
 هندسةالقوى الميكانيكيةقسم 

 الفزقخ األّلٔ

 هالؽظبد الوطلْة ردريظَ هب يزن ردريظَ الالئؾخ الوبدح الفزقخ م

 الفـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــدراطٔ األّل

 3ريبكيبد  1 -1

رطجيقبد الزفبكل الغشئٔ ـ القين القـْٓ للدّال فٔ اكضز هي هزغيز ـ الزؾليل االرغبُٔ ـ الوؤصزاد الزفبكليخ 

 -ًظزيةةخ عةةبّص ّطةةزْ    -)اإلؽةةداصيبد الوٌؾٌيةةخ ّالوزؼبهةةدح بُيةةخ ـ الزمةةبهالد الوزؼةةددح ّرطجيقبرِةةب االرغ

الوزظلظالد الالًِبئيخ ّهفمْ  الدّال ـ الوفبُين األطبطيخ للزقبرة  ّالزجبػد ـ الوؼبدالد الزفبكةليخ الؼبديةخ 

ـبلوؼبدالد الزفبكةليخ الؼبديةخ هةي الزرجةخ  هةي الزرجةخ األّلةٔ ـ الوؼةبدالد القبثلةخ للفـةل ّالوزغبًظةخ ّالزبهةخ

الضبًيةةخ ـ ا لوؼةةبدالد ااد الوؼةةبهالد الضبثزةةخ ـ الدالةةخ الوزووةةخ ّالؾةةل التةةبؽ ّدالالرِةةب ـ رؾْيةةل الثةةالص 

 ّرطجيقبرَ فٔ ؽل الوؼبدالد الزفبكليخ.

 

   

 هيمبًيمب رطجيقيخ 1 -2

ػشم القـْر الذاري لألعظةبم  –ي خن هٌؾٌي ديٌبهيمب ؽزكخ عظين ف -ديٌبهيمب ؽزكخ الغظن في خن هظزقين 

ديٌبهيمةةب  –الغيزّطةةمْة  –ديٌبهيمةةب دّراى األعظةةبم الوزوبطةمخ ؽةةْل هؾةةْر صبثةةذ فةةي الفةةزاؽ  –الؼبديةخ 

 الؾزكخ الٌظجيخ ًّظزيخ الؼغل االفززاكي. –الؾزكخ الوظزْيخ الؼبهخ لألعظبم الوزوبطمخ 

 

   

 ٌُدطخ هدًيخ 1 -3

 –قةةْٓ القةةؾ  –الؼةةشّم  –األؽوةةبل  –الزؾليةةل اإلًؼةةبئٔ لةةزدّد األفؼةةبل  –الوٌؼةة د الوجةةبدا الؼبهةةخ لٌظزيةةخ 

أًةْاع  –أًْاع الوجبًٔ ّإطزتداهبرِب : خزطبًيخ ّهؼدًيخ  –الوٌؼ د الوؾددح إطـزبريميب  –القْٓ الوؾْريخ 

 هجبدا رـوين قْاػد الوبكيٌبد . –الؾْائن ّاألطقف 

 

 

   

 1ديٌبهيمب ؽزاريخ  1 -4

 –اإلعةزاااد األطبطةيخ للغةبساد الوضبليةخ  –القبًْى األّل للديٌبهيمب الؾزاريخ  –الوضبليخ ّهتبليطِب  الغبساد

الوؼةةةبدالد  –اإلؽزوبليةةةخ الضزهْديٌبهيميةةةخ  –القبثليةةةخ  –اإلًززّثيـةةةـب  –القةةةبًْى الضةةةبًٔ للةةةديٌبهيمب الؾزاريةةةخ 

خْاؽ الوْاد الضزهْديٌبهيميخ  –ّرغيز الطْر الوغوْػبد الضزهْديٌبهيميخ  –الزفبكليخ للديٌبهيمب الؾزاريخ 

 إعزاااد طزيبى الؾزارح. –إعزاااد األثتزح  –

 

 

   

 *1رطن االد قْٓ  هيمبًيميخ 1 -5

الوظةةبهيز  –اليبيةةبد  –أطةةـٌبى القةةالّّ   –الززكيجةةبد ّاإلسدّاعةةبد  –خؼةةًْخ األطةةطؼ  –الزفةةبّد ّالدقةةخ 

 –ّؿةةالد ًقةةل القةةدرح  –طةةـيْر ًقةةل الؾزكةةخ  –ضيةةل اللؾةةبم رو –التةةْاثيز ّهظةةبهيز الجزػةةبم  –ّالـةةْاهيل 

ؿةةٌدّ   –هٌغلةةخ الوْاطةةيز  –هفزةةبػ فةةص الـةةْاهيل  –ارعيٌةةبد إخةةزاط الجٌةةْس  –أًةةْاع كزاطةةٔ الوؾةةبّر 

 –رػبػةبد ؽقةي الْقةْد  –ػةوؼخ اإلؽزةزا   –أًْاع الومبثض  –ػوْد الزْؿيل  –ػوْد الوزفق  -الؾؼـْ 

 الطزثْع .

ؿةوبهبد الةزؾمن فةٔ أًظوةخ الزجزيةد :  –ؿةوبهبد الةزؾمن فةٔ اللةغن  –كويةخ الظةزيبى ؿوبهبد الزؾمن فةٔ 

الـوبم الضالصٔ ، الـةوبم الوغٌبميظةٔ ، ؿةوبم الةزؾمن األّرْهةبريمٔ فةٔ درعةبد الؾةزارح ، ؿةوبهبد كةجن 

الزهةْس الوظةزتدهخ فةٔ  –أًةْاع الولةتبد  –الـةوبهبد اليدّيةخ  –ؿوبهبد ػدم الزعةْع  –كغن الوجتز 

 ّائز الِيدرّليميخ ّدّائز الزجزيد.الد

   

6- 1 
اًظبًيبد فٔ القْٓ 

 2الويمبًيميخ

 –الوقبرًةخ ثةيي الجةدائل  –القيوخ الشهٌيخ لزداّل الٌقةْد  –الزمبليف  –الؼزف ّالطلت  –هقدهخ فٔ اإلقزـبد 

اإلًمظةةبر  رؾليةةل ًقةةن –الزؾليةةل اإلقزـةةبدٓ للوؼةةزّػبد فةةٔ قطةةبع األػوةةبل الؼبهةةخ  –الغةةدّٓ اإلقزـةةبديخ 

رؼةزيؼبد األهةي  –رؼزيؼبد الؼول ّالقْاًيي الوٌظوةخ للوِةي الٌِدطةيخ   -هقدهخ فٔ القبًْى  –ّالؾظبطيخ 

 الـٌبػٔ ّالجيئخ . 

 

 

   

 



 هندسةالقوى الميكانيكيةقسم 

 

 الفزقخ األّلٔربثغ 

 

 هالؽظبد الوطلْة ردريظَ هب يزن ردريظَ الالئؾخ الوبدح الفزقخ م

 ــــدراطٔ الضبًٔالفـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــ

 هقبّهخ هْاد ّرؾليل اعِبداد 1 -1

إعِةةبداد  –إخزجةةبر الؼةةد ّاللةةغن ّالقةةؾ ّاإلًؾٌةةبا  –الوةةْاد الٌِدطةةيخ ّأًْاػِةةب ّخْاؿةةِب 

إعِةةبداد  –رزكيةةش اإلعِةةبداد ّهؼبهةةل األهةةبى  –اإلعِةةبداد الؾزاريةةخ  –ّإًفؼةةبالد الؼةةد ّاللةةغن 

إعِةةبداد اإلًؾٌةةبا فةةٔ األعةةشاا  –ألػوةةدح الةةدّارح القةةؾ الوجبػةةز ّاإللزةةْاا ل –ّإًفؼةةبالد القةةؾ 

األػوةةدح  –رؾليةةل اإلعِةةبداد ّاإلًفؼةةبالد ريبكةةيب ّثيبًيةةب  –الوؼزكةةخ لؼةةشّم ّقةةْٓ هظزؼزكةةخ 

 اإلعِبداد فٔ خشاًبد اللغن –إًجؼبط األػودح  –الزؾويل الالهزكشٓ  –الٌبقلخ للقدرح 

   

 ٌُدطخ اًزبط ّهْاد 1 -2

خةْاؽ  –إًزةبط الفلةشاد الغيةز ؽديديةخ  –إًزةبط الـةلت  –األفةزاى الؼبليةخ إًزبط الؾديد الشُز فةٔ 

 –ًظزيخ الطْر ّهٌؾٌيبد الطْر لألًظوةخ الضٌبئيةخ  –الززكيت الجلْرٓ للوْاد  –الفلشاد ّالظجبئص 

أطةةـبليت ّهؼةةداد الزؼةةـميل ّرؼةةغيل الوؼةةبدى :  –الوؼبلغةةخ الؾزاريةةخ  –هٌؾٌةةٔ الؾديةةد ّالمزثةةْى 

 م ، الضٌٔ ، الضقت ، الظـؾت ، الجضق ، الدرفلخ ، الؾدادح ، التزامخ.الظجبكخ ، اللؾب

   

 1هيمبًيمب هْائغ  1 -3

 

خـةبئؾ   -أُةن الزؼزيفةبد ّالْؽةداد الوظةزتدهخ  –هقدهخ فٔ ػلن هيمبًيمةب الوْائةغ 

إلًلةغبم طـزيبى الوْائغ الوضبليخ الغيز قبثلخ ل –كيٌوبريــمب الوْائغ  –إطـزبريمب الوْائغ  –الوْائغ 

 –طةةـزيبى الوْائةةغ فةةٔ األًبثيةةت  –الزؼةةبثَ ّالزؾليةةل الالثؼةةدٓ  –هجةةبدا الةةدفغ ّكويةةخ الؾزكةةخ  –

إطةةزتداى رطجيقةةبد الؾبطةةت فةةٔ هغةةبل  –أعِةةشح القيةةبص الوظةةزتدهخ فةةٔ هغةةبل هيمبًيمةةب الوْائةةغ 

 هيمبًيمب الوْائغ .

1- Fluid definition, fluid 

properties, dimensions 
and units. 

2- Fluid statics, pressure 

variation within fluid. 
3- Forces on submerged 

surfaces. 

4- Buoyancy. 

5- Fluid masses subjected 

to acceleration. 

6- Fluid masses subjected 
to rotation. 

7- Kinematics of fluid 

motion. 
8- Continuity equation, 

circulation and 

vorticity. 
9- Dimensional analysis 

and simulation. 

10- Flow of an 
incompressible ideal fluid, 

Euler’s equation. 

11- Bernoulli’s equation 
and application on 

Bernoulli’s equation. 

12- Theory of momentum 
and its applications. 

13- Flow of an 
incompressible ideal fluid 

in pipes, laminar and 

turbulent flow, friction 
factor, Moody chart, 

major and minor losses 

and pipes in series and 
parallel. 

14- Fluid flow 

1- Fluid definition, fluid 

properties, dimensions and 
units. 

2-  Fluid statics, 

pressure variation within 
fluid. 

3-  Forces on 

submerged surfaces. 

4-  Buoyancy. 

5-  Fluid masses 

subjected to acceleration. 
6-  Fluid masses 

subjected to rotation. 

7-  Kinematics of fluid 
motion. 

8-  Continuity equation, 

circulation and vorticity. 
9-  Dimensional 

analysis and simulation. 

10- Flow of an incompressible 
ideal fluid, Euler’s equation. 

11- Bernoulli’s equation and 

application on Bernoulli’s 
equation. 

12- Theory of momentum and 

its applications. 
13- Flow of an incompressible 

ideal fluid in pipes, laminar 
and turbulent flow, friction 

factor, Moody chart, major 

and minor losses and pipes in 
series and parallel. 

14- Fluid flow measurements 

(pressure, velocity and flow 
rate). 

 مإطزتدا أرجُ حذف 

رطجيقبد الؾبطت فٔ 

مه هغبل هيمبًيمب الوْائغ

 انالئحح نالطثاب االتيح:

 

ٌذا انجشء يذرص في  -1 

 .مادج تطثيقاخ انحاطة

 

أيضا ٌذا انمحتُِ  -2

انمُجُد في انالئحح 

طُيم نيذرص في فصم 

 دراطي َاحذ. 



 هندسةالقوى الميكانيكيةقسم 

measurements (pressure, 

velocity and flow rate). 

    هبدح هظزوزح *1رطن االد قْٓ  هيمبًيميخ 1 -4

 1قبد ؽبطت فٔ القْٓ الويمبًيميخرطجي 1 -5
الوفةبُين األطبطةيخ  –رطجيقبد فٔ هيمبًيمب الوْائةغ ّالٌِدطةخ الؾزاريةخ  –رطجيقبد ثلغخ فْررزاى 

 للولفبد ّقْاػد الجيبًبد.
   

 رقبريز فٌيخ فٔ ٌُدطخ القْٓ 1 -6
إػةداد هلتـةبد  –كزبثخ رقبريز ػلويخ ّفٌيةخ ثبللغةخ األًغليشيةخ  –األطض فٔ الٌِدطخ الويمبًيميخ 

   إػداد هلتـبد هي هقبالد هقزّاح –هٌبقؼبد ّردريجبد  –لوقبالد هزتــخ 
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 الفزقخ الضبًيخ 

 هالؽظبد الوطلْة ردريظَ هب يزن ردريظَ الالئؾخ الوبدح الفزقخ م
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 4ريبكيبد 2 -1
ؽةل الوؼةبدالد الزفبكةليخ ثبطةزتدام  -ظةالد فةْريز  ـ الةدّال الدّريةخ ّقةْاًيي أيلةز ـ رمبهةل فةْسيزهزظل -الدّال التبؿخ

ـ دّال الوزغيةز الوزكةت ـ الةدّال الزؾليليةخ ـ االػةزقب  ـ ؽل الوؼبدالد الزفبكليخ الغشئيةخ ثفـةل الوزغيةزاد  -الوزظلظالد

 ًظزيخ الجْاقي ّرطجيقبرِب ـ الوزظلظالد-ؾْيل رؼبثِير الزمبهالد التطيخ ـ ًظزيخ عزيي ًّظزيخ  كْػٔ ّرطجيقبرِب

   

 2ديٌبهيمب ؽزاريخ  2 -2
دّراد هغوْػةةبد رؾْيةةل الطبقةةخ  –دّراد قةةْٓ الجتةةبر  –دّراد قةةْٓ الغةةبس  –رؾليةل كفةةباح هؾطةةبد القةةْٓ الؾزاريةةخ 

الديٌبهيمب الؾزاريخ  –الميويبئيخ  أطبطيبد الديٌبهيمب الؾزاريخ –اإلؽززا   –الِْاا الزمت  –دّراد الزجزيد  –الوجبػزح 

 كجبطبد الِْاا. –للظزيبى 

   

 قيبطبد ّاعِشح قيبص 2 -3

 –الزؾليةل اإلؽـةبئٔ للٌزةبئظ الوؼوليةخ  –رـٌيف أعِشح القيةبص  –خـبئؾ أًظوخ القيبص  –الوجبدا األطبطيخ للقيبص 

قيبص  –قيبص درعخ الؾزارح  –يبص الظزيبى ق –قيبص اللغن  –الوجيٌبد المِزثيخ  –هؾْالد القيبص هزؼددح األغزاف 

أعِشح الوقبرًخ  –القيبطبد الطْليخ  –قيبص القْح ّالؼشم ّالقدرح  –قيبص الشهي ّالظزػخ ّالؼغلخ  –خـبئؾ اإلًزقبل 

رـوين هؼداد  –الززاّؽبد ّالتلْؽ  –قيبص الشّايب  –إطزتدام كغْم الوْائغ    –الـْريخ  –المِزثيخ  -)الويمبًيميخ

 ظن القيبص.ًّ

-Configurations and 

descriptions of measuring 

instruments. 
-Characteristics of 

Instruments and 

Measurement Systems 
-Errors Analysis During 

the Measurement Process 

-Temperature 
Measurement 

-Pressure Measurement 

-Flow Measurement 
-Force, torque, and shaft 

power measurements 

-Miscellaneous 
Measurements 

-Configurations and 

descriptions of measuring 

instruments. 
-Characteristics of Instruments 

and Measurement Systems 

-Errors Analysis During the 
Measurement Process 

-Temperature Measurement 

-Pressure Measurement 
-Flow Measurement 

-Force, torque, and shaft power 

measurements 
-Miscellaneous Measurements 

Vibration measurements. - 

 - 

انمادج طثقا نالئحح ال تُجذ 

نٍا طاعاخ عمهّ يجة تعذيم 

انالئحح نتتضمه طاعاخ 
عمهّ نتمكيه انطانة مه 

عمم تعض تجارب انقياص 

 انعمهيح.

 ٌُدطخ كِزثيخ 2 -4

دّائةةز الزيةةبرالوززدد الغيجيةةخ  –رْؿةةيلخ الٌغوةةخ ّالوضلةةش ّالزؾْيةةل ثيٌِوةةب  –ًظزيةةبد الةةدّائز المِزثيةةخ  –الزيةةبر الضبثةةذ 

 –الزيبر صالصٔ األّعَ  -القدرح المِزثيخ ّهؼبهل القدرح فٔ دّائز الزيبر الوزغيز –الزوضيل ثبلوزغِبد الشهٌيخ  –وظزوزح ال

الوؾزكبد ااد القدرح  –اآلالد الوزشاهٌخ  –اآلالد الؾضيخ  –الوؾْالد المِزثيخ  –آالد الزيبر الوظزوز  –اآلالد المِزثيخ 

 الـغيزح .

   

 1كيٌبد ًظزيخ هب 2 -5
 –اإلرةشاى  –رؾليةل القةْٓ الديٌبهيميةخ  –الززّص ّأًْاػِب  –رـوين المبهبد  –الظزػخ ّالؼغلخ –اإلساؽبد ّالوْاكغ 

 رطجيقبد . –القْٓ الغيزّطمْثيخ  –هغوْػبد الززّص  –الؾدافبد  –رغييز ػشم اللٔ  –ديٌبهيمب الوؾزكبد الززدديخ 
   

 3اًظبًيبد فٔ القْٓ الويمبًيميخ  -6

كْارس  –رلْس الِْاا  –رلْس الجيئخ ّالزْاسى الطجيؼٔ  –مز  الظيطزح ػليَ    –ر صيزارخ  –الزلْس الجيئٔ : )هـبدرح 

إػزجةةبراد ُبهةةخ ؽةةْل الزؼبهةةل هةةغ  –ر صيزارِةةب ّمةةز  الظةةيطزح ػليِةةب   –هلْصةةبد الِةةْاا )هـةةبدرُب  –ّ ةةْاُز ثيئيةةخ 

الزلةْس ثبلفلةالد  –رلْس الويبٍ ثبلٌفن التةبم ّالوةْاد الجززّليةخ  –ِب رلْس الويبٍ ّمز  الظيطزح ػلج –هلْصبد الِْاا 

 الزلْس الوؼٌْٓ ّاللْكبا. –الـلجخ 

Environment pollution and 

the natural balance 

Air pollution – Disasters 
and environmental 

phenomena’s – air 

pollutants ( source – 
effects – methods of 

control   )  

Important considerations 
about dealing with air 

pollutants 

Water pollution and 
methods of control  

Solid wastes pollution 

Noise pollution 

Environment pollution and the 

natural balance 

Air pollution – Disasters and 
environmental phenomena’s – 

air pollutants ( source – effects 

– methods of control   )  
Important considerations about 

dealing with air pollutants 

Water pollution and methods of 
control  

Water pollution by oil and 

petroleum materials  
Solid wastes pollution 

pollution moraleNoise and  

 

 الفـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــدراطٔ الضبًٔ

 مز  ػدديخ ّاؽـبا 2 -1

ثؼق الطز  الؼدديخ لؾل الوؼبدالد الزفبكليخ  –الؾل الؼددٓ لوغوْػبد الوؼبدالد التطيخ ّالزفبكليخ  –الدّال التبؿخ 

دراطةخ الؼيٌةبد هةي  –الزْسيؼةبد الوزـةلخ  –خ الزْسيؼبد الغيز هزـل –الزْقغ الزيبكٔ  –ًظزيخ اإلؽزوبالد  –الغشئيخ 

رؾليةةل  –الزةةزاثن  –مزيقةةخ أقةةل هزثؼةةبد الفةةزّ   –إخزجةةبراد الفةةزّف ّالٌقةةل  –الزقةةديز ّاإلطةةزٌزبط  –الزْسيةةغ الؼةةبدٓ 

 الوزْاليبد الشهٌيخ ّالزجبيي.

   



 هندسةالقوى الميكانيكيةقسم 

 2هيمبًيمب هْائغ  2 -2

رؾليةةل ثؼةةق  –ًظزيةةخ ريٌْلةةدس  –هغةةبل هيمبًيمةةب الوْائةةغ القةةْاًيي الفيشيبئيةةخ فةةخ  –هقدهةةخ فةةٔ ػلةةن ديٌبهيمةةب الوْائةةغ 

إطةةزٌزبط هؼةةدالد ًةةبفيز طةةزْكض ّإطةةزتداهِب فةةٔ ؽةةل ثؼةةق الزطجيقةةبد  –الزطجيقةةبد الٌِدطةةيخ ثطزيقةةخ الؾغةةن الوؾةةدد 

 – ًظزيةخ الظةزيبى الوضةبلٔ الالدّراًةٔ ّأُةن رطجيقبرِةب ثبطةزتدام التةزائن الزطبثقيةخ –ًظزيخ الطجقخ الؾديخ  –الٌِدطيخ 

 إطزتدام رطجيقبد الؾبطت فٔ هغبل هيمبًيمب الوْائغ.  –إطزتدام هؼبدالد فْى كبرهي لؾل الطجقخ الؾديخ 

CONTROL VOLUME 

ANALYSIS: Basic 
Physical Laws of Fluid 

Mechanics, Control 

Volume Analysis, 
Reynolds Transport 

Theorem, Conservation of 
Mass, Angular-

Momentum Equation, 

Linear Momentum 
Equation, 

DIFFERENTIAL 

EQUATIONS OF FLUID 
MOTION: The 

Acceleration Field of a 

Fluid, Differential 
Equation of Mass 

Conservation, Differential 

Equation of Linear 
Momentum, Euler’s 

Equation, Navier-Stokes 

Equation, Solutions of 
Navier-Stokes Equations 

for Some Descriptive 

Incompressible Viscous 
Flows,. 

BOUNDARY LAYER 

FLOWS: Boundary-Layer 
Equations, Flat Plate 

Boundary Layer Theory, 

Von Karman Integral 
Momentum Analysis, 

Blasius solution, Transion 

to turbulent, Turbulent 
boundary layer, Boundary 

layer with pressure 

gradient . 
IDEAL FLUID FLOW: 

Stream Function, Vorticity 

and Irrotationality, 
Frictionless Irrotational 

Flows, Velocity Potential 

?, Some Illustrative Plane 

Potential Flows, 

Superposition of Plane 

Flow Solutions, Plane 
Flow Past Closed-Body 

Shapes, Other Plane 

Potential Flows,. 

CONTROL VOLUME 

ANALYSIS: Basic Physical 
Laws of Fluid Mechanics, 

Control Volume Analysis, 

Reynolds Transport Theorem, 
Conservation of Mass, 

Angular-Momentum Equation, 
Linear Momentum Equation,  

DIFFERENTIAL 

EQUATIONS OF FLUID 
MOTION: The Acceleration 

Field of a Fluid, Differential 

Equation of Mass 
Conservation, Differential 

Equation of Linear Momentum, 

Euler’s Equation, Navier-
Stokes Equation, Solutions of 

Navier-Stokes Equations for 

Some Descriptive 
Incompressible Viscous Flows,  

BOUNDARY LAYER 

FLOWS: Boundary-Layer 
Equations, Flat Plate Boundary 

Layer Theory, Von Karman 

Integral Momentum Analysis, 
Blasius solution, Transion to 

turbulent, Turbulent boundary 

layer, Boundary layer with 
pressure gradient . 

IDEAL FLUID FLOW: Stream 

Function, Vorticity and 
Irrotationality, Frictionless 

Irrotational Flows, Velocity 

Potential ?, Some Illustrative 
Plane Potential Flows, 

Superposition of Plane Flow 

Solutions, Plane Flow Past 
Closed-Body Shapes, Other 

Plane Potential Flows, 

Conformal Mapping in 
Aerodynamics, Complex 

representation of potential 

flows, Conformal Mapping, 

Joukowski Airfoils, Kutta 

condition. 

 

حذف ٌذي االجشاء 

مه انالئحح حيج 

ان انفصم ادراطّ 

 غيز كافّ نتذرطٍا
Energy Equation. 
Differential Equation 

of Energy Equation 

 
انمادج طثقا نالئحح ال تُجذ 

نٍا طاعاخ عمهّ يجة تعذيم 

انالئحح نتتضمه طاعاخ 

عمهّ نتمكيه انطانة مه 
  تجارب ان عمم تعض

 1اًزقبل ؽزارح 2 -3

الزْؿيل الؾزارٓ الوظةزقز  –الوؼبدلخ الؼبهخ للزْؿيل الؾزارٓ  –الزْؿيل ّالؾول ّاإلػؼبع  –أطبليت إًزقبل الؾزارح 

الزْؿةةيل الؾةةزارٓ الوٌةةزظن فةةٔ إرغةةبح ّاؽةةد فةةٔ  –هةغ رغيةةز هؼبهةةل الزْؿةةيل الؾةةزارٓ للوةةْاد كدالةةخ فةةٔ درعةخ الؾةةزارح 

األططؼ  –إًزقبل الؾزارح الغيز هظزقز فٔ إرغبح ّاؽد  -ؽزارٓ داخلٔاإلؽداصيبد المزريشيخ ّاإلططْاًيخ هغ ّعْد هـدر 

الؾول الؾز  -الزؾليل الالثؼدٓ لؾظبة هؼبهل إًزقبل الؾزارح ثبلؾول القظزٓ ّػالقبرخ –إًزقبل الؾزارح ثبلؾول  –الووزدح 

 ّػالقبرخ.

   

 ٌُدطخ اليمززًّيخ 2 -4
 –الززاًشطةزْر صٌةبئٔ القطجيةخ ّرزاًشطةزْر رة صيز الوغةبل  –طجيقبرةخ الـةوبم الضٌةبئٔ ّر –الوْؿالد ّأػجبح الوْؿةالد 

رؾليل همجزاد  -ًوباط الززاًشطزْر لإلػبراد الـغيزح –دّائز اإلًؾيبس ّالزغذيخ  –دّائز همجزاد الززاًشطزْر األطبطيخ 
   



 هندسةالقوى الميكانيكيةقسم 

الزغذيةةخ  –بثخ الدفؼيةةخ اإلطةةزغ –هغةبل الةةشهي ّهغةةبل الزةةزدد  –الومجةةزاد الوزـةةلخ ثوقبّهةةخ ّهمضةةف  –الوزؽلةخ الْاؽةةدح 

هجةةبدا  –الجْاثةةبد الوٌطقيةةخ  –هفزةةبػ الززاًشطةةزْر صٌةةبئٔ الْؿةةلخ  –همجةةز الؼوليةةبد ّرطجيقبرةةخ  –الوذثةةذثبد  –التلفيةةخ 

 الضبيزّطزْر ّرطجيقبرخ. –الدّائز الوٌطقيخ 

 2ًظزيخ هبكيٌبد  2 -5
ٓ ا –اإلُزشاس الؾز  –الؾزكخ الزْافقيخ الجظيطخ  إُزشاس األعظبم صٌبئيخ درعخ  –إُزشاس األػودح  –لزْافقٔ اإلُزشاس القـز

 اإلُزشاساد التطيخ. –إُزشاس األعظبم هزؼددح درعخ الؾزيخ  –الؾزيخ 
   

6- 2 
رطجيقبد ؽبطت فٔ القْٓ 

 2الويمبًيميخ

إًزقةبل الؾةزارح فٔ ؽل هؼبكل  Cرطجيقبد لغخ  -فٔ هغبل هيمبًيمب الوْائغ الؾظبثيخ ّالٌِدطخ الؾزاريخ  Cرطجيقبد لغخ 

ٔ للٌزبئظ الوؼوليخ ّالزؾليل الؼددٓ . –ّدّراد الزجزيد ّرمييف الِْاا  إطزتدام ؽشم الجزاهظ الغبُشح فٔ الزؾليل اإلؽـبئ
   

 

 

  الضبلضخالفزقخ 

 

 هالؽظبد الوطلْة ردريظَ هب يزن ردريظَ الالئؾخ الوبدح الفزقخ م

 ــدراطٔ األّلالفـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــ

 رؾْيل مبقخ 3 -1

الؾوةل  –هؾطةبد القةْٓ المِزثيةخ  –الوؾطةبد الوزكشيةخ  –ًظن رؾْيل الطبقخ  –الطبقخ الزقليديخ ّالوزغددح 

رة صيز رغيةز الؾوةل ػلةٔ رـةوين ّأداا هؾطةبد  -هٌؾٌيبد ّػْاهل الؾوةل اإلؽزيةبمٔ ًّظةن الطبقةخ –الوزغيز 

رؼةةـغيل  –رٌظةةين ّؽةةداد الزْليةةد  –ًظةةن رتةةشيي الطبقةةخ  –غيةةز ّؽةةداد ػوةةل األطةةبص ّالؾوةةل الوز –القةةْٓ 

 خـبئؾ أداا هؾطبد القْٓ . –الْؽداد ػلٔ الزْاسٓ 

   

 اًزقبل ؽزارح ّكزلخ 3 -2

 –كيزػةـْ(   –طةـزيفبى ثْلزشهةبى -ّايٌةش –قةْاًيي اإلػةؼبع الؾةزارٓ )ثالًةص  –إًزقبل الؾةزارح ثبإلػةـؼبع 

إًزقةبل الؾةزارح  –رجةبدل اإلػةـؼبع الؾةزارٓ ثةيي األعظةبم  –ل الوْاعِةَ هؼبهة –األعظبم الظْداا ّالزهبديخ 

الزمضيةةف  –الزمضيةةف الٌقطةةٔ  –إًزقةةبل الؾةةزارح ثةةبلزمضيف  –الغليةةبى الغؼةةبئٔ  –الغليةةبى الٌقطةةٔ  –ثبلغليةةبى 

ؽظةةبة فةةز  هزْطةةن درعةةخ  –الوجةةبدالد الؾزاريةةخ ّأًْاػِةةب  –الغؼةةبئٔ الولةةطزة ّاللةةشط ػلةةٔ األطةةطؼ 

أًةةةْاع الوةةةْاد الؼبسلةةةخ  –الؼةةةشل الؾةةةزارٓ  –ؽظةةةبة أطةةةطؼ الوجةةةبدالد الؾزاريةةةخ  –اللْغةةةبريزؤ الؾةةةزارح 

 –الٌفبايخ فٔ الوتةبلين  -اإلًزؼبر الغشئٔ ّالٌفبسيخ –هقدهخ فٔ إًزقبل المزلخ  -ّهْاؿفبرِب ّمز  إخزيبرُب

 إًزقبل المزلخ فٔ ؽبلخ الظزيبى الزقبئقٔ ّالولطزة. –هؼبهالد إًزقبل المزلخ 

   

 ًظزيخ اؽززا  3 -3

الزفبػل  –درعخ ؽزارح اللِت اإلًؼشاليخ  –مبقخ اإلررجبم ّؽزارح الزمْيي  –أطبطيبد رزكيت الذرح ّالغشا 

اإلؽزةزا   –الزطجيقةبد  –الـفغ ّاإلًزؼبر الظْٓ  –اإلرشاى الميويبئٔ  –ًظزيبد إًزؼبر اللِت  –الميويبئٔ 

 -إطةزقزار ػةؼلخ اللِةت  –هؾزكةبد اإلؽزةزا  الةداخلٔ  –لزغةْيز أعِةشح ا –الظؾت –الؾْار   -فٔ األفزاى 

 قيبص درعبد الؾزارح الؼبليخ. –أطبليت اإلؽززا  –إخوبد اللِت 

 
Introduction to Theory of 

Combustion - 

Thermodynamics of 
Combustion - 

Stoichiometry and actual 
combustion -  Chemical 

equilibrium - Chemistry of 

Combustion; Order of 
Reaction, Elementary 

reaction, Chain Reaction 

and Global Reaction -  
Premixed Combustion; 

Characteristics of laminar 

flame and turbulent flame. 
Experimental study on 

flame types and flame 

stabilization - Diffusion 
Combustion; Spray 

Combustion -  

Combustion and 
Environment  

 
Introduction to Theory of 

Combustion - Thermodynamics 

of Combustion - Stoichiometry 
and actual combustion -  

Chemical equilibrium - 
Chemistry of Combustion; 

Order of Reaction, Elementary 

reaction, Chain Reaction and 
Global Reaction -  

Premixed Combustion; 

Characteristics of laminar flame 
and turbulent flame. 

Experimental study on flame 

types and flame stabilization - 
Diffusion Combustion; Spray 

Combustion -  

Combustion and Environment -  
l Measurement of Liquid Fue

Calorific Value using Bomb 

-Calorimeter, (Experimental)  
Define Difference between 

Premixed and Diffusion 

Flames, (Experimental). 

 

ػدد أطبثيغ الدراطخ 

الفؼليخ أقل هي ػدد 

أطبثيغ الفـل الدراطٔ 

ث طجْػيي اّ صالصخ ّالص 

 لألطجبة اآلريخ:

 

أطجْع إهزؾبى أػوبل  -

 الفـل الدراطٔ.

أطجْع إهزؾبى الزتلفبد  -

. 

 االعبساد الزطويخ. -

 

ُذا الٌقؾ فٔ ػدد 

أطبثيغ الدراطخ الفؼليىخ 

أدٓ إلٔ ؽذ( اّ اخزـبر 

لوؾزْٓ ثؼق أعشاا ا

الؼلؤ للوقزر ) كوب ُْ 

 هْكؼ ثبلغدّل  
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 رمٌْلْعيب ثتبر 3 -4
دّراد هؾطةبد الجتةبر الؾديضةخ  –رؾظةيٌبد دّرح راًمةي  –دّرح راًمي الجظيطخ  –خْاؽ الجتبر  –هقدهخ 

أداا  –هلؾقبد غاليبد الجتبر  –غاليبد اللغن الؼبلٔ  –هْلداد الجتبر  –همضفبد الجتبر  –أثْا  الجتبر  –

 ًظن طؾت الِْاا ّغبساد اإلؽززا  فٔ الغاليبد . –هْلداد الجتبر 

   

 1هقزر اخزيبرٓ  3 -5

 الوقزراد اإلخزيبريخ

 هؼبلغخ الويبح 

دراطةةخ لزـةةوين  –ؽظةةبثبد األعِةةشح الوظةةزتدهخ  –هؼبلغةةخ الويةةبح لألغةةزاف الوتزلفةةخ  –رؾلةةيالد الويةةبح 

 لطز  الزئيظيخ للوؼبلغخ ّإسالخ الولْؽخ .ّؿيبًخ ّإؽزيبعبد الطبقخ ّإقزـبديبرِب ثبلٌظجخ ل

 ٌُدطخ ثززّليخ

مةةز   –التةةبم ّمةةز  رـةةٌيؼخ  –أًةةْاع الشيةةذ  –مةةز  الزٌقيةةت  –ًظزيةةبد رمةةْيي الشيةةذ التةةبم  –هقدهةةخ  

 –رٌقيةةخ الوٌزغةةبد الجززّليةةخ  –ػوليةةبد الزمظةةيز ّرؾظةةيي الجٌةةشيي  –ػوليةةبد ّّؽةةداد الزقطيةةز  –الزمزيةةز 

 صيزُب.اإلكبفبد الوتزلفخ ّر 

 الظزيبى صٌبئٔ الطْر

إطةزٌزبط  –إطةزٌزبط الوؼةبدالد الؾبكوةخ  –هقدهةخ ّرؼزيةف الزغيةزاد فةٔ الظةزيبى صٌةبئٔ الطةْر 

رطجيقبد الظزيبى صٌبئٔ الطْر فٔ هغبل األعِشح  –هزاعؼخ الٌذعخ فٔ الوغبل  –هفبقيد اللغْم فٔ األًبثيت 

 ى صٌبئٔ الطْر.الطز  الؾظبثيخ الوظزتدهخ فٔ الظزيب  -الويمبًيميخ

 رؾليخ الويبح 

الطةز   –الطةز  المِزثبئيةخ  –الطةز  الغؼةبئيخ  –الطةز  الؾزاريةخ  –مةز  الزؾليةخ  –أطض رؾليخ الويةبح  

 –الزؾليةةةخ ثبطةةةزتدام الطبقةةةبد الغديةةةدح ّالوزؾةةةددح  –الزؾليةةةخ ثبطةةةزتدام الزْليةةةد الوؼةةةزز   –الميويبئيةةةخ 

 إقزـبديبد رؾليخ الويبح .

 ّقْد ّسيْد

أًةةْاع سيةةْد  –رمٌْلْعيةةب الْقةةْد  –الْقةةْد الغةةبسٓ  –الْقةةْد الظةةبئل  –الْقةةْد الـةةلت  –الشيةةْد  أًةةْاع

 رمٌْلْعيب الزشييذ. –الزشييذ 

 خطْم أًبثيت 

الطبقةةخ  –هؼبدلةةخ مبقةخ الؾزكةةخ ّالقةْٓ الديٌبهيميةةخ فةٔ الوْائةةغ الوٌظةبثخ  –اإلًظةيبة اللةشط داخةةل األّػيةخ 

الةةزؾمن فةةٔ  –ًظزيةةخ إًزقةةبل اللةةغن  –ًظةةيبة الغيةةز هظةةزقز فةةٔ األًبثيةةت اإل –الوٌقْلةةخ ثْاطةةطخ األًبثيةةت 

 التشاًبد .

MPE مبقخ عديدح ّهزغددح 

مبقةةخ الزيةةبػ  –الطبقةةخ الؼوظةةيخ ّمةةز  إطةةزتداهِب  –الوـةةبدر الوتزلفةةخ للطبقةةخ  –هقدهةةخ 

ًظوةخ ّالززثيٌةةبد األ –الطبقةخ الِيدرّليميةةخ  –مبقةةخ المزلةخ الؾيْيةةخ ّأًظوةخ إطةةزتداهِب  –ّأًظوةخ رؾْيلِةب 

 إقزـبديبد الطبقخ. –رتشيي الطبقخ  –الوظزتدهخ 

MPE هجبدالد ؽزاريخ 

أًةةْاع الوجةةبدالد  –الغليةةبى ّالزمضيةةف  –هزاعؼةةخ ألطةةض إًزقةةبل الؾةةزارح ّالةةديٌبهيمب الؾزاريةةخ 

بدالد الوجة –الوجبدالد الؾزاريخ ااد الْطن الوظةبهٔ الظةبكي  –الوجبدالد الؾزاريخ الولغْمخ  –الؾزاريخ 

 رؾظيي كفباح ًظن رجبدل الؾزارح. –رـوين الوجبدالد الؾزاريخ  –الؾزاريخ ااد الْطن ػجيَ الغليبى 

MPE أداا الوؾزكبد 

 –أداا الؾزارح الضبثذ الظزػخ لألؽوةبل الوتزلفةخ  –خـبئؾ األداا لوؾزكبد اإؽززا  الداخلٔ 

 تداهِب.الوٌظوبد ّأًْاػِب ّإطز –إخزجبر الوؾزكبد ّإخزجبر األداا 

MPE آالد الوْائغ 

 –رزكيةت ّرـةٌيف ّأداا الٌفبخةبد الٌبثةذٍ  –رزكيت ّرـٌيف الوةزاّػ الٌبثةذح ّرؾليةل أدااُةب 

ًظزيةةخ الظةةطْػ  –ًظزيةةخ الةةدفغ ّالغةةز  –اللةةْاغن الٌبثةةذٍ  –رزكيةةت ّرـةةٌيف ّأداا الولةةتبد الٌبثةةذٍ 

 –ّطبئل الٌقةل الِيةدرّليمٔ  –الوؾْريخ رزكيت ّرـٌيف ّأداا الولتبد  –اإلًظيبثيخ الدافؼخ )اإليزفْيل  

 رطجيقبد آالد الوْائغ فٔ هغبل الطبقخ الوزغددح.

MPE الطبقخ الؼوظيخ 

رتةةشيي الطبقةةةخ  –األًظوةةخ الفْرْغزافيةةخ  –الؼبكظةةبد ّالؼدطةةبد  –رغويةةغ الطبقةةخ الؼوظةةيخ 

 إقزـبديبد الطبقخ الؼوظيخ –وظيخ الؼ

MPE الطبقخ الٌّْيخ 

 –رْليد الؾةزارح ّإًزقبلِةب فةٔ الوفةبػالد  –هجبدا ًظزيخ الوفبػالد  –أطض الفيشيبا الٌّْيخ 

 إقزـبديبد الطبقخ الٌّْيخ. –أهي الوفبػالد ّإخزجبر هْاقغ الوؾطبد  –أًْاع الوفبػالد 

 

 

 رؾليخ الويبح 
 

Single Effect Evaporation 

Single Effect Evaporation 
- Vapour Compression 

Multiple Effect 

Evaporation 
Multiple Effect 

Evaporation - Vapour 

Compression 
Multi Stage Flash 

Distillation 

Reverse Osmosis 
Reverse Osmosis Feed 

Treatment, Biofouling, 

and Membrane Cleaning 
Economic Analysis of 

Desalination Processes 

 

 

 رؾليخ الويبح 
 

Single Effect Evaporation 

Single Effect Evaporation - 
Vapour Compression 

Multiple Effect Evaporation 

Multiple Effect Evaporation - 
Vapour Compression 

Multi Stage Flash Distillation 

Reverse Osmosis 
Reverse Osmosis Feed 

Treatment, Biofouling, and 

Membrane Cleaning 
Economic Analysis of 

Desalination Processes 

 الزؾليخ ثبطزتدام الزْليد الوؼزز 

الزؾليخ ثبطزتدام الطبقبد الغديدح 

 ّالوزؾددح

 

 

 
 رؾليخ الويبح 

 

حذف ٌذي االجشاء 

انالئحح حيج مه 

اوٍا غيز مىتشزج 

صىاعيا َ ايضا 

انفصم ادراطّ 

 غيز كافّ نتذرطٍا
 –الطز  المِزثبئيخ 

  –الطز  الميويبئيخ 
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 الوغوْػخ الضبًيخ

MPE ٔرجزيد ّرظتيي ػوظ 

ويةبٍ ثبلطبقةخ رـةوين أعِةشح رظةتيي ال –األًظوخ الؾزاريةخ الؼوظةيخ  –رغويغ الطبقخ الؼوظيخ 

 رـوين هؼداد الزجزيد ثبلطبقخ الؼوظيخ. –رؾْيل الطبقخ الؼوظيخ إلٔ مبقخ كِزثيخ  –الؼوظيخ 

MPE رؾمن هٌظْهبد رجزيد ّرمييف ُْاا 

الوغظةةبد  –األعةةشاا الٌبقلةةخ لقةةْٓ الةةزؾمن  –ؿةةوبهبد الةةزؾمن  –أطةةض الةةزؾمن الِيةةدرّليمٔ 

رطجيقبد : مز  الزؾمن فٔ درعبد ؽزارح غزفخ الزجزيد  –يخ ػٌبؿز الزؾمن المِزثيخ ّاإللمززًّ –ّأًْاػِب 

الةدّائز التبؿةخ ثبطةزتدام الوةبا الظةبخي ّالجةبرد ّالِةْاا الوزرغةغ  –هٌظْهبد الزِْيخ ّرمييف الِْاا  –

 دّائز الؾوبيخ لوْرْر اللبغن. –للزؾمن فٔ درعبد الؾزارح ّرمْثخ األعْاا الوميفخ 

 

MPE  ًظن ّقْد ّإؽززا 

هٌظْهةةبد إؽزةةزا   –هٌظْهةةبد إؽزةةزا  الْقةةْد الظةةبئل  –إؽزةةزا  الْقةةْد الغةةبسٓ  هٌظْهةةبد

هٌظْهبد  –هٌظْهبد الْقْد فٔ هؾزكبد الديشل  –هٌظْهبد الْقْد فٔ هؾزكبد الجٌشيي  –الْقْد الـلت 

 رطجيقبد أخزٓ فٔ هٌظْهبد الْقْد. –الْقْد فٔ الزْرثيٌبد الغبسيخ 

 

MPE ٔرمٌْلْعيب الغبس الطجيؼ 

ًقل ّإهداد  –إطبلخ الغبس الطجيؼٔ  –رمٌْلْعيب رـٌيغ الغبس الطجيؼٔ  –زتزاط الغبس الطجيؼٔ إط

 الغبس الطجيؼٔ.

 

MPE ٔرؾمن ُيدرّليم 

 –الولةةتبد ّالوؾزكةةبد الِيدرّليميةةخ  –الةةزؾمن الِيةةدرّليمٔ  –أطةةض الةةزؾمن الِيةةدرّليمٔ 

 –ؿةوبهبد اللةغن ّالظةزيبى  –اآلليةخ للةزؾمن  الززكيجةبد –األعشاا الٌبقلخ لقْٓ الزؾمن  –ؿوبهبد الزؾمن 

 رطجيقبد فٔ هغبالد أًظوخ الطبقخ الويمبًيميخ . –هقدهخ ألًظوخ الوْائغ 

 

MPE رـوين آالد ُيدرّليميخ 

رـوين هٌؼ د اإلًظيبة الٌـف قطةزٓ  –هٌؾٌيبد األداا  –ًظزيخ رـوين الولتبد ّالزّافغ 

 زْى.رـوين ػغلخ ثل –رْؿيالد ثتطْم األًبثيت  –

 

 

  
رطجيقبد ؽبطت فٔ القْٓ 

 3الويمبًيميخ

الـيبغخ الؼدديخ لوؼبدالد طزيبى  –مز  الؾظبة ّالزقديز الٌِدطٔ  –هقدهخ لديٌبهيمب الوْائغ الؾظبثيخ 

هجبدا الدقخ ّالزقبرة  -زقبل الؾزارح ثبطزتدام مز  الفزّ  الوؾدّدح ّالؾغْم الوؾدّدحالوْائغ ّإً

رطجيقبد لؾل هظبئل طزيبى الوْائغ ّالؼوليبد الؾزاريخ ثبطزتدام همزجبد  –ّاإلطزقزار للؾلْل الؼدديخ 

 ّؽشم ثزاهظ الزؾليل الؼددٓ ّديٌبهيمب الوْائغ الؾظبثيخ .

 

Governing equations of 

fluid flow and heat 

transfer. 
construction of 

mathematical models for 

mechanical power 
engineering (MPE) 

applications 

Numerical solution and 

programming of systems 

of initial value problems - 

ordinary differential 
equations (ODE) 

Numerical solution and 

programming of systems 
of boundary value 

problems ODE. 

Numerical solution and 
programming of Diffusion 

process by Finite 

Difference method (FDM) 
Numerical solution and 

programming of 

Governing equations of fluid 

flow and heat transfer. 

construction of mathematical 
models for mechanical power 

engineering (MPE) applications 

Numerical solution and 
programming of systems of 

initial value problems - 

ordinary differential equations 

(ODE) 

An introduction to MATLAB 

Error convergence, and stability 
analysis for numerical methods 

Numerical solution and 

programming of systems of 
boundary value problems ODE. 

Numerical solution and 

programming of Diffusion 
process by Finite Difference 

method (FDM) 

Numerical solution and 
programming of Diffusion-

Convection process by FDM. 

عذد اطاتيع انذراطح 

اطاتيع انفعهيح اقم مه عذد 

انفصم انذراطّ 

 تاطثُعيه اَ حالحح.

 

اطثُع امتحان اعمال  -

 انفصم

 اطثُع امتحان انتخهفاخ  -

 االجاساخ انزطميح -

 

ٌذا انىقص فّ عذد اطاتيع 

انذراطح انفعهيىح يتثعً 

حذف اَ اختصار تعض 

اجشاء انمحتُِ انعهمّ 

 نهمقزر.
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Diffusion-Convection 

process by FDM. 

Numerical solution and 
programming of time 

dependent Diffusion-
Convection processes by 

FDM. 

Numerical solution and 

programming of time 

dependent Diffusion-
Convection processes by FDM. 

 

 ديٌبهيمب غبساد 3 -1

إًزؼةبر الوْعةبد  –طزػخ الـْد ّرقن هةبؿ  –اإلطزوزار لإلًظيبة الوٌلغن هؼبدلخ ثزًْلٔ ّ –أطبطيبد 

الفةةز  ثةةيي  –كضبفةةخ اإلًظةةيبة  –الؼالقةةبد الالهـةةدريخ ثةةيي اللةةغن ّالمضبفةةخ ّدرعةةخ الؾةةزارح ّرقةةن هةةبؿ  –

الظةزػخ الزشايديةةخ  –مبقةةخ اإلكةوؾالل  –رةة صيز سيةبدح اإلًززّثيةب  –اإلًظةيبة الزؾةذ ؿةةْرٔ ّالفةْ  ؿةْرٔ 

إػـزقب  الوؼةبدالد األطبطةيخ للوْعةخ الـةدهيخ  –الوْعخ الـدهيخ  -ٌبقـيخ فٔ اإلًظيبة داخل األًبثيتّالز

هظبئل ديٌبهيمةب الغةبساد  –طزػخ إًزؼبر الوْعخ الـدهيخ  -هٌؾٌٔ الـدهبد اللؼيفخ ّالوزؼددح –الزأطيخ 

ػالقةةةبد الزوةةةدد  –ذ ؿةةةْريخ اإلًظةةةيبة اّ الظةةةزػخ الزؾةةة –إػةةةزقب  الوؼةةةبدالد اإلؽزمبكيةةةخ  –صٌبئيةةةخ الجؼةةةد 

 لإلًظيبة الفْ  ؿْرٔ.

 

-Basic Concepts of 

Compressible Fluid 

Flow  

Velocity of sound, 

Mach number, 

Reference speeds 

(Stagnation speed of 

sound, Maximum 

speed, Critical speed of 

sound, Dimensionless 

speed of the flow, 

Ellipse of adiabatic 

flow), 

2- Wave Propagation 

in Compressible Flow 

Compression and 

expansion waves in 

supersonic flow, 

Pressure disturbance in 

a compressible fluid 

(Stationary, Subsonic 

moving, Sonic moving, 

and Supersonic moving 

point source) 

3- Steady One-

Dimensional 

Isentropic Flow 

Governing equations, 

Isentropic flow of a 

perfect gas, Stagnation 

conditions, Critical 

flow conditions, Mass 

flow rate, Maximum 

mass flow rate per unit 

area, Area ratio, 

Impulse function, 

External flow around 

bodies, Pressure 

1-Basic Concepts of 

Compressible Fluid Flow  

Velocity of sound, Mach 

number, Reference speeds 

(Stagnation speed of sound, 

Maximum speed, Critical 

speed of sound, 

Dimensionless speed of the 

flow, Ellipse of adiabatic 

flow), 

2- Wave Propagation in 

Compressible Flow 

Compression and expansion 

waves in supersonic flow, 

Pressure disturbance in a 

compressible fluid 

(Stationary, Subsonic 

moving, Sonic moving, and 

Supersonic moving point 

source) 

3- Steady One-

Dimensional Isentropic 

Flow 

Governing equations, 

Isentropic flow of a perfect 

gas, Stagnation conditions, 

Critical flow conditions, 

Mass flow rate, Maximum 

mass flow rate per unit area, 

Area ratio, Impulse 

function, External flow 

around bodies, Pressure 

probes, Working tables and 

charts 

4- Normal Shock Waves

   

Shock wave formation, 

Governing relations of the 

عذد اطاتيع انذراطح 

انفعهيح اقم مه عذد اطاتيع 

انفصم انذراطّ 

 تاطثُعيه اَ حالحح.

 

اطثُع امتحان اعمال  -

 انفصم

 اطثُع امتحان انتخهفاخ  -

 االجاساخ انزطميح -

 

ٌذا انىقص فّ عذد اطاتيع 

انذراطح انفعهيىح يتثعً 

حذف اَ اختصار تعض 

اجشاء انمحتُِ انعهمّ 

 نهمقزر.
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probes, Working tables 

and charts 

4- Normal Shock 

Waves   

Shock wave formation, 

Governing relations of 

the Normal Shock 

Wave, Graphical 

representation of shock 

wave, Normal shock 

wave relations for 

perfect gas flow, 

Normal shock wave 

limiting conditions, 

Working charts and 

tables for normal shock 

wave, Standing 

detached shock waves, 

Moving normal shock 

wave, Application of 

normal shock wave 

5- Oblique Shock 

Waves:   

Oblique shock wave 

governing relations, 

Oblique shock wave 

Working relations, 

Relation between flow 

deflection angle “”, 

Oblique, Shock wave 

angle “”, and Mach 

number “Mx”. 

 

6- Flow in Variable 

Area Ducts    

Governing relations for 

the flow in a variable 

area ducts,  Influence 

of area change upon 

flow characteristics, 

Variable area flow 

relations, Operation 

characteristics of 

nozzles (Convergent 

nozzles, Convergent 

divergent nozzles, Real 

performance of 

nozzles), Supersonic 

Normal Shock Wave, 

Graphical representation of 

shock wave, Normal shock 

wave relations for perfect 

gas flow, Normal shock 

wave limiting conditions, 

Working charts and tables 

for normal shock wave, 

Standing detached shock 

waves, Moving normal 

shock wave, Reflected 

normal shock wave, 

Application of normal 

shock wave 

5- Oblique Shock Waves:

   

Oblique shock wave 

governing relations, 

Oblique shock wave 

Working relations, Relation 

between flow deflection 

angle “”, Oblique, Shock 

wave angle “”, and Mach 

number “Mx”, Reflection of 

Oblique Shock waves, 

Intersection of Oblique 

Shock waves. 

6- Flow in Variable Area 

Ducts    

Governing relations for the 

flow in a variable area 

ducts,  Influence of area 

change upon flow 

characteristics, Variable 

area flow relations, 

Operation characteristics of 

nozzles (Convergent 

nozzles, Convergent 

divergent nozzles, Real 

performance of nozzles), 

Supersonic diffusers of Air 

Breathing Engine Intakes 

(fixed area ratio, variable 

area ratio),  Supersonic 

diffusers of wind tunnels 

(fixed area ratio, variable 

area ratio), Diffuser 

efficiency,  Transonic flow 
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diffusers of Air 

Breathing Engine 

Intakes (fixed area 

ratio, variable area 

ratio),  Supersonic 

diffusers of wind 

tunnels (fixed area 

ratio, variable area 

ratio), Diffuser 

efficiency,   

7- Adiabatic Flow in 

Constant Area Ducts 

(Fanno Flow) 

 Governing equations, 

Effect of wall shear 

stress on flow 

properties, Fanno Line, 

Fanno flow working 

formulae and relations, 

Frictional Choking,  

. 

 

 

 

 

 

 

9- Flow in Ducts with 

Heat Transfer 

(Rayleigh Flow)   
Governing equations 

for Simple “To” 

Change flow, Effect of 

stagnation temperature 

change on flow 

properties, The 

Rayleigh line, Rayleigh 

flow working formulae 

and relations,  Thermal 

choking 

 

over bodies. 

7- Adiabatic Flow in 

Constant Area Ducts 

(Fanno Flow) 

 Governing equations, 

Effect of wall shear stress 

on flow properties, Fanno 

Line, Fanno flow working 

formulae and relations, 

Frictional Choking, 

Performance of long ducts 

at variable pressure ratios. 

8- Isothermal Flow in 

Constant Area Ducts with 

Friction      

Governing equations, Effect 

of wall shear stress on flow 

properties, Isothermal flow 

working formulae and 

relations, Isothermal flow 

choking 

9- Flow in Ducts with Heat 

Transfer (Rayleigh Flow)   
Governing equations for 

Simple “To” Change flow, 

Effect of stagnation 

temperature change on flow 

properties, The Rayleigh 

line, Rayleigh flow working 

formulae and relations,  

Thermal choking 

10- Generalized one 

Dimensional Gas Flow 

(Optional) 

Governing equations for 

generalized 1–D gas flow, 

Working equations and 

influence coefficients, 

Solution procedure, Flow 

involves sonic point, Simple 

types of the flow, Flow in 

variable area duct with 

friction, Flow in constant 

area duct with Heat Transfer 

and Friction.   

 د اؽززا اآل 3 -2

 –كفةةباح اإلؽزةةزا   –الطبقةةخ الداخليةةخ لإلؽزةةزا   –إًضةةبلجٔ اإلؽزةةزا   –مبقةةخ الزمةةْيي  –ديٌبهيمةةب اإلؽةةـززا  

 –اإلؽزةةزا  فةةٔ هؾزكةةبد اإلػةةزؼبل ثبللةةغن  -األًةةْاع الزئيظةةيخ لوؾزكةةبد اإلؽزةةزا  الةةداخلٔ ّمةةز  الةةزؾمن

 –الوؾزكةبد رثبػيةخ األػةْام  –ز  الضٌةبئٔ قدرح الوؾة –ًظن ّهؼبهالد المظؼ  –الوؾزكبد صٌبئيخ األػْام 

الةدّرح  –رؾليةل دّرح الْقةْد ّالِةْاا  –خـبئؾ الوؾزكةبد ّرْقيةذ الـةوبهبد  –إخزجبر أداا الوؾزكبد 

Introduction to Internal 

Combustion Engines - 

Operating Characteristics 
of  Internal Combustion 

Engines - Standard and 

Introduction to Internal 

Combustion Engines - 

Operating Characteristics of  
Internal Combustion Engines - 

Standard and Real Cycles of 

ػدد أطبثيغ الدراطخ الفؼليخ 

أقل هي ػدد أطبثيغ الفـل 

الدراطٔ ث طجْػيي اّ صالصخ 

 ّالص لألطجبة اآلريخ:
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 Real Cycles of Internal اإلؽزمب  ّالزشييذ . –التالم ّؽقي الْقْد  –الؾقيقيخ 

Combustion Engines - Air 
and Fuel Induction in 

Internal Combustion 

Engines - Combustion 
Process in Internal 

Combustion Engines - 
Engine Heat Transfer and 

Engine Cooling - Engine 

Maintenance and 
Lubrication - 

Measurement of Brake 

Power for Four cylinder 
SIE, "Morse Test", 

(Experimental). 

Internal Combustion Engines - 

Air and Fuel Induction in 
Internal Combustion Engines - 

Combustion Process in Internal 

Combustion Engines - Engine 
Heat Transfer and Engine 

Cooling - Engine Maintenance 
and Lubrication - Measurement 

Brake Power for Four of 

t", cylinder SIE, "Morse Tes
Performance  -(Experimental) 

Measurements of Four Cylinder 

SIE, (Experimental). 

أطجْع إهزؾبى أػوبل  -

 الفـل الدراطٔ.

 أطجْع إهزؾبى الزتلفبد . -

 االعبساد الزطويخ. -

 

ُذا الٌقؾ فٔ ػدد أطبثيغ 

الدراطخ الفؼليىخ أدٓ إلٔ 

ؽذ( اّ اخزـبر ثؼق 

أعشاا الوؾزْٓ الؼلؤ 

للوقزر ) كوب ُْ هْكؼ 

 ثبلغدّل 

 قْٓ ّاالد كِزثيخ 3 -3

الوؾزكةبد  –الوؾةز  الوزةشاهي  –الوؾةز  الؾضةٔ  –آالد الزيبر الوظزوز ّالوززدد  –هجبدا اآلالد المِزثيخ 

أعِةةشح  –الوؾطةةبد الفزػيةةخ  –خطةةْم الٌقةةل  –ًظةةن رْسيةةغ الزيةةبر الضبثةةذ ّالوزغيةةز  –الوؾةةْالد  –التبؿةةخ 

 الوؾطبد .

 

 

   

 رـوين هبكيٌبد 3 4

الْؿةةالد  –التةةْاثيز  –األػوةةدح الوؾْريةةخ  –ًقةةل القةةدرح ثْاطةةطخ ػوةةْد القةةالّّ   –األؽوةةبل ّأًْاػِةةب 

 –أًبثيةت ًقةل الظةْائل ّالغةبساد  –غن خشاًةبد اللة –الظةيْر ّالطةبراد  –رزّص ًقةل القةدرح  –الوؾْريخ 

 –كزاطةةٔ الزؾويةةل  –اليبيةةبد  –الوظةةبهيز ّالجزػةةبم ّاللؾةةبم  –المالرةةغ   –فـةةل ًّقةةل الؾزكةةخ )الفزاهةةل 

 اإلخزجبراد ّالزؼغيل . –رْسيغ األؽوبل ثيي الْؽداد  –أعشاا الوبكيٌخ 

 

   

 2هقزر اخزيبرٓ  3 -5

 الوقزراد اإلخزيبريخ

 

MPE ح هؼبلغخ الويب 

دراطةخ  –ؽظةبثبد األعِةشح الوظةزتدهخ  –هؼبلغخ الويبح لألغةزاف الوتزلفةخ  –رؾليالد الويبح 

 لزـوين ّؿيبًخ ّإؽزيبعبد الطبقخ ّإقزـبديبرِب ثبلٌظجخ للطز  الزئيظيخ للوؼبلغخ ّإسالخ الولْؽخ .

 

MPE ٌُدطخ ثززّليخ 

 –التبم ّمز  رـةٌيؼخ  –لشيذ أًْاع ا –مز  الزٌقيت  –ًظزيبد رمْيي الشيذ التبم  –هقدهخ   

رٌقيةخ الوٌزغةبد الجززّليةخ  –ػوليبد الزمظيز ّرؾظةيي الجٌةشيي  –ػوليبد ّّؽداد الزقطيز  –مز  الزمزيز 

 اإلكبفبد الوتزلفخ ّر صيزُب. –

 

MPE الظزيبى صٌبئٔ الطْر 

زبط إطةزٌ –إطةزٌزبط الوؼةبدالد الؾبكوةخ  –هقدهةخ ّرؼزيةف الزغيةزاد فةٔ الظةزيبى صٌةبئٔ الطةْر 

رطجيقبد الظزيبى صٌبئٔ الطْر فٔ هغبل األعِشح  –هزاعؼخ الٌذعخ فٔ الوغبل  –هفبقيد اللغْم فٔ األًبثيت 

 الطز  الؾظبثيخ الوظزتدهخ فٔ الظزيبى صٌبئٔ الطْر.  -الويمبًيميخ

 

MPE  رؾليخ الويبح 

  المِزثبئيةخ الطةز –الطز  الغؼبئيخ  –الطز  الؾزاريخ  –مز  الزؾليخ  –أطض رؾليخ الويبح  

 –الزؾليخ ثبطزتدام الطبقةبد الغديةدح ّالوزؾةددح  –الزؾليخ ثبطزتدام الزْليد الوؼزز   –الطز  الميويبئيخ  –

 إقزـبديبد رؾليخ الويبح .

 

MPE ّقْد ّسيْد 

أًةْاع  –رمٌْلْعيب الْقْد  –الْقْد الغبسٓ  –الْقْد الظبئل  –الْقْد الـلت  –أًْاع الشيْد 

 رمٌْلْعيب الزشييذ. –سيْد الزشييذ 

 

MPE  خطْم أًبثيت 

 

 

MPE الظزيبى صٌبئٔ الطْر 
 

1- Introduction (two-phase 

flow terminology and 

applications in power 
Mechanical systems). 

2- Two-phase flow 

patterns. 
3- Homogeneous flow 

model. 

4- Drift flux model. 
5- Separated flow model 

6- Two-phase flow 

gravitational component 
of pressure gradient. 

7- Two-phase flow 

Pressure gradient due to 
changes in momentum. 

8- Two-phase flow 

pressure drop due to 
friction. 
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MPE الظزيبى صٌبئٔ الطْر 

 ارجُ اضافح:

 
1-Homogeneous flow 

model. 

2-Drift flux model. 

3-Separated flow 

model. 

 

 انّ انالئحح.



 هندسةالقوى الميكانيكيةقسم 

هؼبدلخ مبقخ الؾزكخ ّالقْٓ الديٌبهيميةخ فةٔ الوْائةغ الوٌظةبثخ  –اإلًظيبة اللشط داخل األّػيخ 

الةزؾمن  –ًظزيةخ إًزقةبل اللةغن  –اإلًظيبة الغيز هظةزقز فةٔ األًبثيةت  –الطبقخ الوٌقْلخ ثْاططخ األًبثيت  –

 فٔ التشاًبد .

 

MPE ّ هزغددحمبقخ عديدح 

مبقةةخ الزيةةبػ  –الطبقةةخ الؼوظةةيخ ّمةةز  إطةةزتداهِب  –الوـةةبدر الوتزلفةةخ للطبقةةخ  –هقدهةةخ 

األًظوةخ ّالززثيٌةةبد  –الطبقةخ الِيدرّليميةةخ  –مبقةةخ المزلةخ الؾيْيةةخ ّأًظوةخ إطةةزتداهِب  –ّأًظوةخ رؾْيلِةب 

 إقزـبديبد الطبقخ. –رتشيي الطبقخ  –الوظزتدهخ 

 

MPE هجبدالد ؽزاريخ 

أًةةْاع الوجةةبدالد  –الغليةةبى ّالزمضيةةف  –طةةض إًزقةةبل الؾةةزارح ّالةةديٌبهيمب الؾزاريةةخ هزاعؼةةخ أل

الوجةبدالد  –الوجبدالد الؾزاريخ ااد الْطن الوظةبهٔ الظةبكي  –الوجبدالد الؾزاريخ الولغْمخ  –الؾزاريخ 

 الؾزارح.رؾظيي كفباح ًظن رجبدل  –رـوين الوجبدالد الؾزاريخ  –الؾزاريخ ااد الْطن ػجيَ الغليبى 

 

MPE أداا الوؾزكبد 

 –أداا الؾزارح الضبثذ الظزػخ لألؽوةبل الوتزلفةخ  –خـبئؾ األداا لوؾزكبد اإؽززا  الداخلٔ 

 الوٌظوبد ّأًْاػِب ّإطزتداهِب. –إخزجبر الوؾزكبد ّإخزجبر األداا 

 

MPE آالد الوْائغ 

 –ا الٌفبخةبد الٌبثةذٍ رزكيةت ّرـةٌيف ّأدا –رزكيت ّرـٌيف الوةزاّػ الٌبثةذح ّرؾليةل أدااُةب 

ًظزيةةخ الظةةطْػ  –ًظزيةةخ الةةدفغ ّالغةةز  –اللةةْاغن الٌبثةةذٍ  –رزكيةةت ّرـةةٌيف ّأداا الولةةتبد الٌبثةةذٍ 

 –ّطبئل الٌقةل الِيةدرّليمٔ  –رزكيت ّرـٌيف ّأداا الولتبد الوؾْريخ  –اإلًظيبثيخ الدافؼخ )اإليزفْيل  

 رطجيقبد آالد الوْائغ فٔ هغبل الطبقخ الوزغددح.

 

MPE الطبقخ الؼوظيخ 

رتةةشيي الطبقةةةخ  –األًظوةةخ الفْرْغزافيةةخ  –الؼبكظةةبد ّالؼدطةةبد  –رغويةةغ الطبقةةخ الؼوظةةيخ 

 إقزـبديبد الطبقخ الؼوظيخ. –الؼوظيخ 

 

 

 

MPE الطبقخ الٌّْيخ 

 –رْليد الؾةزارح ّإًزقبلِةب فةٔ الوفةبػالد  –هجبدا ًظزيخ الوفبػالد  –أطض الفيشيبا الٌّْيخ 

 إقزـبديبد الطبقخ الٌّْيخ. –أهي الوفبػالد ّإخزجبر هْاقغ الوؾطبد  –أًْاع الوفبػالد 

 الوغوْػخ الضبًيخ

 

MPE ٔرجزيد ّرظتيي ػوظ 

رـةوين أعِةشح رظةتيي الويةبٍ ثبلطبقةخ  –األًظوخ الؾزاريةخ الؼوظةيخ  –رغويغ الطبقخ الؼوظيخ 

 ثبلطبقخ الؼوظيخ. رـوين هؼداد الزجزيد –رؾْيل الطبقخ الؼوظيخ إلٔ مبقخ كِزثيخ  –الؼوظيخ 

 

MPE رؾمن هٌظْهبد رجزيد ّرمييف ُْاا 

الوغظةةبد  –األعةةشاا الٌبقلةةخ لقةةْٓ الةةزؾمن  –ؿةةوبهبد الةةزؾمن  –أطةةض الةةزؾمن الِيةةدرّليمٔ 

رطجيقبد : مز  الزؾمن فٔ درعبد ؽزارح غزفخ الزجزيد  –ػٌبؿز الزؾمن المِزثيخ ّاإللمززًّيخ  –ّأًْاػِب 

الةدّائز التبؿةخ ثبطةزتدام الوةبا الظةبخي ّالجةبرد ّالِةْاا الوزرغةغ  –لِْاا هٌظْهبد الزِْيخ ّرمييف ا –

 دّائز الؾوبيخ لوْرْر اللبغن. –للزؾمن فٔ درعبد الؾزارح ّرمْثخ األعْاا الوميفخ 

 

MPE  ًظن ّقْد ّإؽززا 

هٌظْهةةبد إؽزةةزا   –هٌظْهةةبد إؽزةةزا  الْقةةْد الظةةبئل  –هٌظْهةةبد إؽزةةزا  الْقةةْد الغةةبسٓ 

هٌظْهبد  –هٌظْهبد الْقْد فٔ هؾزكبد الديشل  –هٌظْهبد الْقْد فٔ هؾزكبد الجٌشيي  –لت الْقْد الـ

 رطجيقبد أخزٓ فٔ هٌظْهبد الْقْد. –الْقْد فٔ الزْرثيٌبد الغبسيخ 



 هندسةالقوى الميكانيكيةقسم 

 

MPE ٔرمٌْلْعيب الغبس الطجيؼ 

ّإهداد ًقل  –إطبلخ الغبس الطجيؼٔ  –رمٌْلْعيب رـٌيغ الغبس الطجيؼٔ  –إطزتزاط الغبس الطجيؼٔ 

 الغبس الطجيؼٔ.

 

MPE ٔرؾمن ُيدرّليم 

 –الولةةتبد ّالوؾزكةةبد الِيدرّليميةةخ  –الةةزؾمن الِيةةدرّليمٔ  –أطةةض الةةزؾمن الِيةةدرّليمٔ 

 –ؿةوبهبد اللةغن ّالظةزيبى  –الززكيجةبد اآلليةخ للةزؾمن  –األعشاا الٌبقلخ لقْٓ الزؾمن  –ؿوبهبد الزؾمن 

 د أًظوخ الطبقخ الويمبًيميخ .رطجيقبد فٔ هغبال –هقدهخ ألًظوخ الوْائغ 

 

MPE رـوين آالد ُيدرّليميخ 

رـوين هٌؼ د اإلًظيبة الٌـف قطةزٓ  –هٌؾٌيبد األداا  –ًظزيخ رـوين الولتبد ّالزّافغ 

 رـوين ػغلخ ثلزْى. –رْؿيالد ثتطْم األًبثيت  –

6- 3 
اًظبًيبد فٔ القْٓ 

 4الويمبًيميخ

 –الزْعيةةَ  –الزٌظةةين  –ّ ةةبئف اإلدارح)الزتطةةين  –هغزوةةغ الوٌظوةةبد ّاإلدارح ّالوغزوةةغ  –هجةةبدا اإلدارح 

لٌِدطةةةيخ إدارح الوؼةةةزّػبد ا –إرتةةةبا القةةةزاراد   –الؼوليةةةبد اإلداريةةةخ )اإلرـةةةبالد  –الزقبثةةةخ   –القجةةةبدح 

الغْدح  –الوتبمز ّإدارح الوؼزّػبد  –دراطخ الغدّٓ للوؼزّػبد  –)رـوين الز صيز الجيئٔ للوؼزّػبد 

 رتطين الوؼزّػبد . –ّإدارح الوؼزّػبد 

   

 



 هندسةالقوى الميكانيكيةقسم 

 الزاثؼخالفزقخ 
  

 هالؽظبد الوطلْة ردريظَ هب يزن ردريظَ الالئؾخ الوبدح الفزقخ م

 لـــــــــــدراطٔ األّلالفـــــــــــــــــــــــــــل ا

 االد ُيدرّليميخ 4 -1

ًظزيةخ اآلالد الززثيٌيةخ ًّظزيةخ  –هجةبدا إًزقةبل كويةخ الؾزكةخ ّهؼبدلةخ الطبقةخ  –هضلةش الظةزػبد  –هقدهخ 

 –هؼةبهالد اللةغن ّالؾغةن  –القطز الٌْػٔ  –الظزػخ الٌْػيخ  –الزؾليل الجؼدٓ ّخْاؽ المفبيخ  –أّيلز 

هٌؾٌةةةٔ اللةةةغن  –أداا الوزؼبقجةةةبد  –رؾليةةةل القةةةْح ّهؼةةةبهالد الزفةةةغ ّالوقبّهةةةخ  –هيمبًيمةةةب الوزؼبقجةةةبد 

 –ؿةةيبًزِب  –الولةةتبد الوزكشيةةخ )أدائِةةب  –مزيقةةخ إيغةةبد هةةْسع اللةةغن  –ّالزـةةز( لوزؼبقجةةخ هظةةزقيوخ 

ػغلةةخ  –الززثيٌةةبد الِيدرّليميةةخ  –إخزيةةبر الوٌؼةة د  –الولةةتبد الوؾْريةةخ  –ًظزيةةخ الزمضةةف  -أػطبلِةةب 

الولةةةتبد الززدديةةةخ ّالدائزيةةةخ  –اآلالد الؾغويةةةخ  –اللةةةْاغن الوزكشيةةةخ  –كةةةبثالى  –فزًظةةةيض  –ثلفةةةْى 

 ّأدائِب .

   

 ثؾْس ػوليبد 4 -2

الطزيقةةخ  –الجزهغةةخ التطيةةخ  –الٌوذعةةخ فةةٔ هٌظْهةةبد اإلًزةةبط  –هزاؽةةل رطجيةةق ثؾةةْس الؼوليةةبد  –هقدهةةخ 

هظة لخ أقـةةٔ  –هؼةةملخ الٌقةل الؼجةةْرٓ  – هؼةةملخ الزتـةيؾ –هؼةةملخ الٌقةل  –الجيبًيةخ ّمزيقةةخ طةوجلمض 

 –ًوةةباط ؿةةفْ( اإلًزؼةةبر  –الجزهغةةخ الديٌبهيميةةخ  –الجزهغةةخ الـةةؾيؾخ  –هظةة لخ أقـةةز مزيةةق  –رةةدفق 

 رـوين ًوباط الوؾبكبح .

   

 رجزيد ّرمييف ُْاا 4 -3

 –ح اللةةغْم الةةدّراد الوزؼةةدد –ّطةةبئن الزجزيةةد  –دّرح إًلةةغبم الجتةةبر  –دّراد الزجزيةةد ثبلغةةبس  –هقدهةةخ 

خْاؽ الِةْاا  –الوٌظْهخ الوزمبهلخ إلًلغبم الجتبر  –الوجتزاد  –ّطبئل الزودد  –الومضفبد  –اللْاغن 

 –دّرح طةبؽت الجتةبر  –دّرح إهزـبؽ الجتةبر  –التزيطخ الظيمْهززيخ ّػوليبد رمييف الِْاا  –الزمت 

ّطةةبئل  –ًقةةل ّرْسيةةغ الِةةْاا  –ألؽوةةبل رقةةديز ا –إػزجةةبراد رـةةوين  –الؼوليةةبد الزطجيقيةةخ لزمييةةف الِةةْاا 

 ًظن رٌزيد غيز رقليديخ . –الزؾمن 

   

 رـوين االد قْٓ هيمبًيميخ 4 -4

قوـةةبى  –اإلطةةطْاًخ  -المزًةةص -ػوةةْد الوزفةةق  -كزلةةخ الةةزأص –رـةةوين آالد اإلؽزةةزا  الةةداخلٔ )الومةةجض 

 –ًجذح ربريتيخ  -الزْرثيي الغبسٓ  رـوين آالد اإلؽززا  التبرعٔ  –الـوبهبد ّػوْد المبهبد   –الزجزيد 

 –اللةةبغن الطةةبرد الوزكةةشٓ  –الةةزيغ  –رـةةوين الزةةْرثيي الوؾةةْرٓ  –ديٌبهيمةةب ؽةةزارح الزةةْرثيي الغةةبسٓ 

 اللبغن الوؾْرٓ.

   

 3هقزر اخزيبرٓ  4 -5

 الوقزراد اإلخزيبريخ

 

MPE  هؼبلغخ الويبح 

دراطةخ  –بثبد األعِةشح الوظةزتدهخ ؽظة –هؼبلغخ الويبح لألغةزاف الوتزلفةخ  –رؾليالد الويبح 

 لزـوين ّؿيبًخ ّإؽزيبعبد الطبقخ ّإقزـبديبرِب ثبلٌظجخ للطز  الزئيظيخ للوؼبلغخ ّإسالخ الولْؽخ .

 

MPE ٌُدطخ ثززّليخ 

 –التبم ّمز  رـةٌيؼخ  –أًْاع الشيذ  –مز  الزٌقيت  –ًظزيبد رمْيي الشيذ التبم  –هقدهخ   

رٌقيةخ الوٌزغةبد الجززّليةخ  –ػوليبد الزمظيز ّرؾظةيي الجٌةشيي  –الزقطيز ػوليبد ّّؽداد  –مز  الزمزيز 

 اإلكبفبد الوتزلفخ ّر صيزُب. –

 

MPE الظزيبى صٌبئٔ الطْر 

إطةزٌزبط  –إطةزٌزبط الوؼةبدالد الؾبكوةخ  –هقدهخ ّرؼزيةف الزغيةزاد فةٔ الظةزيبى صٌةبئٔ الطةْر 

رطجيقبد الظزيبى صٌبئٔ الطْر فٔ هغبل األعِشح  – هزاعؼخ الٌذعخ فٔ الوغبل –هفبقيد اللغْم فٔ األًبثيت 

 الطز  الؾظبثيخ الوظزتدهخ فٔ الظزيبى صٌبئٔ الطْر.  -الويمبًيميخ

MPE  رؾليخ الويبح 

الطةز  المِزثبئيةخ  –الطز  الغؼبئيخ  –الطز  الؾزاريخ  –مز  الزؾليخ  –أطض رؾليخ الويبح  

 –الزؾليخ ثبطزتدام الطبقةبد الغديةدح ّالوزؾةددح  –يد الوؼزز  الزؾليخ ثبطزتدام الزْل –الطز  الميويبئيخ  –

 إقزـبديبد رؾليخ الويبح .

MPE ّقْد ّسيْد 

أًةْاع  –رمٌْلْعيب الْقْد  –الْقْد الغبسٓ  –الْقْد الظبئل  –الْقْد الـلت  –أًْاع الشيْد 

 رمٌْلْعيب الزشييذ. –سيْد الزشييذ 
MPE  خطْم أًبثيت 

   



 هندسةالقوى الميكانيكيةقسم 

هؼبدلخ مبقخ الؾزكخ ّالقْٓ الديٌبهيميةخ فةٔ الوْائةغ الوٌظةبثخ  –األّػيخ اإلًظيبة اللشط داخل 

الةزؾمن  –ًظزيةخ إًزقةبل اللةغن  –اإلًظيبة الغيز هظزقز فةٔ األًبثيةت  –الطبقخ الوٌقْلخ ثْاططخ األًبثيت  –

 فٔ التشاًبد .

MPE مبقخ عديدح ّهزغددح 

مبقةةخ الزيةةبػ  –  إطةةزتداهِب الطبقةةخ الؼوظةةيخ ّمةةز –الوـةةبدر الوتزلفةةخ للطبقةةخ  –هقدهةةخ 

األًظوةخ ّالززثيٌةةبد  –الطبقةخ الِيدرّليميةةخ  –مبقةةخ المزلةخ الؾيْيةخ ّأًظوةةخ إطةزتداهِب  –ّأًظوةخ رؾْيلِةب 

 إقزـبديبد الطبقخ. –رتشيي الطبقخ  –الوظزتدهخ 

MPE هجبدالد ؽزاريخ 

أًةةْاع الوجةةبدالد  –الغليةةبى ّالزمضيةةف  –هزاعؼةةخ ألطةةض إًزقةةبل الؾةةزارح ّالةةديٌبهيمب الؾزاريةةخ 

الوجةبدالد  –الوجبدالد الؾزاريخ ااد الْطن الوظةبهٔ الظةبكي  –الوجبدالد الؾزاريخ الولغْمخ  –الؾزاريخ 

 رؾظيي كفباح ًظن رجبدل الؾزارح. –رـوين الوجبدالد الؾزاريخ  –الؾزاريخ ااد الْطن ػجيَ الغليبى 

MPE أداا الوؾزكبد 

 –أداا الؾزارح الضبثذ الظزػخ لألؽوبل الوتزلفةخ  –خلٔ خـبئؾ األداا لوؾزكبد اإؽززا  الدا

 الوٌظوبد ّأًْاػِب ّإطزتداهِب. –إخزجبر الوؾزكبد ّإخزجبر األداا 

MPE آالد الوْائغ 

  –رزكيت ّرـٌيف ّأداا الٌفبخبد الٌبثذٍ  –رزكيت ّرـٌيف الوزاّػ الٌبثذح ّرؾليل أدااُب 

 

ًظزيةخ  –ًظزيةخ الةدفغ ّالغةز  –لةْاغن الٌبثةذٍ ال –رزكيةت ّرـةٌيف ّأداا الولةتبد الٌبثةذٍ 

ّطةةبئل الٌقةةل  –رزكيةةت ّرـةةٌيف ّأداا الولةةتبد الوؾْريةةخ  –الظةةطْػ اإلًظةةيبثيخ الدافؼةةخ )اإليزفْيةةل  

 رطجيقبد آالد الوْائغ فٔ هغبل الطبقخ الوزغددح. –الِيدرّليمٔ 

MPE الطبقخ الؼوظيخ 

رتةةشيي الطبقةةخ  –ًظوةةخ الفْرْغزافيةةخ األ –الؼبكظةةبد ّالؼدطةةبد  –رغويةةغ الطبقةةخ الؼوظةةيخ 

 إقزـبديبد الطبقخ الؼوظيخ. –الؼوظيخ 

 

MPE الطبقخ الٌّْيخ 

 –رْليد الؾةزارح ّإًزقبلِةب فةٔ الوفةبػالد  –هجبدا ًظزيخ الوفبػالد  –أطض الفيشيبا الٌّْيخ 

 .إقزـبديبد الطبقخ الٌّْيخ –أهي الوفبػالد ّإخزجبر هْاقغ الوؾطبد  –أًْاع الوفبػالد 

 

 الوغوْػخ الضبًيخ

 

MPE ٔرجزيد ّرظتيي ػوظ 

رـةوين أعِةشح رظةتيي الويةبٍ ثبلطبقةخ  –األًظوخ الؾزاريخ الؼوظةيخ  –رغويغ الطبقخ الؼوظيخ 

 رـوين هؼداد الزجزيد ثبلطبقخ الؼوظيخ. –رؾْيل الطبقخ الؼوظيخ إلٔ مبقخ كِزثيخ  –الؼوظيخ 

 

MPE رؾمن هٌظْهبد رجزيد ّرمييف ُْاا 

الوغظةةبد  –األعةةشاا الٌبقلةةخ لقةةْٓ الةةزؾمن  –ؿةةوبهبد الةةزؾمن  –من الِيةةدرّليمٔ أطةةض الةةزؾ

رطجيقبد : مز  الزؾمن فٔ درعبد ؽزارح غزفخ الزجزيد  –ػٌبؿز الزؾمن المِزثيخ ّاإللمززًّيخ  –ّأًْاػِب 

لوزرغةغ الةدّائز التبؿةخ ثبطةزتدام الوةبا الظةبخي ّالجةبرد ّالِةْاا ا –هٌظْهبد الزِْيخ ّرمييف الِْاا  –

 دّائز الؾوبيخ لوْرْر اللبغن. –للزؾمن فٔ درعبد الؾزارح ّرمْثخ األعْاا الوميفخ 

 

MPE  ًظن ّقْد ّإؽززا 

هٌظْهةةبد إؽزةةزا   –هٌظْهةةبد إؽزةةزا  الْقةةْد الظةةبئل  –هٌظْهةةبد إؽزةةزا  الْقةةْد الغةةبسٓ 

هٌظْهبد  –بد الديشل هٌظْهبد الْقْد فٔ هؾزك –هٌظْهبد الْقْد فٔ هؾزكبد الجٌشيي  –الْقْد الـلت 

 رطجيقبد أخزٓ فٔ هٌظْهبد الْقْد. –الْقْد فٔ الزْرثيٌبد الغبسيخ 

 

MPE ٔرمٌْلْعيب الغبس الطجيؼ 

ًقل ّإهداد  –إطبلخ الغبس الطجيؼٔ  –رمٌْلْعيب رـٌيغ الغبس الطجيؼٔ  –إطزتزاط الغبس الطجيؼٔ 

 الغبس الطجيؼٔ.
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MPE ٔرؾمن ُيدرّليم 

 –الولةةتبد ّالوؾزكةةبد الِيدرّليميةةخ  –الةةزؾمن الِيةةدرّليمٔ  –مٔ أطةةض الةةزؾمن الِيةةدرّلي

 –ؿةوبهبد اللةغن ّالظةزيبى  –الززكيجبد اآلليةخ للةزؾمن  –األعشاا الٌبقلخ لقْٓ الزؾمن  –ؿوبهبد الزؾمن 

 رطجيقبد فٔ هغبالد أًظوخ الطبقخ الويمبًيميخ . –هقدهخ ألًظوخ الوْائغ 

 

MPE رـوين آالد ُيدرّليميخ 

رـوين هٌؼ د اإلًظيبة الٌـف قطةزٓ  –هٌؾٌيبد األداا  –رـوين الولتبد ّالزّافغ ًظزيخ 

 رـوين ػغلخ ثلزْى. –رْؿيالد ثتطْم األًبثيت  –
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  الزاثؼخ الفزقخ ربثغ 

 

 هالؽظبد الوطلْة ردريظَ هب يزن ردريظَ الالئؾخ الوبدح الفزقخ م

 ــــــل الـــــــــــدراطٔ الضبًٔالفـــــــــــــــــــــ

 اآلد رْرثيٌيخ 4 -1

الةدّراد الؾزاريةخ الزةٔ رؼوةل ػليِةةب اآلالد  –أًةْاع اآلالد الزْرثيٌيةةخ  –ًظزيةخ ّرـةوين اآلالد الزْرثيٌيةخ 

رد  –طةزيبى الجتةبر خةالل ريةغ رزثيٌةبد الةدفغ  –طةزيبى الجتةبر خةالل أثةْا  رزثيٌةبد الجتةبر  –الزْرثيٌيخ 

ػْاهةل األداا ػٌةد األؽوةبل الوزغيةزح  –أًظوةخ اإلطةزٌشا( ّإػةبدح الزظةتيي فةٔ الززثيٌةبد الجتبريةخ  –الفؼل 

ًظزيةخ ّرـةوين رزثيٌةبد  –رٌظةين الظةزػخ فةٔ الززثيٌةبد الجتبريةخ  –ّمز  الةزؾمن فةٔ الززثيٌةبد الجتبريةخ 

األعةشاا الزئيظةيخ فةٔ  –لجتةبر الدّراد الؾزاريخ الزٔ رؼول ػليِب رزثيٌبد ا –أًْاع رزثيٌبد الغبس  –الجتبر 

كةةْاغن  –أداا الززثيٌةةبد الغبسيةةخ  –كةةل هةةي رزثيٌةةبد الغةةبس التبؿةةخ ثوؾطةةبد القةةْٓ ّالوؾزكةةبد الٌفبصةةخ 

هداخل ّهتبرط رزثيٌبد الغبس الوظزتدهخ فٔ الطبئزاد  –رـوين ّمز  رجزيد ريغ رزثيٌبد الغبس  –الِْاا 

 الدّرح الوزكجخ. –رزثيٌبد الغبس غز( اإلؽززا  الوظزتدهخ فٔ  -ّرـوين الٌْاػز
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9- Design and 

methods of cooling 

عذد اطاتيع انذراطح 

انفعهيح اقم مه عذد اطاتيع 

انفصم انذراطّ 

 تاطثُعيه اَ حالحح.

 تظثة االتّ:

اطثُع امتحان اعمال  -

 انفصم

 اطثُع امتحان انتخهفاخ  -

 االجاساخ انزطميح -

اعطاء رئيض انجامعح -

اجاسج يُمّ االرتعاء 

َانخميض تظثة أحذاث 

 انشغة داخم انجامعح

 

ىقص فّ عذد اطاتيع ٌذا ان

انذراطح انفعهيىح يتثعً 

حذف اَ اختصار تعض 

اجشاء انمحتُِ انعهمّ 

 نهمقزر
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methods of 
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Diffuser design. 
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10- Inlet and outlet 

ports of gas turbines 

used in airplanes- 

Diffuser design. 

Combustion  -11

chambers in gas 

e enginesturbin 

 هؾطبد قْٓ 4 -2
ًظةن هيةبح  –هْلةداد الجتةبر  –دّرح راًمي هةي ّعِةَ الٌظةز الضزهْديٌبهيميةخ  –هـبدر الطبقخ ّإطزتداهِب 

 –هؾطةةبد القةةْٓ الٌّْيةةخ  –دّرح الوزكجةةخ الوؾطةةبد الغبسيةةخ ّالةة –ًظةةن الزجزيةةد  –الزغذيةةخ ّالويةةبح الومضفةةخ 

 إقزـبديبد الطبقخ

   

 رؾمن الٔ فٔ هٌظْهبد الطبقخ 4 -3

رطةةن رةةدفق  –الزطةةن الـةةٌدّقٔ ّدالةةخ الٌقةةل  –الةةٌظن الوفزْؽةةخ ّالوغلقةةخ  –ًوذعةةخ ثؼةةق الةةٌظن الطجيؼيةةخ 
 –اإلطةزقزار ّدراطةزخ  –فيةخ الزغذيخ التل –رؾليل اإلطزغبثخ الززدديخ  –الٌوذعخ ثوزغيزاد الؾبلخ  –اإلػبرح 

الشّايةب  –مز  رـوين ًظن رؾمن الزغذيخ التلفيخ )الشّايب الوزقدهةخ  –رؾليل ًيمْطذ  –رؾليل هظبر الغذّر 
 الزؾمن فٔ اللغْم ّالظزػبد ّهؼدل الظزيبى –الزؾمن فٔ درعبد الؾزارح  –   الوزتلفخ

   

 4هقزر اخزيبرٓ   -4

 الوقزراد اإلخزيبريخ

 

MPE خ الويبح هؼبلغ 

دراطةخ  –ؽظةبثبد األعِةشح الوظةزتدهخ  –هؼبلغخ الويبح لألغةزاف الوتزلفةخ  –رؾليالد الويبح 

 لزـوين ّؿيبًخ ّإؽزيبعبد الطبقخ ّإقزـبديبرِب ثبلٌظجخ للطز  الزئيظيخ للوؼبلغخ ّإسالخ الولْؽخ .

 

MPE ٌُدطخ ثززّليخ 

 –التبم ّمز  رـةٌيؼخ  –أًْاع الشيذ  –مز  الزٌقيت  –ًظزيبد رمْيي الشيذ التبم  –هقدهخ   

رٌقيةخ الوٌزغةبد الجززّليةخ  –ػوليبد الزمظيز ّرؾظةيي الجٌةشيي  –ػوليبد ّّؽداد الزقطيز  –مز  الزمزيز 

 اإلكبفبد الوتزلفخ ّر صيزُب. –

 

MPE الظزيبى صٌبئٔ الطْر 

إطةزٌزبط  – إطةزٌزبط الوؼةبدالد الؾبكوةخ –هقدهخ ّرؼزيةف الزغيةزاد فةٔ الظةزيبى صٌةبئٔ الطةْر 

رطجيقبد الظزيبى صٌبئٔ الطْر فٔ هغبل األعِشح  –هزاعؼخ الٌذعخ فٔ الوغبل  –هفبقيد اللغْم فٔ األًبثيت 

 الطز  الؾظبثيخ الوظزتدهخ فٔ الظزيبى صٌبئٔ الطْر.  -الويمبًيميخ

 

 

 

 

MPE  رؾليخ الويبح 

الطةز  المِزثبئيةخ  –ئيخ الطز  الغؼب –الطز  الؾزاريخ  –مز  الزؾليخ  –أطض رؾليخ الويبح  

 –الزؾليخ ثبطزتدام الطبقةبد الغديةدح ّالوزؾةددح  –الزؾليخ ثبطزتدام الزْليد الوؼزز   –الطز  الميويبئيخ  –

 إقزـبديبد رؾليخ الويبح .

 

MPE ّقْد ّسيْد 

أًةْاع  –رمٌْلْعيب الْقْد  –الْقْد الغبسٓ  –الْقْد الظبئل  –الْقْد الـلت  –أًْاع الشيْد 

 رمٌْلْعيب الزشييذ. –الزشييذ  سيْد

 

MPE  خطْم أًبثيت 

هؼبدلخ مبقخ الؾزكخ ّالقْٓ الديٌبهيميةخ فةٔ الوْائةغ الوٌظةبثخ  –اإلًظيبة اللشط داخل األّػيخ 
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الةزؾمن  –ًظزيةخ إًزقةبل اللةغن  –اإلًظيبة الغيز هظزقز فةٔ األًبثيةت  –الطبقخ الوٌقْلخ ثْاططخ األًبثيت  –

 فٔ التشاًبد .

 

MPE قخ عديدح ّهزغددحمب 

مبقةةخ الزيةةبػ  –الطبقةةخ الؼوظةةيخ ّمةةز  إطةةزتداهِب  –الوـةةبدر الوتزلفةةخ للطبقةةخ  –هقدهةةخ 

األًظوةخ ّالززثيٌةةبد  –الطبقةخ الِيدرّليميةةخ  –مبقةةخ المزلةخ الؾيْيةخ ّأًظوةةخ إطةزتداهِب  –ّأًظوةخ رؾْيلِةب 

 إقزـبديبد الطبقخ. –رتشيي الطبقخ  –الوظزتدهخ 

 

MPE هجبدالد ؽزاريخ 

أًةةْاع الوجةةبدالد  –الغليةةبى ّالزمضيةةف  –هزاعؼةةخ ألطةةض إًزقةةبل الؾةةزارح ّالةةديٌبهيمب الؾزاريةةخ 

الوجةبدالد  –الوجبدالد الؾزاريخ ااد الْطن الوظةبهٔ الظةبكي  –الوجبدالد الؾزاريخ الولغْمخ  –الؾزاريخ 

 ًظن رجبدل الؾزارح.رؾظيي كفباح  –رـوين الوجبدالد الؾزاريخ  –الؾزاريخ ااد الْطن ػجيَ الغليبى 

 

MPE أداا الوؾزكبد 

 –أداا الؾزارح الضبثذ الظزػخ لألؽوبل الوتزلفةخ  –خـبئؾ األداا لوؾزكبد اإؽززا  الداخلٔ 

 الوٌظوبد ّأًْاػِب ّإطزتداهِب. –إخزجبر الوؾزكبد ّإخزجبر األداا 

 

MPE آالد الوْائغ 

 –رـةٌيف ّأداا الٌفبخةبد الٌبثةذٍ رزكيةت ّ –رزكيت ّرـٌيف الوةزاّػ الٌبثةذح ّرؾليةل أدااُةب 

ًظزيةةخ الظةةطْػ  –ًظزيةةخ الةةدفغ ّالغةةز  –اللةةْاغن الٌبثةةذٍ  –رزكيةةت ّرـةةٌيف ّأداا الولةةتبد الٌبثةةذٍ 

 –ّطبئل الٌقةل الِيةدرّليمٔ  –رزكيت ّرـٌيف ّأداا الولتبد الوؾْريخ  –اإلًظيبثيخ الدافؼخ )اإليزفْيل  

 غددح.رطجيقبد آالد الوْائغ فٔ هغبل الطبقخ الوز

 

MPE الطبقخ الؼوظيخ 

رتةةشيي الطبقةةخ  –األًظوةةخ الفْرْغزافيةةخ  –الؼبكظةةبد ّالؼدطةةبد  –رغويةةغ الطبقةةخ الؼوظةةيخ 

 إقزـبديبد الطبقخ الؼوظيخ. –الؼوظيخ 

MPE الطبقخ الٌّْيخ 

 –رْليد الؾةزارح ّإًزقبلِةب فةٔ الوفةبػالد  –هجبدا ًظزيخ الوفبػالد  –أطض الفيشيبا الٌّْيخ 

 إقزـبديبد الطبقخ الٌّْيخ. –أهي الوفبػالد ّإخزجبر هْاقغ الوؾطبد  –بػالد أًْاع الوف

 

 الوغوْػخ الضبًيخ

 

MPE ٔرجزيد ّرظتيي ػوظ 

رـةوين أعِةشح رظةتيي الويةبٍ ثبلطبقةخ  –األًظوخ الؾزاريخ الؼوظةيخ  –رغويغ الطبقخ الؼوظيخ 

 الزجزيد ثبلطبقخ الؼوظيخ. رـوين هؼداد –رؾْيل الطبقخ الؼوظيخ إلٔ مبقخ كِزثيخ  –الؼوظيخ 

 

MPE رؾمن هٌظْهبد رجزيد ّرمييف ُْاا 

الوغظةةبد  –األعةةشاا الٌبقلةةخ لقةةْٓ الةةزؾمن  –ؿةةوبهبد الةةزؾمن  –أطةةض الةةزؾمن الِيةةدرّليمٔ 

رطجيقبد : مز  الزؾمن فٔ درعبد ؽزارح غزفخ الزجزيد  –ػٌبؿز الزؾمن المِزثيخ ّاإللمززًّيخ  –ّأًْاػِب 

الةدّائز التبؿةخ ثبطةزتدام الوةبا الظةبخي ّالجةبرد ّالِةْاا الوزرغةغ  –ّرمييف الِْاا هٌظْهبد الزِْيخ  –

 دّائز الؾوبيخ لوْرْر اللبغن. –للزؾمن فٔ درعبد الؾزارح ّرمْثخ األعْاا الوميفخ 

 

MPE  ًظن ّقْد ّإؽززا 

هٌظْهةةبد إؽزةةزا   –هٌظْهةةبد إؽزةةزا  الْقةةْد الظةةبئل  –هٌظْهةةبد إؽزةةزا  الْقةةْد الغةةبسٓ 

هٌظْهبد  –هٌظْهبد الْقْد فٔ هؾزكبد الديشل  –هٌظْهبد الْقْد فٔ هؾزكبد الجٌشيي  –ْقْد الـلت ال

 رطجيقبد أخزٓ فٔ هٌظْهبد الْقْد. –الْقْد فٔ الزْرثيٌبد الغبسيخ 

 

MPE ٔرمٌْلْعيب الغبس الطجيؼ 

ًقل ّإهداد  –ٔ إطبلخ الغبس الطجيؼ –رمٌْلْعيب رـٌيغ الغبس الطجيؼٔ  –إطزتزاط الغبس الطجيؼٔ 



 هندسةالقوى الميكانيكيةقسم 

 الغبس الطجيؼٔ.

 

MPE ٔرؾمن ُيدرّليم 

 –الولةةتبد ّالوؾزكةةبد الِيدرّليميةةخ  –الةةزؾمن الِيةةدرّليمٔ  –أطةةض الةةزؾمن الِيةةدرّليمٔ 

 –ؿةوبهبد اللةغن ّالظةزيبى  –الززكيجبد اآلليةخ للةزؾمن  –األعشاا الٌبقلخ لقْٓ الزؾمن  –ؿوبهبد الزؾمن 

 فٔ هغبالد أًظوخ الطبقخ الويمبًيميخ .رطجيقبد  –هقدهخ ألًظوخ الوْائغ 

 

MPE رـوين آالد ُيدرّليميخ 

رـوين هٌؼ د اإلًظيبة الٌـف قطةزٓ  –هٌؾٌيبد األداا  –ًظزيخ رـوين الولتبد ّالزّافغ 

 رـوين ػغلخ ثلزْى. –رْؿيالد ثتطْم األًبثيت  –
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 –الؼزّم الؼبهةخ فةٔ كزاطةخ الؼةزّم ّالوْاؿةفبد  –ػقْد الوقبّالد  –د ػقْد ّهْاؿفبد : أًْاع الؼقْ
الوْاؿةةفبد ّالؼةةزّم الفٌيةةخ الؼبهةةخ  –الؼقةةْد اإلداريةةخ  –ؿةةيبغخ الوْاؿةةفبد الفٌيةةخ لألػوةةبل الٌِدطةةيخ 

رطجيقةبد  –الوْاؿةفبد الفٌيةخ ألػوةبل رمييةف الِةْاا  –هْاؿفبد األػوةبل المِزثيةخ  –لألػوبل الويمبًيميخ 
 طخ ؽبلخّدرا
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انىقاط  ارجُ اضافح

االتيح انّ انمحتُِ 

 :فّ انالئحح
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يتم إختيار انمُضُع  يزن االػالى ػي هْكْػبد ثؾضيخ فٔ هغبل ٌُدطخ القْٓ الويمبًيميخ

 تىاًء عهّ رغثح انطانة
  

 

 


