،مباكينات التمشيطالرتكيبات اتالية  ،ختليق الرتكيبات اتالية

ى جهاز بناء البوبينة ملاكينات الغزل احللقى، تصميم اتانظمة املدتلفة لبناء البوبينات، التدويرو الرص على وتطبيقاهتا عل
ماكينات الةرم والغزل احللقى، القدرة املطلوبة ملاكينات الغزل والنسيج، كينماتيكا الدف، ديناميكا الدف، ميكانيكا 

 يج، تصميمات فونيات القذف، تصميم كامات ماكينات الرتيكو.القذف )املاكوكى والالماكوكى( تصميم كامات النس
TE 323   مراقبة جودة الغزل والنسيج               

 ةالعينات واجملتمعات، التقدير ىف نقطة، فرتات اللقة، توزيع متوسط العينة، نظرية النزعة املركزية وتطبيقاهتا، تقدير النسب
ات اللقة للمتوسط والنسبة والفر  بني وسطني، اختبارات الفروض، أنواع والوسط والفر  بني وسطني والتباين، فرت 

األخطاء، املنطقة احلرجة، اختبار الفرض للوسط والنسبة والفر  بني وسطني جملتمعني، جداول املطابقة، اتارتباط 
اع خرائط املراقبة، األساليب واتاحندار ابخطى، العينات، اتاختبارات املعنوية األساسية اإلحصائية بخرائط املراقبة، أنو 

النوعية، أساليب التحكم، مبادئ التحكم النوعي، إمكانيات أساليب التحكم النوعي، تنظيم إدارة  لتأكيداإلحصائية 
التحكم النوعي، التحكم يف ابخامات، التحكم يف العمليات، التحكم يف املنتج النهائي، املستويات املدتلفة للديوط 

 عيوب واسباهبا وطر  تالفيننها وازالتها. وتاقمشة، أنواع ال
TE 324     طبيعة وتراكيب أقمشة        

ومشتقاهتا، حتلي  عينات اتاقمشة، ترتيب الوان السداء، نظرية التغطية ىف القماش،  الرتاكيب اتاساسيةاوال التراكيب: 
ة املتعددة الطبقات، اتاقمشة ذات ابخيوط معام  التغطية، تاثري اتالوان على النسيج، نسيج الكريب والكورد، اتاقمش

تركيب القماش املنسوج، ثانيا طبيعة االقمشة: اللحمة املعكوسة، اتاقمشة الوبرية )الفوط والقطيفة(، اقمشة اللينو، 
تركيب القماش الرتيكووالقماش الغريمنسوج، خواص ملمس القماش واتانسدال، تاثري تركيب القماش على ابخواص 

، مقاومة التمزيق للنسيج، مقاومة التاك  لالقمشة، نظرية متاسك النسيج، اختبارات الشد والتمز ، مقاومة امليكانيكية
التاك  باتاحتكاك ومقاومة التوبري، صالبة اللىن واتانسدال، ملمس اتاقمشة وخاصية الراحة، العزل احلرارى، نفاذية 

متانة وصالت احلياكة، اختبار مرونة اقمشة الرتيكو وقابليتها  اتاقمشة للهواء واملاء، اختبار مطاطية اقمشة الرتيكو،
للتشكي ، اختبار قابلية اتانضغاط لالقمشة والسجاد، مقاومة التكسري، مقاومة اتانفجار للرتيكو، فحص القماش 

     بامليكروسكوب اتالكرتوىن.

TE 325  االقمشة الغير منسوجة 
ة، تكنولوجيا الربط، ابخامنات املسنتددمة ىف تصننيع اتاقمشنة الغنري منسنوجة، تعريفات، طر  انتاج اتاقمشة الغري منسوج

 خواص اتاقمشة غري املنشوجة، اتاستعماتات املدتلفة لالقمشة الغري منسوجة.
TE 332  تكنولوجيا إنتاج الخيوط  

، السننحب، الننةرم، الغننزل، التفتنني  والتنظيننف، الكننرد تمقدمنة عننن خننواص األلينناف، نظريننة العمنن  واألجننزاء الرئيسننية ملاكينننا
 ماكيناتمقدمة حلسابات اإلنتاج، دراسة عملية عن أداء  ،كالسرعة والضبطاتالىت تؤثر علىاجلودة  دراسة العوام 

 الغزل يف مراح  التشغي  املدتلفة. 
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TE 333  ياف الصوفيةآللتكنولوجيا غزل ا     

الرفيع والسميك وغزل اتاصواف والتحضريات،  مقدمة عامة عن مميزات شعريات الصوف، تقسيم طر  غزل الصوف
تتابع عمليات الغزل وحتضريات، نظام الورستد، نظام الوولني، الفر  بينهما، عملية التصنيف والفرز، التفتي  اتاوىل 

اج وابخلط، عملية الغسي  والتجفيف واضاف الزيت، عملية الكرد والورستد والوولني والفر  بينهما، عملية اجللينج و انت
التوبس، عمليات السحب وحتضريات الغزل واتانظمة املدتلفة املستددمة، عملية الةرم، عملية الغزل النهائى وانواع 
املستددمة للورستد والوولني، تدريبات معملية على غزل الصوف الرفيع والسميك واتالياف الصناعية، تاثري متغريات 

 اتانتاج على خواص اتالياف املنتجة. 
TE 334    تكنولوجيا إنتاج الخيوط الصناعية    

طر  املدتلفة ألنتاج األلياف الصناعية التحويلية )السيلويوزية(، اعداد حملول الغزل من مواد اتاساس، تكنولوجيا انتاج ال
لياف انواع جديدة من اتالياف احملولة، تاثري متغريات اتانتاج على خواص اتالياف املنتجة، الطر  املدتلفة تانتاج اتا

الصناعية الرتكيبية، البوىل اميد، البوىل اسرت، البوىل اكريليلك وغريها من اتالياف الصناعية التدليقية، اعداد حملول او 
 مصهور الغزل من مواد اتاساس.

TE 343  تكنولوجيا النسيج     

س(، حركة النفس باجهزة اتاجهزة اتاساسية للنول، حركة النفس بالكامات )نواع كامات النفس، تصميم كامات النف
الدوىب، قذف اللحمة، التحكم ىف املكوك وفرملتة، قوة القذف، جهاز الدف وحساباتة، انواع اجهزة الدف،  جهاز 

 الرخو وحساباتة، انواع اجهزة الرخو، اجهزة الطى، انواع اجهزة الطى وحساباتة. 
TE 347  المالبس الجاهزة 

اجلسم، املوضة، تصميم املالبس وتكنولوجيا التصنيع، تكنولوجيا العمليات )الفرد، املواد اتاساسية وامللحقات، مقاييس 
 القص، احلياكة، التجهيز والتعبئة(، مراقبة اجلودة.

TE 348  تصنيع واستخدام االقمشة الصناعية 
التصنيع، تصنيع  مفهوم اتاقمشة الصناعية، الفر  بني اتاقمشة التقليدية واتاقمشة الصناعية، ابخامات املستددمة ىف

واستددام اتاقمشة الصناعية ىف املنشآت، ىف تصنيع الفالتر، اجليوتكستي ، اتاقمشة الطبية، اتاقمشة الواقية، ىف 
 ماكينات تصنيع الور ، ىف املعدات ابخاصة بالرياضة، ىف وسائ  النق  الةرى واجلوى والبحرى.

TE 351  تطبيقات الحاسب اآللى فى الصناعات النسيجية    
ىف مراح  التشغي  املدتلفة، استددامات احلاسب الآىل ىف مراح  التدطيط واتانتاج ىف مصانع  CADاستددامات 

 الغزل، النسيج، املالبس. 
TE 352  نظم المعلومات 

النظرية العامة لنظم املعلومات، أسس وخصائص النظم املدتلفة، املكونات، تصميم الةرجميات، تطبيقات على تصميم 
 عد البيانات للمنشآت الصناعية )مصانع الغزل والنسيج(.قوا

TE 435  تكنولوجيا إنتاج الخيوط الصناعية المضخمة     
طننر  حتوين  شنرائط الشننعريات املسنتمرة آيل شننرائط الشنعريات املسننتمرة  ،الطنر  التقليدينة تانتنناج خينوط الشننعريات املسنتمرة

طننر  إنتنناج ابخيننوط  ،وينن  شننرائط الشننعريات املسننتمرة آيل خيننوط مباشننرةطننر  حت ،آيل شننرائط الشننعريات القصننرية )املقطعننة(
الطنننر  الغنننري  ،املضننندمة واملطاطينننة منننن الشنننعريات  املسنننتمرة إنتننناج ابخينننوط املضننندمة منننن الشنننعريات القصنننرية )اتاكريلينننك(

  .تقليدية إلنتاج ابخيوط
TE 436  نظريات الغزل 

 جلات النظرية ىف عملية الكرد، السحب، والبالون، مقدمة لنظرية  الغزلالتطورات احلديلة ىف مصانع الغزل، بعض املعا
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الطنرف املفتننوح باملقارننة بننالغزل التقينندى والةرمنات الزائفننة، واجهنزة غننزل الطننرف املفتنوح بالدواسننة احملنورى واحمليطننى، مقدمننة 
 ط الشعريات. فىتعريفات مصادر عدم انتظام ابخيوط، التطورات ىف طر  اعطاء برمات ىف انتاج خيو 

TE 437  تكنولوجيا انتاج الخيوط الغير تقليدية 
نظرية تكوين ابخيوط، خواصها، العوام  املؤثرة عليها، خيوط الغزل احللقى، املدمج، احملورية، الرتيكو، ابخيوط اهلوائية، 

 بخواص، ابخيوط املزركشة.خيوط اتاحتكاكية، اتاستددامات الصناعية للديوط، ابخيوط املزوية، ابخيوط، ابخيوط فائقة ا
TE 438  نظم الغزل الحديثة       

 ،املضغوطة ابخيوط ،اتاحتكاكية ،نظريات تكوين ابخيط على املاكينات اهلوائية ،مقدمة طر  الغزل الطرف املفتوح
  .امللونة ،املغطاة ،احملورية ،كشةر املز  ،تكنولوجيا عم  ابخيوط الغري تقليدية

TE 444   نسيج وتريكو      
 ،جهاز الصدام ،أجهزة إيقاف السداء أجهزة إيقاف اللحمة ،األجهزة املساعدة يف األنوال األوتوماتيكيةاوال النسيج: 
رد )ذات املشوار الواحد اأنواع ماكينات اجلاك ،مقدمة ،اجلاكارد ،جهاز عديد املواكيك ،ينة اللحمةبجهاز تغيري بو 

حدود السرعة تصميمات وحسابات ، ميكانيكا اجلاكارد ،خاصة دت جاكار ماكينا ،واملشوارين( جهاز جاكارد الفردول
ماكينات تريكو اللحمة، حسابات اتانتاج، بعض التصميمات أ() ثانيا التريكو:، رداكة اجلاكبألنواع خمتلفة من ش

ء، تكنولوجيا انتاج ماكينات تريكو السداب( اتاساسية تاقمشة تريكو اللحمة، العوام  املؤثرة على اداء تريكو اللحمة، )
   اجلوارب واتاشرطة، بعض التصميمات لرتيكو السداء، العوام  املؤثرة على اداء تريكوالسداء.

TE 445  هندسة المالبس 
وحسابات كميات الفاقد، مراقبة املواد ومناولتها،  توزيع املقاساتختطيط اتانتاج ىف مصانع املالبس، تصميم املالبس، 

 ات اتانتاج.حتمي  العمالة، حساب
TE 446  تكنولوجيا انتاج االقمشة الغير تقليدية 

تعريف اتاقمشة الغري تقليدية، املواد املستددمة ىف انتاج اتاقمشة الغري تقليدية، املاكينات املستددمة ىف انتاج اتاقمشة 
 الغري تقليدية، العوام  الىت تؤثر على اتاقمشة الغري تقليدية.

TE 449  يزتكنولوجيا التجه        
عمليات حتضري اتاقمشة ابخام للصباغة او الطباعة )حتضري خواص اتاقمشة الىت تتعام  مع عمليات التجهيز ، مقدمة

اتاقمشة القطنية، حتضري اتاقمشة الصوفية، حتضري اتاقمشة املصنعة من اتالياف الصناعية(، جتهيز اتاقمشة مصبوغة 
الطباعة: الطر  املدتلفة  ،غات وتطبيقاهتا العملية واملاكينات املستددمةاملدتلفة للصب الفصائ الصباغة : ابخيوط،

عمليات ، عمليات التجهيز ابخاصة: التجهيز الكيماوى واملكانيكى لتغيري مظهرية القماش وخواصة ،والتطبيقات
  .تاثر التجهيز على البيئة ومكافحة التلوث ،التجفيف
TE 440  نظم النسيج الحديثة      

: مميزات ماكينات النسيج الالمكوكية، نبذة عن ظهور ماكينات النسيج اتامكوكية ت النسيج الالمكوكيةماكينا
اتاجزاء اتاساسية جلهاز قذف ابخيط باهلواء، العوام  املؤثرة على  :ماكينات نسيج دفع الخيط بالهواءوتطورها، 

اسية جلهاز قذف ابخيط باملاء، اتاحتياطات الواجب اتاجزاء اتاس: ماكينات نسيج دفع الخيوط بالماءاستهالك اهلواء، 
اتاجزاء اتاساسية جلهاز القذف  :ماكينات نسيج القذيفةتوافرها للقذف باملاء، العوام  املؤثرة على استهالك املاء، 

ينات نسيج انواع نسيج احلربة، اتاجزاء اتاساسية ملاك: ماكينات نسيج الحربةبالقذيفة، العوام  املؤثرة على قوة القذف 
   احلربة.
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TE 454   فى الصناعات النسيجية بوتو والر  اآللى التحكم    
 مصادر عدم اتانتظامية ىف ابخيوط، مبادىء انظمة التحكم اتاىل، معادلة التنظيم، عناصر التحكم اتاىل، التملي 

ع ا عات النسيجية، تقسيم انو لنظم التحكم، معادلة اتانتقال،  حتديد اتاتزان، استددام الروبوت فىالصناالصندوقى 
 الروبوت، تصميم الروبوت، ميكنة املاكينات النسيجية احلديلة.

TE 401  المشروع 
يقوم الطالب حتت إشراف أعضاء هيئة التدريس بعم  حبث ىف احد املوضوعات اهلندسية املعلنة أو بتحلي  ودراسة 

 تضمن املشروع ما سبق للطالب دراسته بالقسم.   مشكلة هندسية أو صناعية ىف جمال الغزل والنسيج وبشرط أن ي

402 TE     المشروع         
 يقوم الطالب حتت اشراف اعضاء هيئة التدريس باستكمال املشروع الذى مت اختياره ىف الفص  الدراسى اتاول.
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  PE 011تكنولوجيا اإلنتاج 
: ابخطوات الساسية للسباكة الرملية، عمليات سباكة المعادنخ  إىل هندسة اإلنتاج والتصنيع وأنواع الصناعات، مد

عمليات الطر  واحلدادة،  عمليات تشكيل المعادن:تصميم النماذج وصهر املعادن، تنظيف وفحص املسبوكات، 
الوصالت  رق وأساليب وصل أجزاء المنتجات:طعمليات الدلفنة، عمليات البلق، عمليات السحب، عمليات اللىن، 

املبادئ األساسية لعمليات التشغي  وعناصرها،  عمليات تشغيل المواد بالقطع:املؤقتة والدائمة، طر  ووسائ  اللحام، 
المواد الهندسية، عمليات التشغي  الرئيسية وماكينتها )ابخراطة، اللقب، التفريز،...(، حساب أزمنة القطع واإلنتاج، 

: أمناط وأساليب اإلنتاج، أنواع املدططات الداخلية مقدمة فى إدارة ونظم التصنيع واإلنتاج، عمليات وأدوات القياس
 للمصانع، حساب التكاليف الصناعية وحتلي  التعادل، أساسيات ختطيط ومراقبة اإلنتاج، مقدمة ىف ضبط جودة اإلنتاج.

PE 111   بحوث عمليات  
ح  مسالة الةرنامج ابخطى  ،ختليق منوذج الةرنامج ابخطى، الةرامج ابخطية األساسية،جماتاهتا  ،جمال تطبيقها ،تعريفها
 ،مسالة التدصيص ،مسالة النق  ،تطبيقات للةرامج ابخطية اللنائي،احل   ،حتلي  احلساسية ،طريقة السمبلكس ،بالرسم

   ث العمليات باستددام حزم الةرامج املتوافرة .ح  بعض مشاك  حبو  ،نظرية صفوف اتانتظارمقدمة ل ،الةرامج اهلدفية
PE 121  المواد تكنولوجيا-  
منحنيات  ،احملالي  ،نظرية التسابك ،الرتكيب البللورى للمعادن ،التجمد آلية ،خواص املواد ،تصنيف املواد ،مقدمة

املعاجلة احلرارية للصلب  ،حاسسبائك الن ،أنواع احلديد الزهر ،أنواع الصلب ،احلديد والكربون منحنيات ،التسابك
 .استددامات ،تشكي  ،خواص ،أنواع ،بنيان (:البوليمراتمتعددات اجلزىء ) ،واحلديد الزهر

PE 122  السباكة واللحام  
صهر  أفران البنية بعد إعادة بلورة، لب، عيوب كت  الصلب، الصب املستمر، بنية املصبوبات،كت  الص  ،إنتاج الصلب

 ،رمال الدليك وطر  عم  الدليك ،رمال القالب ،تصميم القالب ،النماذج وتصميمها ،يا السباكةتكنولوج ،املعادن
املعاجلة احلرارية  ،عيوب املسبوكات ،السباكة بالطرد املركزى ،السباكة باتاسطمبات الدائمة،القوالب  ،قوالب السرياميك

 ،حلام القوس الكهرىب املغمور ،القوس الكهرىب احملجبحلام  ،اللحام والقطع الغازى ،وصالت اللحام أنواع ،للمسبوكات
اللحام  الصويت،حلام املوجات فو   ،اللحام والقطع بالبالزما ،حلام التنجستني ابخاملة،حلام القوس الكهرىب بالغازات 

 عيوب وصالت اللحام. ،متالورجيا اللحام ،اجملاميع امللحومه أنواع اإللكرتونات، اعبشع
PE 123    1-إنتاجهندسة 

اساليب التصنيع، تكنولوجيا السباكة، التشكي  على البارد والسدن، تشغي  املعادن، التشغي  غري التقليدى، تشطيب 
 ومحاية اتاسط ، عمليات اللحام، القياس والفحص، مقدمة ىف التدطيط واجلدولة.

PE 128  هندسة وتكنولوجيا المعادن   
 ،سبائك احلديد والكربون ومعاجلتها احلرارية ،ن والسرياميك والبوليمرات واملواد املركبةالبناء البللورى والغري بللورى للمعاد

 عمليات اللحام.، سحب اتاسالك ،التشكي  بالبلق واحلدا دة ،التشكي  اللدن للمعادن ،سباكة املعادن
PE 131    تشغيلالعمليات  

النوعية  الطاقة ة،القوى والسرع منحنيات ، قوى القطع،القطع أدوات خامات ،أداة القطع هندسة ،مقدمة لقطع املعادن
 آتاتىف  احلركةانتقال  ،القطع أداةبلى وعمر  ،توزيع اتاجهادات ىف منطقة القطع امللتحمة، احلافة ،والقدرة ىف التشغي 

تسلس   ،قطعزمن التشغي  واقتصاديات ال متدرجة،والغري  املتدرجة الرتكيبة )ميكانيزم( ،القطع آتات إدارةالقطع 
 عمليات التشغي .
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  PE 151 آالت القطععناصر رسم-  
 ،رسم السطوح احللزونية ،الرسم باليد احلرة ،املساقط والقطاعات والتهشري ىف رسم املاكينات ،هندسي كتطبيقالرسم  

 التجميعى مالرسمنع احلركة، امللبتات واملرشدات، و  التزييت وسائ  ،روملان البلى، ابخوابري، أسنان القالووظ
 .التطبيقى )التشغيلى(و 

  PE 152رسم عناصر آالت القطع-   
األبعاد )حدود املقاسات والتفاوتات اهلندسية(، حتديد املواد وخواص السطوح، وثائق الرسم، الرسم التجميعى للرتوس 

ة، وصالت اللحام، الرسم واليايات ووسائ  نق  القدرة )السيور والسالس  واحلبال املعدنية...(، الوصالت املؤقت
 والتجميع مبساعدة احلاسب.

  PE 223تكنولوجيا التشكيل 
تصنيف عمليات التشكي ، عمليات التشكي  احلجمى، الدرفلة، الدرفلة املستوية، درفلة املقاطع واألشكال، عمليات 

ادة احلرة، احلدادة املقيدة، سحب األسالك، الدرفلة ابخاصة، البلق، البلق األمامي وابخلفى، البلق التصادمى، احلدادة، احلد
سحب القضبان، سحب املواسري، عملية تدقيق اجلدران، عمليات تشكي  األلواح، عمليات القص، عمليات اللىن، 

 عمليات املط، عمليات السحب العميق، إسطمبات تشكي  املعادن، ماكينات تشكي  املعادن.
PE 224  ميكانيكا الجوامد  

جهادات احلرارية، القضبان املركبة، اللىن جهادات واتانفعاتات احلقيقية، اتاساسية لإلجهاد واتانفعال، اتااملفاهيم األ
جهادات ثالثية األبعاد، اتانفعاتات ثالثية األبعاد، عالقات جهادات الرئيسية ثنائية األبعاد، اتاواتاحنناء، اتالتواء، اتا

جهادات اتانفعال ونظريات ابخضوع، اتاسطوانات الدقيقة والسميكة، اتا اإلجهاد واتانفعال ىف مرحلة املرونة، طاقة
 جهادات التجريىب )مقاييس اتانفعال(، مقدمة إىل ميكانيكا الكسور.، حتلي  اتاةاملتبقية، نظريات اللدون

PE 225  تكنولوجيا المواد- 
املعاجلات احلرارية للسبائك غري احلديدية، سبائك األلومنيوم، سبائك التيتانيوم، سبائك املغنيسيوم، سبائك الصلب، 

املعاجلة السطحية )التصليد السطحى، التغطية، السبائك السطحية(، ميتالورجيا املساحيق، تركيب املواد السرياميكية، 
 عمليات تصنيع املواد السرياميكية، خواص وتطبيقات املواد السرياميكية.

PE 226  تكنولوجيا المواد الكهربية 
ومصطلحات، ابخوص امليكانيكية للمواد: الشد، الضغط، اللىن، اختبارات القص واللى، تركيب وطر  التصنيع مقدمة 

وخواص كال من: املواد املوصلة، املقاومات، اشباه املوصالت، املواد الكهربية احلرارية، املواد املغناطيسية، املواد العازلة، 
 لواح املعدنية.املواد البصرية، املواد املبلمرة، تشغي  اتا

PE 228   2-نتاجإهندسة  
عمليات ابخراطة والتشكي  التفريز  ،سوائ  القطع ومواد العدة ،بيانات زمن التشغي  ،قوى وزوايا القطع ،قطع املعادن
 القياسات الغري مباشرة وطر  التكبري. ،وقطع الرتوس

PE 232  نظرية قطع المعادن 
 ا، قابلية  املعدن للتشغي ، آليات عمليات القطع ىف حالةوتآكلهعمر أدوات القطع  املواد الىت تصنع منها أدوات القطع،

أدوات القطع األحادية واملتعددة احلدود القاطعة، القطع املتعامد والقطع املائ ، منحنيات قوى القطع، منحنيات السرعة، 
ليات القطع، حتلي  قوى القطع والتأثريات احلرارية ىف الطاقة النوعية والقدرة، معدل إزالة املعدن، التأثريات احلرارية ىف عم

 عمليات ابخراطة واللقب والتفريز، الدينامومرتات.
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PE 241  هقياسات بعدي 
، التوحيد القياسى، املواصفات والوحدات، عملية القياس، معايرة جهاز أبعديهمفهوم و أسس و تطبيق القياسات 
والتوافقات،  أسس وتصميم وتطبيق حمددات القياس احلدية، مفهوم و أسس  هيالقياس، أخطاء القياس، التفاوتات البعد

 وتطبيق أنظمة التكبري والتضديم.
PE 253  نظرية اآلالت 

كيناماتيكا الآتات، أساسيات احلركة، احلركة والقصور الذاتى، الآليات، السرعة والعجلة ىف الآليات، الكامات، عالقات 
 كا الآتات، قوى القصور الذاتى، احلدافات، التأثري اجلريوسكوىب، منظمات السرعة.تروس، آليات احلساب، دينامي

PE 261   1-آالت القطعتصميم عناصر 

 مفاهيم التصميم،  التصميم  امليكانيكى، املاكينات البسيطة  واملركبة،  عناصر املاكينات،  القدرة للماكينات الدوارة،
املاكينات البسيطة واملركبة، عناصر املاكينات، القدرة للماكينات الدوارة،  مفاهيم التصميم، التصميم امليكانيكى،

الكفاءة، املميزات امليكانيكية، التصميم بناء على مناذج الكسر املدتلفة، املواد اهلندسية، أنواع التحمي  )إجهادات 
تصميم، األعمدة وأعمدة نق  بسيطة ومركبة وإجهادات التعب(، مسببات زيادة اإلجهاد، معام  األمان، إجهاد ال

 احلركة، تصميم األعمدة حتت تأثري إجهادات إستاتيكية أو متغرية، تصميم السيور و األحبال املعدنية و السالس .
 PE 262  2-آالت القطعتصميم عناصر 

سطة املسامري تصميم املسامري وأعمدة اإلدارة وابخوابري والوصالت املسننة، تصميم الوصالت املؤقتة والدائمة )بوا
القالوظ، اللحام، مسامري الةرشام(، تصميم اليايات، القوابض والفرام ، تصميم الرتوس )الرتوس العدله، الرتوس 

 احللزونية، ترس الزاوية، الرتس الدودى(.
PE 313   تآالمنش و تصميمتخطيط  
معدات  الصناعية، ت، املباينآختطيط املنش، موقع و نسياباتاحتلي   احتياجات املواد والعمليات، ،اإلنتاجية األنظمة

 املدازن. ،مناولة ابخامات
PE 326  اللدونة وتشكيل المعادن  
 أمحالطر  حساب  ،املعادتات الوضعية ،معدل اتانفعال تأثري ،عالقات اإلجهاد واتانفعال ىف منطقة اللدونه ،مقدمة

التحلي  بطريقة  ،اللدونة املرئية األعلى،نظرية احلد  ،كاتاحتكا تأثري ،انفعال املستوى وجماتات اتانزتا  ،التشكي 
 . قابلية األلواح للتشكي اللىن(  ،السحب ،البلق ،الدرفلة املستوية ،تطبيقات )الكبس ،العناصر احملدودة ىف اللدونة

PE 327   إتالفية االختبارات الال 
اختبار  ،تكنولوجية الفحص البصرى ،إتالفية ات الالأساسيات اتاختبار  ،أنواع العيوب ىف املواد ابخام و ىف املنتجات

 ،اتاختبارات باستددام أشعة جاما و أشعة إكس ،اختبار التيارات الدوامية ،اختبار احلبيبات املمغنطة ،الصبغة النافذة
معدات اتاختبار و  ،أساسيات اختبار املوجات فو  الصوتية ،قراءات نتائج أشعة إكس ،خواص أفالم أشعة إكس

 املوجات فو  الصوتية.تطبيقات اختبار  ،أساليب اتاختبار ،وتات الطاقةحم
  PE 328عمليات التشكيل الال تقليدية 

 ،اهليدروليكى التشكي  الكهرىب ،ماكينات التشكي  امليكانيكية ذات السرعة العالية ،السرعة العالية على التشكيلية تأثري
 .راحلدادة باتانفجا ،التشكي  الكهرومغناطيسى

PE 334  تخطيط ورقابة اإلنتاج  

 املتكام  لإلنتاجالتدطيط  اإلنتاجية،حتديد السعة املللى للوحدة  ،طر  التنبؤ بالطلب اإلنتاج، وأمناطالصناعات  أنواع
 .اإلنتاجموازنة خطوط ، حتمي  و التحكم ىف املدزون
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PE 335   التشغيل بالحبيبات الناحتة  
 ، نظرية وتكنولوجيا استددام احلبيبات الناحتة، عمليات التشغي  ونظرية دائرة احلث،ناحتةميكانيكية القطع باحلبيبات ال

العمليات  ،لك  عملية من العمليات السابقة وهى مفهوم ك  عملية النقاطالتنعيم )يتم دراسة بعض  ،اللق  ،التجليخ
 .(احلرارية التأثريات ،ظروف القطع ،القطع أداةشك   ،املدتلفة

PE 336  عمليات التشغيل الال تقليدية
عمليات التشغي  الالتقليدية الكهربية  ،عمليات التشغي  الال تقليدية امليكانيكية ،تصنيف عمليات التشغي  الال تقليدى

 .تصنيع الرتوس ،النماذج السريعة ىف الصناعة ،والكيميائية ،واحلرارية
PE 342  المترولوجيا الهندسية    

 لوالب القالوظ ، تطبيقات علىوطر  القياس أساسيات ،اهلندسية األخطاءقياس وتقدير  ،لتفاوتاتاملالم  اهلندسية وا
 .احملاور، بناء السطوح ىكراس  ،رتوسوال

PE 343  علم القياس )المترولوجيا( والمجسات 
لليزر ىف قياس اتابعاد، مبادئ قياس اتابعاد وجيومرتيا اتاشكال، نظرية ابخطأ ىف القياس، القياس بالتداخ ، تطبيق حزمة ا

 علم قياس تركيب السطوح )النسيج السطحى(، اجملسات.
PE 363   القطع آالتنظرية وتصميم- 

نظرية اهتزاز نظام  ،قياس اتاهتزازات أجهزة ،قياس وحتلي  اتاهتزاز ،اتاهتزازات ىف الصناعة ،ظرية اتاهتزازات: مقدمةن
التوازن  ،احلركة حريةمقدمة لنظام متعدد  اهتزاز إجبارى( ُمضائ ،ز اهتزا ،)اهتزاز حر ركةاحل أحادى درجة حرية

توليد  ،: تعريفاتواهلواء بالسوائ  ركات الىت تعم . احملعزل اتاهتزازات ،الديناميكى للمعدات ذات احلركة والد ورانية
 وأمللة بالسوائ  واهلواءابخاصة الدوائر  ،حمابس التحكم ،وخواص املضدات والضواغط أنواع األنابيب،خطوط  ،الضغط

 تطبيقية عليها.
PE 364  القطعنظرية و تصميم أالت- 

نق  القدرة ىف  ،تصميم كراسى احملاور ،الدوارة تركيب وفك اتاعمدةوانواعها،  هياك  آتات القطع، جمارى العربات
اساسيات  ،اجهزة التلبيت(طر  و ، امللبتات واملرشدات )اساسيات التصميم ،صناديق تروس السرعة والتغذية ،الآتات

 قواعد املاكينات.
PE 411  االدارة الهندسية والتنظيم  

موهبة اإلدارة، املنظومة اهلندسية، اإلدارة العلمية ىف اهلندسة، أساسيات ومفاهيم اتاجتاهات احلديلة ىف اإلدارة اهلندسية، 
 املهندس والبيئة، اهلندسة وتأثريها على اإلدارة اهلندسية احلديلة.

PE 412  هندسة المعرفة 
هندسة املعرفة: اكتساب املعرفة، أساسيات أنظمة ابخةرة، أنظمة املعلومات: األساسيات، األنواع، التقنية، نظم املعلومات 

 التنفيذية، نظم دعم القرار، الذكاء اتاصطناعي.
PE 413  نمذجة ومحاكاة النظم الصناعية 

طبيقات عليها( احملاكاة: أمللة بسيطة، األرقام العشوائية حتقيق مناذج احملاكاة، نظرية صفوف اتانتظار )احادية ومتعددة وت
 متسلسالت ماركوف.

 PE 427 تكنولوجيا المواد المتقدمة 
عمليات التصنيع، التأثريات  مواد التسلي ،  ، خواص الرقائق، أشكالاملنتجات  املركبة  املواد املركبة: مقدمة، تصميم

ذات انفعال كهرىب اجهادى )بيزوإلكرتيك(  املواداملواد الذكية: مقدمة، ، ات الالإتالفية للمواد املركبةالبيئية، واتاختبار 
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)خواصها، تشغي ، مكواناهتا البنائية باستددام البلورات بيزوإلكرتيك، السبائك ذات الذاكرة للشك  )النموذج التكويىن 
مبحث اتانسياب للموائع و تطبيقاهتا، ، بعض التطبيقات(، لتأثري الذاكرة للشك ، املشغالت ذات الذاكرة للشك 

 األلياف البصرية و تطبيقاهتا.
PE 428  اختيار المواد الهندسية 

 ،حدود استددام املواد ،تأثري التآك  الكيميائى ،سلوك املواد: املقاومة امليكانيكية ،ابخواص الرئيسية ىف تصنيف املواد
لقابليتها  ،لالحتكاك ،  اختيار املواد تبعا : ملقاومتها امليكانيكية ،متطلبات العمي  ،لبيولوجيةالتأثريات ا ،التأثريات البيئية

 لتحم  درجات احلرارة املرتفعة. ،للتصليد
  PE 429تحليل االنهيار 

 ،نةاملتا ،منو وانتشار الشروخ ،بداية حدوث شرخ ،نظريىت "جريفيث" و"إروين" ،الكسر املطي  ،الكسر القصف ،مقدمة
 الزحف، دراسات حالة. ،التحلي  امليتالورجى للكسر ،خطوات حتلي  الكسور ،أسباب حدوث الكسر

PE 420  تصميم اإلسطمبات 
تصميم إسطمبات  ،مواد اإلسطمبة، تصنيع اإلسطمبة، املكونات األساسية واللانوية لإلسطمبة ،تصنيف اإلسطمبات

تصميم إسطمبات  ،تصميم إسطمبات تشكي  األلواح ،السحب تصميم إسطمبات ،تصميم إسطمبات البلق ،احلدادة
 امليكنة والتحكم. ،آلية التغذية ،أدوات اإلسطمبات القياسية ،التشكي  اللدن

PE 431  تكنولوجيا التشغيل المتقدمة 
كي  مقدمة إىل عمليات القطع احلديلة، تصنيف عمليات القطع املتقدمة، نظريات وآليات عمليات إزالة املعدن وتش

السطوح، أنظمة املاكينات والتحكم، اعتبارات التصميم، اتاحتياطات ابخاصة ىف تصميم املنتج، القطع باألسالك، القطع 
 باإلسطمبات، القطع باحلبيبات الناحتة، تصنيع الدوائر الكهربية باحلفر باألمحاض.

PE 432  آالت القطع ذات التحكم الرقمى  
املساعدة  ،أنظمة القطع باستددام التحكم الرقمى ،تحكم الرقمى لآتات القطعأساسيات ال ،مقدمة تاتات القطع

مراعاة هندسة أدوات  ،إختيار وترتيب أدوات القطع ،أنظمة الةرجمة لآتات القطع ذات التحكم الرقمى ،باألنظمة الرقمية
أسباب ، ة أشكال املشغوتات ىف الةرجمةمراعا ،رسم املنتجات ،ةالةرامج الفرعية القياسية واألوتوماتكي ،القطع ىف الةرجمة

 اختبارات ماكينات القطع ذات التحكم الرقمى. ،استددام أنظمة القطع ذات التحكم الرقمى، إمكانات املاكينات
PE 443  االنظمة الميكاإلكترونية 

 ،س وحموتات الطاقةأجهزة اإلحسا ،منذجة وحماكاة النظم ت،اتصميم نظم امليكاالكرتون ،مقدمة و التعريفات األساسية
بعض التطبيقات املتقدمة ، اإلشارات ونظم التحكمت، ااملكونات واألجزاء املدتلفة لنظم امليكاالكرتون ،أجهزة التشغي 
 ودراسة بعض األمللة. تاىف امليكاترون

PE 444 أنظمة القياس المتقدمة 
أجهزة  ،الليزر واأللياف البصرية ،البصرى نظم القياس القائمة على التداخ  ،املفهوم التصميمى وأسس نظم القياس

مقدمة لنظم القياس باحلاسب، نظم القياس الذكية ونظم القياس  ،نظم القياس األتوماتيكية ،القياس ثالثية البعاد
 اتافرتاضية.

PE 445  ضبط الجودة 
ضبط تقنيات  ،وات حتقيق اجلودةأد ،مناذج ومدلوتات جلودة العملية أو املنتج ،األسس واملواصفات القياسية لنظم اجلودة

 للمتغريات، أسس و تطبيق خرائط ضبط اجلودة تطبيق أنظمة ضبط اجلودةوبعيدا  عن خط اإلنتاج،  اجلودة اثناء اتانتاج
 والصفات، أسس و خطط ومشاريع وأنظمة و تطبيق عينات القبول.
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PE 446  تحسين وادارة الجودة 
نظمه الفرعيه هليكلة حتسني اجلودة، سالس  التوريد، الوصول للهدف وح  مفهوم حتسني اجلوده، األسس والطر ، األ

املشكالت، عالمات التصنيف، سياسات وظائف اجلوده، تكلفة اجلوده، عملية تطبيق حتسني اجلودة، مفهوم وأسس 
اء أنظمة إدارة اجلودة، إدارة اجلوده الشامله، املواصفات القياسية إلدارة اجلوده، الطريقة التقليدية وطريقة األنظمة بن

 املواصفات القياسية وغري القياسية والطر  املعدة خصيصا  لتطبيق إدارة اجلودة الشامله.
PE 447  أنظمة القياس بإستخدام الحاسب 

ألنظمة القياس، حتلي  البيانات  األساسيةاحلاسب، املكونات  باستددامأنظمة القياس  تاستدداماملفهوم واألسس 
 ابعة، أنظمة التعرف على الرسوم والنماذج.املت وأنظمة

PE 465  ماكينات تشغيل متقدمة 
تصميم الكامات  ،املدارط الةرجية ،املاكينات األتوماتية والنصف أتوماتية ،األتوماتية ىف ماكينات القطع والتشغي 

 ات اجلديدة ىف ماكينات القطع.اتاجتاه ،مقدمة ىف ماكينات القطع والتشغي  ذات التحكم الرقمى ،للماكينات األتوماتية
  PE 466التحكم اآللى 

أجهزة قياس  ،التحكم بالتغذية املرتدة ،نظم دوائر التحكم املفتوحة واملغلقة ،استعراض تارخيى حول التحكم الآىل 
استددام احلاسب  ،استقرار نظم التحكم ،أخطاء نظم التحكم ،حتلي  نظم التحكم ،تصميم نظم التحكم ،التحكم

 دخال املعلومات و الةرجمة.إىل ىف التحكم، نظم الآ
PE 467 ديناميكا آالت اإلنتاج 
التحلي  الديناميكى  ،اتاختبارات الديناميكية لآتات اإلنتاج ،ابخواص الديناميكية لآتات اإلنتاج واختباراهتا ،مقدمة

 تات اإلنتاج(.لآتات اإلنتاج، تطبيقات ديتاميكا الآتات )الصيانة التنبوئية، تصميم أجسام أ
PE 468 أسس وتطبيقات أنظمة التحكم فى الضوضاء 

 تقلي  الضوضاء، طر الصوت والضوضاء، قياس الضوضاء وحتليلها، تعريف الضوضاء، قياس التحكم  ىف الضوضاء، 
 هلواءا اهلواء املغلقة، ضوضاء ىف أعمدةتطبيقات، مناذج من التحكم ىف الضوضاء، امتصاص الضوضاء، تكبري  الضوضاء 

 اهلواء املتحرك، الضوضاء ىف األنابيب احلاملة للسوائ ، تقلي  الضوضاء ىف وسائ  املواصالت.
PE 469  )تكنولوجيا الصيانة )مراقبة حالة الماكينات 

طر  الصيانة وتقنياهتا، ملاذا نقوم مبراقبة حالة املاكينات، ماذا نقيس، معدات القياس والتسجي  والتحلي ، القياسات 
 يكانيكية، تشديص حالة املاكينات، تعريف وتقييم عيوب املاكينات، دراسة لبعض احلاتات، برامج املراقبة.امل
   PE 401 لمشروع            ا 

 .يقوم الطالب حتت اشراف اعضاء هيئة التدريس بتحلي  ودراسة موضوع او مشكلة هندسية مع تصميم املعدات الالزمة
PE 402   المشروع 
 لب باستكمال ما درسة ىف املشروع ىف الفص  الدراسى اتاول.يقوم الطا
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 قسم اهلندسة البحرية وعمارة السفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

MR 111  رسم ماكينات وآالت سفن 
ننات الياينات، جتمينع املاكي -أنواع الرباط: مسامري القالووظ، مسامري الربط، الةرشام واللحنام والوصنالت القابلنة لإلنفصنال

ىف إعنداد املسناقط وتفاصني  الرسنومات الالزمنة،  (.AutoCAD, Origin,etc) إسنتددام تطبيقنات احلاسنب الآىل املتاحنة
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مساقط الرفاصات البحرية، جتهيزات السنفن املدتلفنة: وصنالت األنابينب، الصنمامات، ماكيننات السنط ، أغطينة العننابر، 
 املؤخر والدفات. فتحات الكشف، القارنات، أعمدة الرفاصات، أنابيب

MR 112  1-عمارة بحرية   
اتاتننننزان  ،منحنيننننات بننننوجنني ،املنحنيننننات اهليدروسننننتاتية وحسنننناباهتا ،معننننامالت الشننننك  ،خطننننوط السننننفينة ،أنننننواع السننننفن

منحنننىن اإلتننننزان  ،اتاتننننزان وامليننن  الطنننوىل للسنننفينة ،جتربننننة اإلمالنننة. اإلتنننزان عنننند اجلننننوح ،املسنننتعرض عنننند زواينننا ميننن  صنننغرية
إتنزان بعنض أننواع السنفن غنري  ،معنايري اإلتنزان ،تنأثري تغينري الشنك  علنى اإلتنزان ،اتيكى ومنحنينات اإلتنزان املستعرضنةاتاست

، إسننتددام تطبيقننات احلاسننب الآىل املتاحننة ىف إعننداد لوحننات حسننابية ورسننومات كاملننة للدننواص اهليدروسننتاتية التقليديننة
 للسفينة.

MR 113   سفن وآالتهارسم 
لسفينة، أبعاد السفينة واملصطلحات املرتبطةهبا، رسم خطوط السفينة وجعلهنا إنسنيابية، مسنتويات ابخطنوط تعريف شك  ا

ألنننواع خمتلفننة مننن السننفن، رسننم أنننواع خمتلفننة مننن املقنندمات واملننؤخرات، الرسننم التدطيطننى بالينند، الرسننم التدطيطننى ثالثننى 
 .(.AutoCAD, Auto ship, etc)األبعاد، إستددام تطبيقات احلاسب الآىل املتاحة 

MR 141  1-تحليل انشائى للسفن  
 ،أنواع األمحال البسيطة ،أنواع اإلنشاءات والركائز ،أنواع اإلجهادات واإلنفعاتات ،تعاريف: اإلحداثيات، القوى، العزوم

قوى القص وعزوم  ختطيطات ،عزم اإلحنناء ابخالص ،نظرية الكمرة البسيطة ،ابخواص اهلندسية للمقاطع ،معادتات اإلتزان
 ،اإلجهادات الرئيسية واملركبة ،اجلملونات احملددة إستاتيكيا ،حتت تأثري أمحال عامةإستاتيكيا اإلحنناء للكمرات احملددة 

، إستددام تطبيقات احلاسب الآىل املتاحة ىف جتهيز احلسابات الضرورية مقدمة ىف إنبعاج األعمدة ىف بعدين، دائرة مور
 توضيحية املناسبة.وكذلك الرسومات ال

MR 211  2-عمارة بحرية 
التقسيمات الداخلية ومعايري اإلتزان  ،منحىن الطول القاب  للغمر ،حسابات الطفو بطريقىت الطفو املفقود والوزن املضاف

حسابات خط التحمي   ،حسابات احلمولة الطنية ،حسابات التدشني ،طر  نق  السفن من وإىل املاء ،بعد التلف
، إستددام تطبيقات احلاسب الآىل املتاحة ىف جتهيز احلسابات الضرورية وكذلك الرسومات ب،  النوعني أ للسفن من

 التوضيحية املناسبة.
MR 231  ميكانيكا الموائع  

 ،بقاء الكتلة املوائع،كينماتيكا توزيع الضغوط على األسط  املستوية واملنحنية،   ،إستاتيكا املوائع ،ابخواص العامة للموائع
السريان حول اإلسطوانة  ،تطبيقات على أنواع السريان األساسيةدالة الوضع،  ،دوال السريان املدتلفة ،مبدأ اإلستمرارية

نظرية أسط  الرفع  ،التحوي  التشاهبى ،حتوي  سريان املوائع ،جوكوفسكى-رية كوتاظن ،زيوسبال عالقات ،الدائرية
 باستددام احلاسب الآىل ومتارين معملية. تطبيقات ،مبدأ الكتلة املضافة ،اإلنسيابية

MR 232  ميكانيكا الموائع وآالت هيدروليكية  
السريان الطبقى واملضطرب حول  ،معادلة برنوىل ،معادلة الطاقة ،بقاء الطاقة ،معادتات كمية احلركة ،بقاء كمية احلركة

، خطوط تدرج الفقد ىف الطاقة ،يان ىف األنابيبتطبيقات على السر  ،نظرية الطبقة احلدية ة،حنيناألسط  املستوية وامل
أنواع املضدات ومنحنيات  ،تطبيقات على املضدات وتوزيعات األنابيب الطاقة والضغط ىف املنظومات اهليدروليكية،

، إستددام وسائ  اإليضاح التعليميةوتطبيقات احلاسب الآىل التوضيحية تطبيقات على منظومات السفينة ،األداء
 املتاحة.

MR 241  2-تحليل إنشائى للسفن  
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طر   ،املنشآت الغري حمددة إستاتيكيا ،املعادتات التوافقية ،مبدأ التجميع ،تشوه املنشآت ،متلي  األمحال واملنشآت
 ،املقاومة املستعرضة للسفن ،الطاقة اتنظري ،إخل(…احللول التقليدية )طريقة العزوم اللالثة، املي  والرتخيم وتوزيع العزوم

، تصميم أوعية الضغط، معادتات اإلجهاد واإلنفعال ىف ثالثة أبعاد ،بعاج الكمرات املرنة حتت تأثري األمحال العامةإن
 تطبيقات احلاسب الآىل.

MR 242  تكنولوجيا المواد  
التآك   ،ية اللحامتالورجيم ،منحنيات تعادل الطور ،التغريات الطورية ،خواص املواد )فيزيقية وكيميائية وفلزية( ،أنواع املواد

 الكسر اهلش. تطبيقات احلاسب الآىل. ،واحلماية ضد التآك 
MR 261  إنشاء سفن   

 ،منظومات تقوية البدن ،املواد املستددمة ىف بناء السفن ،ز الفئةو رم ،هيئات التصنيف ،أنواع السفن، أشكاهلا وخواصها
القطاع  ،إخل(… اإلنشائية )القاع، اجلانب والسط  التجميعات ،التوصيالت والتفاصي  ،العناصر اإلنشائية للسفن

، إستددام إخل…أنابيب املؤخرو  ةاملنشآت العلوي ،قاعدة املاكينة ،الدفة ،املؤخر ،املقدم ،األوسط ألنواع السفن املدتلفة
اإلنشائية  تطبيقات احلاسب الآىل التوضيحية املتاحة وكذلك وسائ  اإليضاح التعليمية املتاحة ىف إستعراض التفاصي 

 للسفينة.
MR 311   حتمالية فى المنظومات البحريةاإلالطرق 

تسلسالت فورير  ،التسلس  العشوائى ،دوال كلافة اإلحتمال ،املتغريات العشوائية ،لإلحتماتات املفاهيم األساسية
تطبيقات  ،داخ  وابخارجعالقات ال ،املنظومات ابخطية ،املنحىن الطيفى لألمواج البحرية ،التحلي  الطيفى ،وحتويالته

 إخل(.…)ديناميكا الوحدات البحرية، التصميم اإلنشائى ، البحرية علىاملنظومات
MR 321   1-سفنالتصميم  

 ،ابخطوات العامة لتصميم سفن البضائع ،خطوات وعملية تصميم السفينة: املواصفات، العطاءات، العروض، العقود
ستنباط خطوط بدن إ ،طر  تقدير وزن احلديد ومقارنتها ،غراض املدتلفةتصنيف أوزان السفينة لأل ،تعريف السرعات

  .التملي  والتغيريات الرياضية لبدن السفينة ،السفينة وطر  حساب القدرة
MR 322  تجهيزات السفن 

ن إرساء السف ،منافذ البضاعة وأغطية العنابر ،منظومات اإلرساء ،معدات وماكينات السط  ،معدات مناولة البضائع
معدات  ،التهوية وتكييف اهلواء ،منظومات التوجيه والدفات ،بالربط. السالمل، الدرج، األسوار، األبواب والشبابيك

 ،مقاومة الصدأ وأنواع الطالء ،وسائ  العزل ىف السفنشغ  النجارة،  ،منظومات األنابيب ،اإلنقاذ مقاومة احلريق
 الرتكيبات الداخلية ىف عنابر البضاعة.

MR 331  1-هيدروديناميكا السفن 
استددام  ،طر  إختبار النماذج املعملية السفن،احلسابات التفصيلية ملركبات مقاومة  السفن،التحلي  األبعادى ملقاومة 

املقاومة ىف املياه الضحلة  ،من املتسلسالت القياسية السفنالتنبؤ مبقاومة  ،نتائج النماذج املعملية للمقياس احلقيقى
 ،األمواج املستقرة ،األمواج اجليبية ،األمواج والرياح ،مقياس بيوفورت ،قوى الرياح السفن،  تقلي  مقاومة طر  ،واملقيدة

، دراسة حركات السفن املدتلفة، إستددام وسائ  الرتدد اجملابة ،طاقة األمواج ،الضغط حتت األمواج ،تأثري األعما 
 اإليضاح التعليمية وتطبيقات احلاسب الآىل املتاحة.

MR 332  2-هيدروديناميكا السفن 
 ،نظريات تفسري عم  الرفاص ،،،الرفاصات اللولبية ،نظرية األسط  الرافعة ،منظومات ووسائ  الدفع تقدير قدرة السفن،

التوجيه  ،تصميم الرفاص ،التكهف ،التأثريات املتبادلة بني الرفاص وبدن السفينة ،قوانني احملاكاة ابخاصة بالرفاصات
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تصميم  ،اإلتزان التوجيهى ،املناورة جتارب واختبارات ،املسار الدوراىن للسفينة ى،حركة السفينة ىف املستوى األفق ،واملناورة
 ، إستددام وسائ  اإليضاح التعليمية وتطبيقات احلاسب الآىل املتاحة.الدفة

MR 333  ديناميكا الوحدات البحرية 
احلركة غري املدمدة ىف  ،دتات ابخطية حلركة السفينة ىف ستة درجات حريةاملعا ،السفينة ىف البحر اتالقوى املسببة حلرك

الطر  املعملية  ،موازنة حركة الدرفلة ،احلركة ىف األمواج املنتظمة ،املعاجلة التحليلية للكتلة املضافة ،التدميد ،املاء الساكن
مسار مالحى غري منتظم، إستددام احلركة ىف  ،املنحىن الطيفى لألمواج ،األمواج غري املنتظمة ،لدراسة حركة السفينة

 وسائ  اإليضاح التعليمية وبرامج احلاسب الآىل املناسبة.
MR 341  1-تصميم إنشائى للسفن 

، ابخصائص اهلندسية ملقاطع بدن السفينة ، التملي  اتاحصائى ألمحال األمواج،األمحال على بدن السفينة واإلستجابة
تطبيقات  ،متطلبات املتانة من قب  هيئات التصنيف الدولية ،واإلحنناء ىف بدن السفينةإجهادات القص  نظريات الفش ،

 احلاسب الآىل ىف التصميم اإلنشائى للسفن.
MR 351  منظومات دفع السفن  

 ،ختيار منظومات الدفع البحريةإ ،تصنيف حمطات القوى البحرية ،حمطات القوى البحرية متطلبات ،مراجعة قدرة السفينة
دفع السفن، إستقامة األعمدة، توفري وترشيد الطاقة ىف حمطات القوى منظومة نق  حركة  ،واع وسائ  دفع السفنأن

البحرية، تطبيقات الطاقات اجلديدة واملتجددة ىف السفن، إستددام وسائ  اإليضاح التعليمية وتطبيقات احلاسب الآىل 
 املتاحة.

MR 352  محطات قوى بحرية 
ختطيط غرفة املاكينات  ،ختيار حمطات القوى البحريةإ ،متطلبات حمطات القوى البحرية ،ى البحريةأنواع حمطات القو 

  منظومة عمود يحتل -تقدير كفاءة األداء حملطات القوى البحرية )حسابات اإلتزان احلرارى ،حملطات قوى حبرية خمتلفة
، حتلي  األمحال الكهربية ،ليد وتوزيع الطاقة الكهربيةتو  ،منظومات مواسري السفينة ،(إلتوائيا، طوليا، جانبيا الرفاص

 إستددام وسائ  اإليضاح التعليمية وتطبيقات احلاسب الآىل التوضيحية املتاحة.
MR 361  تكنولوجيا بناء السفن 

التدطيط  ،عمليات جتهيزات السفينة ،عمليات التصنيع ،طر  مناولة ابخامات ،مواد بناء السفن ،أنواع الرتسانات
 ،السفن دورة حياةحتلي   ،تدشني ورفع السفن ،إختبارات السفينة وجتربتها وتسليمها ،التحكم ىف اإلنتاج واملواد ة،واجلدول

 ختريد السفن.حتوير السفن،  ،إصالح وصيانة بدن السفينة
MR 411  تحليل المخاطرة 

 ،عواقب اإلصابة ،حتديد ابخطورة ،مى للمداطرةالكالنوعى و تقدير املداطرة: التقدير  ،مقدمة وتعريف باملداطر الرئيسية
 تقدير األمان األ صوىل. ،األمان ىف التصميم ،ALARPإمكانية التسام  ىف املداطرة ومبدأ 

MR 421   2-سفنالتصميم 
املشاك  اهليدروديناميكية للوحدات الىت تعم  ىف املياه  ،وحدات املالحة الداخلية: وحدات نق  البضائع والركاب

دراسة مبسطة لتصميم وأداء الوحدات الغري تقليدية: وحدات السح   ،إستددام املواد البديلة ىف بناء السفن ،لةالضح
 إستددام الوحدات ،املركبات ذات أجنحة الرفع املائى، احلوامات  املائى، الوحدات ثنائية البدن مبستوى مائى صغري،

 .وض السفن املدتلفةالتقييم اإلقتصادى التقىن لعر  ،العيدان املستقيمة
MR 422   باستخدام الحاسب اآللىالسفن تصميم 
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منظومة الرسم باستددام احلاسب الآىل: توصيف أو توليد الشك  واملقاس،  ،مفهوم الرسم باستددام احلاسب الآىل
عمليات  ،إنشاء الرسومات اهلندسية، تعدي  الرسومات، طر  التشكي  ثالثية األبعاد، الةرجمة اجلزئية للتدطيطات

 التطبيقات ابخاصة مبدتلف عمليات تصميم السفينة. ،التصميم والتصنيع باستددام احلاسب الآىل وتطبيقاهتا الصناعية
MR 441  2-تصميم إنشائى للسفن 

املقواه ىف اجتاهني إحنناء األلواح  الصالبة، إحنناء األلواح،ستددام مصفوفات احتلي  اإلنشاءات اإلطارية والشبكية ب
 تطبيقات احلاسب الآىل. حتلي  احلالة احلدية والفش  اإلنشائى للسفينة، ،اإلنبعاج املرن لأللواح عامدين،مت

MR 442  ديناميكا اإلنشاءات البحرية 
إستجابة  ،املنظومات متعددة درجات احلرية ،املنظومات ذات درجة احلرية الواحدة ،فكرة عامة عن ديناميكا اإلنشاءات

، إستددام تطبيقات برامج احلاسب إهتزازات بدن السفينة ،إستجابة املنظومات ذات الكت  املركزة، اصلةاإلنشاءات املتو 
 الآىل املتاحة.

MR 452  ماكينات مساعدة 
 ،املضدات ومنظومات الضخاحملابس،  ،مكونات وخصائص املاكينات املساعدة ،متطلبات املاكينات املساعدة البحرية

 ،املبادتات احلرارية ،حمطات معاجلة مياه اجملارير ونبذها بالطرد املركزى ،  الزيت عن املاءأجهزة فص ،ضواغط اهلواء
 ، حمطات حتلية املياه.منظومات موازنة حركة السفينة

MR 461  هندسة ترسانات 
سفن. إقتصاديات وتكاليف بناء الحتلي   ،معايري السماح للتشوهات ،التحكم ىف التشوهات الناجتة ىف بناء السفن

دور احلاسب الآىل  ،جتهيزها وطالئها املتكام ، إنشاء السفينة ،تقسيم ومكونات العم هيك   ،التحكم ىف دقة التصنيع
 التصميم إلنتاج السفينة. ،منظومات تصميم ترسانات بناء السفن ،إستددام الروبوت ىف بناء السفن ،ىف بناء السفن

MR 471  1-هندسة ما وراء الشواطئ 
. مد خطوط األنابيب حتت سط  والتعوي، منظومات الربط ،املنظومات املعاونة ،املنشآت البحرية ،احلفرمنظومات 

احلجرات  ،نتاج البرتول فيما وراء الشواطئإمنظومات  ،التعدين حتت سط  البحر والنجدة، منظومات اإلنقاذ ،املاء
 التصنيف.دور هيئات  وعمليات الغمر، الغوص املنفصلة واألسط  املتكاملة،

MR 472  2-هندسة ما وراء الشواطئ  
الرتكيب اإلنشائى ملنصات ما وراء  ،األحوال البيئية الىت تؤثر على التصميم ،املنحىن الطيفى لطاقة األمواج ،األمحال البيئية

كى مقدمة ىف التحلي  الدينامي ،تصميم خطوط ومنظومات الربط ،طر  تلبيت قواعد املنصات بابخوازيق ،الشواطئ
 ملنصات ما وراء الشواطئ.

MR 401   بحثى فى المجال البحرىمشروع 
يقوم الطالب بإعداد حبث مصغر حتت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس لتنمية مهارات البحث والكتابة التقنية ىف أحد 

 املوضوعات الىت خيتارها.
MR 402  مشروع تصميمى 

لبة باستيعاب وإجناز مشروع تصميم حبرى، ىف أغلب الظن سفينة، يتم تقسيم الطالب اىل جمموعات، ك  جمموعة مطا
خيت، أو منشأ ما وراء الشواطئ حتت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس، من الضرورى تقدمي عرض شفهى، مناقشة 

 وكذلك تقرير مكتوب.
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 قسم اهلندسة الكهربية

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

EE x11  الدوائر الكهربية      
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، طريقة التحلي  العقدي، الطر  ىطار ختزالية، طريقة التحلي  الشبيكي/ اإلتيار املستمر: الطر  اتاحتلي  دوائر ال
التحويلية، نظريات الدوائر الكهربية، الظواهر العابرة يف الدوائر ذوات الرتبة األوىل، حتلي  دوائر التيار املرتدد: الدوال 

وقة واملساحمة، القدرة والطاقة، الدوائر اللالثية األوجه املتزنة وغري املتزنة، املعا، شروط احلالة املستقرة واملطورات،اجليبية 
 تطبيقات حاسوبية يف الدوائر الكهربية.

EE 112   أسس الهندسة الكهربية   
 الكهربية اتاستاتيكية، املغناطيسية، احملوتات، حتوي  الطاقة الكهرومغناطيسية.

EE 121   ونيةواإللكتر  القياسات الكهربية  
طر   ،والتطبيقاتبنية : الذات األشعة املهبطية الذبذبات مبينةالقياس التشاهبية و  ، أجهزةدقة القياس وحتلي  ابخطأ

 واجلواتات)احلس( اتاستشعار، حموتات أجهزة القياس، عناصر القناطر وجمزئات اجلهد: الرتكيب والتطبيقات، املقارنة
 وتطبيقاهتا.انات وحتويلها، مبادئ القياسات الرقمية، ، اكتساب البياإلشاراتاألولية، توضيب 

EE 131  ةيثالفيزياء الحد       
للجسيمات  ياملوج سلكاملو  اجلسيمى لإلشعاعات الكهرومغناطيسية املسلك كماة:الظواهر امل، النظرية النسبية ابخاص

 مقدمة لعلم البلورات. ،وفيزياء اجلوامدمدخ  إىل الفيزياء النووية وفيزياء اجلزيئات  ،الفيزياء الذرية ،املادية
EE 132    الدوائر اإللكترونيةالنبائط و      
النماذج ت. اللنائي امللايل. اللنائيات ذوات امللتقى: البنية؛ املنحىن املميز ومعادلة اللنائي، فيزياء أشباه املوصال أساسيات
)ت م ث(  القطبية يةلنائلتقى الامل ات ذواترتانزيستور ال؛ التطبيقات املتنوعة، ثنائيات األغراض احلاصة، الدوائرية

ليي )ت أ ج(: األنواع والبنية، املتغريات والرموز؛ التشكيالت األساسية واملنحنيات التأثري اجملا ات ذواترتانزيستور الو 
لألشارة النماذج الدوائرية ز، لألشارة الكبرية ودوائر األحنياالنماذج الدوائرية املميزة، أنسا  التشغي  والنماذج املقابلة، 

 الصغرية، مكةرات األشارة الصغرية وتشكيالهتا املدتلفة، التحلي  مبساعدة حاسوبية. 
  EE 141 لى الدوائر المنطقية والبرمجةإمدخل           

نظم  ،املنطقية املةرجمة فلصفائا، املؤتلفة والتتابعية الدوائر ،املنطقية البوابات ،، الشفرات ، اجلةر البوليىنلعدديةنظم اال
 .ىللغة ذات مستو عا ،نبائط املدخالت واملدرجات ،عشوائية الوصولالالذاكرات ، قراءة فقطالذاكرات الذاكرة: 
EE 151   أنظمة الطاقة لىإمدخل           

 :البطاريات ة( وتطبيقاهتا،رياحيلهليدروليكية( وغري التقليدية )النووية، الشمسية، واا)احلرارية و  مصادر الطاقة التقليدية
: أنظمة اإلضاءة: ابخواص و التطبيقات، اللمبات /اإلضاءة ، استعماتات الطاقة،أنواعها وتركيبها واختبارها وتطبيقاهتا
: حسابات وحمطات حاسوبية، منحنيات اتاستضاءة ،واتاختباروالنصب  اإلنشاءالتصميم، األماميات واملواصفات، 

 .احملوتات الكهربية
EE 212   الكهربيةتحليل الدوائر    

 ، الدوال الشبكيةمغناطيسيا نةقرت الدوائر املالرنني يف الدوائر الكهربية، الظواهر  العابرة يف الدوائر ذوات  الرتبة اللانية، 
 وي  تابالسفورير  وتطبيقها يف حتلي  الدوائر، حت تقنية متسلسلةالرتددية واملرشحات،  اتاستجابة ،sوالتحلي  يف املنطقة 

التحلي  مبتغريات احلالة، التحلي  الطوبولوجي وحتلي  احلساسية.  ،ات املنفذينو الشبكات ذوتطبيقه يف حتلي  الدوائر، 
 .تطبيقات حاسوبية

EE 233  الكترونيات الجوامد  
نظرية  ،ال توزيع الطاقةدو  ،البعداألحادية  سائ امل ا علىاهت: معادلة شرودجنر وتطبيقاةكميكانيكا املاملمقدمة ملبادىء 
 ،املغناطيسية املواد ،املواد الفريوكهربيةة، العوازل الكهربي ،أشباه املوصالت ،نظرية نطاقات الطاقة ،للمعادناتالكرتون احلر 

 .ات املوصلية الفائقةو املواد ذ
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EE 234   اإللكترونيةتحليل الدوائر       
بية وذوات التأثري اجملال: األنواع، النماذج الدوائرية واتاستجابة الرتددية: مكةرات ترانزستورات ذات امللتقى اللنائى القط

مكةرات العمليات املميزات،  ،اإلشارة الكبرية والقدرة مكةراتحتلي   ،املكةرات التفاضلية واملتعددة املراح  ،خمططات بود
 التطبيقات والعيوب.

EE 235  هندسة اإللكترونيات            
 ،مصادر القدرة ،مكةر العمليات ،املذبذبات ،التغذية املرتدة ،مكةرات اإلشارة الكبرية ،ارة الصغريةمكةرات اإلش

 املؤقتات. 
EE 236   اإللكترونيات  

دوائر عكس الرتانزستور، دوائر ترانزستورات تأثير المجال، ، الوصلة ثنائية القطبية، PNمناذج األجهزة، دايود وصلة ال 
 ، دوائر، البوابات الغري مشبعة، ذاكرة أشباه املوصالت.البوابات املنطقية

EE 242  تصميم الدوائر المنطقية  
 ،العدادات املتزامنة ،الدوائر متعددة املدارج واملصفوفات ابخطية املةرجمة ،ماكلوسكس لتبسيط الدوائر املنطقية ،طر  كوين

 الدوائر املتزامنة والغري متزامنة. ،حموتات الشفرات
EE 243   دقيقة  المعالجات المبادئ    

 ،أساليب العنونة ،جمموعات التعليمات ،متلي  البيانات ،ختطيط الذاكرة ،تنظيم احلواسب الرقمية: مفهوم ابخطوط الناقلة
 إصدارات وأسس أدارت التدزين.،مس  لنظم التشغي  ،الةرجمة بلغة التجميع ،أسس  امليكروبروسسور

EE 252  1-يةهندسة القوى الكهرب           
ائى ملعادتات خطوط يالتحلي  الفيز  ،أداؤها الكهرىب ،حلها ،برامرتاهتا ،خطوط النق  ،مقدمة ملنظومات القوى الكهربية

معادلة القوى ومفاتي   ،النظم ،التصميم ،توزيع اجلهود املندفضة ،معادلة القدرة املفاعلة والتحكم ىف اجلهد، النق 
 دراسة األمحال. ،عام  القدرةتصحي   ،التبدي  املصاحبة

EE 253   كهربية والكترونيات صناعية قوى    

دوائر  ،دوائر الدايود واملقومات ،وسائ  احلماية الكهربية ،املوزعة اتامحال ،الكبالت ،العوازل ،خطوط التوصي 
 املقومات العكسية. ،مرقاطعات التيار املست ،اجهزة حتكم جهد التيار املتغري ،املقومات احملكومة ،اللايريستور
EE 261   الكهرومغناطيسية   المجاالت           
، الطاقة واجلهد، املوصالت والعوازل فر ، قانون جاوس، نظرية التاجملال الكهريب : قانون كولوم،ا الكهربيةاإلستاتيك
القوى،  ، س، نظرية ستوكأمبري التداويلسافار، قانون  ،: قانون بيوا املغناطيسيةاتاستاتيك ،املواسعةاملواسعات و الكهربية، 

 .املعادلة املوجية ،اجملاتات املتغرية زمنيا ، معادتات ماكسوي  ،احملاثة، قانون فاراداىاحمللات و املغناطيسية، والنبائط املواد 
EE 267  الصوتيات 

 .املقرر يتعلق باحتياجات وراحة اتانسان ويتضمن دراسة والصوتيات واتاضاءة ىف املباىن
املقرر يتناول دراسة طبيعة الصوت ومعايري التصميم والقياسات وامتصاص الصوت والرتدد وانتقال الصوت والضوضاء 
وابخصوصية واحتياجات اتاستماع اجليدة، ودراسة اسس وتطبيقات معاجلة وحتسني الصوت ىف املباىن وسلوك الصوت 

ن املغلقة وبني الفراغات اجملاورة. ويتضمن املقرر دراسة وسائ  وتنظيم العناصر املعمارية والتحكم ىف الصوت ىف اتاماك
 الصوتيات احلديلة وانظمة الصوتيات الكهربائية وموضوعات ىف الصوتيات املتعلقة باملباىن.

EE 271  ت الكهربية وأنظمة القوى  آلالا 
   اللفائف، اجملال، القوة  ت التيار املرتدد: مقدمة لآتا ، الآتات الكهربية: ماكينات التيار املستمر )املولدات واحملركات(
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الكابالت  ،نظم التوزيع ،خواص األمحال، نظم القوى الكهربية: خطوط النق ل ةمقدم ،الدافعة الكهربية ورد فع  املنتج
 .رضيةاألحتت 

EE 272  1-هندسة اآلالت الكهربية        
 ،حتوي  الطاقة ،النظم األحادية اإلثارة ،الطاقة املصاحبة هلااجملاتات و  ،حتوي  الطاقة الكهروميكانيكى: حفظ الطاقة

 ،تطبيقات مكينات التيار املستمر ،املعادتات الديناميكية ،تطبيقات النظم ثنائية اإلشارة ،معادتات القوى وعزوم الدوران
 ،بدء حركتها ،أنواعها ،املستمر حمركات التيار ،الفائف والتوحيد املولدات والتيار املستمر: أنواعها وتطبيقاهتا ،الرتكيب

 ،الكفائية واملفقودات ىف مكينات التيار املستمر ،التشغي  املتوازى ملولدات التيار املستمر ،خواصها والتحكم ىف سرعتها
 تطبيقات حمركات التيار املستمر.

EE 313   هندسة المواد الكهربية  
املوصالت الكهربية: التوصي  ىف  ،قة باجلهد وسرعة حركة الشحناتعالقة الطا ،التعريف والوحدات ابخاصة هبندسة املواد

، قواعد اجلوار ،مستويات الطاقة املوصلية والعوام  املؤثرة فيها ،جمال كهرىب املسار املتوسط لألجسام املشحونة احلركية
ابخواص ىف اجملاتات  ،لةاملواد العاز  ،املوصالت ابخاصة ،السبائك ،العناصر ،أنواع املوصالت وتطبيقاهتا اهلندسية

العوام  املؤثرة ىف  ،القطبية ،السماحية ،املقاومة السطحية واملقاومة الداخلية واملركبة ،زاوية الفقد ،ثابت العزل ،اإلستاتيكية
 نظرية القطبية ،التمغنط ،املواد املغناطيسية: التعريف ،قواعد اجلوار وتطبيقاهتا ،أختبار العازل ىف األغراض الصناعية

املواد املغناطيسية  ،تأثري احلرارة ،تقسيم املواد املغناطيسية ،النفاذية ،السماحية املغناطيسية ،شدة اجملال ،الصغرية
درجات احلرارة املندفضة  ،النظريات املدتلفة ،املواد ذات املوصلية الفائقة ،وأستددماهتا املدتلفة ىف الصناعات احلديلة

التطبيقات الصناعية ، املوصلية الفائقة ىف املواد شبه املوصلة ،مبدأ جوزنصفى  ( B.S.C ) نظرية ،مبدأ مسنر ،جدا  
 احلديلة.

EE 314 كهربية وإلكترونية  هندسة  
 ،ومكوناهتا، الدوائر الرقمية ،توصي  واستقبال املوجات ،املكةرات ،الدوائر املتكاملة وتطبيقاهتا، اإللكرتونيةالنظم  ،مقدمة
 صناعية.ال تإتالكرتونيا ،وئيةالكهروض هواتاجهز 

EE 322  نظم القياسات  

احلساسات لقياس  ،حموتات اجلهد: النوع التقليدى واألنواع احلديلة ،حموتات التيار : النوع التقليدى واألنواع احلديلة
رة بإستددام الفالتر التدفق( معاجلة اإلشا ،املسوب ،السرعة ،اإلزاحة ،الضغط ،القوة ،الكميات الغري كهربية )مل  احلرارة

حموتات اإلشارات التباينية  ،العدادات الرقمية وتطبيقاهتا ىف نظم القياس احلديلة ،املكةرات ووحدات اإلرسال ،الكهربية
نظم مجع املعلومات الرقمية وتطبيقاهتا ىف  ،إىل الصورة الرقمية وتطبيقاهتا ىف أجهزة القياس الرقمية متعددة اتاستددامات

 نظم القياس باستددام امليكروبروسيسور. -نظم اتاسكادا  ،الآلية مع التطبيق نظم القياس
EE 331   ونبضات إلكترونية دوائر 

وتطبيقاهتا، ترانزستورات الوصالت ثنائية األقطاب وتطبيقاهتا، ترانزيستور تأثري  p-nمقدمة إىل أشباه املوصالت، وصالت 
 وتات الرقمية و احملوتات الرتددية.، احملوتطبيقاهتا العمليات اتاجملال، مكةر 

EE 336  النبائط شبه الموصلة             
أساسيات توليد ونق  واندماج وختزين حامالت الشحنة يف أشباه املوصالت، مبادئ التشغي  الفيزيائية ومناذج الرتبة 

والرتانزستور  BJT اللنائي القطبية ، التالمس املعدين شبه املوصلي، الرتانزستور ذي امللتقىPNاألول لك  من امللتقى 
 النبائط شبه املوصلة.مبادئ تصنيع ، والنبائط األخرى ذوات العالقة، MOSاملعدين األكسيدي شبه املوصلي 

EE 337  الدوائر المتكاملة التشابهية 
 ذوات الدوائر املتكاملة مكةرات ،مقدمة للدوائر املتكاملة ،الذبذباتمتعدد  ،املذبذبات ،املكةرات ذوات التغذية ابخلفية
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العمليات  مكةرات ،442دائرة مكةر العمليات  ،)الفرقية( واملتعددة املراح   الدوائر املتكاملة التفاضلية  ،املرحلة الواحدة
CMOS  وBICMOS ، .بعض الدوائر املتكاملة وذات اتاستددامات ابخاصة 
EE 338  مقدمة للدوائر المتكاملة  

بعض الدوائر املتكاملة ذات اتاستددامات  ،مكةرات العمليات ،الدوائر املتكاملة التفاضلية ،املةتصنيع الدوائر املتك
 عائالت البوابات املنطقية. ،املقارنات ،ابخصائص التبديلية للنبائط اإللكرتونية ،PLLو  555املتزامن  ،ابخاصة

EE 339   1-القوىإلكترونيات          
متحكمات اجلهد للتيار املرتدد  ،مقومات التحكم ،مفاتي  القدرة شبه املوصلة ،ي  واللنائياتالدوائر ذوات املفات ،مقدمة

 .ACايل  ACحتوي  القدرات من تيار ثابت ايل تيار مرتدد، املبدتات، حتوي  
EE 345  1-دقيقةالمعالجات ال           

، متلي  البيانات، العنونة نسا أامليكرومعاجلات، عوائ   (،الناق احلاف  ) مفهوم ابخطمعماريات املعاجلات الدقيقة، 
 ، دوائر اإلدخال واإلخراج.ختطيط الذاكرة، بلغة التجميعجمة الةر  ،جمموعات التعليمات

EE 353  2-هندسة القوى الكهربية           
العوازل  ،وناخطوط نق  القوى: ظاهرة الكور  ،موزعات اجلهد املتوسط: النظم والتصميم ومعدات القدرة املصاحبة

 كابالت القوى.  ،املوجات العابرة والظواهر على خطوط النق  ،التصميم امليكانيكى لالبراج ،واتابراج
EE 354  1-وقاية نظم القوى              

ة: املرحالت الكهرومغناطيسي ،نظرية الوقاية ،متزنة األخطاء الغري ،املركبات املتماثلة، األخطاء املتماثلة، نظام الوحدة
 ،الكابالت ،ابخطوط اهلوائية ،احملركات ،محاية أجهزة القوى: )املولدات ،نظم الوقاية ،خصائصها ،نظرية التشغي  ،أنواعها

 ،دوائر التحكم والفص  ،الدوائر األبتدائية واللانوية ،الوقاية لنظم القوى املتكاملة، احملوتات( ،القضبان العمومية
 التنسيق بني املرحالت. ،ابخصائص التدمريية ملعدة القوى

EE 362  الموجات الكهرومغناطيسية والصوتيات        
استقطاب املوجه  ،املوصالت و توية ىف اتاوساط املادية: العوازلساملوجات املعلى هيئة موجة مستوية، معادلة املوجة ح  

ملوجات األرضية، انتشار املوجات يف اانتشار املوجات الكهرومغناطيسية: املوجات الفضائية و ، املوجاتانعكاس ونفاذ 
، املوجات الصوتية املستوية و الكرية، قدرة الصوت الصوتيةة املوجطبقيت االرتوبوسفري واأليونوسفري، الصوتيات:معادلة 

 ، صوتيات البيئة والتحكم يف الضوضاء، النظم الصوتية والكهروصوتية.وامتصاص الصوتنفاذ، إنعكاس، وجهارته، 
EE 363  اط النقل الميكروموجية و البصريةأوس 

أدلة املوجة املستطيلة املقطع  تقنيات املواءمة باستددام ابخطوط املبتورة، خطوط نق  الرتددات العالية، خريطة مسيث،
يزات املرنانات التجويفية. فيزياء الضوء. األلياف البصرية: األنواع، األنسا ، املم ابخطوط امليكروشريطية، والدائرية املقطع،

)ابخواص(، و التشكيالت، نظرية األنسا  ألدلة املوجة األسطوانية، أأللياف ذوات النسق الواحد، أدلة املوجة املتكاملة، 
التصنيع، ابخواص امليكانيكية، ، مواد األلياف التشتت،و  تدهور األشارة يف الليف البصري: التوهني، التشوه النسقي

 الكبلنة.
EE 364  وجيةالنبائط الميكروم   

األنابيب امليكروموجية: الكاليسرتونات، أنابيب املوجة الراحلة، مذبذبات املوجة ابخلفية،املاجنرتونات، النبائط شبه 
  األلكرتونات ذو التأثري اجملايل، اللنائي النفقي، نبائط الرتانزستور ،القطبية املوصلة امليكروموجية: ترانزستور امللتقى اللنائي

 زمن املرور األهنمارية، النبائط البارامرتية.  املنقولة، نبائط
EE 365  النبائط البصرية  
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املنابع الضوئية: اللنائيات املبتعلة للضوء، اللنائي الليزري شبه املوصلي، أطال  وقرن القدرة الضوئية: أطال  القدرة من 
ف، الكواشف الضوئية: اللنائي الضوئي شبه املنبع اىل الليف، وصلة ليف لليف، قرن القدرة الضوئية من الليف اىل الكاش

النبائط الكهروبصرية، النبائط الصوتبصرية، النبائط ى ، اللنائي الضوئي اإلهنمار PINاملوصلي، اللنائي الضوئي  
صرية: املكةرات اليصرية شبه املوصلية، مكةرات الليف املطعم باألربيوم، ضوضاء املكةر، باملغنيتوبصرية، املكةرات ال

تات الطول املوجي، مكونات التعادد بتقسيم الطول املوجي: املعاددات، القارنات، مقاييس التداخ ، حمازيز احليود، حموا
 املرشحات البصرية املتوالفة.

EE x73  2-هندسة اآلالت الكهربية          
القوة الدافعة الكهربية والقوة ، وجهآتات التيار املرتدد ذو امللفات ثالثية اتااحملوتات ثالثية األوجه، احملوتات ابخاصة 

توصي  الآلآت  ،املدطط الدائرى ،معام  تنظيم اجلهد ،الآلآت املتزامنة: النظرية األساسية والرتكيب ،الدافعة املغناطيسية
املدطط ، أداء الآلة ،الدائرة املكافئة ،الآتات احللية ثالثية اوجه: النظرية اتاساسية والرتكيب ،أداء الآلة ،على التوازى

 أمناط التشغي  املدتلفة. ،لةلآالتحكم ىف سرعة ا ئ،عملية البد ،الدائرى
EE 374  3-هندسة اآلالت الكهربية        

احملركات  ،عملية التبدي  ،احملركات أحادية األوجه ،احملركات ثنائية األوجه ،التشغي  غري املتزن للمحركات ثالثية األوجه
مقدمة ىف النظرية العامة لدوائر الآتات  ،آتات املمانعة املبدلة ،آتات املمانعة املتغرية ،ةاحملركات املتدرج ،الشاملة
 مسائ  وأمللة. ،احل  العام ،املرتدد األلة األولية لآتات التيار ،األولية ىف ك  من احملور املباشر واملتعامداأللة  ،الكهربية

EE 375  آالت كهربية وإلكترونيات 
تات الكهربية(: آتات التيار املستمر، احملوتات، احملركات التأثريية ثالثية اتاوجه، انواع خاصة من )الآ الجزء االول

)الكرتونيات القدرة(: نبائط اشباه موصالت  الجزء الثانىاحملركات )احملرك التأثريى احادى الوجه، احملك ابخطوى(، 
لقواطع، حمكمات جهد التيار املرتدد(، التحريك الكهرىب )التيار القدرة، دوائر الكرتونيات القدرة )املقاومات، العواكس، ا

 املستمر واملرتدد(. 

EE x76  كهربية ال الهندسة  
أنواع  ،لوحات التوزيع ،البطاريات الكهربائية وأجهزة القياس ،الدوائر الكهربائية للتيار املستمر والتيار املرتدد وتطبيقاهتا

 منظومات التحكم: هيدروليكية، باهلواءاملضغوط،، نواع املولدات واملوتورات الكهربائيةأ ،مقاسات الكابالت الكهربائيةو 
 ،احملوتات.صناعةالمنظومات التحكم والضبط املطبقة ىف ، كهربائية

EE 381  شارات والنظماإل 
 ندوقى، حتوي  فوريرابخطوية للنظم، متلي  النظم باملدطط الص واإلستجابةوالنظم، اإلستجابة النبضيه  اإلشاراتتصنيف 

،  z ونظرياته، النظم ابخطية وغري املتغرية زمنيا، الكلافةالطيفية للطاقة والقدرةز نظرية العينات، حتلي  فورير املتقطع، حتوي 
خالل النظم،  دوال الرتابط، التحلي  الطيفى لإلشارات العشوائية املتقطعة، إرسال اإلشارات العشوائية املستمرة و املتقطعة

 طبيقات مرشحات خطوط النأخري املتسربة.ت
EE 382  التشابهية االتصاالت         

، تقنيات التعدي  )التضمني( ابخطي: التعدي  األتساعي، التعدي  األتساعي ذو النطاقني، اتاتصاتاتمقدمة لنظم 
األتساعي واملستقب  ذي الفع   ذو النطا  املفرد، التعدي  األتساعي ذو النطا  األثري، نق  التعدي  ىتساعالتعدي  اتا

لرتددي الضيق ااملتباين )السوبر هيتريوديين(، التعادد بتقسيم الرتدد،  تقنيات التعدي  األسي: التعدي  الرتددي، التعدي  
ضة، تعدي  أمد )عرض( ببضة، تعدي  موضع النن  سعة اليالنطا ، التعدي  الطوري، التعدي  النبضي التشاهبي: تعد
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تملي  الرياضي للضوضاء البيضاء املرشحة، تأثريات الضوضاء على تقنيات التعديلني ابخطي واألسي، تأثريات النبضة، ال
 الضوضاء على تقنيات التعدي  النبضي التشاهبي.

EE 383   االتصاالت لمنظومات القوى الكهربية      
 ،التعدي  الطورى ،التعدي  الرتددىالتعدي  األسى:  ،  AM, DSB, SSB, VSBالتعدي  ابخطى: ،حتلي  اإلشارات

القياس  ،األذاعة ،التليفونات ،تطبيقات: نق  البيانات PAM, PPM, PWM, PCM  اتالتعدي  النبضى: نظرية العين
 عن بعد.
EE 384  معالجة اإلشارات لنظم القوى الكهربية      

مقدمة املرشحات الرقمية )اإلستجابة النبضية  ،عحتوي  فورير سري ،حتوي  فورير متقطع ،عيننة وبناء اإلشارات الكهربية
 تطبيقات ىف معاجلة اإلشارات الرقمية. ،اإلستجابة النبضية الغري حمدودة( ،احملدودة

EE 391   نظم التحكم ومكوناتها                 
ي،الشبيه الكهريب فق اإلشار الد بيان، الرسم الصندوقي لنظام التحكم ذي التغذية ابخلفية، مقدمة ألنظمة التحكم

احمل  اهلندسي  للمكونات والنظم امليكانيكية، الدالة األنتقالية للمحركات املؤازرة، األستجابة الرتددية لنظم التحكم،
 آتات التحكم ومكوناته. طر  املعادلة، خمطط نايكويست، طط بود،خم اجلذري،

EE 392   التحكم وتطبيقات الحاسب اآللى   
 ،مولدات التاكو ،حمواتات الطاقة ،مكونات أنظمة التحكم: مقارنات ،مبدأ التغذية املرتدة ،ممقدمة ألنظمة التحك

حلي   ،األستجابة الزمنية لألنظمة من الرتبة اللانية ،بيان رفق اإلشارة ،الدالة األنتقالية واملدطط الصندوقى ،األنظمة
حموتات اإلشارة  ،حموتات اإلشارة التشاهبية إىل رقمية ،رجية(األستقرار النبائط احمليطة )ابخا ،ابخطأ ىف احلالة املستقرة

الصور البينية:  ،الةروتوكول البيىن: أمناط التشغي  املتسلسلة واملتوازنة ،بوبات املداخ  واملدارج ،الرقمية إىل تشاهبية
 قية.املتحكمات املةرجمة املنط ،تطبيقات: املتحكمات امليكروية ،املعاجلة املتوازنة ،القواطع

EE 393  1-هندسة التحكم اآللى         
طر  التصميم بإستددام احمل  اهلندسى  ،احمل  اهلندسى للجذور ،اإلستقرار ىف النطا  الرتددى ،طر  اإلستجابة الرتددية

وتصميم  ،املرشحات الرقمية ،Zمقدمة للنظم الرقمية: التحلي  بإستددام حتوي   ،للجذور واإلستجابة الرتددية
 وضات.املع

EE 423   والميكروموجية اإللكترونيةالقياسات  

القياسات امليكروموجية، القياسات احملكومة حاسوبيا، موضوعات  ،املكونات امليكروموجية ابخاملة وبارامرتات اتاستطارة
  أخرى يف القياسات األلكرتونية  احلديلة واملعدات  واألجهزة احلديلة واليت قد تتضمن: حملالت الشبكات

 قياسات الزمن والرتدد، التسجي  املعناطيسى والرقمى.،  واألطياف
EE 431  الدوائر المتكاملة الرقمية        

بخصائص التبديلية للنبائط األلكرتونية، بارامرتات األداء: حدود السرعة، هوامش الضوضاء، تبديد القدرة، الدوائر ا
 ث" ية:  العائالت  م ث ت، م ت ت، م ب  ،  الدوائر املتكاملةاملتكاملة  الرقمية ذوات الرتانزستورات ال" ت م 

 الرقمية ذوات الرتانزستورات  ال" ت أ ج" ية: عائليت م أ ش األحادية القناة، م أ ش املتتامة، م أ ش الدينامية. 
EE 432  متطلب سابق (    نمذجة وتصميم الدوائر المتكاملة ذوات التكامل الكبير جدا(EE 431 
تصميم وختطيط النظم الفرعية:  ،خمططات العصى ،شبه موص  ،لتكنولوجيا ترانزستورات املعدن أكسيد مقدمة

 (،الساعة ، الصفائف املنطقية املةرجمة، دوائر املنطق التتابعية املوقوته )ذاتالنق ، املعادداتترانزستورات اتامرار، بوابات 
 وات التصميم مبساعدة حاسوبية.أد ،ابخاليا الذاكرة، املسجالت، مسات نظم التوقيت
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EE 433  الهندسة البيوطبية     

التحوي  الرياضى  ،احلث والنق  النبضى ،H –Hمنوذج  ،معادتات األغشية ،الفسيولوجيا الكهربية للداليا القابلة لإلثارة
 ،نظومة القلب واألوعيةحماكاة م ،منوذج القلب ،مرمسة القلب الكهربية ونظم التوصي  ،للمجاتات داخ  ابخلية وخارجها

 أخرتا  املوجات فو  الصوتية والكهرومغناطيسية لألنسجة.
EE 434   2-القوىإلكترونيات            

القياسات الصناعية عن بعد  ،دوائر تسجي  البيانات ،العواكس ،التحوي  من تيار مستمر إىل تيار مستمر )املقطعات(
تطبيقات امليكروبروسيسور للتحكم ىف  ،قومات احملكومة واملقطعات والعواكسدوائر توليد النبضات للم، ونق  البيانات

 الآتات الكهربية.
EE 435   3-القوىإلكترونيات      

التوازن  ،دوائر تشغي  اللايرستورات وترانزيستورات اجملال الكهرىب ،مراجعة نبائط القوى الكهربية لإللكرتونيات الصناعية
 ،توصي  نبائط القدرة على التواىل والتوازى ،وقاية نبائط القدرة الكهربية ،كهربية )املةردات(احلرارى لنبائط القدرة ال
 نظم نق  القوى بالتيار املرتدد املرن. ،متحكمات القدرة غري الفعالة ،مرشحات القوى الفعالة

EE 447  2-المعالجات الدقيقة          

مبادئ بينيات الكيان املادى والكيان الطرى )الدوائر  ،الدقيقة معماريات وتصميم النظم املقامة على املعاجلات
 ، وأمللة أخرى منتقاه من جماتات متنوعة. نظم أكتساب البياناتبينيات ألجهزة القياس،  تتضمن التطبيقات ،والةرجميات(

EE 449  األتمته الصناعية    
 ،متحكمات ذات الغرض الواحد ،ةمتحكمات مةرجم ،متحكمات إلكرتونية ،متحكمات ذات توصيالت ثابتة

 اتاتصاتات الصناعية.
EE 455  2-وقاية نظم القوى            

 ،التشغي  ،األنواع ،ابخواص والتطبيقات للمرحالت الرقمية: املبادئ ،الدوائر ،األنواع ،املرحالت اتاستاتيكية: النظريات
كام  يتضمن مرحالت كهرومغناطيسية واستاتيكية  ظام قوىالتنسيق بني املرحالت ىف ن ،الةرجمة والتطبيقات، التجهيزات
 ورقمية.

EE 456  تحليل نظم القوى الكهربية      
اتزان منظومات  ،التوزيع األمل  لألمحال بني وحدات التوليد ،تدفق احلم  ،معادتات األداء ،متلي  مكونات نظم القوى

 ىف الرتدد والقدرة الفعالة.التحكم  ،التحكم ىف اجلهد والقدرة الغري فعالة ،القوى
EE 457  التطبيقات الصناعية وهندسة التنفيذ لنظم القوى     

تركيب وصيانة األجهزة والنظم الكهربية  ،تطبيقات التكنولوجيا الكهربية ىف الصناعة ،نظم التوليد والتوزيع الصناعى للقدرة
طر  األمان  ،اإلضاءة ىف الصناعة ،شآت الصناعيةالتوصي  الكهرىب للمن ،ابخدمة الكهربية للصناعة ،ىف الصناعة

 النظم الكهربية املطبقة ىف الصناعة.، واإلنذار

EE 458  هندسة الضغط العالى      
تفريغ القوس  ،التوهج ،تأثري الشحنات املتبقية ،نظريات الكسر الكهرىب ىف املواد العازلة الغازية ،طر  التأيني ىف الغازات

طر  توليد اجلهد  ،لسائلة والصلبة وطر  الكسر الكهرىب فيها ونظرياهتا املدتلفة والتطبيقات اهلندسيةالعازتات ا ،الكهرب
 نظم ،طر  اتاختبارات ،الفائقة  طر  قياس اجلهود ،الفجائية  الصاعقة ،املستمرة ،الفائق: اجلهود املتغرية

 ،حمطات القوى ذات اجلهد العاىل  نظم ،ىف العازتاتالتشجري الكهرىب واملائى  ،القوى  األداء املرحلى لنظم ،التأريض
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 طر  احلماية ضد اجلهد الفائق.

EE 459  تشغيل وتخطيط نظم القوى الكهربية   
 ،ختطيطي حمطات التوليد ،طر  التنبؤ باألمحال ،اقتصاديات منظومات القوى ،حسابات العول ىف املنظومات الكهربية

 جودة القدرة. ،ت التوزيعختطيط منظوما ،ختطيط منظومات النق 
EE 450  نظم القوى الكهربية   

نق  القدرة الكهربية، كابالت القدرة حتت األرضية، نظم توزيع القدرة الكهربية، حسابات تيار الدائرة املغلقة جلهاز توزيع 
 القدرة، أنظمة الوقاية، املنصهرات وقاطعات الدوائر، احلماية األرضية.

EE 466  اتهندسة الهوائي       
بارامرتات اهلوائيات، اهلوائيات ابخطية، اهلوائيات األطارية و احللزونية، اهلوائيات ذوات املوجة الراحلة، صفائف اهلوائيات: 
ابخطية، املستوية، والدائرية، هوائيات الفتحة، اهلوائيات ذوات العواكس، اهلوائيات امليكروشريطية، ختليق اهلوائيات، 

 .قياسات  اهلوائيات
EE 475   آالت كهربية خاصة        

احملركات ، احملركات املطبوعة ،حمركات التيار املستمر دون فرش ،آتات املغناطيس الدائم للتيار املستمر والتيار املرتدد
 احملركات املتدرجة. ،املولدات التأثريية ،ابخطية

EE 476   التحريك الكهربى    
 ،الكب  ،البدء ،التحكم ىف سرعة احملركات ،طر  أختيار احملركات ،نواع األمحالأ ،تعريف التحريك الكهرىب ومكوناته

 تطبيقات ىف اجلر الكهرىب واملصاعد الكهربية.  ،دورة احلم  وحتديد مقتنيات احملرك ،عزل احملركات ،اتاعتبارات احلرارية
EE 477  التحريك باستخدام الجوامد    

التحكم ىف العضو  ،التحريك الكهرىب للمحركات التأثريية: خواص األداء ،ستمرالتحريك الكهرىب حملركات التيار امل
التحريك الكهرىب للمحرك املتزامن وللمحرك  ،حتكم احللقة املغلقة ،التحكم ىف التيار ،التحكم ىف العضو املتحرك ،اللابت

 املتدرج وحمرك املمانعة املبدلة.
EE 481  الرقمية  االتصاالت 

التشفريي يف النطا   اإلرسالاملعلومات، التعدي  النبضي الشفري، التعدي  التفاضلى والدلتاوي، مقدمة لنظرية 
. املرشحات املواءمة، احتمال ابخطأ يف تعدي  النطا  األساسي، التحلي  اتارتباطاألساسي، الكشف األمل ، تقنية 

 اإلرسالبزحزحة الطور،  اإلرسالتساع، بزحزحة اتا سالاإلر الطيفي للقدرة، التعادد بتقسيم الزمن، تعدي  احلاملة الرقمي: 
بأق  زحزحة يف  اإلرسالبأق  زحزحة يف الرتدد،  اإلرسالبزحزحة الرتدد،   اإلرسالبزحزحة الطور املتماسكة تفاضليا، 

الكشف  من املرتبة امليمية، كفاية عرض النطا . اإلرسالبزحزحة الطور املتعامد،  اإلرسالالرتدد املرش  جاوسيا، 
املتماسك والكشف غري املتماسك، تأثري الضوضاء على تقنيات التعدي  الرقمي، احتمال ابخطأ يف تعدي  احلاملة، 

 مقدمة للشفرات املصححة للدطأ والكاشفة له.  
EE 482   البصرية االتصاالتنظم       

لضوضاء والكشف: عملية الضوضاء التعدي  البصري: صيغ )فورمات( التعدي  التشاهبي، صيغ التعدي  الرقمي، ا
صال من نقطة اىل تالطلقية، نسبة األشارة اىل الضوضاء، معدل ابخطأ البتايت، دوائر جبهة املستقب ، تصميم نظام اتا

نقطة: قراءة بطاقات البيانات، موازنة القدرة، املدى الدينامي، موازنة زمن الصعود، مقدمة يف الشبكات البصرية: 
كة، تقنيات املواص  املتعددة، التعادد بتقسيم الطول املوجي، تطريق األطوال املوجية: التطريق األحادي طوبولوجيات الشب

 القفزة، التطريق املتعدد القفزات، تصميم الشبكة.
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EE 483   الرقمية  اإلشاراتمعالجة    
نيات خمتلفة )بنيات متوازية، بنيات حتوي  فورير السريع، حتقيق النظم باستددام ب والنظم املتفاصلة، لإلشاراتمراجعة 

تشابكية، ...(، تصميم املرشحات الرقمية، تصميم املرشحات الرقمية من املرشحات التشاهبية، العينة املتعددة املعدتات، 
 حتلي  التشفري التنبئي ابخطي وتطبيقاته، حتلي  ابخطأ.

EE 484  نظم االتصاالت                    
نظم  ،النظم املتلفزة واملرئية اإلشارات،هندسة مرور  ،النصوصإرسال ليفونات، نظم الفواكس و النظم السمعية. الت

 نظم اتاتصاتات ابخليوية. ،وصالت خط الرؤية الراديوية ،اتاتصاتات بالتوابع األرضية )األقمار الصناعية(
EE 485  نظم االتصاالت المتقدمة      

التقنيات ذوات الطيف  ،املواص  بتقسيم الرتدد، تعدد املواص  بتقسيم الزمن التقنيات ذوات املواص  املتعددة: تعدد
الرادار: نظام الرادار األساسى، نظم  ،املوسع . تطبيقات: تعدد املواص  بتقسيم الشفرات، نظام حتديد املواقع العاملى

والقائمة  ، GSMلعاملي لألتصاتات املتنقلةالنظام ا على لقائمةنظم اتاتصاتات املتنقلة: النظم ا ،الرادار املضغوطة النبضة
 األجيال القادمة من نظم اتاتصاتات املتنقلة.  ، CDMAتتعدد املواص  بتقسيم الشفرا على

EE 486   شبكات االتصاالت      
 ،تبدي  احلزم ،التحكم ىف وصلة البيانات ،بينيات اتصاتات البيانات ،تشفري البيانات ،مناذج شبكات اتاتصاتات

 ،التشبيك البيىن ،شبكات املناطق احمللية ،التحكم ىف التطريق والزحام ،شبكات املناطق الواسعة ،تعادل اإلحصائىال
الشبكات ذوات  ،، الشبكة األثريية )إيلرنت(، طبولوجيات الشبكة، تكنولوجيا السنة الزرقاء، أمن الشبكةIPبروتكوتات 

 . ASDLاملتكاملة ابخدمات، نظم  نسق النق  غري املتزامن، نظم الشبكات الرقمية
EE 494   التحكم الرقمى واإلنساليات نظم    ( متطلب سابقEE 483) 

اتاستجابة الرتددية  ،الرسم الصندوقى ورسم تدفق اإلشارة لنظم التحكم الرقمى ،A/D   ،D/Aحموتات  ،عملية العيننة
ية والكينيماتية كنساليات: املعادتات الديناميإلا ،رقمىختليق املتحكم ال ،تصميم املتحكم الرقمى التعويضى ،والزمنية

 .تطبيقات ال،اتانس مشغالتلإلنساتات، التحكم ىف 
EE 495  2-هندسة التحكم اآللى               

ة مشكل ،اتاستقرار ،التحكمية واملراقبية ،ح  معادتات فراغ احلالة ،التملي  ىف فراغ احلالة املستمرة والرقمية لنظم التحكم
 تصميم التغذية املرتدة ابخطية لنظم التحكم املستمرة والرقمية. ،تصميم املراقبات ،تعيني األقطاب

EE 496   الميكاترونيات واآلليات     
واملعادتات الديناميكية  املعادتات الكينماتيكية ،تنفيذ برامج التحكم ،املنفذات الآلية ،املستشعرات الكهربية وامليكانيكية

 التحكم ىف مراقبة الروبوت تطبيقات. ،تىف الروبو 
EE 497  الت والقوى الكهربية آلالتحكم فى ا 

 طر  التحكم ،طر  التحكم ىف جهد املولدات املتزامنة ،املتزامنةنظم اإلثارة ىف الآتات  ،لآلتات املتزامنةالنماذج الرياضية 
 ملولدات الطر  احلديلة للتحكم ىف منظومات القوى.التحكم ىف منظومات القوى متعددة ا ،ىف تردد املولدات املتزامنة

EE 401   المشروع  
مين  هذا املقرر الفرصة للطالب للتالزم مع أحد األساتذة ىف إجراء حبث لتنمية املهارة البحلية للطالب باإلضافة إىل القيام 

يستمر هذا املقرر  .،الب واألستاذبةرنامج دراسة متعمقة ومستقلة ىف أحد املوضوعات ذات األهتمام املشرتك بني الط
  .لك  فص  دراسى ساعات أسبوعيا 4طوال الفصلني الدراسيني بواقع 

EE 402   المشروع  
 يقوم الطالب باستكمال ما درسة ىف املشروع ىف الفص  الدراسى اتاول.
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CS 021 الحاسبات والبرمجة 
تاريخ احلاسبات، تصنيف احلاسبات، تأثري احلاسبات على اجملتمع، متلي  البيانات ىف احلاسبات الرقمية،  لمحاضرات:ا

نظم األعداد، املفاهيم واملكونات األساسية للحاسبات الرقمية، مفاهيم أنظمة التشغي  وبرجمة احلاسبات، خمططات 
  مسئ  التطبيقات اهلندسية بإستددام لغة عالية املستوى )مل  التدفق، الةرجمة اهليكلية والرتكيبية، تطوير ابخوارزميات حل

خةرة عملية إلستددام أنظمة التشغي  )مل  الدوس( ولةرجمة التطبيقات بلغة عالية املستوى )مل  المعامل: البيسك(. 
 البيسك(.

  CS 111لحاسباتفى  نظرية االحتماالت و تطبيقاتها  

، اتاستقاللية، اتاحتماتات الشرطية، املتغريات العشوائيةوتطبيقاهتا ىف احلاسبات، طر  العد، مناذج وفراغات احلتماتات
اتاحصائية ومتليلها داخ  احلاسبات، الفراغات املتصلة، قانون اتارقام  التوزيعاتلتوقع،التنوع والعزوم، الفراغات املتقطعة، 

 الكبرية، قانون النهاية املركزية،تطبيقات متنوعة ىف احلاسبات.
  CS 112حاسبات وطرق عددية 

مكونات احلاسب، متلي  األعداد، التدزين والتملي  الداخلي، احلساب و خريطة التدفق، الةرجمة بلغة الفورتران، الطر  
 العددية: التكام ، جذور املعادلة، ح  املعادتات ابخطية، مقدمة احلاسبات التماثلية، مقدمة جةر بولني.

  CS 1211-برمجة  
البيانات، التعبريات ،املتغريات، انواع، الرتكيب واملعىن للغات الةرجمة ذات املستوى العاىل، اتاساسية للةرامج املكونات
 كم الشرطية والتكرارية، الدوال ، طر  نق  البارامرتات.حواتاخراج، هياك  الت، اتادخال الرياضية

ابخوارزميات ، السجالت، سالس  احلروف واملؤشرات انواع البيانات اتاولية، املصفوفات، هياكل البيانات االساسية:
 .التكرارية املتداخلة

CS 122  1-البيانات هياكل  
شجار ومتلي  اتاشكال ) ألا هياك ، والرصات وابريننالط، ابخطية وهياك  القوائم اهلياك ، انواع البيانات اتاولية لي مت

 .للبحث والرتتيب خوارزميات، املستوىغات عالية معاجلة البيانات ىف الل امكانات، ( البيانيةاملدططات 
CS 123  حاسبات  

شبكات ، أنظمة احلاسبات احلديلة )احلاسبات الشدصية ،مبادىء الةرجمة بلغة فورتران،  ++CCمقدمة ىف لغة 
 ،تطبيقات هندسية ،عددية تطبيقات، تطبيقات )تطبيقات إحصائية، الةرجمة(، نظم التشغي  ،إنرتنت ،احلاسبات

 تطبيقات ىف إدارة املشروعات(.
CS 131  اتالحاسب أساسيات  

 ،تقلي  الدالة، املنطقى التصميم، احلساب واملنطق وحدة، اجملمعة الدوائر، البولوىن ودوائر البوابات اجلةر، األعداد نظم
)   املستوياتمتعددة  الدوال ،اللنائى املقارن، اجلامع والطارح، اجلدولة )اللنائية والعشرية( وطريقة ،الكارنو ماب طريقة

املتكاملة  الدوائر) املتعددة لدوالاتقلي  ، و غري الضمنية "ودائرة "املتكافئة"(األ"دائرة "، أو "تا ال دائرة ،"و "تا  دائرة ال
، اقىللبذو الرؤية السابقة  اجلامع ،للكود اللنائى العشرى اجلامع ،ذات القياس املتوسط و ذات القياس العال ) اجلامع

  (.املةرمج املنطقى املتجه ،للقراءة فقط القابلة الذاكرة ر،سالدميلتيبلك ر،سامللتبلك، اتانكودر، الديكودر املقارن،
  CS 211الرياضيات للحاسبات  

 البيانية املدططات، العد أساسيات، اإلثبات تقنيات، التوقعى املنطق، للعد والقابلية احليذية، العالقات والفئات الدوال
  .واهلياك  الشجرية  )األشجار(
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CS 212   الطرق اإلحصائية للحاسبات 
، الفروض، إختبار، التدمني، فرتة اللقة، Fاملربعة و إثىن عشر و  Chiتوزيعات، اإلستنتاج اإلحصائى ونظرية القرارات

 حتلي  التباين.،اإلحندار
CS 213  فى الحاسبات رياضيات التحليل العددى وتطبيقاتها  

حتلي  ، قيم ومتجهات أجين،  ابخطى وعالقات املصفوفات ونظم املعلدتات ابخطية، فراغ املتجهات واتاساساتاجلةر
املعادتات ابخطية اجلةرية ، طر  اجياد جذور تقريبية للمعادتات، وتأثريه ىف احلاسبات اتاخطاء وعدم اتاستقرار العددى

التقريب ، طر  اتاستكمال، التكام  والتفاض  العددى، ت الذاتيةالقيم الذاتية واملتجها، املتزامنة وعكس املصفوفات
 تطبيقات متنوعة.، املعادتات التفاضلية العادية، بأق  املربعات

CS 221  2-برمجة     
لغة ، ي، حجب التفاصي ، فص  الواجهة عن التنفيذ، اجملموعات، اجملموعات الفرعية، التوريث، التعدديةيئالتصميم الش
استددام لغة برجمة شيئية: اتاشياء واجملموعات، تركيب اجملموعات، الطر ، اتاعضاء، وحدة وحتلي  املتطلبات، النماذج امل

 استددام واجهات برامج التطبيق. ، ،العموميةمرور الرسائ ، تعدد معاىن رموز العمليات
CS 222  برمجة النظم والمكونات 

والرابطات، أدوات تصحي  الةرامج، لغات برجمة النظم، أنظمة سط   الةرجمة بلغة التجميع، جممع املاكرو، احملمالت
 املكتب وادارة النوافذ، قضايا التدوي .

CS 223  2-هياكل البيانات 
موضوعات متقدمة ىف البحث والرتتيب، أشجار البيانات، التملي ، التجوال، أشجار البحث، األشجار ابخيطية، أشجار 

AVLانات، التملي ، التجوال، األشجار الصغرى للتغطية، مسائ  أقصر، الطر ، ، والتطبيقات، خمططات البي
Hashing أشجار ،B, B+, B* .والفهرسة، تنظيمات امللفات 
CS 224   لىاآلحاسب البرمجة  

تطبيقات  ،إخل(…سىو تفاصي  وقواعد لغة برجمة علمية )فورتران، بيسك، باسكال  ،مقدمة للغة برجمة احلاسب الآىل
 سابات ىف اجملال البحرى.على احل

CS 231  1-نظم رقمية   
 احلاتات،  تكافؤ التصميم،املتتابعة املتزامنة )التحلي ،  النظم، البينينةاإلدخال واإلخراج والدوائر  أجهزة، التدزين عناصر
 العداد املتتابع،  ،صلدبواسنطة الكيان ال التحكمالتحكم ) وحدة، املتتابعة غري مكتملة التعريف الدوائر، املاكينة( تقلي 
 .احلالة احملددة( ذات  املاكينة ،املتغي العداد ،والتوقف البدءذو خاصية   العداد ،اللابت

CS 232  2-نظم رقمية  
 و ،العنونة ،حاتاتابخاصة بالتعليمات اهليئات، (وطريقته التصميم، ،)التحلي  املتزامنةاملتتابعة غري  النظم، الةرجمة الدقيقة

، ابخطية املاكينات،السريعة الذاكرة،الرئيسية وعملياهتا الذاكرة وبناءالذاكرة   هيكلة، والتداخ  ،واإلخراج اإلدخال
على  والتعرف  النهائيةعلى احلالة  التعرفالعام  لتحكما ،والتحكم والتعرف على احلاتات  )التحكم البسيط القياسات
 بالنسبةالذاكرة  ومتدداملعرفة  واملاكيناتذات الذاكرة احملدودة  كيناتواملا ، املتزامنة املاكينات، (اتابتدائيةاحلالة 

  .على املاكينات والتعرف، األخطاء حتديد، واملاكينات ذات خاصية عدم ضياع املعلومات للمدرجات،
CS 241  نظم التحكم الخطى 

طننر  متلينن  ، ، احملركننات، املكننةرات(ريات)املغننمكونننات نظننام الننتحكم  ،التغذيننة املرتننده ،  أنننواع النننظم )خطيننة وغننري خطيننة(
 التحلي  ىف النطا  الزمىن )احلالة النهائية،، وتبسيط النظم )دالة التحوي ، شك  الرتاكيب، شك  التدفق البياىن (

 امباستدد ح  املعادتات التفاضلية ابخطية،التحلي  ىف النطا  الرتددى، (، قاعدة روث، احمل  اهلندسى للجذورملؤقتةاحلالة ا
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 التناسب الزمىن والتناسب القيمى. ،نالوجىألاحلاسب ا
CS 311  تحليل الخوارزميات  

 التصرف ،ابخوارزمياتالعليا واملتوسطة لتعقيد  التحلي  التقارىب للحدود: التحليل االساسى للخوارزميات ،طر  اتاثبات
قايضات الوقت واملكان ىف  ارزميات،جمموعات التعقيد القياسية للدو  واألسوأ للدوارزميات، اتاحسن واملتوسط

: الطر  املباشرة الطويلة،الطر  اجلشعة،طر  تقسيم املشكالت،طر  احل  طرق الخوارزميات االساسية. ابخوارزميات
 بالعودة إىل ابخلف،...، خوارزميات املدططات، ابخوارزميات النظرية الرقمية، ابخوارزميات اهلندسية، ابخوارزميات التقريبية

CS 312  والحاسبات  بحوث العمليات  
 ،كاليف مناذج، ماركوف سالس ، الةرجمة الديناميكية، تدفق الشبكات، الةرجمة ابخطية، ومناذج ىف حبوث العمليات طر 

 الطوابري.
CS 321    لغات البرمجة والمترجمات 

التحلي  ، مقدمة لرتمجة لغات الةرجمة، املاكينات اجملردة، اساسيات تصميم لغات الةرجمة، نظرة عامة على لغات الةرجمة
الوصول اىل الكود ، اخراج الكود، تنظيم املعلومات ىف الذاكرة وقت التنفيذ، حتلي  املعىن، التحلي  الرتكيىبو  اللغوى
 .اتامل 

CS 322   نظم قواعد البيانات 
، قيود التكام  العالقية واجلةر العالقى منوذج البيانات العالقى،، مناذج البيانات، أساسيات وعمارة نظم قواعد البيانات

، الوصول اىل التنفيذ اتامل  لالستفسارات، لغات اتاستفسارات ابخاصة بقواعد البيانات، تصميم قواعد البيانات العالقية
 ، اتاجتاهات احلديلة ىف نظم قواعد البيانات.قواعد البيانات املوزعة، معاجلة معامالت قواعد البيانات

CS 331  م ميكرووية  نظ 
األساسيات امليكرووية، أمللة لألنظمة امليكرووية، جمموعة األوامر، ناق  امليكروبروسيسور، واجهة املدخالت واملدرجات، 

 و منظومة الذاكرة، تصميم و تنظيم النظام.
CS 332   معالجة ونقل االشارات الرقميةخوارزميات   
 ىف معاجلة الصور الرقمية التقنيات، ملتعامدة ذات البعد والبعدينا التحويالت، وحتلي  املرشحات الرقمية تصميم

  .اتاتصاتات قنوات، تصحي  األخطاء أكواد، تشفري اتاشارات ووسائط النق ، املعلومات نظرينةباحلاسب، 
CS 333  التشغيل  نظم 

 أنظمة ، النبيطة إدارة، الذاكرة إدارة ،والتوزيع اجلدولة ،التزامن ،التشغي  أنظمة  مبادئ ،على أنظمة التشغي  شاملة نظرة
 .واحلماية األمن ،النظام أداء تقييم ، امللفات

CS 334  النظم المدمجة  
، الةرجميات: نظم التشغي  ىف HDL :، التصميم و إختبار الصحةVLSI, ASIC’s, PLD, SoC, DSP :املكون املادى

 رجميات احلاسب، أمللة على النظم املدجمة.الوقت احلقيقى، دعم اللغات، التصميم املشرتك لبنية وب
CS x35  عمارة الحاسب 

، واملصفوفات،ماكينات ، التنفيذ املرحلى، التوازىRISC,CISCأساسيات عمارة احلاسب، املاكينات الومهية، املاكينات 
 تدفق البيانات، عمارة الشبكات واألنظمة املوزعة، قضايا األمن والعمارة.

CS 341   الرقمى الالخطىنظم التحكم   
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 ، التقطيننع، مقدمننة ىف تصننميم النننظم، النننظم الزمنيننة املتقطعننة، التعننويض باسننتددام التحلينن  ىف اجملننال الننزمىن واجملننال الننرتددى
نظننم الننتحكم الغريخطيننة، دالننة الوصننف،  اتننزان النننظم الزمنيننة املتقطعننة،، حتلينن  النننظم املتقطعننة، Z اعننادة البننناء ، التحوينن 

 .ستوى اتاطوار، اتاتزان، طريق ليابونوفالتحلي  ىف م
CS 411  التحويل ونماذج القابلية للحساب نظرية 

تورنج للدفع األوتوماتى  آلة، احملدودة احلالة آلة، للحساب وتطبيقاهتا القابلية مناذج ،املنتظمة التعبريات ،األوتوماتا نظرية
  .برتى شبكة، ألسف 

CS 412  ىتقنيات الوصول للحلول المثل 
الوصول للحلول املللى للمسائ  الغري مقيدة ذات البعد الواحد، املسائ  الغري مقيدة متعددة األبعاد، تقنيات  تقنيات

 الوصول للحلول املللى للمسائ  املقيدة متعددة األبعاد، طر  التحلي  واختيار أنسب الطر  لالستددام.
CS 413  علوم الحاسبفى  خاصة موضوعات 

، ابخوارزميات وهياك  البيانات املتدصصة، نظرية احلسابات وتطبيقاهتا ابخاصة باحلاسبات العلوم يلة ىفاحلد اتاجتاهات
 واألوتوماتا، لغات الةرجمة املنهجية، طر  البحث و مسائ  الذكاء اإلصطناعى.

CS 421  موضوعات خاصة فى نظم المعلومات والبرمجيات 
مات والةرجميات، نظم املعلومات املتدصصة، التنقيب عن البيانات، التوجه اإلجتاهات احلديلة لتكنولوجيا نظم املعلو 

 (، النظم ابخبرية. API)الكياىن واللغات العالية، برجمة املكونات وواحهات التعام  مع الةرجميات 
CS 422  بالحاسب الرسم 

خطوط املس   خوارزميات، لىالرسم باحلاسب والرسم باحلاسب التفاع تطبيقات، تارخيية عن الرسم باحلاسب نبذة
ىف  الرؤية، اهلندسية التحويالت، الرسم باحلاسب )وحدات العرض والطابعات( أجهزة، ثنائية اتابعاد اهلندسيةالشكال ل

 متلي ، اتادخال وتقنيات التفاع  ومهام التفاع  أجهزة، اهلرمى لالشياء والنماذج اهلندسية اهليك ، الفراغ ثالثى اتابعاد
 واتاضاءةاتاسط  املرئية حتديد، احلقيقية )الفوتوغرافية( الصور، الغري ملون والضوء امللون الضوء، واتاسط  املنحنيات
 .والتظلي 

CS 423  االصطناعى الذكاء 
وتقنينننننات النننننةر جمنننننة ىف النننننذكاء  لغنننننات، متليننننن  املعرفنننننة واسنننننرتاتيجيات البحنننننث طنننننر ، تارخيينننننة والتطبيقنننننات املدتلفنننننة نبنننننذة

 .اتاصطناعى
CS 424  على األنماط  التعرف 

 مقاييس ،ىف احليز املتعدد األبعاد كمتجهات عشوائية املعامل متلي  ،على األمناط كعملية لتحلي  البيانات للتعرف مقدمه 
التجميعى  التحلي ، املوجهة واملعرفةاملميزة  الدوال ،بايزيان تاختاذ القرار نظرية ،التشابه واتاختالف ىف حيز املعامل

، األمناط علىالرتكيىب   للتعرف مقدمة، واختيار املعامل استدالص، واملعرفة التقدير، غري املوجهة واملعرفةيفى( )التصن
  .خمتارة تطبيقات
CS 431  الحاسب  شبكاتو  االتصاالت 
 (CRC وسطال  ،املودم ،املادية: )القنوات الطبقة ،اتانرتنيت وإسناد    OSIمناذج، وتكويد اإلشارات البيانات إرسال

 وبروتوكول القياسية، DLC’s الن ،اإلطارات تقنيات ، ARQبروتوكوتاتالبيانات:  وصلة طبقة ،والرقمية التناظرية
 وبروتوكول القياسية، DLC’sالن ،اإلطارات تقنيات ،  ARQبروتوكوتاتالبيانات:  وصلة طبقة ،والرقمية التناظرية

 ،)القنطرة( -والقناطر )القنطرات( املكرراتشبكة األثري،  قياساتلية: احمل الشبكات، الوصالت والفص  لتمهيد PPPالن
 زمن ،IPو ACH،عناوين  ،ذات القنطرة احمللية والشبكات، واملساراتاحلزميات،  حموتات املناطق الشاسعة: شبكات
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من املصرىف  التوجيهو شجرة اتامتداد  :التوجيه بروتوكوتاتوالتوجيه اجليد  اإلنتاجية  X.25وCP/IP ، تأخري حزميات
 .األمل  التوجيه ،Bellman-Fordزم خوار  الوصلة، حبالة التوجيهاملسافات،  متجه، احمللية ذات القنطرةالشبكات 
CS 432   النظم الموزعة وبرمجة الشبكات 

  املستددم مابخاد حساب ،املعدة حسب الطلب الةرامج ،الطبقة التطبيقية بروتوكوتات، املتمركز الشبكة للحساب مقدمة 
احلالية لبناء  األدوات ،املستددم – كملال حلسابات ابخادم  الشبكة ،املتعددة الوسائط األنظمة ،للنظري -والنظري

  .واألنظمة املتحركة والالسلكية احلسابات ،املستددم، الشبكات وتطبيقات ابخادم
CS 433  نظم الحاسبات  تقيم أداء 

مناذج معاجلة الوظيفة الواحدة والوظائف املتعددة، اجلدولة، نظم الطوابري، شبكات متييز مح  العم ، مقاييس الآداء، 
 الطوابري، احملاكاة.

CS 434   هندسة البرمجيات 
، ر الةرجمينناتيتطننو ، التحقننق مننن سننالمة الةرجميننات، تصننميم الةرجميننات، حتلينن  املتطلبننات وتوصننيفها، دورة حينناة الةرجميننات

 .ادارة مشاريع الةرجميات
CS 435  موضوعات خاصة فى هندسة الحاسب 

اتاجتاهات احلديلة ىف التقنيات اهلندسية ابخاصة باحلاسبات وتطبيقاهتا، عمارة احلاسب والنظم املدجمة، الشبكات والنظم 
 املوزعة،نظم التشغي  احلديلة.

CS 436  فى شبكات الحاسب  موضوعات 
 الناق  )شبكة األثري  IEEE مقاييس، نظم أدارة الشبكات،ناتوص  البيا طبقة، الشبكات عمارة،الشبكات طوبولوجيا

 واحلاسبات احملمولة. الالسلكية للعزميات الشبكة، الرمز املميز ، حلقة الرمز املميز(
CS 441  نظم التحكم الحديث   

، الننظم املتقطعنة ابخطينة، الننظم املسنتمرة ابخطينة، مندخ  متغنريات احلالنة، مقدمة لنظرية التحكم احلديلة والتعريف والتملي 
تصننميم نظننم القينناس والننتحكم ، مقدمننة ىف الننتحكم اتاملنن  )مسننألة الوقننت واتاتننزان،  امكانيننة الننتحكم وامكانيننة القينناس

 ، مقدمة ىف نظم التحكم الذكية.اتادىن ومسألة التحكم(
CS 442  النظم فى هندسة خاصة موضوعات 
،نظم التحكم املتأقلمة، الروبوت، تطبيقات الشبكات وتطبيقاهتا ىلهندسة النظم والتحكم الآاحلديلة فى اتاجتاهات

  العصبية وابخوارزميات اجلينية.
CS 401   المشروع 

 اختيار موضوع املشروع يتم مبعرفة القسم.
CS 402  مشروع ال 

 اختيار موضوع املشروع يتم مبعرفة القسم.
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 واإلشعاعية قسم اهلندسة النووية 

 

 

 

 

 
 
 

  NE 111فيزياء حديثة 
النظرية النسبية ابخاصة، التأين الكهروضوئي، أشعة اكس، تبعلر كومتون، املوجات واجلسيمات، الرتكيب الذري، مناذج 

 الذرة، مبدأ عدم التيقن، مبدأ اتاستبعاد لباويل.
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  NE 121مقدمة علوم مواد هندسية 
 رية، عيوب اجلوامد، اتانتشار، خمططات األطوار، تصنيف املواد.الرتكيب الذري والروابط الذرية، تركيب اجلوامد البللو 

  NE 122 النووية اختبار الموادخواص و 
)التشوه املرن واللدن( إهنيار املواد )الكسر، التعب، الزحف(، ابخواص امليكانيكية  للفلزات اتاختبارات امليكانيكية

واص الكهربية، ابخواص احلرارية ، ابخواص املغناطيسية ، ابخواص للدزفيات، ابخواص امليكانيكية واحلرارية للبوليمر ، ابخ
البصرية ، ابخواص النووية ، حتديد البيانات امليكانيكية للمادة ، تشديص البناء الداخلي للمواد ، جتارب املعاملة احلرارية 

 . للصلب ، اإلختبارات غري املتلفة 
  NE 131وإشعاعية مقدمة هندسة نووية 
النووية واإلشعاع، الوقاية والتحكم يف اإلشعاع، إنتاج واستددام الطاقة النووية، دورة الوقود النووي، أمان  التفاعالت

 ، فيزياء صحية .املفاعالت، اتاندماج النووي احملكم، النفايات النووية، تطبيقات اإلشعاع
  NE 211فيزياء نووية 

قة الربط واتاستقرار النووي، اإلشعاعية الطبيعية واتاصطناعية، التحل  ، الشحنة والكتلة النووية، طاالنوويةأنصاف األقطار 
 حتلالت ألفا وبيتا وجاما، التفاعالت النووية، القوى والنماذج النووية. :النووي

NE 221   نوويةالمفاعالت المواد 
املتطلبات العامة للمواد نشطارية، السلوك احلراري لعنصر الوقود النووي، أعادة البناء والسلوك واعادة التوزيع للمواد اإل

النووية، ظروف التشغي  يف املفاعالت النووية، اختيار املواد النووية لألنواع املدتلفة للمفاعالت )الوقود، املةرد، الغطاء، 
 البنية، التحكم(.

  NE 241األمان اإلشعاعي 
بادئ الوقاية من اإلشعاع، حسابات اجلرعة، تقدير مصادر اإلشعاع الطبيعية واملصنعة، التأثريات البيولوجية لإلشعاع، م

اعية و املعايري نالتعرض لألشعة املؤينة، األمان اإلشعاعي العملي، مس  منطقة اإلشعاع، نق  املواد املشعة، الوقاية اإلشع
 التنظيمية، السياسات و القوانني املنظمة لتداول املواد املشعة.

  NE 242كيمياء إشعاعية 
ظائر املشعة يف الكيمياء، التقنيات يف الكيمياء النووية، الفص  بني العناصر بالكيمياء اإلشعاعية، حتلي  تطبيقات الن

النشاط اإلشعاعي بالنيوترونات، العمليات النووية لالستكشاف الكيميائي، كيمياء الذرة احلارة، إنتاج النظائر لالستددام 
 الطيب.

  NE 251غازاتديناميكا حرارية و كينتيكا ال 
املفاهيم والتعريفات، خواص املواد النقية، الشغ  واحلرارة، القانون األول للديناميكا احلرارية، القانون اللاين للديناميكا 

 بولزمان، استنتاج خواص الغاز.-احلرارية، األنرتويب، مقدمة لنظرية كينتيكا الغازات، توزيع ماكسوي 
NE 311  ميكانيكا الكم 

رودينجر، املتذبذب التناغمي، األنظمة متعددة اجلسيمات، آبار اجلهد، كمية احلركة الزاوية، مسألة معادلة املوجة لش
 البعلرة .

  NE 312 البالزما النظرية الكهرومغناطيسية و 
مراجعة جلةر املتجهات، اجملال و اجلهد الكهريب، قانون جاوس، اجملال املغناطيسي، قانون أمبري، قانون فاراداي للحث، 

مدخ  إىل البالزما، حركة اجلسيم الواحد، البالزما املائعة، املوجات يف البالزما، ، عادتات ماكسوي  وشروط احلدودم
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اتانتشار واملقاومة، اتاتزان واللبات، النظرية الكيناتيكية، مقدمة ملفاعالت وأجهزة اتاندماج، تصنيع أشباه املوصالت 
 ذاذ البالزما.باستددام البالزما، اللدائن، التغطية بر 

NE 321  طرق تشخيص المواد 
مبادئ طر  تشديص املواد، حتضري العينات، أجهزة الشعاع اإللكرتوين، تفاع  اإللكرتونات مع العينة، تفسري مناذج 

 اإلنكسار. 
NE 322  الطرق الحسابية في المواد 

تطبيقات مبادئ اإلحصاء ملشاك  املواد،  استددام معدات احلاسب الآيل احلسابية واإلحصائية لتصميم وحتلي  املواد،
 تصميم التجارب مبساعدة احلاسب الآيل. 

  NE 331النووية فيزياء المفاعالت 
عتبة الطاقة، نواتج اتانشطار، انبعاث و اتانشطار النووي، معدتات التفاع  ، تفاعالتالمراجعة الفيزياء النووية، مقاطع 

انتشار النيوترونات، قانون فكس  لقة من اتانشطار، نظرية اتانشطار النووي،النيوترونات من اتانشطار، الطاقة املنط
لالنتشار، طر  ح  معادتات اتانتشار باحلاتات احلدودية املدتلفة، هتدئة النيوترونات بدون امتصاص يف األوساط 

نيوترونات وانتشارها، هتدئة اهليدروجينية، هتدئة النيوترونات باستددام املهدئات غري اهليدروجينية، معادلة هتدئة ال
 النيوترونات وانتشارها مع وجود امتصاص، الطر  العددية حل  معادتات اتانتشار يف األوساط املتجانسة.

 NE 332 محاكاة المحطات النووية 
ات أنواع حماكيات املفاع  النووي، إحتياجات احملطات متساوية القياس، أمللة للمحاكيات مع تطبيقات برجمة احملاكي

 باستددام توتسيم، استددام احملاكيات يف جتارب احلوادث، أنظمة التحلي  وابخةرة، الطر  العشوائية واكتساب البيانات.
 NE 333 أمان المفاعالت النووية 

التجارب البناءة للمفاعالت املدتلفة، معىن أنظمة األمان النووية، مقدمة يف شجرة اإلعتماد، شجرة األخطاء، شجرة 
ث، مقدمة إىل األنظمة ذات املالم  األمانية يف الصناعة النووية، مقدمة يف الذكاء اإلصطناعي والعالقة بني األحدا

 اإلنسان والآلة.
  NE 341الكشف عن اإلشعاع 

مصادر اإلشعاع، تفاع  اإلشعاع مع املواد، ابخواص العامة لكواشف اإلشعاع، إحصائيات العد، كواشف اإلشعاع 
التأين، العدادات التناسبية، عدادات جاجير، كواشف الومضات، كواشف أشباه املوصالت، كواشف الغازية، حجرات 

 ، الكواشف املدتلفة.  النيوترونات
NE 342  بيولوجيا اشعاع 

تاريخ وتعريفات، ابخاليا واألنسجة، كينتيكا التكاثر، اإلشعاعات املؤينة، البيولوجيا اإلشعاعية حتت ابخلوية، ضرر ابخلية 
اإلشعاعي، الضرر القاب  لإلصالح، احلساسية اإلشعاعية الداخلية، اإلشعاع املؤين الكليف، تأثري األوكسجني، احلاميات 
واحلساسات اإلشعاعية، ابخاليا الطبيعية وابخبيلة، علم األمراض اإلشعاعية، أشعة اجلسم الكام ، كينتيكا التكاثر بعد 

 شعاع املؤج .اإلشعاع، العالج اإلشعاعي اجلزئي، اإل
NE 343  مبادئ محاكاة انتقال األشعة 

الطر  احلسابية املستددمة لتحلي  انتقال األشعة املوصوفة باملعادات التفاضلية والتكاملية املدتلفة، الطر  العددية : 
 الفر  احملدود، العناصر احملدودة، اإلحداثيات الرأسية احملددة ، طريقة مونت كارلو.

  NE 351لحرارة انتقال ا 
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القوانني األساسية تانتقال احلرارة، التوصي  اللابت يف بعد واحد وأبعاد متعددة، التوصي  املتغري، انتقال احلرارة باحلم  
 الطبيعي واجلةري، التكليف والغليان، املبادتات احلرارية، انتقال احلرارة باإلشعاع.

  NE 352محطات قوى حرارية 
 دورات اهلواء القياسية، الضاغطات، دورات الطاقة، التوربينات، املكلفات، املبدرات.عدم قابلية العكس واإلتاحة، 

NE 421  اإلختبارات الغير إتالفية 
التصوير باإلشعة، اإلختبار باملوجات الفو  صوتية، تفتيش اجلسيم املغناطيسي، اختبار التيارات الدوامية، تفتيش الصبغة 

ستددام، األسس الفيزيائية لالختبارات: نوع املواد املدتةرة، أنواع العيوب املكتشفة، املدرتقة، بعض الوسائ  القليلة اتا
 قياسات املعايرة، اتاحتياطات األمنية املعتمدة.  

NE 422  التصوير اإلشعاعي للمواد 
لي  مبادئ التصوير باإلشعة، مراجعة بخواص األشعة املؤينة وتسجي  األشعة، مبادئ وحساسية طر  التصوير، مت

احلساسية، ترمجة الصور، مشاك  األمان يف التصوير باألشعة، امللصاف، مكلفات الصورة، أنظمة التلفاز والتصوير 
 الطيب، الطر  ابخاصة.  

  NE 431 نوويةالمفاعالت التحليل- 
النيوتروين يف الوسط، هتدئة النيوترونات إىل درجات احلرارة العادية، الفيض النيوتروين احلراري، خواص اتانتشار للفيض 

معادلة احلرجية، ح  معادتات اتانتشار يف األشكال اهلندسية املدتلفة للمفاعالت، معدتات اتانشطار النووي، الطاقة 
الناجتة من التفاع  اتانشطاري، الطاقة الناجتة بعد إيقاف املفاعالت، معادتات انتشار احلرارة يف األوساط، ح  

  الوقود النووي لألجسام اهلندسية املدتلفة.معادتات انتشار احلرارة يف
  NE 432اإلشعاعية تصميم الدروع 

إضعاف أشعة جاما، التدريع ضد أشعة جاما، طريقة النقطة اللبية، تفاعالت النيوترون، التدريع ضد النيوترونات، معام  
 الرتاكم، إضعاف الطاقة يف الوسط.

  NE 433التحكم اآللي في المفاعالت 
حتوي  تابالس، منذجة األنظمة املدتلفة، الرسم القاليب و شك  انسياب اإلشارات، حتلي  اتاستجابة الزمنية، مراجعة 

اتاستجابة الرتددية )رسم بود و نيكوست(، اتاستقرار، اتاستجابة الرتددية للدوائر املغلقة، التعويض، النماذج املدتلفة 
 للمفاعالت و التغذيات العكسية املدتلفة.

  NE 434دورات الوقود النووي 
التبادل األيوين، تعدين،  عمليات دورات الوقود يف املفاعالت النووية،استدالص الفلزات بواسطة املذيبات العضوية،
 حسابات جرد نواتج اإلنشطار، طحن، تركيز وتنقية اليورانيوم، إنتاج ثاين أكسيد اليورانيوم وفلز اليورانيوم والبلوتونيوم،

 الوقود، إدارة النفايات املشعة، مبادئ فص  النظائر، فص  نظائر اليورانيوم.إعادة تصنيع 
  NE 4352-تحليل مفاعالت نووية 

 ، انتقال النيوترونات بني جمموعات الطاقة املدتلفة، املفاعالت الغريتبعا لطاقتهاتقسيم النيوترونات إىل جمموعات خمتلفة 
 ،نظرية اإلزعاج يف املفاعالت، منحىن الغليان  املفاعالت الغري متجانسة،ح  معادلة انتشار النيوترونات يف متجانسة،

الفيض النيوتروين احلرج، استددام الزعانف يف نق  احلرارة، تغري درجات احلرارة يف األجزاء املدتلفة للمفاع ، حدود 
اة، أنواع احملاكيات، نظم األمان األمان يف درجات احلرارة ، معامالت النقط الساخنة و طر  حساهبا، مقدمة يف احملاك

 اهلندسية، تشغي  املفاعالت النووية آليا، مقدمة التقييم اتاحتمايل األماين، حتلي  احلوادث.
  NE 436كينتيكا المفاعالت 
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قرار، كينتيكا النقط بالنيوترونات املتأخرة وبدوهنا، زمن اجلي  املتوسط، استجابة املفاعالت لزيادة املفاعلية، فرتة اتاست
القفزة اللحظية، احلروجية اللحظية، املفاعلية الصغرية، املفاعلية السالبة، تغري املفاعلية تبعا لتغري درجة احلرارة، التسمم 

 بواسطة نواتج اتانشطار، نفاذ الوقود، خواص املفاعالت خالل عمره، تعيني عمر قلب املفاع .
NE 437  محطات القوى النووية 

راري، مراجعة لدورات الديناميكا احلرارية وكفاءهتا، األنواع املدتلفة حملطات القوى النووية )املغلية، مراجعة لإلتزان احل
املضغوطة، املةردة بالغاز، املولدات السريعة(، حماكاة احملطات املدتلفة، طر  اختيار نوع احملطة النووية، اختيار املواد 

 املستددمة يف املفاعالت املدتلفة.
 NE 438 اسات المحطات النوويةقي 

أجهزة القياس واألنظمة املساعدة املطلوبة للتحكم والوقاية يف حمطات القوى النووية، قياس اإلشعاع ومبادئ تشغي  
املفاع  املستددمة يف تطوير احتياجات  أجهزة القياس، أنظمة التحكم والوقاية يف مفاعالت املاء املضغوط واملغلي، 

 لطاقة، باعلات اإلشارات، التوفر واإلعتمادية. تصميم واستعمال مصادر ا
  NE 441تطبيقات النظائر المشعة 

األشعة الكهرومغناطيسية والنيوترونات،  مبادئ وأساليب القياس باتاشعاع، القياسات باستددام اجلسيمات املشحونة،
ي، الفحص النووي، العالج يف الصناعة، الطب، والدراسات العلمية، التصنيع اإلشعاع املشعة تطبيقات النظائر

 النووية. اإلشعاعي، التشديص الطيب النووي، طر  التحلي 
NE 442  مقدمة في التصوير الطبي اإلشعاعي 

مبادئ فيزياء وأنظمة التصوير الطيب التصوير الطيب باستددام: أشعة أكس، الرنني النووي املغناطيسي، اإلنبعاث 
املبادئ األساسية للتصوير الطيب اإلشعاعي ومقدمة يف طر  التفت ، تأثريات الوضوح البوزيرتوين، انبعاث الفوتون الوحيد، 

 على اإلحصاء، وضوح النظام الداخلي والعوام  البشرية.
NE 443  الفيزياء الصحية اإلشعاعية 

شعاع، مقارنة مقدمة ومراجعة لتاريخ لتفاعالت اإلشعاعات مع املواد، قياس اجلرعة، دروع األشعاعات، نظرية قياس اإل
ملستوى اتاشعاع اإلنساين، التأثريات البيولوجية لإلشعاع، التعرض الداخلي وابخارجي لإلشعاعات، اإلنتشار اإلشعاعي 

 البيئي، القياس واملستويات املدتلفة.
NE 401  المشروع 

لقياسات النووية، الطاقة يقوم الطالب بعم  جبث تطبيقى ىف: تصميم املفاعالت، ديناميكا املفاعالت، علوم املواد، ا
اتاندماجية، تطبيقات النظائر املشعة، التحكم الآىل، تطبيقات احلاسب الآىل والطر  العددية ىف اهلندسة النووية، وانتقال 

 احلرراة، ىف النظم النووية، دورات الوقود النووى وادارة النفايات.
NE 402  المشروع 

 املفاعالت،  ديناميكا املفاعالت، علوم املواد،  القياسات النووية، الطاقة يقوم الطالب بعم  حبث تطبيقى ىف:  تصميم
اتاندماجية، تطبيقات النظائر املشعة، التحكم الآىل، تطبيقات احلاسب الآىل والطر  العددية ىف اهلندسة النووية، وانتقال 

 احلرراة، ىف النظم النووية، دورات الوقود النووى وادارة النفايات.
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 قسم اهلندسة الكيميائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH 011 الكيمياء الهندسية 
املعادلة العامة للغازات بأنواعها، قانون دالتون جملموع الضغوط اجلزئية، قانون جرهام  لغازات المثالية والحقيقية:ا

د أو التقطري، ذوبان الغازات : تقسيمها، فص  مكونات حملول سائ  بالتجميالمحاليل الثنائيةلالنتشار، موازنة املادة، 
ىف السوائ ، قانون راؤول، احملالي  امللالية واحليود عنها، النظرية احلديلة للتأين، اإلتزان الكيميائى، العوام  املؤثرة على 
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سرعة التفاعالت، مبدأ لوتشاتيليه، قانون فع  الكتلة وبعض تطبيقاته، قانون التدفيف واحلاص  ىالآيوىن للماء، األس 
اهليدروجيىن وحاص  اإلذابة وتأثري الآيون املشرتك، ابخاليا الكهربية اجللفانية وتأك  الفلزات، نظرية ترنست، جهد 
القطب، ابخاليا، العكسية، تآك  الفلزات والعوام  الرئيسية املؤثرة عليه، املياه ومعاجلتها، التلوث بأنواعه ومعاجلة 

 نت وإضافة البوليمرات لألمسنت، السبائك. املدلفات الصناعية، تلوث اهلواء، األمس
CH 111 الحسابات المبرمجه للمهندسين الكيميائيين  

 التملي  ،اهلندسيه العمليات بيانات وتوضي  حتلي  ،البعدى التحلي  و والوحدات األبعاد ،اهلندسيه احلسابات ىف مقدمه
 اجلداول ،احملاكاه أدوات، اهلندسيه الةرامج زمح ،االرفيع املستوى ذات احلاسب لغات أنواع ،للبيانات الرياضى

، تطبيقات على انظمه مبسطه ىف اهلندسه اهلندسيه البيانيه والرسومات املدتلفه احملاور أنظمة ،البيانات قواعد ،اإللكرتونيه
 الكيميائيه.
CH 112 عضوية كيمياء- 

 األليفاتيه والعطريه بأنواعها املدتلفه، اهليدروكربونات ،فؤللتكا اتاليكرتونية النظريةىف املركبات العضويه،  الروابط انواع
النارج  و املشاهبه البنائيه، املركبات األكسيجينيه العضويه، األمحاض العضويه الكربوكسيليه والسلفونيه، املركبات القاعديه 

 .العضويه، التشابه الفراغى
CH 113 عضوية غير كيمياء    

 ،الدورى اجلدول ىف العامة الفلزات ،اتارضية القلوية الفلزات دراسة ،القلوية لفلزاتا ،للهالوجينات مقارنة دراسة
 . العضوية غري الكيمياء ىف خمتارة موضوعات
CH 114 فيزيائيه كيمياء 

 ىف املتحكمة املرحلة ،مراح  على حتدث الىت التفاعالت ،واللاللة واللانية اتاوىل الدرجة تفاعالت ،التفاعالت درجة
 لزيادة املفسرة النظريات ،الكيماوى التفاع  درجة حتديد ،واملتعاكسة واملتسلسلة واملتعاقبة املتوازية التفاعالت ،اع التف

 ،احلفز ،املتجانسة غري التفاعالت ،املنشط الوسيط املركب نظرية ،البسيط التعادم نظرية ،ارهنيوس معادلة ،التفاع  سرعة
 ،التميؤ ،املشرتك اتايون تاثري ،للماء اتايوىن الضرب حاص  ،للتدفيف استولد قانون ،الكهرىب التوصي  ،اتايوىن اتاتزان
 .اهليدروجيىن للرقم املنظمة احملالي 

CH 115 األطوار إتزان و السطوح كيمياء  
 زوايا و طحىالس التوتر ،الغرويات ،السطوح كيمياء ،املكونات ثالثية اتانظمة ،الطور قاعدة ،اللنائية احملالي  ،احملالي 
 .األومسوزى الضغط ،املعلقات ،فاندرفال قوى ،سطحيا النشطه املواد ،اإلتصال

CH 116 عضوية كيمياء- 
، ميكانيكيه عملية البلمره الوسيطه العضويه املركبات األكسده، اهللجنه، النرتته، السلفنه،: املوحده الكيميائيه العمليات

 .تددام طيف األشعه حتت احلمراء و طيف الكتله و الرنني املغناطيسى النووىبأنواعها املدتلفه، حتلي  العناصر بإس
CH 117 تحليلية غير عضوية و كيمياء 
 ،الكيميائى احلجمى التحلي  ،احملالي  ىف للتفاعالت النظرية اتاسس ،الوزىن التحلي  اساسيات ،الكيفى الكيميائى التحلي 
 التحلي  ،اتاخطاء احصاء ،واتاختزال  اتاكسدة عمليات معايره ،الرتسيب  ت تفاعال ،القلوية تقدير ،احلموضة تقدير
 التحلي  ،اتامتصاصى الطيفى التحلي  ،اتانبعاثى الذرى الطيف حتلي  ،احلمراء حتت باتاشعة الطيفى التحلي ، الطيفى

 .الكرموتوجراىف
CH 118 مواد علوم  
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  ،للمواد امليكانيكيه ابخواص ،عيوبه و البللورى البناء ،الروابط و الذرى البناء ،أمهيتها و اهلندسيه املواد عن مقدمه
 إختيار ،للمواد الضوئيه و املغناطيسيه و احلراريه و الكهربيه ابخواص ،املركبه املواد ،البلمرات ،السرياميكيه املواد ،الفلزات
 .اهلندسيه للتطبيقات املواد

CH 121  العمليات الكيميائية 
: تعريفها وصناعتها والتقنيات الكيميائية، تشغي  العمليات وتقدمي املواصفات القياسية ملدططات ئيةالعمليات الكيميا

السريان ىف العمليات الكيميائية، الرموز املستددمة ملدططات السريان ىف انواع خمتلفة من املعدات والوحدات الصناعية 
ية الكيميائية وخمططات سرياهنا، خمططات السريان الكيفية الكيميائية، امللة خمتلفة لبعض املعدات والوحدات الصناع
 والكمية، قواعد اتامن والسالمة ىف الصناعات الكيميائية.

CH 211 العضوية الكيمياء- 
 الكربوهيدرات و السيليلوز، كيمياء البلمرات، املركبات احللقيه املشبعه و الغري متجانسه. 

CH 221 هندسة الفلزات 

إحداثيات ميللر، العيوب الداخلية، اإلنتشار، خمططات التوازان  ،للفلزات: تكوينه و كبيفية حتديده الرتكيب البلورى
احلرارى، األنظمة اللنائية، التشكي  اللدن، اعادة البلورة، التصلد بالتسدني، إرتباط ابخواص املدتلفه بالبناء الداخلى، 

حلرارية، سبائك الفوتاذ غري القاب  للصدأ، النحاس وسبائكه، نظام احلديد و الكربون و خواص الفوتاذ، املعاجلات ا
 األلومينيوم وسبائكه.

CH 222 الكيميائية الهندسة اساسيات-  
 موازنة اساسيات ،الضغط  و الكيميائى الرتكيب و السريان معالت و احلجم و الكتله: متغرياهتا و العمليات أنظمة
 املادية املوازنة ،تدويره املعاد حسابات ،وحساباهتا والعديدة الوحيدة الوحدات ،املوازانات و العمليات تصنيف: املادة
 غري و امللاليه الغازات و السوائ : األطوار أحادية األنظمه ىف املوازنه ،اإلحرتا  تفاعالت موازنات ،املفاعالت حول
 ،املكونات متعددة الغازات و السوائ  أنظمة ،الواحد املكون أطوار إتزان: األطوار متعددة األنظمه ىف املوازنه ،امللاليه
 .اإلدمصاص عمليات ىف املوازنه حسابات و السائله احملالي  موازنة

CH 223 فى الهندسه الكيميائيه حراريةال ديناميكاال-  
 القانون ،للهبا حرارة درجة ،الكيماوية التفاعالت على احلرارة تاثريات ،النقية للموائع احلجميه ابخواص ،اتاول القانون
 ،الكيميائى اتاتزان، احلرة الطاقة ،احلضورية اتانرتوىب ،الرتكيب متغرية للعمليات امللاىل غري و امللاىل السلوك ،اللاىن

 .احلراريه الديناميكا بطريقة الكيميائيه العمليات حتلي ، والفيوجاسىت النشاطيه
CH 224 الحراره إنتقال 

 العددى احل  ،ابعاد وثالثة بعدين بعد، عةر املستقر للتوصي  احلرارة انتقال معادتات ،التوصي : احلرارة انتقال طر 
  :احلم  احلرارية العوزال انواع من اتامل  واختيار وتطبيقات تصنيف ،املستقر غري للتوصي  احلرارة تانتقال والبياىن

 اتابعاد حتلي  ،احلرارة درجات ىف الفر  متوسط ،احلرارة تانتقال اتامجاىل او الكلى املعام  ،احلرارة انتقال معادتات
 انصهار ،السوائ  غليان ،البدار تكاثف ،املوجه باحلم  وانتقاهلا الطبيعى باحلم  احلرارة انتقال حالة ىف وتطيبقاته
 انتقال. اريةاحلر  املبادتات انواع ،الرتسبات تاثري ،للحرارة واتامجاىل الكلى اتانتقال معام  ،احلرارية املبادتات ،الصلب
 بني املتبادل واتاشعاع ،وتامريت كريشوف قانون. السوداء واتاجسام الرمادية والبواث البواث اختبار ،باتاشعاع احلرارة

 .معا واتاشعاع احلم  من بك  احلرارة انتقال تطبيقات ،املتوهج اللهب من اتاشعاع، بولتزمان ستيفان قانون ،السطوح
CH 225 عهندسة سريان الموائ 
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املوائع الساكنة وتطبيقاهتا، املوائع املتحركة واملعادتات اتاساسية حلركة املوائع، سريان املوائع غري القابلة لالنضغاط ىف 
اجملارى والطبقات الرقيقة، سريان املوائع القابلة لالنضغاط، السريان عةر اتاجسام املغمورة، نق  وقياس معدل سريان 

 ، سريان الطورين )غاز، سائ ، غاز، صلب، سائ ، سائ ، سائ ، صلب(.املوائع، تقليب ومزج السوائ 
CH 226 الكيميائية الهندسة ساسياتأ- 
 و املغلقة لألنظمه الكامنه الطاقه و احلركه طاقة و احلرارية للدنياميكا اتاول القانون الطاقة صور: الطاقة موازنة مبادىء
 الىت الوحدات حول الطاقه موازنة حسابات ،الطاقية املوزانة وطر  اميكيهاللرمودين البيانات جداول، املفتوحة لألنظمه
 حول الطاقه موازنة حسابات ،املزج عمليات و األطوار احلراره، درجة الضغط، تغري: كيميائيه تفاعالت تاتشم 
 حسابات ،رتا اإلح حرارات وحراراهتا، التكوين تفاعالت التفاعالت، حرارة: كيميائى تفاع  تشم  الىت الوحدات

 .الآنيه الطاقه و املاده موازنة حسابات ،اإلحرتا  و الوقود ىف الطاقه موازنة
CH 227 فى الهندسه الكيميائيه حراريةال ديناميكاال-   

 اتاتات ،الغازى الرتبني ،توليدها واملعاد تسدينها املعاد رانكني دورة ،كارنوت دورة ،البدار دوائر ،والتجميد القدرة دوائر
 .احلراريه الديناميكا جداول ،باتامتصاص التةريد دوائر ،البدار بضغط التةريد ،احلرارية املضدات ،دوائرالتةريد ،املرتددة

CH 321 الفصل عمليات- 
تصميم ابراج التقطري املزودة بصواىن  ،اساسيات التوزان بني اتاطوار )اتاسس النظرية( تقطري املنظومات اللنائية والعديدة

الغليان ذو احلم  ، وحدات توليد ابخلدلة ،التبدري باملؤثرات املتعددة ،معامالت انتقال احلرارة ،التبدري ،اع التقطري.انو 
 ،انواع املبادتات اتايونية، نظرية التبادل اتايوىن، اتامتزاز ثابت درجة احلرارة ،البلوره املبادىء واملعاجلة النظرية ،املوجه

 . الفرز اجلزيئى الكهرىب ،الرتشي  الفائق ،العكسى  ضالتنا ،الفص  باتاغشية
CH 322 التآكل هندسة  

 ،امليتالورجيه النواحى البيئيه، النواحى الكهروكيميائيه، املالم  :التآك  مبادىء ،القومى اإلقتصاد على وتأثريه التآك  أمهية
 ،املدتلفة التهوية خاليا تأك  ،املتماثلة غري فلزاتال تأك  ، التاك  عن املسئوله ابخاليا انواع، التأك  وميكانيكية أشكال
 ،التآك  إختبارات، اتاقطاب انواع ،اجللفانية ابخاليا ،اجلوى التأك  ،اتاجهادى التشققى التاك  ،اتاجهاد فر  تأك 
 ،نرنست معادلة ،ةالكهربي الدافعة القوة ،اهليدروجني مقياس ،تأثريها و املدتلفه األوساط ،املدتلفه للمواد التآك  مقاومة

 ،الكاثودية املعوقات) املعوقات( املعدنية ،العضوية ،العضوية غري: التغطيات:)التأك  جماهبة، اجللفانية ابخاليا ثرموديناميكا
 .والتشييد اتانشاء مواد اختيار ،اتانودية احلمايات الكاثودية احلمايات( ااتامتزاز معوقات اتانودية املعوقات

CH 323 فصلال عمليات- 
قيم معام  انتشار  ،سعة األبراج احملشوة ،نظرية الغشائيني ،انتشار الغازات ،أنواعه ،اتانتشار ،أساسيات انتقال الكتلة

حساب عدد  ،اتاعتبارات العامة والعملية ،استدالص سائ  بسائ  ،اتامتصاص املصحوب  بتفاع  كيماوى ،الكتلة
 ،التجفيف ،عديد عدد املراح  ،انتقال الكتلة أثناء عملية النقع ،لنقعا، اتاستدالص املستمر ىف األعمدة ،املراح 

أنواع األجهزة  ،الرتطيب وإزالة الرطوبة ،نظريات التجفيف ،معدل التجفيف ،خمططات الرطوبة ،املبادئ النظرية
 .املستددمة ىف إجراء العمليات أعاله

 
 CH 324 الكيميائيه التفاعالت هندسة  

 ،املعقدة النتفاعالت ،واللاللة واللانية األوىل الرتب تفاعالت ،الكيماوى التفاع  وجزيئية رتبة ،لكيماويةا التفاعالت حركية
 سرعة على احلرارة درجة لتأثري املفسرة النظريات ،التنشيط انرتوبيا ،التنشيط طاقة ،احلرارة درجات تأثري ،السرعة معدلة
 تصميم ،الآلية والسيطرة احلرارة وانتقال املوائع سريان من املتطلبات ،فاعالتامل لتصميم اهلندسية املالم  ،احلفز ،التفاع 

 ،املتجانسة وغري املتجانسة التفاعالت إلجراء التقليب مستمر خزان لشك  واملتدذة األنبوبية واملستمرة الدفعية املفاعالت
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 ،املكوث زمن على السريان معدل و الرتكيز تأثري ،واألديباتيكية احلرارة درجة ثابتة التفاعالت ،حبفاز املزودة املفاعالت
 .املتتاليه املفاعالت ،املفاع  حجم على تأثريه و التدوير ،الفراغيه السرعه

CH 325 اإلحتراق و الوقود هندسة 
 تدرجا ،الفحم منشأ ،الصلب الوقود ،احلفرى غري الوقود ،احلفرى الوقود ،الطاقة مصادر ،الوقود تصنيف ،الوقود تعريف
 من آخرى انواع ،الصواريخ ىف واستدداماته والسائ  الصلب الوقود ،واستدداماته النووى الوقود ،الكوك وخواصه الفحم
 عمليات ميكانيكية ،اتاحرتا  عمليات ،املدلق الغاز املدن، غاز ،الغازى الوقود ،البرتول منتجات من السائ  الوقود

 .، دراسة حاتاتوالقمائن اتافران ىف اتاحرتا  وغرف سداناتوال للمواقد التصيميمية املالم  ،اتاحرتا 
CH 331 الكيميائيه الهندسة فى والمحاكاة النمذجة 

 و رفيع مستوى ذات بلغه الةرجمه ،الآىل باحلاسب املؤازره واحلسابات الكيميائيه اهلندسه نظم ىف احملاكاه و جهالنمذ أمهية
 معادلة ،اتاستمرارية معادلة: للمشكلة الرياضى الوصف ،تصنيفها وطر  جهالنمذ أساليب ،اجلاهزه الةرامج حزم أدوات
 الطر  ،التفاع  سرعة معادتات ،والكيميائى الطبيعى اإلتزان معادتات ،املادة انتقال معادلة ،احلركة معادلة ،احلرارة انتقال
 لنمذجة الرياضيه املعادتات إستنباط ،اجلزئيه و العاديه التفاضليه املعادتات و ابخطيه غري اجلةريه املعادتات حل  العدديه
 الكيميائية اهلندسة مشاك  ح  ىف الرياضية النمذجة استددام على تطبيقية أمللة ،احلاكاه أمناط ،الكيميائيه اهلندسه نظم

 .احلاسب بواسطة باحلاكاه
CH 332 الكهروكيميائية العمليات 

 املؤثرة العوام  ،تاكالنشيه خلية ،الرصاصية املراكم ،البطاريات أنواع( البطاريات تكنولوجيا) الكهربائية الطاقة ختزين
 ،التيار كفاءة،  فراداى قوانني ،الكهرىب التحلي  خاليا ،اهليدروجني طاقة ،الوقود خاليا ،البطاريات طاقة كفاءة ىف املؤثرة

 التفاعالت حدوث معدل زيادة طر ، احملددالتيار  ،الكهرىب التحلي  عمليات اثناء الكتلة انتقال ميكانيكية، اتاستقطاب
 ،الرتكيز استقطاب ،الشحنة انتقال حتكمهاخطوة الىت والتفاعالت التنشيط استقطاب ،الآنتشار خطوة حتكمها الىت

 انواع ،القدرة استهالك ،الطاقة كفاءة ،اجلهد كفاءة ،ابخلية جهد حتديد ،وتشغيلها الكهروكيمائية املفاعالت تصميم
 اتاريكة ذات وتلك احلشو من باريكة املزودة املفاعالت ،(املتوزاية اتاقطاب ذات املفاعالت) الكهروكيميائية املفاعالت
 وتلك ،اتانسدادى السريان ذات املفاعالت) املفاعالت من املدتلفة لالنواع التصيميم معادتات اشنقا  ،املموعة
 وتشغي  تصميم ىف تستددم والىت الكتلة انتقال معادتات( كيزالرت  ثابتة واملفاعالت التقليب مستمر خزان لشك  املتدذة

 القنوات خالل الكتلة انتقال ،الطبيعى احلم  تاثري حتت الراسية اتاقطاب عند الكتلة انتقال ،الكهروكيميائية املفاعالت
 احلم  تاثري حتت املموعه اتاريكة خالل الكتلة انتقال ،اللابتة اتاريكة خالل الكتلة انتقال ،املوجه احلم  تاثري حتت
 النظر وجهة من للتشغي  التياراملللى كلافة اختيار ،دوارة اسطوانه لشك  املتدذ القطب من الكتلة انتقال ،املوجه

 مبادتات ،احلرارية واملبادتات املضدات مل  املساعدة اتاجهزة مواصفات حتديد ،املصنع ىف ابخاليا ترتيب ،اتاقتصادية
 املعادن اكتساب( واملتعاقب اتاتى الرتسيب) املعادن ترسيب نظرية الكهروكيميائية املفاعالت حول الطاقة موازنه

 ،الكهروكيميائى التشكي  ،الكهروكيميائى التشغي ، الكهروكيميائى الطالء، كهروكيميائية املعادن تنقية، كهروكيميائية
 التلوث على السيطرة ،(باغشية املزودة ابخاليا، الزئبقى هبطامل ذات ابخاليا ،احلاجز ذات ابخاليا) والقلويات الكلور انتاج

 من التدلص ملال ،التلوث على السيطرة  عمليات ىف املستددمة الكهروكيميائية املفاعالت ،الكهروكيميائية بالطر 
 ،العادم غازات نم الكةريت مركبات إزالة ،باألكسدة الفينول مسية من والتدلص السيانيد وأكسدة اللقيلة املعادن أيونات

 .التحليلية الكهروكيميائية الطر  ،اتانتقائية احلساسة األقطاب
CH 333 المياه معالجة 

املعاجلة  ،املعاجلة باجلري ،الرتشي  الكربوىن ،الرتويق ،املعاجلات ابخارجية للمياه ،الشوائب املتواجدة ىف املياه الطبيعية
معاجلة  ،ة الداخلية للمياه ملقاومة التآك  والرتسبات وللمقاومة امليكروبيولوجيةاملعاجل ،التناض  العكسى ،بالتبادل األيوىن

 معاجلة مياه تغذية الغاليات ،مياه التةريد
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CH 334 الحيويه الكيميائيه الهندسه 
 يف نتقننالاتا ظننواهر ،احليويننة الكيميائيننة التفنناعالت حركيننة، تصنننيفها و الدقيقننة الكائنننات ،احليويننة الكيمينناء علننم يف مقدمننة

 عمليننننات ،احليويننننة املفنننناعالت حتلينننن  و تصننننميم ،البيولوجيننننة العمليننننات يف احلننننرارة و الكتلننننة انتقننننال ،البيولوجيننننة العمليننننات
 يف البيوتكنولنننوجي تطبيقنننات ،البيولوجينننة العملينننات اقتصننناديات ،احليوينننة بنننالطر  العضنننوية املركبنننات بعنننض ختلينننق، التدمنننر
 .التلوث معاجلة

CH 335 البديله اقهالط مصادر  
، دراسات حاتات األرض باطن طاقة ،املياه مساقط طاقة ،احليوى الغاز ،اهليدروجني طاقة، الشمسيه الطاقه ،الرياح طاقة

 و تطبيقات.
CH 336 سيليكاتية صناعات 
 يةالصناع الوحدات ،املرونة نظريات ،الكاولني ىف املتواجدة الشوائب ،ابخام املواد ،السيليكات صناعات تصنيف

 التغيريات ،والقمائن احلر  ،واجملففات التجفيف ،وطرقه التشكي  ،اجملسمات حتضري ،السيليكات صناعة ىف املستددمة
 الطوب ،السيليكا طوب ،احلامضى احلرارى الطوب ،احلرارى الطوب ،احلر  عملية أثناء حتدث الىت والفيزيائية الكيميائية
 ،اللقيله الطينيه املنجات ،النقيه السرياميك أكاسيد ،النار طينة حراريات ،دلاملتعا احلرارى الطوب ،القاعدى احلرارى
 الزجاج تكنولوجيا ،األمسنت أنواع ،والتصلب الشك ،التصنيع طر ، ابخام املواد ،األمسنت تكنولوجيا ،ابخزفيه املنجات

 بناء مواد، املينا ،الزجاديه الطليه، تجهيزال ،التدمري ،التشكي  ،األفران، التصنيع ىف املستددمة الوحدات ،ابخام املواد
 .احلراريات ىف املتواجدة األطوار بني التوازن خمططات ،احلراريات حسابات ،أخرى

CH 337 الفلزات االستخالصية 
فلز، التحلي  الكهرىب ىف استدالص الفلزات،  ،تفاعالت خبث ،سائ  ،صلب، تفاعالت غاز ،تفاعالت غاز

 والنحاس، مالم  حديلة ىف عمليات استدالص الفلزات.استدالص فلزات احلديد 
CH 338 مواد الصباغة وتجهيز المنسوجات 
حتضري املواد الوسيطة ىف  ،عمليات السلفنة والنيرته و اهللجنه واتاختزال والديزته ،مصادر املواد ابخام ،أنواعها ،الصبغات
خواص  ،األلياف املصنعة( ،احلرير، الصوف ،اف )القطنتكنولوجيا املنسوجات، األنواع املدتلفة من األلي، الصباغة

ماكينات الصباغة املستمرة  ،التبييض، املرسرة، الصباغة والتجهيز األلياف املدتلفة، إزالة البوش، الغليان مع القلوى،
 والدفعية.

CH 341 األسمدة تكنولوجيا 
 مساد ،الفوسفاتية األمسدة صناعة ،األمسدة تغطيات ،األمونيوم نرتات ،اليوريا ،األمونيا ،النرتوجينية األمسدة صناعة

 األمسدة ،األمونيوم بولىفوسفات ،األمونيوم كةريتات،  النيرتوفوسفات ،سوبرفوسفات الرتب  ،العادى السوبرفوسفات
 .واملعلقة السائلة األمسدة ،واملدلوطة املركبة األمسدة ،البوتاسية

CH 342 سجةواألن الطبيعية األلياف تكنولوجيا 
 عملية أثناء املادية املوازنة ،اللب إنتاج أثناء املادة موازنة، اللب إنتاج عملية أثناء واهلميسيليلوز اللجنني من ك  تفاع 
 لعمليات القدرة تقدير ،الور  ماكينة إىل...  الفرز ،الغسي  ،الطبخ ،التجهيز عمليات ،الكيماويات واستعادة التبدري
 بنية مدبوغة، الغري اجللود وحفظ معاجلة والكوتاجني، الكرياتني الةروتينية، األلياف بنية لود،اجل دباغة ،والتجفيف الضغط
 الفيزيائية ابخواص. اجللد من املدتلفة األنواع إنتاج تكنولوجيا. الكروم أمالح مل  واملعدنية النباتية الدباغة عوام 

 .املصنع للجلد والكيميائية
CH 343 دهونوال الزيوت تكنولوجيا 
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 الوحدات ،الدهون مشتقات وحتضري حتلي  ،وتطبيقاهتا والدهون الزيوت تفاعالت ،والدهون للزيوت الكيماوى الرتكيب
، الصابون صناعة ،اخل...  اهلدرجة ،التبييض ،التنقية ،اتاستدالص ،والدهون الزيوت صناعة ىف املستددمة الصناعية

 املدتلفة اللوابت لتحديد وطر  خمتةرية جتارب ،املرتبطة والدهون للزيوت ويةالكيما احلسابات ،اإلنتاج طر  ،ابخام املواد
 .والدهون للزيوت

CH 421 العمليات الميكانيكيه المشتركه 
 ،وحدات الطرد املركزى ،الرتشي  ،سريان املوائع خالل األرائك املزودة حببيبات ،سريان املوائع خالل اجلسيمات الصلبة

عمليات  ،تنظيف الغازات ،احلم  ،التجميع ،عمليات الرتسيب ،كة نسبية بني صلب و مائعالعمليات الىت تشم  حر 
 الوحدات املستددمة إلجراء العمليات السابقة. ،ابخلط والتقليب ،تصنيف احلبيبات ،الطحن

CH 422 الكيميائيه العمليات فى التحكم 
 التفاضلية املعادتات ح  ،خواصه ،تعريفه) بالستا حتوي  ،التحكم أنظمة حتلي  ىف املستددمة الرياضية الوسائ 

 ،خطية إىل الالخطية املعادتات حتوي  اجلزئية، الكسور باستددام تابالس حتوي  معكوس( تابالس حتوي  باستددام
 ةلألنظم املفتوحة الدوائر ،... أنطوان، معادلة أرهينيوس، معادلة مل  خطية الغري الدوال بعض حتوي  ،اتاحنراف متغريات
 التأخري اللانية، الدرجة: العالية الدرجات ذات األنظمة ،التواىل على املوصلة األوىل الدرجة أنظمة استجابة ،ابخطية
 لنظام الصندوقى النظام النهائية، التحكم عناصر املضبوط، التحكم نظام ابخطية، لألنظمة املغلقة الدوائر ،النق  بسبب
 ،اللبات ،بسيطة حتكم ألنظمة العابرة اتاستجابة ،مغلقة لدوائر انتقال والد ،كيميائى مفاع  على مشتمال التحكم
 ارتفاع قياس أجهزة السريان، معدل قياس أجهزة الضغط، قياس أجهزة: احلساسة األجهزة اهلندسى، احمل  ذات اجلذور

 .اإللكرتونية نواق ال اهلوائية، النواق :النواق ، الرتكيز قياس وأجهزة احلرارة درجة قياس أجهزة السوائ ،
 .التحكم صمامات أنواع: التحكم صمامات
CH 423 البترول تكرير هندسة 
 الوحدات ،البرتوليه الغازات ،حتليلها وطر  البرتول مشتقات خواص، التصنيف طر  ،ابخام للزيت الكيماوى الرتكيب
 بالطر  البرتول مشتقات تنقية ،احملفز التهذيب ،احملفز والتكسري احلرارى التكسري ،البرتول تكرير ىف املستددمة املدتلفة
 وحدات ،اتاستدالص وحدات ،احلرارية املبادتات ،األفران ،التقطري أبراج ،التنقية وحدات ،الكيميائية والطر  الفيزيائية
 .التكرير وحدات بعض وتصميم التكرير حسابات ،والتهذيب التكسري

CH 424 الغاز الطبيعى هندسة 
الغاز الطبيعى وتركيبه ومكوناته و أنواعه، أنواع عمليات املعاجله، عمليات إتزان البدار والسائ ،  مقدمه عن أمهية

التقطري، اهليدرات، اهليدرات و تكوينها تأثريها ومكافحتها، إزالة خبار املاء، أزالة الغازات احلمضيه، املعاجله الغازيه، حقن 
 لغاز، وحدات إزالة النيرتوجني، إسرتجاع السوائ  اهليدروكربونيه.الغازات احلمضيه، إسرتجاع الكةريت ومعاجلة ا

CH 425 المفرقعات و األمان هندسة 
 احلريق أسس ،الكيماوية احلرب ،الداخلية البالستيكيات، البادىء ،العالية املفرقعات، الدافعة املواد وتكنولوجيا كيمياء

 حوادث ضد التأمني ،اتانفجارات من الوقاية نظم ،احلرائق من وقايةال نظم ،ابخطرة العمليات ،ابخطرة املواد ،واتانفجار
 احلريق و اإلنفجار و الآتات و املقاولون.

CH 426 البلمرات هندسة 
 للبلمرات البنائى اهليك  ،وتوزيعاهتا أنواعها: اجلزيئيه األوزان، البلمرات تصنيف ،وتعريفات اهلندسيه البلمرات أمهية

 تأثري ،احلراريه وابخواص احلراريه التحوتات ،اهلندسيه البلمرات أشكال و أمناط  املتبللره، غري تبللرهامل احلاله: اهلندسيه
 واإلختبارات الصلبه احلااله ىف التشكي : للبلمرات امليكانيكيه ابخواص ،الداخلى البناء على التشكي  عمليات

 .البلمرات تشغي  و تشكي ، ريولوجيا البلمرات، تالبلمرا خواص على الزمن و احلراره درجة تأثري ،امليكانيكيه
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CH 431 الكيميائيه العمليات صناعات 
 ،التدمر صناعاتمحض اهليدروكلوريك،  ،الكةريتيك محض و الكةريت ،النيرتوجينيه الصناعات، الصناعيه الغازات
 ، األلياف املصنعه.األصباغ و الوسيطه املواد ،املطاط صناعات

CH 432 الكيميائيه ياتالعمل تصميم 
 التصميم ،التتابع خمطط للمشروعات القائمه، والصالحية اجلدوى مدى ،التصميم عملية تناول ،التصميم عملية تطور

 خطوات تسلس  املصنع، ختطيط البدائ ، ومفاضلة املصنع موقع اختيار: التصميم ىف العامة اتاعتبارات ،اتابتدائى
 التصميم ،املصنع داخ  وابخدمات الوحدات توزيع الصناعيه، العمليه خطواط بحس املناسبه املعدات إختيار التصنيع،
 واملواد ابخام املواد ختزين طر  ،األنابيب بواسطة الغازيه و السائله املنتجات نق ، وخطواهتا التكبري عمليات ،األمل 

 . للمصنع املتاحه و البديله لطاقها مصادر ،جدواها ودراسه القائمه املصانع ىف التوسع عمليات، واملنتجات الوسيطه
CH 433 الصرف مياه معالجة 

مصادر وخواص مياه الصرف، قياس السميه، التحكم ىف املدلفات ىف املصانع، إعاده إستددام املياه، عمليات معاجلة 
ال املاده، أساسيات مياه الصرف، املعاجله األوليه، الرتكيد، التجميع والرتويق، الرتسيب وإزالة الفلزات، التهويه وإنتق

األكسده البيولوجيه اهلوائيه، املعاجله البيولوجيه ملياه الصرف، اإلدمصاص، التبادل األيوىن، األكسده الكيميائيه، تداول 
 احلمأه و التدلص منها.

CH 434 والصلبه الغازيه المخلفات معالجة 
 ،و األتربه السامه الغازات من اهلواء معاجلة طر  ،وثالتل مقدار قياس طر  ،اهلواء تلوث مصادر ،املدلفات معاجلة أمهية

 .للمعاجله املدتلفه للطر  اإلقتصادى التقييم ،الصلبه النفايات من التدلص طر  ،مصادرها و أنواعها و الصلبه امللوثات
CH 435 تحلية المياه 

عدد التأثري، حتلية املياه بالتبدري الومضى: األنظمه عمليات حتلية املياه وأمهيتها اإلقتصاديه، حتلية املياه بالتقطري، التقطري مت
األساسيه والتوزيع األساسى، النظام أحادى املرور ونظام السريان الدوار، اإلسرتجاع واإلنتاج والنسبه بينهما، حتلية املياه 

لتأثري، طر  التوصي  بطريقة التقطري بضغط البدار: األنظمه األحادية التأثري، املميزات والعيوب، األنظمه متعددة ا
وأمناطها، حتلية املياه بالطاقه الشمسيه، املقطر الصندوقى الشمسى، تأثري العوام  املدتلفه على األداء، املقطرات 
اإلنتشاريه، املقطرات اإلنتشاريه ذات التأثريات املتعدده، األنظمه اللنائيه الغرض لتوليد الطاقه الكهربيه و حتلية املياه، حتلية 

اه بالتناض  العكسى: الضغط األومسوزى وأغشية التناض  العكسى،  معادتات اإلنتقال ىف أغشية التناض  العكسى، املي
األنظمه الدفعية واألنظمه املستمره، أنظمة الوحدات األحاديه، أنظمة الصف الواحد، األنظمه متعددة الصفوف، أنظمة 

الغشائى الكهرىب: تعريف عملية الديلزه الكهربيه، اغشية التبادل السريان وإسرتجاع املركز، عمليات التحليه بالفرز 
األيوىن، نظرية سريان األيونات ىف احملالي  الكهروليتيه، اإلستقطاب الرتكيزى، معادتات السريان و فر  اجلهد و تركيز 

 األيونات، فر  اجلهد ىف خاليا الديلزه، معدتات التدفق األيوىن.
CH 436 وتونيهالموائع غير الني 

الفر  بني املوائع النيوتونيه وغري النيوتونيه، أنواع املوائع غري النيوتونيه، معادتات احلركه للسوائ  اللزجه، دراسة سلوك 
القص لألنواع املدتلفه واملعادتات الىت تصفها، طر  تعيني اللزوجه، تطبيقات السريان ىف بعض املوصالت ذات 

الضغط ودرجة احلراره بالسريان، شرح تفصيلى لبعض أنواع املوائع غري النيوتونيه، ضخ  األشكال اهلندسيه البسيطه، عالقة
 املوائع النيوتونيه، أنواع القالبات املستددمه ىف تقليب األنواع املدتلفه من املوائع الغري نيوتونيه.

CH 437 والمقواه المركبه المواد 
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 وابخصائص منها ك  ودور املركبه املواد مكونات ،املركبه املواد فتصني ،وإستددماهتا وأمهيتها املركبه املواد تعريف
 واملاكرو امليكروميكانيكيه احلسابات ،التصميم ىف املستددمه النماذج ،واحلراريه امليكانيكيه ابخواص ،املصاحبه
 .نولوجىوالنانوتك الذكيه املواد و اجلديده املواد ،تطبيقاهتا و املركبه املواد تصنيع طر  ،ميكانيكيه
CH 438 البتروكيماويات 

، املليلى والكحول األمونيوم نرتات اليوريا، األمونيا، وخماليطه، اإليدروجني، الكربون أكسيد أول وتفاعالت حتضري طر 
 والكحول اإلثيلى الكحول وإنتاج األوليفينات وإنتاج الغازات فص  ،البارافينات وسلفنه النرتتة الكلورة، األكسدة،
 األوليفينات ،األللي  وكلوريد الفيني  كلوريد األكرولني، اإليليلني، أكسيد وختليق األوليفينات أكسدة ، وبيلىاإليزوبر 
 والكزيلني والتولوين البنزين وانتاج العطريات ،احللقى اهلكسان من النايلون وإنتاج النفلينات ،البوتادايني وانتاج اللنائية
لدائن الفينول و اليوريا وامليالمني والبوىل إسرت حتضري  ،البرتوليه املشتقات من املنظفات ،لوالفينو  واإلستايرين البنزين واثي 

و  لدائنمع التطبيقات املتنوعه هلذه ال املدتلفة بالطر ولدائن الفيني   اثيلني البوىلوالبوىل ستايرين وكذلك حتضري 
 مكوناهتا.
CH 401 المشروع 

 ح  ىف النفس على اتاعتماد صفاتو  العلمى البحث مهارات يكتسبف األستاذو بني الطالب  تقاربال فرصة يتي  وهو
ينمى  اهذو   الكيميائية، اهلندسة فروع أحد ىف تصميم وجزء عملى جزء املشروع ويشم . خترجه بعد تقابله الىت املشاك 

 . الزمالء من غريه مع والتعاون وجتميعها املعلومات استسقاء على الطالب قدرةم

CH 402 المشروع 
 .األول الدراسى بالفص  مبني هو كما املشروع استمرار

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

  اإلجنليزية واللغة  اتمقررات اإلنساني
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HS 011 اللغة اإلنجليزية 
خصائص اللغة اإلجنليزية الفنية، مراجعة قواعد اللغة وميكانيكا األسلوب، بعض قواعد اإلسلوب واجلم  الفعالة 

على بعض األخطاء الشائعة ىف كتابة اجلملة اإلجنليزية الفنية، بناء الفقرات: الفكرة الرئيسية، أنواع  وخصائصها، التعرف
 الفقرات، قراءة وحتلي  مقتطفات من الكتابة الفنية ىف الفروع اهلندسية لتنمية مهارات اإلتصال.

HS x12  التقنية التقارير كتابة 
كتابة النص،  ،أغراضها و التقارير أمهية ،التفصيليه التقارير ،املدتصره اتقارير ،التقرير مكونات، التقارير أمناط و أنواع

 الشاشات ومكونات وأمناط أنواع ،اإللقاء أسس ،التقارير كتابة ىف املستددمه اإليضاحيه الوسائ  ،البياىن التملي  وسائ 
 .إلقائها و التقنيه التقارير كتابة على اتتدريباملراجع،  ،توثيقه وطر  املرجعى البحث وسائ  ،لإللقاء اإليضاحيه
HS 021  تاريخ العلوم الهندسية  

تعاريف الفن والعلوم والتكنولوجيا واهلندسة، تطور احلضارات وعالقاهتا بالعلوم الطبيعية واإلنسانية، تاريخ التكنةلوجيا 
عالقة بني تطور اهلندسة وتنمية البيئة إجتماعيا واهلندسة مبدتلف ختصصاهتا، اإلرتباط التارخيى بني العلم والتكنولوجيا، ال

 وإقتصاديا، أمللة عن تطور أوجه النشاط اهلندسى.
HS 122  1-العمارة تاريخ 

يهدف املقرر اىل التعريف بالتكوين التارخيى للعمارة اىل جانب دراسة القيم اجلمالية ىف الطرز املعمارية وذلك بدراسة 
ز املعمارى،. يستعرض املقرر العمارة ونشأهتا وتطورها ىف فجر التاريخ والعمارة اطابع والطر حتليلية للمؤثرات الىت تشك  ال

املصرية القدمية وعمارة بالد مابني النهرين )اتاشورية والبابلية( والعمارة اتاغريقية والرومانية، والدراسة تتناول اتافكار 
ملباىن وتقنيات اتانشاء، ويلقى املقرر الضوء على اجلوانب والتحديات ىف الفكر املعمارى واسلوب التعبري ومناذج وا
 ذلك الوقت واملكان. اتاجلماعية واللقافية والتقنية الىت اثرت على ابخصائص ىف

HS 123  2-تاريخ العمارة  
ك بدراسة يهدف املقرر اىل التعريف بالتكوين التارخيى للعمارة اىل جانب دراسة القيم اجلمالية ىف الطرز املعمارية وذل

ز املعمارى، يستعرض املقرر العمارة ونشأهتا وتطورها ىف فجر املسيحية والقرون احتليلية للمؤثرات الىت تشك  الطابع والطر 
الوسطى والرومانسكية وعصر التهضة ىف اوروبا ىف القرناللامن عشر والتاسع عشر، وتتعلق الدراسة باتاسس واتاجتاهات 

وعالقاهتم بالظروف اللقافية والفلسفية والسياسية واتاقتصادية واجلوانب البيئية، ويتناول املقرر بالنسبة للوظيفية واتانشاء 
 مقدمة لنظريات واجتاهات العمارة احلديلة.

HS 128  الكيميائية الهندسة علم تاريخ  
 خمتلفه مناذج ،الكيميائيه اهلندسه علم تطور ،إهتماماته و واجباته و الكيميائى املهندس، الكيميائيه باهلندسه التعريف
 و السياسى املناخ تأثري ،الكيميائيه اهلندسه تعليم تطور ،الكيميائيه اهلندسه علم مكونات ،الكيميائيه اهلندسه لعلوم

 اإلختالف و التشابه أوجه، األخرى املهن مع الكيميائى للمهندس املشرتكه اجملاتات ،الكيميائيه التقنيات على احلروب
 .األخرى الكيميائيه و اهلندسيه املهن و الكيميائيه هلندسها مهنة بني

HS 129    تاريخ الهندسة النووية 
التطور التارخيي للطاقة النووية، الطاقة النووية والرأي العنام، اتاسنتددام األخالقني للطاقنة النووينة، الةرننامج الننووي املصنري، 

 نق  التقنيات يف اجملال النووي.
HS 132  تصاد هندسى قانون وإق 

: تعريف القانون ووظيفته، أسس وقواعد التشريع، أضواء على القانون املدىن )أسسه العامة مع الرتكيز على العقود قانون
 قانونوالتعويضات(، أضواء على القانون اجلنائى )املسئولية اجلنائية على املهندس فيما يتعلق بعمله املهىن(، أضواء على 

 تأسيسن النقابات )اتالتزامات، التأديب، ميلا  الشرف(، أضواء على قانون الشركات )، أضواء على قانو العم 
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 القواننيأضواء على  ،أنواعها و الضرائب قواننيأضواء على  (،اإلستلمار وضمانات حوافز ،األفراد ومؤسسات الشركات
 اجراءات التحقيق والتقاضى.  ،البيئه حلماية املنظمه

العوام  الىت تؤثر ىف الدراسات اإلقتصادية للمشروعات )التعاريف  ،لعامة اإلقتصاديةالظروف ا إقتصاد هندسى:
تقييم املشاريع ومقارنة  ،دراسات اجلدوى اإلقتصادية ،املصروفات ،التكاليف، اإلستلمار ،العرض والطلب ،اإلقتصادية

 .املوازنة العامة وامليزانيات( ،البدائ 
HS x33  الهندسيةالمنظمة للمهن قوانين ال 

تعريف القانون ووظيفته، أسس وقواعد التشريع، أضواء على القانون املدىن )أسسه العامة مع الرتكيز على العقود 
 قانونوالتعويضات(، أضواء على القانون اجلنائى )املسئولية اجلنائية على املهندس فيما يتعلق بعمله املهىن(، أضواء على 

 تأسيس)اتالتزامات، التأديب، ميلا  الشرف(، أضواء على قانون الشركات ) ، أضواء على قانون النقاباتالعم 
 القواننيأضواء على  ،أنواعها و الضرائب قواننيأضواء على  (،اإلستلمار وضمانات حوافز ،األفراد ومؤسسات الشركات
 اجراءات التحقيق والتقاضى.  ،البيئه حلماية املنظمه

HS x41  بيئية علوم 
ر املياه وتلوث املياه ومصادر امللوثات، املياه السطحيه، األكسيجني املذاب، طلب األكسيجني احليوى، مقدمه عن مصاد

تأثري املدافات املستهلكه لألكسيجني، طلب األكسيجني الكيميائى، خواص املياه ىف البحريات وابخزانات، املياه اجلوفيه 
مة معاجلة املياه، املدافات ابخطره والسامه ومعاجلتها، التفريغ ىف وملوثاهتا، التحكم ىف نوعية املياه، مياه الشرب، أنظ

 باطن األرض، تلوث اهلواء، مؤشرات القياسيه مللوثات اهلواء، أنواع ملوثات اهلواء، عوادم وسائ  النق ، التلوث السمعى.
HS x52   أمن صناعى 

التعام  مع مصادر اخطار السالمة )الغازات،  مقدمة، قواعد اتامن الصناعى، قواعد واحتياجات اتامن الواجبة عند
الغبار، احلرائق، ...(، اتامراض املهنية، تشريعات السالمة ابخاصة باملنشآت الصناعية، اساليب منع وجتنب والتحكم ىف 

لسالمة املداطر الصناعية واحلوادث واحلرائق، اجراءات السالمة والصحة املهنية، عمليات اتانقاذ واتاخالء، رفع مستوى ا
 وتقييم اتاداء.

  HS 161 اإلداريةنظم المعلومات  
نظم املعلومات  أنواعتكنولوجيا اتاتصاتات،  أمهية، تنظيم قواعد البيانات، وأنواعهامقدمة، مكونات احلاسب والةرامج 

 نظم املعلومات. إنشاء، األعمال، نظم املعلومات ىف الصناعة وجمال اإلدارية
HS x66  كاليفالمحاسبة والت 

طبيعة احملاسبة وجماتاهتا، اتاسس النظرية للمحاسبة املالية، معادلة امليزانية، معلومات القوائم املالية وعناصرها، العمليات 
احملاسبية الرئيسية، مفاهيم التكلفة وعناصرها، نظم قياس تكلفة اتانتاج، مداخ  قياس التكلفة، تسجي  عناصر 

 التكاليف.
HS 171  يم اإلنتاجيةلحاسب و تدعا  

 أدوات تدعيم اتانتاج، تطبيقات احلاسب ىف العلوم اإلنسانية واهلندسية والطبية.
HS 172  الحاسب والمجتمع   

تاريخ احلساب وصنناعة املعلومنات، السنيا  اتاجتمناعى للحسناب،  قضنايا اقتصنادية ىف احلسناب، حقنو  الطبنع، بنراءات 
ت اتاحرتافيننة واألخالقيننة، األكننواد األخالقيننة، اتاجتاهننات احلاليننة لتطبيقننات اتاخرتاعننات، قضننايا أسننرار احلننرف، املسننئوليا

احلاسنننننب ىف الصنننننناعة واتادارة، تنننننأثري ثنننننورة املعلومنننننات علنننننى اجملتمنننننع، اجملتمنننننع اتالكنننننرتوىن، العمننننن  اتالكنننننرتوىن، التجنننننارة 
 اتالكرتونية، و احلكومة اتالكرتونية.

HS 224  االسالمية تاريخ العمارة 
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ر اىل دراسة اتاطر الفلسفية والفكرية ىف العمارة اتاسالمية، ويستعرض املقرر فنون وعمارة احلضارة اتاسالمية يهدف القر 
منذ نشاهتا حىت اتامةراطورية العلمانية، ويغطى املقرر فرتة بداية العمارة اتاسالمية والعمارية اتاموية والعباسية والعمارة ىف 

قرر دراسة العمارة اتاسالمية ىف مصر: الفاطمية واتايوبية واملمالبك البحرية الشركسية مشال افريقيا وىف اسيا، ويتضمن امل
والعمارة العلمانية، وبتناول املقرر دراسة حتليلية للجوانب اتاجتماعبة واللقافية والدينية والسياسية والبيئية الىت اثرت على 

 العمارة اتاسالمية.
HS 225  لمواقعتاريخ تخطيط المدن وتخطيط ا 

يهدف املقرر اىل التعريف بعوام  النشأه التارخيية لتدطيط املدن باستعرض نظرة تارخيية لتدطيط املدن، : تحطيط المدن
على العمران،  ةويتناول دراسة ختطيط املدن اتاسالمية واملدينة الفاضلة واملدينة احلدائقية واملدن الريفية وتاثري الصناع

: يهدف املقرر اىل تفهم العالقة الرساسية بني تخطيط المواقعن والعملية التدطيطية. ونظريات ختطيط وتشكي  املد
املباىن واتانسان واملواقع الىت يستغلها، ويلقى املقرر الضوء على حتلي  ودراسة وختطيط املواقع وذلك بالنسبة للمماؤسة 

 ية لندطيط املواقع.املعمارية، ويتناول املقرر دراسة امللة لفحص نظريات واجلوانب العمل
HS x27  علم النفس    

مدخ  اىل علم النفس املهىن، سيكولوجية الفرو  الفردية، حتلي  العم ، اتاختيار املهىن، التوجيه املهىن، التدريب املهىن، 
 سيكولوجية احلوادث واتامن الصناعى، اهلندسة البشرية، اتامراض املهنية والصحة النفسية.

HS 234  ين بحرىقانون وتأم  
 :عقود التأمني البحرى ،إلتزامات الشاحن والناق  ،أشداص السفينة. عقد النق  البحرى ،الطبيعة القانونية للسفينة

حقو  اإلمتياز البحرية  ،البيوع البحرية عند الوصول ،(CIF&FOB)البيوع البحرية عند املغادرة  ،إلتزامات املتعاقدين
 التصادم، املساعدة واإلنقاذ، ابخسارة الكلية، التأمينات البحرية.احلوادث البحرية:  ،والرهن البحرى

HS 238   هاأخالقياتالقوانين المنظمة للمهن الهندسية و  
تعريف القانون ووظيفته، أسس وقواعد التشريع، أضواء على القانون املدىن )أسسه القوانين المنظمة للمهن الهندسية:
ويضات(، أضواء على القانون اجلنائى )املسئولية اجلنائية على املهندس فيما يتعلق بعمله العامة مع الرتكيز على العقود والتع

، أضواء على قانون النقابات )اتالتزامات، التأديب، ميلا  الشرف(، أضواء على قانون العم  قانوناملهىن(، أضواء على 
 ،أنواعها و الضرائب قواننيأضواء على  ،(اإلستلمار وضمانات حوافز ،األفراد ومؤسسات الشركات تأسيسالشركات )
 اجراءات التحقيق والتقاضى.  ،البيئه حلماية املنظمه القواننيأضواء على 
 ،والواجبات واحلقو  املنفعه مذهب نظريات ،اهلندسيه املهن أخالقيات وأهداف جماتات :الهندسيه المهن أخالقيات

 ،العم  ورؤساء العمالء جتاه واملسئوليات املهىن السلوك (،واإلمهال واملداطر واألمان التجارب) اهلندسيه املهن طبيعة
 .األخالقيات قواعد

HS 230  قانون وتشريعات 
 القوانني والتشريعات ابخاصة بتداول وحيازة املواد النووية يف مصر.

HS x6  مشروعات دارة إ 

التحكم  ،اهليكلة ،الرؤيه واملهمه والقيمه ،تدطيطلاتانواع اتاساسية للمشروعات، بيانات اتاسهم والرتكيبات الشبكية، ا 
احلركة ومقدمة ىف اجلدوله  ،املشرتيات ،اتافراد ،التسويق ،اتانتاجية تاختاذ القرار  ،مالية املشاريع ،ىف التكلفه للمشاريع

 حالة دراسية. ،طريقة بريت اتاحصلئية،إدارة نظم املعلومات ،وتوزيع املوارد
HS x64  إقتصاد هندسى 
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مقدمة: املفاهيم اتاقتصادية واألدوات املستددمة ىف تقييم األنظمة واملنتجات وابخدمات، أسس التحلي  اتاقتصادي، 
املقارنة بني البدائ ، طريقة القيمة احلالية، القيمة املستقبلية، موازنة املشروعات، اإلهالك، الضرائب، التضدم وتأثري ك  

املوازنة العامة البدائ ، املداطرة وعدم التأكد، مقدمة ىف حتلي  التكاليف اهلندسية منهم على التحلي  اتاقتصادي، تقييم 
 .وامليزانيات
HS 326  التخطيط االقليمى وتخطيط المدن    

هذا املقرر هو مقدمة للدراسات الشاملة ىف جمال التدطيط على املستويات اتاقليمية واحمللية للمدن، يعرض املقرر املفاهيم 
، اتاقرتاحات وامللاليات املبكرة، عملية التدطيط العمراىن مبراحله واساسياته، املوضوعات الىت يتضمنها املقرر الرئيسية

تشم  توزيع استعماتات اتاراضى، الوظائف احلضرية وختصيص مناطق لالنشطة احملتلفة، باتاضافة اىل النظريات 
 البنائية و السكانية.  ، والكلافاتالتدطيطية للمجاورة السكنية، املدن اجلديدة

HS 345  الطاقة النووية والبيئة 
النفايات النووية، اتانتشار واألمهية البيئية للجسيمات النووية املطلقة يف البيئة، الرتاكم، النق  البيئي، و التأثريات مصادر 

 البيولوجية.
HS 353   إدارة الجودة الشاملة 

دوائر اجلودة ملواصفات التصميم  ،قتصاديات اجلودةإ ،التوحيد الدوىل للجودة ،قيمة اجلودة ،مستوى اجلودة ،إدارة اجلودة
 مسات ضبط اجلودة ىف الصناعات. ،حث اجلودة ،الصيانة ،عولية املعاينة ،إلنتاجا

HS 362  اقتصاد هندسى وإدارة مشروعات 
قتصادية حلساب قيمة املنظومات وابخدمات التحلي  اتاقتصادى لتقييم التصميم واتانتاج ىف اجملاتات الصناعية، الطر  اتا

اتانتاجية، التحلي  اتاقتصادى للبدائ ، حساب التكاليف الصناعية واسعار املنتجات، اتانواع اتاساسية للمشروعات، 
بيانات اتاسهم والرتكيبات الشبكية، طر  الةرجمة الرياضية، التحكم ىف تكلفة املشروعات، ختطيط مصادر املشروعات، 

 بريت اتاحصائية.طريقة 
HS 363  العوامل البشرية 

مقدمة لدراسة مؤامة  ،التلوث ...اخل( ،احلرارة اإلضاءة، ،البيئية )الضوضاء التأثريات والآلة، اإلنسان أنظمة ،مقدمة
طر  حتلي   ،تصميم( ،اهداف ،نظم اتامان )اساسيات ،منع احلوادث ،الصناعى األمان اإلنسان،املعدات تابعاد 

 .املداطر
HS 365   سفنالإقتصاديات  

التحلي  اإلقتصادى إلختاذ القرارات اهلندسية: تدفق نقدى، القيمة الزمنية للنقود  ،مبادئ اإلقتصاديات ،السفن والبضائع
الرافعة، التضدم، خطط اإلهالك  ،تأثري ضريبة دخ  الشركات ،مقاييس اجلدارة وتقييم البدائ  ،ت الفائدةتاومعد

تطبيقات ىف تصميم وبناء  ،تقديرات تكاليف بناء وتشغي  السفن ،حتلي  اإلستبدال ،ي  كسر التعادلحتل ،إخل…العاج 
 مسائ  إجياد احللول املللى. ،وتشغي  السفن

HS 368  الطاقة الكهربية إقتصاديات    
املولدات  ،د التوليدترشي ،احملركات واحلمال األق  استهالكا  للطاقة( ،معام  القدرة ،ترشيد األمحال )نظم اإلضاءة

 .نظام الدورة املركبة ،التوليد املشرتك ،الربط مع الشبكة العامة ،ابخاصة

HS 373  1-نظم اتصال األنسان واآللة 

 نق  املعلومات، تصميم الشغ ، نظم التحكم األنساين.
HS 374  2-نظم اتصال األنسان واآللة 
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الفع  واتاستجابة، قياس اجملهود واتاجهاد، حوسبة تقنيات املس   القدرات اتانسانية كالرؤية والسمع و...، أزمنة رد
 الضوئي واملطابقة ىف الطب، نظرة عامة على دور احلاسب ىف الطب البيولوجى.

HS 375  فلسفة البحوث الميدانيه  

ت من خالل تعداد األسس الرئيسيه و القواعد الصحيحه إلنتقاء عينات للدراسه والتحلي ، الطر  املدتلفه لتقسيم العينا
أو جتمعات معينه إلجراء البحوث امليدانيه والتجارب املعمليه، طر  تصميم اإلستقراءات للوصول إىل أفض  البيانات، 
التصميم باملضروب الكام  و املضروب اجلزئى، مصادر ابخطأ، إحصاء وحتلي  األخطاء، تشديص النماذج، العينات 

 حاتات وتطبيقات. والتجمعات، حتلي  املتغريات، دراسة
HS 431  التخطيطيةو القوانين والتشريعات المعمارية  

يهدف القرر اىل تعريف الطالب بقوانني وتشريعات تنظيم وتوجيه اعمال البناء والتدطيط العمراىن ىف مصر، ويتناول 
 ئوليات وتعريف بالعقود.املقرر مقدمة للقانون املدىن ويستعرض احلقو  والواجبات وحقو  امللكية واتالتزامات واملس

HS 435   تشريعات بحرية 
 ،دراسة التشريع املصرى ابخاص باملالحة النهرية ،مقدمة وتعريف بالتشريعات املصرية والدولية املطبقة ىف اجملال البحرى

 ,SOLASدراسة القوانني والتشريعات البحرية الصادرة عن املنظمات البحرية واملعتمدة من الدول املدتلفة مل  

MARPOL دراسة القوانني والتشريعات املصرية للمالحة البحرية والنهرية مع الرتكيز على سفن الركاب والسفن  ،إخل
 السياحية.
HS 436  قوانين ولوائح االتصاالت 

 قانون اتاتصاتات، لوائ  انشظة اتاتصاتات والتجارة اإللكرتونية، القوانينابخاصة حبقو  امللكية الفكرية واملتعلقة
باتاتصاتات واتانرتنت والتوقيع اتالكرتوىن، القوانني ابخاصة باتاستددامات اتالكرتونية، قواعد السالمة ىف نظم 
اتاتصاتات واتاجهزة اتالكرتونية، لوائ  واشرتاطات تركيب حمطات التليفون احملمول، لوائ  تنظيم جهاز مرفق 

 اتاتصاتات.
  HS 437السالمة الكهربية  قوانين ولوائح   

 الرتكيبات ابخاصة. ،املناطق ابخطرة ،واحلماية من الصواعق الكهربية الشحنات ،التأريض الوقائى ،مصادر احلوادث الكهربية
HS 439  عقود ومواصفات 

مواصفات ، املقايسة الكمية لبنود األعمال ومراح  جتهيز جدوال الكميات ،عقود املشروعات اهلندسية ومكوناهتا عقود:
 ،املنازعات واملطالبات والتحكيم، اسرتاتيجية العطاءات، حتلي  عناصر التكلفه وتقدير فئات األسعار  ندسية،اتاعمال اهل

 .التسريع ىف تنفيذ املشروعات ،التدطيط الزمىن للمشروعات
طر  حصر الكميات، طر  احملاسبة وحتلي  اتاسعار، إعداد املقايسات، إعداد كراسة الشروط  كميات ومواصفات:

 .واصفات، تطبيقات ودراسات حالةوامل
HS 442  حماية البيئة 

تعريف، تأثري املشروعات اهلندسية على البيئة، التحكم ىف التدلص من املدلفات، قوانني محاية البيئة، العالقة بني 
 مشروعات املياه واملدلفات السائلة وتلوث املياه. 

HS 443  تلوث بحرى 
عتبارات إ ،(.MARPOL1973/1978, OPA1990, etc) ملواثيق الدولية للتلوث البحرىا ،مصادر التلوث ،البيئة البحرية

 ،بناء سفن وختريد متصاد  بيئيا ،تنظيف وحصر تسريبات النفط ،منع تسريب النفط ،تصميمية جديدة لناقالت النفط
 .مشكلة عينية والصرف الصحى، التلوث الصرف الصحى،معاجلة  ،تشغي  سفن متصاد  بيئيا

HS 444  اتنظم الحاسب تأميناالجتماعية و  المخاطر  
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و تأمني النظم، الوقاية، واملساءتات القانونية لألنظمة احلرجة املداطر ،اتاجتماعية لشبكات اتاتصال واتانرتنيت الدتالة 
 ،حلاسباتاقتصادية ىف ا اإلصدارات ،احلاسب جرائم ،واحلرية املدنية ابخصوصية قوانني محاية الفكر وحقو  النسخ،

  .األمن والوقاية وأدوات وسائ 
HS 451  الممارسة المهنية 

املقرر يهدف الىتعريف املمارسة املهنية، ويتناول اخالقيات املمارسة املهنية والدور اتاجتماعى والفىن للمعمارى 
ب املعمارى وعالقة ومسئوليات والتزامات للمعمارى من النواحى القانونية واتاخالقية، ويستعرض املقرر تكوين املكت

، ويتناول املقرر شك  العالقة بني املعمارى ودور املعمارى ىف مراح  التصميم والتنفيذ املعمارى بالتدصصات اتاخرى
والعمي  واملقاول واملؤسسات املهنية واتاحتاد الدوىل للمعماريني، ويتناول املقرر دور نقابة املهندسني ىف تنظيم مهنة 

  مصر ودور اتاحتاد الدوىل للمعماريني ىف ممارسة املهنة.اهلندسة املعماربة ىف
HS 454   مواصفات ودراسة جدوى 

دراسات جدوى مبدئية  ،املعايري احمللية والدولية مكونات،مواصفات دراسة ، املواصفات التقنية العامة والدقيقة
 تقدير املمتلكات. ،بدالستإلحتلي  ا ،اهلياك  املالية ،تقدير تكلفة املشروع ،للمشروعات اهلندسية

HS 455  إدارة العمليات الصناعيه  

املعادتات الرياضيه حلساب القيمه اإلقتصاديه املللى ىف حالة املتغري الواحد، أملله عمليه، العمليات الصناعيه الدفعيه 
الرياضى والبياىن للقيمه املللى وشبه املستمره، القيمه املللى لإلنتاج عند أعلى قيمه لإلنتاج وعند أق  تكلفه مطلوبه، احل  

ىف حالة وجود متغريين أو أكلر، الةرجمه ابخطيه للوصول إىل القيمه املللى، التسلس  الوظيفى و اهلياك  اإلداريه ىف إدارة 
املصانع، التوصيف الوظيفى، واجبات اإلداره وعالقة املدير مبرؤسيه، اللواب والعقاب، جلسات العصف الذهىن حل  

 ت.املشكال
HS 456  تسويق و مهنيه مهارات  

طر  توثيق وعرض البيانات اإلداريه والفنيه واهلندسيه، التحلي  الدقيق للوثائق والتقارير واملقاتات، الطر  املللى لكتابه 
ملقابالت وعرض السريه الذاتيه، أنواع املكاتبات اإلداريه والفنيه، السب  احلديله لتبادل وعرض ومناقشة املعلومات، إدارة ا

الشدصيه والعامه، إدارة وآداب اإلجتماعات املهنيه، أنواع وأمناط وسائ  التسويق، العالقه بني التسويق واجملاتات 
 سب  العرض والتسويق والعائد من التسويق، قياس عائد التسويق. التطبيقيه، أدوات عمليه التسويق، العالقه بني

HS 461  دراسة الجدوى 
ى ملشروع، خطوات تطوير املشروع، عالقة املشروع بالبيئة واجملتمع، الدراسات اتاساسية للجدوى مفهوم دراسة اجلدو 

)الراسة التسويقية، الدراسة القانونية، الدراسة البيئية، الدراسة الفنية، الدراسة املالية(، مقارنة البدائ ، التحلي  اتاقتصادى، 
 طر  تقييم املشروعات، تطبيقات.

HS 463  تسويق 
تعريف التسويق، اهداف نظام التسويق، هيك  اتانظمة التسويقية، دور التسويق ىف الوحدة اتاقتصادية ويضم التدطيط 
اتاسرتاتيجى والعملية التسويقة، نظام املعلومات التسويقية، اسوا  املستهلك وسلوك الشراء، اسرتاتيجية التسعري، قنوات 

 اتاعالن والرتويج والدعاية. التسويق، وسائ  اتاتصاتات التسويقية وتضم
HS 464  اقتصاديات الطاقة 

مراجعة عامة تاقتصاد الطاقة، استددام مصادر الطاقة املتحجرة، استددام الطاقة النووية، الطاقة املتجددة، 
 خاليا الوقود، ختزين/نق  الطاقة، الكفاءة اتاقتصادية يف هندسة الطاقة، اتاستددام الكفء للطاقة.

HS 467  رة دوليةتجا 
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مبادئ نظريات التجارة الدولية، فكرة التوازن الدوىل، امليزان التجارى، ميزان املدفوعات، اتاحتادات اتاقتصادية،   
العالقات اتاقتصادية الدولية، حركة ك  من السلع وابخدمات )صادرات وواردات(، اتايدى العاملة ورأس املال الذى 

اشرة وغري املباشرة، املعونات بأنواعها، القروض القصرية والطوياة اتاج ، املنظمات يتمل  ىف اتاستلمارات اتاجنبية املب
 الدولية )البنك الدوىل لالنشاء والتعمري، البنك الدوىل، صندو  النقد الدوىل، اتاتفاقات الدولية مل  اتفاقية اجلات.

HS 469  مواصفات وإدارة مشروعات 
  احملاسبة وحتلي  اتاسعار، إعداد املقايسات، إعداد كراسة الشروط طر  حصر الكميات، طر  كميات ومواصفات:

 .واملواصفات، تطبيقات ودراسات حالة
 ،الرؤيه واملهمه والقيمه ،تدطيطاتانواع اتاساسية للمشروعات، بيانات اتاسهم والرتكيبات الشبكية، الإدارة اعمال: 

احلركة  ،املشرتيات ،اتافراد ،التسويق ،اتانتاجية تاختاذ القرار  ،مالية املشاريع ،التحكم ىف التكلفه للمشاريع ،اهليكلة
 حالة دراسية. ،طريقة بريت اتاحصلئية،إدارة نظم املعلومات ،ومقدمة ىف اجلدوله وتوزيع املوارد

HS 460   دارة مصانعإتنظيم و     
ختطيط واقتصاديات اإلنتاج  ،اإلنتاج ،ايناملب ،املاكينات ،املوقع ،ختطيط املصانع ،اإلدارة ،مفهوم التنظيم ىف املصانع

اختياروترتيب املاكينات للمواد ابخام املدتلفة وتصنيف  ،ومراقبة املواد ومناولتها ،قتو دراسة احلركة وال، والتكلفة والتقادم
 ،قيم الوظائفوتوجية حتمي  العمالة وت ،األفراد ووظائفهم ومسئوليتهم ،مراقبة العمليات ،تفاصي  وضع املاكينات، املنتج

توصيف  ،العالقة بني املالك والعمال ،قانون عقود العم  ،طر  حساب التكلفة للمنتجات املدتلفة ،قياس اإلنتاجية
 .ت وابخرائطقالتنظيم بالو  ،مبادئ اتاقتصاد ،أماكن العمال


