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 :
ً
 مقدمة أوال

من   العديد  ن  بير والتداخل  الكببر  العلمي  للتطور   
ً
الكليات  نظرا من  العديد  داخل  أو  الواحدة  الكلية  داخل  التخصصات 

ي  
ن التخصصات التر ي تمثل مزجا بير

امج الجديدة التر اتيجية الجامعة إلي استحداث العديد من البر
بالجامعة، اتجهت اسبر

امج يجب أن    ألن هذه البر
ً
ي بحاجات سوق العمل، ونظرا

ات التكنولوجية والتطور العلمي وتفن ي مع  تواكب التغبر
تتماش 

معايبر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ومع المعايبر الحاكمة لمنتج تعليمي يتماش  مع المعايبر التعليمية  

القياسية األكاديمية  المعايبر  مع  يتوافق  المعتمدة، وبما  الساعات  نظام  باستخدام  تم تصميمها  لذلك    2018  الدولية، 

(NARS-2018   )  ي خطط دراسية 2020اإلطار المرجعي للقطاع الهندشي  و
ي تبتن

، وسهولة فن ن مما يحقق مرونة للدارسير

ات.   تتوافق مع تلك المتغبر

 :
ً
 األحكام العامة ثانيا

 [: منح الدرجات العلمية1مادة ] 

ي أحد التخصصات اآلتية:  تمنح جامعة المنصورة بناء  
 عىل طلب مجلس كلية الهندسة درجة البكالوريوس فن

 الهندسة الطبية والحيوية .1

 هندسة االتصاالت والحاسبات .2

 هندسة الميكاترونيكس  .3

 هندسة البناء والتشييد  .4

 الهندسة الكيميائية والبيئية .5

 هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة .6

 هندسة البنية التحتية والبيئة .7

 المستدامة العمارة هندسة .8

 المستدامة  المياه هندسة .9

 اإلنشائية الهندسة .10

 المتقدمة للتكنولوجيا   المواد  هندسة .11

 الذكاء االصطناعي  هندسة .12

ي التخصص  
امج للحصول عىل الدرجة العلمية فن ط عىل الطالب إتمام المتطلبات األكاديمية الالزمة ألحد تلك البر ويشبر

امج با ي نطاق تخصصه وتكون الدراسة بتلك البر
امج الجديدة كل فن ي البر

ية،  المطلوب. عىلي أن تتم الدراسة فن ن للغة اإلنجلبر

وباستخدام نظام الساعات المعتمدة، وعىل الطالب أن يكون عىل علم بالمتطلبات والقواعد، ومسئوال عن تحقيق جميع  

 المتطلبات والقواعد المنظمة. 
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امج2مادة ]   [: نظام الدراسة بالبر

ي 
امج هو نظام الساعات المعتمدة األمريكي فن  إطار الفصل الدراشي الواحد. نظام الدراسة المتبع بتلك البر

 لإلطار المرجعي  3مادة ] 
ً
 2020[: معيار الساعة المعتمدة طبقا

ات النظرية:  .1  بالنسبة للمحاضن

ة مدتها ساعة واحدة أسبوعيا خالل الفصل الدراشي الواحد   تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل محاضن

 بالنسبة للدروس العملية والتمارين التطبيقية:  .2

ة عملية أو تمارين مدتها  تحتسب ساعة   ساعة أسبوعيا خالل الفصل الدراشي الواحد  3-2معتمدة واحدة لكل فبر

 [: المجلس األكاديمي 4مادة ] 

ن برئاسككة ا.د    نامج بقرار من رئ س الجامعة بناء  عىل ترحككيح مجلس الكلية لمدة عامير يشكككل المجلس األكاديمي إلدارة البر

 عميد الكلية وعضوية كل من: 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .1

نامج.  .2 قسام المعنية بالبر
ٌ
 رؤساء األ

نامج.   .3  المدير التنفيذي للبر

أستاذ أو أستاذ مساعد من األقسام العلمية المتخصصة، ويتم ترحيحه من قبل العميد بعد أخذ رأى مجلس القسم   .4

ن عىل األكبر إل عضوية  ن من المدرسير ي حاالت خاصة ضم اثنير
 المجلس. ويجوز فن

ة من داخل الكلية أو خارجها .5  عضوين من ذوي الخبر

نامج أداء جميع وظائف األقسكككككككككام العلمية بالكلية فيما يتعلق عشكككككككككئون التعليم والطالب، وفيما يخص   وللمجلس األكاديمي للبر

 توزيككككع األعباء التدريسية عىل أعضاء هيئة التدريس يراع المجلس األكاديمي المعايبر اآلتية: 

 حات األقسام العلمية وهي تمثل التخصص. ترحي .1

 استبيانات الطالب عن عدد مرات تدريس المقرر السابقة.  .2

 لتقييم األداء والمتابعة.  .3
ُ
نامج طبقا  رأى إدارة البر

نامج5مادة ]   [: المدير التنفيذي للبر

ن لكل برنامج نوعي مدير تنفيذي بقرار من األسككككككككككككتاذ الدكتور رئ س الجامعة بعد ترحككككككككككككيح من األسككككككككككككتاذ الدكتور عميد  يعير

نامج بدرجة أسككككككتاذ  ي مجال )مجاالت( تخصككككككص البر
ن فن الكلية عىل أن يكون من أحد أعضككككككاء هيئة التدريس المتخصككككككصككككككير
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نكامج   ن األول، ويقوم المكدير التنفيكذي للبر وط التعيير ن قكابلكة للتجكديكد بنفس م  ن ميالديير مسككككككككككككككككاعكد عىل األقكل، لمكدة عكامير

 بالمهام التالية: 

نامج. تنفيذ الالئح .1  ة الداخلية للبر

ي ترحيح السادة أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء التدريس.  .2
ن األقسام العلمية فن  التنسيق بير

اف عىل عمليات التسجيل األكاديمي للطالب.  .3  اإلم 

نامج.  .4 اف عىل أعمال الجهاز اإلداري للبر  اإلم 

نامج.  .5 اف عىل انتظام اإلرحاد األكاديمي بالبر  اإلم 

 للجداول الدراسية المعتمدة. متابعة  .6
ً
 انتظام العملية التعليمية طبقا

اف عىل امتحانات نهاية الفصل وامتحانات منتصف الفصل الدراشي )إن وجدت( وتنظيمها.  .7  اإلم 

ة.  .8 ن اكات مع جهات تدريب متمبر ي وعقد م 
اف عىل التدريب الميدانن  اإلم 

 . القيام بأمانة المجلس باللجنة الفرعية للمجلس األكاديمي  .9

نامج.  .10 اف عىل المؤتمر العلمي للبر  التنظيم واإلم 

نامج ورفعها إل اإلدارة العليا بالكلية.  .11  إعداد االستمارات الخاصة بالمستحقات المالية بالبر

ات وقاعات تمارين ومعامل دراسية وأجهزة.  .12 نامج من مدرجات وقاعات محاضن اف عىل تطوير البنية التحتية للبر  اإلم 

اف عىل استي .13  لمعايبر الهيئة القومية لالعتماد وضمان جودة التعليم. اإلم 
ً
 فاء جميع متطلبات الجودة طبقا

14.  . وعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
نامج لتقديمها لوحدة إدارة المش   إعداد الدراسة الذاتية السنوية للبر

امج با[: المنسق العام للتحول الرقمي 6مادة ]   لبر

ن بقرار من األستاذ  الكلية  ب  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بعد ترحيح من األستاذ الدكتور    عميد الكليةالدكتور    يعير

امج من السادة األساتذة أو األساتذة المساعدين  ( منسق عام للتحول الرقمي للبر )إذا ما توافر بالكلية ثالث برامج فأكبر

ي العمل بنظام الساعات المع
ات فن ن قابلة للتجديد  بالكلية من أصحاب الخبر ن ميالديير امج الجديدة لمدة عامير تمدة والبر

امج بالمهام التالية:  ن األول، ويقوم المنسق العام للتحول الرقمي للبر وط التعيير  بنفس م 

امج وتدقيقها بعد موافقة المجالس المختصة.  .1  مراجعة أعمال التسجيل لجميع البر

ول .2 ول واستيفاء مراحل الكنبر  النهائية بعد موافقة المجالس المختصة.  مراجعة أعمال الكنبر

امج.  .3 اف عىل متابعة الصحيفة المالية لطالب البر  اإلم 

امج.  .4  مراجعة أعمال الجودة بالبر

وط القيد ومتطلبات االلتحاق7مادة ]   [: شر

ي 
وط العامة المنصوص عليها فن امج باإلضافة إل الش  ي هذه البر

ط لقيد الطالب لدرجة البكالوريوس فن الالئحة التنفيذية  يشبر

: 75)مادة   ( من قانون تنظيم الجامعات ما يىلي
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ي يحددها المجلس االعىل للجامعات.  .1
وط القبول التر  أن يكون الطالب مستوفيا لش 

 أن يكون الطالب حاصال عل حهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها حعبة رياضيات.  .2

ي  .3
امج.  أن يكون الطالب مستوفيا للقواعد الداخلية التر  يقرها مجلس الكلية عشأن قبول الطالب بهذه البر

( وإعادة القيد8مادة ]  نامج الدراسي وط التحويل )تغيبر البر  [: شر

ن الذين يرغبون   ي عىل الطالب المحولير
ي االلتحاق للدراسة    فن

امج    فن ان يكونوا    بنظام الساعات المعتمدة أحد تخصصات البر

ي يقرها مجلس الكلية ويقوم بتطبيقها وكيل الكلية لشئون التعليم    ومن  (000قد أنهوا مقررات المستوى )
خالل القواعد التر

مكتب   إال عن طريق  التحويل  يتم  ال  أخري  من جامعة  أو  الجامعة  داخل  أخري  من كلية  التحويل  وإذا كان  والطالب، 

، ويتم عمل موازنة للطالب طبقا لجدول ) التحويالت المركزي ومع بداية العام  (. 1الدراشي

 ( الرمز والتقدير المناظران لدرجة التقييم الحاصل عليها الطالب عند التحويل1جدول )
ن إىل نظام الساعات المعتمدة   ن الدراسيير  من نظام الفصلير

 التقدير عدد النقاط النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب 

 F 0.00 )راسب(%  50أقل من 

 D 1.00 )ناجح بقواعد الرأفة(  % 50حتر أقل من  40%

 D 1.00 %  55% حتر أقل من  50

 D+ 1.30 %  60% حتر أقل من  55

 C- 1.70 %  65% حتر أقل من  60

 C 2.00 % 68% حتر أقل من  65

 C+ 2.30 %  71% حتر أقل من  68

 B- 2.70 %  75% حتر أقل من  71

 B 3.00 %  80من % حتر أقل  75

 B+ 3.30 %  85% حتر أقل من  80

 A- 3.70 %  90% حتر أقل من  85

 A 4.00 %  95% حتر أقل من  90

 A+ 4.00 %  100% حتر  95

امج المعتمدة أن يكونوا قد أنهوا   .1 ي أحد تخصصات البر
ي االلتحاق للدراسة فن

ن الذين يرغبون فن عىل الطالب المحولير

ي يحددها  4,00)النهاية القصوى    2,00( بمتوسط تقدير ال يقل عن  000)مقررات المستوى  
 للقواعد التر

ً
(، وطبقا

نامج.   مجلس الكلية ويقرها مجلس الجامعة، بناء  عىل القدرة االستيعابية للبر

وط يحددها مجلس الكلية ويقرها مجلس   .2  لش 
ً
ن من المسار العادي بنفس الكلية طبقا يجوز قبول الطالب المحولير

نامج. ال  جامعة بناء  عىل القدرة االستيعابية للبر

ن بالكليات نظام الخمس سنوات خارج كلية الهندسة   .3 جامعة المنصورة  –وعىل الطالب الذين سبق أن أمضوا سنتير

ي حصلوا عليها  
ي كانوا مقيدين بها يفيد بالدرجات التر

نامج أن يقدموا بيان حالة من الكلية التر ويرغبون االلتحاق بالبر

 كانوا قد حصلوا عىل ساعات معتمدة أم ال.   وإذا 
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ي كل عام دراشي بحسب ترت ب درجاتهم   .4
ن عىل الثانوية العامة أو ما يعادلها فن يجوز قبول الطالب الوافدين من الحاصلير

اح مقابل تكلفة الخدمات   ي ترد إل الكلية من اإلدارة العامة للوافدين ويتول مجلس الكلية اقبر
حيحات التر وفقا للبر

 لتعليمية بخالف الرسوم الجامعية المقررة بالنسبة لهؤالء الطالب. ا

نامج لمدة تصل إل أربعة فصول دراسية بحٍد أقصي وسبق   .5 ي البر
ويجوز للطالب الذين سبق لهم أن تركوا الدراسة فن

ي ذلك
نامج إذا رغبوا فن بالبر ي قضوها أن يعيدوا التسجيل 

ة التر ي الفبر
، بعد موافقة أن حصلوا عىل تقديرات عالية فن

 [. 11المجلس األكاديمي المختص وبما يتفق مع قواعد انتظام الدراسة مادة ] 

 [: متطلبات الحصول عىل الدرجة9مادة ] 

امج السالف ذكرها   ي البر
ط لحصول الطالب عىل درجة البكالوريوس فن :   [ 1مادة ] يشبر  هي

امج ماعدا برنامج هندسة البناء   ساعة معتمدة( عىل االقل 160أن يجتاز الطالب بنجاح عدد ) .1 ي جميع البر
فن

 ساعة معتمدة عىل األقل.  163والتشييد حيث يجب أن يجتاز الطالب عدد 

وع التخرج.  .2 ي مش 
 النجاح فن

3.  . ي
اكمي مثل التدريب الصيفن ي يكون التقييم فيها ناجح راسب وال تحتسب ضمن المعدل البر

 اجتياز المقررات التر

نامج الدراشي لمتطلبات التخرج عىل النحو التالي عىل أن يكون توزيككككع الموضوعا  .4 ي يحتوي عليها البر
 : (2جدول )  ت التر

امج عىل متطلبات التخرج    (2ج    دول )  توزي    ع ساعات البر

% Max % Min  المجموعات التخصصية 

 متطلبات الجامعة %8 كككك 

 متطلبات الكلية %20 كككك 

 متطلبات التخصص العام  %35 كككك 

 متطلبات التخصص الدقيق  كككك  28%
 

ي وضعتها الهيئة القومية لضمان 
حادية التر مع مراعاة أن تحقق الخطط الدراسية لكل برنامج المقررات والنسب االسبر

ي تشمل المقررات الدراسية التالية: 
 جودة التعليم والتر

 العلوم االجتماعية واإلنسانية .1

 إدارة األعمال  .2

 األساسيةالرياضيات والعلوم  .3

 الثقافة الهندسية  .4

 العلوم الهندسية األساسية  .5

 التطبيقات الهندسية والتصميم  .6

ي  .7
وع والتدريب الميدانن  المش 
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ي تنفيذ برامج الساعات المعتمدة 10مادة ] 
ن
 [ األقسام العلمية المشاركة ف

نامج  ككككككككككككك يش  يتبعه ومنها مواد    الذيرف المجلس األكاديمي لكل برنامج عىل تدريس جميع المقررات الدراسية )الفرعية( للبر

، وتحدد األقسكككككككككككككككام العلمية المنوط بها تدريس مقررات العلوم المختلفة بعد االنسكككككككككككككككانيات واللغة العربية والتقارير الفنية

ي نطاق تخصصه:  موافقة مجلس الكلية. عىل أن تتم الدراسة من
 خالل األقسام العلمية اآلتية كل فن

ونيات واالتصاالت  .1  قسم هندسة اإللكبر

 قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم .2

 قسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي  .3

 قسم الهندسة الكهربية .4

 قسم هندسة القوى الميكانيكية   .5

ياء الهندسية .6 ن  قسم الرياضيات والفبر

 قسم الري والهيدروليكا -قسم األحغال العامة  - اإلنشائية قسم الهندسة  .7

 قسم الهندسة المعمارية  .8

يككككح ووظائف األعضاء والصحة العامة من كلية الطب  .9 ي مجال التش 
 أقسام خارجية فن

ي  .10
 الحيوية والمكروبيولوجيا واإلجراءات الصيدالنية من كلية الصيدلةمجال الكيمياء العضوية و  أقسام خارجية فن

ي مجال اللغات  أقسام خ .11
بية أو اآلداب  -ارجية فن ية  -كلية البر ن  تخصص اللغة اإلنجلبر

ي مجال اإلدارة والتسويق .12
 أقسام خارجية من كلية التجارة فن

ن اإلدارة   .13 يعات وقوانير ي مجال التش 
 أقسام خارجية من كلية الحقوق فن

ن  نامج عىل أعضكاء هيئة التدريس المرحكحير  من األقسكام المعنية، وتعر  التوصكيات ويوافق المجلس األكاديمي إلدارة البر

ية.  ن  عىل مجلس الكلية إلقرارها، وتكون لغة الدراسة لجميع المقررات هي اللغة اإلنجلبر

 [: مدة الدراسة ومواعيدها11مادة ] 

نامج  لالدراسككة الخطة الدراسككية  ة فصككول دراسككية رئ سككية لجميع الطالب ويجوز أن ينتبي الطالب من موزعة عىل  لبر عشكك 

ي تسكككككع فصكككككول دراسكككككية 
نامج فن نامج.    متر دراسكككككة البر  من السكككككاعات المعتمدة المقررة للبر

وتقسكككككم السكككككنة اجتاز الحد األدنن

ن ينتبي كل منها بامتحان وذلك طبقا لما هو وارد بجداول المقررات ال ن رئ سككككير دراسككككية الملحقة بهذه  الدراسككككية الي فصككككلير

 وتنقسم السنة األكاديمية إل ثالثة فصول:  الالئحة. 

(: ويبدأ مع بداية العام الدراشي الجامعي ولمدة   .1 ي )فصل رئ سي
.   14الفصل الدراشي األول: فصل خريفن

ً
 أسبوعا تدريسيا

(: ويبدأ بعد أجازه منتصف العام الجامعي  .2 : فصل ربيعي )فصل رئ سي ي
.   14ولمدة    الفصل الدراشي الثانن

ً
 أسبوعا تدريسيا

3.   : ي
ي حهر يوليو ولمدة  )فصل إختياري(  الفصل الصيفن

.   7ويبدأ فن  أسابيع تدريسية مع مضاعفة ساعات المقرر الدراشي

 لألجندة االكاديمية.  ويتم القيد والتسجيل قبل بداية كل فصل دراشي 
ً
 طبقا
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ي الدراسة 12مادة ] 
ن
 [: قواعد االنتظام ف

ام بالقواعد الجامعية التالية: جميع الطالب  ن نامج عليهم االلبر ي البر
ن فن  المسجلير

 الرسوم الدراسية (1)

يتم دفع رسوم التسجيل والخدمات التعليمية عند بدء التسجيل، ويحدد مجلس الكلية الرسوم المطلوبة  

 للتسجيل والخدمات التعليمية بعد اعتمادها من مجلس الجامعة. 

 قواعد السداد  (2)

بالتسكككككجيل بالمسكككككتوى األعىل أو معرفة نتيجته إال بعد سكككككداد جميع الرسكككككوم الدراسكككككية للمسكككككتوى  ال يسكككككمح للطالب  

. وعند التخرج ال يستلم الطالب أوراقه وحهاداته الدالة عىل منح الدرجة إال بعد سداد جميع الرسوم الدراسية  األدنن

 المتأخرة كاملة. 

 المواظبة  (3)

ي سجل معد   يتول أستاذ المقرر 
ة تطبيقية أو عملية فن ة نظرية أو فبر ي بدء كل محاضن

تسجيل حضور الطالب فن

 : نامج مع مراعاة ما يىلي  لذلك من قبل حئون الطالب بالبر

لمقرر  التمكارين والعمىلي لسكككككككككككككككاعات  المن مجموع    %25الحكد السكككككككككككككككموح به لغيكاب الطالب بدون عذر مقبول هو ( أ )

، اإلنذار االول بعد تجاوز الطالب نسكككككككبة   ويتول أسكككككككتاذ المقرر إخطار إدارة حكككككككئون ن الطالب إلنذار الطالب مرتير

ي بعكد تجكاوزه نسكككككككككككككككبكة غيكاب    %10غيكاب  
, وبعكد ذلكك تعر  حكالكة %20من سككككككككككككككككاعكات المقرر، أمكا اإلنكذار الثكانن

 الطالب عىل المجلس األكاديمي التخاذ إجراءات حرمانه من دخول امتحان المقرر. 

نامج،   %25 إذا زادت نسكبة غياب الطالب عن ( ب) وكان غياب الطالب بدون عذر معتمد من المجلس األكاديمي للبر

ي حسككككككاب المعدل الفصككككككىلي والمعدل  
ي المقرر وتدخل نتيجة تقدير "محروم" فن

يسككككككجل للطالب تقدير محروم فن

اكمي العام للطالب.   البر

ي  (4)
 حالة االنقطاع الجزئ 

عىل الطالب أن يتقدموا بطلب إلخطار المرحد األكاديمي المخصص لهم من قبل المجلس األكاديمي عند انقطاعهم  

عن الدراسة لمدة تزيد عن أسبوع، وإذا كان االنقطاع نتيجة للمر  فيجب تقديم حهادة مرضية من مستشفن أو 

ي حكومي معتمد وتكون معتمدة من اإلدارة الطبية بالجامعة خالل التوقيتات المنصوص عليها.  وإذا لم    مركز طتر

المنصوص عليها، ويجب   التوقيتات  تقديم حهادة مرضية خالل  للمر  فيجب  نتيجة  االمتحان  الطالب  يدخل 

الغياب   ة  بفبر ن  القائمير الطالب  حئون  تخطر  وسوف  للجامعة  الطبية  اإلدارة  من  معتمدة  مرضية  حهادة  تقديم 

 المتوقعة للطالب.  

 وقف القيد  (5)

ي 
امج الجديدة يقوم الطالب عسداد الرسوم اإلدارية الخاصة بذلك.  فن   حالة قيام الطالب بوقف قيده بأحد البر
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 تغيبر العنوان    (6)

ي عنوان مراسلته. 
 عىل الطالب أن يخطر إدارة الكلية بأي تغيبر فن

 غرامة التأخبر   (7)

ي يقرها مجل إذا تأخر الطالب عن سداد الرسوم 
ي هذا الصددس الكلية ومجلس الجامعة يتم تطبيق القرارات التر

 .فن

 [: التسجيل األكاديمي والعبء الدراسي 13مادة ] 

 التسجيل (1)

ي المقررات الدراسية من خالل األجندة األكاديمية 
نامج باإلعالن عن مواعيد التسجيل فن يقوم المجلس األكاديمي للبر

ن لهم طبقا للتعليمات المدونة  المعتمدة، وعىل الطالب أن يراجعوا اختياراتهم مع   ن المخصصير المرحدين األكاديميير

نككامج عىل الموقع الرسكككككككككككككككمي للجككامعككة، ولن يسكككككككككككككككمح  ي الموقع الخككاص للبر
ي تعلن فن

نككامج والتر ي الككدليككل الخككاص بككالبر
فن

ن بالتسككجيل فسككوف يصككاحب ذلك غرامة تأخبر بعد  ي حال السككماح للمتخلفير
بالتسككجيل بعد المواعيد المحددة، وفن

.  العر   عىل المجلس األكاديمي

 اإلعالن  (2)

 تعلن المعلومات الخاصة بخطوات التسجيل مقدما قبل كل فصل دراشي )األجندة األكاديمية(. 

ي الفصل الواحد  (3)
ن
 العبء الدراسي ف

ي الفصل الدراشي الواحد  ككككككككككك يحدد الحد األدنن والحد األقص
ى لعدد الساعات المعتمدة المسموح للطالب بتسجيلها فن

 :  كما يىلي

 (: الحد األقىص للتسجيل3   دول )ج 

اكمي للطالب  م  الحد األقىص للتسجيل  المعدل البر

1 GPA<2  ساعة معتمدة  14 حتر 

2 2≤GPA<3  ساعة معتمدة  18 حتر 

3 3≤GPA  ساعة معتمدة  21 حتر 

ي فصكككىل الخريف والربيع هو   ( أ )
معتمدة سكككاعة  12الحد األدنن لعدد السكككاعات المسكككموح للطالب بتسكككجيلها فن

 .  فيما عدا حاالت التخرج أو التعبر )قيد المالحظة أكاديميا( بناء  عىل موافقة المجلس األكاديمي

ي بحد أقصكي مقررين وتزداد إل ( ب)
مقررات  3يجوز للطالب تسكجيل بع  المقررات الدراسكية بالفصكل الصكيفن

ي جميع األحوال ال يجوز تسككككككككجيل مشككككككككاريككككع ا
، وفن ي

ي حالة التخرج بالفصككككككككل الصككككككككيفن
لتخرج خالل الفصككككككككل فن

 . ي
 الدراشي الصيفن
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 [: المرشد األكاديمي 14مادة ] 

نامج مرحدا أكاديميا من أعضاء هيئة تدريس بواقع مرحد أكاديمي لكل   ن المجلس األكاديمي للبر طالب، وذلك    25يعير

ي يسجلها  
وفقا لظروفه  لتوجيه الطالب دراسيا ومساعدته عىل اختيار المقررات الدراسية مع تحديد عدد الساعات التر

اف عىل   باإلم  يقوم  الدراسة، كما  أثناء  ضه  ي تعبر
التر المشكالت  ، ومساعدته عىل حل  الدراشي وقدراته واستعداده 

 برنامج الدراسة للطالب ومتابعة تقدمه ومراقبة أدائه كجزء من العملية التعليمية. 

 لدخول الطال  .1
ً
. يقوم المرحد األكاديمي باالجتماع بطالبه عشكل دوري تجنبا  ب تحت مظلة اإلنذار األكاديمي

 ال تتم أية إجراءات إدارية للطالب إال من خالل المرحد األكاديمي وبموافقة كتابية منه.  .2

بتحديد  األ مرحد  اليقوم   .3 إدارة  لقاء  كاديمي  بهذا االجتماع يرفع إل  تقرير   ويتم عمل 
ً
الدراشي أسبوعيا الجدول 

نامج.   البر

ي اختيار برنامج الدراسة قبل التسجيل عىل الطالب أن يحصلوا عىل  .4
موافقة المرحد األكاديمي المخصص لهم فن

 . ي
ي كل فصل دراشي وفن الفصل الصيفن

ي المقررات فن
 فن

 [: اإلضافة والحذف واالنسحاب 15مادة ] 

يجوز للطالب بعد التسجيل أن يضيف أو يحذف أحد المقررات بطرق وخطوات يتم إقرارها من قبل المجلس   .1

نامج. األكاديمي ل  لبر

يجوز للطالب بعد موافقة المرحد األكاديمي أن يحذف مقررا أو أكبر حتر نهاية األسبوع الرابع فقط من الدراسة  .2

ي المادة ] 
 [. 13وذلك بما ال يخل بالعبء الدراشي المنصوص عليه فن

لعام  من بدء  يجوز للطالب بعد موافقة المرحد األكاديمي أن ينسحب من دراسة أي مقرر حتر نهاية االسبوع ا .3

ي سجل  
(، ويسجل هذا المقرر فن ي

ي أو الربيعي )االسبوع الثالث بالفصل الصيفن
التسجيل للفصل الدراشي الخريفن

ط أال يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل االنسحاب  "  Wالطالب األكاديمي بتقدير  منسحب" عش 

ي 
 [. 13 المادة ]عىل أال يخل االنسحاب بالعبء الدراشي المنصوص عليه فن

 : إعادة التسجيل .4

ي مقرر ما سبق وأن حصل فيه عىل تقدير
، ويسمح له بحضور المقرر وإعادة    Fيسمح للطالب بإعادة التسجيل فن

ي تحدد ذلك، ويكون الحد األقص للتقدير 
 .+Bاالمتحان طبقا للوائح المالية التر

 المقررات االختيارية .5

ي حالة تسجيل الطالب لمقرر اختياري ورسب فيه وتسجيله لنفس المقرر يحصل الطالب عىل الحد األقص  
فن

ي حالة تغيبر المقرر ا+Bللتقدير 
ي حصل عليها. ، أما فن

 الختياري يحصل الطالب عىل الدرجة التر
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 [: المشاري    ع 16مادة ] 

ي موضكككككككككككككوعات معينة ترتبط بالصكككككككككككككناعات المحلية وخدمة المجتمع المحيط    3-2يقوم الطالب بإعداد  .1
مشكككككككككككككاريككككع فن

ين طبقا لما هو موجود بالجداول الخاصكككة ل ن األخبر ن الدراسكككيير الئحة  يحددها المجلس األكاديمي وذلك خالل العامير

اف عليها ومناقشتها.  اف السادة أعضاء هيئة التدريس إلعداد المشاريككككع واإلم  نامج، وتحت إم   البر

ي الفصل الدراشي األخبر تتويجا لمختلف ما درسه الطالب   .2
وع التخرج، يتم إعداده فن ، والمسم مش  وع األخبر المش 

 خالل سنوات الدراسة. 

وع التخرج تبدأ عقب االنتهاء من امتحان الفصل من الجائز أن يقرر المجلس  .3 ة إضافية لمش  األكاديمي تخصيص فبر

ة المخصصة ألي من المشاريككككع يقدم الطالب تقريرا علميا عن موضوع   الدراشي األخبر ولمدة حهر، وفن نهاية الفبر

وع ويناقش فيه.   المش 

 المشاريككككع المقررة.  ال يحصل الطالب عىل حهادة البكالوريوس إال إذا أدى بنجاح جميع .4

ي 17مادة ] 
 [: التدريب العمىلي والميدائن

الصيفية العطلة  خالل  للتدريب  نظاما  برنامج  إل    يشمل كل  ن  المنقولير للطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  اف  إم  تحت 

:  400و 300و 200المستويات   وذلك عىل النحو التالي

عمىلي  .1 المستوى  تدريب  إل  المنقولون  الطالب  يؤدى  والوحدات    200:  المراكز  ي 
فن أو  الكلية  داخل  عمليا  تدريبا 

 بإجمالي عدد ساعات ال يقل عن  
ن ساعة. ويحصل الطالب عىلي حهادة    60المتخصصة داخل الكلية لمدة أسبوعير

 .  بإتمامه للتدريب العمىلي

ي  .2
با ميدانيا  تدري  400والطالب المنقولون إل المستوى    300: يؤدى الطالب المنقولون إل المستوى  تدريب ميدائن

ساعة، ويجب    120داخل القطاعات المتخصصة خارج الكلية لمدة أربعة أسابيع بإجمالي عدد ساعات ال يقل عن  

ة المطلوبة.  ي التدريب وحصوله عىل الخبر
 أن يحصل الطالب عىلي حهادة من جهة التدريب بانتظامه فن

الطالب فرص التدريب ألنفسهم ولكن بعد    وتكون الكلية مسئولة عن توفبر فرص التدريب للطالب ويجوز أن يوفر  .3

 أخذ موافقة مجلس الكلية عىل ذلك. 

نامج، وال يحصل الطالب عىل حهادة   .4 ويجوز تدريب الطالب خارج الجمهورية بناء عىل موافقة المجلس األكاديمي للبر

 . ي
 العمىلي والميدانن

ن  البكالوريوس إال إذا أدى بنجاح كال من التدريبير

ي جميع حاالت التد .5
ط وفن ريب يعطي الطالب تقدير ناجح أو غبر ناجح فقط وال تضاف درجته للمجموع ولكن يشبر

دون إتمام تدريبه    400الحصول عىل درجة ناجح للحصول عىل الدرجة، ويمكن للطالب الذي وصل إل مستوى  

 بنجاح أن يعيد التدريب أي عدد من المرات حتر يحصل عىل درجة ناجح.  
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كات او من  عىلي أن تتولي الكلية تو  ي تخصصة من خالل بروتوكوالت تعاون مع الش 
فبر فرص التدريب للطالب كل فن

 .خالل مجلسها الصناعي االستشاري

 [: المقررات االختيارية 18مادة ] 

ي المستوي المخطط له وبتحقيق جميع المتطلبات  
ال يسمح للطالب بتسجيل أي من المقررات االختيارية إال إذا كان فن

ي جميع األحوال عىلي المرحد األكاديمي مراجعة التسجيل للطالب طبقا لألجندة األكاديمية وحذف  
السابقة للمقرر، وفن

 .  أي تسجيل خاطئ

 للمقررات[: تزامن التسجيل 19مادة ] 

امن مع المقرر المتطلب   ن ن للفصل أن يقوموا بتسجيل مقرر ما بالبر يمكن لطالب المستوى الرابع والطالب المعرضير

وط التالية:  نامج إذا تحققت الش   السابق له بعد أخذ موافقة المجلس األكاديمي للبر

 .Fسبق للطالب دراسة هذا المتطلب دراسة وامتحانا وحصل فيه عىل تقدير  .1

. ال  .2 اكمي  للمعدل البر
ً
 يخل هذا التسجيل بقواعد التسجيل طبقا

 [: نظام التقييم20مادة ] 

 ( مائة درجة 100يتم تقييم كل مقرر دراشي من )  .1

ي المقررات النظرية والعملية بناء عىل العناض التالية:  .2
 يتم تقييم الطالب فن

ي تشتمل عىل دراسة نظرية فقط يكون التقييم كا ( أ )
ي حالة المقررات التر

: فن ي
 آلنر

ي  (4ج    دول )
 تشتمل عىل دراسة نظرية فقطتوزي    ع درجات المقررات التر

 الدرجة  التقييم 

 أعمال فصلية 

 %20 امتحان منتصف الفصل الدراشي 
ة   امتحانات قصبر

 تقارير( تكليفات ) 30%

  مناقشات وعرو  تقديمية

 %50 تحريري(امتحان نهاية الفصل )

ي حالة المقررات  ( ب)
: فن ي

ي تشتمل عىل دراسة نظرية وعملية يكون التقييم كاآلنر
 التر

ي  (5ج    دول )
 وعملية  تشتمل عىل دراسة نظريةتوزي    ع درجات المقررات التر

 الدرجة  التقييم 

 أعمال فصلية 

 %20 امتحان منتصف الفصل الدراشي 
ة   امتحانات قصبر

 تقارير( تكليفات ) 20%

 مناقشات وعرو  تقديمية

 %10 امتحان عمىلي 
 %50 تحريري(امتحان نهاية الفصل )
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وع يخصص   ( ت) ي حالة مقرر المش 
 للمناقشة الشفوية %50من الدرجة للمتابعة الدورية ، %50فن

ي أي مقرر أن يحصككككل عىل   ( ث)
ط لنجاح الطالب فن عىل األقل من مجموع درجاته، وأن يحصككككل عىل  %60يشككككبر

. عىل األقل من درجات االمتحان  40% ي
 التحريري النهانئ

 [: الدالالت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات 21مادة ] 

1.  :  بالجدول التالي
ن ي كل مقرر دراشي عىل النحو المبير

ي يحصل عليها الطالب فن
 تقدر الدرجات التر

 جدول الدالالت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات  (6ج    دول )

النسبة المئوية الحاصل عليها  
 الطالب 

 مدى الدرجات المكافئة
عدد 
 النقاط

 التقدير

 +A 4.00 كككك  100 99 98 97 فأكبر  %97من 

 A 4.00 كككك  96 95 94 93 %  97% حتر أقل من  93

 -A 3.70 كككك  92 91 90 89 %  93% حتر أقل من  89

 +B 3.30 88 87 86 85 84 %  89% حتر أقل من  84

 B 3.00 كككك  83 82 81 80 %  84% حتر أقل من  80

 -B 2.70 كككك  79 78 77 76 % 80% حتر أقل من  76

 +C 2.30 كككك  كككك  75 74 73 %  76% حتر أقل من  73

 C 2.0 كككك  كككك  72 71 70 %  73% حتر أقل من  70

 -C 1.7 كككك  كككك  69 68 67 %  70% حتر أقل من  67

 +D 1.3 كككك  كككك  66 65 64 %  67% حتر أقل من  64

 D 1.0 كككك  63 62 61 60 %  64% حتر أقل من  60

 F 0.0  %  60أقل من 

ي عدد نقاط التقدير )حسب جدول   .2
ب عدد الساعات المعتمدة للمقرر فن ( الذي  6يحسب تقدير المقرر بضن

ي هذا المقرر  حصل عليه
 الطالب فن

 (. 7التقديرات اآلتية ال تدخل ضمن حساب متوسط التقدير، الجدول رقم ) .3

 (: استكمال التقديرات7ج   دول )

 W انسحاب رسمي 

 AU مستمع

 I غبر مكتمل 

 F غبر ناجح 

 P ناجح

 : )Semester GPAالمعدل الفصىلي ) ( أ )

 عدد نقاط المقرر للمقرر × لكل مقرر يتم احتساب إجمالي نقاط المقرر = عدد الساعات المعتمدة 
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ي الفصل الدراشي مقسوما عىل  
ي سجل فيها الطالب فن

المعدل الفصىلي = مجموع النقاط للمقررات التر

 عدد الساعات المعتمدة لهذه المقررات 

𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐺𝑃𝐴 =  
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠
=

∑𝑁
𝑖=1 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖 × 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖

∑𝑁
𝑖=1 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖

 

اكمي ) ( ب)  ( Cumulative GPAالمعدل البر

اكمي عىل النحو التالي     : ويحتسب المعدل البر

اكمي = مجموع النقاط للمقررات مقسوما عىل عدد الساعات الكىل للمقررات  المعدل البر

𝐶𝑜𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐺𝑃𝐴 =  
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠
=

∑𝑁
𝑖=1 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖 × 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖

∑𝑁
𝑖=1 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖

 

اكمي  ( ت)  حساب المجموع البر

اكمي عىل النحو التالي لعدد   من المقررات:  Nويحتسب المجموع البر

ئ لدرجات المقرر = عدد الساعات المعتمدة للمقرر × درجة  لكل مقرر يتم احتساب المجموع المكافن

 المقرر 

ئ لدرجات المقررات مقسوما عىل عدد الساعات الكىل   اكمي = المجموع المكافن النسبة المئوية للمجموع البر

 للمقررات: 

𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑠 % =  
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑠 

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠

=
∑𝑁

𝑖=1 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑖 × 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖

∑𝑁
𝑖=1 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖

× 100 

ط استيفاء المتطلبات ( ث)  م 

ي  
فن الطالب  تقدير  يقل  أال  سابقة  أخرى كمتطلبات  لمقررات  تحتاج  ي 

التر المقررات  ي 
فن للتسجيل  ط  يشبر

 .  Dمقررات المتطلبات عن 

ن 22مادة ]   [: تقديرات الطالب الخريجير

ي يحصل عليها 
: تمنح التقديرات التر  للجدول التالي

ً
 الطالب عند تخرجه طبقا

نامج بنظام الساعات المعتمدة 8ج    دول )  (: التقديرات الممنوحة عند التخرج من البر

 التقدير المناظر  التقدير عدد النقاط النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب 

 +A 4.00 % فأكبر  97
 ممتاز

 A 4.00 %  97% حتر أقل من  93
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 A- 3.70 %  93أقل من % حتر  89

 B+ 3.30 %  89% حتر أقل من  84

 B 3.00 %  84% حتر أقل من  80 جيد جدا 

 B- 2.70 %  80% حتر أقل من  76

 C+ 2.30 %  76% حتر أقل من  73
 جيد

 C 2.0 %  73% حتر أقل من  70

ف23مادة ]   [: مرتبة الشر

ي الفصكككككككككككول    3.6تمنح جامعة المنصكككككككككككورة حكككككككككككهادة تفوق للطالب الذين حصكككككككككككلوا عىل متوسكككككككككككط تقدير   .1
أو أكبر فن

ي السكككككجل األكاديمي 
ن فن ي أي مقرر أثناء الدراسكككككة، ويدون هذا التمبر

الدراسكككككية السكككككابقة عىل أال يكونوا قد رسكككككبوا فن

 للطالب. 

ي جميع الفصول الدراسية   3.3قدير  رف إذا حصل عىل متوسط تكوعند التخرج يمنح الطالب مرتبة الش  .2
أو أكبر فن

ي أي مقرر. 
 الرئ سية ولم يرسب فن

 [: بيان الدرجات24مادة ] 

بالدرجات   بيان  ي الحصول عىل 
الحق فن لهم  نامج  البر الذين ينسحبون من  أو  الدرجة  الذين يحصلون عىل  الطالب 

ة   ، وال يمكن الحصول عىل هذا البيان خالل فبر االمتحانات، التسجيل، أو ميعاد التخرج، كذلك ال  لسجلهم األكاديمي

 تعط بيانات الدرجات عند عدم تسديد الرسوم الدراسية. 

 [: اإلنذار األكاديمي والنقل وحاالت الفصل 25مادة ] 

ي من التحاقه    2ينذر الطالب أكاديميا إذا حصل عىل معدل تراكمي أقل من   .1
ي نهاية الفصل الدراشي الثانن

بالدراسة أو فن

 أي فصل دراشي آخر بعد ذلك. 

ساعة معتمدة ويتم رفع    12يوضع الطالب المنذر أكاديميا تحت المراقبة األكاديمية وال يسمح له بتسجيل أكبر من  .2

.  2 تراكمي حصل عىل معدل   إذا المراقبة عنه   فأكبر

امج الساعات المعتمدة إذا تك .3 اكمي عنيفصل الطالب المنذر أكاديميا من الدراسة ببر   2.00رر انخفا  معدله البر

 فصول دراسية رئ سية متتابعة.  لستة

وط التخرج خالل الحد األقص للدراسة وهو عش  سنوات يتم فصله.  .4  إذا لم يحقق الطالب م 
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اكمي إل   .5 ي إمكانية منح الطالب المعر  للفصل نتيجة عدم تمكنه من رفع معدله البر
يجوز لمجلس الكلية أن ينظر فن

ن األقل    عىل  2.00 رئ سيير ن  دراسيير ن  فصلير مدتها  ة  واخبر واحده  إل    فرصة  اكمي  البر معدله  وتحقيق    2.00لرفع 

 من الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج عىل األقل.  % 80متطلبات التخرج، إذا كان قد أتم بنجاح دراسة 

 يعتبر طالبا  17الطالب الذي يقوم بالتسجيل لعدد  .6
ي الدراسة ساعة معتمدة أو أكبر

منتظما، ويعرف موقع الطالب فن

 (. 9تبعا للجدول رقم )

 

 (: موقع الطالب بناء عىل عدد الساعات المعتمدة المجتازة9ج    دول )

 المستوى 
 الدراسي 

تعريف موقع الطالب  
 بنظام الدراسة 

 عدد الساعات المعتمدة 
ي اجتازها الطالب بنجاح

 التر

< >= 

1 Freshman 32 0 

2 Sophomore 64 32 
3 Junior 112 64 

4 Senior 160 112 

 [: التخرج والحصول عىل الدرجة 26مادة ] 

ط لحصول الطالب عىلي درجة البكالوريوس:   يشبر

امج و  معتمدة بجميع ساعة    160)عىل األقل( عدد  إنجازيكون الطالب قد أتم    أن .1 ي برنامج    163البر
ساعة معتمدة فن

نامج هندسة المواد للتكنولوجي  162و  البناء والتشييد  ي دراسة المقررات بتقدير مقررات    المتقدمة  ا ساعة معتمدة ببر
فن

 .Dال يقل عن 

، وهذا يعتن أن يحصل    Cأال يقل متوسط تقديره عن   .2 اكمي ي التقدير البر
راكمي  عىل األقل عىل متوسط تقدير تأو أكبر فن

2.00   4.00 

نامج.  .3  أن يحقق الطالب كل المتطلبات الخاصة بالبر

ة تتحول حالة الطالب إلي خريككككج وال يجوز له تسجيل أية مقررات أخرى تحت أي   .4 وط مبام  بعد تحقق هذه الش 

 بند من البنود السابقة. 

نامج 27مادة ]   [: نظام تحويل الطالب من وإىل البر

نامج مع كليات  يجوز بعد موافقة المجلس األكا نامج ومجلس جامعة المنصورة تحويل الطالب من وإل البر ديمي للبر

ي عليه دراستها  
ي ينبعن

ي درسها الطالب والمقررات التر
ن المقررات التر الهندسة المعتمدة عىل أن يتم عمل مقاصة بير

ي 
 نظام الساعات المعتمدة  والنجاح فيها، وإلتمام عملية المقاصة تستخدم الدرجات المكافئة للتقديرات المحددة فن
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( الجدول  ي 
فن ن  مبير هو  )1هي كما  جدول  ويستخدم  الساعات  10(،  نظام  من  التحويل  عند  التقديرات  لحساب   )

ي ال تستخدم نظام الساعات المعتمدة. 
 المعتمدة إل الكليات التر

ن (: تكافؤ التقديرات عند التحويل من نظام الساعات المعتمدة إىل نظام 10ج  دول ) ن الدراسيير  الفصلير

ن  نظام الساعات المعتمدة  ن الدراسيير  نظام الفصلير

 النسبة المئوية المناظرة  التقدير المناظر  التقدير  عدد النقاط 

4.00 A + 

 امتياز

99% 

4.00 A 95% 

3.70 -A 91% 

3.30 +B 
 جيد جدا 

86% 

3.00 B 82% 

2.70 -B 

 جيد

78% 

2.30 +C 75% 

2.0 C 72% 

1.7 -C 

 مقبول

69% 

1.3 +D 66% 

1.0 D 62% 

0.0 F 60أقل من  راسب% 

ي وظيفة معيد 28مادة ] 
ن
نامج ف ي البر ن خريجر  [: تعيير

نامج بقرار من رئ س الجامعة بناء عىل طلب من مجلس الكلية طبقا للمادة ) .1 ي البر ن المعيدين من خريجر (  133يتم تعيير

ن  عشأن تنظيم    1972لسنة    49من القانون رقم    من ذات القانون  136،  135الجامعات وبما ال يخل بتطبيق المادتير

أقسام   .2 ي 
فن لتخصصاتهم  المناظرة  األقسام  الجديدة عىل  امج  البر ي  من خريجر المعيدين  بتوزيككككع  الكلية  يقوم مجلس 

 الكلية، وبناء عىل الخطة السنوية لألقسام العلمية المقدمة مسبقا. 

 [: نظام االستماع29مادة ] 

ي أي من المقررات بدون حساب الساعات المعتمدة، عىل أال يمكن الطالب المستمع    يجوز قبول
ن فن طالب مستمعير

من أداء االمتحان، أو احتساب ساعات معتمدة له عن هذا المقرر، أو أن يحصل عىل إفادة من الكلية بحضور المقرر،  

متأخر  ة  فبر ي 
فن بالتسجيل  لهم  ويسمح  حاغرة،  أماكن  هناك  إذا كانت  للطالب  وذلك  التسجيل  من  االنتهاء  بعد  ة 

 . ن  المنتظمير
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ن 30مادة ]   [: نظام التحسير

ي عدد ) .1
ن فن اكمي )5يسمح للطالب بالتحسير ة الدراسة، عىل أن يحصل الطالب  GPA( مواد لرفع المعدل البر ( خالل فبر

ة الرسمية المسموح فيها  ، وال يجوز االنسحاب من المقرر عقب انتهاء الفبر باالنسحاب بدون أثر   عىل التقدير األخبر

تب عليه محو التقدير األول.  ة يبر  أكاديمي )األسبوع الرابع من الفصول الدراسية الرئ سية( حيث أن انقضاء هذه الفبر

اكمي له أقل من   .2 نامج وكان المعدل البر ن أي من    2إذا ما كان الطالب قد انتب من دراسته بالبر يجوز له أن يقوم بتحسير

ي سبق درا
.  المواد التر اكمي  ستها حتر يصل إل الحد األدنن المطلوب من المعدل البر

ن مقرر تم الرسوب فيه.  .3  ال يجوز للطالب أن يقوم بتحسير

 [: القواعد التأديبية  31مادة ] 

ي قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية. 
ن فن ي المبير نامج خاضعون للنظام التأديتر  الطالب المقيدون بالبر

ونية[: اإلدارة 32مادة ]   اإللكبر

نامج بنظام   نامج أو تتعاقد عليه وذلك لميكنة العمل بالبر تقوم الجامعة بتصميم برنامج إلدارة نظم المعلومات للبر

وط التالية:  نامج الش  ي هذا البر
ط فن  الساعات المعتمدة ويشبر

 تسجيل المقررات الدراسية.  .1

 إضافة وحذف المقررات.  .2

3.  .  أعمال اإلرحاد األكاديمي

نامج. أعمال  .4 ي تحقيق القواعد المنظمة للبر
نامج فن  إدارة البر

والت.  .5  أعمال الكنبر

 أعمال الدراسة واالمتحانات.  .6

 االستحقاقات المالية.  .7

 األعمال الخاصة عشئون الطالب.  .8

 بيان الحالة.  .9

 تقارير عن أداء الطالب.  .10

 تسجيل غياب الطالب.  .11

ونية.  .12  االمتحانات اإللكبر

 التواصل مع الطالب   .13

الح مراعاة  والفريق  مع  التدريس  هيئة  وعضو  للطالب  االستخدام  وسهولة  واستدعائها،  البيانات  عىل مية  فاظ 

 . ي
 اإلداري، وإتاحة الدعم الفتن
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  [: المقررات الدراسية غبر المكتملة33مادة ] 

نامج ومجلس الكلية عن عدم حضور االمتحان  ذاذا تقدم الطالب بع ي لمقرر ر قهري قبله المجلس االكاديمي للبر
النهانئ

ي يحتسب له تقدير غبر مكتمل )
 عىلي االكبر من اجراء االمتحان النهانئ

ن ط ان يكون  Iما خالل يومير ي هذا المقرر عش 
( فن

ي   %60حاصال عىل  
ي وفن

عىل االقل من درجة االعمال الفصلية واال يكون قد تم حرمانه من دخول االمتحان النهانئ

ي الموعد الذي يحدده مجلس الكلية وهو عادة  هذه الحالة يتاح له فرصة اداء االمتح
ي الفصل التالي وفن

ي فن
ان النهانئ

ي حصل عليها الطالب اثناء  
ة وتضاف درجة األعمال الفصلية التر ي االسبوع االول من الفصل الدراشي التالي مبام 

فن

ي الذي اجراه الطالب
 الفصل الدراشي الي درجة االمتحان النظري النهانئ

 الستئناف عىل نتائج المقررات [: طلبات ا34مادة ] 

ي غضون أسبوع من إعالن النتيجة، وذلك بعد سداد  
يمكن للطالب أن يقدم طلبا لمراجعة درجات المقرر الدراشي فن

 الرسوم المقررة وفقا للوائح الكلية المتعلقة بهذا الخصوص. 

 [: تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات 35مادة ] 

ن بالكلية   تطبق أحكام هذه الالئحة اعتبارا من العام الجامعي التالي لتاريككككخ صدورها عىل الطالب المستجدين المقبولير

امج، وال تطبق هذه الالئحة بأثر رجع عىل أي طالب بالكلية.  000بالمستوى )  ( بتلك البر

 [: أحكام عامة  36مادة ] 

ها من اللوائح الجامعية األخرى  تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته الت .1 نفيذية والالئحة الداخلية للكلية وغبر

ي هذه الالئحة. 
 فيما لم يرد عشأنه نص فن

 واألعذار   القيد   أعكادة  وفرص  الجامعة  من  الفصل  قواعد   علية  وتطبق   والكلية،  للجامعة  العام  للنظام  الطالب  يخضع .2

ن   القواعكد   وكافة  الدراشي   القيد   ووقف  االمتحان  أداء  لعدم  المقبولة   الطالب   تأديب  عشأن  الخاصة  واللكوائح  والقكوانير

ي  عليها  والمنصوص
 التنفيذية.  والئحته الجامعات تنظيم قانون  فن

للجنة   .3 للرجوع  الحاجة  ودون  الكلية،  مجلس  بموافقة  وذلك  االختيارية،  المقررات  لقائمة  باإلضافة  للكلية  يسمح 

 .  القطاع الهندشي

 الكلية الموافقة عىل تغيبر المحتوى العلمي للمقرر بما ال يتعار  مع اسم المقرر وأهدافه. لمجلس  .4
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ً
 أحكام انتقالية : ثالثا

   انتقالية[: أحكام 37مادة ] 

 لصدور القرار الوزاري الخاص بهذه الالئحة عىل:   التالي  الدراشي تطبق أحكام هذه الالئحة اعتبارا من العام 

1. ( بالمستوى  امج  البر بتلك  ن  والمقبولير المستجدين  تشملهم    (000الطالب  المنظمة    تقراراومن  الجامعة  مجلس 

امج الساعات المعتمدة  . اللتحاق الطالب ببر

ن   .2 ة بتوفيق أوضاع هؤالء الطالب  ( والطالب المعاد قيدهم ويقوم مجلس الكلي000)  بالمستوى  لإلعادةالطالب الباقير

 عىل ضوء هذه الالئحة والالئحة السابقة



 

 

 :الباب الثاني 

الطبية  الهندسة  في  البكالوريوس  درجة  برنامج 

 والحيوية بنظام الساعات المعتمدة 
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 التعريف بالبرنامج  . 1

هناك العديد من التطبيقات الطبية والحيوية بوجه عام لمختلف تخصصات الهندسة، يشمل ذلك فى المجاااا الطبااه ةجهاا   

، كمااا يمتااد ذلااك ...(األشااعة، األجهاا   واأل وات التعوي ااية  )والعاا    ...(  األشعة ومعامل األحياء الج يئيااة  )التشخيص  

 .  الدوائية والغرف العقيمة ومعامل الدم واألمصاا واللقاحاتألنشطة وتطبيقات حيوية بشكل عام مثل الصناعات  

من الواضح ةن هذه المجاالت تعتبر تطبيقات على الدراسة فه عد  من األقسام الهندسية مثل ةقسام اإللكترونيااات والاان   

كثيرا ما نحتا  ألن مة مركبة تتداخل فيها عد  ماان التخصصااات الهندسااية المااذكور  ةعاا ه، . والطاقة والتصمي  والتحك 

المهندس الااذي يتعاماال مااا هااذه األن مااة، يجااي ةن تكااون لديااه خباارات هندسااية .  إنجاز هدف طبه ةو حيوي محد   ألجل

يااة ةساسااية، لكااه يااتمكن ماان ةساسية متنوعة تغطه التخصصات الهندسية السااابقة الااذكر، باإلضااافة لمعلومااات بيولوج

 .  راسة التطبيقات الطبية والحيوية للهندسة

يهاادف البرنااامج إلعطاااء الطالااي معلومااات اساسااية مناساابة فااه مختلااف التخصصااات الهندسااية المااذكور  باإلضااافة 

ا قااد يحتاجااه ماان كما يقوم البرنامج بإكساب الطالي القدر  على الااتعل  الااذاته، السااتكماا ماا .  للمعلومات الطبية األساسية

إن الجما بااين شااموا البرنااامج . معلومات فه ةي تخصص ألجل التعامل ما مشكلة تطبيقية محد   ةو لمتابعة التطور فيه

 . ألساسيات تخصصات متعد   وتمكين الطالي من التعل  الذاته يمثل ةحد عناصر التمي  فه هذا البرنامج

الطالااي القاادر  علااى التعاماال مااا األن مااة المركبااة المعتمااد  علااى  ر األه  ماان عناصاار التمياا  يكماان فااه إكساااباالعنص

وهااو مااا ال .  تخصصات هندسية متعد   فه آن واحد وتصور المن ومة المناسبة الته تجما عناصاار هااذا الن ااام المركااي

 . يمكن تحقيقه فه إطار برنامج منحاز للتطبيقات الطبية والحيوية لقس  واحد فقط من ةقسام الهندسة

وةخيرا وليس آخرا، يرك  البرنامج على التعل  من خ ا  راسات الحالة والمشاريا المتعد   الها فة لحاال مشاااكل محااد   

فه الحيا ، غير مكتفيا بمشروع تخر  واحد كما هو الحاا فه عااد  ماان التخصصااات الهندسااية األخااري، وهااو مااا يمثاال 

 . عنصرا آخر من عناصر التمي 

ري، يأخااذ بن ااام الساااعات المعتمااد  ويعتمااد علااى اإعدا  مثل هذا المهندس، فه إطار برنامج عصيأمل هذا البرنامج فه  

تنمية القدرات فه مختلف التخصصات الته تخدم هذا التخصص البينه بالتوازي ما تنمية مهارات إنشاء وصيانة ةن مااة 

 . متكاملة

 معلومات ةساسية . 2

 رؤية البرنامج  2.1

 . مجاا الهندسة الطبية وتطبيقاتها فهالوصوا الى مرتبة اإلبداع والريا   محليا وإقليميا 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 23 الباب الثاني: برنامج درجة البكالوريوس يف الهندسة الطبية والحيوية بنظام الساعات املعتمدة 

  

 رسالة البرنامج 2.2

إعدا  كوا ر هندسية متمي   وروا  ةكفاء فااه مجاااا الهندسااة الطبيااة والحيويااة، ليكونااوا قااا رين علااى المنافسااة محليااا 

 . ، ويكونوا نموذجا يحتذي به فى تطوير المجتما وتنمية موار هالعلمهوإقليميا فى التطبيقات العملية والبحث 

 ةهداف البرنامج  2.3

 . التعلي  الطبه والتعلي  الهندسه فه المجالين البحثه والتطبيقهتحقيق التكامل بين  -أ 

 . خدمة المجتما ممثلة فه صيانة االجه   الطبية بكافة المستشفيات عن طريق خريجه القس  -ب

خلق جيل من المهندسين من ذوي الخلفية الطبية الجيد  للعمل فه مجاا صيانة وتسويق االجه   الطبية من  -ت

 . زاتكافة البلدان والطرا

 رجة عالية من القدر  العلمية واال ارية لتوله قيا   فريق صيانة االجه   الطبية فه   علىإعدا  كوا ر هندسية   -ث

 . الشركات المتخصصة فيها او وك ء الشركات المصنعة لألجه   الطبية فه مصر

 األخااريسد الفجوات الموجو   حاليا فه سوق العماال نتيجااة تااوله المهندسااين ماان خريجااه األقسااام الهندسااة  -ج

 . الطبية المعقد  وعدم إلمامه  إلماماً كافياً باألسس الطبية الته بنه عليها عمل تلك األجه    صيانة األجه  

الذين يعهد إليه  بصيانتها   والفنيينتكوين حلقة ربط بين الفريق الطبه المستخدم لكل جهاز من األجه   الطبية  -ح

 . ة الته تمكنه  من مخاطبة األطباءاللغ  إلىفه كثير من الحاالت البسيطة، وذلك ن راً الفتقار الفنيين 

عليها    علىالعمل   -خ بناء  تعمل  الته  التكنولوجية  األسس  وتحسين  بتعديل  الخاصة  الهندسية  البحوث  تطوير 

مهمته   ة اء  فه  الطبيي  لمساند   الطبية  المجاالت  كافة  فه  اآلله  الحاسي  استخدام  وتكثيف  الطبية  األجه   

 . التشخصية والع جية

 مواصفات خريج البرنامج . 3

 : يجي ةن يكون خريج برنامج الهندسة الطبية والحيوية قا را على 

 . مجاا الهندسة الطبية والحيوية فهتطبيق المعارف والن ريات العامة والمتخصصة  -أ 

التفكير   -ب المشك ت    النقدي استخدام  ةو    التهلحل  يمكيمكن  بها    نال  الطبية    فهالتنبؤ  الهندسة  سياق تخصص 

 . االعتبار لكافة المتغيرات فهوالحيوية ما األخذ 

 . مجاا الهندسة الطبية والحيوية فهاتقان مجموعة موسعة من المهارات المتخصصة  -ت

 . لنتائج المهام المنج   وبناء الخبرات التقنية  النقديالتقيي   -ث

 . تحديد المخاطر المهنية وسبل تقليلها -ج

 . عاليات التكلفةتطبيق مقاييس ف  -ح

 . مجاا الهندسة الطبية فهإ ار  السياقات المعتا   وغير المعتا    -خ

 . استخدام الوسائل الرقمية والميديا لتناوا التحديات المهنية واألكا يمية بطريقة مبتكر  -د 

 . الدراسة والعمل بشكل مستقل تحت إطار القواعد والن   العامة -ذ 

 . سياق الهندسة الطبية فهاتخاذ قرارات صحيحة  -ر 

 . تحمل المسئولية عن نفسه وعن فريق العمل -ز 

 . االستغ ا األمثل وتنمية مصا ر مكان العمل -س

 . تطبيق ةخ قيات العمل -ش

 . كافة اإلجراءات المتعلقة بالهندسة الطبية  فهتطبيق معايير ضمان الجو    -ص
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  NARS 2018خريج البرنامج طبقا للمعايير القومية األكا يمية  كفاءات . 4

كاديمية القومية القياسية )  عىل المعاير األ
ً

 عىل: NARS 2018اعتمادا
ً

 ( فإن الخري    ج يجب أن يكون قادرا

1A:  التمكن من تعريف وتكوين وحل المشك ت الهندسية المعقد 

2A:  الستخ ص النتائج  اإلحصائهواستخدام التحليل  ا المحاك تطوير وتحليل وتقيي  نتائج التجارب وعمليات 

3A:   إلنتا  حلوا مبتكر  بتكلفة منخف ة لتلبية احتياجات المجتما الهندسهتطبيق عمليات التصمي 

4A:  إ ار  األزمات ومبا ئاالستغ ا األمثل للتكنولوجيا المعاصر  ومتطلبات الصحة والس مة 

5A:  تنفيذ تقنيات البحث كج ء ةصيل من التعل 

6A: التخطيط واإلشراف والمتابعة لتنفيذ المشروعات الهندسية 

7A:   فريق متعد  المهام والثقافات  فهالعمل بكفاء  كع و 

8A:   التواصل بفعالية ما المستمعين من خ ا الوسائل المعاصر 

9A:  واكتساب مهارات القيا   لمواجهة المواقف الجديد   والنقدي االبتكارياستخدام التفكير 

10A:  اكتساب وتطبيق معارف جديد  واستراتيجيات تعل  ةخري 

ال  تالجدارا  إىل  وباإلضافة برنامج  فان  الهندسية  امج  البر والحيوية   هندسةلمعظم  الجدارات    الطبية  بعض  له 
 : يىلي الخاصة وهي كما 

1B:   تصمي  وتحليل األن مة الكهربية واإللكترونية والرقمية بشكل ةمثل فى تطبيقات محد . 

2B: قياس األ اء لألن مة الكهربية واإللكترونية والرقمية وتقيي  مدي م ءمتها لتطبيق معين . 

3B: واألن مة اإللكترونية  المعدات  وصيانة  وفحص  وتشغيل  وبناء  لتصمي   وةكوا   و ولية  قومية  معايير    . تبنى 

 . والخدمات

1D:  مختلف المجاالت فهتصمي  وتحليل وقياس ة اء األن مة الطبية. 

2D: القدر  على استخدام ومعاير  األجه   الطبية لتدقيق النتائج ال زمة للتشخيص . 

3D:  التشخيص المبكر لألمراض فهاستخدام التكنولوجيا الرقمية والتشخيص بالحاسي لمساعد  الطبيي. 

 

 بكالوريوس فه الهندسة الطبية الحيوية الوصف خطة برنامج . 5

لبرنامج   الدراسية  الخطة  والقس    BMEتت من  والكلية  للجامعة  مختلفة  متطلبات  المنصور   جامعة  الهندسة  بكلية 

المقررات   لجميا  المعتمد   الوحدات  الدراسية  الخطة  تت من  كما  المتطلبات.  بهذه  تفه  الته  المقررات  إلى  باإلضافة 

 وتوزيا هذه الوحدات على المستويات الدراسية الخمس

 

 ن ام تكويد المقررات :  5.1

يطرحه، ويكون الج ء األوا من كو  المقرر   الذي  العلمه، ويرتبط المقرر بالقس   التالهيت  تكويد المقررات طبقا للشكل  

  الثانه من كو  المقرر من ث ثة ةرقام يمثل ةولها المستوي، بينما يمثل الرق   الثانه، ويتكون الج ء العلمههو كو  القس  

التخصص الدقيق بنفس الفرقة،   فه، ويعبر الرق  الثالث عن مسلسل للمقررات  لمهالعرق  التخصص الدقيق  اخل القس   

متطلبات هندسية ةو   تعطى فيها الدرجة فبع ها يمثل متطلبات جامعة ةو  التهال تدا جميا هذه األحرف على التخصصات  

 (. 1، كما هو مبين بشكل رقم )مقررات تخصصية
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 ( ن ام تكويد المقررات 1شكل )

متطلبات    تعطى فيها الدرجة فبع ها يمثل متطلبات جامعة ةو  التهال تدا جميا هذه األحرف على التخصصات   .1

 . هندسية ةو مقررات تخصصية

الفصل   .2 إلى  المقررات  توصيف  قابلة   الذي  الدراسهيشير  المواعيد  هذه  ولكن  المقرر،  هذا  فيه  يعطى  عا   

فصل   كل  بداية  وقبل  عام،  كل  المقررات  جميا  تدريس  يت   ال  ةنه  كما  شئو   راسهللتغيير  الط ب  تعرض  ن 

 . هذا الفصل ومواعيد تدريسها والقائمين على التدريس فهسوف يت  تدريسها  التهبالكلية جدوال بالمقررات 

ساعة معتمد  للحصوا على  رجة بكالوريوس الهندسة الطبية والحيوية   160 عن عد  لال يقيجي إتمام ما  .3

 : لتكون  كاآلتهتوزع 
 

 هيكل برنامج الهندسة الطبية والحيوية ومحتوياته  5.2

 : ساعة معتمد  موزعة كالتاله 160يتكون هيكل برنامج الهندسة الطبية والحيوية من 

 متطلبات الجامعة   5.2.1

من   الرئيسه  بالمعرفة الغرض  لت ويده   ةيً ا  ولكن  الناجحة  للمهن  الط ب  إعدا   فقط  ليس  الجامعه  التعلي  

ع و  على ذلك، تساعد جامعة المنصور  الط ب على  .  والمهارات ال زمة لتطوير هوية شخصية عق نية وناجحة

تتكون .  جتما وخدمات المجتمااكتساب فه  تقديري للبيئات الطبيعية والثقافية الته يعيشون فيها وة واره  فه الم

، والته يت   (ساعة معتمد   160٪ من إجماله    8)ساعة معتمد     13متطلبات الجامعة فه برامج البكالوريوس من  

 (. 1)تت ح فه جدوا  والته مقررات( 7)استيفائها من خ ا استكماا سبعة 

 (عة معتمد سا13) (UNR)جامعة كمتطلبات إجبارية مقررات : 1ا جدو

 توزيع الدرجات 

المقرر  اس  المعتمد   الحمل  نهاية   الرق  الكو ي  

 الفصل 

أعمال  

 فصلية 

منتصف 

 فصل 

( 1) لغة إنجلي ية  2 5 20 30 50  UNR061 

 UNR062 ( 2) لغة إنجلي ية  2 5 20 30 50

 UNR171 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا  1 2 20 30 50

 UNR241 والعرض مهارات االتصاا   2 5 20 30 50

 UNR281 القانون وحقوق اإلنسان  2 4 20 30 50

 UNR461 آ اب وةخ قيات المهنة  2 4 20 30 50

 UNR471 التسويق  2 4 20 30 50

 كو  القس 

UNR  الجامعةمتطلبات  

ENG متطلبات الكلية 

ELE الهندسة الكهربية 

BAS الرياضيات والفي ياء الهندسية 

PDE هندسة اإلنتا  والتصمي  الميكانيكى 

ECE هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

CSE  هندسة الحاسبات ون   التحك 

BME الهندسة الطبية والحيوية 

 (9-1) العلمهرق  التخصص الدقيق  اخل القس  

التخصص  فهمسلسل للمقررات 

 (9-1) الدقيق بنفس الفرقة

(4-0رق  المستوي )  
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 متطلبات الكلية  5.2.2

المشتركة يت  تطبيق جوهر الكلية  .  ت و  متطلبات الكلية الط ب بالمعرفة والمهارات ال زمة لتطوير مهندس ناجح

المعتمد  الساعات  برامج  جميا  مقررات .  فه  على  الكلية  فه  األساسية  المقررات  من  الموحد  المتطلي  ويحتوي 

والتصمي    الهندسه  والرس   والميكانيكا  والفي ياء  الرياضيات  مثل  الهندسة  خريجه  لجميا  األساسية  المعرفة 

ساعة    45من    سالبكالوريودسة الطبية والحيوية لمرحلة  وتتكون متطلبات الكلية لبرنامج الهن.  والتصنيا والكيمياء

مقرر  (  16)عن طريق إكماا ستة عشر    استكمالها  والته يت ،  (ساعة معتمد   160٪ من إجماله  28.125)معتمد   

 . 2إل امية، على النحو الوار  فه الجدوا 

 (ساعة معتمد  45)مقررات كمتطلبات كلية الهندسة : 2جدوا 

 الدرجات توزيا 

 الحمل 

 (  )إجباري  

ةو اختياري  

 ( خ)
 اس  المقرر  المعتمد  

الرق   

نهاية   الكو ي 

 الفصل 

ةعماا  

 فصلية 
 عملى 

منتصف  

 فصل 

( 1)رياضيات   3   8 20 0 30 50  BAS 011 

( 1)ميكانيكا   3   8 20 0 30 50  BAS 021 

( 2)رياضيات   3   8 20 0 30 50  BAS 012 

( 2)ميكانيكا   3   8 20 0 30 50  BAS 022 

( 1)في ياء   3   9 20 10 20 50  BAS 031 

( 2)في ياء   3   9 20 10 20 50  BAS 032 

 BAS 041 كيمياء هندسية  3   9 20 10 20 50

اإلنتا  هندسة  3   8 20 10 20 50  PDE 051 

الهندسه الرس   3   10 20 0 30 50  PDE 052 

 ENG 111 فنية كتابة تقارير  2   6 20 0 30 50

( 3)رياضيات   3   8 20 0 30 50  BAS 113 

( 4)رياضيات   3   8 20 0 30 50  BAS 114 

 BAS 115 ن رية احتماالت وإحصاء  2   6 20 0 30 50

 ELE 151 قوي وآالت كهربية  3   8 20 0 30 50

( 5)رياضيات   3   8 20 0 30 50  BAS 215 

 ENG 412 المشروعات إ ار   2   6 20 0 30 50

 متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق   5.2.3

العام   الهندسة الطبية والحيوية من    في  والدقيقتتكون متطلبات التخصص  ٪ من 63.75)ساعة معتمدة    102برنامج 

  4ساعة معتمدة،    79مقررات إلزامية تعادل   27، والتي يتم استيفائها من خالل إكمال عدد  (ساعة معتمدة  160إجمالي  

ساعة معتمدة   11ساعة معتمدة باإلضافة إلى مشروعات التخرج وتدريبات ميدانية تعادل    12مقررات اختيارية تعادل  

 :  كما هو موضح في الجداول التالية

 ( اختياريساعة  12+ ساعة معتمد   79) مقررات كمتطلبات للتخصص العام والتخصص الدقيق  : 3جدوا 

 توزيع الدرجات 
 

 الحمل 

 إجباري )ج( 
  أو اختياري

 )خ( 
المقرر  اسم المعتمدة   

  الرقم 
نهاية   الكودي 

 الفصل 
أعمال  
 فصلية 

 عملى 
منتصف  

 فصل 

 CSE042 مقدمة لن   الحاسي  3   9 20 10 20 50

 PDE161 مقاومة موا   3   8 20 0 30 50

 ELE163  وائر كهربية  3   8 20 0 30 50

 ECE173 ( 1) إلكترونيات  3   8 20 0 30 50
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رقمه تصمي   3   9 20 10 20 50  CSE143 

 CSE144 خوارزميات وهياكل بيانات  3   9 20 10 20 50

 BME128 كيمياء ع وية  3   9 20 10 20 50

 CSE221 آله تحك   3   8 20 0 30 50

 CSE222 مستشعرات ومؤثرات  2   6 20 10 20 50

 ECE262 قياسات وةجه   قياس  3   9 20 10 20 50

 ECE273 ( 2) إلكترونيات  3   9 20 10 20 50

 ECE284 مجاالت كهرومغناطيسية  3   8 20 0 30 50

 ECE295 تحليل إشارات  3   8 20 0 30 50

 BME228 كيمياء حيوية  3   9 20 10  20 50

50 20 01  BME238 مقدمة لعل  التشريح  3   9 20 

 BME239 مقدمة لعل  وظائف األع اء  3   9 20 10 20 50

 CSE323 األن مة المت منة  2   6 20 10 20 50

 ECE395 معالجة إشارات رقمية  3   8 20 0 30 50

 ECE396 معالجة صور رقمية  3   9 20 10 20 50

 BME339 بيولوجه ميكرو 3   9 20 10 20 50

 BME345 ةجه   قياس طبية حيوية  3   8 20 10 20 50

 BME358 خواص الموا  الحيوية  3   9 20 10 20 50

 BME346 معلوماتية حيوية  3   8 20 0 30 50

 CSE444 ةن مة قواعد البيانات  3   9 20 10 20 50

 BME445 طبه تصوير  3   9 20 10 20 50

 BME447 ( 1)  ةجه   طبية 3   8 20 10 20 50

 BME448 ( 2)  ةجه   طبية 3   8 20 10 20 50

 

 (  مقررات 4يختار الطالي )قائمة المقررات االختيارية : 3تابا جدوا 

 توزيا الدرجات 
 

 الحمل 

 إجباري ) ( 

ةو اختياري  

 )خ( 
المقرر  اس  المعتمد    

الرق   

نهاية   الكو ي 

 الفصل 

ةعماا  

 فصلية 
 عملى 

منتصف  

 فصل 

 CSE362 ن   اتخاذ القرار الطبية  3 خ 9 20 0 30 50

 3 خ 9 20 0 30 50
ةن مة المعلومات المتعلقة بالرعاية  

 (HCIS)الصحية 
CSE363 

 CSE364 (IoMT)إنترنت األشياء الطبية  3 خ 9 20 0 30 50

 BME365 صحة عامة  3 خ 9 20 0 30 50

 ECE366 اإللكترونيات ال وئية  3 خ 9 20 0 30 50

 ECE367 التعرف على األنماط  3 خ 9 20 0 30 50

 ECE421 مقدمة للتعل  العميق  3 خ 9 20 0 30 50

 ECE422 النانوتكنولوجى مقدمة إلى  3 خ 9 20 0 30 50

 BME431 وصيدالنية  طبيةإجراءات  3 خ 9 20 0 30 50

 BME432 األن مة الحيوية سريان الموائا فه  3 خ 9 20 0 30 50

 BME 433 الباثولوجيا اإلكلينيكية  3 خ 9 20 0 30 50

 BME 434 الصيدلة الصناعية  3 خ 9 20 0 30 50
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  العملهالمشروع والتدريي  5.2.4

 (ساعة معتمد   11) العملهمقررات المشروع والتدريي : 4جدوا 

 توزيا الدرجات 
 

 الحمل 

 (  )إجباري  

ةو اختياري  

 ( خ)
المقرر  اس  المعتمد    

 الرق  
نهاية   الكو ي 

 الفصل 

ةعماا  

 فصلية 
 عملى 

منتصف  

 فصل 

-- -- -- -- 3   ( * ) على الهندسة   عملهتدريي  -- 
 الطبية والحيوية 

BME191 

-- -- -- -- 3   ( * ) على الهندسة    (1) تدريي  -- 
 الطبية والحيوية 

BME291 

-- -- -- -- 3   ( * ) على الهندسة    (2) تدريي  -- 
 الطبية والحيوية 

BME391 

 BME392 هندسة إكلينيكية  2   6 20 10 20 50

فه الهندسة   (1) مشروع  3   12 -- -- 50 50
 الطبية والحيوية 

BME393 

فه الهندسة   (2) مشروع  3   14 -- -- 50 50
 الطبية والحيوية 

BME494 

فه الهندسة   (3) مشروع  3   14 -- -- 50 50
 الطبية والحيوية 

BME495 

 متطلب تخرج ( *)

 الخطة الدراسية للطالي  حمقتر .6

لكل    والثانيالفصلين الدراسيين األول    فيوالجداول اآلتية توضح مقترح للطالب المنتظم لجدولة المقررات الدراسية  

المقررة كمحاضرات وتمارين ومعامل، كما    دراسيمستوى   الدراسة  للدراسة وعدد ساعات  الخمس  المستويات  من 

 تبين عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر.
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   (000) مقررات المستوي

 الفصل الدراسه األوا

 الفصل الدراسه الثانه

 

 

  

 المتطلي السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 كو  المقرر  اس  المقرر 
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 BAS011 ( 1)رياضيات  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------

 BAS021 ( 1)ميكانيكا  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------

 BAS031 (1)في ياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

 BAS041 كيمياء هندسية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

 PDE052 رس  هندسه  3 2 2 -- 6 10 20 30 -- 50 100 -------

 UNR061 ( 1)لغة إنجلي ية  2 1 2 -- 2 5 20 30 -- 50 100 -------

  المجموع  17 11 10 3 25 49     600 

Total Contact hours = 24 hrs/weekTotal SWL = 49 hrs/week 

 المتطلي السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

المقرر  كو  اس  المقرر   
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BAS011 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 2)رياضيات BAS012 

BAS021 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 2)ميكانيكا BAS022 

 BAS032 (2)في ياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

مقدمة لن     3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

 الحاسي 
CSE042 

 PDE051 اإلنتا  هندسة  3 2 -- 3 3 8 20 20 10 50 100 -------

UNR061 100 50 -- 30 20 5 2 -- 2 1 2  ( 2)لغة إنجلي ية UNR062 

  المجموع  17 11 8 6 22 47     600 

Total Contact hours = 25 hrs/weekTotal SWL = 47 hrs/week 
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 (100)مقررات المستوي 

 الفصل الدراسه الثالث 

 الفصل الدراسه الرابا 

 

  

 المتطلي السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 كو  المقرر  اس  المقرر 

ع
و
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BAS012 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 ( 3) رياضيات BAS113 

BAS012 100 50 -- 30 20 6 3 -- 2 1 2 
ن رية احتماالت  

 وإحصاء 
BAS115 

CSE042 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3   رقمه تصمي CSE143 

BAS021 & 
BAS031 

 PDE161 مقاومة موا   3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100

BAS032 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  وائر كهربية  ELE163 

UNR061 100 50 -- 30 20 6 3 -- 2 1 2 كتابة تقارير فنية ENG111 

  المجموع  16 10 11 1.5 22.5 45     600 

Total Contact hours = 22.5 hrs/weekTotal SWL = 45 hrs/week 

السابق المتطلي   

 األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اس  المقرر 
كو   

 المقرر 
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BAS113 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 ( 4) رياضيات BAS114 

ELE163 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 1)إلكترونيات ECE173 

 BME128 كيمياء ع وية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

CSE042 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 خوارزميات وهياكل بيانات CSE144 

ELE163 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  قوي وآالت كهربية ELE151 

التكنولوجياوتاريخ الهندسة  1 1 - - 1 2 20 30 -- 50 100 ----------  UNR171 

 BME191   عملهتدريي  0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 ----------

  المجموع  16 11 8 3 25 47     600 

Total Contact hours = 22 hrs/weekTotal SWL = 47 hrs/week 
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 (200)مقررات المستوي 

 الفصل الدراسه الخامس

 

 الدراسه السا س الفصل 

 

  

المتطلب 

 السابق

 األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 المقرر  كو  اس  المقرر 

ع
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BAS113 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 5)رياضيات BAS215 

ELE163& 
BAS113 

 ECE284 مجاالت كهرومغناطيسية  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100

 UNR241 مهارات االتصاا والعرض  2 1 2 -- 2 5 20 30 -- 50 100 ------------

BME128 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3  كيمياء حيوية BME228 

 BME238 مقدمة لعل  التشريح  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 ------------

BAS113 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3   آله تحك CSE221 

  المجموع  17 11 10 3 23 47 120 160 20 300 600 

Total Contact hours = 24 hrs/weekTotal SWL = 47 hrs/week 

المتطلب 

 السابق

 األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اس  المقرر 
كو   

 المقرر 
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BME238 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
مقدمة لعل  وظائف  

 األع اء 
BME239 

ELE163 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3  قياسات وةجه   قياس ECE262 

CSE221 100 50 10 20 20 6 2 3 -- 1 2 مستشعرات ومؤثرات CSE222 

اإلنسان القانون وحقوق  2 2 0 0 2 4 20 30 - 50 100 ----------  UNR 281 

ECE173 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3  ( 2)إلكترونيات ECE273 

BAS113 100 50 0 30 20 8 4 -- 2 2 3  تحليل إشارات ECE295 

 BME291 (1)تدريي  0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 ----------

  المجموع  16 11 5 7.5 24.5 48     600 

Total Contact hours = 23.5 hrs/weekTotal SWL = 48 hrs/week 
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 (300)مقررات المستوي 

 الفصل الدراسه السابا 

 

 الفصل الدراسه الثامن 

 

  

المتطلي 

 السابق 

 األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اس  المقرر 
كو   

 المقرر 

ع
و
جم
لم
 ا

ل
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ه
مل
ع

 

ية
صل
 ف
ا
ما
ع
 ة

ل
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
را
ض
حا
 م

د 
تم
مع
ال

 

توصيف  حسي 

 المقرر 
 Elective ( 1) اختياريمقرر  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100

BME228 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 ميكروبيولوجه BME339 

BME239 & 
ECE262 

100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
ةجه   قياس طبية  

 وحيوية 
BME345 

ECE295 100 50 0 30 20 8 4 -- 2 2 3 
إشارات  معالجة 

 رقمية 
ECE395 

PDE161 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
خواص الموا   

 الحيوية 
BME358 

  المجموع 15 10 7 4.5 22.5 44     500 

Total Contact hours = 21.5 hrs/weekTotal SWL = 44 hrs/week 

 المتطلب السابق

 األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 كو  المقرر  اس  المقرر 
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BME239 & 
BME345 

 BME392 هندسة إكلينيكية 2 1 -- 3 2 6 20 20 10 50 100

ECE395 100 50 10 20 20 9 4 3 -- 2 3  معالجة صور رقمية ECE396 

CSE221 100 50 10 20 20 5.5 2 1.5 1 1 2  األن مة المت منة CSE323 

حسي توصيف  

 المقرر 
 Elective ( 2) اختياري مقرر  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100

ECE395 100 50 -- 30 20 7 4 -- 2 2 3  معلوماتية حيوية BME346 

الوصوا للمستوي  

300 
100 50 -- 50 -- 8.5 4 1.5 1 2 3 

الهندسة   فهمشروع 

 ( 1) الطبية
BME393 

 BME391 (2)تدريي  0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 ----------

  المجموع  16 10 6 9 24 50     600 

Total Contact hours = 25 hrs/week Total SWL = 49 hrs/week 
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 (400)مقررات المستوي 

 الفصل الدراسه التاسا 

 الفصل الدراسه العاشر 

 

  

المتطلب 

 السابق

 األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اس  المقرر 
كو   

 المقرر 

ع
و
جم
لم
 ا

ل
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ه
مل
ع

 

ية
صل
 ف
ا
ما
ع
 ة

ل
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
را
ض
حا
 م

د 
تم
مع
ال

 

توصيف  حسي 

 المقرر 
 Elective ( 3) اختياري مقرر  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100

ECE396 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3  طبهتصوير BME445 

BME345 100 50 10 20 20 8 3 3 -- 2 3 ( 1) ةجه   طبية BME447 

 ENG412 إ ار  مشروعات  2 1 2 -- 3 6 20 30 -- 50 100 -------------

 UNR471 التسويق 2 2 -- -- 2 4 20 30 -- 50 100 -------------

الوصوا للمستوي  

400 
100 50 -- 50 -- 14 8 3 2 1 3 

الهندسة   فهمشروع 

 ( 2) الطبية
BME494 

  المجموع  16 10 7 7.5 25.5 50     600 

Total Contact hours = 24.5 hrs/week Total SWL = 50 hrs/week 

 المتطلب السابق

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 كو  المقرر  اس  المقرر 
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BME345 100 50 10 20 20 8 3 3 -- 2 3 ( 2) ةجه   طبية  BME448 

------------ 100 50 -- 30 20 4 2 -- -- 2 2 
آ اب وةخ قيات 

 المهنة 
UNR461 

CSE042 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
ةن مة قواعد  

 البيانات 
CSE444 

حسي توصيف 

 المقرر 
( 4) اختياري مقرر  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100  Elective 

الوصوا للمستوي  

400 
100 50 -- 50 -- 14 8 3 2 1 3 

  فهمشروع 

الهندسة الطبية 

(3)  
BME495 

 500     44 .522   المجموع  14 9 5 7.5 

Total Contact hours = 21.5 hrs/weekTotal SWL = 44 hrs/week 
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  توزيا المقررات .7

 ج ويليه مصفوفة الكفاءات وارتباطها بالمقررات.الفصوا الدراسية للبرنام  فه شجر  المقررات يوضح( 2)شكل 
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 وارتباطها بالمقررات لبرنامج الهندسة الطبية والحيوية مصفوفة الكفاءات 

 المستوى

 
 اسم

 المقرر 
 

 
 
 كود 

 المقرر 

 
 NARS 2018الكفاءات المطلوبة للتخصص طبقا ل 

 

D3 D2 D1 B3 B2 B1 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

000 

 √                BAS011 (1رياضيات )

 √                BAS021 (1)ميكانيكا 

 √ √               BAS031 (1فيزياء )

 √ √               BAS041 كيمياء هندسية 

 √  √              PDE052 رسم هندسى 

        √         UNR061 ( 1لغة إنجليزية )

 √                BAS012 (2رياضيات )

 √                BAS022 (2ميكانيكا )

 √ √               BAS032 (2فيزياء )

مقدمة لنظم  
 الحاسب 

CSE042 
           √    √ 

 √ √  √             PDE051 اإلنتاج هندسة 

        √         UNR062 ( 2لغة إنجليزية )

100 

 √                BAS113 (3رياضيات )

نظرية احتماالت  
 وإحصاء 

BAS115 
          √    √ √ 

 √ √         √ √     CSE143 تصميم رقمى 

 √ √ √              PDE161 مقاومة مواد 

 √           √     ELE163 دوائر كهربية 

كتابة تقارير  
 فنية

ENG111 
        √   √     

 √                BAS114 (4رياضيات )

 √ √         √ √     ECE173 (1إلكترونيات )

 √         √    √ √  BME128 كيمياء عضوية 

خوارزميات  
 وهياكل بيانات 

CSE144 
      √     √   √ √ 

قوى وآالت  
 كهربية 

ELE151 
   √ √ √         √ √ 

تاريخ الهندسة  
 والتكنولوجيا 

UNR171 
      √  √   √ √    

  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √    BME191 تدريب عملى 

 
200 

 √ √               BAS215 (5رياضيات )

مجاالت  
 كهرومغناطيسية 

ECE284 
   √  √         √ √ 

مهارات االتصال  
 والعرض 

UNR241 
      √ √ √ √ √      

 √         √    √ √  BME228 كيمياء حيوية 

مقدمة لعلم  
 التشريح 

BME238 
 √ √    √         √ 

 √ √         √ √ √    CSE221 تحكم آلى 

مقدمة لعلم  
 وظائف األعضاء

BME239  √ √    √         √ 

قياسات وأجهزة  
 قياس 

ECE262    √ √ √       √ √ √ √ 

مستشعرات  
 ومؤثرات 

CSE222  √  √ √ √        √ √ √ 

وحقوق  القانون 
 اإلنسان 

UNR281       √  √ √  √    √ 
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 √ √         √ √ √    ECE273 (2إلكترونيات )

 √ √         √      ECE295 تحليل إشارات 

  √ √ √  √ √ √ √ √    √ √ √ BME291 ( 1تدريب )

300 

 √ √  √ √     √    √ √ √ Elective ( 1مقرر اختيارى )

                 BME339 ميكروبيولوجى 
أجهزة قياس  
 طبية وحيوية 

BME345 
√ √ √          √ √ √ √ 

معالجة إشارات  
 رقمية 

ECE395 
√   √ √ √        √ √ √ 

خواص المواد  
 الحيوية 

BME358   √         √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ BME392 هندسة إكلينيكية

معالجة صور  
 رقمية 

ECE396 
√   √ √ √        √ √ √ 

األنظمة  
 المتضمنة 

CSE323    √ √ √       √ √ √ √ 

 √ √  √ √     √    √ √ √ Elective ( 2مقرر اختيارى )

معلوماتية  
 حيوية 

BME346 
√      √     √ √  √ √ 

مشروع في الهندسة  
 ( 1الطبية )

BME393 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  √ √ √  √ √ √ √ √    √ √ √ BME391 (2تدريب ) 

400 

 √ √  √ √     √    √ √ √ Elective ( 3مقرر اختيارى )

 √ √ √  √       √    √ BME445 تصوير طبى 

 √ √ √ √          √ √ √ BME447 ( 1أجهزة طبية )

إدارة  
 مشروعات 

ENG412        √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √  √ √ √ √ √ √ √       UNR471 التسويق
مشروع في الهندسة  

 ( 2الطبية )
BME494 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √          √ √ √ BME448 ( 2أجهزة طبية )

آداب وأخالقيات  
 المهنة

UNR461       √ √ √ √  √ √   √ 

أنظمة قواعد  
 البيانات 

CSE444   √    √    √ √ √ √ √ √ 

مقرر اختيارى  
(4 ) 

Elective 
√ √ √    √     √ √  √ √ 

مشروع في الهندسة  
 ( 3الطبية )

BME495 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 الهندسة الطبية والحيويةبكالوريوس توصيف المقررات لبرنامج  .  8

 متطلبات الجامعة:  8.1

 

UNR061  2 ( 1) لغة إنجلي ية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

كتابة تقارير وملخصات   -القراءة لقطع علمية متنوعة  -لمحادثات قصيرة وطويلة  االستماع -المهارات األساسية للغة : المحتوي

 التحدث وعرض األفكار بلغة إنجليزية سليمة  -ومقاالت علمية 

References: 
▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR062  2 ( 2) لغة إنجلي ية Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 UNR061: المتطلبات

 اللغة اإلنجليزية اإلعداد لالختبارات القياسية فى-تلخيص النصوص  -تحليل وتفسير نصوص هندسية : المحتوي

References: 
▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR171   1 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  0 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

أمثلة   -التكنولوجيا والبيئة  -دور الهندسة والتكنولوجيا فى تطور ونشوء الحضارات  -تاريخ الهندسة والعلوم والتكنولوجيا : المحتوي

 الهندسي على تطور النشاط 
References: 
▪ Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 1990, 

ISBN10 0486264122 

 

UNR281  2 القانون وحقوق اإلنسان Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

المؤسسات  :  المحتوي وقوانين  القانونية  )نظم  الوجهة  المؤسسات من  اإلدارية    –أنواع  الهياكل  للمحاسبة    –نظرة عامة على    –مقدمة 
والمواصفات الهندسية    –(  العقود  للمهن  المنظمة  والقوانين  العمل  والبيئة  -تشريعات  الصناعي  األمن  التاريخية  -تشريعات  األصول 

اإلنسان   لحقوق  اإلنسان    -الفلسفية  لحقوق  الدولية  واإلقليمية  )المصادر  اإلنسان  -العالمية  لحقوق  الوطنية  العالمية    -المصادر  األجهزة 

 . القائمة علي حماية حقوق اإلنسان

 

UNR241   2               والعرض مهارات االتصاا Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ة

 ----: المتطلبات

االتصال:  المحتوي التقديمي  –مهارات  العرض  وإعداد  الجسد    -تخطيط  ولغة  واإلشارات  بالصوت  والتحكم  بالعين  التواصل  مهارات 

 مهارات العرض أمام المستثمرين –بنية العرض التقديمي -استخدام المرئيات  -خصائص مقدم العرض  -المظهر المناسب  واختيار

https://www.bookdepository.com/author/Roger-S-Kirby
https://www.bookdepository.com/publishers/Dover-Publications-Inc
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References: 
▪ Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red Globe Press, 2016 
▪ M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, Succex Publishers, 

2016  
▪ Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 

▪ Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi, "Communication skills " Vol.1, Students' coursebook, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2012 

 

UNR461  2 آ اب وةخ قيات المهنة Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ة

 ----: المتطلبات

دراسات حالة   -السلوك  -كشف المخالفات  -مسئوليات المهندس  -االلتزامات تجاه المجتمع  -العامة ألخالقيات المهنة  المبادئ: المحتوي

 . وقضايا عامة

References: 
▪ Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, "Thinking like 

an engineer", Published by Pearson 2018. 

▪ Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, CA: 
Wadsworth, 2000 

 

UNR471  2 التسويق Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ة

 ----: المتطلبات

  –خطة التسويق    –رسم استراتيجية التسويق    –المزيج التسويقي    –عمالءلالشراء لسلوك    –بحوث التسويق    –تسويق  المبادئ  :  المحتوي
المستهدفة   السوق  عبر  –تحديد  اإلنترنت    التسويق  البراند    –شبكة  جديدة    تطوير  –استراتيجية  والدعاية   –منتجات    تقدير   –  اإلعالن 

 حاالت عملية   دراسة –التكاليف واستراتيجيات التسعير 

References: 
▪ Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015, ISBN 13: 9781946135193 

 

 متطلبات كلية الهندسة:  8.2

 

BAS011   3 ( 1)رياضيات Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

قواعد  –االتصال ونظرية القيمة الوسيطة  –النهايات  –أمثلة دوال  –الدالة العكسية    –تصنيف الدوال    –مفهوم الدالة    : التفاضل:  المحتوى

 الجزئتياالشتتقاق  –المشتقات ذات الرتب العليا  –والبارامترى  الضمنياالشتقاق    –قاعدة السلسلة    –مشتقات الدوال األولية    –االشتقاق  
 . نظريات وخواص التكامل –التكامل غير المحدد  –رسم المنحنيات  –تطبيقات على التفاضل  –

المحددات   –مجموعات المعادالت الخطية  -المعادالتنظرية  –الكسور الجزئية –أس وتطبيقاتها  بأينظرية ذات الحدين  : الجبر

 طرق جاوس المختلفة   –المصفوفات وتطبيقاتها  –وخواصها 

References: 
▪ Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning Private Limited. 

▪ Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & Business Media. 

 

BAS021   3 ( 1)ميكانيكا Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

  -محصلة عدة قوى   –اتزان الجسيم والجسم الجاسئ   –عزم االزدواج    –العزم    –المتجهات والقوى فى الفراغ    –قوانين نيوتن  :  المحتوي
  االحتكاك  –القوى الموزعة  –  الهندسيمركز الثقل والمركز 

https://www.lib.umn.edu/publishing
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References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice Hall, New 

Jersey, 2016. 

▪ J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John Wiley & Sons, 
New York, 2016. 

 

BAS012   3 ( 2)رياضيات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS011  (1)رياضيات : المتطلبات

حساب المساحات والحجوم    –تطبيقات التكامل  –التكامل المعتل –طرق التكامل   –التكامل المحدد وخواصه : التكامل : المحتوي

 الدورانية  
  -القطع الناقص )القطاعات المخروطية  -نقل المحاور  -معادلة زوج من الخطوط المستقيمة  -معادالت الدرجة الثانية : الهندسة التحليلية
 معادلة المستوى  -معادلة الكرة  -( المكافئ القطع  -القطع الزائد 

References: 
▪ Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, Geometry, 

Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 
▪ Hestenes, D. and G. Sobczyk, Clifford algebra to geometric calculus: a unified language for mathematics and 

physics. Vol. 5. 2012: Springer Science & Business Media. 

▪ Grossman, S.I., Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. 2014: Academic Press. 

 

BAS022   3 ( 2)ميكانيكا Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS021  (2) رياضيات :  المتطلبات

  –حركة المقذوفات   –قوانين نيوتن للحركة  -المركبات المماسية والعمودية  -مسار منحنى  فيالحركة  –كينماتيكا الجسيم : المحتوي
  االحتكاك وتطبيقاته –الشغل والطاقة للجسيم

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 2006. 

▪ F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector Mechanics for 

Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010.  

 

BAS031   3 ( 1)في ياء Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

ختواص  –الختواص الميكانيكيتة للمتواد  –الحركتة التذبذبيتة  –الوحدات القياسية واألبعاد  –الفيزيائية  الكميات: المادة صخوا  : المحتوي

 . المرنةالموجات فى األوساط  –الموجات الصوتية  -السطحيالتوتر  –اللزوجة  –الموائع 
 اإلنتروبيا –الديناميكا الحرارية   فيالقانون األول   –النظرية الحركية للغازات  –  الحرارياالنتقال  : الحراريةالحرارة والديناميكية 

 . التمدد الحراري  -مقاييس الحرارة والترمومترات  –للديناميكا الحرارية  الثانيوالقانون 

References:   

▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014.  

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 
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BAS032   4 ( 2)في ياء Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

الجهتد  –قتانون جتاوس  – الكهربتيالفتي    –قتانون كولتوم    –  الكهربتيالمجتال    –الشتحنة والمتادة    : والمغناطيستيةالكهربية  :  المحتوي

 – المغناطيستيالمجتال  –قانون أوم والدوائر البستيطة  –التيار والمقاومة والقوة الدافعة الكهربية   –المكثفات والمواد العازلة    –  الكهربي
 . قانون بايوت وسافارت 

األلياف   -استقطاب الضوء  –التداخل والحيود   –الطبيعة الموجية للضوء ومبدأ هيجن  –الضوء الهندسي: الحديثة ءالضوء والفيزيا

 . النظرية النسبية -الظاهرة الكهروضوئية  –الليزر   –مبادئ نظرية الكم  –نظرية بوهر  –لتركيب الذرى  -الضوئية 

References:   
▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 9th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014., 

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS041 3  كيمياء هندسية Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

اساسيات   –خصائص المحاليل  –العمليات الكيميائية  في  والحراري  المادياالتزان  –الديناميكا الحرارية  –معادالت الحالة : المحتوي

 . موضوعات مختاره للصناعات الكيميائية –وتطبيقاتها  الكهربيةالكيمياء 

References: 
▪ Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry The Central Science", 

Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, (2009). 

 

PDE051  2 اإلنتا  هندسة Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

 ( النجارة –التشكيل  –التشغيل   –البرادة  –الحدادة   –السباكة )مقدمة لكل من العمليات اآلتية  : المحتوي

References: 
▪ Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing Technology, 

Production Management and Industrial Economics. Routledge, 2017. 

 

PDE052   2 هندسه رس Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

الرسم باستخدام الحاسب   –مناظر مساعدة ومصطلحات   –المناظر القطاعية  –الرسم التخطيطي  –الرسومات ثنائية األبعاد : المحتوي

 لألشكال ثنائية وثالثية األبعاد

References: 
▪ Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 

  

 ENG 111 2  كتابة تقارير فنية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

    UNR061(1) لغة إنجليزية : المتطلبات

أنواع   -تنظيم المستندات اآللي  -خصائص المستندات الفنية  -أساليب الكتابة الفنية  -تحليل الجمهور  -تعريف الكتابة الفنية  : المحتوي

 هيكل أنواع مختلفة من الوثائق التقنية -الوثائق الرسمية وغير الرسمية 

References: 
▪ G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. Martin's; 2018 
▪ K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016 

▪ M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 

 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 41 الباب الثاني: برنامج درجة البكالوريوس يف الهندسة الطبية والحيوية بنظام الساعات املعتمدة 

  

BAS113   3 ( 3)رياضيات Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS012  (2)  رياضيات: المتطلبات

المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى   -اكثر من متغير وتطبيقات  فيالقيم القصوى للدوال  - الجزئيتطبيقات التفاضل : المحتوي

  . الفراغ  فيالهندسة التحليلية   –حل المعادالت التفاضلية فيتحويل البالس وتطبيقاته  -المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة الثانية  -

References: 
▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

▪ S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & Francis Group, LLC, 2015. 

 

BAS114   3   (4)رياضيات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS 113    (3) رياضيات : المتطلي 

  -المشتقات المتجهة  - البواقينظرية  -التكامل المركب  -الدوال ذات المتغيرات المركبة  -تحويل فورير  -متسلسلة فورير : المحتوي
 . السطحيالتكامل  -التكامل الخطى  -التكامالت الثنائية والثالثية 

References: 
▪ J. Brown, and R. Churchill, "Complex Variables and Applications", 9th Edition, McGraw-Hill, 2013. 

▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

 

BAS115   2  وإحصاءن رية احتماالت Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

  BAS 012(2)رياضيات  المتطلبات 

االختبارات غير   -الفروض اختبارات -االعتياديالعينات من التوزيع  -التوزيعات االحتمالية  -والتشتت مقاييس التمركز : المحتوي

. المتسلسالت الزمنية -الترابط والتراجع –البارامترية   

References: 
▪ Mary C. Meyer, Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and Practice in RSBN-10: 

1611975778, SIAM (June 24, 2019) 

 

ELE151   3 قوي وآالت كهربية Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ECE 121كهربية دوائر   المتطلبات 

التحكم فى الجهد   -نماذج خطوط النقل  -نظرية وعمل ونماذج المحوالت -منظومات الثالث أوجه -نظم القوى الكهربية : القوى: المحتوي

 العمل األمثل لنظم القدرة  -القدرة الفعالة وغير الفعالة  -والتردد 
نظرية   -المستمر  محركات التيارتطبيقات  -العزم والسعة والتيار  منحنيات -نظرية العمل والتركيب لمحركات التيار المستمر : اآلالت

العمل   نظرية -المغناطيس الدائم ومحركات التيار المستمر ذات اقل قصور ذاتي  محركات  -العمل والتركيب للمحركات ذات الخطوة 

 . الوجهوالتركيب للمحركات الحثية ثالثية 

References: 
▪ Nilsson, J.W. and S.A. Riedel, Electric circuits. 2015: Pearson Upper Saddle River, NJ. 

▪ Slade, P.G., Electrical contacts: principles and applications. 2017: CRC press. 

 

BAS 215   3   (5)رياضيات Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

  BAS113 ( 3)رياضيات  المتطلبات 

تحويل   -مالءمة المنحنيات باستخدام خط مستقيم أو كثيرات الحدود  -الطرق التتابعية  -للمعادالت الخطية  العدديالحل : المحتوي

  . إجراء التفاضل والتكامل عدديا -الفرق المحدود  -خطية العالقات غير الخطية إلى  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 42 الباب الثاني: برنامج درجة البكالوريوس يف الهندسة الطبية والحيوية بنظام الساعات املعتمدة 

  

References: 
▪ Mazumder, Numerical Methods for Partial Differential Equations, Finite Difference and Finite Volume 

Methods, science direct ,2016. 

▪ Sheldon Rose,  A First course in probability, Eighth edition, 2010, Pearson Prentice Hall. 

 

ENG 412  2  إ ار  مشروعات Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

 ال يوجد  المتطلبات 

عناصتر  -. الهندسية المختلفتة االستراتيجيات للتطبيقات التخطيط، -الوظائف اإلدارية األساسية    -أساسيات إدارة المشروعات  :  المحتوي

إدارة الوقت  -إدارة النطاق  -إدارة التكامل  -. المستمرالتحسين    الشاملة،إدارة الجودة  .  التحكم  التوجيه،  التوظيف،:  إدارة الموارد البشرية

 إدارة المشتريات  -إدارة المخاطر  -إدارة االتصاالت  -إدارة التكاليف  -

References: 
▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. Pearson, 2014. 

▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 

 

 متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق   8.3

CSE042   3 مقدمة لن   الحاسي Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

  UNR032: المتطلبات

المكونات األساستية للحاستب وتنظتيم  –أنواع البيانات وأسلوب تمثيلها ونظم األعداد :  مقدمة لتصميم وعمل الحاسبات الرقمية:  المحتوي

البرمجة بلغة  -الحاسب ووصف سبل نقل المعلومات سواء من وإلى الحاسب، أو بين مختلف وحداته وسجالته، وأساليب معالجة البيانات

Visual basic-  مدخل لشبكات المعلومات -المترجم ودوره  -أنظمة التشغيل  –العالقة بين البرمجيات والمكونات المادية للحاسب 
 التدريب على تطوير برامج بسيطة -عرض لألوامر الرئيسية -هيكل البرنامج وأنواع األوامر: مقدمة للبرمجة
 . برمجيات تطوير البرامج والبرمجيات المكتبية -(  لينوكس –ويندوز  )التعامل مع نظم التشغيل الشائعة  :أساسيات التدريب 

Reference: 

▪ H.  Rogler, " Introduction to Computer Systems", Kendall Hunt Publishing; 3rd edition, 2018 

 

PDE161  3  مقاومة موا Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS031  & BAS021 : المتطلبات

القوى المحورية ، قوى    -تحليل القوة للعناصر الميكانيكية البسيطة    -أنواع األحمال التي تعمل على المكونات الميكانيكية  :  المحتوي 

  -اإلجهادات الحرارية    -تركيزات اإلجهاد    -إجهاد التصميم وعامل األمان    -قانون اإلجهاد واالنفعال    -القص ، لحظات االنحناء والتواء  
الحاملة   االلتوائي    -اإلجهادات  و  المباشر  القص  االنحناء    -إجهاد  الحزم    -إجهاد  في  القص  وإجهاد  االنحناء  اإلجهاد    -إجهاد  تحليل 

 . اإلجهاد الرئيسي وإجهاد القص األقصى -اإلجهاد في بعدين  -واالنفعال 

Reference: 

▪ R. K. Bansal, "A Text Book of Strength of Materials", Laxmi Publications, 4th edition, 2010 

 

ELE163 3   وائر كهربية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS032: المتطلبات

دوائر الدرجة األولى  –الكهربيةنظريات الدوائر  -تحليل دوائر التيار المستمر-دوائر المقاومة البسيطة-عناصر الدوائر الكهربية:  المحتوي 

 الدوائر ثالثية الطور -دوائر الرنين -القدرة ومعامل القدرة-دوائر التيار المتردد الجيبية المستقرة–
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Reference: 

▪ J. W. Nilsson, "Electric Circuits", Pearson; 11th edition, 2018 

 

ECE173  3 ( 1) إلكترونيات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ELE163: المتطلبات

الثنائية  -أشباه الموصالت  : المحتوي  الثنائية  –الوصلة  الثنائية    -انحياز الوصلة  ثنائية   -األنواع المختلفة للوصلة  ترانزستورات الوصلة 

المستمر التيار  دوائر  في  وتطبيقاتها  وخواصها  المجال    -القطبية  تأثير  في  (  JFET / MOSFET)ترانزستورات  وتطبيقاتها  وخواصها 

 حاالت التيار المستمر 

Reference: 
▪ T. Floyd, "Electronic Devices", 10th edition, Pearson, 2018 

 

CSE143   3  رقمهتصمي Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

  CSE042: المتطلبات

مكونات أجهزة المنطق    -تحليل وتصميم دوائر المنطق الصناعي    -تبسيط الوظيفة الثنائية    -الجبر الثنائي والبوابات المنطقية    : المحتوي 

  -مصفوفات المنطق القابلة للبرمجة    -تحليل الدوائر التسلسلية القابلة للتحكم في الوقت    -مقدمة في المنطق المتزامن    -القابلة للبرمجة  
التصميم واالتصال الدوائر الرقمية باستخدام برامج التصميم التقليدية أو عالية المستوى باستخدام    -مقدمة في مختبر التصميم المنطقي  

VHDL  -    التحقق    -المحاكاة الوظيفية    -يم األساسي باستخدام محرر الرسم البياني اإلنشائي  التصم  -التصميم األساسي باستخدام البرنامج

 . تصميم التدفق للدوائر الرقمية باستخدام برامج جديدة -من التصميم 

Reference: 

▪ M. Mano, "Digital Design" , Pearson; 6th edition,  2017 

 

CSE144  3 خوارزميات وهياكل بيانات Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

  CSE042: المتطلبات

 – القوائم الشجرية والجداول  – الطوابير- المصفوفات والمتراصات – هياكل البيانات – تمثيل البيانات - مقدمة هياكل البيانات:  المحتوي 
االعادة الخارجي  -طرق  للتخزين  البيانات  والترتيب – هياكل  والفرز  البحث  باستخدام   -خوارزميات  الخوارزميات  كفاءة  وتقييم  تحليل 

 . لغات البرمجة المتقدمة إحدى

Reference: 
▪  A. Khot, " Learning Functional Data Structures and Algorithms", Packet Publishing, 2017 

 

BME128  3 كيمياء ع وية Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ----: المتطلبات 

الجزيئات الحيوية    –البوليمرات    –المركبات الدورية    –المركبات العطرية    –المركبات األليفاتية    –المجموعات الوظيفية :  المحتوي 

 الفوليرينات والجزيئات الصغيرة  –

Reference: 
▪ L. Wade, " Organic Chemistry", Pearson; 9th edition, 2016 

 
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=M.+Morris+R.+Mano&text=M.+Morris+R.+Mano&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Atul+S.+Khot&text=Atul+S.+Khot&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Leroy+G.+Wade&text=Leroy+G.+Wade&sort=relevancerank&search-alias=books
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CSE221   3  آلهتحك Cr 

 إجباري  1 فصل  -- معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

  BAS113: المتطلبات 

رستم  -وظائف النقل  -مخطط صندوقي )تمثيل النظم    -النموذج الرياضي لألنظمة الخطية وتحويل البالس    -أساسيات التحكم  :  المحتوي

 -موضتع الجتذر   -تحليتل النظتام فتي مجتاالت الوقتت والتتردد    -متغيرات الحالة    -نمذجة النظم الكهربائية والميكانيكية    -(  تدفق اإلشارة
مقدمتة فتي أنظمتة  -تحليل االستجابة  -األداء الثابت  -تحليل النظام باستخدام برنامج مناسب  -مقدمة للتحكم التفاضلي   -استقرار األنظمة  

 . أنظمة متعددة المتغيرات -نظام المتابعة الخطية األمثل  -أنواع التحكم األمثل  -التحكم 

Reference: 
▪ F. Golnaraghi, " Automatic Control Systems", McGraw-Hill Education; 10th edition, 2017. 

CSE222 3  مستشعرات ومؤثرات Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  1 محاضرات  ت 

  CSE221: المتطلبات

المستشعر واختياره  :  المحتوي  أداء  الحرارية    -معايير  المقاومة    -المزدوجات  الحثية    -مستشعرات  المستشعرات    -المستشعرات 

البيزوكهربية  -السعوية   الدوران    -  المستشعرات  سرعة  ومقاييس  واختياره    -المشفرات  المؤثر  أداء  الفلورية    -معايير    -المؤثرات 
مؤثرات سبيكة   -المؤثرات البيزوكهربية  –محركات التيار المستمر    -محركات الخطوة    -المؤثرات اللولبية ومحركات الملف الصوتي  

 . الكهروميكانيكية الميكروويةمستشعرات ومؤثرات األنظمة  –ذاكرة الشكل  

Reference: 
▪ C. de Silva," Sensors and Actuators: Engineering System Instrumentation", CRC Press; 2nd edition, 2015 

 

ECE262  3 قياسات وةجه   قياس Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ELE163: المتطلبات

قناطر    –جهاز رؤية الذبذبات    –أجهزة قياس التيار المتردد    –أجهزة قياس التيار المستمر    –التحليل االحصائي للبيانات:  المحتوي 

 . الفولتمترات الرقمية –محوالت الطاقة  –قناطر التيار المتردد  –التيار المستمر 

Reference: 
▪ A. Morris, "Measurement and Instrumentation Theory and Application", Academic Press; 2nd edition, 2015 

 

ECE273  3 ( 2) إلكترونيات Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

  ECE173: المتطلبات

المكبتر  -التغذيتة الخلفيتة -مكبتر القتدرة  -مكبتر العمليتات )المكبترات  -تحليل اإلشارات الصغيرة فتي الترانزستتور بأنواعته : المحتوي

 . تشكيل الموجات-مولدات اإلشارات-المذبذبات  -المرشحات  -الدوائر المتكاملة التماثلية والرقمية -المراحلالمكبرات متعددة  -التفاضلي

Reference: 
▪ T. Floyd, "Electronic Devices", 10th edition, Pearson, 2018 

 

ECE284  3 مجاالت كهرومغناطيسية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS113 &ELE163: المتطلبات

اإلحداثيات  :  المحتوي  الفراغ    –أنظمة  في  وتطبيقاته    -الشحنات  كولوم  الكهربي    –قانون  الكهربي  –المجال  جاوس    –الفي   قانون 

الكهربي    –وتطبيقاته   والطاقة    –الجهد  العازلة    –السعة    –الشغل  والمواد  الحدية    –الموصالت  بواسون  –الشروط  والبالس    معادلة 

 معادالت ماكسويل  –قانون فاراداى  –المجال المغناطيسي المتغير  –الحث   –الفي  المغناطيسي  –المجال المغناطيسي –وتطبيقاتهما 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Farid+Golnaraghi&text=Farid+Golnaraghi&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Alan+S.+Morris&text=Alan+S.+Morris&sort=relevancerank&search-alias=books
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Reference: 
▪ W. Hayt, "Engineering Electromagnetics", 8th edition, McGraw Hill, 2010  

 

ECE295  3 تحليل إشارات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS113: المتطلبات

الخطية الرقمية غير المتغيرة   النظم   -النظم الخطية التماثلية غير المتغيرة مع الزمن    -تصنيف اإلشارات والمنظومات  :  المحتوي 

  -وتطبيقاته على اإلشارات الرقمية  Z تحويل    -خواص النظم التماثلية    -تحويل البالس وتطبيقاته على اإلشارات التماثلية    -مع الزمن  
 . تحويل فورير الرقمي وتطبيقاته -تحويل فورير التماثلي وتطبيقاته 

Reference: 
▪  B. Boashash , "Time-Frequency Signal Analysis and Processing",  Academic Press; 2nd edition, 2015 

 

BME228  3 كيمياء حيوية Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BME128: المتطلبات

هياكل ووظائف والتفاعل بين مكونات الخاليا شامال البروتينات والكربوهيدرات والدهون واألحماض النووية والخاليا :  المحتوي 

 وتكوين البروتينات(  DNAوديوكسيربوز  RNAريبوز)األحماض النووية  –البيولوجية األخرى  

Reference: 
▪ D. Nelson , "Principles of Biochemistry", W. H. Freeman, 7th edition, 2017 

 

BME238  3 مقدمة لعل  التشريح Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ----: المتطلبات

الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز الدوري، الجهاز  )وتشمل  أجزاء وتكوين أجهزة جسم اإلنسان المختلفة    -مقدمة    : المحتوي 

الهيكل العظمي لجسم االنسان وما   للذكر واألنثى والجهاز الغددى، الجهاز الحركي ويشمل أجزاء  البولي والتناسلي  الليمفاوي ،الجهاز 

 . يتحكم فيه من عضالت ومفاصل مختلفة

Reference: 
▪ E. Solomon, "Introduction to Human Anatomy and Physiology", Saunders; 4th edition, 2015 

 

BME239  3 مقدمة لعل  وظائف األع اء Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

  BME238: المتطلبات

القلب    -عضالت ناعمة وقلبية    -أغشية ومشابك مثيرة    -النقل الخلوي  :  المحتوي  للقلب وتخطيط  ميكانيكا    -الفسيولوجيا الكهربية 

الجهاز    -ميكانيكا الجهاز التنفسي وانتقال الغازات والتحكم في التنفس    -التحكم في نظام القلب واألوعية الدموية    -القلب الجهاز الدوري  

الالإرادي   الشوكي    -العصبي  والحبل  الجسد  -الدماغ  الحركة  األعصاب  في  والتحكم  السمعي    -ية  البصري    -النظام  الجهاز    -النظام 

 . نظام الغدد الصماء -الكلوي 

Reference: 
▪ S. Fox ," Human Physiology", McGraw-Hill Education; 15th edition, 2018 

 
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Boualem+Boashash&text=Boualem+Boashash&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/David-L-Nelson/e/B001H6MD2Y/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Stuart+Fox&text=Stuart+Fox&sort=relevancerank&search-alias=books
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CSE323  2 األن مة المت منة Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  1 محاضرات  ت 

 CSE221: المتطلبات

  -الذاكرة، تحليل األداء وتحسينه    -البرامج الشائعة، األجهزة الطرفية والربط    / األجهزة    -  مواصفات المتحكم الميكرووى :  المحتوي 
الحاسب   بمساعدة  التصميم  منطقيا    -أدوات  المبرمجة  الحقلية  البوابات  الدوائر    -تصميم  ومعمار  الطاقة،  منخفضة  البحث    -الحوسبة 

 . األجهزة الطبية، منظم ضربات القلب، غرسات القوقعة، مضخات األنسولين: تطبيقات -والتصميم والتطوير لألجهزة اإللكترونية 

Reference: 
▪ J. Valvano, " Introduction to Embedded Systems", Create Space Independent Publishing Platform; 1st edition, 2016 

 

ECE395  3 معالجة إشارات رقمية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ECE295: المتطلبات

تصميم المرشحات الرقمية من النوع    -  IIRتصميم المرشحات الرقمية من النوع    -تحويل اإلشارات التناظرية إلى رقمية    : المحتوي 

FIR -  تنفيذ المرشحات الرقميةFIR & IIR- تطبيقات على اإلشارات الحيوية   -تكويد البيانات وضغطها -المرشحات الموائمة -مرشح فينر

 . الطبية

Reference: 
▪ Lizhe Tan, "Digital Signal Processing: Fundamentals and Applications", Academic Press; 3rd edition, 2018 

 

ECE396  3 معالجة صور رقمية Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

  ECE395: المتطلبات

معالجة   -المدرج التكراري للصورة  -المعالجة النقطية  -أنواع الصور الرقمية  -الحصول على الصور وأخذ عينات منها  : المحتوي 

تقسيم  -استعادة الصورة في المجاالت المكانية والترددية  -المعالجة بالتحويل  -تحويل فورير ثنائي األبعاد  -تحديد الحواف  -الجوار 

 . معالجة الصور الملونة -العمليات المورفولوجية  -تحويل هاف  - اكتشاف الحواف -الصور 

Reference: 
▪ Rafael C. Gonzalez, " Digital Image Processing" ,  Pearson; 4th edition, 2017. 

 

BME339  3 ميكروبيولوجه Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BME228: المتطلبات

الدقيقة    وتركيب  تسمية - النواة وحقيقيات بدائية  خاليا:  المحتوي  الحية  التركيب    –الفيروسات    -الفطريات    -  الجراثيم  -األجسام 

  –أمثلة لألجسام الحية الدقيقة ذات األهمية الطبية   – أنواع الميكروسكوبات  –منحنى النمو للبكتيريا و متطلبات نموها    –الجينى للبكتيريا  
 . مكونات جهاز المناعة

Reference: 
▪ G. Tortora, " Microbiology: An Introduction", Pearson; 13th edition, 2018 

 

BME345  3 ةجه   قياس طبية وحيوية Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BME239 & ECE262: المتطلبات

المجهري، وعملية  :  المحتوي  الفلورسنت  والميكانيكية    الفلورسنت،فحص  الحيوية  ،   الحيوية،واإللكترونيات  وتطبيقات اإلحصاء 

  ، الحيوية  الطبية  المدمجة  واألنظمة   ، الطبية  األجهزة  في  فورييه  وتقنيات   ، الضوضاء  وتقليل   ، اإلشارات  وتحليل   ، واالحتماالت 

 . ومشروع طبي حيوي مصغر

Reference: 
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▪ A. Webb, "Principles of Biomedical Instrumentation", Cambridge University Press; 1st edition, 2017 

 

BME358  3 خواص الموا  الحيوية Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 PDE161: المتطلبات

والكيميائية ألسطح مواد مختارة  : المحتوي  الطبيعية  المواد    –وسائل قياس األسطح    –الخواص  الفعل    –تغيير خواص أسطح  رد 

 . تصميم مواد طبية مزروعة وأعضاء صناعية –الحاد والمزن للمواد الزوعة في جسم اإلنسان 

Reference: 
▪ W. Murphy, "Handbook of Biomaterial Properties", Springer; 2nd edition, 2016 

BME346  3 معلوماتية حيوية Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ECE395: المتطلبات

مقدمة فتي  -مراجعة طرق البيولوجيا الجزيئية   -منظمة    -مراجعة تكرار الحم  النووي ، النسخ ، والترجمة ، الجينوم  :  المحتوي

-استتعالمات قاعتدة بيانتات -التختزين ، تنستيقات الملفتات ، استترجاع المعلومتات  -قواعد بيانات الحم  النووي والبروتين والبيانتات 
الداللتة اإلحصتائية لعمليتات البحتث فتي قواعتد   -المحتاذاة المحليتة ، العالميتة المحتاذاة، التحالفتات   رسومات نقطة ، محاذاة التسلسل ،

المتواليتات التوافتق ، والعثتور علتى الجينتات   -المسافات الوراثية ، السالالت القائمتة علتى المستافة ، بنتاء شتجرة الستالالت    -البيانات  

التنبؤ  -مقدمة في علم البروتينات   -تحليل وتطبيقات المصفوفات الميكرووية  -الحم  النووي  اإلطارات في تسلسل    -والقراءة المفتوحة  

 االتجاهات المستقبلية  -الجينوم المقارن  -بنية البروتين وظيفة 

Reference: 
▪ J. Momand, "Concepts in Bioinformatics and Genomics" ,  Oxford University Press; 1st edition, 2016 

 

CSE444  3 ةن مة قواعد البيانات Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE042: المتطلبات

 كيفية عمل أنظمة إدارة قواعد البيانات ومكوناتها - التعامل مع هياكل البيانات ونظم الملفات  - مقدمة عن مفاهيم قواعد البيانات: المحتوي 
 لغة االستعالم المنظمة - ترتيب - مفاتيح – قواعد البيانات العالقية    - الخادم والعميل   ANSI/SPARCالبيانات من خالل نموذجنمذجة  - 

(SQL) -  التصميم البيانات  R/Eنموذج  - مخطط  قواعد  البيانات  - تطبيق  - وبرمجة  قواعد  إدارة  نظام  باستخدام  بيانات  قاعدة    تنفيذ 
MYSQL 

Reference: 
▪ C. Coronel, "Database Systems: Design, Implementation, & Management", Cengage Learning, 13th edition, 2018 

 

BME445  3 طبه تصوير Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ECE396: المتطلبات

  -(  الموجات فوق الصوتية -التصوير المقطعي  -التصوير بالرنين المغناطيسي ، األشعة السينية )طرائق التصوير الطبي  : المحتوي 
الطبية   والملفات  الطبية  الصور  المختلفة من  الصور    -األشكال  بناء  الكمبيوتر    -إعادة  بمساعدة  الطبية  الصور  تحليل  التحليل   -مبادئ 

أبعاد الصورة الطبية    -معالجة الصور الطبية    -اإلحصائي للصور الطبية     -نمذجة الصور الطبية    -(  المكانية والزمانية والطيفية)فهم 
الطبية   الصور  لتحليل  البرمجة  الكمبيوتر    -تقنيات  بمساعدة  الطبية  الصور  لتحليل  الحديثة  و  الكالسيكية  المثال  )التقنيات    -على سبيل 

 . ومشروع مصغر لتحليل الصور الطبية -(التعلم العميق

Reference: 
▪ A.  Maier, "Medical Imaging Systems", Springer Open, 2018  

 
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=William+Murphy&text=William+Murphy&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Concepts-Bioinformatics-Genomics-Jamil-Momand/dp/0199936994/ref=sr_1_7?keywords=Bioinformatics+%E2%80%8E&qid=1583604660&s=books&sr=1-7
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BME447  3 ( 1) ةجه   طبية Cr 

 إجباري  1 فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BME345: المتطلبات

  -الدياثيرمى  -شاشة متابعة المري     -أجهزة التنفس الصناعي    -رسم النشاط العضلي    -رسم المخ    -أجهزة رسم القلب  :  المحتوي 
 . أجهزة األسنان -الجراح اآللي  -أجهزة الغسيل الكلوي  -أجهزة التخدير 

Reference: 
▪ E. Tobin, "The Medical Device Engineers Handbook", Create Space Independent Publishing Platform, 2016  

 

BME448  3 ( 2) ةجه   طبية Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BME345: المتطلبات

المغناطيسي  :  المحتوي  الرنين  المقطعية    -أجهزة  األشعة  أشعة    -أجهزة  فوق    -  PETأجهزة    -  Xأجهزة  الموجات  أشعة  أجهزة 

 التعويضية األجهزة  -المناظير الطبية  -كاميرا جاما  -الصوتية 

Reference: 
▪ E. Tobin, "The Medical Device Engineers Handbook", Create Space Independent Publishing Platform, 2016  

 

CSE362  3 ن   اتخاذ القرار الطبية Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS011: المتطلبات

القرار    : المحتوي  عملية صنع  في  اليقين    -مقدمة  وعدم  اليقين  ظل  في  القرار  الخطية    -صنع  بياني    -البرمجة  طريقة    -  LPحل 

Simplex  -    طرق التأليف    -البحث وترتيب التوصيات    -واجهات لدعم القرار    والتوصيات؛ تمثيل المعرفة السريرية والمبادئ التوجيهية

 . الطب الدقيق -التقييم والفعالية واالتساق  -لينيكية والتحقق من المبادئ التوجيهية اإلك

Reference: 
▪ E. Berner, "Clinical Decision Support Systems: Theory and Practice", Springer; 3rd edition, 2016 

 

CSE363  3 ةن مة المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE144: المتطلبات

إطار عمل    -المقاييس واألساليب    -الدوافع وتصميم النماذج  :  أساسيات العمليات   -مقدمة إلى معلوماتية الرعاية الصحية  :  المحتوي 

الممّكنة   المعلومات  اإللكترونية    -(  PEIT)تقنية  الصحية  والتكنولوجيا  (:  EHR)السجالت  والمحتوى  الصحية    -التعاريف  السجالت 

المشكالت  (:  EHR)اإللكترونية   واالستخدام  المحوسب    -التبني  الطبيب  أوامر  الصحية    -(  CPOE)إدخال  الرعاية  ومعايير    -بيانات 
تقنيات    -؛ تقييم تطبيقات تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية    Health ITو   HIPAA  -إدارة البيانات وتخزين البيانات    -ت  تحليالت البيانا

 . تبادل المعلومات الصحية -تقنيات وتطبيقات الصحة اإللكترونية  -وتطبيقات الصحة اإللكترونية 

Reference: 
▪ K. Wager, "Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management", Jossey-

Bass; 4th edition, 2017 

 

CSE364  3 إنترنت األشياء الطبية Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE144: المتطلبات

األشياء    : المحتوي  إنترنت  األشياء    -تفسير  إنترنت  تدفق عمل  األشياء    -إعداد  إنترنت  تقنيات  إنترنت   -نظرة عامة على  محاذاة 

  -البنية التحتية للنظم السحابية في إنترنت األشياء    -البرمجة بلغة البايثون    -للمستقبل    IoTإنشاء خارطة طريق    -األشياء واالستراتيجية  
 IoTبية بناء التطبيقات الط - IoTاألداء واألمان في 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Eta+S.+Berner&text=Eta+S.+Berner&sort=relevancerank&search-alias=books
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Reference: 
▪ A. Hassanien, "Medical Big Data and Internet of Medical Things: Advances, Challenges and Applications", 

CRC Press; 1st edition, 2018 

 

BME365   3 صحة عامة Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS115& BME228: المتطلبات

الكيميائية وتأثيرها على األي  واآلثار الصحية ذات الصلة    -اإلحصاء الحيوي  :  المحتوي  التقييم   -تأثير تعرض اإلنسان للمواد 

 دراسة حالة  -الكمي والنوعي للمخاطر الصحية كأساس لوضع السياسات التنظيمية 

Reference: 
▪ M. Schneider, "Introduction to Public Health", Jones & Bartlett Learning; 5th edition, 2016 

 

ECE366  3 اإللكترونيات ال وئية Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ECE273: المتطلبات

الوصتلة الثنائيتة  -الحقتن استضتاءة -شدة االستضاءة واستضاءة الكاثود، االستضاءة الكهربائيتة)أجهزة العرض والليزر :  المحتاوي

التغذيتة   -ليزر االنبعتاث واالمتصتاص واإلشتعاع  -وعرض رقمي  -شاشات الكريستال السائل  -البالزماالباعثة للضوء وشاشات العرض  

 -كاشتف الضتوء)أجهتزة اكتشتاف الضتوء    -(  وتطبيقتات الليتزر  -تثبيت الحالة  -فئات الليزر  -وسائط ليزر  -حالة عتبة  -العكسية البصرية
 -المعدل الكتروضوئي ومفتاح التبديل  -أداء الكاشف  -ت الثنائية الضوئيةالوصال  -الموصالت الضوئية  -أجهزة الفوتون  -كاشف حراري

 . الدوائر المتكاملة االلكتروضوئية

Reference: 
▪ S. Kasap," Optoelectronics & Photonics: Principles & Practices ", Pearson; 2nd edition, 2012 

 

ECE367  3 التعرف على األنماط Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

  ECE396: المتطلبات

والتعلم    -السمات    -مقدمة  :  المحتوي  القرار    -التصنيف    -التدريب  شجرة  بالقواعد    -مصنف  األنماط    -المصنف  على  التعرف 

 . التعلم دون إشراف -استخالص السمات واختيارها  -التعلم غير البارميترى  -التعلم الخاضع لإلشراف  -اإلحصائية 

Reference: 
▪ G. Dougherty, "Pattern Recognition and Classification", Springer, 2013 

 

ECE421  3 مقدمة للتعل  العميق Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BME345: المتطلبات

 -التعلم واإلدراك    -تصور البيانات للتعلم اآللي    -تعلم التعزيز العميق    -رؤية الكمبيوتر العميقة    -مقدمة في التعلم العميق  :  المحتوي 
 التعلم المستوحى من الناحية البيولوجية  -القيود والحدود الجديدة   -النماذج العامة العميقة  -نمذجة التسلسل العميق 

Reference: 
▪ S. Skansi, "Introduction to Deep Learning", Springer; 1st edition, 2018 

 

ECE422  3 تكنولوجه مقدمة إلى النانو Cr 

 اختياري - فصل  1.5 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

  ECE273: المتطلبات

االستقطاب وتعديل    -مرشدات الموجات العازلة واأللياف البصرية    -الطبيعة الموجية للضوء    -مقدمة لعلم النانو تكنولوجي  :  المحتوي 

 . تكنولوجي التطبيقات الطبية للنانو-المستشعرات البالزمونية النانوية  –النانومتريةمرشدات الموجات  -الضوء 

Reference: 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Aboul+Ella+Hassanien&text=Aboul+Ella+Hassanien&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Safa+O.+Kasap&text=Safa+O.+Kasap&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sandro+Skansi&text=Sandro+Skansi&sort=relevancerank&search-alias=books
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▪ J. Ramsden, "Nanotechnology: An Introduction", Elsevier, 2nd edition, 2016 

 

BME431  3 إجراءات طبية وصيدالنية Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BME228: المتطلبات

استخدامها،    واحتياطاتالمستخدمة في التعقيم وكيفية عملها    واألجهزةاختيارها    ومعاييرطرق التعقيم  :  التعقيم فيما يخص:  المحتوي 

الطبية المرتبطة    والتطبيقات مكونات الدم    –األكثر شيوعا في االستخدام بالمعامل   والمستهلكاتاألجهزة   –كيفية تقييم نجاح عملية التعقيم  

 . به

Reference: 
▪ S. Haider, "Quality Operations Procedures for Pharmaceutical, API, and Biotechnology", CRC Press, 1st 

edition, 2012 
 

BME432  3 األن مة الحيوية   فهسريان الموائا Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 MPE177 & BME239: المتطلبات

معادالت  –الدموية  واألوعيةفي القلب    والسريانالضغط  –األوعية الدموية–سريان الدم كمائع–مقدمة لميكانيكا الموائع الحيوية:  المحتوي 

تأثير –ظاهرة الموجة في األوعية الدموية–السريان الغير النيوتوني في األوعية الدموية–في األوعية الدموية  السريان النيوتوني–الحركة 

 . السريان في االوعية الدموية الدقيقة –المساحة  / في الشكل والتغيرالتقوس والتفرع  

Reference: 
▪ S. Becker, "Heat Transfer and Fluid Flow in Biological Process", Elsevier, 2015 

 

BME433  3 الباثولوجيا اإلكلينيكية Cr 

 اختياري - فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BME239: المتطلبات

  -اعتالالت التخثر    -أمراض الكلى    -األمراض االلتهابية    -أمراض الغدد الصماء    -نتائج واقعية    -أسباب مختلفة من فقر الدم  :  المحتوي 
األورام    -االلتهابات المعدية    / علم األمراض    -اإللكتروليت    / اضطرابات األساس الحمضي    -اإلهانات السمية    -منهجيات أمراض الكبد  

 . االسرطانات أورام الخالي  -الحميدة 

Reference: 
▪ S. Kawthalkar, "Essentials of Clinical Pathology", Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd., 1st edition, 

2010 

 

BME434  3 الصيدلة الصناعية Cr 

 اختياري - فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BME228: المتطلبات

دراسات    -طرق التحليل اآللي    -التعقيم ، األجهزة في الصناعة الدوائية  :  التقنيات األساسية المستخدمة في الصناعات الدوائية :  المحتوي 

على تصنيع (  عوامل الشكل)تأثير تصميم نظام المحرض    -الضغط والضغط    -تقنيات التحسين في صياغة األدوية ومعالجتها    -التحسين  

السائلة   الحيوية    -المنتجات  التآكل    -العملية  من  والوقاية  البناء  اإلنتاج    -مواد  ومراقبة  والتغليف   -تخطيط  التعبئة  مواد  وتقييم  اختيار 

التصميم، البناء، الصيانة والصرف الصحي للمواد    -إصدار المنتج النهائي، مراجعة الجودة    -شبه الصلبة والسائلة    / للمنتجات الصلبة  

 . المخاطر الصناعية  -والمنتجات 

Reference: 
▪ B. Chandakavathe, "Textbook of Industrial Pharmacy", Studium Press, 1st ed. 2019 
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 المشروع والتدريب العملي والميداني:  8.4

BME391  0  على الهندسة الطبية والحيوية  (1) تدريي Cr 

 إجباري  - فصل  0 معمل 0 تمارين  0 محاضرات  ث 

 ( 200) اجتياز المستوى : المتطلبات

تدريب يقوم به الطالب سواء في مستشفيات الجامعة أو في أي مؤسسة خارجية لمدة أسبوعين على األقل وبعدد ساعات  :  المحتوي 

 .ويقدم عنه الطالب تقريرا ويناقش فيه 75إجمالي ال يقل عن 

 

BME491  0 على الهندسة الطبية والحيوية   (2) تدريي Cr 

 إجباري  - فصل  0 معمل 0 تمارين  0 محاضرات  ث 

 ( 300) اجتياز المستوى  : المتطلبات

تدريب يقوم به الطالب سواء في مستشفيات الجامعة أو في أي مؤسسة خارجية لمدة أسبوعين على األقل وبعدد ساعات  :  المحتوي 

 .ويقدم عنه الطالب تقريرا ويناقش فيه 75إجمالي ال يقل عن 

 

BME392   2 هندسة إكلينيكية Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل 0 تمارين  1 محاضرات  ث 

 BME239 & BME345: المتطلبات

الهندسة اإلكلينيكية    : المحتوي  في  المنتج    -مقدمة  السريرية    -قابلية االستخدام    -االختبار    -تطوير  تعريفات    -التجارب والبحوث 

عليها   الموافقة  وعملية  والعقاقير  األغذية  الكلى    -إدارة  غسيل   ، التخدير   ، الحادة  ،    -الرعاية  الليزر   ، اإلشعاعي  العالج   ، التصوير 

تصميم مرافق الرعاية الصحية    -أمراض القلب ، التسريب والطب العام ، مختبر الرعاية الصحية عن بُعد ، أنظمة األغراض الخاصة  

مة الكهربائية ، والبناء السالمة من اإلشعاع ، وسالمة التصوير بالرنين المغناطيسي ، ومختبر سالمة الليزر ، والسال  -والبيئات الخاصة  

التأهب لحاالت الطوارئ ، والمعايير ،   / الوقاية من اإلصحاح والوقاية من الكوارث ، والتخطيط لمواجهة الكوارث    -، والمواد الخطرة  

 واللوائح ، ودورة حياة تقنية االعتماد والتكاليف

Reference: 
▪ A. Taktak, "Clinical Engineering", Elsevier Ltd., 2nd edition, 2020 

 

BME393  3 فه الهندسة الطبية والحيوية  (1) مشروع Cr 

51. معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ث   إجباري  2 فصل  

 ( 200)اجتياز المستوى  : المتطلبات

مشكلة واقعية في إطار فريق  إنجاز مشروع يتم فيه تطبيق كل ما سبق تعلمه من علوم تنتمي لمجاالت متعددة ألجل حل  :  المحتوي 

 ويقدم الطالب في نهايته تقريرا يناقش فيه 
 

BME494  3 فه الهندسة الطبية والحيوية  (2) مشروع Cr 

 إجباري  1 فصل  3 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  ث 

 ( 300) اجتياز المستوى : المتطلبات

تنتمي لمجاالت متعددة ألجل حل مشكلة واقعية في إطار فريق  إنجاز مشروع يتم فيه تطبيق كل ما سبق تعلمه من علوم    : المحتوي 

 . ويقدم الطالب في نهايته تقريرا يناقش فيه

 

BME495  3 فه الهندسة الطبية والحيوية  (3) مشروع Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  ث 

 ( 300)اجتياز المستوى  : المتطلبات

إنجاز مشروع يتم فيه تطبيق كل ما سبق تعلمه من علوم تنتمي لمجاالت متعددة ألجل حل مشكلة واقعية في إطار فريق    : المحتوي 

 . ويقدم الطالب في نهايته تقريرا يناقش فيه

 



 

 :الباب الثالث

برنامج درجة البكالوريوس في هندسة االتصاالت 

 والحاسبات بنظام الساعات المعتمدة 
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 53 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 التعريف بالبرنامج  . 1

هندسة   برنامج  اإللكترونيات    االتصاالت يقدم  هندسة  تخصص  بين  الجمع  يريدون  للذين  متطورا  تخصصا  الحاسبات 

و هندسة الحاسبات ونظم التحكم حيث يقدم مزيج متوازن من االتصاالت و الحاسبات و هذا المزيج اصبح   واالتصاالت

ات الحاسبات إلى مهندسين  ضروريا لوجود الحاسبات كمكونات أساسية فى العديد من مجاالت اإللكترونيات والحتياج صناع

والبرمجيات المادية  المكونات  تصميم  مع  للتعامل  الديناميكية .  قادرين  والطبيعة  المعرفة  اقتصاد  مع  تمشيا  ايضا  وذلك 

وصناعة  .  للتخصص اإللكترونيات  وصناعة  البرمجيات  صناعة  مثل  بذاتها  قائمة  صناعة  يمثل  فرع  كل  أصبح  والذى 

 .  والالسلكية وصناعة تكنولوجيا شبكات الحاسب وصناعة نظم التحكم  السلكية االتصاالتتكنولوجيا 

  البكالوريوس للخريجين حيث يمنح القسم شهادة    العالميو يعتبر هذا التخصص من التخصصات الحديثة على المستوى  

كما يستكشف مناطق .  NARS 2018شامل طبقا لمعايير    دراسيفى هندسة االتصاالت و الحاسبات بعد اعدادهم وفق منهج  

جديدة فى هندسة االتصاالت و الحاسبات حيث يدمج البرنامج المعرفة فى مناطق مختلفة من التصميم وتطبيق قطع الحاسب  

الحاسب وربط شبكات   الميكرووية ,  البصرية    االتصاالتوأساسيات    االتصاالت،وبرامج  واالتصاالت  الصناعية  األقمار 

 . وكذلك مجاالت الرؤية بالحاسب

 معلومات أساسية  . 2

 رؤية البرنامج  2.1

 .فى خريج البرنامج اإلقليميو كسب ثقة المجتمع المحلى و  والحاسباتتحقيق الريادة فى مجال هندسة االتصاالت 

 رسالة البرنامج 2.2

يهدف برنامج هندسة االتصاالت و الحاسبات بجامعة المنصورة الى إعداد مهندسين مؤهلين علميا ومحترفين مهنيا في 

  العلمي و اجراء البحث    اإلقليميقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلى و    والحاسبات،مجاالت هندسة االتصاالت  

 . لخدمة المجتمع و تنمية البيئة

 البرنامجأهداف  2.3

اكتساب المعرفة المتعمقة بمتطلبات بالرياضيات والعلوم الطبيعية ومفاهيم الهندسة األساسية  : المعرفة المتعمقة  -أ

اإلبداعي   والتصميم  الدقيق  التحليل  ذلك  في  بما   ، المتقدمة  الحاسوب  هندسة  أو  االتصاالت  هندسة  لممارسة 

 . والتصميم المدمج والحقيقي والتطبيقات الذكية
اكتساب العلوم المتخصصة لهندسة االتصاالت الحاسبات، بما في ذلك معرفة القضايا  :  لم المتخصص الواسعالع -ب

 . المتنوعة الهندسية المعاصرة ذات العالقة بالتخصص
المهارات العملية واإلدارية لتصميم النظم وإجراء التجارب وتحليل البيانات وإدارة المشاريع   استخدام:  المهنية -ت

 . وتحديد وحل المشكالت الهندسية الالزمة للمهن اإلنتاجية في القطاعين العام والخاص ، أو لمتابعة التعليم العالي
ا  تحديد:  االحتراف -ث لضمان  واللغة  التقديمي  والعرض  االتصال  المسؤوليات  مهارات  ، وعرض  الفعال  لتواصل 

الحديثة  العمل  لبيئة  الخريجين  إعداد  يتم  بحيث  الحياة  مدى  الذاتي  التعلم  في  واالنخراط   ، واألخالقية  المهنية 

 والمعقدة  
 توفير بيئة تمكن الطالب من متابعة أهدافهم في برنامج مبتكر و صارم ومتطور وداعم : االبداع -ج
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 54 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 يما يلي سمات الخريجين المستهدفة: البرنامجمواصفات خريج  2.4

 . تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم والهندسة -أ

 . تصميم وإجراء التجارب وكذلك تحليل وتفسير البيانات -ب

 . تصميم نظام أو عنصر أو عملية لتلبية االحتياجات المطلوبة -ت

 . التواصل والعمل بفعالية ضمن فرق متعددة التخصصات -ث

 . وصياغة وحل المشاكل الهندسيةتحديد  -ج

 . الحصول على المسؤولية المهنية واألخالقية -ح

 . استخدم التعليم الواسع الضروري لدراسة تأثير الحلول الهندسية في سياق عالمي مجتمعي -خ

 . التعرف على القدرة على االنخراط في التعلم مدى الحياة - د

 . اكتساب المعرفة بالقضايا المعاصرة - ذ

 . والحاسباتتخصص االتصاالت  فيالمهارات واألدوات الهندسية الحديثة استخدام التقنيات و - ر

 .  االعمال وادارةاكتساب مهارات القيادة  - ز

 االتصاالت المختلفة صيانة أنظمةوتحليل  تشغيلتصميم  -س

 تصميم ومحاكاة التطبيقات المختلفة باستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة -ش

كاديمية   كفاءات  2.5 نامج طبقا للمعايبر القومية األ   NARS 2018خري    ج البر

كاديمية القومية القياسية )  عىل المعاير األ
ً

 عىل: NARS 2018اعتمادا
ً

 ( فإن الخري    ج يجب أن يكون قادرا

1A: لتمكن من تعريف وتكوين وحل المشكالت الهندسية المعقدةا 

2A:  الستخالص النتائج  اإلحصائيواستخدام التحليل  المحاكاةتطوير وتحليل وتقييم نتائج التجارب وعمليات 

3A:  إلنتاج حلول مبتكرة بتكلفة منخفضة لتلبية احتياجات المجتمع الهندسيتطبيق عمليات التصميم 

4A:  ألزماتإدارة ا ومبادئاالستغالل األمثل للتكنولوجيا المعاصرة ومتطلبات الصحة والسالمة 

5A: تنفيذ تقنيات البحث كجزء أصيل من التعلم 

6A: التخطيط واإلشراف والمتابعة لتنفيذ المشروعات الهندسية 

7A:  العمل بكفاءة كعضو فى فريق متعدد المهام والثقافات 

8A:  التواصل بفعالية مع المستمعين من خالل الوسائل المعاصرة 

9A:  دة لمواجهة المواقف الجديدة واكتساب مهارات القيا والنقدي االبتكارياستخدام التفكير 

10A:  اكتساب وتطبيق معارف جديدة واستراتيجيات تعلم أخرى 

امج الهندسية فان برنامج    تإىل الجدارا  وباإلضافة له بعض الجدارات    هندسة االتصاالت والحاسبات لمعظم البر
 :  الخاصة وهي كما يىلي

1B:  أمثل فى تطبيقات محددة تصميم وتحليل األنظمة الكهربية واإللكترونية والرقمية بشكل 

2B:  قياس األداء لألنظمة الكهربية واإللكترونية والرقمية وتقييم مدى مالءمتها لتطبيق معين 

3B:   واألنظمة اإللكترونية  المعدات  وصيانة  وفحص  وتشغيل  وبناء  لتصميم  وأكواد  ودولية  قومية  معايير  تبنى 

 والخدمات 

1C: المختلفة التطبيقات في لتحكمو انظمة ا تصميم وتحليل وقياس أداء أنظمة االتصاالت 

2C:  النقال والهاتف األلىتطبيقات مختلفة بالحاسب  ومحاكاةتصميم   

 نظام تكويد المقررات  .3

يطرحه، ويكون الجزء األول من كود المقرر    الذي  العلمي، ويرتبط المقرر بالقسم  التالييتم تكويد المقررات طبقا للشكل  

 الثاني من كود المقرر من ثالثة أرقام يمثل أولها المستوى، بينما يمثل الرقم    الثاني، ويتكون الجزء  العلميهو كود القسم  
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 55 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

. التخصص الدقيق بنفس الفرقة  في، ويعبر الرقم الثالث عن مسلسل للمقررات  العلميرقم التخصص الدقيق داخل القسم  

هندسية أو   ومتطلباتتعطى فيها الدرجة فبعضها يمثل متطلبات جامعة    التيال تدل جميع هذه األحرف على التخصصات  

 . مقررات تخصصية

 

 ( نظام تكويد المقررات 1شكل )

، ولكن هذه المواعيد قابلة للتغيير كما أنه ال  المقرر   طى فيه هذاعيعادة    الذي  الدراسييشير كود المقرر إلى الفصل  

  التيتعرض شئون الطالب بالكلية جدوال بالمقررات    دراسييتم تدريس جميع المقررات كل عام، وقبل بداية كل فصل  

 . هذا الفصل ومواعيد تدريسها والقائمين على التدريس فيسوف يتم تدريسها  

 ومحتوياته والحاسبات االتصاالتبرنامج هندسة  لهيك . 4

 : ساعة معتمدة موزعة كالتالي 160والحاسبات من  االتصاالتيتكون هيكل برنامج هندسة 

 متطلبات جامعية 4.1

الغرض الرئيسي من التعليم الجامعي ليس فقط إعداد الطالب للمهن الناجحة ولكن أيًضا لتزويدهم بالمعرفة والمهارات  

تساعد جامعة المنصورة الطالب على اكتساب فهم   ذلك،عالوة على . عقالنية وناجحةالالزمة لتطوير هوية شخصية 

تتكون متطلبات الجامعة .  تقديري للبيئات الطبيعية والثقافية التي يعيشون فيها وأدوارهم في المجتمع وخدمات المجتمع 

والتي يتم استيفائها من خالل  ، ( ساعة معتمدة 160٪ من إجمالي   8)ساعة معتمدة   13في برامج البكالوريوس من 

 (. 1) و التي تتضح في جدول مقررات( 7)استكمال سبعة 

  جامعيةمتطلبات ك اجبارية مقررات: 1 جدول

 (ساعة معتمدة 160من إجمالي   %8.12ساعة معتمدة،  13)

 المقرر اسم المعتمدة
 الرقم 

 الكودي 

 UNR061 ( 1)لغة إنجليزية  2

 UNR062 ( 2)لغة إنجليزية  2

 UNR171 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا  1

 UNR241 مهارات االتصال والعرض  2

 UNR281 القانون وحقوق اإلنسان 2

 UNR461 آداب وأخالقيات المهنة 2

 UNR471 التسويق  2
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 56 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 متطلبات الكلية 4.2

يتم تطبيق جوهر الكلية المشتركة .  تزود متطلبات الكلية الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتطوير مهندس ناجح

ويحتوي المتطلب الموحد من المقررات األساسية في الكلية على مقررات المعرفة .  في جميع برامج الساعات المعتمدة

والتصنيع   والتصميم  الهندسي  والرسم  والميكانيكا  والفيزياء  الرياضيات  مثل  الهندسة  خريجي  لجميع  األساسية 

ساعة معتمدة   45من    سالبكالوريووالمعلومات لمرحلة    االتصاالتات الكلية لبرنامج هندسة  وتتكون متطلب.  والكيمياء

مقرر إلزامية، ( 16) عن طريق إكمال ستة عشر  استكمالها، والتي  يتم (ساعة معتمدة 160٪ من إجمالي 28.125)

 . 2على النحو الوارد في الجدول 

 

 مقررات متطلبات الكلية: 2جدول 

 (ساعة معتمدة 160من إجمالي   %28.125ساعة معتمدة،  45) 

 ( ج)إجباري 
( خ)أو اختياري   

 المقرر اسم المعتمدة
 الرقم 

 الكودي 

 BAS 011 ( 1)رياضيات  3 ج

 BAS 021 ( 1)ميكانيكا  3 ج

 BAS 012 ( 2)رياضيات  3 ج

 BAS 022 ( 2)ميكانيكا  3 ج

 BAS 031 (1)فيزياء   3 ج

 BAS 032 (2)فيزياء   3 ج

 BAS 041 كيمياء هندسية 3 ج

 PDE 051 اإلنتاج هندسة  3 ج

 PDE 052 هندسيرسم  3 ج

 ENG 111 كتابة تقارير فنية 2 ج

 BAS 113 ( 3)رياضيات  3 ج

 BAS 114 ( 4)رياضيات  3 ج

 BAS 115 نظرية احتماالت وإحصاء  2 ج

 ELE 151 قوى وآالت كهربية  3 ج

 BAS 215 ( 5)رياضيات  3 ج

 ENG 412 إدارة المشروعات  2 ج

 

 والحاسبات  االتصاالتمتطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق لهندسة  4.3

ساعة    102و الحاسبات من    االتصاالتبرنامج البكالوريوس في هندسة    الدقيق فيتتكون متطلبات التخصص العام و  

مقررات إلزامية تعادل    26ساعة معتمدة( ، والتي يتم استيفائها من خالل إكمال عدد    160٪ من إجمالي  63.75معتمدة )

ساعة    7ساعة معتمدة و تدريبات ميدانية و مشروعات تخرج تعادل    18مقررات اختيارية تعادل    6ساعة معتمدة ،    77

 معتمدة كما هو موضح في الجداول التالية. 
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 المقررات االجبارية لمتطلبات التخصص العام والدقيق : 3جدول 

 والحاسبات  االتصاالتلهندسة 

 (ساعة معتمدة 160من إجمالي   %48.125ساعة معتمدة،  77)

 ( ج)إجباري  
 ( خ)أو اختياري  

 المقرر  اسم المعتمدة 
 الرقم 

 الكودي 

 CSE 042 مقدمة لنظم الحاسب  3 ج

 CSE 141 ( 1) تصميم رقمي  3 ج

 CSE 112 خوارزميات وهياكل بيانات  3 ج

 CSE 221 ( 1)تحكم  3 ج

 CSE 212 أنظمة قواعد البيانات  3 ج

 CSE 211 ( 2) تصميم رقمي  3 ج

 CSE 213 معمار حاسب  3 ج

 CSE 311 نظم التشغيل  3 ج

 CSE 312 ( 1)شبكات الحاسب   3 ج

 CSE 313 معالجات دقيقة  3 ج

 ECE 123 أساسيات الكترونية  3 ج

 ECE 121 دوائر كهربائية  3 ج

 ECE 221 دوائر الكترونية  3 ج

 ECE 131 إشارات ومنظومات  2 ج

 ECE 232 نظم االتصاالت التماثلية 3 ج

 ECE 331 نظم االتصاالت الرقمية  3 ج

 ECE 231 معالجة اإلشارات الرقمية  3 ج

 ECE 122 الكترونيات الجوامد  3 ج

 CSE 314 رسم بالحاسب  3 ج

 CSE 315 المتضمنة  األنظمة 3 ج

 ECE 341 مجاالت كهرومغناطيسية  3 ج

 ECE 342 والهوائيات المرشدات   3 ج

 CSE 411 تقنيات البرمجة المتقدمة  3 ج

 CSE 421 التحكم المنطقي المبرمج  3 ج

 CSE 422 االصطناعي الذكاء  3 ج

 ECE 431 اتصاالت المحمول  3 ج

 

 

  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 58 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 المقررات االختيارية لمتطلبات التخصص الدقيق  : 4جدول 

 والحاسباتفى هندسة االتصاالت 

 (ساعة معتمدة 160من إجمالي  % 11.25ساعة معتمدة  18) 

 ( مقرر فقط   2) 300المقررات االختياري للمستوى 

 ( ج)إجباري 
أو اختياري  

 (خ)
 المقرر اسم المعتمدة

 الرقم 
 الكودي 

 CCE 311 الدوائر المتكاملة 3 خ

 CCE 331 األلياف البصرية 3 خ

 CCE 332 هندسة الميكروويف 3 خ

 CCE 341 االنظمة الموزعة  3 خ

 CCE 342 الوسائط المتعددة  3 خ

 CCE 343 برمجة أنظمة الحاسب اآللي 3 خ

 CCE 344 هندسة البرمجيات  3 خ

 CCE 345 ( 2)تحكم  3 خ

 

 ( مقررات فقط  4) 400المقررات االختياري للمستوى 

 ( ج)إجباري 
 ( خ)أو اختياري 

 الرقم الكودي  المقرر اسم المعتمدة

 CCE 411 االلكترونيات الصناعية  3 خ

 CCE 412 النانوتكنولوجى مقدمة إلى  3 خ

 CCE 421 نظرية المعلومات  3 خ

 CCE 422 موضوعات مختاره في هندسة االتصاالت 3 خ

 CCE 423 اتصاالت األقمار الصناعية  3 خ

 CCE 424 االتصاالت أمن  3 خ

 CCE 425 المرشحات التوافقية 3 خ

 CCE 426 صوتيات  3 خ

 CCE 427 االتصاالت الالسلكية 3 خ

 CCE 441 ( 2)شبكات الحاسب  3 خ

 CCE 442 تصميم وبرمجة خادم الويب  3 خ

 CCE 443 البيانات الضخمة تحليل 3 خ

 CCE 444 موضوعات مختارة في هندسة الحاسب  3 خ

 CCE 445 نظرية اللعبة واتخاذ القرارات 3 خ

 CCE 446 هندسة االنترنت 3 خ

 CCE  447 معالجات لغة 3 خ

 CCE 461 معالجة الصور الرقمية 3 خ

 CCE 462 هندسة طبية 3 خ

 3 خ
الوراثة والمعلوماتية هندسة االتصاالت لعلم 

 الحيوية
CCE 463 

 CCE 464 الهندسة العصبية 3 خ



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 59 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 

 الميدانيمشروعات التخرج والتدريب : 5جدول 

 (ساعة معتمدة 160من إجمالي   %4.375ساعة معتمدة   7) 

 ( ج)إجباري 
 ( خ)أو اختياري 

 الكودي  الرقم المقرر اسم المعتمدة

 CCE 271 ( 1)تدريب  1 ج

 CCE 371 ( 2)تدريب  1 ج

 CCE 481 (1)مشروع تخرج  2 ج

 CCE 482 (2)مشروع تخرج  3 ج

 

 مقترح الخطة الدراسية للطالب . 5

األول   الدراسيين  الفصلين  فى  الدراسية  المقررات  لجدولة  المنتظم  للطالب  مقترح  توضح  اآلتية  لكل    والثانيوالجداول 

من المستويات الخمس للدراسة وعدد ساعات الدراسة المقررة كمحاضرات وتمارين ومعامل، كما تبين    دراسيمستوى  

 . االتصالعدد الساعات المعتمدة و ساعات 

  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 60 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 ( 000)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي األول

 

 الفصل الدراسي الثاني

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر
 كود 

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ال

عم
 أ

صل 
لف

 ا
ف

ص
نت

 م

SW
L 

Fr
e

e 
w

o
rk

 

ل 
عم

 م

ن 
ري

ما
 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال
 

BAS011 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3   ( 2)رياضيات  BAS012 

BAS021 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3   ( 2)ميكانيكا  BAS022 

( 2)فيزياء   3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------   BAS032 

 ------- 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
مقدمة لنظم  

 الحاسب 
CSE042 

اإلنتاج هندسة  3 2 -- 3 3 8 20 20 10 50 100 -------   PDE051 

UNR061 100 50 -- 30 20 5 2 -- 2 1 2  ( 2) لغة إنجليزية  UNR062 

  المجموع 17 11 8 6 22 47     600 

Total Contact hours = 25 hrs/weekTotal SWL = 47 hrs/week 

 

  

المتطلب  

 السابق 

األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر   

 اسم المقرر
 كود 

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ال

عم
 أ

صل 
لف

 ا
ف

ص
نت

 م

SW
L 

Fr
e

e 
w

o
rk

 

ل 
عم

 م

ن 
ري

ما
 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال

 

( 1)رياضيات   3 2 2 --  4 8 20 30 --  50 100 -------   BAS011 

( 1)ميكانيكا   3 2 2 --  4 8 20 30 --  50 100 -------   BAS021 

( 1)فيزياء   3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------   BAS031 

 BAS041 كيمياء هندسية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 ------- 

 PDE052 رسم هندسي  3 2 2 --  6 10 20 30 --  50 100 ------- 

( 1) لغة إنجليزية  2 1 2 --  2 5 20 30 --  50 100 -------   UNR061 

  المجموع  17 11 10 3 25 49     600 

Total Contact hours = 24 hrs/weekTotal SWL = 49 hrs/week 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 61 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 ( 100)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي الثالث 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر
 كود 
 المقرر 

ع
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل
ما

ع
 أ

ل 
ص

لف
 ا
ف

ص
نت

 م

SW
L 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل 
عم

 م

ن 
ري

ما
 ت

ت
را

ض
حا

 م

دة
تم

مع
ال

 

BAS 012 100 50  -- 30 20 8 4 0 2 2 3   ( 3)رياضيات  BAS 113 

UNR 061 100 50  -- 30 20 6 3 0 2 1 2  كتابة تقارير فنية ENG 111 

---------- 100 50  -- 30 20 2 1 - - 1 1 
تاريخ الهندسة  

 التكنولوجيا 
UNR 171 

BAS 032 100 50  30 20 8 4 0 2 2 3  دوائر كهربية ECE 121 

CSE 042 100 50 10 20 20 8 4 1 1 2 3  ( 1) تصميم رقمي  CSE 141 

BAS 031 
BAS 032 

 ECE 122 إلكترونيات الجوامد  3 2 2 0 4 8 20 30 --  50 100

  المجموع  15 10 9 1 20 40     600 

Total Contact hours = 20 hrs/week Total SWL = 40 hrs/week 

 

 الفصل الدراسي الرابع 

المتطلب 

 السابق 

 األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر
 كود 
 المقرر 

ع
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل
ما

ع
 أ

ل 
ص

لف
 ا
ف

ص
نت

 م

SW
L 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل 
عم

 م

ن 
ري

ما
 ت

ت
را

ض
حا

 م

دة
تم

مع
ال
 

BAS 113 100 50 - 30 20 8 4 0 2 2 3   ( 4)رياضيات  BAS 114 

BAS 012 100 50 - 30 20 5 2 0 2 1 2 
نظرية احتماالت  

 وإحصاء 
BAS 115 

CSE 042 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
خوارزميات  

 وهياكل بيانات 
CSE 112 

BAS 113 100 50 - 30 20 6 4 0 0 2 2 
إشارات  

 ومنظومات 
ECE 131 

ECE 121 
ECE 122 

100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
أساسيات  

 إلكترونية 
ECE 123 

ECE 121 100 50 - 30 20 8 4 0 2 2 3 
قوى وآالت  

 كهربية 
ELE 151 

  المجموع  16 11 8 3 23 45     600 

Total Contact hours = 22 hrs/weekTotal SWL = 45 hrs/week 

 

  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 62 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 ( 200)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي الخامس

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  
 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ال

عم
 أ

صل 
لف

 ا
ف

ص
نت

 م

SW
L 

Fr
e

e 
w

o
rk

 

ل 
عم

 م

ن 
ري

ما
 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال

 

BAS 113 100 50 - 30 20 9 5 0 2 2 3   ( 5)رياضيات  BAS 215 

CSE 141 100 50 - 30 20 9 5 0 2 2 3  ( 2) تصميم رقمي  CSE 211 

CSE 112 100 50 10 20 20 9 4 3 0 2 3 
أنظمة قواعد  

 البيانات 
CSE 212 

ECE 131 100 50 - 30 20 9 5 0 2 2 3 
معالجة اإلشارات  

 الرقمية 
ECE 231 

---------- 100 50 - 30 20 5 3 0 0 2 2 
مهارات االتصال  

 والعرض 
UNR 241 

  المجموع  14 10 6 3 22 41     500 

Total Contact hours = 19 hrs/weekTotal SWL = 41 hrs/week 

 

 الفصل الدراسي السادس 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعيعدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر
 كود 
 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ال

عم
 أ

صل 
لف

 ا
ف

ص
نت

 م

SW
L 

Fr
e

e 
w

o
rk

 

ل 
عم

 م

ن 
ري

ما
 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال

 

BAS 113 
ECE 121 

(1)تحكم  3 2 2 0 4 8 20 30 - 50 100  CSE 221 

CSE 211 100 50 10 20 20 9 5 2 0 2 3  معمار حاسب CSE 213 

BAS 114 
ECE 131 

 ECE 232 نظم االتصاالت التماثلية  3 2 2 0 4 8 20 30 - 50 100

ECE 123 100 50 10 20 20 9 5 2 0 2 3  دوائر الكترونية ECE 221 

---------- 100 50 - 30 20 4 2 0 0 2 2 
القانون وحقوق  

 اإلنسان 
UNR 281 

 CCE 271 (1)تدريب  1 -  -  -  -  3 -  -  -  -  -  ----------

  المجموع  15 10 4 4 20 41 100 130 20 250 500 

Total Contact hours = 18 hrs/weekTotal SWL = 41 hrs/week 

 

  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 63 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 ( 300)جدول المستوي 
 الفصل الدراسي السابع 

 

المتطلب  

 السابق

 األسبوعي عدد الساعات  درجات المقرر توزيع 

 اسم المقرر 
 كود  
 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل
ما

ع
 أ

ل 
ص

لف
 ا
ف

ص
نت

 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل 
عم

 م

ن 
ري

ما
 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال
 

CSE 213 100 50 10 20 20 9 5 2 0 2 3  نظم التشغيل CSE 311 

ECE 232 100 50  - 30 20 8 4 0 2 2 3 
االتصاالت  نظم 

 الرقمية 
ECE 331 

CSE 213 100 50  - 30 20 9 5 0 2 2 3  معالجات دقيقة CSE 313 

BAS 113 
ECE 121 

100 50  - 30 20 8 4 0 2 2 3 
مجاالت  

 كهرومغناطيسية 
ECE  341 

CSE 042 100 50 10 20 20 8 4 2 0 2 3 
شبكات الحاسب  

(1)  
CSE 312 

  المجموع  15 10 6 4 22 42 100 130 20 250 500 

Total Contact hours = 20 hrs/week Total SWL = 42 hrs/week 

 

 الثامن الفصل الدراسي 

 

  

المتطلب  

 السابق

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل
ما

ع
 أ

ل 
ص

لف
 ا
ف

ص
نت
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L 
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ن 
ري

ما
 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال
 

ECE 341 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
المرشدات  

 والهوائيات
ECE 342 

حسب توصيف  

 المقرر 
 ( 1) اختياريمقرر  3 2 2 0 4 8 20 30 -  50 100

Elective 
أنظر جدول 

13 

حسب توصيف   

 المقرر 
 ( 2) اختياريمقرر  3 2 2 0 4 8 20 30 -  50 100

Elective 
أنظر جدول 

13 

CSE 213 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3  االنظمة المتضمنة CSE 315 

CSE 042 100 50 10 20 20 9 5 2 0 2 3  رسم بالحاسب CSE 314 

CCE 271  -  -  -  -  - 3  -  -  -  - 1  ( 2)تدريب CCE 371 

  المجموع 16 10 6 5 22 46 100 120 30 250 500 

Total Contact hours = 21 hrs/week Total SWL = 46 hrs/week 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 64 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 (400)مقررات المستوى 

 الفصل الدراسي التاسع 

  

 الفصل الدراسي العاشر 

 
 
 

 المتطلب السابق

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  
 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل
ما
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لف
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ف
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ن 
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 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال
 

الوصول مستوى  

400 
 CCE 481 ( 1)مشروع تخرج  2 1 0 3 2 6 0 50 0 50 100

ECE 331 100 50  - 30 20 8 4 0 2 2 3  اتصاالت المحمول ECE 431 

حسب توصيف  

 المقرر 
 ( 3)مقرر اختياري  3 2 2 0 4 8 20 30 -  50 100

Elective 
 13أنظر جدول 

حسب توصيف  

 المقرر 
 ( 4)مقرر اختياري  3 2 2 0 4 8 20 30 -  50 100

Elective 
 13أنظر جدول 

CSE 042 100 50 10 20 20 9 5 2 0 2 3 
تقنيات البرمجة  

 المتقدمة 
CSE 411 

----------- 100 50  - 30 20 6 4 0 0 2 2 
 آداب واخالقيات

 المهنة 
UNR 461 

 ENG 412 إدارة مشروعات  2 1 2 0 2 5 20 30 -  50 100 ---------

  المجموع  18 12 8 5 25 50 120 220 10 350 700 

Total Contact hours = 25 hrs/week Total SWL = 50 hrs/week 

 المتطلب السابق

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  
 المقرر 

ع
و
جم

لم
 ا

ل
ص

لف
 ا
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 ن

ي
مل
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ل
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ض
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CCE 481 100 50 0 50 0 9 2 6 0 1 3  ( 2)مشروع تخرج CCE 482 

 ( 5) مقرر اختياري  3 2 2 0 4 8 20 30 -  50 100 حسب توصيف المقرر 
Elective 
 13أنظر جدول 

 ( 6)مقرر اختياري  3 2 2 0 4 8 20 30 -  50 100 حسب توصيف المقرر 
Elective 
 13أنظر جدول 

 
CSE 221 

 
100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 

  المنطقيالتحكم 
 المبرمج 

CSE 421 

CSE 112 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3  االصطناعي الذكاء CSE 422 

 UNR 471 التسويق 2 2 0 0 4 6 20 30 -  50 100 ------------

 600 300 20 180 100 49 23 9 6 11 17   

Total Contact hours = 26 hrs/week Total SWL = 49 hrs/week 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 65 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 توزيع المقررات . 6

   الفصول الدراسية للبرنامج فياعتمادية المقررات  يوضح( 2)شكل 

 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 66 برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت والحاسبات بنظام الساعات املعتمدة الباب الثالث: 

 

 مصفوفة الكفاءات وارتباطها باملقررات لربنامج هندسة االتصاالت و احلاسبات

كود  اسم املقرر املستوى 
 املقرر 

 NARS 2018الكفاءات املطلوبة لتخصص هندسة االتصاالت و احلاسبات طبقا ل  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B 2 B3 C1 C2 

000 

(1رياضيات )   BAS011 √               
( 1ميكانيكا )  BAS021 √               
(1فيزياء )  BAS031 √ √              

              √ √ BAS041 كيمياء هندسية 
             √  √ PDE052 رسم هندسي 
لغة إنجليزية  

(1)  
UNR061        √        

(2رياضيات )   BAS012 √               
( 2ميكانيكا )  BAS022 √               
(2فيزياء )  BAS032 √ √              

مقدمة لنظم  

 الحاسب 
CSE042 √    √           

اإلنتاج هندسة   PDE051 √ √  √            
لغة إنجليزية  

(2)  
UNR062        √        

100 

(3) رياضيات   BAS113 √               
كتابة تقارير  

 فنية
ENG111     √   √        

تاريخ الهندسة  

 التكنولوجيا 
UNR171    √ √   √  √      

      √     √   √ √ ECE121 دوائر كهربية 
تصميم رقمي  

(1)  
CSE141 √ √         √ √    

إلكترونيات  

 الجوامد 
ECE122 √ √         √ √    

(4) رياضيات   
BAS 

114 
√               

نظرية احتماالت  

 وإحصاء
BAS115 √ √    √          

خوارزميات  

 وهياكل بيانات 
CSE112 √ √   √     √      

إشارات  

 ومنظومات 
ECE131 √ √   √     √      

أساسيات  

 إلكترونية 
ECE123 √ √         √ √    

قوى وآالت  

 كهربية
ELE151 √ √         √ √ √   

200 

(5) رياضيات   BAS215 √ √              
تصميم رقمي  

(2)  
CSE211 √  √ √     √    √   

أنظمة قواعد  

 البيانات 
CSE212 √  √ √     √    √  √ 

معالجة  

اإلشارات  

 الرقمية 

ECE231 √  √ √     √    √ √ √ 
مهارات  

االتصال  

 والعرض 

UNR241      √ √ √ √ √      

(1)تحكم   CSE221 √  √ √     √    √   
 √ √ √    √     √ √  √ CSE213 معمار حاسب 

نظم االتصاالت  

 التماثلية 
ECE232 √  √ √     √    √ √ √ 

  √  √ √ √         √ ECE221 دوائر الكترونية 
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القانون وحقوق  

 اإلنسان 
UNR281 √    √  √ √  √      

( 1)تدريب   CCE271 √ √ √  √ √ √ √ √    √ √ √ 

300 

 √ √ √    √     √ √  √ CSE311 نظم التشغيل
نظم االتصاالت  

 الرقمية 
ECE331 √  √ √     √    √ √ √ 

دقيقة معالجات   CSE313 √  √ √     √    √ √ √ 
مجاالت  

 كهرومغناطيسية 
ECE341 √         √  √    

الدوائر  

 المتكاملة 
CCE311 √  √ √     √    √ √  

  √ √    √     √ √  √ CCE331 األلياف البصرية 
هندسة  

 الميكروويف 
CCE332 √  √ √     √    √ √  

االنظمة  

 الموزعة 
CCE341 √  √ √     √    √  √ 

الوسائط  

 المتعددة 
CCE342 √  √ √     √    √  √ 

برمجة أنظمة  

 الحاسب اآللي 
CCE343 √  √ √     √    √  √ 

هندسة  

 البرمجيات 
CCE344 √  √ √     √    √  √ 

(2)تحكم   CCE345 √  √ √     √    √ √ √ 
شبكات الحاسب  

(1)  
CSE312 √ √  √ √     √    √ √ 

المرشدات  

 والهوائيات 
ECE342 √ √  √ √     √    √  

االنظمة  

 المتضمنة 
CSE315 √ √  √ √     √    √ √ 

 √     √     √ √  √ √ CSE314 رسم بالحاسب 
( 2)تدريب   CCE371  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

400 

مشروع تخرج  

(1)  
CCE481 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 

اتصاالت  

 المحمول 
ECE431 √ √  √ √     √    √  

تقنيات البرمجة  

 المتقدمة 
CSE411 √ √  √ √     √     √ 

آداب واخالقيات  

 المهنة 
UNR461 √   √ √  √ √ √ √      

إدارة  

 مشروعات 
ENG412 √ √ √ √ √ √ √ √ √       

مشروع تخرج  

(2)  
CCE482 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 

  المنطقي التحكم  

 المبرمج
CSE421 √ √  √ √     √    √ √ 

الذكاء  

 االصطناعي 
CSE422 √ √  √ √     √    √ √ 

      √ √ √ √ √ √ √  √ √ UNR471 التسويق 
االلكترونيات  

 الصناعية 
CCE411 √ √  √ √     √    √  

مقدمة إلى  

 النانوتكنولوجى 
CCE412 √ √  √ √     √    √  

نظرية  

 المعلومات 
CCE421 √ √  √ √     √    √ √ 

موضوعات  

مختاره في  

هندسة  

 االتصاالت 

CCE422 √ √  √ √     √    √  

اتصاالت األقمار  

 الصناعية 
CCE423 √ √  √ √     √    √  

االتصاالت أمن    CCE424 √ √  √ √     √    √ √ 
المرشحات  

 التوافقية 
CCE425 √ √  √ √     √    √ √ 

  √    √     √ √  √ √ CCE426 صوتيات 
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االتصاالت  

 الالسلكية 
CCE427 √ √  √ √     √    √  

شبكات الحاسب  

(2)  
CCE441 √ √  √ √     √    √ √ 

تصميم وبرمجة  

 خادم الويب 
CCE442 √ √  √ √     √     √ 

البيانات   تحليل

 الضخمة 
CCE443 √ √  √ √     √     √ 

موضوعات  

مختارة في  

 هندسة الحاسب 

CCE444 √ √  √ √     √     √ 
نظرية اللعبة  

 واتخاذ القرارات 
CCE445 √ √  √ √     √     √ 

 √     √     √ √  √ √ CCE446 هندسة االنترنت 
 √     √     √ √  √ √ CCE447 معالجات لغة 

معالجة الصور  

 الرقمية 
CCE461 √ √  √ √     √     √ 

  √    √     √ √  √ √ CCE462 هندسة طبية 
هندسة  

االتصاالت لعلم  

الوراثة  

والمعلوماتية  

 الحيوية 

CCE463 √ √  √ √     √    √ √ 

الهندسة  

 العصبية 
CCE464 √ √  √ √     √    √ √ 
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 والحاسبات االتصاالتبكالوريوس هندسة لبرنامج  المحتوي العلمي 

 متطلبات الجامعة:
 

UNR061  2 ( 1) لغة إنجليزية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

كتابة تقارير وملخصات   -القراءة لقطع علمية متنوعة  -لمحادثات قصيرة وطويلة  االستماع - المهارات األساسية للغة : المحتوى

  إنجليزية سليمة التحدث وعرض األفكار بلغة  -ومقاالت علمية 

References: 
▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR062  2  (2) لغة إنجليزية Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 UNR061: المتطلبات

 اإلعداد لالختبارات القياسية فى اللغة اإلنجليزية-تلخيص النصوص  -تحليل وتفسير نصوص هندسية : المحتوى

References: 
▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR171   1  والتكنولوجياتاريخ الهندسة Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  0 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

أمثلة   -التكنولوجيا والبيئة  -دور الهندسة والتكنولوجيا فى تطور ونشوء الحضارات  -تاريخ الهندسة والعلوم والتكنولوجيا : المحتوى

 الهندسي على تطور النشاط 
References: 
▪ Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 1990, 

ISBN10 0486264122 

  

UNR281 2  القانون وحقوق اإلنسان Cr 

 إجباري  6 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

العقود    –مقدمة للمحاسبة    – نظرة عامة على الهياكل اإلدارية    – أنواع المؤسسات من الوجهة القانونية  ) نظم وقوانين المؤسسات  :  المحتوى

األصول التاريخية الفلسفية لحقوق  -تشريعات األمن الصناعي والبيئة  -تشريعات العمل والقوانين المنظمة للمهن الهندسية    – (  والمواصفات

األجهزة العالمية القائمة علي حماية   -المصادر الوطنية لحقوق اإلنسان  -العالمية واإلقليمية  )المصادر الدولية لحقوق اإلنسان    -اإلنسان  

 . حقوق اإلنسان

 

UNR241   2 والعرض مهارات االتصال Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

  مهارات التواصل بالعين والتحكم بالصوت واإلشارات ولغة الجسد واختيار   -تخطيط وإعداد العرض التقديمي  –مهارات االتصال :  المحتوى
  مهارات العرض أمام المستثمرين  –بنية العرض التقديمي - استخدام المرئيات  -خصائص مقدم العرض   -المظهر المناسب 

References: 
▪ Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red Globe Press, 2016 
▪ M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, Succex Publishers, 

2016  
▪ Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 

▪ Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi, "Communication skills " Vol.1, Students' coursebook, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2012 

 

https://www.bookdepository.com/author/Roger-S-Kirby
https://www.bookdepository.com/publishers/Dover-Publications-Inc
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UNR461   2 آداب وأخالقيات المهنة Cr 

 إجباري  9 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

دراسات حالة   -السلوك  -كشف المخالفات  -مسئوليات المهندس  -االلتزامات تجاه المجتمع  -العامة ألخالقيات المهنة  المبادئ: المحتوى

 . وقضايا عامة

References: 
▪ Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, "Thinking like 

an engineer", Published by Pearson 2018. 

▪ Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, CA: 
Wadsworth, 2000 

 

UNR471  2 التسويق Cr 

 إجباري  10 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

تحديد السوق    –خطة التسويق    –رسم استراتيجية التسويق    –المزيج التسويقي    – سلوك الشراء  –بحوث التسويق    –مبادئ تسويق :  المحتوى

التكاليف واستراتيجيات    تقدير  – اإلعالن والدعاية    –منتجات جديدة    تطوير  –استراتيجية البراند    –شبكة اإلنترنت    التسويق عبر  – المستهدفة  

 عن تسويق المنتجات   حاالت عملية دراسة –التسعير 
 

References: 
▪ Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015, ISBN 13: 9781946135193 

 
 متطلبات كلية الهندسة:

 

BAS011   3 ( 1)رياضيات Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

قواعد    –االتصلال ونظرية القيمة الوسليطة    –النهايات   –أمثلة دوال –الدالة العكسلية    –تصلنيف الدوال    –مفهوم الدالة    : التفاضلل:  المحتوى

  الجزئياالشلتقاق    –المشلتقات اات الرتب العليا    –والبارامترى   الضلمنياالشلتقاق    –قاعدة السللسللة   –مشلتقات الدوال األولية    –االشلتقاق  
 . نظريات وخواص التكامل –التكامل غير المحدد  –رسم المنحنيات  –تطبيقات على التفاضل  –

المحددات   –مجموعات المعادالت الخطية  -المعادالتنظرية  –الكسور الجزئية –أس وتطبيقاتها  بأينظرية اات الحدين  : الجبر

  طرق جاوس المختلفة   –المصفوفات وتطبيقاتها  –وخواصها 
References: 
▪ Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning Private Limited. 

▪ Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & Business Media. 

 

BAS021   3 ( 1)ميكانيكا Cr 

 إجبارى  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

  - محصلة عدة قوى   –اتزان الجسيم والجسم الجاسئ   – عزم االزدواج    – العزم    – المتجهات والقوى فى الفراغ    –قوانين نيوتن  :  المحتوى
  االحتكاك  –القوى الموزعة  –  الهندسيمركز الثقل والمركز 

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice Hall, New 

Jersey, 2016. 

▪ J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John Wiley & Sons, 
New York, 2016. 

 
 
 

https://www.lib.umn.edu/publishing
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BAS012   3 ( 2)رياضيات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS011  (1)رياضيات : المتطلبات

حساب المساحات والحجوم    –تطبيقات التكامل  –التكامل المعتل –طرق التكامل   – التكامل المحدد وخواصه : التكامل : المحتوى

 الدورانية  
  -القطع الناقص )القطاعات المخروطية  - نقل المحاور  -معادلة زوج من الخطوط المستقيمة  -معادالت الدرجة الثانية : الهندسة التحليلية

  معادلة المستوى  -معادلة الكرة  -( المكافئ القطع  -القطع الزائد 
References: 
▪ Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, Geometry, 

Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 
▪ Hestenes, D. and G. Sobczyk, Clifford algebra to geometric calculus: a unified language for mathematics and 

physics. Vol. 5. 2012: Springer Science & Business Media. 

▪ Grossman, S.I., Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. 2014: Academic Press. 

 

BAS022   3  (2)ميكانيكا Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS021  (2) رياضيات :  المتطلبات

  – حركة المقذوفات   –قوانين نيوتن للحركة  -المركبات المماسية والعمودية  -مسار منحنى  فيالحركة  –كينماتيكا الجسيم : المحتوى
   االحتكاك وتطبيقاته –الشغل والطاقة للجسيم

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 2006. 

▪ F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector Mechanics for 

Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010.  

 

BAS031   3 ( 1)فيزياء Cr 

 إجباري  1 فصل  1,5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

خواص   –الخواص الميكلانيكيلة للمواد   –الحركلة التلذبلذبيلة   –الوحلدات القيلاسلللليلة واألبعلاد   –الفيزيلائيلة    الكميلات: الملادة  صخوا : المحتوى

 . المرنةالموجات فى األوساط  –الموجات الصوتية  -السطحيالتوتر  –اللزوجة  –الموائع 
اإلنتروبيا  –الديناميكا الحرارية   فيالقانون األول   –النظرية الحركية للغازات  –  الحرارياالنتقال  : الحراريةالحرارة والديناميكية 

  . التمدد الحراري  - مقاييس الحرارة والترمومترات  –للديناميكا الحرارية  الثانيوالقانون 
References:   

▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014.  

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS032   4   (2)فيزياء Cr 

 إجباري  2 فصل  1,5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

 الكهربيالجهد    –قانون جاوس   – الكهربيالفيض   –قانون كولوم   – الكهربيالمجال   –الشحنة والمادة    : والمغناطيسيةالكهربية :  المحتوى
قانون   – المغنلاطيسلللليالمجلال   –قانون أوم والدوائر البسلللليطلة    –التيلار والمقلاومة والقوة الدافعلة الكهربيلة   –المكثفلات والمواد العلازلة  –

 . بايوت وسافارت 
األلياف   - استقطاب الضوء  –التداخل والحيود   –الطبيعة الموجية للضوء ومبدأ هيجن  –الضوء الهندسي: الحديثة ءالضوء والفيزيا

  . النظرية النسبية -الظاهرة الكهروضوئية  –الليزر   – مبادئ نظرية الكم  –نظرية بوهر  – لتركيب الذرى  -الضوئية 
References:   
▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 9th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014., 

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 
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BAS041 3  كيمياء هندسية Cr 

 إجباري  1 فصل  1،5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

اساسيات   –خصائص المحاليل  –العمليات الكيميائية  في  والحراري  المادياالتزان  – الديناميكا الحرارية  – معادالت الحالة : المحتوى

  . موضوعات مختاره للصناعات الكيميائية –وتطبيقاتها  الكهربيةالكيمياء 

References: 
▪ Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry The Central Science", 

Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, (2009). 

 

PDE051  2 اإلنتاج هندسة Cr 

 إجباري  2 فصل  2 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

  ( النجارة – التشكيل  –التشغيل   – البرادة  –الحدادة   –السباكة )مقدمة لكل من العمليات اآلتية  : المحتوى
References: 
▪ Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing Technology, 

Production Management and Industrial Economics. Routledge, 2017. 

 

PDE052  2 هندسي رسم Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

الرسم باستخدام الحاسب   –مناظر مساعدة ومصطلحات   –المناظر القطاعية  –الرسم التخطيطي  –الرسومات ثنائية األبعاد : المحتوى

 وثالثية األبعادلألشكال ثنائية 

References: 
▪ Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 

 

 ENG 111  2 فنية كتابة تقارير Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

    UNR061(1) لغة إنجليزية : المتطلبات

أنواع   -تنظيم المستندات اآللي  - خصائص المستندات الفنية  - أساليب الكتابة الفنية  -تحليل الجمهور  -تعريف الكتابة الفنية  : المحتوى

  هيكل أنواع مختلفة من الوثائق التقنية -الوثائق الرسمية وغير الرسمية 
References: 
▪ G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. Martin's; 2018 
▪ K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016 

▪ M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 

 

BAS113   3 ( 3)رياضيات Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS012  (2)  رياضيات: المتطلبات

المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى   -اكثر من متغير وتطبيقات  فيالقيم القصوى للدوال  - الجزئيتطبيقات التفاضل : المحتوى

  . الفراغ  فيالهندسة التحليلية   – حل المعادالت التفاضلية فيتحويل البالس وتطبيقاته  -المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة الثانية  -

References: 
▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

▪ S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & Francis Group, LLC, 2015. 
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BAS114   3 ( 4)رياضيات Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS 113    (3) رياضيات : المتطلب 

  -المشتقات المتجهة  - البواقينظرية  -التكامل المركب  -الدوال اات المتغيرات المركبة  -تحويل فورير  -متسلسلة فورير : المحتوى
  . السطحيالتكامل  - التكامل الخطى  -التكامالت الثنائية والثالثية 

References: 
▪ J. Brown, and R. Churchill, "Complex Variables and Applications", 9th Edition, McGraw-Hill, 2013. 

▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

 

BAS115   2 وإحصاء نظرية احتماالت Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

  BAS 012(2)رياضيات  المتطلبات 

االختبارات غير   -الفروض اختبارات -االعتياديالعينات من التوزيع  -التوزيعات االحتمالية  -مقاييس التمركز والتشتت : المحتوى

. المتسلسالت الزمنية -الترابط والتراجع – البارامترية   
References: 
▪ Mary C. Meyer, Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and Practice in RSBN-10: 

1611975778, SIAM (June 24, 2019) 

 

ELE151  3 قوى وآالت كهربية Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ECE 121كهربية دوائر   المتطلبات 

التحكم فى الجهد   -نمااج خطوط النقل  -نظرية وعمل ونمااج المحوالت -منظومات الثالث أوجه -نظم القوى الكهربية : القوى: المحتوى

 العمل األمثل لنظم القدرة  -القدرة الفعالة وغير الفعالة  -والتردد 
نظرية   -تطبيقات محركات التيار المستمر  -منحنيات العزم والسعة والتيار  -نظرية العمل والتركيب لمحركات التيار المستمر : اآلالت

نظرية العمل   -محركات المغناطيس الدائم ومحركات التيار المستمر اات اقل قصور ااتي  - العمل والتركيب للمحركات اات الخطوة

  . والتركيب للمحركات الحثية ثالثية الوجه
References: 
▪ Nilsson, J.W. and S.A. Riedel, Electric circuits. 2015: Pearson Upper Saddle River, NJ. 

▪ Slade, P.G., Electrical contacts: principles and applications. 2017: CRC press. 

 

BAS 215   3      (5)رياضيات Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

  BAS113 ( 3)رياضيات  المتطلبات 

تحويل   -مالءمة المنحنيات باستخدام خط مستقيم أو كثيرات الحدود  -الطرق التتابعية  - للمعادالت الخطية  العدديالحل : المحتوى

  . إجراء التفاضل والتكامل عدديا -الفرق المحدود  -خطية العالقات غير الخطية إلى  
References: 
▪ Mazumder, Numerical Methods for Partial Differential Equations, Finite Difference and Finite Volume 

Methods, science direct ,2016. 

▪ Sheldon Rose,  A First course in probability, Eighth edition, 2010, Pearson Prentice Hall. 

 

ENG 412  2 إدارة مشروعات Cr 

 إجباري  9 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

 ال يوجد  المتطلبات 

عناصلر   -.  التخطيط، االسلتراتيجيات للتطبيقات الهندسلية المختلفة  -الوظائف اإلدارية األسلاسلية    -أسلاسليات إدارة المشلروعات  :  المحتوى

إدارة الوقت   -إدارة النطاق    -إدارة التكامل  -. إدارة الجودة الشلاملة، التحسلين المسلتمر.  التوظيف، التوجيه، التحكم:  إدارة الموارد البشلرية

  إدارة المشتريات  -إدارة المخاطر  -إدارة االتصاالت  -إدارة التكاليف  -
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References: 
▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. Pearson, 2014. 

▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 

 

 متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق:

CSE042   3 الحاسب مقدمة لنظم Cr 

 إجباري  2 فصل  2 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ت

  ال يوجد: المتطلبات

المكونات األسلاسلية للحاسلب وتنظيم   –أنواع البيانات وأسللوب تمثيلها ونظم األعداد :  مقدمة لتصلميم وعمل الحاسلبات الرقمية:  المحتوى

البرمجة بلغة    -بين مختلف وحداته وسلجالته، وأسلاليب معالجة البياناتالحاسلب ووصلف سلبل نقل المعلومات سلواء من وإلى الحاسلب، أو  

Visual basic-   مدخل لشلللبكات المعلومات  -المترجم ودوره   -أنظمة التشلللغيل   –العالقة بين البرمجيات والمكونات المادية للحاسلللب  .

 . على تطوير برامج بسيطة التدريب -عرض لألوامر الرئيسية -وأنواع األوامر البرنامجهيكل : مقدمة للبرمجة
 برمجيات تطوير البرامج والبرمجيات المكتبية -(  لينوكس –ويندوز  )مع نظم التشغيل الشائعة  التعامل :التدريب أساسيات 

References 
▪ Peter Van Roy, Seif Haridi, "Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming" The MIT Press 

(February 20, 2012) 

 

 

 
  

3 Cr   دوائر كهربية ECE 121 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  3 إجباري 

 متطلب  BAS 032   (2)فيزياء 

دوائر  –نظريات الدوائر الكهربية-تحليل دوائر التيار المستمر-دوائر المقاومة البسيطة-عناصر الدوائر الكهربية : المحتوى

 الدوائر ثالثية الطور -دوائر الرنين -القدرة ومعامل القدرة-دوائر التيار المتردد الجيبية المستقرة– الدرجة األولى 
 المحتوي 

References 
▪ William Hayt, Jack Kemmerly, Steven Durbin, Engineering Circuit Analysis, 8th ed. 2011. 

3 Cr  الكترونيات الجوامد ECE 122 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  3 إجباري 

 متطلب  BAS 032 ( 2)و فيزياء   BAS 031 (1)فيزياء 

الطاقة وأطياف الجزيئات ، الترابط في حاالت  .  مقدمة فيزياء الكم ؛ ميكانيكا الكم؛ فيزياء ارية الجزيئات والمواد الصلبة

المواد الصلبة ، مقدمة عن الخصائص البلورية ألشباه الموصالت ، نظرية اإللكترون الحر للمعادن ، نظرية الروابط للمواد  

، تقاطع الصمام الثنائي    PN.  الصلبة ، التوصيل الكهربائي في المعادن ، العوازل وأشباه الموصالت ، الموصلية الفائقة

 زينر الصمام الثنائي ونفق الصمام الثنائي 
 المحتوي 

References 
▪ Donald Neamen, Semiconductor physics and Devices, McGraw-Hill;2003 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=William+Hayt&text=William+Hayt&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jack+Kemmerly&text=Jack+Kemmerly&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Steven+Durbin&text=Steven+Durbin&sort=relevancerank&search-alias=books
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3 Cr  ( 1) تصميم رقمي CSE 141 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  3 إجباري 
 متطلب  CSE 042مقدمة لنظم الحاسب   

و السلتة    الثمانيو    ريلللللالعشلو   الثنائيالتحويل بين النظام    –الجبر البوليانى   –البوابات المنطقية  –الدوائر  تبسليط  

 –(  ضللللرب المجموعلات)خريطلة كلارنوف  –اللدوائر التركيبيلة    -النظم الرقميلة تحليلل اللدوائر التركيبيلة  –  عشللللري
بعض وظائف    –المقارنات   –المشلفرات   –دوائر   -األكوادالمنطقية محول  –(  ربللللللمجموع الضل)خريطة كارنوف 

تجارب عملية على عمل الدوائر المنطقية    - اللللل بوابات  باستخدامNANDواللللل   NOR  –الجوامع  : )الدوائر التركيبية

 المحتوي  .  TTLاإلختيار  –مولدات الل  Parityالل  باستخدامتطبيقات (  FPGAشرائح الل   باستخدامالتركيبية  

References 
▪ Mano, M. Morris, and Charles R. Kime. Logic and computer design fundamentals. Pearson 

Higher Education, 2015.,  

▪ Thomas L. Floyed, Digital fundamentals, Pearson international edition, 11th edition, 2019. 

CSE 112  3 بيانات خوارزميات وهياكل Cr 

 إجباري  4 فصل  1.5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 CSE 042مقدمة لنظم الحاسب    متطلب 

 القوائم الشجرية والجداول – الطوابير - المصفوفات والمتراصات – هياكل البيانات – تمثيل البيانات  - هياكل البيانات مقدمة  : المحتوى
تحليل وتقييم كفاءة الخوارزميات باستخدام   -خوارزميات البحث والفرز والترتيب – للتخزين الخارجيهياكل البيانات  -طرق االعادة –

  . احدي لغات البرمجة المتقدمة
References 
▪ Narasimha Karumanchi,  Data Structures and Algorithms Made Easy: Data Structures and Algorithmic 

Puzzles, Fifth Edition 5th Edition, 2017. 

ECE 123 3 الكترونية  أساسيات Cr 

 إجباري  4 فصل  1.5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 ECE122    الجوامد الكترونيات ECE 121دوائر كهربية  متطلب 

، تبديد طاقة الصلللمام الثنائي ، دارات  (  PIV)تحليل وتطبيقات دارة الصلللمام الثنائي ، دوائر المقوم ، الجهد العكسلللي للذروة    : المحتوى

ترانزسلللتورات الوصللللة ثنائية القطبية وخواصلللها وتطبيقاتها في دوائر التيار   التقطيع والقص ، توليد الطاقة من الخاليا الشلللمسلللية ،

 المستمروخواصها وتطبيقاتها في حاالت التيار ( JFET / MOSFET)تأثير المجال ترانزستورات  -المستمر

References: 
▪ Ulrich Tietze, Christoph Schenk, Eberhard Gamm “Electronic Circuits: Handbook for Design and Application”,  

Springer; 2nd edition (March 11, 2008). 
▪ Thomas L. Floyd. ELECTRONIC. DEVICES. Prentice Hall, 9th ed., 2012. 

2 Cr   ومنظومات إشارات ECE 131 
 ت محاضرات  2 تمارين  0 معمل  0 فصل  5 إجباري 

 متطلب  BAS 113  ( 3)رياضيات 

.  D.T و C.T االلتفاف  -أنظمة الخطية الزمنية الثابتة    -خصائص النظام األساسية    -إشارات وأنظمة زمنية مستمرة ومنفصلة  

تحويل  .  Parseval - The C.Tعالقة    -اإلشارات الدورية  .  D.Tو  .  C.Tتمثيل سلسلة فوريير من    -   LTIخصائص أنظمة  

خصائص تحويل فورييه   -فوري فورييه   Dتحويل   - خصائص الوقت المستمر    -فورييه لإلشارات الدورية وفترة التشغيل  

DT   -    فية  إزالة التشكيل للجيوب األن   -تعديل السعة المعقدة والجيوب األنفيةAM  -    تمثيل إشارة   -مضاعفة تقسيم التردد

  - أخذ العينات مع عدم وجود أمر تعليق  - تأثير نقص أخذ العينات أو التعرج  -نظرية أخذ العينات  -الوقت المستمر بعيناتها 
 Zتحويل 

 المحتوي 

https://www.amazon.com/Narasimha-Karumanchi/e/B004S7ZXQM/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Christoph+Schenk&search-alias=books&field-author=Christoph+Schenk&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Eberhard+Gamm&search-alias=books&field-author=Eberhard+Gamm&sort=relevancerank
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References  

▪ Lizhe Tan Jean Jiang, “Digital Signal Processing Fundamentals and Applications”, 
cademic Press, 9th November 2018. 

3 Cr  ( 1)تحكم CSE 221 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  6 إجباري 

 متطلب  ECE 121دوائر كهربية  BAS 113  ( 3)رياضيات 

 –منظومات التحكم المفتوحة والمغلقة       –تحويل البالس ودالة النقل     –البلوكات    اختصلللار   –مخطط اإلشلللارات    
نمذجة   –محركات التيار المسللتمر     –محركات التيار المتردد    –حركات السلليرفو    اآلليمقدمة عن هندسللة التحكم 

 –  الميكانيكيةالمنظومات   -الدوائر الكهربائية   : ) األنظمة
المتزامن  –مجزئ الجهود  –محركات السلليرفو الهيدرولوكية   -المحركات الخطوية    –  منظومات  -حرارية  األنظمة ال 

تحويلل المنظوملات الخطيلة إلى   –أنظملة الرتبلة األولى  : )الزمنيلة  االسللللتجلابلةتحليلل     –المترددة  منظوملات الرتبلة   –

طريقة   -حسللاب األسللتقرارية النسللبية  -طريقة راوث: )منظومات التحكم  اسللتقراريه(  السللوائل  –منظومات غير خطية  

–. حزمة األدوات ببرنامج الماتالب باسللتخدامالثانية تطبيقات على ما سللبق  –( تحليالت الخطأ الثابت  – الهندسلليالمحل  
 ( للجذور

 المحتوي 

References  

▪ Farid Golnaraghi, Benjamin Kuo, "Automatic Control Systems", McGraw-Hill Education, 10 
edition, 2017 

▪ Ogata, Katsuhiko. Modern control engineering. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2015 

3 Cr  أنظمة قواعد البيانات CSE 212 
 ت محاضرات  2 تمارين  0 معمل  2 فصل  5 إجباري 

 متطلب  CSE 112  خوارزميات وهياكل بيانات

تعريف البيانات   -بنية نظام قاعدة البيانات    -نمذجة البيانات  -هياكل البيانات والعمليات    -مفاهيم قاعدة البيانات األساسية  

 . برامج تدريبية حزمة –   SQLو  Algebraبما في الك  queryلغات  -ولغات معالجة البيانات 

  References المحتوي 

▪ Jukic, Nenad, Susan Vrbsky, and Svetlozar Nestorov. Database systems: Introduction to 
databases and data warehouses. Prospect Press, 2016 

3 Cr  ( 2) تصميم رقمي CSE 211 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  5 إجباري 

 متطلب  CSE 141   (1)تصميم رقمي 

 Flip flop ال - JK نوع  من Flip flop ال - D نوع من Flip flop ال - SR نوع  من Flip flop ال – Latches المزلجات 
 – التصميم  خطوات – للفليبفولب اإلحاثة جدول  - الحاالت  اختصار  – بالنبضبة يعمل الذى  Flip flop ال  – T نوع من

 الحالة ماكينة – الذاكرة فك - العشوائي الدخول ااكرة – التزامنية العدادات  – العدادات – اإلزاحية المسجالت  – المسجالت 
 - FPGA ال باستخدام  تطبقات ( – Multiplexers بال التصميم – التحكم دائرة عمل – الوقت اعتبارات( :الخوارزمية 

 المحتوي  555 ال مؤقت شريحة بمساعدة المنطقية  TTL ال  شرائح باستخدام  عملية تجارب

References: 
▪ Mano, M. Morris, and Charles R. Kime. Logic and computer design fundamentals. Pearson 

Higher Education, 2015. 
▪ Thomas L. Floyed, Digital fundamentals, Pearson international edition, 11th edition, 2019. 
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3 Cr  معمار حاسب CSE 213 

 ت محاضرات  2 تمارين  0 معمل  2 فصل  6 إجباري 

 متطلب    CSE 211 ( 2) تصميم رقمي

وحدة التحكم    -المعالجات المتعددة    -اات األنابيب والمعالج    ALUوحدة المعالجة المركزية    -   ALUتصميم    -النظام الحسابي   

المتعددة   التعليمات    -في الحواسيب  المقاطعة    -(  RISC  ،CISC)اخيرة    -القنوات    -  I / Oأجهزة    -  BUSتزامن    -دوائر 
منصات كمبيوتر   -األنظمة الموزعة هندسة المعالجات المتوازية    -توصيل األجهزة الطرفية للكمبيوتر    -معماريات الذاكرة  

  - معالجات متراصة فضفاضة وإحكام    -المصفوفات االنقباضية    -المجمعات المتجهية    -  جهيهمت معالجات    -قابلة للتطوير  
 . دراسات حالة  -برمجة موازية  -تجميع  -شبكات ربط  -آالت تدفق البيانات  - CC-NUMAمعالجات متعددة متناظرة و 

 
 

 المحتوي 
References: 
▪ Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization (5th Edition) 5th Edition, Pearson; 5 

ed. 2005 
▪ M. Morris Mano, Computer System Architecture, Prentice Hall, 1992 

3 Cr  نظم التشغيل CSE 311 
 ت محاضرات  2 تمارين  0 معمل  2 فصل  7 إجباري 

 متطلب  CSE 213معمار حاسب  

جدولة    -إدارة المعالج    -الذاكرة االفتراضية    -إدارة الذاكرة    -حاالت العملية    -وظائف أنظمة التشغيل    -أنواع أنظمة التشغيل  

إدارة األجهزة   -أنظمة متعددة المعالجات . تعدد العمليات -أنظمة التشغيل في الوقت الفعلي  -( Unix)دراسة حالة  -العملية 

 . مشروع البرمجة -شبكة وأنظمة التشغيل الموزعة   -مرونة النظام  - الملفات  أنظمة -منع التصادم  -
 References المحتوي 

▪ Silberschatz, Abraham, Greg Gagne, and Peter B. Galvin. Operating system concepts. Wiley, 
2018. 

3 Cr   ( 1)شبكات الحاسب CSE 312 
 ت محاضرات  2 تمارين  0 معمل  2 فصل  7 إجباري 

 متطلب  CSE 042مقدمة لنظم الحاسب   

تخطيط الشبكة    -هندسة الشبكات وتقنيات توجيه البروتوكوالت وخوارزمياتها    -نمواج االتصاالت المكونة من سبعة طبقات  

التوجيه ، تصميم الشبكات ، إدارة الشبكات ،    TCP / IPطبقات الشبكة ، بروتوكول شبكة    -وتصميمها   ، بروتوكوالت 

 . ، الشبكات عالية السرعة بروتوكوالت الشبكة WANو   LANاالزدحام ، أمثلة لشبكات 
 المحتوي 

References 

▪ Mosharraf, Firouz. Computer Networks: A Top-down Approach. McGraw-Hill, 2016. 

3 Cr   معالجات دقيقة CSE 313 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  7 إجباري 

 متطلب   CSE 213   معمار حاسب

الذاكرات    -مجموعة التعليمات    -أنماط العنونة    -و فك التشفير    دورة تنفيذ  -بنية وحدة المعالجة المركزية    -بنية الكمبيوتر  

(RAM-ROM-Cache-Flash  ) -   تمثيل البيانات   - تنسيقات التعليمات    -لغة التجميع    -مخططات التوقيت   - واجهة الذاكرة

اإلخراج    / توصيل األطراف واألقراص ومنافذ اإلدخال    -  I / O - I / Oالتحكم في البرنامج و مقاطعات  .  العمليات الحسابية  -

 . ةمقدمة لألنظمة المدمج  -وحدات الماكرو والنواة  -لغة التجميع  -

 المحتوي 
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References: 

▪ Ahmet Bindal, “Fundamentals of Computer Architecture and Design”, Springer; 2nd ed. 2019 
edition (January 31, 2019). 

▪ Brey, Barry B. The Intel Microprocessors: 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, 
Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-bit 
Extensions: Architecture, Programming, and Interfacing. Pearson Education India, 2016. 

3 Cr  معالجة اإلشارات الرقمية ECE 231 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  5 اختياري 

 متطلب    ECE 131إشارات ومنظومات 

  - تقدير الكميات المتجهات    - تقدير درجة الصوت والتنسيقات    - المعالجة القصيرة الوقت    -خصائص الكالم    - مقدمة عامة  
ترميز الصورة    -التعرف على السماعة    -التعرف على الكالم    -توليف الكالم    -تقنيات ترميز الكالم    -الترميز التنبؤي الخطي  

 . مشاريع المراجعة -ترميز الفيديو  -
 References المحتوي 

▪ Lizhe Tan Jean Jiang, “Digital Signal Processing Fundamentals and Applications”, cademic Press, 
9th November 2018. 

3 Cr نظم االتصاالت التماثلية ECE 232 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  6 إجباري 

 متطلب  BAS 114 (4رياضيات ) و  ECE 131 ومنظوماتإشارات  

 -ومزيالت التمزيق والمزايا والعيوب  AMمضمنات  -AM (DSB-LC  ،DSB-SC  ،SSB  ،VSB  ،QAM )جميع أنواع 
زاوية النطاق    - تعديل النطاق الضيق    -مضاعفة قناة الهاتف وجهاز استقبال التغاير الفائق  :  AMتطبيقات    -دوائر التزامن  

  - (  طرق غير مباشرة ومباشرة)   FMتوليد نطاق عريض    -(  WBو    NB)  طيف اإلشارة الجيبية  -الضيق إشارات معدلة  
  -مقارنة بين األنظمة    -استريو متوافق    -إزالة التركيز والتصفية المسبقة للتأكيد    -(  PLLجهاز كشف المنحدر ،  )تشكيل  

الدلتا ، وتعديل دلتا التكيفي   -مضاعفة تقسيم الوقت   - PCM - ( موحدة وغير موحدة) الكميات - PAM -عملية أخذ العينات 

-  PCM    المتوسطة واالرتباطية والتفاوت المشترك    -العمليات الثابتة والعرقية    -العملية العشوائية    -التفاضلية   -الداالت 
 . نطاق ضيق الضوضاء -الكثافة الطيفية للقدرة 

 المحتوي 

References 

▪ K.C. Raveendranathan, “ Analog Communications Systems: Principles and Practices”,  Orient 
Blackswan (September 23, 2008). 

3 Cr  دوائر الكترونية ECE221 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  6 إجباري 

 متطلب      ECE 123اساسيات الكترونية 

للمكبرات التضخيم ، نمااج الدارات للتحويل على مستوى المضخمات ؛ الجهد ، الحالية ، كسب الطاقة ؛ استجابة التردد  

تحليل الدوائر ومكثفات .  BJTالنمذجة الصغيرة واإلطار الخطي ؛ مكبر للصوت  .  ، مكبرات الصوت أحادية اإلرسال

MOSFET    ، المتردد  والتيار  المستمر  للتيار  المكافئة  الدوائر  باستخدام  الدوائر  وتحليل  متعددة  االلتفافية  المضخمات 

المضخمات   - المضخمات التفاضلية  -تحليل التردد العالي واستجابة التردد  -المرايا الحالية  -المراحل والدوائر المركبة 

  مضخمات القدرة  -( تقلبات الوجه ، سجالت اإلزاحة ، العدادات)ارات المتتابعة  الد -البوابات المنطقية الرقمية   -المرتدة  
 المرشحات باستخدام دوائر مكبر العمليات.  –

 المحتوي 

References 
▪ Ulrich Tietze, Christoph Schenk, Eberhard Gamm “Electronic Circuits: Handbook for Design and 

Application”,  Springer; 2nd edition (March 11, 2008). 
▪ Thomas L. Floyd. ELECTRONIC. DEVICES. Prentice Hall, 9th ed., 2012. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ahmet+Bindal&search-alias=books&text=Ahmet+Bindal&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=K.C.+Raveendranathan&search-alias=books&field-author=K.C.+Raveendranathan&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ulrich+Tietze&search-alias=books&field-author=Ulrich+Tietze&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Christoph+Schenk&search-alias=books&field-author=Christoph+Schenk&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Eberhard+Gamm&search-alias=books&field-author=Eberhard+Gamm&sort=relevancerank
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3 Cr  نظم االتصاالت الرقمية ECE 331 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  7 إجباري 

 متطلب  ECE 232نظم االتصاالت التماثلية 

لإلرسال الثنائي للنطاق    Nyquist، معيار    Intersymbolالمرشحات المتطابقة ، تداخل  :  انتقال نبضات النطاق األساسي

اإلشارة  - األساسي   مساحة  المترابط  :  تحليل  الكشف   ، االحتمال  وظائف   ، لإلشارات  الهندسي  في  التمثيل  لإلشارات 

:  اإلرسال الرقمي لنطاق التمرير  -احتمالية حساب الخطأ  .  ، مستقبل االستقبال  MAPو    MLقواعد فك التشفير  :  الضوضاء 

الكفاءة  ) B.Wكفاءة  - PSD c / csتنفيذها  - ASK  ،FSK  ،PSK  ،DPSK  ،QAM  ،MSKوصف مخططات التشكيل 

 .AWGNاألداء في قنوات  -( الطيفية
 المحتوي 

References 

▪ DR. J. S. CHITODE, “DIGITAL COMMUNICATION”, Technical Publications; 1st edition, 2011. 

3 Cr  مجاالت كهرومغناطيسية ECE 341 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  7 إجباري 

 متطلب  ECE 121دوائر كهربية  BAS 113  ( 3)رياضيات 

حقول مغناطيسية ثابتة ، متغيرة .  تحليل المتجهات ، الحقل الكهربائي الثابت ، التيارات الثابتة ، المجاالت الكهرومغناطيسية

الوقت ، معادلة الموجة وحلولها ، الظروف الحدودية ، مقدمة النتشار الموجات  الوقت   ومعادالت ماكسويل متناسقة مع 

 . الكهرومغناطيسية

 :References المحتوي 

▪ Salam, Md. Abdus, “Electromagnetic Field Theories for Engineering”, Springer Singapore, 2014. 

▪ Sadiku, Matthew N. O. Elements of Electromagnetics. New York: Oxford University Press, 2001. 

3 Cr   والهوائيات المرشدات ECE 342 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  8 إجباري 

 متطلب  ECE 341 مجاالت كهرومغناطيسية 

والظروف الحدودية في واجهة وسائط مختلفة ، واإلمكانات المتخلفة ،   ماكسويل،الحقول المتغيرة بمرور الوقت ومعادالت  

وانتشار موجات الطائرة في الفضاء الحر ، وانعكاس موجات الطائرة ونقلها خطوط ، دارة مكافئة لخط النقل ، نظرية دارة  

معلمات الهوائي األساسية ، اإلشعاع   الهوائيات،أساسيات . ، تقنيات مطابقة خط النقل ، مخطط سميث ، خطوط نقل ضائعة 

من هوائيات السلك ، هوائيات الفتحة ، اإلشعاع من هوائيات الخطوط الدقيقة ، صفائف الهوائيات ، الصفائف متعددة الحدود  

ستقطاب ، تقنيات تصميم الهوائي ، مقدمة ، المصفوفات المرحلية والتوجيه الخالي ، الهوائيات المستقبلة ، عدم تطابق اال

إلى الهوائي األرضي وانتشار الموجة الراديوية لألرض ، وانتشار الموجات السطحية ، واالنتشار األيونوسفيري ، وانتشار  

 المحتوي  . الموجات الميكروية والمليمترية

References 

▪ Bansal, Rajeev. Fundamentals of engineering electromagnetics. CRC press, 2018. 
▪ Carlo G. Someda, “Electromagnetic Waves ", CRC Press; 2 edition (January 13, 2006). 

▪ U. A. BAKSHI, “ANTENNA & WAVE PROPAGATION”, Technical Publications; 1st edition, 2011. 

3 Cr  االنظمة المتضمنة CSE 315 

 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  8 إجباري 

 متطلب  CSE 213معمار حاسب 

البنى المدمجة    -مسرعات األجهزة    -تصميم وتحليل البرنامج    -نظام الحوسبة المضمنة    -عملية تصميم النظام المضمن  

 . مشروع البرمجة -مثال التصميم   - والتصميمتحليل النظام  -الموزعة 
 :References المحتوي 

▪ Ibrahim, Dogan. Advanced PIC microcontroller projects in C: from USB to RTOS with the PIC 18F 
Series. Newnes, 2016. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=DR.+J.+S.+CHITODE&search-alias=books&field-author=DR.+J.+S.+CHITODE&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Carlo-G.-Someda/e/B001KII3TQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=U.+A.+BAKSHI&search-alias=books&field-author=U.+A.+BAKSHI&sort=relevancerank
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3 Cr  رسم بالحاسب CSE 316 
 ت محاضرات  2 تمارين  0 معمل  2 فصل  8 إجباري 

 متطلب  CSE 042مقدمة لنظم الحاسب 

  -تمثيل المضلع    -رسومات ثنائية األبعاد    - أساسيات خوارزميات الرسوم    -أجهزة العرض    - أساسيات رسومات الحاسوب  
نمااج    -خط المسح الضوئي وتتبع الشعاع    -إزالة الوجه الخلفي    -الرسومات ثالثية األبعاد    -لقطة المضلع    -تعبئة المضلع  

 . مشاريع البرمجة -اإلضاءة والتظليل 

 المحتوي 
References 

▪ Computer Graphics: Principles and Practice in C, by J. D. Foley, A. Van Dam, S. K. Feiner, J. F. 
Hughes. Addison-Wesley, 2nd ed.. 

3 Cr  تقنيات البرمجة المتقدمة CSE 411 
 ت محاضرات  2 تمارين  0 معمل  2 فصل  9 إجباري 

 متطلب  CSE 042مقدمة لنظم الحاسب 

على سبيل المثال ، التطبيقات المستندة إلى )تقنيات البرمجة    جديد  –تقنيات البرمجة في الشبكات وأنواع الوسائط المختلفة  

الترابط    -تنظيم سير العمل    -البرمجة على اإلنترنت   البرمجة المتضمنة    مقدمة   – البرمجة متعددة مؤشرات  لغات    -إلى 

 . برمجة الشبكات ونقل البيانات
 المحتوي 

References: 

▪ Rick Bitter, Advanced Programming Techniques, 2nd ed., CRC Press 2017 

3 Cr  االصطناعي الذكاء CSE422 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  10 إجباري 

 متطلب  CSE 112  خوارزميات وهياكل بيانات 

الشبكات    -المنطق    -نظم اإلنتاج    -تمثيل المعرفة    -مساحة الدولة والبحث    -مقدمة لمفاهيم وتعاريف الذكاء االصطناعي  

  - AI -لعب اللعبة  -الغموض  -عدم اليقين  -التفكير غير الصوتي  -الميراث  -االستدالل  -قضايا المعرفة   -األطر  -الداللية 
  -اللغات الطبيعية  )مجاالت التطبيق التي تحتاج إلى الذكاء    -.  مقدمة في النظم المتخصصة وهندسة المعرفة  -لغات البرمجة  
 ( الويب الداللي -العوامل الذكية  -أنظمة دعم القرار  -الروبوتات  -تعلم التخطيط 

 المحتوي 
References: 
▪ Russell, Stuart J., and Peter Norvig. Artificial intelligence: a modern approach.Malaysia; Pearson 

Education Limited, 2016. 

▪ Devangini Patel, Hands on Artificial Intelligence for search, 2018. 

3 Cr  التحكم المنطقي المبرمج CSE 421 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  10 إجباري 

 متطلب    CSE 221 (1)تحكم 

برمجة    -في األتمتة الصناعية    PLCsمزايا استخدام    - (  PLCs)الهيكل المعياري لوحدات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة  

PLC  -    معالجة المدخالت والمخرجات في    -منطق السلمPLCs  -    تطوير برنامج    -العدادات    -الموقتات    -العالماتPLC  

أجهزة التحكم في التوصيل مع المستشعرات    -أنظمة التحكم في المعالجات الدقيقة    -المنطق المتشابك    -لتطبيقات التحكم  

 المحتوي  . التسامح مع عطل التحكم -التحكم ثالثي األجل باستخدام المعالجات الدقيقة  -برمجة خوارزميات التحكم  - والمحركات 

References 

▪ Bolton, William. Programmable logic controllers. Newnes, 2015 
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 ( 300) المستوى  اختياريةمقررات 

 

 

 

3 Cr المحمول  اتصاالت ECE 431 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  9 إجباري 

 متطلب  ECE 331الرقمية   االتصاالتنظم 

  - طرق زيادة سعة النظام   -الكفاءة الطيفية للتردد    - النظام المتنقل التقليدي    - نظرية حركة المرور    -أنظمة الهاتف التقليدية  
  - الخبو والدوبلر في النظام الخلوي    -تسليم اليد    -التداخل في األنظمة الخلوية    -مخططات الوصول المتعددة    -بنية النظام  
 . النظامإدارة  -التشفير والتعديل  - GSMتشفير قناة  - GSMبنية نظام 

 References المحتوي 

▪ Alexander Kukushkin, “Introduction to Mobile Network Engineering: GSM, 3G-WCDMA, LTE and 
the Road to 5G”, 1st Edition, Wiley; 2018. 

3 Cr  دوائر متكاملة ECE 311 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  8 اختيارى 

 متطلب  ECE 221دوائر الكترونية 

 IC تطبيقات التناظرية  -توليد الموجات    -مكبرات التشغيل والتطبيقات    -تحليل الضوضاء    -توليف المكبرات    – ICتقنية
والتصميم) الكمبيوتر    - (  التحليل  بمساعدة  الدوائر  محاكاة  طريق  عن  الدائرة  أداء  الطور    -تقييم  مقفل  الدوائر    - حلقات 

 . تسجيل الفيديو -اإللكترونية في الراديو والتلفزيون
 :References المحتوي 

▪ D. Widmann, H. Mader, H. Friedrich, “Technology of Integrated Circuits”, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 1 edition, 2000. 

3 Cr  األلياف البصرية CCE 331 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  8 اختياري 

 متطلب   ECE 341 مجاالت كهرومغناطيسية

تحليل النمااج   -تمثيل الشعاع في األلياف الضوئية    -األلياف الضوئية    -اتصاالت التردد البصري مقابل التردد الالسلكي  

 الخواص البصرية ألشباه الموصالت   -المستقبالت الضوئية    -تدهور اإلشارة    -في األلياف الضوئية اات الدرجات والمؤشر  
III - V -  الثنائيات الليزرية:  بواعث الضوء SC الثنائيات الباعثة للضوء ،-  PIN لثنائي االنهيار  للكشف عن الصور والصمام ا

 (. APD)الصورة 

 :References المحتوي 

▪ Rongqing Hui, “Introduction to Fiber-Optic Communications 1st Edition”, Academic Press 
Elsevier, 2019. 

▪ John P. Dakin, Robert Brown, “Handbook of Optoelectronics: Concepts, Devices, and 
Techniques”, CRC Press  Published October 11, 2017. 

3 Cr  هندسة الميكروويف CCE 332 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  8 اختياري 

 متطلب   ECE 341 مجاالت كهرومغناطيسية

 تخصص  و الحاسبات  االتصاالتمتطلبات تخصصية لهندسة 

مرنانات التجويف ، إثارة الموجات ، الموجهات السطحية واألدلة الموجية البصرية  أدلة الموجات المستطيلة والدائرية ،  

العازلة ، تحليل خطوط الشريط الدقيق والشرائط ، معلمات االنتثار ، انتشار الموجات فيوسط الفريت ، مكونات الميكروويف  

 . السلبي
 المحتوي 
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References 

▪ Nguyen, Cam. Radio-frequency integrated-circuit engineering. John Wiley & Sons, 2015. 
▪ Thomas H. Lee, “The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits”, 2nd Edition, 2003. 

▪ Christopher Bowick, “RF Circuit Design”, 2nd Edition, Newnes, Elsevier, 19th October 2007. 

3 Cr الموزعة  األنظمة CCE 341 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  8 اختياري 

 متطلب  CSE 042مقدمة لنظم الحاسب 

الموزعة مثل االتصاالت والتسمية والمزامنة والنسخ  وهو يشرح مبادئ األنظمة  .  تناول المقرر تكنولوجيا النظم الموزعةي 

الحالة  باستخدام األمثلة ودراسات  ويغطي التصميم المعماري لألنظمة الموزعة ،  .  المتماثل والتسامح مع الخطأ واألمان 

، وشبك نظير  إلى  نظير  الحوسبة من  مثل  الجديدة  ، والموضوعات  الموزعة  النظم  تنظيم  في  المحرز  التقدم  ات  ويعكس 

االستشعار ، وخدمات الويب ، والحوسبة الشبكية ، والمحاكاة االفتراضية ، والحوسبة السحابية وجذورها في النظم الموزعة  

يوضح المساق مفاهيم التصميم لكل موضوع من خالل مهام موجهة نحو المفهوم  .  آليات ، واإلدارة الذاتية لألنظمة الموزعة

 . يكمل الطالب مشروًعا مدتًها على تصميم وتنفيذ نظام موزع حقيقي. ومهمة برمجة رفيعة المستوى صغيرة
 المحتوي 

References 

▪ Van Steen, Maarten, and Andrew S. Tanenbaum. "A brief introduction to distributed systems." 
Computing 98.10 (2016): 967-1009 

3 Cr  الوسائط المتعددة CCE 342 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  8 اختياري 

 متطلب  CSE 042مقدمة لنظم الحاسب 

 تخصص  والحاسبات  االتصاالتمتطلبات تخصصية لهندسة 

 . تصميم وتنفيذ مشروع واجهة برمجة تطبيقات واجهة -الوسائط المتعددة 

 المحتوي 
References 

▪ Iain E G Richardson, H.264 and MPEG–4 Video Compression: Video Coding for Next–generation 
Multimedia Hardcover – Import, 17 Oct 2003 

3 Cr  برمجة أنظمة الحاسب اآللي CCE 343 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  8 اختياري 

 متطلب  CSE 042مقدمة لنظم الحاسب 

تصميم برامج تشغيل األجهزة ، اللوادر والرابطات ، المجمعين ، المجمعين ، المترجمين    -وظائف مكونات برنامج النظام  

 . دراسة حالة لبرمجة النظام الحقيقي -الفوريين واألدوات المساعدة 

 References المحتوي 

▪ Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron,  Computer Systems: A Programmer's Perspective, 3/E 
(CS:APP3e) 

http://www.cs.cmu.edu/~bryant
http://www.cs.cmu.edu/~droh
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 ( 400) للمستوى    اختياريةمقررات 

 

 
 
 

  

3 Cr  هندسة البرمجيات CCE 344 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  8 اختياري 

 متطلب  CSE 042مقدمة لنظم الحاسب 

نمذجة النظام باستخدام نمااج   -نمااج الشالل ، الطرق الرشيقة ، تطوير التطبيقات السريعة  :  عمليات تطوير البرمجيات

قرارات التصميم :  تصميم النظام وتصميمه  -التفاعل ، النمااج الهيكلية ، النمااج السلوكية ، الهندسة المعتمدة على النمااج  

تطوير اختبار التطوير ، ال:  االختبار  -المعماري للنظام ، اآلراء المختلفة في المعمار ، األنماط المعمارية ، أبنية التطبيق  

عمليات التطور ، فهم تطور البرامج ، إجراء  :  صيانة البرامج  - القائم على االختبار ، اختبار اإلصدار ، اختبار المستخدم  

ضمان الجودة وإدارة    -تغييرات على أنظمة البرامج التشغيلية ، إدارة  النظام القديم ، اتخاا القرارات بشأن تغيير البرنامج  

 . لحديثة في تطوير البرمجياتالهيئة ، االتجاهات ا

 المحتوي 

References 

▪ Sommerville, software engineering, 10 ed., Pearson India 2018 

3 Cr  ( 2)تحكم CCE 345 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  8 اختياري 

 متطلب  CSE 221   (1)تحكم 

 Z إلى S ال مجال من التحويل – النبضلية االنتقال دالة – اإلشلارة وثبات النبضلية العينات – الرقمية التحكم أنظمة فى مقدمة
 لألنظمة اإلسلتقرارية تحليل - اإلشلارة مخطط طريقة باسلتخدام المغلقة للمنظومات النبضلية االنتقال دالة إيجاد – والعكس
 على ء بتا التصلميم – الهندسلي المحل  طريقة على ء بنا التصلميم – والسلكون االنتقال حالة دراسلة – Z ال مجال فى المغلقة
 االنتقال مصللفوفة – المتقطعة الحالة فضللاء معادالت حل – المتقطعة الحالة فضللاء معادالت – الترددي التحليل طريقة

 المحتوي  .اإلستقرارية لدراسة ليابانوف طريقة – المتصلة الحالة فضاء معادالت تقطيع - النبضية

References 

▪ Ogata, Katsuhiko. Modern control engineering. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2015. 

3 Cr  الكترونيات صناعية CCE 411 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  CCE 311الدوائر متكاملة 

  - األنظمة القائمة على المعالجات الدقيقة    -الرقمنة    -تكييف اإلشارة    -أجهزة االستشعار    -أنظمة الحصول على البيانات  
 . التطبيقات في الصناعة  -اإلخراج   / واجهات اإلدخال  -واجهة الذاكرة 

 المحتوي 

References 

▪ Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin, Fundamentals of Industrial Electronics, CRC Press 2017. 
▪ Shih-Chii Liu, Jorg Kramer, Giacomo Indiveri, “Analog VLSI: Circuits and Principles”, A Bradford 

Book (November 15, 2002). 

▪ G S Sawhney, “Biomedical Electronics and Instrumentation”, I.K.International Publishing House; 
1st Edition 2011 edition (November 29, 2011). 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Shih-Chii+Liu&search-alias=books&field-author=Shih-Chii+Liu&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Jorg+Kramer&search-alias=books&field-author=Jorg+Kramer&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Giacomo+Indiveri&search-alias=books&field-author=Giacomo+Indiveri&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=G+S+Sawhney&search-alias=books&field-author=G+S+Sawhney&sort=relevancerank
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CCE 412  3 مقدمة إلى النانوتكنولوجى Cr 

 اختياري  10-9 فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 ECE 341مجاالت كهرومغناطيسية     متطلب 

وتعديل   االسلللتقطاب -مرشلللدات الموجات العازلة واأللياف البصلللرية  -الطبيعة الموجية للضلللوء   -مقدمة لعلم النانو تكنولوجى    : المحتوى

 للنانوتكنولوجىالتطبيقات الطبية -البالزمونية النانوية  المستشعرات –مرشدات الموجات النانومترية -الضوء 

References 

▪ Sergey V. Gaponenko, “Introduction to Nanophotonics” 1st Edition, Cambridge University Press; 2010. 

3 Cr  نظرية المعلومات CCE 421 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  ECE 232التماثلية  االتصاالتنظم 

(.  سعة القناة  -المعلومات المتبادلة    -االنتروبي ، الذاكرة المنفصلة ، القنوات األقل    المعلومات،)مقدمة لنظرية المعلومات  
رموز الكتل  )تشفير القناة  (.  خصائص أكواد المصدر ، إنشاء أكواد فورية ، ضغط البيانات المفقودة)ضغط وتشفير المصدر  

المتالزمة ، األكواد الحلقية ، الترميز التالفيفي ، شجرة الكود ، تعريشة ومخطط الحالة ، فك تشفير األكواد  الخطية ، حساب  

 المحتوي  . نظرية شانون السرية الكاملة(Viterbi)، خوارزمية ML التالفيفية

References 

▪ Yeung, Raymond W, “Information Theory and Network Coding”, Springer US, 2008. 

3 Cr  هندسة االتصاالت  فيموضوعات مختارة CCE 422 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  ECE 331رقمية  اتصاالتنظم 

 المحتوي  . يغطي هذا المقرر أحدث الموضوعات التي تم تقديمها في أنظمة وتطبيقات االتصاالت

3 Cr  األقمار الصناعيةاتصاالت  CCE423 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  ECE 331رقمية  اتصاالتنظم 

نسب الوصلة    - ضوضاء النظام    -ميزانية قدرة الوصلة    - خسائر اإلرسال    -الوصلة الفضائية   - (GEO) مدار األرض الثابت

تخصيص مسبق   - FDMA   تخصيص   -ضوضاء التشكيل الداخلي    -الصاعدة والوصلة إلى الموجة الحاملة للوصلة الهابطة  

تداخل النطاق    -وظيفة كسب الهوائي    -التداخل بين الدوائر الساتلية   -CDMA - إطار الكفاءة وسعة القناة  -وتخصيص الطلب  

 نسبة اإلشارة إلى التداخل - LEO في األنظمة الساتلية LEO - CDMA سواتل  -التنسيق  معيار    -  نسبة الحماية  -الترددي  
(SIR) - ALOHA  اات فترة زمنية محددة لسواتل LEO - قناة غير خبو  . إحالة مخطط التحكم إان  - التحكم في القدرة المعدلة

 . دة الحزممتعد LEO  سواتل -التحكم في القدرة  -مخطط التحكم في قبول الحزم  -وخبو 
 المحتوي 

References 

▪ Louis J. Ippolito Jr., “Satellite Communications Systems Engineering: Atmospheric Effects, 
Satellite . 
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3 Cr  أمن االتصاالت CCE424 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  ECE 331رقمية  اتصاالتنظم 

مثل التهديدات ونقاط الضلللعف والحماية والتعامل مع  ومفاهيمه،إكسلللاب الطالب معرفة أسلللاسلللية بمصلللطلحات األمان  

أمن المعلومات وقضلللايا التنفيذ  / الغرض من هذه الدورة هو تزويد الطالب بنظرة عامة عن مجال االتصلللاالت  .  الحوادث

سلوف تشلمل .  لمجموعة من األنشلطة األمنية وأسلاليبها ومنهجياتها وآلياتهاسليتعرض الطالب  .  المتعلقة بأنظمة االتصلاالت

التغطية وظائف التشللفير وفحص وحماية األصللول واكتشللاف التهديدات التي تهدد أنظمة االتصللاالت وردود الفعل عليها 

النظام فيما  / شللهادة المنتج سلليتم التركيز بشللكل آخر على الهياكل التنظيمية المتعلقة باألمان و.  وتحليل إجراءات الحوادث

 . يتعلق بمقاييس التقييم األمني الموحدة
 المحتوي 

References 

▪ Peter Stavroulakis, Mark Stamp., Handbook of Information and Communication Security. 
Springer Science & Business Media, Feb 23, 2010 . 

3 Cr  المرشحات التوافقية CCE 425 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  ECE 231معالجة اإلشارات الرقمية  

، التنبؤ الخطي ، أحادي التحدر األكثر حدة   Wienerيدرس أسلللاسللليات الترشللليح والتقدير األمثلين ، مرشلللحات   مقرر

والسلتوكاسلتك التدريجي ؛ المرشلحات التكيفية في نطاق التردد ؛ طريقة المربعات الصلغرى ، المربعات الصلغرى العودية 

؛ تضلليل ، تقارب وتحليالت التتبع ، قضلايا  (  شلعرية)ريع والمرشلحات العودية  لللللل، المرشلحات اات الترتيب الثابت السل

 . والمرشحات التكيفية غير الخطية. تقرار ، آثار الدقة المحدودة ؛ اتصاالت مع تصفية كالماناالس
 المحتوي 

References 

▪ Haykin, Simon, Adaptive Filter Theory, Prentice-Hall, Inc., 4 ed. 2001 

▪ Hayes, Monson H., Statistical Digital Signal Processing and Modeling, John Wiley & Sons, 1996 

3 Cr  صوتيات CCE426 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  CCE 332هندسة الميكروويف 

والكروية   المستوية  والمركبة    - الموجات  البسيطة  الصوت  ديناميكيًا    -مصادر  المتماثلة  والصوتية  الميكانيكية   -الدوائر 
البيئة   -الصوت والسمع    -قياسات الصوت    - وأنظمة  .  ميكروفون  -مكبرات الصوت ؛ أنواع وأنظمة    -المحوالت الصوتية  

 تطبيقات الموجات فوق الصوتية  -البيئة الصوتية في الداخل  -الصوتية في الهواء الطلق 
 المحتوي 

References 

▪ Frank J. Fahy. Foundations of Engineering Acoustics, Academic Press; 1 ed, 2000 

3 Cr  االتصاالت الالسلكية CCE 427    
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  ECE 331الرقمية  االتصاالتانظمة 

DFT   النغمات المتعددة المزدوجة   -التردد االنتقائي وغير االنتقائي    - (  سريع وبطيء ومسطح)الخبو    -وخصائصه (DMT) 
- OFDM -   معلمات  -وقت الحراسة والتمديد الدوري    -قيم انتشار التأخير    -االنتشار متعدد المسيرات OFDM - OFDM 

  - احتمال الخطأ   -المباشر للتسلسلطيف االنتشار   - PN مولدات تسلسل  - طيف االنتشار    -مقابل التشكيل الحامل الفردي  
 المحتوي  . CDMA -DS-CDMA  طيف انتشار قفز التردد

Reference 
▪ Andrea Goldsmith, “Wireless Communications”, Cambridge University Press; 1 edition (August 8, 

2005). 

https://www.amazon.com/Andrea-Goldsmith/e/B001JS9UW6/ref=dp_byline_cont_book_1
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3 Cr   ( 2)شبكات الحاسب CCE 441 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  CSE 312   (1) شبكات الحاسب 

لتوفير مقدمة مفصلة للموضوعات المتقدمة في شبكات الكمبيوتر بما في الك  .  األسس النظرية لبناء الجيل القادم لإلنترنت

الحزم وشبكات الوسائط المتعددة  مفاهيم طبقة النقل المتقدمة وإدارة قائمة االنتظار التكيفية وأساسيات جودة الخدمة وجدولة 

قضايا األداء وآليات    -منهجيات وأدوات في إجراء البحوث في مجال الشبكات  .  وشبكات توزيع المحتوى وقياسات الشبكة

 . خبرة في برمجة الشبكات ومحاكاة شبكة الكمبيوتر. جودة الخدمة في اإلنترنت

 References المحتوي 

▪ Comer, Douglas E. The Internet book: everything you need to know about computer networking 
and how the Internet works. Chapman and Hall/CRC, 2018. 

▪ Cisco Networking Academy. Routing and Switching Essentials Companion Guide. Pearson 
Education, 2014. 

▪ Roger L. Freeman , “Telecommunication System Engineering”, Fourth Edition, Wiley; May 2004. 

3 Cr  تصميم وبرمجة خادم الويب CCE 442 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب          CSE 042مقدمة لنظم الحاسب   

المستندة   IIS خادم:  يتم تقديم إصدارات بديلة كل عام.  يركز المقرر على التقنيات الرئيسية المستخدمة في بناء خوادم الويب

لبرمجة خوادم   # C مع NET استخداميتم   .IIS   ،ASP ل .Linux المستند إلى نظام Apache وخادم Windows إلى

 HTTP تبدأ الدورة التدريبية بمسار سريع على برمجة العميل وبروتوكول .  هي اللغة المفضلة PHPألباتشي ،  .  الويب
بيانات قاعدة  المتطلبات   .XML وبرمجة SQL وخوادم  البحث  ومشروع  التطبيق  ومشروعا  األسبوعي  المختبر  يمثل 

 .الرئيسية للمقرر
 ي المحتو

Reference 
▪ Thomas A. Powell, Web Design: The Complete Reference Paperback – May 12, 2000 

3 Cr  تحليل البيانات الضخمة CCE 443 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب    CSE 212انظمة قواعد بيانات  

قبل المعالجة ، التنبؤية والتحليالت الوصفية ، تحليل   مقدمة في استخراج البيانات والبيانات وجمع العينات وأخذ العينات

البقاء على قيد الحياة ، تحليل الشبكات االجتماعية ، النمذجة والمعايير والخصوصية ، تطبيق مشروع صغير باستخدام 

 .Map Reduceو   Hadoopأدوات 
 المحتوي 

Reference 
▪ Peter Ghavami, Big Data Analytics Methods: Analytics Techniques in Data Mining, Deep 

Learning and Natural Language Processing 2nd ed., de Gruyter; 2019 

 CCE 444 موضوعات مختارة في هندسة الحاسب  ساعات معتمدة 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  9-10 3

 متطلب  CSE 213 معمار حاسب  

 . متعلقة بأحدث التقنيات في هندسة الحاسبموضوعات مختارة 
 المحتوي 

Selected topics related to the state of the art in computer engineering. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Freeman%2C+Roger+L
https://www.amazon.com/Thomas-A-Powell/e/B000AP7P76/ref=dp_byline_cont_book_1
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 CCE445 نظرية اللعبة واتخاذ القرارات  ساعات معتمدة 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  9-10 3

CSE 411  متطلب     تقنيات البرمجة المتقدمة 

توفر نظرية األلعاب مجموعة من األدوات والمناهج ووجهات النظر حول اتخاا القرارات لتقليد العناصر البشرية لعملية  

والتعاون اإلستراتيجية واإلكراه  أفضل من خالل  بشكل  يمكن وصفها  التي  القرار  مقدمة عن  .  صنع  المساق  يقدم هذا 

تشمل الموضوعات التي .  وصنع القرار مع التركيز بشكل خاص على أسس الخلفية الرياضية  fgameأساسيات نظرية  

يلي ما  تناولها  المحتملة  :  يتم  واأللعاب  والشبكات  والتعاونية  والمتكررة  الفائقة  والسطحية  والتطورية  الثابتة  األلعاب 

سيتم تخصيص أمثلة من العالم الحقيقي لنظرية اللعبة وصنع  .  المساومة وعدم اليقين األلعاب  واالزدحام باإلضافة إلى

 . القرار االستراتيجي للتحقيق كمشاريع
 المحتوي 

References: 
▪ R. Duncan Luce , Howard Raiffa, Games and Decisions: Introduction and Critical Survey, Dover 

Publications; 1989. 

3 Cr  هندسة االنترنت CSE 446 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب          CSE 042مقدمة لنظم الحاسب   

؛ التقنيات الجديدة   IP   ،ICMP   ،TCP   ،UDP:  مقرر يدرس فيه البروتوكوالت الرئيسية المستخدمة في هندسة اإلنترنت

وجودة الخدمة ؛ التوجيه على اإلنترنت ؛  VPNsو    IPv6و    IP Mobileو   IP Multicastالمقدمة على اإلنترنت ، مثل  

 .SNMPو  RTPو   HTTPو   SMTPأمن الشبكات وتصميم جدار الحماية ؛ ونظرة عامة على بروتوكوالت التطبيق مثل 

 المحتوي 
Reference 
▪ Computer Networking: A Top-Down Approach, Featuring the Internet, James Kurose and Keith 

Ross, Addison-Wesley Pub Co, 2004. 

▪ Internet & World Wide Web How to Program, 4th edition, Harvey M. Deitel and Paul J. Deitel, , 
Prentice Hall , 2008. 

3 Cr معالجات لغة CCE 447 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  CSE 311نظم تشغيل 

اللغات المعتمدة على السياق   -المواصفات الرسمية للغات    -تطور لغات الكمبيوتر والمترجمين    -مقدمة لنظرية اللغات  

تخزين   -توليد الشفرة وتحسينها   - التحليل اللغوي والنحوي والداللي   -البنية المنطقية للمترجم   -واللغات الخالية من السياق  

 المحتوي  . االعتباراتووقت التشغيل   -وتخصيص التسجيل 

References: 
▪ Douglas Thain, Introduction to Compilers and Language Design1st ed. Paperback 2019. 

3 Cr  معالجة الصور الرقمية CCE 461 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  ECE 231معالجة اإلشارات الرقمية  

الصورة   الصور    -مثيل  البيانات    -تحسين    -طرق معالجة  البناء من اإلسقاط    -ضغط  استخراج    -إعادة  تحليل    - ميزات 

 . رؤية الحاسب - التعرف على األنماط  -الصورة 
 المحتوي 

References  

▪ Understanding digital image processing, Vipin Tyagi, CRC press, 2018. 

https://www.amazon.com/Howard-Raiffa/e/B001IGQOS2/ref=dp_byline_cont_book_2
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3 Cr   هندسة طبية CCE462 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  ال يوجد 

تكوين األجهزة العامة ، أداء أنظمة األجهزة ؛ أنواع وخصائص محوالت الطاقة ؛ مصادر  :  تتضمن هذه المقرر مقدمة إلى

الكهربائية ؛ تنظيم درجة الحرارة والقياس ؛ نظام  وخصائص اإلشارات الكهربائية الحيوية ؛ أنواع وخصائص األقطاب  

أدوات الدم ؛ رعاية المرضى ورصدهم ؛ والسالمة الكهربائية .  القلب واألوعية الدموية ، والقياسات ، ومعدات التشخيص

 . للمعدات الطبية

 References المحتوي 

▪ G S Sawhney, “Biomedical Electronics and Instrumentation”, I.K.International Publishing House; 
1st Edition 2011 edition (2011) 

▪ W. Mark Saltzman, Biomedical Engineering, Cambridge University Press; 2 ed 2015 

3 Cr  هندسة االتصاالت لعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية CCE463 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  ال يوجد 

 تخصص  والحاسبات  االتصاالتمتطلبات تخصصية لهندسة 

هندسة االتصاالت متعدد التخصصات الناشئة في علم الوراثة والمعلوماتية يقدم هذا المساق الجهود البحثية الحالية في مجال  

إنه يوضح كيف يمكن تطبيق المفاهيم والتقنيات من مجال هندسة االتصاالت على المشاكل المركزية من مجاالت  .  الحيوية

يتم تحويل معلومات الصوت إلى رقمنة ونقلها ومعالجتها في االتصاالت   أساسي،كقياس . علم الوراثة والمعلوماتية الحيوية

المواضيع الرئيسية التي يتم تناولها تشمل ضغط  .  ، ويتم نسخ معلومات الحمض النووي ونقلها ومعالجتها في علم الوراثة 

الجيني    النووي،الحمض   للتعبير  القناة  وترميز   ، الوظيفي  للجينوم  المتبادلة  ، والمعلومات  الجينية  اإلشارات  ومعالجة   ،

 المحتوي  .  والحساب البيولوجي
References  

▪ Rastogi, Bioinformatics: Methods and Applications: Genomics, Proteomics and Drug Discovery” 
paperback 2013 

▪ Ruchi Singh and Richa Sharm, Bioinformatics: Basics, Algorithms and Applications Paperback – 
December 1, 2010 

3 Cr  الهندسة العصبية CCE 464 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  10-9 اختياري 

 متطلب  ECE 231معالجة اإلشارات الرقمية  
 تخصص  والحاسبات  االتصاالتمتطلبات تخصصية لهندسة 

بنية التغذية التلقائية والتغذية   -خوارزميات التعلم  -و متعددة الطبقات  NN-singleمقدمة للمفاهيم األساسية لتصورات  

نمواجي التعرف على والشبكات   -NNتنفيذ  التصميم واألجهزة - شبكات الذاكرة الترابطية  -الشبكات المتكررة -الراجعة 

بنيات   -خوارزميات التعلم    -و متعددة الطبقات    NN-singleسية لتصورات  العصبية االصطناعية مقدمة للمفاهيم األسا

مقدمة في  .  تصميم و أمثلة األجهزة  -شبكات الذاكرة الترابطية    -الشبكات المتكررة    - التغذية األولية والتغذية الراجعة  

نمذجة    -التعلم واإلدراك    -تصور البيانات للتعلم اآللي    -تعلم التعزيز العميق    -رؤية الكمبيوتر العميقة    -التعلم العميق  

 النمااج العامة العميقة  -التسلسل العميق 
 المحتوي 

References  

▪ Metin Akay, Handbook of Neural Engineering, 2006 

https://bookauthority.org/author/W.-Mark-Saltzman
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 والميداني العمليالمشروع والتدريب 

 

 

 

 

 

1 Cr  ( 1) تدريب CCE 271 
 ث محاضرات  0 تمارين  0 معمل  3 فصل  6 إجباري 

 متطلب  ساعة معتمدة 107إنجاز 

 تخصص  متطلبات هندسية

ساعة ، خالل فترة حوالي أربعة     60يستمر التدريب لما مجموعه.  التدريب على المنشآت الصناعية اات الصلة بالبرنامج

يحدد مستشار التدريب في البرنامج زيارة متابعة واحدة على األقل إلى مكان التدريب وتقديم تقرير رسمي عن أداء  . أسابيع

يقدم الطالب تقريًرا .  يقدم المرشد في المؤسسة الصناعية تقريًرا رسميًا عن أداء الطالب أثناء التدريب(.  المتدربين)المتدرب  

ما من قِبل لجنة مكونة من ثالثة أعضاء يكون أحدهم ممتحنًا خارجيًا معيًنا من الصناعة رسميًا وعرًضا تقديميًا ليتم تقييمه

 . الفشل / يتم تصنيف الدورة كنظام درجة النجاح . أو كليات الهندسة األخرى

 المحتوي 

1 Cr  (2) تدريب   CCE 371 
 ث محاضرات  0 تمارين  0 معمل  3 فصل  8 إجباري 

 متطلب  CCE 271 (1) ميدانيتدريب 

 تخصص  متطلبات هندسية

ساعة ، خالل فترة ال تقل عن    180يستمر التدريب لما مجموعه  .  التدريب على المنشآت الصناعية اات الصلة بالبرنامج

يقوم مستشار التدريب في البرنامج بجدولة زيارات المتابعة على األقل إلى مكان التدريب وتقديم تقرير رسمي . ستة أسابيع

المتدربين   أداء  التدريب(.  المتدربين)عن  أثناء  الطالب  أداء  تقريًرا رسميًا عن  الصناعية  المؤسسة  المرشد في  يقدم .  يقدم 

تقييمهما من قِبل لجنة مكونة من ثالثة أعضاء يكون أحدهم ممتحنًا خارجيًا معينًا الطالب تقريًرا رسميًا وعرًضا تقديميًا ليتم 

الطالب الذين اختاروا الفصل    . الفشل  / يتم تصنيف الدورة كنظام درجة النجاح  .  من الصناعة أو كليات الهندسة األخرى

تهم في اللغة األجنبية أو حتى درسوا لغة أجنبية  لقد قاموا بتحسين مهارا.  الدراسي في الخارج اكتسبوا كفاءات متعددة الثقافات

 . جديدة ، وتعلموا كيفية االلتحاق بنظام تعليمي أجنبي وعملوا مع طالب آخرين وأعضاء هيئة التدريس من جنسيات مختلفة

 المحتوي 

2 Cr   ( 1)مشروع تخرج CCE 481 
 ث محاضرات  1 تمارين  0 معمل  3 فصل  9 إجباري 

 متطلب  ساعة معتمدة  125علي ان يتم إنجاز  -يوجد  ال

 تخصص  متطلبات هندسية

الكمبيوتر  جوانب  بعض  في  العملية  الخبرة  توفير  إلى  يهدف  الطالب  من  مجموعات  في  لإلشراف  خاضع  مشروع 

وتحديد مواصفات  يُتوقع من الطالب تحديد المشروع وتحديد أهدافه وإكمال مسح لألدب . واالتصاالت والهندسة الكهربائية

تصميم طريقة  وتحديد  المواد  .  المشروع  على  والحصول  األولي  والتحليل  النمااج  ببعض  يقوموا  أن  أيًضا  المتوقع  ومن 

 . مطلوب أيضا تقرير المهنية والعرض الشفوي من الطالب. الالزمة إلنجاز المشروع في فصل الربيع

 المحتوي 

3 Cr   ( 2)مشروع تخرج CCE 482 
 ث محاضرات  1 تمارين  0 معمل  6 فصل  10 إجباري 

 متطلب  CCE 481  (1)مشروع تخرج 

 تخصص  متطلبات هندسية

تتطلب المقرر  .  يُطلب من الطالب تسليم منتج اجتاز مراحل التصميم والتحليل واالختبار والتقييم.  1هذا استمرار لمشروع  

لعملية   وصفًا  يتضمن  احترافي  تقرير  إعداد  للمشروعأيًضا  نقديًا  وتقييًما  والتوثيق  والتحقق  واالختبار  والتنفيذ  .  التصميم 

 . العرض التقديمي الشفوي والملصق موجودان أيًضا ضمن نتائج المشروع
 المحتوي 
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 التعريف بالبرنامج  .1

النظم ألجل   وهندسة  اإللكترونيات  وهندسة  الميكانيكية  الهندسة  أبرزها  هندسية  تخصصات  عدة  تداخلت  الحديث،  العصـر  في 

تطبيقات   قبلإنشاء  تكن موجودة من  لم  أو ألداء خدمات  .  حديثة  المصانع،  في  اإلنتاج  كفاءة  لرفع  اآللية  األذرع  مثل  تطبيقات 

التخصصات تزاوج هذه  بدون  النور  لترى  تكن  لم  للبشر  والتي .  متنوعة  القوى  توليد  السيارات، والطائرات، ومحطات  وحتى 

الميكانيك الهندسة  على  حكراً  مجاالً  السابق  في  بوسائل  كانت  مجهزة  الحالي  وقتنا  في  أصبحت  الكهربية،  القوى  وهندسة  ية 

استشعار وتحكم رفعت من كفاءتها، وحسنت من األمان بها، كما أضافت وظائف جديدة بحيث أصبحت اإللكترونيات وشرائح 

 .  التحكم المبرمجة تمثل نسبة محسوسة من تكلفة أي منها

التي تحقق وظائف كهروميكانيكية والمشتملة على بعض من الذكاء المتمثل في برمجيات وبصفة عامة، فإن األنظمة المدمجة  

وقد أدي التطور الحديث الي ظهور أنظمة  .  محمولة على شرائح إلكترونية قد غزت حياتنا في تطبيقات صناعية وخدمية متنوعة

مجال الميكاترونيكس هو .  حدودة في شتى المجاالتإلكتروميكانيكية دقيقة تستخدم بعضها النانوتكنولوجى ولها تطبيقات غير م

 ً تتعلق هندسة الميكاترونكس بدمج وتكامل كل من الهندسة  .  تخصص هندسي بيني يشمل عدة تخصصات هندسية متضافرة معا

ضمن   والتحكم  الحاسبات  هندسة  الى  اضافة  االلكترونية  والهندسة  االجهزة    إطارالميكانيكية  وتطوير  تصميم  بهدف  موحد 

اآلالت والمعدات التي تتسم بالسرعة والدقة واالداء المميز، ويتضمن ذلك االجهزة الذكية واآلالت واالنظمة التي تحتوي على  و

المحركات لتحريك االجزاء الميكانيكية، والمتحكم الدقيق الذي يتحكم في حركة االجزاء، واجهزة القياس والمجسات لرصد حالة  

 . ت والدوائر الكهربائية لربط اجزاء النظام ببعضهاالنظام وحركته، وااللكترونيا

والكهربية  الميكانيكية  المجاالت  في  متنوعة  مهارات  يمتلك  لمهندس  المركبة  األنظمة  وصيانة  وتركيب  تصميم  يحتاج 

الحديثة التطبيقات  التعامل مع  يتمكن من  النظم لكي  يتعامل مع    المهندس الذي.  واإللكترونية، كما يحتاج لمعرفة عميقة بهندسة 

األهم من . هذه األنظمة، يجب أن تكون لديه خبرات هندسية أساسية متنوعة، تشمل اإللكترونيات والنظم والطاقة والمواد والتحكم

 . ذلك إلىذلك يجب أن تتوفر لديه القدرة على تصميم أو حتى ابتكار أنظمة تحقق الوظائف المنشودة كلما دعت الضرورة 

الم هندسة  برنامج  على يهدف  قادر  مهندس  وإعداد  الطالب  طاقة  إلبراز  األنظمة  :  يكاترونيكس  وتطوير،  وتركيب،  تصميم، 

أساسيات   على  تعرفه  خالل  من  أدائها  في  والتحكم  والمتابعة  القياس  بهدف  متضمن  ذكاء  على  المحتوية  الكهروميكانيكية 

و اإللكترونيات،  مثل  األنظمة  تلك  عليها  تعتمد  التي  المتعددة  وعلوم  التخصصات  المواد،  ومقاومة  وخواص  المعلومات،  نظم 

 : عصري  الطاقة والموائع في إطار 

جودة   وضمان  األكاديمي  لالعتماد  المصرية  الهيئة  ومواصفات  معايير  مع  ويتوافق  المعتمدة،  الساعات  بنظام  البرنامج  يأخذ 

وريوس والتي أقرتها لجنة قطاع التعليم الهندسي  التعليم وآخر تحديثات اإلطار المرجعي إلعداد البرامج الدراسية لمرحلة البكال

يناير   للجامعات في  التعامل مع األنظمة    إلىويعَمد  .  2020بالمجلس األعلى  الذاتي والقدرة على  التعلم  تكوين وتنمية مهارات 

مختلف التخصصات  يأمل هذا البرنامج في إعداد خريجين في إطار عصري، ويعَمد إلى تنمية قدراتهم في  .  المركبة عند الطالب

 . بالتوازي مع تنمية مهارات إنشاء أنظمة متكاملة( هندسة الميكاترونيكس)التي تخدم هذا التخصص البيني 

 رؤية ورسالة وأهداف البرنامج . 2

 رؤية البرنامج  2.1

 . البرنامجتحقيق الريادة في مجال التعليم العالي الهندسي واكتساب ثقة المجتمع المحلي واإلقليمي في خريج 

 رسالة البرنامج  2.2

يسعي البرنامج لتطبيق الجودة الشاملة في إطار علمي صحيح إلعداد مهندسين متميزين ومؤهلين من الناحيتين العلمية والعملية  

في   الدخول  على  وقادرين  التقنية،  وتوطين  المعارف،  ونقل  العمل،  سوق  احتياجات  لتلبية  الميكاترونيكس  مجال  في  والمهنية 

 . االت البحث العلمي، وتقديم االستشارات الهندسية المتخصصة لتطوير المجتمع الصناعي وخدمة المجتمع المحلي واإلقليميمج
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 أهداف البرنامج  2.3

 : يمكن إيجاز اهداف برنامج هندسة الميكاترونيكس كالتالي

واالليكترونية والكهربية بجودة عالية، مع ربطها إعطاء الطالب معلومات اساسية مناسبة في المجاالت الميكانيكية  - أ 

 .  بسوق العمل

إكساب الطالب القدرة على التعامل مع األنظمة المركبة المعتمدة على تخصصات هندسية متعددة في آن واحد ألجل   - ب 

 . التعامل مع مشكلة تطبيقية محددة أو لمتابعة التطوير فيها

إجراء البحث العلمي لخدمة وتطوير القطاع الصناعي  علىتمكين الطالب من التعلم الذاتي المستمر الكتساب القدرة  - ت 

 . وخدمة المجتمع

 . إعداد كوادر فنيه للعمل في شتى مجاالت االلكترونيات الصناعية - ث 

دة للعمل في مجال تصنيع وتسويق  خلق جيل من المهندسين من ذوي الخلفية الميكانيكية واإلليكترونية والكهربية الجي  - ج

 . االجهزة االلكتروميكانيكية من كافة الطرازات والبلدان

 . ثراء المعرفة العلمية والكفاءات الى المجتمع المحلي واإلقليميإالمساهمة الفاعلة في نقل و - ح

يع المتعددة الهادفة  دعم التنمية االقتصادية في الوطن من خالل دمج أنواع التعلم من خالل دراسات الحالة والمشار - خ

 . لحل مشاكل تطبيقية محددة

 مواصفات خريج البرنامج  2.4

فيهم   ويراعييحرص البرنامج األكاديمي لهندسة الميكاترونيكس على تخريج مهندسين متميزين ومؤهلين لدخول سوق العمل 

 : تحقيق المواصفات اآلتية

متعددة تشمل اإللكترونيات ونظم المعلومات من جهة والميكانيكا  التمكن من العلوم الهندسية األساسية في مجاالت  - أ 

 . والتصميم والتحكم من جهة أخرى

 . التمكن من علوم التحكم اآللي وتصميم أنظمة التحكم - ب 

 . القدرة على نمذجة وتصميم أنظمة متكاملة تتداخل فيها تخصصات مختلفة - ت 

  .Learning by doingالقدرة على التعلم الذاتي والتعلم من خالل الفعل  - ث 

 . تبني مدخل يعتمد على أسلوب حل المشاكل مع إعطاء أولوية للمشاريع على مدار سنوات الدراسة - ج

 (. مهارات إدارة العمل ومهارات التواصل)القدرة على التعامل مع فريق متعدد التخصصات  - ح

 عناصر التميز الكفاءات المنشودة و 2.5

إعداد مهندس قادر علي التعامل بكفاءة تصميما وتشغيل وصيانة مـع األنظمـة المركبـة   إلىيهدف برنامج هندسة الميكاترونيكس  

أجزاء تجمع تخصصات هندسية متعددة، ميكانيكية وكهربية وذلك من خـالل برنـامج هندسـي حـديث لدرجـة   علىوالتي تحتوي  

   2020  ، واإلطـار المرجعـيNARS  2018  عات المعتمـدة ويتبنـي المعـايير األكاديميـة القياسـيةبنظـام السـا  البكالوريوس يأخـذ

لمحـددات لبرامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس. وتشمل الجدارات المنشـودة وعناصـر التميـز للبرنـامج 

 ( فإن الخريج يجب أن يكون قادراً على:NARS 2018اعتماداً على المعاير األكاديمية القومية القياسية )و، التالية

1A: األساسية.  والعلوم والرياضياتاألسس الهندسية  خالل تطبيقالهندسية المعقدة من  وصياغة وحل المشكالت تحديد 

2A:   تصميم وإجراء التجارب المعملية والمحاكاة، وتحليل وتفسير وتقييم النتائج، واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم

 الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج. 

3A: يم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة التي تلبي االحتياجات مع األخذ بعين اإلعتبار  تطبيق عمليات التصم

والجوانب األخري في سياقات التصميم والتطوير  والبيئية واألخالقية العوامل الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية

 المستدامين. 

4A:  ر، وإرشادات الجودة، ومتطلبات الصحة والسالمة، والقضايا اإلستفادة من التقنيات المعاصرة ، والممارسات والمعايي

 البيئية ومبادىء إدارة المخاطر. 

5A:  تقنيات البحث وأساليب التحقيق كجزء اليتجزأ من التعلم. ممارسة 
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6A:  تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة كافة المتطلبات الالزمة للمشروع.  علىالتخطيط واإلشراف 

7A:  الثقافات  ومتعدد التخصصات العمل بكفاءة كفرد وعضو في فرق متعددة. 

8A:  مع مجموعات متباينة باستخدام األدوات العصرية.  -بيانياً وشفاهة وكتابة –التواصل بفعالية 

9A: واكتساب تنظيم المشاريع والقيادة. استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن 

10A: ارسة استراتيجيات التعليم األخريممالتعلم المستمر في الحياة واكتساب وتطبيق المعارف الجديدة و . 

له بعض الجدارات الخاصة    هندسة الميكاترونكسوباإلضافة إلى الجدارات لمعظم البرامج الهندسية فان برنامج 

 وهي كما يلي: 

1B:  م النظم الفيزيائية التي تنطبق على التخصص المحدد من خالل تطبيق مفاهيم: الديناميكا الحرارية،  نمذجة وتحليل وتصمي

ا  انتقال القياسات    الجسم الجاسئميكانيكا  لموائع ،  الحرارة ، ميكانيكا    أجهزة و، معالجة المواد ، خصائص المواد ، 

 ، نظرية ونظم التحكم ، التصميم والتحليل الميكانيكي واالهتزازات.  القياس

2B: الوسائل  مثل  المناسبة على حد سواء    الحلول باستخدام    ميمات األنظمة الميكانيكية وعناصرهاطيط وإدارة وتنفيذ تصتخ

 المعاصرة في مجال الهندسة الميكانيكية. الكمبيوتر اسسخدام برامجوأالتقليدية 

3B:  اختيار المعدات الميكانيكية المناسبة وفقا لألداء او المهام المطلوبة 

4B: ودولية مناسبة ؛ ودمج الجوانب القانونية واالقتصادية والمالية من أجل: تصميم وبناء وتشغيل   محليةاعتماد معايير

 وفحص المعدات واألنظمة الميكانيكية 

1C:  حدودها لحاالت معينة.  وتقييموالحاسوبية   والرياضيةتحليل أداء النظم الميكاترونية باستخدام النماذج العلمية 

2C: تحديد وتصنيف أداء األنظمة والمكونات الميكاترونية من خالل استخدام األساليب التحليلية وتقنيات النمذجة . 

3C:  باستخدام نهج النظم لتلبية مواصفات ومتطلبات معينة. ةميكاتروني ال ةنظماألتصميم 

4C:  .دمج مجموعة كبيرة من األدوات والتقنيات التحليلية والمعدات وحزم البرمجيات لتصميم وتطوير األنظمة الميكاترونية 

 نظام تكويد المقررات  .3

رحه، ويكون الجزء األول من كود المقرر هو  يتم تكويد المقررات طبقا للشكل التالي، ويرتبط المقرر بالقسم العلمي الذي يط 

رقم   الثاني  الرقم  يمثل  بينما  المستوى،  أولها  يمثل  أرقام  ثالثة  من  المقرر  كود  من  الثاني  الجزء  ويتكون  العلمي،  القسم  كود 

الفرقة بنفس  الدقيق  التخصص  فى  للمقررات  مسلسل  الثالث عن  الرقم  ويعبر  العلمي،  القسم  داخل  الدقيق  تدل  ال.  التخصص   

جميع هذه األحرف على التخصصات التي تعطى فيها الدرجة فبعضها يمثل متطلبات جامعة أو متطلبات هندسية أو مقررات  

 . تخصصية
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 . أكواد المقررات : 1. جدول

 القسم المشرف  الرمز

UNR  متطلبات الجامعة 

BAS  الرياضيات والفيزياء الهندسية 

CSE  هندسة الحاسبات والنظم 

ECE  هندسة اإلليكترونيات واالتصاالت 

ELE  هندسة القوي الكهربية 

MPE هندسة القوي الميكانيكية 

MTE هندسة الميكاترونيكس 

PDE  هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي 

 

 هيكل برنامج هندسة الميكاترونكس ومحتوياته . 4

 مقررات متطلبات الجامعة 4.1

بالمعرفة والمهارات   أيًضا لتزويدهم  الناجحة ولكن  للمهن  التعليم الجامعي ليس فقط إعداد الطالب  الغرض الرئيسي من 

لتطوير هوية شخصية عقالنية وناجحة فهم .  الالزمة  اكتساب  الطالب على  المنصورة  تساعد جامعة  عالوة على ذلك ، 

تتكون متطلبات الجامعة في  .  ها وأدوارهم في المجتمع وخدمات المجتمعتقديري للبيئات الطبيعية والثقافية التي يعيشون في 

، والتي يتم استيفائها من خالل استكمال  (  ساعة معتمدة  160٪ من إجمالي    8)ساعة معتمدة    13برامج البكالوريوس من  

 (. 2)تتضح في جدول  والتيمقررات ( 7)سبعة 

 (. ساعة معتمدة  13) لبرنامج هندسة الميكاترونيكس (  UNR)مقررات متطلبات الجامعة : 2. جدول

 اسم المقرر  المعتمدة 
 الرقم 

 الكودي 

 UNR061 ( 1)لغة إنجليزية  2

 UNR062 ( 2)لغة إنجليزية  2

 UNR171 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا  1

 UNR241 مهارات االتصال والعرض  2

 UNR281 اإلنسان القانون وحقوق  2

 UNR461 آداب وأخالقيات المهنة  2

 UNR471 التسويق  2

    متطلبات الكلية 4.2

بالمعرفة والمهارات الالزمة لتطوير مهندس ناجح الكلية الطالب  الكلية المشتركة في  .  تزود متطلبات  يتم تطبيق جوهر 

المعتمدة الساعات  برامج  المعرفة  .  جميع  مقررات  على  الكلية  في  األساسية  المقررات  من  الموحد  المتطلب  ويحتوي 

والكيمياء الهندسي والتصميم والتصنيع  والميكانيكا والرسم  والفيزياء  الرياضيات  الهندسة مثل  .  األساسية لجميع خريجي 

  160٪ من إجمالي  28.125)عتمدة  ساعة م  45وتتكون متطلبات الكلية لبرنامج الميكاترونيكس لمرحلة البكالوريوس من  

 . 3مقرر إلزامية ، على النحو الوارد في الجدول ( 16)استكمالها عن طريق إكمال ستة عشر   والتي يتم، ( ساعة معتمدة
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 ( ساعة معتمدة 45) مقررات متطلبات كلية الهندسة لبرنامج هندسة الميكاترونيكس : 3جدول 

 اسم المقرر  المعتمدة 
 الرقم 

 الكودي 

 BAS011 ( 1)رياضيات  3

 BAS021 ( 1) ميكانيكا  3

 BAS012 ( 2)رياضيات  3

 BAS022 ( 2) ميكانيكا  3

 BAS031 ( 1)فيزياء   3

 BAS032 ( 2)فيزياء   3

 BAS041 كيمياء هندسية  3

 PDE051 هندسة اإلنتاج  3

 PDE052 رسم هندسي  3

 ENG111 تقارير فنية  2

 BAS113 (3رياضيات ) 3

 BAS114 (4رياضيات ) 3

 BAS115 نظرية احتماالت وإحصاء  2

 ELE151 كهربية الالت  ال قوى وال 3

 BAS215 (5رياضيات ) 3

 ENG412 إدارة المشروعات  2

 متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق لبرنامج هندسة الميكاترونيكس  4.3

٪ 63.75)ساعة معتمدة    102في برنامج البكالوريوس في الميكاترونيكس من    والدقيقتتكون متطلبات التخصص العام  

ساعة معتمدة ،    84مقررات إلزامية تعادل    29، والتي يتم استيفائها من خالل إكمال عدد  (  ساعة معتمدة  160من إجمالي  

هو موضح   معتمدة كماة  ساع   6تخرج تعادل    ومشروعاتميدانية    وتدريباتساعة معتمدة    12مقررات اختيارية تعادل    4

 . في الجداول التالية

 (: ساعة معتمدة 84) مقررات المتطلبات األساسية لبرنامج هندسة الميكاترونيكس : أولً 

 ( ساعة معتمدة 84) مقررات المتطلبات األساسية لبرنامج هندسة الميكاترونيكس : 4. جدول

 اسم المقرر  المعتمدة 
 الرقم 

 الكودي 

 BAS121 الجاسئ ميكانيكا الجسم  3

 CSE051 مقدمة لنظم الحاسب  3

 CSE151 التصميم الرقمي المنطقي  3

 CSE152 الخوارزميات وهياكل البيانات  3

 ELE161 الدوائر الكهربية  3

 MPE171 أساسيات الحرارة والموائع  3

 MPE271 ميكانيكا الموائع  3

 PDE181 مقاومة المواد  3

 CSE252 نظم التحكم اللي  3

 ECE261 (1اإلليكترونيات ) 3

 ECE262 (2اإلليكترونيات ) 3

 MPE272 الديناميكا الحرارية  3

 PDE281 علم المواد  3

 PDE282 كينماتيكا وديناميكا الالت  3
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 PDE283 االهتزازات الميكانيكية  3

 MTE291 القياسات وأجهزة القياس  3

 CSE352 المتحكمات الدقيقة وأنظمة التشغيل  2

 CSE353 األنظمة المتضمنة  2

 ECE361 معالجة اإلشارات الرقمية  3

 PDE381 التصميم الميكانيكي  3

 MTE391 الحساسات والمؤثرات  2

 PDE382 الماكينات ذات التحكم الرقمي بالحاسب  3

 PDE392 الروبوتات  3

 MPE371 انتقال الحرارة  3

 MPE372 ديناميكا الموائع الحسابية  3

 CSE452 المتحكمات المنطقية المبرمجة  3

 CSE453 الذكاء االصطناعي وتعلم اللة  3

 MPE471 نظم التحكم الهيدروليكي والهوائي  3

 MTE491 تصميم النظم الميكاترونية  3

 ً  ( ساعة معتمدة 12) مقررات اختيارية ومقررات التصميم الختيارية لبرنامج هندسة الميكاترونيكس : ثانيا

 (  300) المجموعة األولي من المقررات الختيارية ومقررات التصميم الختيارية للمستوى : 5. جدول

 ( ساعات معتمدة   6)لبرنامج هندسة الميكاترونيكس  

 اسم المقرر  المعتمدة 
 الرقم 

 الكودي 

 CSE301 نظم قواعد البيانات  3

 CSE302 انترنت األشياء  3

 ELE301 إليكترونيات القوى  3

 PDE301 التصميم بمساعدة الحاسب  3

 PDE302 عمليات التشغيل غير التقليدية  3

 MPE302 النظم الكهروميكانيكية الدقيقة  3

 MTE301 التحكم في محطات القوي وأنظمة التبريد والتكييف  3

 MTE302 النظم الميكاترونية في السيارات  3
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 ( 400)قائمة المجموعة الثانية من المقررات الختيارية ومقررات التصميم الختيارية للمستوى  : 6. جدول

 ( ساعات معتمدة   6)لبرنامج هندسة الميكاترونيكس  

 اسم المقرر  المعتمدة 
 الرقم 
 الكودي

 CSE401 هندسة البرمجيات   3

 CSE402 الرؤية بالحاسب  3

 ECE401 معالجة الصور 3

 ELE401 نظم التحريك الكهربي  3

 PDE401 تصنيع النماذج واألتمتة  3

 PDE402 الروبوتات المتحركة وذات القدمين  3

 MPE401 تصميم نظم الطاقة المتجددة  3

 MTE401 النظم الميكاترونية الطبية  3

 العملي والميداني لبرنامج هندسة الميكاترونيكس المشروع والتدريب ثالثا: 

 ( ساعات معتمدة   6)قائمة مقررات المشروع والتدريب العملي والميداني لبرنامج هندسة الميكاترونيكس  : 7. جدول

 اسم المقرر  المعتمدة 
 الرقم 

 الكودي 

 MTE 295 (   1) تدريب 0

 MTE 395 (   2) تدريب 0

 MTE 498 ( في هندسة الميكاترونيكس 1مشروع ) 3

 MTE 499 ( في هندسة الميكاترونيكس 2مشروع ) 3
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ً م. 5  NARS 2018للمعايير األكاديمية   صفوقة الجدارات لبرنامج هندسة الميكاترونيكس طبقا

 . NARS 2018للمعايير األكاديمية  الجدارات لبرنامج هندسة الميكاترونيكس طبقا   مصفوفة  : 7. جدول

 اسم المقرر  المستوي
كود  
 المقرر 

 الجدارات المناظرة لخريج البرنامج طبقا للمعايير األكاديمية 
NARS 2018 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

000 

           √  BAS011 ( 1رياضيات )
       

                  √  BAS021 (1ميكانيكا )
                 √  √  BAS031 ( 1فيزياء )

                 √  √  BAS041 كيمياء هندسية
           √        √  PDE052 رسم هندسي

لغة إنجليزية  

(1) 
UNR061         √           

                  √  BAS012 ( 2رياضيات )
                  √  BAS022 (2ميكانيكا )
                 √  √  BAS032 ( 2فيزياء )

مقدمة لنظم 

 الحاسب 
CSE042  √     √              

                 √  √  PDE051 هندسة اإلنتاج
 لغة إنجليزية

(2) 
UNR062         √           

100 

                  √  BAS113 (3) رياضيات
نظرية 

احتماالت  

 وإحصاء

BAS115  √  √     √       
      

الدوائر  

 الكهربية
ELE141  √                  

التصميم الرقمي  

 المنطقي 
CSE151  √  √                 

                 √  √  PDE181 مقاومة المواد 
تاريخ الهندسة 

 التكنولوجيا
UNR171    √   √    √           

                  √  BAS114 (4الرياضيات )
ميكانيكا الجسم  

 الجاسئ 
BAS121  √                  

القوى واآلالت  

 الكهربية
ELE142  √  √                 

  الخوارزميات 

 البيانات وهياكل
CSE152  √  √    √    √           √ 

  أساسيات

  الحرارة

 والموائع 

MPE171  √  √          √  
 √      

           √    √      ENG111 تقارير فنية

200 

                 √  √  BAS215 ( 5) رياضيات
 اإللكترونيات

(1) 
ECE261  √  √              √   √  

      √   √          √  √  MPE271 الموائع  ميكانيكا

        √       √    √  √  PDE281 المواد  علم
 كينماتيكا

 وديناميكا

 اآلالت 

PDE282  √  √  √         √  √  √ 
     

  مهارات

 االتصال

 والعرض 

UNR241         √     
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 الديناميكا

 الحرارية 
MPE272  √  √          √  √       

  التحكم  أنظمة

 اآللي 
CSE252  √  √              √  √   

 اإللكترونيات

(2) 
ECE262  √  √              √   √  

  االهتزازات

 الميكانيكية
PDE283  √  √          √   √  √     

  القياسات

 القياس   وأجهزة
MTE291  √  √  √   √  √      √     √  √   

 وحقوق القانون

 اإلنسان
UNR281  √     √              

    √    √  √  √  √  √    √   √  √   MTE295 (1) تدريب

300 

  المتحكمات

  وأنظمة الدقيقة

 التشغيل 

CSE352  √  √           
   √    √ 

  معالجة 

  اإلشارات

 الرقمية

ECE361  √   √          
   

 √ 
  

  الحساسات

 والمؤثرات 
MTE391  √  √  √             √   √  

 التصميم

 الميكانيكي
PDE381  √   √      √    √  √  √      

     √    √          √  √  MPE371 الحرارة انتقال
  األنظمة

 المتضمنة 
CSE353   √  √     √         √    

  √   √    √  √    √  √   √    √   MTE392 الروبوتات
  الموائع ديناميكا

 الحسابية
MPE372   √  √   √    √  √   √       √  √ 

  ذات الماكينات

  الرقمي  التحكم

 بالحاسب 

PDE382   √  √     √  √  √   √  √ 
   √    

   √  √     √  √  √  √  √  √  √   √  √   MTE395 (2) تدريب
  قواعد نظم

 البيانات
CSE301    √      √           √ 

 √          √  √    √   √    CSE302 األشياء  انترنت
  إليكترونيات

 القوى 
ELE301  √  √  √              √  √  

 التصميم

  بمساعدة

 الحاسب 

PDE301    √  √  √   √  √  √   √  √ 
     √  √ 

  عمليات

  غير التشغيل

 التقليدية

PDE302    √  √  √   √  √    √  
      

  النظم

  الكهروميكانيكية

 الدقيقة

MPE301    √  √  √   √      
    √  √  

  في التحكم

  القوي محطات 

 التبريد وأنظمة

 والتكييف

MPE302    √  √  √   √  √    √  √ 

  √     

  النظم

  في الميكاترونية

 السيارات 

MTE301    √   √   √  √     
   √  √   

400 

  المتحكمات

  المنطقية

 المبرمجة 

CSE452   √  √          
   √  √  √  

 النظم تصميم

 الميكاترونية 
MTE491   √  √  √  √   √   √         √  √ 

     √  √     √  √    √  √     ENG431  إدارة
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 المشروعات

     √      √  √   √  √  √     UNR471 التسويق
(  1) مشروع

 في

 الميكاترونيكس

MTE498 

 
  √     √  √  √  √  √  √  √ 

   √   √  √ 

  الذكاء

 االصطناعي

 اآللة  وتعلم

CSE453    √  √    √      
    √   √ 

  التحكم نظم

  الهيدروليكي

 والهوائي 

MPE471   √  √  √    √  √  √   √  √ 
   √    

  آداب

 واخالقيات

 المهنة

UNR461     √  √    √  √    
  √     

(  2) مشروع

 هندسة في

 الميكاترونيكس

MTE499   √  √   √  √  √  √  √  √  √  √ 
   √   √  √ 

 هندسة

 البرمجيات 
CSE401   √  √  √   √   √  √          √ 

   √        √  √  √  √   √  √  √   CSE402 بالحاسب  الرؤية
   √        √  √  √  √   √  √  √   ECE401 الصور  معالجة 

  التحريك نظم

 الكهربي 
ELE401   √  √  √   √  √  √  √        √   

 النماذج تصنيع

 واألتمتة
PDE401   √  √  √   √  √  √  √    √  √      

 الروبوتات

  وذات  المتحركة

 القدمين 

PDE402   √  √  √   √  √  √  √    √ 
 √     √  

  نظم تصميم

 المتجددة  الطاقة
MPE401   √  √  √   √  √  √  √   √  √      √  

  النظم

  الميكاترونية

 الطبية 

MTE401   √   √   √  √  √  √    
   √   √  

 

 مقترح الخطة الدراسية للطالب  .6

الدراسية فى المقررات  لجدولة  المنتظم  للطالب  مقترح  توضح  اآلتية  لكل مستوى    والجداول  والثاني  األول  الدراسيين  الفصلين 

تبين عدد الساعات   دراسي من المستويات الخمس للدراسة وعدد ساعات الدراسة المقررة كمحاضرات وتمارين ومعامل، كما 

  المعتمدة وساعات االتصال. 
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 :(000)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي األول

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر  

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

ا
ل  

ص
لف
 ا
ية

ها
ن

 

ي
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل

ما
ع

أ
ل  

ص
لف
 ا
ف

ص
نت
م

 

ر
ح
ل 
عم

 

ل
عم

م
ن 

ري
ما

ت
ت  

را
ض

حا
م

 

دة 
تم

مع
ال

 

 BAS011 ( 1) رياضيات 3 2 2 -- 4 20 30 -- 50 100 -------

 BAS021 ( 1) ميكانيكا 3 2 2 -- 4 20 30 -- 50 100 -------

 BAS031 ( 1)  فيزياء 3 2 1 1.5 4.5 20 20 10 50 100 -------

 BAS041 كيمياء هندسية  3 2 1 1.5 4.5 20 20 10 50 100 -------

 PDE052 رسم هندسي  3 2 2 -- 6 20 30 -- 50 100 -------

 UNR061 ( 1) لغة إنجليزية 2 1 2 -- 2 20 30 -- 50 100 -------

 المجموع  17 11 10 3 25     600 

Total Contact hrs = 24 hrs/week  Total SWL = 47 hrs/week 

 

 الفصل الدراسي الثاني

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  
 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

ا
ل  

ص
لف
 ا
ية

ها
ن

 

ي
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل

ما
ع

أ
ل  

ص
لف
 ا
ف

ص
نت
م

 

ر
ح
ل 
عم

 

ل
عم

م
ن 

ري
ما

ت
ت  

را
ض

حا
م

 

دة 
تم

مع
ال

 

BAS011 100 50 -- 30 20 4 -- 2 2 3 ( 2) رياضيات BAS012 

BAS021 100 50 -- 30 20 4 -- 2 2 3 ( 2) ميكانيكا BAS022 

 BAS032 ( 2)  فيزياء 3 2 1 1.5 4.5 20 20 10 50 100 -------

------- 100 50 10 20 20 4.5 1.5 1 2 3 
مقدمة لنظم  

 الحاسب 
CSE042 

 PDE051 هندسة اإلنتاج  3 2 -- 3 3 20 20 10 50 100 -------

UNR061 100 50 -- 30 20 2 -- 2 1 2 ( 2) لغة إنجليزية UNR062 

 المجموع  17 11 8 6 22     600 

week Total Contact hrs = 25 hrs/week          Total SWL = 47 hrs/ 
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 :(100)جدول المستوي 

 الدراسي الثالث الفصل 

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

ا
ل  

ص
لف
 ا
ية

ها
ن

 

ي
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل

ما
ع

أ
ل  

ص
لف
 ا
ف

ص
نت
م

 

ر
ح
ل 
عم

 

ل
عم

م
ن 

ري
ما

ت
ت  

را
ض

حا
م

 

دة 
تم

مع
ال

 

BAS012 100 50 -- 30 20 4 -- 2 2 3 ( 3) رياضيات BAS113 

BAS012 100 50 -- 30 20 2 -- 2 1 2 
نظرية احتماالت  

 وإحصاء 
BAS115 

BAS032 100 50  30 20 4 -- 2 2 3  الدوائر الكهربية ELE141 

CSE051 100 50 10 20 20 4 1.5 1 2 3 
التصميم الرقمي  

 المنطقي 
CSE151 

BAS021 

BAS031 
 PDE181 مقاومة المواد  3 2 2 -- 4 20 30 -- 50 100

---------- 100 50 -- 30 20 1 -- -- 1 1 
تاريخ الهندسة 

 التكنولوجيا 
UNR171 

 المجموع  15 10 9 1.5 19     600 

Total Contact hours = 20.5 hrs/week Total SWL = 39 hrs/week 
 

 الفصل الدراسي الرابع 

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

ا
ل  

ص
لف
 ا
ية

ها
ن

 

ي
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل

ما
ع

أ
ل  

ص
لف
 ا
ف

ص
نت
م

 

ر 
ح
ل 
عم

 

ل
عم

م
ن 

ري
ما

ت
ت  

را
ض

حا
م

 

دة 
تم

مع
ال

 

BAS113 100 50 -- 30 20 4 -- 2 2 3  ( 4) الرياضيات BAS114 

BAS022 100 50 -- 30 20 4 -- 2 2 3 
ميكانيكا الجسم  

 الجاسئ 
BAS121 

ELE141 100 50 -- 30 20 4 -- 2 2 3 
واآلالت  القوى

 كهربية ال
ELE142 

CSE151 100 50 10 20 20 4 1.5 1 2 3 
الخوارزميات  

 وهياكل البيانات 
CSE152 

BAS031- 
BAS041 

100 50 -- 30 20 4 1.5 1 2 3 
أساسيات الحرارة 

 والموائع 
MPE171 

UNR062 100 50 -- 30 20 2 -- 2 1 2  تقارير فنية ENG111 

  المجموع  17 11 10 3 22     600 

Total Contact hrs = 24 hrs/week        Total SWL = 46 hrs/week 
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 ( 200)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي الخامس

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

ا
ل  

ص
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ع
 

ية 
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 ا
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م
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م
ن 

ري
ما

ت
ت  
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ض

حا
م

 

دة 
تم

مع
ال

 

BAS115 100 50 -- 30 20 4 -- 2 2 3  ( 5)رياضيات BAS215 

ELE141 100 50 - 30 20 4 -- 2 2 3  ( 1)اإللكترونيات ECE261 

MPE171 100 50 -- 30 20 4 -- 2 2 3  ميكانيكا الموائع MPE271 

BAS041 100 50 10 20 20 4 1.5 1 2 3  علم المواد PDE281 

BAS121 100 50 -- 30 20 4 -- 2 2 3 
كينماتيكا  

 وديناميكا اآلالت 
PDE282 

ENG111 100 50 -- 30 20 2 -- 2 1 2 
مهارات االتصال  

 والعرض 
UNR241 

  المجموع  17 11 11 1.5 22     600 

Total Contact hrs = 23.5 hrs/week        Total SWL = 45.5 hrs/week 
 

 الدراسي السادس الفصل 

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 

 كود  

 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

ا
ل  

ص
لف
 ا
ية

ها
ن

 

ي
مل

ع
 

ية 
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ل
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ن 
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ت
ت  
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ض

حا
م

 

دة 
تم

مع
ال

 

MPE171 100 50  30 20 4 -- 2 2 3  الديناميكا الحرارية MPE272 

BAS113 100 50 - 30 20 4 -- 2 2 3  أنظمة التحكم اآللي CSE252 

ECE261 100 50  30 20 4 1.5 1 2 3  ( 2)اإللكترونيات ECE262 

PDE282 100 50 -- 30 20 4 -- 2 2 3  االهتزازات الميكانيكية PDE283 

ELE141 – 
BAS211 

100 50 10 20 20 4 -- 1 2 3 
القياسات وأجهزة  

 القياس 
MTE291 

---------- 100 50 -- 30 20 2 -- -- 2 2 
القانون وحقوق  

 اإلنسان 
UNR281 

 MTE295 ( 1) تدريب -- -- -- 6 -- -- 50 -- 50 * 100 ----------

 المجموع  17 12 8 7.5 22     600 

Total Contact hrs = 27.5 hrs/week        Total SWL = 49.5 hrs/week 
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 ( 300)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي السابع 

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

ا
ل  

ص
لف
 ا
ية

ها
ن

 

ي
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل

ما
ع

أ
ل  

ص
لف
 ا
ف
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م

 

ر
ح
ل 
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ل
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م
ن 

ري
ما

ت
ت  
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ض

حا
م

 

دة 
تم

مع
ال

 

CSE151 100 50  30 20 4 2 -- 1 2 
المتحكمات الدقيقة  

 التشغيل وأنظمة 
CSE352 

ECE262 100 50 - 30 20 4 -- 2 2 3 
معالجة اإلشارات  

 الرقمية 
ECE361 

MTE291 100 50 -- 30 20 2 2 -- 1 2 
الحساسات  

 والمؤثرات 
MTE391 

PDE282– 

PDE283 
 PDE381 التصميم الميكانيكي  3 2 2 -- 4 20 30  50 100

MPE171 100 50 10 20 20 4 1.5 1 2 3  الحرارة انتقال MPE371 

حسب كل  

 مقرر 
100 50 -- -- -- 4 -- 2 2 3 

(   1)مقرر اختياري 

 6من جدول 
Elective 

  المجموع  16 10 7 5.5 22     600 

Total Contact hrs = 22.5 hrs/week        Total SWL = 44.5 hrs/week 
 

 لثامن الفصل الدراسي ا

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  المقرر توزيع درجات 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

ا
ل  

ص
لف
 ا
ية

ها
ن

 

ي
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل
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ض
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م

 

دة 
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CSE352 100 50 10 20 20 3 2 0 1 2  األنظمة المتضمنة CSE353 

PDE282 100 50 10 20 20 4 1.5 1 2 3  الروبوتات MTE392 

BAS212 – 

MPE271 
100 50  30 20 4 1.5 1 2 3 

ديناميكا الموائع  

 الحسابية 

MPE372 

PDE282– 

PDE283 
100 50 10 20 20 4.5 1.5 1 2 3 

الماكينات ذات  

التحكم الرقمي  

 بالحاسب 

PDE382 

حسب كل  

 مقرر 
100 50 -- 30 20 5 -- 2 2 3 

(  2)مقرر اختياري 

 6من جدول 
Elective 

 100 * 0 0 50 0 0 6 
-

- 
 MTE395 ( 2) تدريب -- --

 المجموع  14 9 5 12.5 20.5     500 

Total Contact hrs = 26.5 hrs/week        Total SWL = 47 hrs/week 
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 :(400)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي التاسع 

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

ا
ل  

ص
لف
 ا
ية

ها
ن

 

ي
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل
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ل  

ص
لف
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ما
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ض

حا
م

 

دة 
تم

مع
ال

 

CSE151 100 50 10 20 20 4.5 1.5 1 2 3 
المتحكمات المنطقية 

 المبرمجة 
CSE452 

PDE282 - 

CSE352 
100 50 10 20 20 4 3 -- 2 3 

تصميم النظم 

 الميكاترونية 
MTE491 

 ENG431 إدارة المشروعات  2 2 -- 0 2 20 30 -- 50 100 ------------

 UNR471 التسويق  2 2 -- 0 2 20 30 -- 50 100 -------------

حسب كل  

 مقرر 
 Elective (  3)مقرر اختياري  3 2 2 0 5 20 30 -- 50 100

  120إكمال  

 ساعة معتمدة 
100 50 0 30 20 3 6 -- 1 3 

في  ( 1)مشروع 

 الميكاترونيكس 
MTE498 

 المجموع 16 11 3 10.5 20.5     500 

  Total Contact hrs = 24.5 hrs/week        Total SWL = 45 hrs/week       

 

 الفصل الدراسي العاشر 

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

ا
 

ة 
اي
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ل 
ص

لف
ا

 

ي
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دة 
تم
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CSE352 100 50 -- 30 20 5 0 2 2 3 
الذكاء االصطناعي  

 وتعلم اآللة 
CSE453 

BAS212 – 

MPE271 
100 50 10 20 20 4.5 1.5 1 2 3 

نظم التحكم  

 الهيدروليكي والهوائي 
MPE471 

 Elective (  4)مقرر اختياري  3 2 2 0 5 20 30 -- 50 100 حسب كل مقرر

 UNR461 آداب واخالقيات المهنة  2 2 0 0 4 20 30 -- 50 100 -----------

 ( في1)مشروع 

هندسة  

 الميكاترونيكس 

100 50 -- 30 20 3 6 0 1 3 
في هندسة  ( 2)مشروع 

 الميكاترونيكس 
MTE499 

 المجموع  14 9 5 7.5 21.5     500 

Total Contact hrs = 21.5 hrs/week        Total SWL = 43 hrs/week 
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 الميكاترونيكس المحتوى العلمي لمقررات بكالوريوس هندسة 

 مقررات متطلبات الجامعة:  .أ

UNR061 2 ( 1)   لغة إنجليزية Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  1 محاضرات  أ

 -------المتطلبات: 

  -تلخيص النصوص بدرجات مختلفة من االختصار  -دراسة وتحليل نصوص هندسية  -مراجعة شاملة ألساسيات اللغة : المحتوى

 . إعداد الطالب لخوض اختبارات اللغة القياسية

:References 
1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR062 2  (2)  إنجليزية لغة Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  أ

 UNR061: المتطلبات

 اإلنجليزية اللغة  فى  القياسية لالختبارات اإلعداد- النصوص  تلخيص - هندسية نصوص  وتفسير  تحليل: المحتوى

References: 
1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR171  1 الهندسة والتكنولوجيا تاريخ Cr 

  1 فصل  - معمل - تمارين  1 محاضرات  أ

 -------: المتطلبات

التفكير العلمى  -التعليم الهندسى وتخصصاته المختلفة  -االنسانيات والعلوم االجتماعية  -تاريخ الحضارة وتطور الهندسة : المحتوى

 . أمثلة تطبيقية -منهجيات العمل الهندسى وسلوكياته  -والتكنولوجيا  التدريب الهندسى -والتحليلى 

 :References 
● Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 1990, ISBN10 

0486264122 
 

UNR241  2 مهارات اإلتصال والعرض 

  2 فصل  - معمل 2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ENG111: المتطلبات

إعداد   –مهارات استخدام الوسائل البصرية مع التدريب العملي  –اختيار أسلوب ومحتوى العرض بناء على الجمهور المتلقي : المحتوى

 . إعداد صفحات الويب -عرض تقديمي به تحريك للرسوم 

:References 
● Duarte N. Slide: ology, The Art and Science of Creating Great Presentations. "Media, Inc O'Reilly ;". 2008 . 
● Jackson M. Presentation Skills Masterclass, Want to Be a Better Business Presenter? (Business Presentations 

Speaking and Public  ( 2014.  

● Dix R. Presentation Skills for Introverts. 2012.. 
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UNR281  2 القانون وحقوق اإلنسان Cr 

  2 فصل  - معمل - تمارين  2 محاضرات  أ

 ------: المتطلبات

والنشأة التاريخية لحقوق االنسان والمدارس   -نسان إلاألصول التاريخية الفلسفية لحقوق ا -تعريف حقوق اإلنسان وأهميتها :  المحتوى

قليمية القائمة على حماية حقوق  إلالمنظمات الدولية العالمية وا –الفقهية لتأصيل تلك الحقوق وأحكام االتفاقيات الدولية الخاصة بها 

باإلضافة إلى   -يد الدولى نسان والحماية القانونية لها على الصعيد الوطنى والصعإلموقف الدستور المصرى من حقوق ا –األنسان 

الحماية الوطنية   –( أجهزة األمم المتحدة ) نسان إلاألجهزة العالمية القائمة على حماية حقوق ا –سالمية إل نسان فى الشريعة اإلحقوق ا

 . سالميةإلنسان فى الشريعة اإلحقوق ا  –نسان إللحقوق ا

:References 
● Hoffman, D. and Rowe, J. (2003) ‘The Convention and the United Kingdom’, Human Rights in the UK: A 

General Introduction to the Human Rights Act 1998, London, Pearson Longman. 
● Community Legal Service Direct Information Leaflet 7 (2005) The Human Rights Act: What it means for you, 

Legal Services Commission. United Nations Charter ,[accessed 16 January 2008]. 

● Woolf, Lord H. (2005) Review of the Working Methods of the European Court of Human Rights, December 
2005. 

 

UNR461     2 أخالقيات مهنة الهندسة Cr 

  1 فصل  - معمل - تمارين  2 محاضرات  أ

 :  المتطلبات

الدور الهام للمهندس طبقا للعقود الهندسية  : المهندس دوليا ومحليا مسئوليات -نظرة عامة على علم الهندسة ومهنة المهندس : المحتوى

نظرة شاملة على قانون نقابة المهندسين : أخالقيات وآداب المهنة. مسؤلية المهندس وفقا للقوانين المصرية –( FIDIC( )فيديك )  الدولية 

 . دراسة حاالت تطبيقية. التأكيد على أهداف النقابة وواجبات أعضائها كما وردت بالقانون – 1974لسنه  66رقم 

:References 
● Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, "Thinking like 

an engineer", Published by Pearson 2018. 

● Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, CA: 
Wadsworth, 2000 

 

UNR471  2 التسويق Cr 

  1 فصل  - معمل - تمارين  2 محاضرات  أ

 ------: المتطلبات

خطة   –رسم استراتيجية التسويق  –المزيج التسويقي  –سلوك الشراء للعمالء  –بحوث التسويق  –: مبادىء التسويق المحتوى
االعالن والدعاية   –تطوير منتجات جديدة  –استراتيجية البراند  –التسويق عبر شبكة اإلنترنت  –تحديد السوق المستهدفة   –التسويق 

 . دراسة حاالت عملية –تقدير التكاليف واستراتيجية التسعير  –

References: 

● Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015 
 

 : الهندسة كلية  متطلبات  مقررات . ب 

BAS011   3 ( 1)رياضيات Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ------المتطلبات: 

  : المحتوي

قواعد االشتقاق    –االتصال ونظرية القيمة الوسيطة    –النهايات    –أمثلة دوال   –الدالة العكسية    –تصنيف الدوال    –مفهوم الدالة  :  لتفاضلا

األولية    – الدوال  السلسلة    –مشتقات  والبارامترى    –قاعدة  الضمنى  العليا    –االشتقاق  الرتب  ذات  الجزئي    –المشتقات    –االشتقاق 

 . نظريات وخواص التكامل –التكامل غير المحدد  –رسم المنحنيات  –تطبيقات على التفاضل 

https://www.lib.umn.edu/publishing
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وتطبيقاتها  :  الجبر أس  بأى  الحدين  ذات  الجزئية   –نظرية  المعادالت  –الكسور  الخطية  -نظرية  المعادالت  المحددات    –مجموعات 

 .  طرق جاوس المختلفة –المصفوفات وتطبيقاتها  –وخواصها 

References: 

1. Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning Private Limited.  

2. Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & Business Media. 

 

BAS021   3 ( 1)ميكانيكا Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب

 -------المتطلبات: 

عزم قوة حول    –مجموعات القوى والعزوم    –اتزان جسيم في الفراغ    –متجهات القوى في الفراغ    -اتزان جسيم في المستوى   :المحتوى

القوى واالزدواجات    تكافؤ  –عزم االزدواج    -نقطة   القوى واالزدواجات    –مجموعات  الجسم الجاسئ فى    اتزان  -اختزال مجموعات 

الثقل والمركز الهندسي    –المستوى   الهياكل    –الهياكل والماكينات    –مركز  الوصالت المتصلة داخليا (  فصل)تفكيك    –دراسة وتحليل 

الماكينات    -بالهياكل   وتحليل  االحتكاك    –االحتكاك    -دراسة  االستاتي   –أنواع  االنزالق  االحتكاك  الديناميكي    -كي ومسائل   -االحتكاك 

 . مسائل االحتكاك تصنيف

References: 

1. R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice Hall, New 
Jersey, 2016. 

2. J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John Wiley & 
Sons, New York, 2016. 

 

BAS031   3 ( 1)فيزياء Cr 

  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ------المتطلبات: 

 : المحتوى

المادة  الفيزيائية  :  خواص  القياسية واألبعاد    –الكميات  التذبذبية    –الوحدات  الميكانيكية للمواد    –الحركة   –خواص الموائع    –الخواص 

 . الموجات فى األوساط المرنة –الموجات الصوتية  -التوتر السطحى –اللزوجة 

الحرارية والديناميكية  للغازات    –  الحراري االنتقال  :  الحرارة  الحركية  الد  –النظرية  فى  األول  الحرارية  القانون  اإلنتروبيا   –يناميكا 

 . التمدد الحراري  -مقاييس الحرارة والترمومترات  –والقانون الثانى للديناميكا الحرارية 

References:   

1. Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014.  
2. Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS041  3 كيمياء هندسية Cr 

  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ب

 -------المتطلبات: 

 :المحتوى

اساسيات الكيمياء  –خصائص المحاليل  –فى العمليات الكيميائية   والحرارياالتزان المادي  – الديناميكا الحرارية –معادالت الحالة  

 . العمليات األساسية وصناعة البالستيك واالسمدة واألصباغ والصناعات البتروكيميائية: مقدمة للهندسة الكيميائية –الكهربية وتطبيقاتها 

تحديد الوزن الجزيئي وخواص المحاليل   –منحنيات التسخين والتبريد وتحول الطور   –  تحديد األس الحامضي واألس القاعدي : العملي 

 . تجارب معملية تتناول المادة العلمية للمقرر-



 
 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  الالئحة املوحدة لبرامج لبكالوريوس بنظام الساعات املعتمدة 

 

 

 110 املعتمدة  الساعات  بنظام  امليكاترونيكس هندسة يف البكالوريوس درجة برنامج  رابعًا:

 
 

 

References: 
1. Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry The 

Central Science", Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, (2009). 
 

PDE052 3                                                              رسم هندسي Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 -------المتطلبات: 

 

مساقط األجسام البسيطة    –اإلسقاط العمودي    –العمليات الهندسية    -الرسم اليدوي    –تقنيات ومهارات الرسم الهندسي    –مقدمة  :  المحتوى

القطاعات    -استنتاج المساقط الناقصة     –قواعد كتابة األبعاد    –المجسمات الهندسية ورسم المنظور    رسم  -تقاطع األجسام الهندسية    –

 . مقدمة للرسم باستخدام الحاسب –الهندسية 

:References 
1. Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 

 

BAS012   3 (  2)رياضيات Cr 

  2 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS011:  المتطلبات

 حساب المساحات والحجوم الدورانية    –تطبيقات التكامل  –التكامل المعتل –طرق التكامل   –التكامل المحدد وخواصه : التكامل :المحتوى

  -القطع الناقص )القطاعات المخروطية  -نقل المحاور  -معادلة زوج من الخطوط المستقيمة  -معادالت الدرجة الثانية : الهندسة التحليلية

 . معادلة المستوى -معادلة الكرة  -( القطع المكافئ  -القطع الزائد 

:References 
1. Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, Geometry, 

Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 
2. Hestenes, D. and G. Sobczyk, Clifford algebra to geometric calculus: a unified language for mathematics and 

physics. Vol. 5. 2012: Springer Science & Business Media. 

3. Grossman, S.I., Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. 2014: Academic Press. 
 

BAS022   3 (  2)ميكانيكا Cr 

  2 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS012:  المتطلبات

  –حركة المقذوفات    –االحداثيات الكارتيزيه  –الحركة االنحنائية المستوية  –كينماتيكا الجسيم  -مقدمة في الديناميكا  : المحتوى

معادلة   -(القوى والعجلة لجسيم) القانون الثاني لنيوتن  -كيناتيكا الجسيم -االحداثيات االسطوانية  –االحداثيات المماسية والعموديه 

  –مبدأ الشغل والطاقة  –الشغل والطاقة  –الحركة في االحداثيات الكارتيزية واالحداثيات المماسية والعمودية واالحداثيات االسطوانيه 

مبدأ المحافظه على كمية   –الدفع وكمية الحركة  –القدرة والكفاءة –مبدأ بقاء الطاقة  – القوى المحافظة على الطاقة وطاقة الوضع

 . التصادم –الحركة لمجموعة من الجسيمات 

:References 
1. R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 2006. 
2. F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector Mechanics 

for Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010. 
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BAS032   3 (     2)فيزياء Cr 

  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ب

  ------  : المتطلبات

 :المحتوى

والمغناطيسية والمادة    : الكهربية  الكهربى    –الشحنة  كولوم    –المجال  الكهربى    –قانون  جاوس    –الفيض  الكهربى    –قانون   –الجهد 
قانون بابوت    –المجال المغناطيسى    –قانون أوم والدوائر البسيطة   –التيار والمقاومة والقوة الدافعة الكهربية    –المكثفات والمواد العازلة  

 . الحث المغناطيسى  –قانون فاراداى   –الفيض المغناطيسى وقانون جاوس   –وسافارت 
   األلياف الضوئية -استقطاب الضوء  –التداخل والحيود  –الطبيعة الموجية للضوء ومبدأ هيجن  –الضوء الهندسي : الضوء

 . النظرية النسبية -الكهروضوئية  الظاهرة  –الليزر  –مبادئ نظرية الكم  –نظرية بوهر   –التركيب الذرى : الفيزياء الذرية 

:  References 
1. Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 9th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014., 

2. Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 
 

PDE051  3    اإلنتاجهندسة Cr 

  2 فصل  3 معمل - تمارين  2 محاضرات  ب

 ------: المتطلبات

الهندسية  :  المحتوى المواد  الزهر    –مقدمة عن  والحديد  الصلب  إنتاج  المعادن     –أفران  تشكيل    –الطرق    –   اللحام  -السباكة  )طرق 

أدوات القياس البسيطة   –( التجليخ  –الثقب   -التفريز  –القشط  –الخراطة  )طرق التشغيل  –( السك  –الثني  –السحب  –البثق  –الدرفلة 

 . جودة اإلنتاج و األمن الصناعي –

:References 
1. Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing Technology, 

Production Management and Industrial Economics. Routledge, 2017. 
 

ENG111  2 تقارير فنية Cr 

  2 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب

 UNR062: المتطلبات

تشكيل النصوص اآللي   -تصميم الصفحات -البحث-أسلوب الكتابة الفنية -التعرف على الجمهور المتلقى -الكتابة الفنية تعريف:  المحتوى

التوصيات، المشاريع، تقارير النشاط، دليل المستخدم، التقارير الشفهية، )المذكرات والتقارير الرسمية وغير الرسمية -والفهرسة اآللية 

 (. السيرة الذاتية

:encesRefer 
● G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. Martin's; 2018 
● K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016 

● M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 
 

BAS113  3 ( 3) الرياضيات CR 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS012:  المتطلبات

التكامل  -التكامل الثنائي -االسطوانات و األسطح التربيعية -القطاعات المخروطية -المعادالت البارامترية و االحداثيات القطبية: المحتوى

 -تطبيقات التكامل الثنائي و الثالثي -التكامل الثالثي في االحداثيات االسطوانية و الكروية -التكامل الثالثي -االحداثيات القطبيةالثنائي في 
تباعد المجال  -متجه التدرج للدالة القياسية -تكامل الشغل و الفيض -تفاضل و تكامل االتجاهي -التكامل على الخط و على السطح

التفاضل و التكامل االتجاهي في االحداثيات   -نظرية ستوك -نظرية التباعد -نظرية جرين -ن المجال االتجاهي دورا -االتجاهي 

 . االسطوانية و الكروية

References: 
● James Stewart, Calculus - Early Transcendentals 8th ed 
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BAS114  3 ( 4) الرياضيات Cr 

  2 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 BAS113:  المتطلبات

طريقة    -طريقة المعامالت غير المحددة  -المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة الثانية و األعلى  -خواص األعداد المركبة: المحتوى

مسألة القيم  -حل المعادالت التفاضلية باستخدام تحويل البالس  -تحويل البالس و معكوسه -الحل في صورة متسلسلة -تباين المعامالت 

تحويل   -متسلسلة فورييه  -تقنية فصل المتغيرات -الموجات و البالس  االنتشار،معادلة  -النمذجة بالمعادالت التفاضلية الجزئية -الذاتية 

 . فورييه

:References 
● Larry Andrews, Special functions of Mathematics for Engineers, Second Edition, 

 

BAS115             2 نظرية اإلحتمالت واإلحصاء Cr 

  1 فصل  - معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS012:  المتطلبات

التوزيع  –التوزيع المتعدد  –توزيع ذات الحدين  –المتغير العشوائى المنفصل  -الكاملة نظرية االحتماالت –االحتماالت  : المحتوى

ترابط  –المتغير العشوائى المتعدد  -الطبيعى التوزيع  –التوزيع األسى  –المتغير العشوائى المتصل  -توزيع بواسون  –الهندسى 

اختبار   -مستوى الثقة للمتوسط فى حالة التشتت المعلوم والغير معلوم  –نظرية التقدير  -االحتماالت فى حالة االنفصال واالتصال 

 . قياس الموقع و التغيرات -اخد العينات -اتاالنحداربأقل المربع–نظرية الترابط   -الفروض 

:References 
● J.A. White, K.E. Case and D.B. Pratt, Principles of engineering economic analysis, 5th edition, Hoboken, NJ, 

USA,(2010) 

● Osama Mohammed Elmardi Suleiman , Engineering Economic Analysis , Nile Valley University , Atbara , 
Sudan , (1998). 

 

ELE142  3   القوي واآللت الكهربية Cr 

  2 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب

  ELE141: المتطلبات

نظرية وعمل ونماذج اآلالت المتزامنة وغير   -أوجهالنظرية األساسية لمنظومات الثالث  -المواصفات-نظم القوى الكهربية: المحتوى

  -استراتيجيات انسياب القدرة -نماذج خطوط النقل -استخدام نظام الوحدة فى شبكات القدرة-نظرية وعمل ونماذج المحوالت -المتزامنة
 . العمل األمثل لنظم القدرة -التحكم فى الجهد والتردد والقدرة الفعالة وغير الفعالة

:sReference 
● Showman and et. Al. ; “Fundamentals of Electric Power Generation”, Svetlin Nakov Co.. 

● C. K. ;“Introduction to Electric Power Distribution ”, Ohio Center. 
 

BAS215  3 ( 5) الرياضيات Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب

  BAS115:  المتطلبات

تهيئة   -االستقراء الداخلي -الطرق المتتالية لحل نظام من المعادالت الجبرية الخطية -أنواع الخطأ في التقريب العددي: المحتوى

صيغة   -التكامل العددي -تكرارات النقطة الثابتة مغايراتها،طريقة نيوتن و :  -حل المعادلة الجبرية غير الخطية -الشرائح -المنحنيات

طريقة الفروق  , طريقة أدامز, طريقة رنج كتا:  الحلول العددية للمعادالت التفاضلية العادية  -عات نيوتنقاعدة تربي ,  نيوتن كوتز

 .  مقدمة لطريقة العنصر المحدود -استقرار مخططات الفروق -طريقة الفروق المحدودة للمعادالت التفاضلية الجزئية  -المحدودة

References: 
● Burden, R.L., and Faires, J.D. Numerical Analysis, Boston, MA; Brooks/Cole, Cengage Leaning, 2015. 
● Sauer, Tim. Numerical Analysis, Boston; Pearson, 2012 
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ENG431          2 إدارة المشروعات Cr 

  1 فصل  - معمل - تمارين  2 محاضرات  ب

 --------  : المتطلبات

تحديد   –تحليل الموارد  –تحويل األهداف البعيدة ألهداف مرحلية وإلى مهام  –تحديد األهداف بعيدة المدى  –إعداد المشاريع : المحتوى

والخطط  تحديد المخاطر  –أساليب متابعة التنفيذ  -الجماعية في التخطيط وفي األداء  –تقسيم العمل ووضع الخطة الزمنية  -الفريق 

 . البديلة

:References 
● Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
● Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. Pearson, 2014. 

● Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 

 
 : تخصص هندسة الميكاترونيكس مقررات . ت 

BAS121  3 ميكانيكا الجسم الجاسىء Cr 

  2 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS022:  المتطلبات

عزم القصور الذاتي لالجسام    -عزم القصور الذاتي لجسم في الفراغ  -عزم القصور الذاتي اللواح رقيقة  -عزم القصور الذاتي: المحتوى

تحليل الحركة العامة   –الحركة العامة في المستوى  –الحركة الدورانية  –الحركة االنتقالية  –كينماتيكا الجسم في المستوى  -المركبة 

  -كيناتيكا الجسم  في المستوى -تحليل الحركة العامة النسبية  لجسم في المستوى لحساب السرعه والعجلة   -المطلقة لجسم في المستوى 
طبيقها على الحركة االنتقاليه والحركة الدورانيه حول محور  معادالت الحركة لجسم وت  -(القوى والعجلة لجسم) القانون الثاني لنيوتن 

 . والحركة العامة في المستوى

:References 
● Rigid Body Mechanics: Mathematics, Physics and Applications, W. Heard, Wiley, 2005 
● Engineering Mechanics B. Bhattacharyya, Oxford University Press, 2008 

 

CSE042  3  مقدمة لنظم الحاسب Cr 

  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

 ------: المتطلبات

 : المحتوى

  -المكونات األساسية للحاسب وتنظيم الحاسب    –أنواع البيانات وأسلوب تمثيلها ونظم األعداد  :  مقدمة لتصميم وعمل الحاسبات الرقمية

البيانات بين مختلف وحداته وسجالته، وأساليب معالجة  نقل المعلومات سواء من وإلى الحاسب، أو  بلغة اآللة  -وصف سبل    -البرمجة 

 . وماتمدخل لشبكات المعل  -المترجم ودوره  -أنظمة التشغيل  –العالقة بين البرمجيات والمكونات المادية للحاسب 

للبرمجة األوامر:  مقدمة  وأنواع  البرنامح  الرئيسية  -هيكل  لألوامر  والتعبيرات، )عرض  اإلسناد  واإلخراج،  اإلدخال  البيانات،  تعريف 

 . والبرمجة الهيكلية( أوامر التحكم في سير البرنامج، البرامج الجزئية

:References 
1. Peter Van Roy, Seif Haridi, "Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming" The 

MIT Press (February 20, 2012) 
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CSE151  3 التصميم الرقمي المنطقي Cr 

  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

 CSE051:  المتطلبات

الدوائر المنطقية التركيبية وتصميمها؛ مكونات األجهزة  الجبر الثنائي والبوابات المنطقية؛ تبسيط الدوال الثنائية؛ تحليل : المحتوى

دوائر  المنطقية القابلة للبرمجة؛ مقدمة الى المنطق التسلسلي المتزامن؛ تحليل الدوائر التسلسلية المحكومة زمنيا؛ اختصار الحالة؛ تحليل ال

التصميم المنطقي؛ تصميم و ربط الدوائر الرقمية   التعريف بمختبر. التسلسلية المتزامنة وتصميمها؛ المصفوفات المنطقية المبرمجة

VHDL )باستخدام برامج التصميم العالي المستوى أو التقليدي باستهداف المصفوفات المنطقية  تصميم   برنامج،تصميم أولي باستخدام ( 

للدوائر الرقمية باستخدام البرامج الحاسوبية  التحقق من التصميم، تصميم تخطيطي , محاكاة وظيفيةالهيكلي،أولي باستخدام محرر الرسم 

. الحديثة  

References: 
● M. morris mano and michael d. ciletti digital design 6th edition prentice hall 

 

CSE152  3 الخوارزميات وهيكلة البيانات Cr 

  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

  CSE151 : المتطلبات

الهياكل  –السجالت وأسلوب االستخدام األمثل البيانات المجردة   –المؤشرات والتعامل مع هياكل البيانات المتراصة :  المحتوى

القائمة البسيطة، الطابور، الرصة، القائمة المرتبة، األشجار الثنائية، )الديناميكية مثل القوائم المترابطة واألشجار بأنواعها المختلفة 

... (  إضافة ، حذف ، بحث، )العمليات المختلفة على هياكل البيانات الديناميكية سواء القوائم أو األشجار  –( ث الثنائيأشجار البح 

تطبيقات على الهياكل الديناميكية والخوارزميات   –الخوارزميات ذاتية االستدعاء وأساليب تصميمها لتحقق أعلى كفاءة وطرق اختبارها 

 . لي البحث والترتيب المتقدمين ذاتية االستدعاء في مجا

:References 
● Handbook of Algorithms and Data Structures Gaston H. Gonnet, Informatik, ETH Zürich ,Ricardo Baeza-

Yates,Dept. of Computer Science, Univ. of Chile, 2011 

● A Practical Introduction to Data Structures and Algorithm Analysis Third Edition (C++ Version), 1 st Edition: 
Clifford A. Shaffer, January 2010 

 

ELE141  3 الدوائرالكهربية Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS032:  المتطلبات

لتحويل   -تحليل الدوائر الكهربية  -دوائر المقاومة البسيطة  -عناصر الدوائر الكهربية  -ومتغيرات الدوائر الكهربية   ثوابت:  المحتوى

-دوائر التيار المتردد الجيبية المستقرة -توصيلة النجمة والمثلث والتحويل بينها  -نظريات الشبكات الكهربية  -بين المصادر الكهربية 
 . الدوائر ثالثية الطور -الدوائر المرتبطة حثياً  -دوائر الرنين -القدرة ومعامل القدرة -لزمنية التمثيل بالمتجهات ا

:References 
● Basic Electric Circuit Analysis, Johnson, Johnson, Hilburn 

 

MPE171  3 اساسيات الحرارة والموائع Cr 

  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS031 – BAS041:  المتطلبات

 :   المحتوى

 نظرية برنولي. –قانون حفظ كمية الحركة  –حفظ الكتلة   قانون -الهيدروستاتيكا 

 تحليل التوصيل الحراري علي مستوي بعد واحد.  –التوصيل الحراري  -اإلشعاع  –الحمل  –كرق توصيل الحرارة: التوصيل 

References: 
1. Fluid Mechanics, Frank White, 7th edition, McGraw Hill, 2010. 

2. “Analysis of Heat Transfer” by E R G Eckerst and R M Drake. 
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MPE271      3 ميكانيكا الموائع Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 MPE171:  المتطلبات

قوانين بقاء –قوانين البقاء الشاملة والمحلية  –القوانين الفيزيائية في مجال ميكانيكا الموائع  –مقدمة في علم ديناميكا الموائع : المحتوى

ستوكس   -استنتاج معدالت نافييير –تحليل بعض التطبيقات الهندسية بطريقة الحجم المحدد  –الكتلة وكمية الحركة والطاقة المحلية 

مقدمة   -استخدام معادالت فون كارمن لحل الطبقة الحددية  –نظرية الطبقة الحدية  –واستخدامها في حل بعض التطبيقات الهندسية 

 .   لإلنسياب المضطرب

:References 
● Fluid Mechanics, Frank White, 7th edition, McGraw Hill, 2010 

● Fundamentals of fluid mechanics, Munsen et al., Wiley, 2012 
 

PDE181     3 مقاومة المواد Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS021 – BAS031:  المتطلبات

القوى المحورية وقوى القص   –تحليل إتزان العناصر الميكانيكية البسيطة  –أنواع األحمال المؤثرة على األجزاء الميكانيكية : المحتوى

اإلجهادات   –تركيز اإلجهادات  –إجهادات التصميم ومعامل األمان  –اإلجهاد و اإلنفعال وقانون هوك  –وعزم اإلنحناء واإللتواء  

الترخيم في   –إجهادات اإلنحناء والقص في الكمرات  –إجهادات القص المباشر والقص اإللتوائي  –ميل إجهادات التح –الحرارية  

األعمده الناقلة للقدرة   -دائرة مور –اإلجهادات الرئيسية وإجهادات القص األقصى  –تحليل اإلجهادات واإلنفعاالت في بعدين  –الكمرات 

 . أوعية الضغط ذات الجدار الرقيق –إنبعاج األعمدة  نظرية –األحمال المحورية غير المركزية   –

:References 
● Beer, Ferdinand, John DeWolf, E. Russell Johnston Jr, and David Mazurek. ("Mechanics of materials." (2014 

 

CSE252  3 نظم التحكم اآللي Cr 

  2 فصل  1.5 - 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS022:  المتطلبات

المخطط الوظيفي، دوال التحويل،  )تمثيل النظم  -التوصيف الرياضي لألنظمة الخطية ومحول البالس  –أساسيات التحكم : المحتوى

؛ مسار  والتردديتحليل النظم في البعد الزماني  ؛ نمذجة النظم الكهربائية والميكانيكية؛ متغيرات الحالة ؛(أشكال انسياب اإلشارات 

تحليل النظم باستخدام البرمجيات المناسبة ؛ األداء الساكن؛ . الجذور؛ استقرار النظم ؛ مقدمة إلى المتحكم التناسبي والتفاضلي والتكاملي

 . مثالى، األنظمة متعددة المتغيراتتحليل االستجابة؛ مقدمة ألنظمة التحكم، أنواع التحكم المثالى، نظام المتابعة الخطى ال

:References 
● Modern control engineering, Katsuhiko Ogata, 5th edition, September 2009 

● Control systems engineering and design, S. Thompson, Novemeber 1989 
 

ECE261   3 (  1)اإللكترونيات Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 ELE161: المتطلبات

  -األنواع المختلفة للوصلة الثنائية  -الوصلة الثنائية فى حالة اإلنحياز –انتقال التيار فى الوصلة الثنائية  -أشباه الموصالت: المحتويات
ترانزستورات تأثير  -الخواص االستاتيكية والديناميكية  -مركبات التيار فى الحاالت المختلفة  -ترانزستورات الوصلة ثنائية القطبية 

 . وخواصها ـ النبائط الفوتونية(  JFET / MOSFET)المجال 

:References 
● Floyd, Thomas L., Electronics Devices. 8th editionPrentice Hall, 2009 

● Sedra, Adel S., and Kenneth Carless Smith. Microelectronic circuits. 7th edition Oxford university press, 2014 
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ECE262   3 ( 2)اإللكترونيات Cr 

  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

  ECE261: المتطلبات

 :  المحتوى
مكبرات التردد السمعى   -تحليل اإلشارات الصغيرة فى الترانزيستور -التحليل واإلنحياز واالستقرار -الترانزستور والتيار المستمر

الدوائر المتكاملة   -مكبرات العمليات -المكبرات التفاضلية -المكبرات ذات التغذية الخلفية -مكبرات القدرة فى الترددات السمعية -والراديو

-المرشحات ومكبرات الرنين -لدوائر المتكاملة التماثليةا-مراحل الخرج فى مكبرات القدرة -المكبرات متعددة المراحل  -الرقمية
 . تشكيل الموجات-مولدات اإلشارات-وأنواعهاالمذبذبات 

:References 
● Sedra, Adel S., and Kenneth Carless Smith. Microelectronic circuits. 7th edition Oxford university press, 2014 

 

MPE272  3 الحرارية الديناميكا Cr 

  2 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 MPE171: المتطلبات

القانون   –القانون األول للديناميكا الحرارية  –الخواص الثرموديناميكية للمواد النقية  –مفاهيم الطاقة  –المفاهيم األساسية : المحتوى

ثرموديناميكا  –الخواص الثرموديناميكية للمخاليط والمحاليل  –االتزان الثرموديناميكي  –اإلضمحالل  –الثاني للديناميكا الحرارية 

 . التفاعالت الكيميائية

:References 
● Engineering Thermodynamics (Principles and Practices), D.S. Kumar, Kataria and Sons, New Delhi, 2012 
● Thermodynamics: An Engineering Approach, Yunus A. Çengel and Michael A. Boles, McGraw – Hill, 

Collumbus, 2010 
● Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Michael J. Moran and Howard N. Shapiro, John Wiley and 

sons, Hoboken, Toronto, West Sussex, Singapore, 2006 

● Fundamentals of Thermodynamics, Richard E. Sonntag, Claus Borgnakke and Gordon J. Van Wylen; John 
Wiley and sons, Hoboken, Toronto, West Sussex, Singapore, 2002 

 

PDE281               3 علم المواد Cr 

  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS041:  المتطلبات

تصنيف المواد وخصائصها بما في ذلك المعادن والسيراميك والبوليمرات والمواد المركبة ، خصائص   المواد الهندسية ،: المحتوى

الكهربائية والمغناطيسية والبصرية والحرارية، وهيكل وخصائص المعادن الهندسية األكثر شيوعا وسبائكها ، العيوب في المواد  : المواد

االحتكاك ،االختبارات  . التكسية ؛ اختيار المواد ؛ األكسدة والتآكل. السطحية والحرارية : الصلبة ، وبناء مخططات الحالة، معالجة المواد

 . المدمرة وغير المدمرة للمواد

:References 
● Beer, Ferdinand, John DeWolf, E. Russell Johnston Jr, and David Mazurek. "Mechanics of materials (2014). 

 

PDE282  3 كينماتيكا وديناميكا اآللت Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS121:  المتطلبات

أساسيات   –تصميم اآلليات الميكانيكية  –تحليل الموضع والسرعة والعجلة لآلليات الميكانيكية  –أساسيات الكيناماتيك : المحتوى

  –اتزان الماكينات الدوارة و المترددة   –الحدافات   –مجموعات التروس   –تصميم الكامات  –تحليل القوى الديناميكية  –الديناميك 
 التحليل والتصميم باستخدام الحاسب 

:References 
● R.S.Khurmi, JK. Gupta, “Theory of Machines and Mechanisms”, McGrawHill,2005 

● M.Z. Kolovsky, A.N. Evgrafov, Yu.A.Semenov, A.V. Slousch, “Advanced Theroy of Mechanisms and 
machines”, Springer, 2013. 
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PDE283  3 الهتزازات الميكانيكية Cr 

  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PDE282: المتطلبات

تحليل االهتزاز ألنظمة ذات   –االهتزاز العابر  –االهتزاز الجبري بقوى هرمونية  –االهتزاز الحر  –الحركة الترددية : المحتوى

قياس وتحليل   –نمذجة األنظمة بلستخدام معادلة الجرانج   –خصائص االهتزاز ألنظمة ذات درجات حرية عديدة  –درجتي حرية  

 . االهتزازالتحكم في  –تشخيص أخطاء الماكينات باستخدام تحليل االهتزازات  –االهتزاز 

:References 

● Daniel J. Inman, "Engineering Vibration", 4th Edition, published by Pearson )2014( 

● Michel Geradin, Daniel J. Rixen,'' Mechanical Vibrations: Theory and Application to Structural Dynamics'' 

published by Wiley)2014(. 

● S. Graham Kelly,'' Mechanical vibrations: theory and applications'' published by Cengage Learning)2012(. 
 

MTE291                2 القياسات وأجهزة القياس Cr 

  2 فصل  1 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

 ELE141–BAS211: المتطلبات

  المقاربة ومعاملالتوزيعات االحصائية المختلفة واختبار جودة  –تحليل عدم التيقن  –التحليل االحصائي للبيانات التجريبية : المحتوى

أجهزة القياس الهندسية المتضمنة األنواع النشطة والخاملة لمحوالت الطاقة وإلكترونيات أجهزة   –االرتباط والمقاربة متعددة المتغيرات 

ناء البيانات المعتمدة على الحاسب اآللي وتجارب قياس الضغط والحرارة والقوة وكذلك القياسات الكهربية مثل قياس  القياس وطرق اقت 

 . الخ... الجهد والتيار الكهربي والمقاومة الكهربية

:References 
● Ernest O. Doebelin, “ Measurement Systems”, McGraw – Hill, Singapore, 1990 

● 2-R. S. Figliola and D. E. Beasley, “ Theory and Design for Mechanical Measurements”, John Wiley &Sons, 
Inc., U.S.A., 1995. 

 

CSE351             2 المتحكمات الدقيقة وأنظمة التشغيل Cr 

  1 فصل  2 معمل - تمارين  1 محاضرات  ت

 CSE151:  المتطلبات

ادارة العمليات والجدولة وادارة الذاكرة ومسيرات االجهزة وانظمة الملفات والمفاهيم الحديثة  :  مقدمة في أنظمة التشغيل: المحتوى

األنظمة العددية   -(   تصميمات نواة نظام التشغيل الدقيقة واآلنية والتزامن واتصال العمليات الداخلية واألمن والحماية)ألنظمة التشغيل 

ودوال المعالجات والمتحكمات الدقيقة والبنية والمسارات والذاكرة وحزم التعليمات وأطوار  للحاسب اآللي واألكواد والدوال الرياضية 

التفريع والتكرار : البرمجة بلغتي اآللة والتجميع. وعمليات االدخال واالخراج  PIAالعنونة والعمليات الداخلية وواجهات التواصل لل

 .  والبرامج الفرعية والمقاطعات حل المشكالت

:cesReferen 
● Ogata Modern_Control_Engineering_4th_Ed 
● McGraw-Hill - PIC Microcontroller Project Book by John Lovin 

● Microprocessor and Microcontroller System A. P. Godse and Mrs- 
 

CSE353  2 األنظمة المتضمنة Cr 

  2 فصل  2 معمل - تمارين  1 محاضرات  ت

 CSE352:   المتطلبات

امثلة على األنظمة المتضمنة التي توجد كجزء من ماكينات عديدة نعتمد عليها يومياً مثل األجهزة المنزلية واالجهزة  : المحتوى

حلول نظرية وعملية للمشكالت التقليدية التي ينتظر أن يتمرس . الخ.. و السيارات ( DVD, MP3مشغالت  )االلكترونية االستهالكية 

البنية الفيزيائية . المتحكمات الدقيقة واستخداماتها في تصميم االنظمة المدمجة. في حاالت تطبيقية حقيقيةعليها الطلبة ويستطيعوا تطبيقها 

 . والبرمجية للمتحكم الدقيق ولغات برمجته وتطبيقاته في مجاالت متعددة

:References 
● "PIC Microcontroller Projects in C: Basic to Advanced", Ibrahim Dogan, Newnes, 2 edition, 2014 
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● "PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for PIC18", Muhammad Ali Mazidi, MicroDigitalEd, 

2 edition,2016. 
 

ECE361  3 الرقمية اإلشارات معالجة Cr 

  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 ECE262: المتطلبات

تحويل فورير الغير  -ومعكوسه" زد"تحويل  -اإلشارات المتقطعة  -أخذ العينات  -تمثيل اإلشارات -اإلشارات والمنظومات : المحتوى

خطوات تصميم المرشحات   -تحويل اإلشارات التناظرية إلى رقمية وبالعكس -العمليات العشوائية  -تحويل فورير السريع -متصل 

تطبيقات   -تكويد البيانات و ضغطها -المرشحات الموائمة -معامل التجزئة، طول الكلمة المحدود، مرشح فينر  -الرقمية، تنفيذ المرشحات

 . استعادة اإلشارات

:References 
● Diniz P.S.R., et al. Digital signal processing. System analysis and design (CUP, 2010)(ISBN 0521887755) 
● Chi-Tsong Chen - Digital signal processing _ spectral computation and filter design-Oxford University Press (2001) 

● Ashok Ambardar , Analog-and-Digital-Signal-Processing, Second Edition , Brooks/Cole Publishing Company , 1998 
 

PDE381                 3 التصميم الميكانيكي Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PDE282 – PDE283:   المتطلبات

خطوات التصميم لبعض االجزاء الميكانيكية مثل  –والتجميعاختيار المواد والتصميم اآلخذ في االعتبار عمليات التصنيع : المحتوى

تصميم التروس   –خطوات التصميم لألعمدة والخوابير والوصالت الدائمة وأنظمة السيور –المثبتات والقالوظ الناقل للقدرة واليايات

تصميم المكابح والوصالت   –رجة والتزييتكراسي المحاور المنزلقة و ذات االجزاء المتدح –المعتدلة والحلزونية والمخروطية والدودية

 .  التصميم باستخدام الحاسب ومشروع المقرر –الرسوم التشغيلية واإلنشائية والتجميعية لعرض التصميمات الميكانيكية  –غير الدائمة

:References 
● Peter R.N. Childs, “Mechanical Design Engineering Handbook”, Butterworth-Heinemann, 2014. 
● James Bethune, “Engineering Design and Graphics With Solidwork”,15 edition, Peachpit Press, 2015 

● Hardback, “Mechanical Design Process”, 5th edition, McGraw-Hill Publishing, 2016 
 

CSE391  2 الحساسات والمؤثرات Cr 

  1 فصل  2 معمل - تمارين  1 محاضرات  ت

 MTE291: المتطلبات

المكبرات الوظيفية، مكبرات وظيفية باستخدام الرجوع الموجب والسالب، مكبرات وظيفية باستخدام الوصلة الثنائية، استشعار  :  المحتوى

اإلشارة   محوالت  والتحويل،  المعالجة  أنظمة  التناظرية،  أنواع  اإلشارات  الفعالة،  المرشحات  الفرق،  مكبرات  والمستشعرات، 

 .  المستشعرات والمؤثرات

References: 
● "Modern Control Technology: Components and Systems", Christopher T. Kilian, Dalmer, 2nd edition, 2008 
● Lecture on measurement systems design and testing  

● "Modern Control Engineering", Ogata, Pearson India, 5th edition, 2015 
 

PDE491  3 الماكينات ذات التحكم الرقمي بالحاسب Cr 

  1 فصل  3 معمل - تمارين  2 محاضرات  ت

 PDE282 – PDE283:   المتطلبات

  –المتحكم الرقمي بالحاسب  -أنظمة الدليل وأنظمة النقل والمحركات : البناء الفيزيائي لماكينات التحكم الرقمي بالحاسب: المحتوى
  –الغالف ولوحة المهرب والمحركات ومصدر القدرة واالجهزة المساعدة للمكونات الفيزيائية للمتحكم : المكونات الفيزيائية للمتحكم

  –ومحرره    Gكود  – EMC2ومتحكم الماكينة المحسن   Mach3برنامج التحكم : برامج التحكم –وصيالت  الت  –لوحة التحكم عن بعد 
إنشاء أو شراء الماكينات ذات   –التفريز والخراطة وبرامج الرسم والتصميم بالحاسب وبرامج التصنيع بالحاسب : برامج التطبيق

 .   التحكم الرقمي بالحاسب

:References 
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● “CNC Machining Handbook: Building, Programming, and Implementation” by Alan Overby 
● “Theory and Design of CNC Systems (Springer Series in Advanced Manufacturing)” by Suk-Hwan Suh and 

Seong Kyoon Kang 
● “Getting Started with CNC (Make)” by Edward Ford. 

● “CNC Machining Technology: Volume II Cutting, Fluids and Workholding Technologies” by Graham T Smith 
 

MTE392  3 الروبوتات Cr 

  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

 PDE282  :المتطلبات

تحليل االستاتيكا  -تخطيط المسارات  –كينامتيكا السرعات  –العكسي  الكينامتيك –الكينامتيك المباشر  –التحويالت المتجانسة : المحتوى

أذرع آلية  .   التحكم في القوة –التحكم في الحركة  –نيوتن التكرارية -صياغة اويلر –الجرانج -معادالت اويلر: الديناميكا –والجساءة 

الروبوتات   –الروبوتات ذات العناصر المرنة  –المتوازية  تصميم نوعي لآلليات –تحليل اآلليات المتوازية  –ذات درجات حرية زائدة  

روبوتات   –مستشعرات اللمس والتحكم في الروبوتات عن بعد   –الروبوتات الميكرومترية والنانومترية  –ذات األرجل و ذوات العجل 

روبوتات   –روبوتات الخدمة والحقل  –روبوتات الفضاء  –الروبوتات الطائرة   –روبوتات تحت الماء  –الهيكل لتكبير أداء االنسان 

 . الروبوتات شبيهة االنسان –تعتني بصحة االنسان وتساعده على النقاهة 

:References 
● Spong, Mark W., Seth Hutchinson, and Mathukumalli Vidyasagar. Robot modeling and control. Vol. 3. New 

York: wiley, 2006. 

● Siciliano, Bruno, and Oussama Khatib, eds. Springer handbook of robotics. Springer, 2016.. 
 

MPE371 المتطلبات  الحرارة  انتقال 

 MPE171 1 فصل  1.5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 

  في   التوصيلية   طريق  عن  الحرارة  نقل   -  التوصيل   طريق   عن  الحرارة   نقل   -  الحرارة   نقل   آليات :  االستقرار  حالة  فى   الحرارة  انتقال

  الطبيعي   الحراري  الحمل  بواسطة   الحرارة   نقل  -  لشكله   طبقا   االجسام  خارج  الحرارة  نقل   -  األنابيب عبر  الحرارة  نقل   - المستقرة  الحالة 

  نقل   معامالت   -  النيوتونية  غير  الموائع  في   الحرارة   انتقال  -  اإلشعاعي  الحرارة   نقل  مبدأ  -  الحرارية  المبادالت  -  والتكثيف  الغليان  -

  الحرارة   نقل  -  األساسية  المعادلة  اشتقاق :  المستقر   غير  الحرارة  انتقال.  الحرارة  نقل  في   وتطبيقه  األبعاد  تحليل  -  الخاصة  الحرارة

 . المستقر غير  الهندسي الشكل  حالة في  بالتوصيل

References: 

- Cengel. Y. A, ''Heat Transfer'', 2nd ed. , McGraw- Hill (2003) 
 

MPE372              3 ديناميكا الموائع الحسابية Cr 

  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS212 – MPE271:  المتطلبات

نمذجة العمليات  . التحليل العددي التطبيقي بما في ذلك حل المعادالت الجبريه الخطية والمعادالت التفاضليه العاديه و الجزئية: المحتوى

استخدام البرمجيات المتعددة األغراض بما فيها برامج و حزم برمجيات  . الفيزيائية  بما في ذلك انسياب الموائع وانتقال الحرارة و الكتلة

 .  لموائع الحسابية التجاريةديناميكا ا

:References 
● An Introduction to Computational Fluid Dynamics by Versteeg, H. K.; Malalasekera, W. 
● Computational Fluid Dynamics by John Anderson 
● Essential Computational Fluid Dynamics by Oleg Zikanov 

● Fundamentals of Fluid Mechanics by Bruce R. Munson and Wade W. Huebsch.. 
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CSE452          3 المتحكمات المنطقية المبرمجة Cr 

  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

 CSE151 :المتطلبات

برمجة تحكم الحركة المتقدم  –معالجة البيانات باستخدام حزمة التعليمات  –برمجة السلم وعمليات االدخال واإلخراج : المحتوى

بناء وتشغيل أنظمة   -تصميم وتكوين وتوصيل شاشات الرسم لوحدات التواصل بين االنسان والماكينة  –باستخدام حزمة التعليمات 

القدرة على تصميم نظم التحكم الموزعة المتكاملة ونظم التحكم في العمليات   –الموزعة البسيطة تصميم نظم التحكم  –التحكم الموزعة 

  -فهم القضايا المحورية في تصميم شاشات العرض المالئمة للمستخدم  –القدرة على تحديد و اختيار وتركيب نظم التحكم الموزعة   –
 .   أنظمة اإلنذار –لتحكم المتقدم في نظم تحكم المنشأ تطبيق استراتيجيات ا –أنظمة التحكم الموزعة الحديثة 

:References 
● Introduction to PLCs: A beginner's guide to Programmable Logic Controllers Paperback. 2012 by Elvin Pérez 

Adrover  

● Introduction to PLCs, Second Edition 2nd Edition by Jay F. Hooper 2015 
 

CSE453  3 الذكاء اإلصطناعي وتعلم اآللة Cr 

  2 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

 CSE352:  المتطلبات

، اختبارات الذكاء، نظم الذكاء االصطناعي، الفروع الرياضية والبرمجية المستعملة في  االصطناعي وحدودهمعنى الذكاء : المحتوى

المعرفة، الوضوح وبعض قواعد  الذكاء االصطناعي، المنطق والتعليل االحتمالي، نظريات اإلثبات، أنظمة االستنتاج والتعليم، تمثيل 

البحث األعمى، البحث بالعمق أوالً، البحث بالعرض أوالً، البحث محدود العمق، البحث  . )فضاءات المسألة وأساليب البحث. االستقراء

النظم  . ات الطبيعيةمعالجة اللغ. تعلم اآللة: تطبيقات : مسائل استيفاء الواقع ( البحث الطمعي، صعود الجبل. التكراري، البحث العشوائي

الخوارزميات الجنينيةالتعرف على الصورة باستخدام الذكاء، تطبيقات الذكاء االصطناعي، األبنية الرئيسة  . الشبكات العصبية. الخبيرة

 . المستخدمة في برامج الذكاء االصطناعي، االستخدام العلمي للغات الذكاء االصطناعي والتطبيقات

:References 
● "An introduction to Artificial Intelligence" by Janet Finlay and Alan Dix 
● "Fuzzy Logic with Engineering Applications" by Timothy J. Ross 

● "Fuzzy Systems, Modeling and Identification" by Robert Babuka 
 

MPE471       3 نظم التحكم الهيدروليكي والهوائي Cr 

  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS212 – MPE271:   المتطلبات

التحكم في االسطوانات   –الدوائر الهوائية الرئيسية  –الدوائر الهيدروليكية  –أساسيات األنظمة الهيدروليكية والهوائية : المحتوى

خصائص المضخات اإليجابية وغير إيجابية اإلزاحة   –صمامات التحكم الهيدروليكية وبالهواء المضغوط   –الهيدروليكية والهوائية 

خصائص وتصميم نظم التوزيع الهيدروليكية   –المشغالت الهيدروليكية الخطية والدوارة  –خصائص ومعاييرالمرشحات   –واختيارها 

 .  تصميم األنظمة الهيدروليكية والهوائية وتطبيقاتها  –ائية والهو

:References 
● Rabie, M.G., “Fluid Power Engineering”, McGraw-Hill, 2009. 
● Manring, N.D., “Hydraulic Control Systems”, 1st edition, Wiley, 2005 
● Fluid Power Control : Hydraulics and Pneumatics” by Ahmed Abu Hanieh 
● “The Analysis and Design of Pneumatic Systems” by B W Anderson 

● “Hydraulic Power System Analysis” by Richard Smith 
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MTE491  3 تصميم األنظمة الميكاترونية Cr 

  1 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت

  PDE082 – CSE352 : المتطلبات

، التصميم المبني (تحليل متطلبات العميل، تحديد القيود علي التصميم، تحليل البدائل)مقدمة عن تطوير المنتج الميكاترونيكي :  المحتوى

ات  اختيار المحرك(. CAD Software ، Matlab/SimuLink, PROTEUS)علي الوحدات، ادوات تصميم المنتج الميكاترونيكى 

 .مشاريع صغيرة لتطبيق تطوير األنظمة الميكاترونية. أنظمة الوقت الحقيقي والحصول على البيانات. وأنظمة االستشعار

References: 

● Kent Stiffler, “Design with Microprocessors for Mechanical Engineers”, McGraw Hill, 1992. 
● Christopher Kilian, “Modern Control Technology: Components and Systems”, Delmar Thomson Learning, 2nd 

Ed., Dec. 2000. 

● N. Mahalik, “Mechatronics: Principles, Concepts and Applications”, Tata McGraw-Hill, 2003. 
 

 :المقررات الختيارية ومقررات التصميم الختيارية لبرنامج هندسة الميكاترونيكس

 :(300)المستوي  –عة األولى المجمو

CSE301 3     نظم قواعد البيانات Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 300المستوي  : المتطلبات

التقييم  –قاموس البيانات  -إدارة قواعد البيانات –أنواع نظم قواعد البيانات   -نمذجة البيانات –مقدمة في قواعد البيانات : المحتوى

التكامل   -الجبر المترابط: لغات قواعد البيانات  -الصور القياسية  –اإلعتماد الوظيفى  –التصميم : قواعد البيانات المترابطة  –والتمثيل 

 . تطبيقات على نظم المعلومات –إجراءات اإلدارة واالستعادة  –واألمن 

:References 
● An Introduction to Database Systems”, C. J. Date, 7th Edition, Addison, 2017 

● Fundamentals of Database Systems (3rd Edition) by Ramez Elmasri and Shamkant Navathe (Aug 1015) 
 

CSE302  3 انترنت األشياء Cr 

 إختياري  فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 300المستوي   : المتطلبات

لغات   –( أمثلة من اإلنترنت والنظم المدمجة)أنواع أدوات تابرمجة الحديثة  –طرق الترجمة في الشبكات والوسائط المختلفة : المحتوى

الجداول واألشكال  تصميم الوسائط  –الربط والمالحة   –مكونات الصفحة علي اإلنترنت  –البرمجة علي اإلنترنت ونقل البيانات 

 . عالمات اإليقاف –إدارة ذاكرة الوقت الحقيقي   –بناء العملية : النظم المتضمنة –المتصفح الخاصة -والحدود وعالمات

:References 
● Rouse, Margaret (2019). "internet of things (IoT)". IOT Agenda. Retrieved 14 August 2019. 
● Acharjya, D.P.; Geetha, M.K., eds. (2017). Internet of Things: Novel Advances and Envisioned Applications. 

Springer 

● Thomas, Jayant; Traukina, Alena (2018). Industrial Internet Application Development: Simplify IIoT 
development using the elasticity of Public Cloud and Native Cloud Services. Packt Publishing. 
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ELE301     3 إليكترونيات القوي Cr 

 إختياري  فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 300المستوي  : المتطلبات

تطبيقات إليكترونيات القوي في االالت الكهربية   –تصميم دوائر واجهزة إليكتروميات القوي   –تحويل الطاقة الكهربية  طرق :   المحتوى

 . تطبيقات إليكترونيات القوي في نظم الطاقة المتجددة –

:References 
● Issa Batarseh, "Power Electronic Circuits" by John Wiley, 2003. 
● S.K. Mazumder, "High-Frequency Inverters: From Photovoltaic, Wind, and Fuel-Cell based Renewable- and 

Alternative-Energy DER/DG Systems to Battery based Energy-Storage Applications", Book Chapter in Power 
Electronics handbook, Editor M.H. Rashid, Academic Press, Burlington, Massachusetts, 2010. 

● V. Gureich "Electronic Devices on Discrete Components for Industrial and Power Engineering", CRC Press, 
New York, 2008 

● R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, 2nd Ed., Springer 
 

PED301            3 التصميم بمساعدة الحاسب Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

   300المستوي  ت: المتطلبا

  -التعامل مع الوثائق ، وتخصيص واجهة المستخدم ، وإدارة إعدادات المستخدم  / إنشاء  -مقدمة للبرامج ثنائية وثالثية االبعاد : المحتوى
متعددة األجزاء ، متعددة  )تصميم مجموعة  -إنشاء أجزاء نموذج الصلبة ، وتعديل ميزات جزء  -رسم التفاصيل ، وتحديد القيود 

  -األبعاد التفصيلية ، والشرح من الرسم  -ليد األبعاد تعديل اتجاهات النظر ، وتو / إنشاء تخطيط عرض الرسم ، إضافة  -( التجميعات
الربط ، التشذيب ، تقسيم ، تحويل ، المعالجة ، تغيير : إجراء العمليات -( النقاط ، الخطوط ، المنحنيات)إنشاء هندسة سلكية : السطوح

 . واجهات لتحليل العناصر المحدودة  -المحاور  

:References 
● CAD/CAM : Computer-Aided Design and Manufacturing” by M Groover and E Zimmers 
● “Computer-Aided Tolerancing: Proceedings of the 4th Cirp Design Seminar the University of Tokyo” by 

Fumihiko Kimura 

● “Computer Aided Engineering Design” by Anupam Saxena 
 

PDE302        3 عمليات التشغيل غير التقليدية CR 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 300المستوي  : المتطلبات

وتصنيفاتها  :  المحتوى تقليدية  الغير  التشغيل  لعمليات  الميكانيكية    –مقدمة  تقليدية  الغير  التشغيل  التشغيل  )عمليات  بالماء،  التشغيل 

التشغيل   وتطبيقاتهابالحبيبات،  السمعية  فوق  بالموجات  التشغيل  الحبيبات،  تدفق  بواسطة  التنعيم  معا،  والحبيبات  عمليات    –(  بالماء 

التشغيل بالتفريغ الكهربائي  )، عمليات التشغيل الغير تقليدية الحرارية  (التشغيل الكهروكميائي وتطبيقاته)التشغيل الغير تقليدية الكهربية  

التفريز  )عمليات التشغيل الغير تقليدية الكيميائية    –(  االلكترون، التشغيل بأشعة الليزر، التشغيل بقوس البالزما  وتطبيقاته، التشغيل بحزم

 (. الكيمائي، التفريز الضوئي الكيمائي

:References 
● “ Modern Machining Process” by Pandey and Shah. 
● “ Advanced Analysis of Nontraditional Machining” by Hong Hocheng. 
● “ Nontraditional Machining Processes” by E Weller. 
● “ Non-Traditional Machining Processes” by Jagadeesha T. 

● “ Nontraditional Machining Processes: Research Advances” by J Paulo Davim. 
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MPE301  3 النظم الكهروميكانيكية الدقيقة Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 300المستوي   : المتطلبات

المنظومات الدقيقة التي تتعامل  –األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة وتغليفها ونمذجتها وتصميمها  –أساسيات التصنيع الدقيق  : المحتوى

 . مدخل لوسائل قياس األدوات النانونية –مدخل إلى طرق تصنيع النانو من أعلى ألسفل أو من أسفل ألعلى  –مع موائع 

:References 
● “MEMS AND Microsystems: Design And Manufacture” by Tai-Ran Hsu 
● “ Micromachined Transducers Sourcebook” by Gregory Kovacs. ... 
● “ Micromechanical Transducers: Pressure Sensors, Accelerometers and Gyroscopes” by M H Bao. 
● “MEMS Introduction and Fundamentals” by Gad-El-Hak 

● “Microelectromechanical Systems” by Dilip Kumar Bhattacharya and Brajesh Kumar Kaushik 
 

MPE302                3 التحكم في محطات القوي وأنظمة التبريد والتكييف Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

   300المستوي  : المتطلبات

محطات القوى، الصناعات الكيميائة، أنظمة التبريد : المكونات الرئيسية في المنشآت التالية والمتغيرات التي يجب التحكم فيها: المحتوى

 . تطبيقات على التحكم الموزع –معدات التحكم الصناعية  –والتكييف 

:References 
● R.W. Haines, HVAC Systems Design Handbook, 5th edition, McGraw-Hill Education, 2009. 
● Refrigeration and air conditioning control by Arora C P 
● “ A Text book of Refrigeration and Air conditioning” by Kurmi R S and J K Gupta. 
● “ Thermal Engineering” by R Rudramoorthy. 
● “ Refrigeration and Air Conditioning” by Arora. 

● “ Basic Refrigeration and Air Conditioning” by Ananthanarayanan. 
 

MTE301     3 النظم الميكاترونية في السيارات Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 300 المستوي: المتطلبات

منظومات التحكم في محركات السيارات والتحكم   -حساسات ومشغالت نظم التحكم في السيارات   -مقدمة في ميكاترونيات السيارات 

 ; Motronic ML 4.1: L- Jetronic ) D - Jetronicوأنواعه المختلفة  EDCالتحكم االلكتروني في محركات الديزل ( االلكتروني 
KE – Jetronic  )-  الجر والكبح     -لسلك منظومات التحكم با, نظم القيادة والتعليق -طرق نقل الحركة والجر والتحكم االلكتروني

استخدام حزم البرامج  -السيارات الكهربية والمختلطة    - منظومات األمان والراحة في السيارات -ومنظومات استقرار السيارات 

 . في السيارات CANاستخدامات كابل  -المشهورة في السيارات 

:References 
● Automotive Mechatronics: Operational and Practical Issues: Volume II (Intelligent Systems, Control and 

Automation: Science and Engineering) 2011th Edition by B. T. Fijalkowski  

● Automotive Mechatronics: Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics (Bosch 
Professional Automotive Information) 2015 Edition, Kindle Edition by Konrad Reif. 

  

 :400المستوي  –انية المجموعة الث

CSE401   3 هندسة البرمجيات Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 400المستوي : المتطلبات

البرمجيات:  المحتوى تطوير  السريعة  :  عمليات  التطبيقات  تطوير  الرشيقة،  الطرق  الشالل،  باستخدام    –نماذج  النظام  :  UMLنمذجة 

النماذج   المعتمدة علي  الهندسة  السلوكية،  النماذج  الهيكلية،  النماذج  التفاعل،  نماذج  السياق،  النظام وتصميمه  –نماذج  قرارات  :  تكوين 

التطبيق   أبنية  المعمارية،  األنماط  المعمار،  في  المختلفة  اآلراء  للنظام،  المعماري  علي  :  اإلختبار  –التصميم  القائم  التطوير  اختبار 
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المستخدم  اإلختبا اختبار  اإلصدار،  غختبار  البرامج  –ر،  أنظمة  :  صيانة  علي  تغييرات  إجراء  البرامج،  تطور  فهم  التطوير،  عمليات 

ضمان جودة وإدارة الهيئة، االتجاهات الحديثة في تطوير    –البرامج التشغيلية، إدارة النظام القديم، اتخاذ القرارات بشأن تغيير البرنامج  

 . البرمجيات

:encesRefer 
● “Machine Learning Applications In Software Engineering (Series on Software Engineering and Knowledge 

Engineering)” by Du Zhang and Jeffrey J P Tsai 
● “FUNDAMENTALS OF SOFTWARE ENGINEERING, 2/E 2nd Edition” by Carlo Ghezzi 

● “Fundamentals of Software Engineering” by Rajib Mall 
 

CSE402    3 الرؤية بالحاسب Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 400المستوي : المتطلبات

التعرف على األشكال بناء على  –تجزيء الصورة  –التعرف على السمات األولية  –الحصول على الصورة وترشيحها : المحتوى 

 . تتبع أشكال تتحرك في فيلم فيديو –استنباط معلومات عن الشكل المتعرف عليه   –نموذج أو قاعدة  

:References 
● Computer Vision: Algorithms and Applications by Richard Szeliski 

● Deep Learning by Bengio and Courville 
 

ECE401   3 معالجة الصور Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 400المستوي  : المتطلبات

العمليات التي .  -تنظيف الصور .  -إحصائيات الصور   -ويحتوى المقرر على أنظمة التصوير الرقمي والصور الرقمية : المحتوى

نظرية فوريه التي تعتمد على التردد و المرشحات    -عمليات االلتفات   -تعتمد على مبدأ النقط، اإلحصائيات المشتركة ومقارنة الصور 

 . طرق التنبؤ بقيم المواقع و التحويالت المكانية والهندسية.  ترميم الصور والعمليات الهندسية، إعادة البناء، التشفير والضغط  -

:References 
● Geometric Methods in Bio-Medical Image Processing (Mathematics and Visualization), Dec 21, 2012 , 

Ravikanth Malladi 
● Advances in Mass Data Analysis of Signals and Images in Medicine, Biotechnology and Chemistry: 

International..., Jan 16, 2008, Petra Perner and Ovidio Salvetti 
● Petrou, Maria, and Costas Petrou. Image processing : the fundamentals. Chichester, U.K: Wiley, 2010. 

● Sonka, Milan, Vaclav Hlavac, and Roger Boyle. Image processing, analysis, and machine vision. Stamford, CT, 
USA: Cengage Learning, 2015.. 

  

ELE401      3 نظم التحريك الكهربي Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 400المستوي : المتطلبات

 –التحريك بالتيار المستمر  –اختيار المحرك للتطبيقات الصناعية  –ديناميكا التحريك الكهربي  –مقدمة للتحريك الكهربي  : المحتوى 
 . التحريك باالالت الخاصة –التحريك باالالت التزامنية  –التحريك باالالت االستنتاجية 

:References 
● “ Control of Electrical Drives” by W Leonhard. ... 
● “ Vector Control of AC Machines” by P Vas. ... 
● “ Analysis of Thyristor Power Conditioned Motors” by S K Pillai. ... 
● “ Fundamentals of Electrical Drives” by G K Dubey. ... 
● “ ELECTRIC DRIVES” by De Nisit K and Sen Prasanta K. 

● “ Electric Motor Drives” by R Krishnan.. 
 

  



 
 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  الالئحة املوحدة لبرامج لبكالوريوس بنظام الساعات املعتمدة 

 

 

 125 املعتمدة  الساعات  بنظام  امليكاترونيكس هندسة يف البكالوريوس درجة برنامج  رابعًا:

 
 

 

PDE401    3 تصنيع النماذج واألتمتة Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 400المستوي : المتطلبات

 –صهر المعادن بالشعاع اإللكتروني  –تلبيد المعادن بالليزر )بطرق ( الطباعة ثالثية األبعاد)مقدمة لعمليات التصنيع السريع : المحتوى
معالجة النماذج   -وتطبيقاتها الطبية والصناعية ( نفث البوليمرات السائلة   –بثق االسالك المنصهرة  –تصليد البوليمرات الضوئية 

 . لمبرمجة والسيور المتحركة واألذرع اآلليةأتمتة العمليات الصناعية وإستخداماتها في نقل المواد عن طريق العربات ا -وتشطيبها 

:References 
● Manufacturing and Automation Technology R. Thomas Wright | 2006 
● Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing Mikell P. Groover | 2014  

● Implementation of Robot Systems An introduction to robotics, automation, and successful systems 
integration in manufacturing Mike Wilson | 2014 

 

PDE 402  3 الروبوتات المتحركة وذات القدمين Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 MTE392: المتطلبات

التخطيط والمالحة وتجنب   –تحديد موقع الروبوت المتحرك  –االحساس  –كينامتيكا الروبوت المتحرك   -كيفية التحرك : المحتوى

الروبوت ذو الرجلين  –تحديد الموقع ورسم خرائط المكان في نفس الوقت  –تحكم الحركة في الروبوت الحركي ذو العجل  –العوائق 

التحكم في   –مولدات أنماط المشي   –أدوات التصميم لعمل روبوت ذي رجلين  –النماذج الكينامتيكية والديناميكية للمشي  –والمشي 

 .  الروبوت ذي الرجلين

:sReference 
● Kajita, Shuuji, et al. Introduction to humanoid robotics. Vol. 101. Springer Berlin Heidelberg, 2014. 

● Siciliano, Bruno, and Oussama Khatib, eds. Springer handbook of robotics. Springer, 2016 
 

MPE401  3 تصميم نظم الطاقة المتجددة Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 400المستوي  :المتطلبات

الطاقة الشمسية   -أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية   -الطاقة الشمسية  تجميع –نظم توليد الطاقة المتجددة  –نظم تحويل الطاقة : المحتوى

نظم إنتاج الغاز      –الطاقة المتولدة من الكتلة الحيوية  –الرياحأنظمة تحويل طاقة  -أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية  –الفوتوقولتية  

 . إقتصاديات الطاقة –خاليا الوقود   –الطاقة المتولدة من الحرارة الجوفية  -الحيوي 

:References 
● S.H. Saeed and D. K. Sharma, Non-Conventional Energy Resources, Second Edition, For S.K. Kataria & Sons, 

New Delhi, 2008. 

● G. Boyle, " Renewable Energy: Power for a Sustainable Future", Third Edition, Oxford University Press, 
2012.. 

 

MTE401  3 الميكاترونية الطبية          النظم Cr 

 إختياري  فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  

 400المستوي : المتطلبات

تأهيل المرضي بخلل في   -األطراف السفلية التعويضية   -التحكم والتوافق الحركي في االنسان  -مقدمة في البيو ميكاترونيات : المحتوى

مشغالت   -طرق المواجهة والتحكم لألطراف الميكانيكية   –الجهاز الحركي ، األعضاء الصناعية الميكانيكية لألطراف اآلدمية العلوية 

جهاز  التحكم الحركي للمرضي الذين يعانون من خلل عصبي في  -التحليل االكلينيكي للمشي  -األطراف الميكانيكية االكسو سكيليتون 

 . روبوتات إعادة التأهيل  -االستثارة الكهربية الوظيفية  الصناعية،التحكم في أجهزة الحركة  -مواجهة الحساسات الصناعية  -الحركة 

:References 
● “Introduction to Biomedical Instrumentation: The Technology of Patient Care” by Barbara Christe. 
● “Microscopic Imaging Through Turbid Media: Monte Carlo Modeling and Applications (Biological and 

Medical Physics, Biomedical Engineering)” by Min Gu and Xiaosong Gan 
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● Biomedical Engineering Bridging Medicine and Technology W. Mark Saltzman 2015 
 

 :مقررات المشروع والتدريب لبرنامج هندسة الميكاترونيكس

MTE295   0 ( 1)التدريب الصناعي Cr 

  صيفي فصل  6 معمل 0 تمارين  0 محاضرات  

 -------: المتطلبات

(  أحد التدريبين على األقل يجب أن يتم خارج الكلية)في أي مؤسسة خارجية    الكلية أويقوم به الطالب سواء في معامل  تدريب:  المحتوي
 . ساعة ويقدم عنه الطالب تقريرا ويناقش فيه  120وبعدد ساعات إجمالي ال يقل عن ( يمكن تجزئته)لمدة شهر على األقل 

 

MTE395   0 ( 2)التدريب الصناعي Cr 

  صيفي فصل  6 معمل 0 تمارين  0 محاضرات  

 -------: المتطلبات

(  أحد التدريبين على األقل يجب أن يتم خارج الكلية)في أي مؤسسة خارجية    الكلية أوتدريب يقوم به الطالب سواء في معامل :  المحتوي
 . ساعة ويقدم عنه الطالب تقريرا ويناقش فيه  120وبعدد ساعات إجمالي ال يقل عن ( يمكن تجزئته)لمدة شهر على األقل 

 

MTE498  3 في هندسة الميكاترونيكس        ( 1) مشروع Cr  

  1 فصل  6 معمل 0 تمارين  1 محاضرات  

   --------المتطلبات

لمجاالت متعددة ألجل حل مشكلة واقعية في إطار فريق  إنجاز مشروع يتم فيه تطبيق كل ما سبق تعلمه من علوم تنتمي : المحتوى

 . جماعي ويقدم الطالب في نهايته تقريرا يناقش فيه أمام لجنة ثالثية
 

MTE499  3 هندسة الميكاترونيكس  ( في2) مشروع Cr 

  2 فصل  6 معمل 0 تمارين  1 محاضرات  

 MTE498: المتطلبات

ما سبق تعلمه من علوم تنتمي لمجاالت متعددة ألجل حل مشكلة واقعية في إطار فريق  إنجاز مشروع يتم فيه تطبيق كل : المحتوى

 . جماعي ويقدم الطالب في نهايته تقريرا يناقش فيه أمام لجنة ثالثية

 
 
 



 

  

 :  الباب الخامس

برنامج درجة البكالوريوس في هندسة البناء والتشييد  

 بنظام الساعات المعتمدة 
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 تعريف البرنامج  . 1

في   سريعة  تغيرات  عموما    احتياجاتتحدث  الهندسية  المجاالت  في  واضحا  ذلك  ويبدو  المحيطة،  والدول  بمصر  المحلي  السوق 

للخريج   أن  فتجد  خصوصا،  والتشييد  البناء  أعمال    )مثال(وأعمال  مجال  في  شديد  ونقص  اإلنشائية  بالنواحي  معقولة  دراية 

ا   )علي العكس(التشطيبات، أو   لمجال اإلنشائي، ويرجع ذلك إلي دراسة الطالب  دراية معقولة بأعمال التشطيبات ونقص شديد في 

إثنين علي األكثر من مقررات الهندسة المعمارية، وفي نفس الوقت ال يدرس طالب قسم   بقسم الهندسة اإلنشائية لمقرر واحد أو 

 . العمارة إال قشورا سطحية عن المنشآت الخرسانية والمعدنية وأساسات المباني

ما لم يكن علي دراية معقولة    واالقتصادالمعماري ال يستطيع أن يحقق متطلبات الجودة والكفاية    وفي حقيقة األمر فإن المهندس

النواحي الجمالية وتحقيق    علىالنواحي المعمارية في التصميم للحفاظ    اعتباروبالمثل يلزم المهندس اإلنشائي  .  بنظريات اإلنشاءات

ولذا فإن السوق في حاجة إلي مهندس علي دراية معقولة بالنواحي اإلنشائية والمعمارية لتحقيق .  الغرض المنشأ من أجله المبني

المناسب منها للمشروع وكذلك اقتصادياته    واختيارذلك طرق التشييد القديمة والحديثة    إلى األمان والكفاية والجمال للمبني، يضاف  

 .  وبرنامج التنفيذ الخاص به وتقييم مراحل التنفيذ 

وتعتمد الدراسة على نظام  .  درجة بكالوريوس جديدة في مجال الهندسة   علىؤهل برنامج هندسة البناء والتشييد الطالب للحصول  ي

وحيث أن مجاالت الهندسة تتسع للعديد من الموضوعات،  .  ولغة الدراسة األساسية بالبرنامج هي اللغة اإلنجليزيةالساعات المعتمدة 

يقدم البرنامج عددا من المقررات  .  لتغطى جميع مجاالت الهندسة المرتبطة بالتخصص   االختياريةررات  فقد تم تصميم عدد من المق 

وفي نهاية المستويين  .  في المستويات الثالثة األولى لتزويد الطالب باألساسيات المطلوبة للدراسة في البرنامج(  اإلجبارية)الالزمة  

 .  ومقررات التصميم األساسية   االختياريةالثالث والرابع يختار الطالب عددا من المقررات 

ويربط البرنامج بين ثالثة تخصصات رئيسية بينها صالت وثيقة وتعتمد علي عدد من المقررات األساسية المشتركة، وهذه  

 : التخصصات هي

 الهندسة اإلنشائية  - أ 

 ما في ذلك إدارة مشروعات التشييد هندسة التشييد ب - ب

 الهندسة المعمارية  - ت

وقد روعي أن تشمل قائمة المقررات مقررات إجبارية مشتركة بين التخصصات الثالثةة والتةي يحتاجهةا الطالةب للتخةرن كمهنةدس 

مةق فيةه أو توزيةع يمكةن للطالةب أن يختةار اتجاهةا مةا ليتع  االختياريةة،تشييد ويناء، وفي نفس الوقت أضيف عةددا مةن المقةررات  

 . أكثر من إتجاه علىإهتماماته 

 معلومات أساسية. 2

 رؤية البرنامج  2.1

 . التميز في مجال هندسة البناء والتشييد علي المستوي المحلي واإلقليمي

 رسالة البرنامج 2.2

العمل المحلي واإلقليمي وخدمة  إعداد خريج متميز في مجال هندسة البناء والتشييد من خالل عملية تعليمية متطورة تواكب سوق  

 . المجتمع

 أهداف البرنامج 2.3

والتشييد  - أ  البناء  هندسة  مجال  فى  ومدربة  مهيأة  كوادر  التعليم  أساس    على  إعداد  جودة  لضمان  القومية  الهيئة  معايير 

 . واالعتماد

فى - ب البناء    اإلسهام  هندسة  مجال  فى  المؤهلين  والباحثين  المتميزين  المهندسين  من  جيل  وتكوين  المهنية  الكفاءة  رفع 

 . والتشييد 

 . بناء جسور تربط بين ما يجرى فى العالم المتقدم من أبحاث وتكنولوجيا متطورة وبين الواقع العملي  - ت

 . كأسلوب حياة وتقدم الوقت والعمل واحترامتنمية الشعور بالمواطنة ودعم روح الفريق   - ث
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البيئية   - ج الخدمات  سبل  وتوفير  وثقافياً  علمياً  المجتمع  لتنمية  خدمتها  فى  العلم  التنمية ووضع  تحقيق خطة  فى  المشاركة 

 . الجديدةللمجتمعات العمرانية 

 . تنمية القدرات البشرية لسد حاجة المجتمعات الجديدة من مهندسي البناء والتشييد - ح

 البرنامجمواصفات خريج  2.4

 Edition  ndNARS 2018, Engineering 2المعايير القومية األكاديمية القياسية   على اعتمادا

ما يلي من   اكتساب يجب أن يكون خريج برنامج هندسة البناء والتشييد قادرا على ( 2020كما ورد باإلطار المرجعي في يناير )

 : المهارات العامة

من   - أ  واسعة  مجموعة  النظريات  إتقان  باستخدام  المكتسبة  المعرفة  وتطبيق  المتخصصة  والمهارات  الهندسية  المعرفة 

 . والتفكير التجريدي في مواقف حقيقية

تطبيق التفكير التحليلي النقدي والنظامي لتحديد وتشخيص وحل المشكالت الهندسية مع مجموعة واسعة من التعقيدات   - ب

 . واالختالفات

 . القيات ومعايير الهندسةالتصرف باحتراف والتمسك بأخ  - ت

 . العمل في وقيادة فريق غير متجانس من المهنيين من مختلف التخصصات الهندسية وتحمل المسؤولية عن أداء الفريق  - ث

 . دورها في تعزيز المجال الهندسي والمساهمة في تطوير المهنة والمجتمع/ التعرف على دوره - ج

 . والطبيعية، والعمل على تعزيز مبادئ االستدامةتقدير أهمية البيئة، المادية   - ح

 . استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة لممارسة الهندسة  - خ

في   - د  االنخراط  القدرة على  الحياة وإظهار  التعلم مدى  في  والمشاركة  الذات،  وتطوير  التعلم  الكاملة عن  المسؤولية  تحمل 

 . علميالدراسات العليا والبحث ال

األكاديمية - ذ  التحديات  مع  للتعامل  مختلفة  جماهير  مع  مختلفة  ولغات  وأدوات  وسائط  باستخدام  بفعالية  المهنية  / التواصل 

 . بطريقة نقدية وإبداعية 

 . إظهار الصفات القيادية وإدارة األعمال ومهارات تنظيم المشاريع  - ر 

 الخريج طبقا للمعايير القومية األكاديمية كفاءات 2.5

 ( فإن الخريج يجب أن يكون قادراً على: NARS 2018اعتماداً على المعاير األكاديمية القومية القياسية ) 

1A:  تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق األسس الهندسية والعلوم والرياضيات األساسية . 

2A:   وإجراء وتطوير  والحكم  / التجارب  اإلحصائية  التحليالت  واستخدام  النتائج،  تقييم  البيانات،  وتفسير  تحليل  المحاكاة،  أو 

 . الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج

3A:   االعتبار بعين  األخذ  مع  االحتياجات  تلبي  التي  التكلفة  حيث  من  فعالة  حلول  إلنتان  الهندسي  التصميم  عمليات  تطبيق 

و الثقافية  والتطوير  العوامل  التصميم  سياقات  في  األخرى  والجوانب  واألخالقية  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 

 . المستدامين 

4A:   االستفادة من التقنيات المعاصرة، الممارسات والمعايير وإرشادات الجودة، متطلبات الصحة والسالمة، والقضايا البيئية

 . ومبادئ إدارة المخاطر 

5A:  ب التحقيق كجزء ال يتجزأ من التعلمممارسة تقنيات البحث وأسالي . 

6A:  التخطيط واإلشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية، مع مراعاة المتطلبات األخرى . 

7A: العمل بكفاءة كفرد وعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات . 

8A:  صرةمع مجموعة من الجماهير باستخدام األدوات المعا  -بيانيا وشفهيا وخطيا -التواصل بفعالية . 

9A: استخدم التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات تنظيم المشاريع والقيادة . 

10A: اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة وممارسة استراتيجيات التعلم . 

 له بعض الجدارات الخاصة وهي كما يلي:   هندسة البناء والتشييدوباإلضافة إلى الجدارات لمعظم البرامج الهندسية فان برنامج 

1B:   القياسات أو  العددية  التقنيات  إما  باستخدام  التحتية  والبنية  المباني  لبناء  والمستدامة  المناسبة  التكنولوجيات  اختيار 

و خ / الفيزيائية  من  االختبار  وتقنياتهاأو  المدنية  الهندسة  مفاهيم  من  كاملة  مجموعة  تطبيق  والميكانيكا  :  الل  التحليل 

 . اإلنشائية، خواص ومقاومة المواد، علم المساحة، ميكانيكا التربة، والهيدرولوجيا وميكانيكا الموائع
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2B:   سند ومنشآت  واألساس  والفوالذية  المسلحة  الخرسانة  لهياكل  األمثل  التصميم  من    ،التربةتحقيق  األقل  على  وثالثة 

النقل والمرور، الطرق والمطارات، السكك الحديدية، األعمال الصحية، الري، الموارد  : موضوعات الهندسة المدنية التالية

 . أو أي مجال ناشئ آخر متعلق بالهندسة المدنية  والموانئ،المائية  

3B:   عمليات وإدارة  وضبط    البناء،تخطيط  البناء  عيوب  والمواد    الجودة،معالجة  البناء  في  السالمة  تدابير  على  الحفاظ 

 . وتقييم اآلثار البيئية للمشاريع  المستخدمة،

4B:  التعامل مع العطاءات والعقود والقضايا المالية بما في ذلك التأمين على المشاريع والضمانات . 

1D:  وبيئتهم، ل فهم العالقة بين المباني ومستخدميها، بين المباني  إنتان تصميمات تلبي متطلبات مستخدمي المباني من خال  

 . اإلنسان واحتياجاتوالحاجة إلى االرتباط بين المباني 

 توافق مقررات البرنامج مع الكفاءات المطلوبة

 NARS 2018  لة كفاءات الخريج طبقا

 يو المست رر ذكود المق  سم المقرر إ
D1 B4 B3 B2 B1 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

              X 
  1تفاضل و تكامل 

 (1)رياضيات  
BAS011 

0
0
0
 

              X ( 1ميكانيكا ) BAS021 

             X X ( 1فيزياء) BAS031 

             X X  كيمياء هندسية BAS041 

              X  رسم هندسي PDE052 

       X          ( 1إنجليزية )لغة UNR061 

              
X  2تفاضل و تكامل  

 (2)رياضيات  
BAS012 

              X ( 2ميكانيكا ) BAS022 

             X X ( 2فيزياء) BAS032 

              X  الرسم المدني IHE101 

           X X  X  هندسة اإلنتان PDE051 

       X          ( 2إنجليزية )لغة UNR062 

    X         X  
خواص ومقاومة  

 المواد 
STE103 

1
0
0
 

    X           ( 1تحليل إنشائي ) STE101 

              X 
معادالت تفاضلية  

 (3)رياضيات  
BAS113 

              X 
نظرية احتمال  

 وإحصاء
BAS115 

X               

إنشاء معماري  

فنية  وتركيبات 

 وصحية 

ARC101 

       X         كتابة تقارير فنية ENG111 

    X            مواد تشييد البناء STE102 

   X             قوى وآالت كهربية ELE151 

              X 
دوال خاصة  

 (4)رياضيات  
BAS114 

    X            المساحة المستوية PWE101 

X               ( 1تصميم معماري ) ARC102 

X               ( 1نظرية العمارة ) ARC103 

            X   
تاريخ الهندسة  

 التكنولوجيا 
UNR171 

    X            تكنولوجيا الخرسانة STE205 

2
0
0
 

 X               اقتصاديات التشييد STE206 

    X           ( 2تحليل إنشائي ) STE202 

              X 
تحليل عددي  

 (5)رياضيات  
BAS215 

    X           
جيولوجيا هندسية  

 وميكانيكا التربة 
STE204 

       X        
مهارات االتصال  

 والعرض 
UNR241 
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 NARS 2018  لة كفاءات الخريج طبقا

 يو المست رر ذكود المق  سم المقرر إ
D1 B4 B3 B2 B1 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

   X            
أساليب ومعدات  

 التشييد 
STE207 

   X       X X    ( 1خرسانة مسلحة ) STE203 

   X X            رسومات تنفيذية ARC203 

   X            
تخطيط نقل وهندسة  

 مرور 
PWE201 

    X           هيدروليكا IHE201 

            X   
القانون وحقوق  

 اإلنسان 
UNR281 

  X              إدارة المشروعات ENG412 

     X X X X X      
 ( 1) تدريب

 )فصل صيفي(
STE201 

 X              
المواصفات وحساب  

 الكميات  
STE315 

3
0
0
 

   X       X X    ( 1منشآت معدنية ) STE305 

    X      X     ( 3تحليل إنشائي ) STE302 

   X       X X    ( 2خرسانة مسلحة ) STE303 

 STE3XX (  1اختياري )                

 STE3XX (2اختياري )                

   X       X X    ( 2منشآت معدنية ) STE306 

   X             ( 1أساسات) STE307 

   X            ( 3خرسانة مسلحة ) STE304 

  X             
إدارة مشروعات  

 التشييد 
STE308 

 X              
العقود والقوانين في  

 التشييد 
STE316 

     X X X X X      
( )فصل  2) تدريب

 صيفي( 
STE301 

  X       X X     
دراسات في مجال  

 الهندسة اإلنشائية 
STE309 

   X            

تصميم المنشآت  

المقامة من الطوب  

 والطوب المسلح 

STE310 

            X    التشييد المستدام STE311 

X  X X            
فحص وصيانة  

 المنشآت 
STE312 

  X         X    
ضبط وتأكيد الجودة  

 في المنشآت 
STE313 

X                ( 2) تصميم معماري ARC301 

X           X X   
التحكم البيئي  

 والتغير المناخي 
ARC302 

X  X             
نمذجة معلومات  

 البناء 
ARC303 

   X            
هندسة الري  

 والصرف 
IHE302 

   X            
تصميم المنشآت  

 المائية 
IHE303 

    X           
المساحة  

 الطبوغرافية 
PWE302 

    X           
الخرائط ونظم  

 المعلومات الجغرافية 
PWE303 

     X X X X X      ( 1مشروع تخرن ) STE401 

4
0
0
 

    X      X     
طريقة العناصر  

 المحددة 
STE403 

   X             ( 2أساسات) STE405 

   X            
الهندسة الصحية  

(1) 
PWE401 

   X             هندسة الطرق PWE402 

  X              تقييم المشروعات STE406 
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 NARS 2018  لة كفاءات الخريج طبقا

 يو المست رر ذكود المق  سم المقرر إ
D1 B4 B3 B2 B1 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

     X X X X X      ( 2مشروع تخرن ) STE402 

    X            مواد التشييد الحديثة STE404 

 STE4YY (3اختياري )                

 STE4YY (4اختياري )                

 X               التسويق UNR 471 

            X   
آداب وأخالقيات  

 المهنة 
UNR461 

   X             ( 4) خرسانة مسلحة STE407 

   X             ( 3) منشآت معدنية STE408 

    X             إنشائية ديناميكا STE409 

    X           
تحليل وتصميم  

 المباني العالية 
STE410 

    X           
تصميم المنشآت  

 القشرية 
STE411 

   X            
الخرسانة سابقة  

 اإلجهاد 
STE412 

    X           
نظرية الضاغط  

 والشداد 
STE413 

   X            
تصميم العناصر  

 اإلنشائية المركبة 
STE414 

   X            
ترميم وتدعيم  

 المنشآت الخرسانية 
STE415 

   X            
نظم سند جوانب  

 الحفر 
STE416 

   X            
  الهندسة الصحية

(2) 
PWE403 

  X             
إدارة نظم المعلومات  

 في التشييد 
STE417 

  X             
مشروعات  مراقبة  

 التشييد 
STE418 

  X         X    
إدارة المخاطر في  

 مشروعات التشييد 
STE419 

    X      X     
تطبيقات الحاسب في  

 الهندسة اإلنشائية 
STE420 

   X             هندسة الموانئ IHE401 

X                ( 3) تصميم معماري ARC401 

X                ( 4) معماري تصميم ARC402 

X               ( 2) إنشاء معماري ARC403 

X               ( 2) نظرية العمارة ARC404 

 نظام تكويد المقررات . 3

يطرحه، ويكون الجزء األول من كود المقرر هةو  الذي العلمي، ويرتبط المقرر بالقسم (1رقم )يتم تكويد المقررات طبقا للشكل  

رقةم  الثةانيمن كود المقرر من ثالثة أرقام يمثةل أولهةا المسةتوى، بينمةا يمثةل الةرقم   الثاني، ويتكون الجزء  العلميكود القسم  

ال تةدل . ، ويعبر الرقم الثالث عن مسلسل للمقةررات فةى التخصةص الةدقيق بةنفس الفرقةةالعلميالتخصص الدقيق داخل القسم  

متطلبةات هندسةية أو مقةررات  تعطى فيها الدرجة فبعضها يمثةل متطلبةات جامعةة أو  التيجميع هذه األحرف على التخصصات  

 . تخصصية
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 ( نظام تكويد المقررات 1شكل )

عادة يعطى فيه هذا المقرر، ولكن هذه المواعيد قابلة للتغيير كما أنه ال يتم تدريس   الذي  الدراسييشير كود المقرر إلى الفصل  

ل دراسى تعرض شئون الطالب بالكلية جدوال بالمقررات التى سةوف يةتم تدريسةها جميع المقررات كل عام، وقبل بداية كل فص

 . فى هذا الفصل ومواعيد تدريسها والقائمين على التدريس

 

 برنامج هندسة البناء والتشييد ومحتوياته لهيك .4

 : ساعة معتمدة موزعة كالتالي 163يتكون هيكل برنامج هندسة البناء والتشييد من  

 متطلبات الجامعة 4.1

ي من التعليم الجامعي ليس فقط إعداد الطالب للمهن الناجحة ولكن أيًضا لتزويدهم بالمعرفة والمهارات الالزمة ةالغرض الرئيس

عالوة على ذلك، تساعد جامعة المنصورة الطالب على اكتساب فهةم تقةديري للبيئةات .  لتطوير هوية شخصية عقالنية وناجحة

تتكةةون متطلبةةات الجامعةةة فةةي بةةرامج . والثقافيةةة التةةي يعيشةةون فيهةةا وأدوارهةةم فةةي المجتمةةع وخةةدمات المجتمةةعالطبيعيةةة 

، والتي يتم استيفائها من خالل اسةتكمال سةبعة (ساعة معتمدة  163٪ من إجمالي  8.125)ساعة معتمدة    13البكالوريوس من  

 (. 1)جدول مقرارت والتي تتضح في ( 7)

 

 (س  163من إجمالي  %7.975= ساعة معتمدة  13)إجبارية كمتطلبات جامعة  مقررات - (1)جدول 

 توزيع الدرجات 
 الحمل 

ساعات  

 معتمدة 
سم المقرر إ  كود المقرر  

نهاية  

 الفصل 
أعمال  

 فصلية 

منتصف 

 فصل 

( 1) لغة إنجليزية  2 5 20 30 50  UNR061 

 UNR062 ( 2) لغة إنجليزية  2 5 20 30 50

 UNR171 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا  1 2 20 30 50

 UNR241 مهارات االتصال والعرض  2 5 20 30 50

 UNR281 القانون وحقوق اإلنسان  2 4 20 30 50

 UNR461 آداب وأخالقيات المهنة  2 4 20 30 50

 UNR471 التسويق  2 4 20 30 50

 

 

 التخصص الكود
BAS الرياضيات والفيزياء الهندسية 

STE الهندسة اإلنشائية 
PWE هندسة األشغال العامة 

IHE  والهيدروليكاهندسة الري  

ARC هندسة العمارة 

CSE هندسة الحاسبات 

ECE هندسة االتصاالت 

MPE هندسة ميكانيكا القوي 

PDE هندسة اإلنتان 

ELE الهندسة الكهربية 

UNR متطلبات الجامعة 
ENG متطلبات كلية الهندسة 

 

 التخصصات المختلفة(: 9 - 1) االرقام

 ترتيب المقرر(: 9 - 1) األرقام

 

 العام الجامعي )المستوي((: 4 - 0) األرقام



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 
 

 134 الباب الخامس: برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة البناء والتشييد بنظام الساعات املعتمدة 

 

 متطلبات الكلية 4.2

يتم تطبيق جةوهر الكليةة المشةتري فةي جميةع . بالمعرفة والمهارات الالزمة لتطوير مهندس ناجحتزود متطلبات الكلية الطالب 

ويحتوي المتطلب الموحد من المقررات األساسية في الكلية على مقررات المعرفة األساسةية لجميةع .  برامج الساعات المعتمدة

وتتكون متطلبات الكلية  .  دسي والتصميم والتصنيع والكيمياءخريجي الهندسة مثل الرياضيات والفيزياء والميكانيكا والرسم الهن

 ،(سةاعة معتمةدة 163٪ مةن إجمةالي 27.607)سةاعة معتمةدة  45لبرنامج هندسة البناء والتشييد لمرحلة البكةالوريوس مةن 

 (. 2)مقررا إلزاميا، على النحو الوارد في جدول ( 16)ر ةعن طريق إكمال ستة عش استكمالهاوالتي  يتم 

 

 (س 163من إجمالي  %27.607= ساعة معتمدة  45)مقررات إجبارية كمتطلبات كلية  -( 2)جدول 

 توزيع الدرجات 
 متطلب سابق  الحمل 

ساعات  

 معتمدة 
سم المقرر إ  كود المقرر  

نهاية  

 الفصل 
أعمال  

 فصلية 
 عملى 

منتصف 

 فصل 

( 1رياضيات  ) 1تفاضل وتكامل  3 ال يوجد  8 20 0 30 50  BAS 011 

( 1)ميكانيكا   3 ال يوجد  8 20 0 30 50  BAS 021 

50 30 0 20 8 BAS011 3  ( 2رياضيات  ) 2تفاضل وتكامل  BAS 012 

50 30 0 20 8   BAS021    3   ( 2)ميكانيكا  BAS 022 

( 1)فيزياء   3 ال يوجد  9 20 10 20 50  BAS 031 

( 2)فيزياء   3 ال يوجد  9 20 10 20 50  BAS 032 

 BAS 041 كيمياء هندسية  3 ال يوجد  9 20 10 20 50

 PDE 051 هندسة اإلنتان  3 ال يوجد  8 20 10 20 50

 PDE 052 رسم هندسي  3 ال يوجد  10 20 0 30 50

50 30 0 20 6 UNR062 2  كتابة تقارير فنية ENG 111 

50 30 0 20 8 BAS012 3  ( 3رياضيات ) معادالت تفاضلية  BAS 113 

50 30 0 20 8 BAS113 3  ( 4رياضيات ) دوال خاصة  BAS 114 

50 30 0 20 6 BAS012 2  نظرية احتماالت وإحصاء BAS 115 

50 30 0 20 8 BAS032      3  قوى وآالت كهربية ELE 151 

50 30 0 20 8    BAS114   3  ( 5رياضيات ) تحليل عددي  BAS 215 

 ENG 412 إدارة المشروعات  2 ال يوجد  6 20 0 30 50

 

 متطلبات التخصصين العام والدقيق  4.3

سةاعة   105تتكون متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق في برنامج هندسة البناء والتشييد لمرحلةة البكةالوريوس مةن  

 87مقررا إلزاميا بما يعادل  34، والتي يتم استيفائها من خالل إكمال عدد (ساعة معتمدة 163٪ من إجمالي 64.417)معتمدة  

ساعات معتمدة  6ساعة معتمدة وتدريبات ميدانية ومشروعات التخرن بما يعادل  12مقررات اختيارية تعادل   4ساعة معتمدة،  

 : كما هو موضح في الجداول التالية

 

 ( س 163من  %53.374=ساعة معتمدة  87)إجبارية كمتطلبات التخصصين العام والدقيق  مقررات -( 3a)جدول 

 توزيع الدرجات 
SWL  متطلب سابق 

ساعات  

 معتمدة 
 إسم المقرر 

كود  

نهاية   المقرر 

 الفصل 
 عملي 

أعمال  

 فصلية 

منتصف 

 الفصل 

50 -- 30 20 9 BAS021 3 ( 1)  تحليل إنشائي STE101 

50 10 20 20 8 BAS031 + BAS021 3  خواص ومقاومة المواد STE103 

50 - 30 20 9 STE101 3 ( 2)  تحليل إنشائي STE202 

50 - 30 20 9 STE202 3 ( 3)  تحليل إنشائي STE302 
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 توزيع الدرجات 
SWL  متطلب سابق 

ساعات  

 معتمدة 
 إسم المقرر 

كود  

نهاية   المقرر 

 الفصل 
 عملي 

أعمال  

 فصلية 

منتصف 

 الفصل 

50 - 30 20 9 STE202 + STE205 3 ( 1)  خرسانة مسلحة STE203 

50 - 30 20 9 STE203 3 ( 2)  خرسانة مسلحة STE303 

50 - 30 20 9 STE303 + STE302 3 ( 3)  خرسانة مسلحة STE304 

50 - 30 20 9 STE202 3  ( 1) منشآت معدنية STE305 

50 - 30 20 9 STE305 3  ( 2) منشآت معدنية STE306 

50 - 30 20 9 STE101 3   جيولوجيا هندسية وميكانيكا التربة STE204 

50 - 30 20 9 STE204 3 ( 1)  أساسات STE307 

50 - 30 20 6 STE103 2   مواد تشييد البناء STE102 

50 10 20 20 7 STE102 2   تكنولوجيا الخرسانة STE205 

50 - 30 20 6 BAS012 2   اقتصاديات التشييد STE206 

50 - 30 20 9 STE206 + ENG412 3   إدارة مشروعات التشييد STE308 

50 -- 30 20 9 PDE052 3   الرسم المدني IHE101 

يوجد  ال 6 20 30 - 50  IHE201 هيدروليكا   2 

يوجد  ال 9 20 20 10 50  PWE101 المساحة المستوية   3 

50 - 30 20 6 IHE201 2 ( 1)  الهندسة الصحية PWE401 

 PWE402 هندسة الطرق   2 يوجد  ال 6 20 30 - 50

50 - 30 20 8 BAS215 + STE302 2 طرق العناصر المحددة   STE403 

50 - 30 20 6 STE205 2  مواد التشييد الحديثة STE404 

50 - 30 20 6 STE307          2 ( 2)  أساسات STE405 

50 - 30 20 5 STE203 2   المواصفات وحساب الكميات STE315 

50 - 30 20 6 STE206 2   أساليب ومعدات التشييد STE207 

50 - 30 20 5 ENG412 2   العقود والقوانين في التشييد STE316 

50 - 30 20 6 STE308 2   تقييم المشروعات STE406 

50 -- 30 20 9 PDE052 3   إنشاء معماري وتركيبات فنية

 وصحية  
ARC101 

50 - 30 20 9 PDE052 3 ( 1)ي  تصميم معمار ARC102 

50 - 30 20 6 ARC102 + ARC101 2   رسومات تنفيذية ARC203 

50 - 30 20 6 PDE052 2 ( 1)  نظرية العمارة ARC103 

50 - 30 20 6 BAS115 2  تخطيط نقل وهندسة مرور PWE201 

50 - 30 20 8 IHE101 + ARC101 3   نمذجة معلومات البناء ARC303 

50 - 30 20 7 STE308 3  إدارة المخاطر في مشروعات التشييد STE419 

 

 ( س163من %7.362= ساعة معتمدة  12)كمتطلبات التخصصين العام والدقيق  اختياريةمقررات  -( 3b)جدول 

 توزيع الدرجات 

SWL  متطلب سابق 
ساعات  

 معتمدة 
المقرر  سمإ  كود المقرر  

نهاية  
 الفصل 

أعمال  
 فصلية 

 عملى 
منتصف 

 فصل ال

دراسات في مجال الهندسة   3 يوجد  ال 9 20 30 -- 50

 اإلنشائية 
STE309 
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 توزيع الدرجات 

SWL  متطلب سابق 
ساعات  

 معتمدة 
المقرر  سمإ  كود المقرر  

نهاية  
 الفصل 

أعمال  
 فصلية 

 عملى 
منتصف 

 فصل ال

50 -- 30 20 9 
STE202 + 

STE102 
تصميم المنشآت المقامة من   3

 الطوب والطوب المسلح
STE310 

50 -- 30 20 9 STE205 3  المستدام التشييد STE311 

50 -- 30 20 9 STE205 3  فحص وصيانة المنشآت STE312 

50 -- 30 20 9 
STE205 

ضبط وتأكيد الجودة في   3

 المنشآت 
STE313 

50 -- 30 20 9 ARC102 3 ( 2)  تصميم معماري ARC301 

50 -- 30 20 9 ARC102 3  التحكم البيئي والتغير المناخي ARC302 

50 -- 30 20 9 IHE201 3  هندسة الري والصرف IHE302 

50 -- 30 20 9 IHE201 3  تصميم المنشآت المائية IHE303 

50 -- 30 20 9 PWE101 3  المساحة الطبوغرافية PWE302 

50 -- 30 20 9 PWE302 3   الخرائط ونظم المعلومات

 الجغرافية 
PWE303 

50 -- 30 20 8 STE304 3 ( 4)  خرسانة مسلحة STE407 

50 -- 30 20 8 STE306 3  ( 3) منشآت معدنية STE408 

50 -- 30 20 8 STE302 3  ديناميكا إنشائية STE409 

50 -- 30 20 8 
STE303+STE30

6+STE302 
 STE410 تحليل وتصميم المباني العالية  3

50 -- 30 20 8 
BAS113+STE3

03+STE302 
 STE411 تصميم المنشآت القشرية  3

50 -- 30 20 8 STE303 3  الخرسانة سابقة اإلجهاد STE412 

50 -- 30 20 8 
STE303 + 

STE302 
 STE413 الشداد الضاغط ونظرية  3

50 -- 30 20 8 
STE203 + 

STE306 
تصميم العناصر اإلنشائية   3

 المركبة 
STE414 

50 -- 30 20 8 STE303 3   ترميم وتدعيم المنشآت

 الخرسانية 
STE415 

50 -- 30 20 8 STE405 3  نظم سند جوانب الحفر STE416 

50 -- 30 20 8 PWE401 3 ( 2)  الهندسة الصحية PWE403 

50 -- 30 20 8 ENG412 3   إدارة نظم المعلومات في

 التشييد 
STE417 

50 -- 30 20 8 STE308 3  مراقبة مشروعات التشييد STE418 

50 -- 30 20 8 STE403 3  الهندسة  تطبيقات الحاسب في

 اإلنشائية 
STE420 

50 -- 30 20 8 STE307 3  هندسة الموانئ IHE401 

50 -- 30 20 8 ARC301 3 ( 3)  تصميم معماري ARC401 

50 -- 30 20 8 ARC401 3 ( 4)  تصميم معماري ARC402 

50 -- 30 20 8 ARC101 3 ( 2)  إنشاء معماري ARC403 

50 -- 30 20 8 ARC103 3  ( 2)  العمارةنظرية ARC404 
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(ساعة معتمدة 6)مقررات المشروع والتدريب العملى والتدريب الميدانى  -( 4)جدول   

 SWL توزيع الدرجات 

 متطلب سابق 
ساعات  

 معتمدة 
سم المقرر إ  

كود  

نهاية   المقرر 
 الفصل 

أعمال  
 فصلية 

 عملى 
منتصف 

 فصل ال

 STE201 البناء والتشييد هندسة  - (1)  تدريب 0 -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- STE201 0 هندسة البناء والتشييد  - (2)  تدريب STE301 

50 -- 50 -- -- 
120 Credit 

Hours 
 STE401 هندسة البناء والتشييد  - (1) مشروع  3

50 -- 50 -- -- STE401 3  هندسة البناء والتشييد  - (2) مشروع STE402 

 

 الدراسية للطالبمقترح الخطة . 5

 دراسيلكل مستوى  والثانيتوضح الجداول التالية مقترح للطالب المنتظم لجدولة المقررات الدراسية فى الفصلين الدراسيين األول 

من المستويات الخمسة للدراسة موضحا بها عدد ساعات الدراسة المقررة كمحاضرات وتمارين ومعامل، كما تبةين عةدد السةاعات 

 . المعتمدة وساعات االتصال
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 ( 000)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي األول

 

 الفصل الدراسي الثاني

 

  

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  سم المقرر إ

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
صل
 ف
ال
عم
 أ

صل 
لف
 ا
ف
ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e 
w

o
rk

 

ل 
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
ال

 

------- 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
  1تفاضل و تكامل 

 ( 1رياضيات )
BAS011 

 BAS021 ( 1) ميكانيكا  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------

 BAS031 ( 1)فيزياء   3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

 BAS041 كيمياء هندسية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

 PDE052 رسم هندسي  3 2 2 -- 6 10 20 30 -- 50 100 -------

 UNR061 ( 1)  لغة إنجليزية 2 1 2 -- 2 5 20 30 -- 50 100 -------

  المجموع  17 11 10 3 25 49     600 

Total Contact hours = 24 hrs/week       Total SWL = 49 hrs/week 

 سابق متطلب 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 سم المقرر إ
 كود  

 المقرر 

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
صل
 ف
ال
عم
 أ

صل 
لف
 ا
ف
ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e 
w

o
rk

 

ل 
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
ال

 

BAS011 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
  2تفاضل و تكامل 

 ( 2رياضيات )
BAS012 

BAS021 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3   ( 2)ميكانيكا BAS022 

 BAS032 ( 2)فيزياء   3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -----

PDE052 100 50 -- 30 20 9 4 0 3 2 3  الرسم المدني IHE101 

 PDE051 اإلنتان هندسة  3 2 -- 3 3 8 20 20 10 50 100 -------

UNR061 100 50 -- 30 20 5 2 -- 2 1 2  ( 2) لغة إنجليزية UNR062 

  المجموع  17 11 10 4.5 21.5 47     600 

Total Contact hours = 25.5 hrs/week       Total SWL = 47 hrs/week 
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 ( 100)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي الثالث 

 الفصل الدراسي الرابع 

 

  

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  المقرر توزيع درجات 

 كود المقرر  سم المقرر إ

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
ع
 أ

ل 
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل 
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
ال
 

BAS031 

BAS021 
100 50 10 20 20 8 4 1 1 2 3 

خواص ومقاومة  

 المواد 
STE103 

BAS021 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 ( 1)  تحليل إنشائي STE101 

BAS012 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
معادالت تفاضلية  

 ( 3رياضيات )
BAS113 

BAS012 100 50 - 30 20 6 3 -- 1 2 2 
  احتمالنظرية 

 وإحصاء 
BAS115 

PDE052 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 

إنشاء معماري  

وتركيبات فنية  

 وصحية 

ARC101 

UNR062 100 50 -- 30 20 6 4 -- -- 2 2  كتابة تقارير فنية ENG111 

  المجموع  16 12 8 1 26 47     600 

Total Contact hours = 21 hrs/week       Total SWL = 47 hrs/week 

 سابق متطلب 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 سم المقرر إ
 كود  

 المقرر 

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
ع
 أ

ل 
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
 م
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L 
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e

e
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o
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ل 
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 م

ن 
ري
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 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
ال
 

STE103 100 50 - 30 20 6 3 -- 1 2 2  مواد تشييد البناء STE102 

BAS032     100 50 - 30 20 8 4 -- 2 2 3  قوى وآالت كهربية ELE151 

BAS113 100 50 - 30 20 8 4 -- 2 2 3 
دوال خاصة  

 ( 4رياضيات )
BAS114 

 PWE101 المساحة المستوية  3 2 1 2 5 9 20 20 10 50 100 ----------

PDE052 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3 ( 1)  تصميم معماري ARC102 

PDE052 100 50 - 30 20 6 3 -- 1 2 2 ( 1)  نظرية العمارة ARC103 

---------- 100 50 -- 30 20 2 1 - - 1 1 
تاريخ الهندسة  

 التكنولوجيا 
UNR171 

  المجموع  17 13 9 2 25 48     700 

Total Contact hours = 24 hrs/weekTotal SWL = 48 hrs/week 
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 ( 200)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي الخامس

 

 الفصل الدراسي السادس 

 

 

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 سم المقرر إ
 كود  

 المقرر 

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
صل
 ف
ال
عم
 أ

صل 
لف
 ا
ف
ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e 
w

o
rk

 

ل 
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
ال

 

STE102 100 50 10 20 20 7 3 1 1 2 2  تكنولوجيا الخرسانة STE205 

BAS012 100 50 - 30 20 6 3 -- 1 2 2 التشييد  اقتصاديات STE206 

STE101 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3 ( 2)  تحليل إنشائي STE202 

BAS114 100 50 - 30 20 8 4 -- 2 2 3 
تحليل عددي  

 ( 5رياضيات )
BAS215 

STE101 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3 
جيولوجيا هندسية  

 وميكانيكا التربة 
STE204 

---------- 100 50 - 30 20 5 3 -- -- 2 2 
مهارات االتصال  

 والعرض 
UNR241 

  المجموع  15 12 8 1 23 44     600 

Total Contact hours = 21 hrs/week       Total SWL = 44 hrs/week 

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 سم المقرر إ
 كود 
 المقرر 

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
صل
 ف
ال
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صل 
لف
 ا
ف
ص
نت
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e
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ل 
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ت 
را
ض
حا
 م

دة 
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STE206 100 50 - 30 20 6 3 -- 1 2 2  أساليب ومعدات التشييد STE207 

STE202+ 
STE205 

 STE203 ( 1)  خرسانة مسلحة 3 2 2 -- 5 9 20 30 - 50 100

ARC102 + 
ARC101 

 ARC203 رسومات تنفيذية 2 2 1 -- 3 6 20 30 - 50 100

BAS115 100 50 - 30 20 6 3 -- 2 1 2   وهندسة مرور نقل PWE201 

 IHE201 هيدروليكا  2 2 1 -- 3 6 20 30 - 50 100 ----------

 UNR281 القانون وحقوق اإلنسان  2 2 -- -- 2 4 20 30 - 50 100 ----------

 ENG412 إدارة المشروعات  2 2 1 -- 3 6 20 30 -- 50 100 ---------

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 ( 1)  تدريب

 ( فصل صيفي )
STE201 

  المجموع  15 13 8 0 22 43     700 

Total Contact hours = 21 hrs/week       Total SWL = 43 hrs/week 
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 ( 300)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي السابع 

 

 الفصل الدراسي الثامن 

 

  

 سابق متطلب 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 سم المقرر إ
 كود 

 المقرر  

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
صل
 ف
ل
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ع
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ل 
ص
لف
 ا
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ص
نت
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L 
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e

e
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o
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ل 
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ن 
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ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
ال
 

STE203 100 50 - 30 20 5 2 -- 1 2 2 
  وحساب  المواصفات

 الكميات  
STE315 

STE202 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3  ( 1) منشآت معدنية STE305 

STE202 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3 ( 3)  تحليل إنشائي STE302 

STE203 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3 ( 2)  خرسانة مسلحة STE303 

IHE101 + 

ARC101 
100 50 - 30 20 8 4 -- 2 2 3 

نمذجة معلومات  

 البناء 
ARC303 

Table (3b) 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3 ( 1)  اختياري STE3XX 

  المجموع  17 12 11 0 26 49     600 

Total Contact hours = 23 hrs/week       Total SWL = 49 hrs/week 

 سابق متطلب 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 سم المقرر إ
 كود 
 المقرر 

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
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ها
 ن

ي 
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ع

 

ية 
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Table (3b) 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3   ( 2)اختياري STE3XX 

STE305 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3  ( 2) منشآت معدنية STE306 

STE204 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3 ( 1)  أساسات STE307 

STE303     +
STE302 

 STE304 ( 3)  خرسانة مسلحة 3 2 2 -- 5 9 20 30 - 50 100

ENG412     +
STE206 

100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3 
إدارة مشروعات  

 التشييد 
STE308 

ENG412 100 50 - 30 20 5 3 -- 0 2 2 
العقود والقوانين في  

 التشييد 
STE316 

( 1)  تدريب  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
فصل  )(  2)  تدريب

 ( صيفي
STE301 

  المجموع  17 12 10 0 28 50     600 

Total Contact hours = 22 hrs/week       Total SWL = 50 hrs/week 
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 ( 400)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي التاسع 

 

 الفصل الدراسي العاشر 

 

  

 سابق متطلب 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 
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ساعة   120

 معتمدة 
 STE401 ( 1)  مشروع تخرن 3 1 4 -- 6 11 -- 50 - 50 100

BAS215    +

STE302 
100 50 - 30 20 8 4 -- 2 2 3 

طريقة العناصر  

 المحددة 
STE403 

STE307  100 50 - 30 20 6 3 -- 1 2 2 ( 2)  أساسات STE405 

IHE201 100 50 - 30 20 6 3 -- 1 2 2 ( 1)  الهندسة الصحية PWE401 

 PWE402 هندسة الطرق  2 2 1 -- 3 6 20 30 - 50 100 -------

STE308 100 50 - 30 20 6 3 -- 1 2 2  تقييم المشروعات STE406 

STE308 100 50 - 30 20 7 3 -- 2 2 3 
إدارة المخاطر في  

 مشروعات التشييد 
STE419 

  المجموع  17 13 12 0 25 50     700 

Total Contact hours = 25 hrs/week       Total SWL = 50 hrs/week 

 سابق متطلب 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 سم المقرر إ
 كود  

 المقرر 
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لم
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STE401 100 50 - 50 -- 12 7 -- 4 1 3 ( 2)  مشروع تخرن STE402 

STE205 100 50 - 30 20 6 3 -- 2 1 2 
مواد التشييد  

 الحديثة 
STE404 

Table (3b) 100 50 - 30 20 8 4 -- 2 2 3 ( 3)  اختياري STE4YY 

Table (3b) 100 50 - 30 20 8 4 -- 2 2 3 ( 4)  اختياري STE4YY 

 UNR 471 التسويق  2 2 -- -- 2 4 20 30 - 50 100 ------------

------------ 100 50 - 30 20 5 3 -- -- 2 2 
آداب وأخالقيات  

 المهنة 
UNR461 

  المجموع  15 10 10 0 23 43     600 

Total Contact hours = 20 hrs/week       Total SWL = 43 hrs/week 
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 لمقررات بكالوريوس هندسة البناء والتشييد العلميالمحتوى 

 متطلبات الجامعة  -أ
 

UNR061  2 ( 1) لغة إنجليزية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

كتابة تقارير وملخصات   -القراءة لقطع علمية متنوعة  -لمحادثات قصيرة وطويلة  االستماع -المهارات األساسية للغة : المحتوى

  التحدث وعرض األفكار بلغة إنجليزية سليمة  -ومقاالت علمية 
References: 

▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR062  2  (2) لغة إنجليزية Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 UNR061: المتطلبات

 اإلعداد لالختبارات القياسية فى اللغة اإلنجليزية-تلخيص النصوص  -تحليل وتفسير نصوص هندسية : المحتوى

References: 

▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR171   1  والتكنولوجياتاريخ الهندسة Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  0 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

أمثلة   -التكنولوجيا والبيئة  -تطور ونشوء الحضارات  دور الهندسة والتكنولوجيا فى -تاريخ الهندسة والعلوم والتكنولوجيا : المحتوى

 الهندسي على تطور النشاط 

References: 

▪ Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 1990, 
ISBN10 0486264122 

 

UNR281 2  القانون وحقوق اإلنسان Cr 

 إجباري  6 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

  –مقدمة للمحاسبة  –نظرة عامة على الهياكل اإلدارية  –أنواع المؤسسات من الوجهة القانونية ) نظم وقوانين المؤسسات : المحتوى

األصول التاريخية  -تشريعات األمن الصناعي والبيئة -تشريعات العمل والقوانين المنظمة للمهن الهندسية  –(  العقود والمواصفات

األجهزة العالمية   -المصادر الوطنية لحقوق اإلنسان -العالمية واإلقليمية ) ان المصادر الدولية لحقوق اإلنس -الفلسفية لحقوق اإلنسان 

 . القائمة علي حماية حقوق اإلنسان

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bookdepository.com/author/Roger-S-Kirby
https://www.bookdepository.com/publishers/Dover-Publications-Inc
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UNR241   2 والعرض مهارات االتصال Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

مهارات التواصل بالعين والتحكم بالصوت واإلشارات ولغة الجسد   -التقديميتخطيط وإعداد العرض  –مهارات االتصال: المحتوى

  مهارات العرض أمام المستثمرين –بنية العرض التقديمي -استخدام المرئيات  -خصائص مقدم العرض  -المظهر المناسب  واختيار
References: 
▪ Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red Globe Press, 2016 
▪ M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, Succex Publishers, 

2016  
▪ Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 

▪ Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi, "Communication skills " Vol.1, Students' coursebook, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2012 

 

UNR461   2 آداب وأخالقيات المهنة Cr 

 إجباري  9 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

دراسات حالة   -السلوك  -كشف المخالفات  -مسئوليات المهندس  -االلتزامات تجاه المجتمع  -العامة ألخالقيات المهنة  المبادئ: المحتوى

 . وقضايا عامة

References: 
▪ Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, "Thinking like 

an engineer", Published by Pearson 2018. 

▪ Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, CA: 
Wadsworth, 2000 

 

UNR471  2 التسويق Cr 

 إجباري  10 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

خطة   –رسم استراتيجية التسويق  –المزيج التسويقي  – عمالءلسلوك الشراء ل –بحوث التسويق   –  منتجاتمبادئ تسويق ال: المحتوى

  –اإلعالن والدعاية  –منتجات جديدة  تطوير –استراتيجية البراند  –شبكة اإلنترنت   التسويق عبر –تحديد السوق المستهدفة   –التسويق 

 . عن تسويق المنتجات حاالت عملية  دراسة –التكاليف واستراتيجيات التسعير  تقدير
 

References: 

▪ Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015, ISBN 13: 9781946135193 

 
 الهندسة متطلبات كلية  -ب
 

BAS011 3 ( 1رياضيات  ) 1تكامل تفاضل و Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

قواعد  –االتصال ونظرية القيمة الوسيطة  –النهايات  –أمثلة دوال  –الدالة العكسية    –تصنيف الدوال    –مفهوم الدالة    : التفاضل:  المحتوى

 الجزئتياالشتتقاق  –المشتقات ذات الرتب العليا  –والبارامترى  الضمنياالشتقاق    –قاعدة السلسلة    –مشتقات الدوال األولية    –االشتقاق  

 . نظريات وخواص التكامل –التكامل غير المحدد  –رسم المنحنيات  –تطبيقات على التفاضل  –

المحددات   –مجموعات المعادالت الخطية  -المعادالتنظرية  –الكسور الجزئية –أس وتطبيقاتها  بأينظرية ذات الحدين  : الجبر

  طرق جاوس المختلفة   –المصفوفات وتطبيقاتها  –وخواصها 
References: 
▪ Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning Private Limited. 

▪ Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & Business Media. 

https://www.lib.umn.edu/publishing
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BAS021   3 ( 1)ميكانيكا Cr 

 إجبارى  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

  -محصلة عدة قوى  –اتزان الجسيم والجسم الجاسئ  –عزم االزدواج   –العزم   –المتجهات والقوى فى الفراغ   –قوانين نيوتن :  المحتوى

  االحتكاك  –القوى الموزعة  –  الهندسيمركز الثقل والمركز 
References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice Hall, New 

Jersey, 2016. 

▪ J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John Wiley & Sons, 
New York, 2016. 

 

BAS012 3 ( 2رياضيات  ) 2تكامل تفاضل و Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS011 ( 1رياضيات ) 1تكامل  تفاضل و: المتطلبات

حساب المساحات والحجوم    –تطبيقات التكامل  –التكامل المعتل –طرق التكامل   –التكامل المحدد وخواصه : التكامل : المحتوى

 الدورانية  

  -القطع الناقص )القطاعات المخروطية  -نقل المحاور  -معادلة زوج من الخطوط المستقيمة  -معادالت الدرجة الثانية : الهندسة التحليلية

  معادلة المستوى  -معادلة الكرة  -( المكافئ القطع  -القطع الزائد 
References: 
▪ Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, Geometry, 

Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 
▪ Hestenes, D. and G. Sobczyk, Clifford algebra to geometric calculus: a unified language for mathematics and 

physics. Vol. 5. 2012: Springer Science & Business Media. 

▪ Grossman, S.I., Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. 2014: Academic Press. 

 

BAS022   3  (2)ميكانيكا Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS021 ( 2رياضيات )  2تكامل تفاضل و:  المتطلبات

  –حركة المقذوفات   –قوانين نيوتن للحركة  -المركبات المماسية والعمودية  -مسار منحنى  فيالحركة  –كينماتيكا الجسيم : المحتوى

   االحتكاك وتطبيقاته –الشغل والطاقة للجسيم
References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 2006. 

▪ F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector Mechanics for 

Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010.  

 

BAS031   3 ( 1)فيزياء Cr 

 إجباري  1 فصل  1,5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

ختواص  –الختواص الميكانيكيتة للمتواد  –الحركتة التذبذبيتة  –الوحدات القياسية واألبعاد  –الفيزيائية  الكميات: المادة صخوا  : المحتوى

 . المرنةالموجات فى األوساط  –الموجات الصوتية  -السطحيالتوتر  –اللزوجة  –الموائع 

اإلنتروبيا  –الديناميكا الحرارية   فيالقانون األول   –النظرية الحركية للغازات  –  الحرارياالنتقال  : الحراريةالحرارة والديناميكية 

  . التمدد الحراري  -مقاييس الحرارة والترمومترات  –للديناميكا الحرارية  الثانيوالقانون 
References:   

▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014.  

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 
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BAS032   4   (2)فيزياء Cr 

 إجباري  2 فصل  1,5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

الجهتد  –قتانون جتاوس  – الكهربتيالفتي    –قتانون كولتوم    –  الكهربتيالمجتال    –الشتحنة والمتادة    : والمغناطيستيةالكهربية  :  المحتوى

 – المغناطيستيالمجتال  –قانون أوم والدوائر البستيطة  –التيار والمقاومة والقوة الدافعة الكهربية   –المكثفات والمواد العازلة    –  الكهربي

 . قانون بايوت وسافارت 

األلياف   -استقطاب الضوء  –التداخل والحيود   –الطبيعة الموجية للضوء ومبدأ هيجن  –الضوء الهندسي: الحديثة ءالضوء والفيزيا

  . النظرية النسبية -الظاهرة الكهروضوئية  –الليزر   –مبادئ نظرية الكم  –نظرية بوهر  –لتركيب الذرى  -الضوئية 
References:   
▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 9th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014., 

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS041 3  كيمياء هندسية Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

اساسيات   –خصائص المحاليل  –العمليات الكيميائية  في  والحراري  المادياالتزان  –الديناميكا الحرارية  –معادالت الحالة : المحتوى

  . موضوعات مختاره للصناعات الكيميائية –وتطبيقاتها  الكهربيةالكيمياء 
References: 

▪ Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry The Central Science", 
Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, (2009). 

 

PDE051  2 هندسة اإلنتان Cr 

 إجباري  2 فصل  2 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

  ( النجارة –التشكيل  –التشغيل   –البرادة  –الحدادة   –السباكة )مقدمة لكل من العمليات اآلتية  : المحتوى
References: 

▪ Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing Technology, 
Production Management and Industrial Economics. Routledge, 2017. 

 

PDE052  2 هندسي رسم Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

الرسم باستخدام الحاسب   –مناظر مساعدة ومصطلحات   –المناظر القطاعية  –الرسم التخطيطي  –الرسومات ثنائية األبعاد : المحتوى

 وثالثية األبعادلألشكال ثنائية 

References: 

▪ Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 

 

 ENG 111  2 كتابة تقارير فنية Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

    UNR061(1) لغة إنجليزية : المتطلبات

أنواع   -تنظيم المستندات اآللي  -خصائص المستندات الفنية  -أساليب الكتابة الفنية  -تحليل الجمهور  -تعريف الكتابة الفنية  : المحتوى

  هيكل أنواع مختلفة من الوثائق التقنية -الوثائق الرسمية وغير الرسمية 
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References: 
▪ G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. Martin's; 2018 
▪ K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016 

▪ M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 

 

BAS113  3 ( 3رياضيات ) معادالت تفاضلية Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS012 ( 2رياضيات ) 2تكامل  تفاضل و: المتطلبات

المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى   -اكثر من متغير وتطبيقات  فيالقيم القصوى للدوال  - الجزئيتطبيقات التفاضل : المحتوى

  . الفراغ  فيالهندسة التحليلية   –حل المعادالت التفاضلية فيتحويل البالس وتطبيقاته  -المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة الثانية  -

References: 
▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

▪ S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & Francis Group, LLC, 2015. 

 

BAS114  3 ( 4رياضيات ) دوال خاصة Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS 113    (3رياضيات  ) معادالت تفاضلية : المتطلب 

  -المشتقات المتجهة  - البواقينظرية  -التكامل المركب  -الدوال ذات المتغيرات المركبة  -تحويل فورير  -متسلسلة فورير : المحتوى

  . السطحيالتكامل  -التكامل الخطى  -التكامالت الثنائية والثالثية 
References: 
▪ J. Brown, and R. Churchill, "Complex Variables and Applications", 9th Edition, McGraw-Hill, 2013. 

▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

 

BAS115   2 وإحصاء نظرية احتماالت Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

  BAS 012(2رياضيات  ) 2تكامل تفاضل و المتطلبات 

االختبارات غير   -الفروض اختبارات -االعتياديالعينات من التوزيع  -التوزيعات االحتمالية  -مقاييس التمركز والتشتت : المحتوى

. المتسلسالت الزمنية -الترابط والتراجع –البارامترية    
References: 

▪ Mary C. Meyer, Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and Practice in RSBN-10: 
1611975778, SIAM (June 24, 2019) 

 

ELE151  3 قوى وآالت كهربية Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ECE 121كهربية دوائر   المتطلبات 

التحكم فى الجهد   -نماذج خطوط النقل  -ونماذج المحوالتنظرية وعمل  -منظومات الثالث أوجه -نظم القوى الكهربية : القوى : المحتوى

 العمل األمثل لنظم القدرة  -القدرة الفعالة وغير الفعالة  -والتردد 

نظرية   -تطبيقات محركات التيار المستمر  -منحنيات العزم والسعة والتيار  -نظرية العمل والتركيب لمحركات التيار المستمر : اآلالت

نظرية العمل   -محركات المغناطيس الدائم ومحركات التيار المستمر ذات اقل قصور ذاتي  -العمل والتركيب للمحركات ذات الخطوة 

 . والتركيب للمحركات الحثية ثالثية الوجه

References: 
▪ Nilsson, J.W. and S.A. Riedel, Electric circuits. 2015: Pearson Upper Saddle River, NJ. 

▪ Slade, P.G., Electrical contacts: principles and applications. 2017: CRC press. 
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BAS 215  3      (5رياضيات ) تحليل عددي Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

  BAS113  (3رياضيات )معادالت تفاضلية  المتطلبات 

تحويل   -مالءمة المنحنيات باستخدام خط مستقيم أو كثيرات الحدود  -الطرق التتابعية  -للمعادالت الخطية  العدديالحل : المحتوى

  . إجراء التفاضل والتكامل عدديا -الفرق المحدود  -خطية العالقات غير الخطية إلى  
References: 
▪ Mazumder, Numerical Methods for Partial Differential Equations, Finite Difference and Finite Volume 

Methods, science direct ,2016. 

▪ Sheldon Rose,  A First course in probability, Eighth edition, 2010, Pearson Prentice Hall. 

 

ENG 412  2 إدارة مشروعات Cr 

 إجباري  7 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

 ال يوجد  المتطلبات 

عناصتر  -. التخطيط، االستراتيجيات للتطبيقات الهندسية المختلفتة -الوظائف اإلدارية األساسية   -أساسيات إدارة المشروعات  :  المحتوى

إدارة الوقت  -إدارة النطاق  -إدارة التكامل  -. إدارة الجودة الشاملة، التحسين المستمر.  التوظيف، التوجيه، التحكم:  إدارة الموارد البشرية

   . دراسات حالة لمشاريع.إدارة المشتريات -إدارة المخاطر  -إدارة االتصاالت  -إدارة التكاليف  -
References: 
▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. Pearson, 2014. 

▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 

 

 بات التخصص العام والتخصص الدقيق متطل -ت

 

STE103  3 خواص ومقاومة المواد 

 إجباري  أول  فصل  1 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

      BAS021 (1)  ميكانيكا+        BAS031  (1)  فيزياء : المتطلبات

  دالش: تأثيرسلوي المواد الهندسية تحت   –ومعايرتها   االختباراتماكينات –المواد  واختباراتمقدمة في خصائص   : المحتوي

مناقشة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية   -الكالل  –الصدم   –، القص اإلستاتيكي اإلستاتيكياإلستاتيكي، الضغط اإلستاتيكي، اإلنحناء 

عامل    اختيار –والخشب ومركبات األلياف    األساسية لمجموعة متنوعة من المواد المتعلقة بالهندسة المدنية مثل الخرسانة واألسفلت

 . ميكانيكا الكسر –أنواع الكسر  –صدأ المعادن   –األمان إلجهادات التصميم  

References 

▪ Neville, A.M., "Properties of Concrete",5th ed., Longman, 2010. 

STE101 3 ( 1)  تحليل إنشائي 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS021     (1)  اميكانيك : المتطلبات

القةوى الداخليةة فةى الكمةرات   –المحددة إسةتاتيكيا    المنشآت  اتزان  –ردود األفعال    –  االرتكازأنواع نقاط    –المحتوي: أنواع األحمال  

 تحليل الجمالونات المحددة إستاتيكيا. –واإلطارات والعقود المستوية المحددة إستاتيكيا 

 خطوط التأثير للكمرات واإلطارات والجمالونات المحددة إستاتيكيا. 

References 

▪ Kassimali, A. "Structural Analysis (Si Edition)".  Stamford USA: Cengage Learning 2011. 
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▪ Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang, Joel T. Lanning, Anne M. Gilbert. "Fundamentals of Structural Analysis". 
McGraw-Hill Education, 2018. 

STE102  2 مواد تشييد البناء 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

       STE103خواص ومقاومة المواد  : المتطلبات

  –( األسمنت  اختبارات –الخصائص الكيمائية والفيزيائية ألنواع االسمنت )األسمنت  -مقدمة عامة عن الخرسانة ومكوناتها : المحتوي

صناعة    -المتقدمة والحديثة  المواد -مواد اإلحالل لألسمنت  –اإلضافات الكيمائية  -( خصائص الركام  -تصنيف الركام )الركام 

. الحديد  –لماء ا –الجبس  –الجير  –الخرسانة الطازجة والمتصلدة   واختباراتخواص    –الخرسانة   

References: 

▪ P.Purushothama Raj, " Building Construction Materials and Techniques".  Pearson Education India, ISBN: 
9789332579118, 2016. 

▪ M L Gambhir, Neha Jamwal, " Building and Construction Materials: Testing and Quality Control, 1e (Lab 
Manual) (Lab Manual Series)".  McGraw Hill Education (India) Private Limited, ISBN: 1259029662, 2014. 

ARC101 3 إنشاء معماري وتركيبات فنية وصحية 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PDE052الرسم الهندسي        : المتطلبات

الرموز والمصطلحات  –( الحديد –الخرسانة  –الطوب    –الحجر  )أساسيات أعمال البناء   –أسس ومبادئ اإلنشاء المعماري    : المحتوي

الطبقات العازلة  –وطرق اإلنشاء بكل نوع والعناصر اإلنشائية ( حوائط حاملة –هيكلية )أنواع المباني  –المعمارية واإلنشائية للمواد 

التطبيقةات  -مواد البناء ومواد التشطيب والمعةدات المسةتخدمة  –طار ريف مياه األمةطرق عزل الرطوبة، تص  -واألرضيات والساللم  

دراسةة طريقةة تنفيةذ المراحةل المختلفةة   –مقدمة للتركيبات والتمديدات الصحية للمبنةي    -مع عمل رسومات تنفيذية مبسطة للمباني  

 . مقدمة للتركيبات الفنية . لعمليات التشييد نظريا وميدانيا بالمواقع

References: 
▪ Ching F. D. K. “Building Construction illustrated, CBS publishers& distributors”, India, 2014. 

ARC102 3 ( 1)  تصميم معماري 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PDE052الرسم الهندسي        : المتطلبات

التصةميمية والمتطلبةات الوظيفيةة ، دراسةة  االعتبةارات -تنمية القدرة إلدراي التكوينات والتشكيالت المعمارية وتصميمها   : المحتوي

المشاريع المبسطة التي تتناول المحددات الجمالية والثقافية والبيئية   -العالقات الوظيفية والتوجيه والخصوصية والتكوينات الفراغية

الرأسةي  واالتصالالداخلية والخارجية والخدمات  الفراغاتوتصميم    استخدامأسس  –للشكل والفراغ المعماري    والوظيفية واإلنشائية

تطبيقات بالنماذن المعمارية  -الطبيعية والمبنية ’ وترتكز تلك المواضيع  إلى االحتياجات البشرية وتفاعلها مع البيئة المحيط  -واألفقي

 .ماري للمشاريعودراسة طرق االخران واإلظهار المع
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References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London, 2019. 
▪ Francis D. K. Ching. “Architectural Graphics”, Amazon Digital Services LLC, April 2015. 
▪ Ernest R. Norling. “Perspective Made Easy (Dover Art Instruction)”, 2012. 
▪ Nikolas, Davies & Jokiniemi, Erkki. “Dictionary of Architecture and Building construction”, 1st Edition. 2008. 
▪ Crosbie, Michael J. “Time Saver Standards for architectural design data”, McGraw Hill book company, New 

York, 2009. 

ARC103 2 ( 1)  نظرية العمارة 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 PDE052الرسم الهندسي       : المتطلبات

 –التجانس  –التماثل  –الوحدة )مبادئ التكوين  -( الخط والمستوي والكتلة)التكوين المعماري  –مفهوم العمارة ونظرياتها    : المحتوي

مفهةوم الفراغةات العامةة  -التةي تةؤثر علةى التصةميم المعمةاري  العوامةل  -أنواع المباني    -....(    -التنوع  –التدرن الهرمي    –اإليقاع  

العالقةات  –أسةاس تةوفير الكفةاءة والراحةة واألمةان   علةىالمعايير والمعدالت التصميمية واإلمكانيات ومحددات التصميم  –والخاصة  

عناصةر الحركةة األفقيةة وعناصةر الحركةة  -االنسان وعالقته بمعةايير تصةميم الفراغةات المعماريةة المقياس وأبعاد جسم  –الفراغية  

 . وحدات الخدمة لألفراد وتجهيز المواد والبنية األساسية –الرأسية في المباني 

References: 

▪ Ching, Francis D.K. “Architecture: form, space and order”, van nostrand reinhold company, 4ed, New Yoek, 
2014. 

▪ Nikos A. Salingaros. “A Theory of Architecture”, 2016. 

IHE101  3 الرسم المدني 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  3 تمارين  2 محاضرات  ت

         PDE052الهندسي الرسم : المتطلبات

حوائط  –حوائط خرسانة عادية  –حوائط طوب   : الحوائط الساندة.  األعمال الترابية للترع والمصارف والطرق  : أعمال الرى  : المحتوي

مختلةف أنةواع .  مختلةف أنةواع القنةاطر.  مختلف أنواع السحارات.   مختلف أنواع  البرابخ.   مختلف أواع الكبارى.   خرسانة مسلحة

الوصالت بالمسةامير    : األعمال المعدنية.   القواعد  –األعمدة    –الكمرات    –البالطات    : الخرسانة المسلحةأعمال  .   األهوسةة.  الهدارات

 . الوصالت بين األعمدة والقواعد –الوصالت بين األعمدة والكمرات  –الوصالت  بين الكمرات  –

References 

▪ Singh, Gurcharan. "Civil Engineering Drawing". Standard publications-Delhi, 2009. 

PWE101  3 المساحة المستوية 

 إجباري  ثان  فصل  2 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 اليوجد :  المتطلبات

 -المختلفة واستخداماتها  هحاأدوات المس -وتطبيقاته   هحاتعريفات وفروع علم المس  -  هحاالمسعلم  مقدمة لرسم الخرائط و:  المحتوي

المختلفةة المسةتخدمة لقيةاس  هحاأدوات المسة -مقدمة للتحكم الرأسي في المسح  -تقنيات تحديد المواقع   -وأنواعها    هحاخرائط المس

المالمةح  -تسوية الشبكة وتوليةد الخطةوط الكنتوريةة  -تطبيقات التسوية  -حساب التسوية  -التسوية العادية والدقيقة   -فرق االرتفاع  

 .مقدمة عن محطة توتال. الطولية والمقاطع العرضية
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References 

▪ Johnson, Aylmer. "Plane and Geodetic Surveying 2nd Edition". CRC Press, 2014. 

▪ Bossler, and Moffit. "Surveying 10th Edition". 2004. 

 الميزان  –التيدوليت  –الشريط  استخدام العملي 

STE202 3 ( 2)  تحليل إنشائي 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

           STE101(  1)  تحليل إنشائي: المتطلبات

 :  المحتوي

  العموديةةالمتجانسة ، توزيةع الضةغوط  قطاعاتال علي العمودية، إجهاد ، توزيع الضغوط   المساحات: خصائص  عموديةال  اتاإلجهاد

االلتةواء ،  عزوممتجانس بسبب قوة القص وال قطاعاتال علي إجهاد القص: إجهاد القص   "core"غير المتجانسة ،  قطاعاتال  علي

المشتركة تحليليًا وبيانيًةا باسةتخدام  جهاداتااللتواء. اإل  عزومإجهاد القص على المسامير والتوصيالت الملحومة بسبب قوة القص و

 . وردائرة مو

References 
▪ George, N. Frantziskonis. "Essentials of the Mechanics of Materials, Second Edition".  USA: DEstech 

Publications, Inc., 2013. 
▪ Pytel, A. and Kiusalaas, J. "Mechanics of Materials Second Edition".  Cengage Learning2012. 
▪ Kelly, Pa. "Solid Mechanics Part I: An Introduction to Solid Mechanics", 

http://homepages.engineering.auckland.ac.nz/~pkel015/SolidMechanicsBooks/Part_I/. 2018. 

STE203 3 ( 1)  خرسانة مسلحة 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

      STE205الخرسانة     تكنولوجيا+            STE202( 2) إنشائي تحليل : المتطلبات

دراسة النظم اإلنشائية ونظم األسقف اإلنشائية وتوزيع  -دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخرسانة وحديد التسليح  :  المحتوي

تصميم األعمةدة القصةيرة والطويلةة  -نحناء إلدراسة سلوي األعضاء الخرسانية تحت تأثير عزوم ا -نشائية إلاألحمال على العناصر ا

نحنةاء وقةوى القةص والشةد والضةغط إلتصميم الكمرات الخرسانية المسلحة تحت تأثير عزوم ا  -تحت تأثير قوى مركزية والمركزية  

ت حةاال -تفاصةيل تسةليح الكمةرات  -دراسة التماسك بين الحديد والخرسانة وطول التماسك  -القطرى بإستخدام طريقة حاالت الحدود 

 . تصميم وتفاصيل تسليح البالطالت الكمرية ذات اإلتجاه الواحد واإلتجاهين(. روخ والترخيمةالش)حدود التشغيل 

References 
▪ Fanella, David A. "Reinforced Concrete Structures: Analysis and Design". McGraw-Hill Professional 

Publishing, 2010. 
▪ Jack C. McCormac, Russell H. Brown. "Design of Reinforced Concrete". 2013. 
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STE204  3 هندسية وميكانيكا التربة  اجيولوجي 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

      STE101  (1)  تحليل إنشائي: المتطلبات

مقدمة في ميكانيكا -ر ةالخرائط الجيولوجية في مص -الصخور وتكوينها وأنواعها    -مقدمة عن الجيولوجيا وأصول األرض    : المحتوي

تعريفةات   -المصةطلحات والخصةائص الحجميةة والوزنيةة   :  تكةوين التربةة  -التربة وخصائصها ؛ أنواع التربة وهيكل التربةة  :  التربة

-أنظمةة تصةنيف التربةة -دمةك التربةة  –قوام التربةة وحةدود إتربةرن   -التحليل الميكانيكي للتربة -وعالقات خاصة بميكانيكا التربة   

سةريان  –مقدمة في هيدروليكا التربة -( تحليل اإلجهادات داخل التربة)حساب إجهادات التربة نتيجة وزنها ونتيجة األحمال الخارجية 

ضةغط التربةة  -التةدعيم والهبةوط–قةوة القةص  -ريان ثنةائي اإلتجةاه ةالسة  –اإلتجاه  ريان أحادي  ةنفاذية التربة والس  –الماء في التربة

 . إتزان الميول -الجانبى 

References 
▪ Das, Braja M., “Principles of Foundation Engineering,” 2010. 
▪ "Egyptian Code for Soil Mechanics and Design and Execution of Foundations", 2002. 
▪ Barnes, G. E. "Soil Mechanics: Principles and Practice". Macmillan Education UK, 2000 

STE205  2 تكنولوجيا الخرسانة 

 إجباري  أول  فصل  1 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE102مواد تشييد البناء     : المتطلبات

   : المحتوي
. الطةرق الوضةعية -طرق التصميم الهندسى : تصميم الخلطات الخرسانية . ضافاتإلا -ماء الخلط    -الركام    -سمنت  إلا  : مواد الخرسانة

 -فواصةل االنكمةا   -فواصل الحركةة  -فواصل الصب  -المعالجة  -الدمك  -الصب  -النقل    -الخلط    -تخزين المواد    : صناعة الخرسانة
مشاكل صب الخرسانة فةى األجةواء  -تعريف األجواء الحارة  : صب الخرسانة فى األجواء الحارة . الخرسانة الجاهزة -الفرم والشدات  

 -القابليةة للتشةغيل  -القةوام  : خةواص الخرسةانة  الطازجةة. حتياطات الواجب إتباعها لصب الخرسانة فى األجواء الحةارةإلا  -الحارة  
 -مقاومة القةص  -مقاومة الشد  -مقاومة الضغط  : الخرسانة المتصلدة خواص. النضح والنزيف   -اإلنفصال الحبيبى    -تماسك الخلطة  
مطرقةة   : اإلختبةارات غيةر المتلفةة  -التحمل مةع الةزمن والنفاذيةة    -المرونة والزحف    -التغيرات البعدية للخرسانة    -مقاومة التماسك  

 -الخرسةانة البوليمريةة  : الخرسةانات الخاصةة. ضةبط جةودة الخرسةانة.  إختبار القلةب الخرسةانى  -الموجات فوق الصوتية    -االرتداد  
 . الخرسانة الخفيفة -خرسانة األلياف 

References 

▪ Neville, A.M., "Properties of Concrete",5th ed., Longman, 2010. 

STE206 2 التشييد  اقتصاديات 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS012     ( 2رياضيات  )  2تفاضل و تكامل  : المتطلبات

القيمةة   –مفهةوم تحليةل إقتصةاديات المبةانى    –أهميةة دراسةة اإلقتصةاد الهندسةى    –المفاهيم األساسية لإلقتصاد الهندسى  :  المحتوي

التقيةيم اإلقتصةادى للبةدائل بطريقةة . والمتغيرةالتدفقات النقدية والقيمة الحالية للدفعات الثابتة   –الزمنية للنقود وتكاليف دورة الحياة

تطبيقات فى مجال صناعة التشييد، اإلهالي، تقدير .  تحليل نسبة التكلفة والفائدة  -تكاليف دورة الحياة    -القيمة الحالية والعائد الداخلي  

 . تكلفة تشغيل وتأجير المعدات،اإلحالل، الربح وغيرها من تكاليف التشييد

References 

▪ Danny Myers, "Construction Economics: A New Approach ", 2nd edition, Routledge; , 2008. 
▪ Stephen L. Gruneberg, "Construction Economics: A New Approach ", Springer Nature, DOI 
▪ https://doi.org/10.1007/978-1-349-13998-9; , 1997. 
▪ D.G. Newnan, J. Whittaker, T.G. Eschenbach and J.P. Lavelle, “Engineering economic Analysis”, 3rd edition, 

Don mills, Toronto, Ontario, 2014. 
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STE207  2 أساليب ومعدات التشييد 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

       STE206التشييد  اقتصاديات: المتطلبات

ظةم سةند جوانةب ننظم نزح المياه الجوفية وطرق تصميمها،   –الخرسانة، الحفر، الشدات، األنفاق    : التشييدطرق    –مقدمة    : المحتوي

 –العوامل التي تؤثر على إختيار معدات التشةييد وحسةاب اإلنتاجيةة  -وتشغيل المعدات  امتاليتكاليف   -الحفر، تخطيط مواقع التشييد  

إنتان الخلطات األسفلتية  -تصميم شدات المباني الخرسانية   –األونا    –نزح المياه   -دمك  تثبيت التربة ومعدات ال –نقل وحفر التربة  

 . الساخنة وفردها

References 

▪ Leonhard E. Bernold, " Construction Equipment and Methods: Planning, Innovation, Safety", Wiley (1602), 

2013 

ARC303  2 نمذجة معلومات البناء 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 ARC101إنشاء معماري وتركيبات فنية وصحية      +    IHE101الرسم المدني      : المتطلبات

Introduction to Building Information Modeling (BIM) and its applications in construction - Starting 
and developing of a BIM - Creating basic building and structural components - Viewing and 
presenting the model - Detailing, drafting and clash detection - Massing studies - Creating 
documentation standards - Creating Bill of Quantities (BOQ) and schedules - Templates and file 
management - Project collaboration and work sharing - Working with families.  

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London, 2019. 
▪ Francis D. K. Ching. “Architectural Graphics”, Amazon Digital Services LLC, April 2015. 
▪ Ernest R. Norling. “Perspective Made Easy (Dover Art Instruction)”, 2012. 
▪ Nikolas, Davies & Jokiniemi, Erkki. “Dictionary of Architecture and Building construction”, 1st Edition. 2008. 
▪ Crosbie, Michael J. “Time Saver Standards for architectural design data”, McGraw Hill book company, New 

York, 2009. 

ARC301 3 ( 2)  تصميم معماري 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

       ARC102(1)معماري تصميم : المتطلبات

تحليل عناصر المشاريع متوسةطة المقيةاس   -دراسة تقنيات األداء التصميمي    -تناول العملية التصميمية بأبعادها المختلفه  :  المحتوي

دراسةة أهميةة الفكةرة اإلنشةائية فةي تشةكيل الفراغةات  –روعات فةى مرحلةة التصةميم ةمبادئ دراسةة األثةر البيئةى للمشة  –والتركيب

التطبيق بمشاريع تعليميةه ودراسةة الفراغةات المعماريةة مةن حيةث الكةم   -النظم اإلنشائية البسيطة والوظيفة المعمارية   –المعمارية  

 . والكيف

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London, 2019. 
▪ LAWSON, Bryan. “The Language of Space”, Architectural Press, Oxford, 2015. 
▪ Annie R. Prerace, Yong Han Ahn and HanmiGlobal. “Sustainable Buildings and Infrastructure”, by Routledge 

in USA and Canada, 2012. 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 
 

 155 الباب الخامس: برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة البناء والتشييد بنظام الساعات املعتمدة 

 

 

 

 

  

ARC302  3 التحكم البيئي والتغير المناخي 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

       ARC102(1)معماري تصميم : المتطلبات

دراسة المؤثرات الحرارية على االنسان في الفراغ المعماري والعمراني، وكيفية خلق بيئة معمارية ضمن نطاق الراحة  

 امكانية التطبيق من خالل برمجيات محاكاة الحرارة وحركة الرياح والصوت والضوء للمباني. الحرارية، دراسة  

دراسة الطرق الحسابية المختلفة لزوايا االشعاع الشمسي على المبنى وطرق التعامل معتته للحتتد او لالستتتزادة متتن الضتتوء او 

 الحرارة حسب النطاق البيئي للموقع.

References: 

▪ Dynamic thermal environment and thermal comfort, Y. Zhu  Q. Ouyang  B. Cao  X. 

Zhou  J. Yu First published:14 July 2015 

▪ Renewable and Sustainable Energy Reviews, Science  direct journal, vol 65 

▪ Architectural acoustics, M Long - 2005 

▪ Environmental and architectural acoustics,Z Maekawa, J Rindel, P Lord - 2010 
 

ARC203 2 رسومات تنفيذية 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 ARC101إنشاء معماري وتركيبات فنية وصحية     +       ARC102  (1)  تصميم معماري: المتطلبات

الرسةومات التنفيذيةة  إلعةداددراسةة تفصةيلية   -أسس إعداد وتوضيح جميع العناصر في المساقط والقطاعات والواجهةات    : المحتوي

وإعةداد أبحةاث فةي الطةرق اإلنشةائية المختلفةة  -دراسة تفصيلية من خالل التنفيذ فةي المواقةع   -المعمارية الكاملة للمشاريع الكبيرة  

إعةداد الرسةومات التنفيذيةة المعماريةة الكاملةة لتلةك   -ت الكبيةرة لمبةاني متخصصةة ومتنوعيةة  والحديثة لتغطية البحةور والمسةطحا

 . عمل زيارات ميدانية لمواقع مشروعات هندسية تحت اإلنشاء لدراسة التفاصيل التنفيذية على الطبيعة -المشاريع 

References: 

▪ Rosemary Kilmer, W. Otie Kilmer. “Construction Drawings and Details for Interiors”, 3rd Edition, January 
2016. 

STE201 0 ( 1)  تدريب 

 إجباري  صيفي  فصل  0 معمل  0 تمارين  0 محاضرات  ت

 ----: المتطلبات

Training on industrial establishments relevant to the program. Training lasts for total of 120 hours, 

during a period about four weeks. The program training advisor schedules at least one follows up 

visit to the training venue and formally report on performance of trainee(s). A Mentor in the 

industrial establishment provides a formal report on the student's performance during training. The 

student submits a formal report and presentation to be evaluated by a panel of three members 

with one member being an external examiner appointed from industry or other colleges of 

engineering. The course is graded as Pass/Fail grade- system.  

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ARosemary+Kilmer
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AW.+Otie+Kilmer
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STE301 0 ( 2)  تدريب 

 إجباري  صيفي  فصل  0 معمل  0 تمارين  0 محاضرات  ت

 ( 1)  تدريب: المتطلبات

Training on industrial establishments relevant to the program. Training lasts for total of 120 hours, 

during a minimum period of four weeks. The program training advisor schedules at least two follow-

up visits to the training venue and formally report on performance of trainee(s). A Mentor in the 

industrial establishment provides a formal report on the student's performance during training. The 

student submits a formal report and presentation to be evaluated by a panel of three members 

with one member being an external examiner appointed from industry or other colleges of 

engineering. The course is graded as Pass/Fail grade- system. 

IHE201  2 هيدروليكا 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 ------: المتطلبات

المستقر    لالنسيابالطاقة  اعتبارات -الموائع  انسيابكينماتيكا  -الطفو والتعويم   -الموائع  إستاتيكا  -خواص الموائع : المحتوي

. اذن التشابهية والتحليل البعدي النم   -وتطبيقات كمية الحركة والقوي في إنسياب الموائع   

References 

▪ Saeid Eslamian, " Handbook of engineering hydrology: environmental hydrology and water management”, 
Crc Press, 2014. 

STE302 3 ( 3)  تحليل إنشائي 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

   STE202(2)  تحليل إنشائي: المتطلبات

 .طريقة توزيع العزوم -اء والميل طريقة اإلنحن -المحتوي: طريقة التشكالت المتوافقة 

تحليل المنشآت غير المحددة إستاتيكيا بإسةتخدام طريقةة  - طريقة الشغل اإلفتراضى -طريقة الكمرة المرافقة   -طريقة التكامل الثنائى  

 معادلة العزوم الثالثة.

References 

▪ Kassimali, A. "Structural Analysis (Si Edition)".  Stamford USA: Cengage Learning 2011. 

▪ Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang, Joel T. Lanning, Anne M. Gilbert. "Fundamentals of Structural Analysis". 
McGraw-Hill Education, 2018. 

▪ McCormac, C.J. "Structural Analysis Using Classical and Matrix Methods".  United States of America.: 4th 
Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2007 

https://b-ok.cc/g/Saeid%20Eslamian
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STE303 3 ( 2)  خرسانة مسلحة 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

        STE203  (1)  خرسانة مسلحة: المتطلبات

مقدمة عةن النظةام اإلنشةائى للبالطةات المسةطحة ومجةاالت إسةتخدامها وحةدود المواصةفات والطةرق :  البالطات المسطحة:  المحتوي

. البالطات وتصميم البالطات واألعمدة والفتحات بالبالطات وترتيب أسياخ التسليحالقص في  .  المختلفة وتحليل اإلجهادات الداخلية بها

النظم اإلنشائية للصةاالت ذات  - -تصميم الكمرات المتقاطعة   -تصميم بالطات الطوب المفرغ ذات األعصاب فى إتجاه واحد وإتجاهين  

 . تصميم األسقف المقوسة -تصميم اإلطارات والعقود  -البحور الكبيرة 

References 

▪ Fanella, David A. "Reinforced Concrete Structures: Analysis and Design". McGraw-Hill Professional 
Publishing, 2010. 

▪ Jack C. McCormac, Russell H. Brown. "Design of Reinforced Concrete". 2013. 
▪ El-behairy, S., "Reinforced Concrete Design Handbook", Fifth edition, Cairo, 2002. 

STE304 3 ( 3)  خرسانة مسلحة 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE302      (3) تحليل إنشائي +     STE303  (2)  خرسانة مسلحة: المتطلبات

ويحتوي المقرر علي طةرق تكةوين األسةطح الدورانيةة بمختلةف أنواعهةا كالمخةاريط والقبةاب، مقدمةة   : األسطح الدورانية:  المحتوي

رية واإلجهادات الداخلية المتكونة بها تحت تأثير مختلف األحمال وطريقة التصميم وترتيب التسليح في ةلنظرية التحليل للمنشأت القش

دائريةة المختلفةة مثةل الخزانةات العلويةة واألرضةية وكةذلك الخزانةات الدائريةة أنواع الخزانةات المختلفةة كالخزانةات ال.  هذه األسطح

والمستطيلة والقوى المؤثرة علي الخزانات وأسلوب التحميل لهذه القوي وطريقة اإلجهادات الداخلية وتصةميم الكمةرات العميقةة ثةم 

 . ترتيب أسياخ التسليح في القطاعات والمساقط األفقية

References 

▪ Fanella, David A. "Reinforced Concrete Structures: Analysis and Design". McGraw-Hill Professional 
Publishing, 2010. 

▪ Jack C. McCormac, Russell H. Brown. "Design of Reinforced Concrete". 2013. 
▪ El-behairy, S., "Reinforced Concrete Design Handbook", Fifth edition, Cairo, 2002. 

STE305  3 ( 1) منشآت معدنية 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

        STE202(2)  تحليل إنشائي: المتطلبات

تصميم   -تصميم الجمالونات  -أنواع األحمال   -( ASD - LRFD) طرق التصميم  -التخطيط العام للصاالت المعدنية   –مقدمة  : المحتوي

تصميم وصالت المسامير   -(  حمل ديناميكي وإستاتيكي )تصميم الكمرات  -المعرضة للضغط  تصميم العناصر -العناصر المعرضة للشد 

 .تصميم الوصالت الملحومة -والبراغي 

References 

▪ Alan Williams. "Steel Structures Design (Asd/Lrfd)".  USA: International Code Council, 2011. 
▪ Liang, Qing Quan. "Analysis and Design of Steel and Composite Structures".  USA: Taylor & Francis Group, 

2015. 
▪ "Egyptian code of practice for steel construction and bridges (ASD)", Code No. ECP 205-2001, Edit 2009, 

Ministry of Housing, Utilities, & Urban Development.  
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STE306  3 ( 2) منشآت معدنية 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

      STE305  (1)  منشآت معدنية: المتطلبات

 واألعمةدةاألعمةدة تصةميم  -( أحمةال إسةتاتيكية وديناميكيةة)تصةميم الكمةرات  -تصميم اإلطارات  -تصميم أسطح الصاالت   : المحتوي

تصميم أنظمة  -تصميم أنواع مختلفة من الوصالت الجسئة   -(  المفصالت والقواعد الثابتة)تصميم أنواع مختلفة من القواعد   -الكمرية  

 . رسومات ورشة العمل -تصميم القطاعات المدمجة  -مختلفة للدعامات 

References 

▪ Alan Williams. "Steel Structures Design (Asd/Lrfd)".  USA: International Code Council, 2011. 
▪ Liang, Qing Quan. "Analysis and Design of Steel and Composite Structures".  USA: Taylor & Francis Group, 

2015. 
▪ "Egyptian code of practice for steel construction and bridges (ASD)", Code No. ECP 205-2001, Edit 2009, 

Ministry of Housing, Utilities, & Urban Development. 

STE307 3 ( 1)  أساسات 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE204جيولجيا هندسية وميكانيكا التربة        : المتطلبات

تصميم األساسات السطحية المعرضة ألحمال  -قدرة تحمل التربة لألساسات السطحية   -أنواع األساسات  - هبوط األساسات    : المحتوي

القواعد الخرسانية  -القواعد الخرسانية المشتركة )تصميم األنواع المختلفة من القواعد الخرسانية   -طرق تصميم األساسات   -رأسية  

 . تصميم األنواع المختلفة من الحوائط الساندة -( المسلحةلبشة ال -القواعد المعرضة ألحمال المركزية  -قواعد الجار  -المستمرة 

References 

▪ Das, Braja M., “Principles of Foundation Engineering,” 2010. 
▪ "Egyptian Code for Soil Mechanics and Design and Execution of Foundations", 2002. 
▪ Barnes, G. E. "Soil Mechanics: Principles and Practice". Macmillan Education UK, 2000 

STE308  3 إدارة مشروعات التشييد 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE206التشييد       اقتصاديات+      ENG412إدارة المشروعات  : المتطلبات

روعات الخطيةة ةالمشةاريع الخطيةة، جدولةة المشة : جدولةة المشةاريع المتكةررة. تخطيط المشاريع وجدولة وإدارة المةوارد:  المحتوي

 : ضةغط البرنةامج الزمنةى . رة للمشروعات التكرارية، خط التوازن وخريطة الموقع الزمنةيةبإعتبار الموارد، البرامج الزمنية المختص

التكةاليف المباشةرة  : تحليل التدفق النقدي وتسعير العقود. روعةالعالقة بين التكلفة والتكلفة للنشاط والعالقة بين التكلفة والوقت للمش

تحةديث الجةدول الزمنةي، التحليةل  : روعةمراقبةة المشة. روع، سياسة التسةعير والسةعرةوالتكاليف غير المباشرة، التدفق النقدي للمش

 . وإدارة القيمة المكتسبة

References 

▪ Hegazy, T., "Computer-Based Construction Project Management", 2002 
▪ Paul Netscher, " Construction Project Management: Tips and Insights", Panet Publications, 2017. 
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STE315   2 المواصفات وحساب الكميات 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

      STE203  (1)  خرسانة مسلحة: المتطلبات

المفةاهيم واألسةاليب واإلجةراءات المسةتخدمة فةي تقةدير  استكشةاف. حساب كميات بنود األعمال المختلفة وطةرق الحصةر  : المحتوي

ضةبط التكةاليف , طريقة الوحدة وطريقة المسةاحات، إلةخ:  المبدئيتقدير التكاليف  .  دراسة مبادئ وتطبيق تقديرات تكلفة البناء.  البناء

لمواد والمعدات والعمال، تقدير تكاليف األعمال، نمذجة معلومةات   التفصيليالمبدئية لعوامل الوقت والمكان والزمان، تقدير التكاليف  

 تفاصيل التقدير مع التركيةز علةى العمالةة والمةواد والمعةدات،.  المباني، التقدير والتكاليف من وجهة نظر المقاول أو مهندسي المالك

 . تقدير التكاليف غير المباشرة، تقدير الهامش، تسعير بنود األعمال وتكوين المقايسة وسياسات التسعير

References 

▪ Datta, B.N., " Estimating and Costing in Civil Engineering: Theory & Practice Including Specifications and 

Valuation", Sangam Books Ltd, 27 revised edition, 2002. 

STE316  2 العقود والقوانين في التشييد 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ت

 ENG412إدارة المشروعات      : المتطلبات

  : المحتوي
كيفية طرح العطاء  –مكونات العقد والنقاط التي يجب أن يتضمنها  –تعريف بالعقود وكيفية صياغتها وأنواع العقود المختلفة   : العقود

 . مستندات العقد –طرق تسليم المشروع  –األطراف المتداخلة في أعمال التشييد والعالقة بينها  –
ايدات، النزاعات وطرق حلها، التحكيم، مقدمةة وتعريةف باشةتراطات القةانون القوانين فى التشييد، قانون المناقصات والمز  : القوانين

 (. الفيديك) الدولي

References 
  –المركز القومي لإلصدارات القانونية  , ”مقارنةدراسة  :B.O.T التزامات المتعاقد في عقود التشييد ونقل الملكية“ ، العزاوي شامل هادي نجم  ▪

 .2016 ,القاهرة مصر
▪ N.M. Fraser and E.M. Jewkes, “Engineering economics: Financial decision making for Engineers”, 5th edition, 

Pearson, Toronto, Ontario, 2013. 
▪ D.G. Newnan, J. Whittaker, T.G. Eschenbach and J.P. Lavelle, “Engineering economic Analysis”, 3rd edition, 

Don mills, Toronto, Ontario, 2014. 

STE309 3 دراسات في مجال الهندسة اإلنشائية 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 ---: المتطلبات

One or more topics in the specialization of Structural Engineering that are not covered by the other 

program courses and/or present recent or advanced development of interest to the structural 

engineers in the areas of building materials, solid mechanics, analysis and design of structures.  

STE310  3 تصميم المنشآت المقامة من الطوب والطوب المسلح 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

      STE202  (2)  تحليل إنشائي +      STE102مواد تشييد البناء  : المتطلبات

العوامةل المةؤثرة  -أنواع ومواصفات المونة المستخدمة في المبةاني  -أنواع ومواصفات الطوب التقليدي والطوب المسلح   : المحتوي

تصةميم حةوائط الطةوب تحةت تةأثير أحمةال  -العالقة بين مقاومة الطوب والمونة ومقاومةة المبةاني   -على قوة تحمل الطوب والمونة  

تصةميم  -تصةميم حةوائط وأعمةدة المبةاني مةن الطةوب والطةوب المسةلح  -ر القةوى األفقيةة تصميم حوائط الطوب تحت تأثي  -الضغط  

 . تصميم األسقف المنشأة من الطوب وأنواعها -بالطات األسقف المنشأة من مباني الطوب والطوب المسلح 
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References 

▪ Egyptian code for design and construction of building walls, ECP 204, 2005. 

STE311  3 التشييد المستدام 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

      STE205تكنولوجيا الخرسانة  : المتطلبات

. ثةارآلمفهوم التشييد المسةتدام كوسةيلة للحةد مةن هةذه ا  تناقش  –ثار البيئية للتصميمات وعمليات البناء  آليتناول المقرر ا  : المحتوي

مةن خةالل تعزيةز الكفةاءة وترشةيد إسةتخدام   للمبانيثار البيئية السلبية  آلالتشييد المستدام التى تسعى إلى تقليل ا  مبادئالتعرف على  

، إستراتيجيات الطاقة وإدرة المياه المسةتدامة، لمواد البناء، كفاءة إستخدام الموارد، التدوير  البيئيالتقييم  .  الموارد الطبيعية والطاقة

 . االستدامةالنظم الديناميكية لتحليل  -طرق تقييم اإلستدامة البيئية للمشاريع اإلنشائية 

References 
▪ Charles J. Kibert, Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery, 4th Edition, wiley, ISBN: 978-

1-119-05517-4, 2016. 

STE312  3 فحص وصيانة المنشآت 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE205تكنولوجيا الخرسانة      : المتطلبات

تقييم   -األعراض والتشخيص والعالن   -منهجية وإستراتيجية اإلصالح  -اإلصالح  واحتياجاتأسباب التدهور   -مقدمة  : المحتوي

 . التفتيش واإلصالح : جدران الطوب -والتقوية   واألساليب،  المواد،: إصالح –مقاومة المنشآت الخرسانية 

References 

▪ Bakhoum, M.M., and Juan A. Sobrino. "Case Studies of Rehabilitation, Repair, Retrofitting, and 

Strengthening of Structures". IABSE, 2010 

STE313  3 ضبط وتأكيد الجودة في المنشآت 

 اختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE205تكنولوجيا الخرسانة      : المتطلبات

مراحل  –روع ةدور الجودة خالل عمر المش –ضبط الجودة داخلياً وخارجياً  –برنامج وخطة تأكيد الجودة  –تعريف الجودة    : المحتوي

اإلختبارات على الخرسانة أثناء التنفيذ  –المراقبة وضبط الجودة للخرسانة  –المراقبة وضبط الجودة لمواد الخرسانة   –ضبط الجودة  

 . تحميل العناصر في المنشآت الخرسانية اختبار –للخرسانة غير المتلفة  االختبارات –

References 

▪ Abdul Razzak Rumane. "Quality Management in Construction Projects ". CRC Press; 2 edition, 2017. 

STE404  3 مواد التشييد الحديثة 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

     STE205تكنولوجيا الخرسانة  : المتطلبات

والمواد المركبة   مقدمة عن التطور التكنولوجي لعلم المواد، التصنيف العام لمواد التشييد الحديثة في مجال البناء، : المحتوي

 . األلياف والعزل والبوليمرات والمواد النانوية. وتطبيقاتها 
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References 

▪ P.Purushothama Raj, " Building Construction Materials and Techniques".  Pearson Education India, ISBN: 
9789332579118, 2016. 

▪ M L Gambhir, Neha Jamwal, " Building and Construction Materials: Testing and Quality Control, 1e (Lab 
Manual) (Lab Manual Series)".  McGraw Hill Education (India) Private Limited , ISBN: 1259029662, 2014. 

▪ Andrew Watts, "Modern Construction Handbook, 2nd Edition ".  Springer, 2009. 

IHE302  3 هندسة الري والصرف 

 اختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 IHE201هيدروليكا     : المتطلبات

الةدورة الزراعيةة   -متةي يلةزم الةري    -المائيةة    االحتياجةات  -عالقةة المةاء بالتربةة    -رف  ةمقدمة عةن هندسةة الةري والصة  : المحتوي

 –رف ةالصة –الةري بةالتنقيط  -الري بالر     -الري الحديث    -طرق الري    -ر  ةنظم الري المختلفة ومناطقها في مص  -ومناوبات الري  

 . وتصميم مشروعات الريتخطيط  -أنواع الصرف 

References 

▪ Sturm, Terry W., "Open channel hydraulics", New York: McGraw-Hill, 2010. 

IHE303  3 تصميم المنشآت المائية 

 اختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

     IHE201هيدروليكا  : المتطلبات

 –تصميم البرابخ    –تصميم البداالت   –تصميم السحارات    –تصميم الكباري مقدمة في  –تصميم بعض أنواع الحوائط الساندة    : المحتوي

 . الري مجاريالطرق المختلفة لتبطين  –تصميم مصبات النهاية 

References 

▪ Austroads, "Waterway Design: A Guide to the Hydraulic Design of Bridges, Culverts and Floodways", 1994 

PWE201  2 تخطيط نقل وهندسة مرور 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ت

 BAS115وإحصاء         احتمالنظرية : المتطلبات

 –شةبكة الطةرق  علةىتخصةيص حركةة المةرور   -توزيةع الةرحالت    -توليد الرحلة    -تخطيط النقل والدراسات االستقصائية    : المحتوي

حجم حركة المرور  -خصائص تدفق حركة المرور  -مقدمة في هندسة المرور  -تقييم بدائل النقل   -وسائط النقل    علىتوزيع الرحالت  

 . إشارات المرور -السيارات  انتظاردراسات أماكن  -والسعة ومستوي الخدمة 

References 

▪ Roess, R. P., E. S. Prassas, and W. R. McShane., "Traffic Engineering", Fourth Edition, International Edition, 
Pearson, 2011. 

▪ Ortuzar, J.D. and L.G. Willumsen., "Modelling Transport", Third Edition, Jon Wiley &Sons, Inc., 2011. 

PWE302  3 المساحة الطبوغرافية 

 اختياري  ثان / أول فصل  1 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 PWE101المساحة المستوية        : المتطلبات

 -مقدمةة فةى علةم التصةويرية  -مقدمة فةى نظريةة األخطةاء  -المساحات والحجوم  -المنحنيات األفقية والمنحنيات الرأسية    : المحتوي

 (. محطة األرصاد المتكاملة) العملي األقمار الصناعية باستخدامعلم األرصاد العالمية  مقدمة فى -عن بعد  االستشعارمقدمة فى علم 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 
 

 162 الباب الخامس: برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة البناء والتشييد بنظام الساعات املعتمدة 

 

 

 

 

 

References 

▪ Johnson, Aylmer. "Plane and Geodetic Surveying 2nd Edition". CRC Press, 2014. 
▪ Bossler, and Moffit. "Surveying 10th Edition". 2004. 

PWE303  3 المعلومات الجغرافية الخرائط ونظم 

 اختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PWE302المساحة الطبوغرافية       : المتطلبات

البيانةات . مضةلع -خةط  -نقطةة  :بيانات نظم المعلومةات الجغرافيةة -أصول نظم المعلومات الجغرافية  -المقاييس    -الخرائط    : المحتوي

إدمةان بيانةات وأنةواع البيانةات . الترتيبية والمنفصلة -البيانات المستمرة  -أنواع البيانات : هياكل قواعد البيانات.  النقطية والمتجهية

 . لمحة عامة -المختلفة 

References 

▪ Johnson, Aylmer. "Plane and Geodetic Surveying 2nd Edition". CRC Press, 2014. 
▪ Bossler, and Moffit. "Surveying 10th Edition". 2004. 

STE401 3 ( 1)  مشروع تخرن 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  4 تمارين  1 محاضرات  ت

 ساعة معتمدة   120:  المتطلبات

Students undertake a major project as part of the program. The aim of the project is to provide the 
students, who work in groups, with an opportunity to implement appropriate concepts and 
techniques to a particular design. Students are required to select and research the expected project 
to be designed and implemented in the following course Graduation Project-2. The student should 
give an oral presentation to be approved.  

إدارة مشروعات   –ميكانيكا التربة واألساسات  –خواص ومقاومة المواد  –المنشآت المعدنية  –اإلنشاءات  –الخرسانة المسلحة  

 . التشييد

STE402 3 ( 2)  مشروع تخرن 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل  4 تمارين  1 محاضرات  ت

        STE401  (1)  مشروع تخرن: المتطلبات

All students undertake a major project as part of the program. The aim of the project is to provide 

the students, who work in groups, with an opportunity to implement the appropriate concepts and 

techniques to a particular design. A dissertation on the project is submitted on which the student is 

examined orally.   

إدارة مشروعات   –ميكانيكا التربة واألساسات  –خواص ومقاومة المواد  –المنشآت المعدنية  –اإلنشاءات  –انة المسلحة  الخرس 

 . التشييد

STE403 2 المحددة العناصر  ةقيطر 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

     STE302  (3)  إنشائي تحليل +     BAS215   (5رياضيات  )تحليل عددي  : المتطلبات

This course should cover the principles of the finite element method: generalized stress-generalized 

strain concept, principle of virtual displacement. The basic finite elements should be addressed, 

e.g., truss element, beam element, constant strain triangle, bilinear displacement rectangle, three-

dimensional solid element, etc. Basic problems such as plane stress, plane strain, plate element, 
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axisymmetric problem and three-dimensional problems should be treated.  

References 

▪ Karnovsky, I. A., "Advanced Methods of Structural Analysis", 2010. 
▪ Eugenio Oñate, " Structural Analysis with the Finite Element Method", springer 2009. 

STE420  3 تطبيقات الحاسب في الهندسة اإلنشائية 

 اختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  3 محاضرات  ت

       STE403المحددة طريقة العناصر : المتطلبات

يتم التحليل فيها طبقا لطريقة العناصةر   والتي  اإلنشائيالتحليل والتصميم    الحديثة فيالتطبيقات والبرامج الجاهزة    استخدام:  المحتوي

 SAP – SAFE)عن طريق بعض البرامج الجاهزة مثل   اإلنشائية وذلكمجال الهندسة  والمسائل فىفى حل المشكالت  وذلك المحددة

ETABS – PERFORM 3D, Etc. .) 

References 

▪ Karnovsky, I. A., "Advanced Methods of Structural Analysis", 2010. 

STE405 2 ( 2)  أساسات 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

        STE307( 1)  أساسات : المتطلبات

 اإلنشةائيالتصةميم  -قدرة تحمةل الخوازيةق رأسةيا وأفقيةا  -أنواع الخوازيق وطرق تنفيذها    -مقدمة عن األساسات العميقة    : المحتوي

طةرق حةل مسةائل  -تصميم هامةات الخوازيةق  -هبوط الخوازيق  -تحليل مجموعات الخوازيق   -تجارب تحميل الخوازيق    -للخوازيق  

 -نةزح الميةاه وأنظمتهةا وطةرق تنفيةذها –األساسات  علىفي التربة وتأثيره  الجوفيةسريان المياه  –ريان في األوساط المسامية ةالس

 . تصميم الستائر الساندة واألنظمة الساندة المختلفة

References 

▪ Das, Braja M., “Principles of Foundation Engineering,” 2010. 
▪ "Egyptian Code for Soil Mechanics and Design and Execution of Foundations", 2002. 
▪ Barnes, G. E. "Soil Mechanics: Principles and Practice". Macmillan Education UK, 2000 

STE406  2 تقييم المشروعات 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE308إدارة مشروعات التشييد        : المتطلبات

 -روعات التشييد وطرق معالجتهاةدراسة أسباب إنحراف الوقت والتكلفة فى مش  –روعات الهندسة المدنية  ةطرق تقييم مش  : المحتوي

السالمة المهنية والصةحة فةى مواقةع التشةييد، إعةداد خطةة السةالمة  –روعات التشييد وتحديد المسؤوليات ةتحليل التأخيرات فى مش

لمتطلبات السةالمة والصةحة المهنيةة، تحديةد  لالستجابةروع، تحليل المخاطر وطرق مواجهتها، تخطيط مواقع التشييد ةواألمن بالمش

اإلسةتدامة بمشةروعات  –، مراحل تطبيق الهندسة القيمية الوظيفيقيمية، التحليل الهندسة ال–عناصر الخدمات المؤقتة أثناء التشييد 

تحليةل  –تقييم البدائل ذات المعايير المتعددة، طريقة التحليل الهرمةي    -التشييد وطرق تقييم المشروعات لتحقيق متطلبات اإلستدامة  

 . وتقييم النتائج، ديناميكية النظم، وخرائط التحكم اإلحصائية

References 

▪ Knut Samset, " Project Evaluation: Making Investments Succeed", Fagbokforlaget, 2003. 
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PWE401 2 ( 1)  الهندسة الصحية 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 IHE201هيدروليكا       : المتطلبات

مكونات محطات تنقية   –الدراسات األولية ومواصفات مياه الشرب  : رف الصحيةمحطات تنقية ومعالجة مياه الشرب والص : المحتوي

الدراسات األولية   -وحدات محطات التنقية من مأخذ ووحدات الترويب والترسيب والترشيح وعملية التعقيم تصميم  -رب ةمياه الش

تصميم وحدات   –رف الصحيةالص روعاتةمكونات مش  –رف الصحي ومتطلبات حماية البيئة من التلوث  ة وخصائص مياه الص

 . معالجة الحمأة والتخلص منها -المعالجة االبتدائية والبيولوجية 

References 

▪ Metcalf & Eddy, " Wastewater Engineering(Treatment, Disposal& Reuse)", Forth Edition, Mc Graw-Hill Book 
Co., 2003. 

PWE402  2 هندسة الطرق 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 ---: المتطلبات

 –أنةواع الرصةف  -التخطيط الرأسةي للطةرق  –التخطيط األفقي للطرق    -عناصر القطاع العرضي    -مسافة الرؤية    -مقدمة    : المحتوي

 -الخصةائص الحجميةة وتصةميم الخلطةات األسةفلتية  –البتةومين والركةام : خصائص مةواد إنشةاء الطةرق -خصائص طبقة التأسيس 

 .التصميم اإلنشائي للرصف -األحمال المرورية 

References 

▪ Meyer, Michael D. "Transportation planning handbook", Wiley ,2016.  
▪ Ceder, A., "Public Transit Planning and Operation: Theory, Modeling and Practice" Burlington, MA: Elsevier, 

2007. 
▪ Vuchic, Vukan R. "Urban transit systems and technology", John Wiley & Sons, 2007. 
▪ Transit Capacity and Quality of Service Manual", 3rd Edition, Transportation Research Board, 2013. 

STE407 3 ( 4)  خرسانة مسلحة 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STER304        (3)  خرسانة مسلحة: المتطلبات

Lateral loads, earthquake and wind; Lateral load resisting systems, analysis, design, and detailing. 

Prestressed concrete design; Reinforced concrete bridges, loads, types and systems, analysis, 

design, detailing, special considerations.  

References 

▪ Fanella, David A. "Reinforced Concrete Structures: Analysis and Design". McGraw-Hill Professional 
Publishing, 2010. 

▪ Jack C. McCormac, Russell H. Brown. "Design of Reinforced Concrete". 2013. 
▪ El-behairy, S., "Reinforced Concrete Design Handbook", Fifth edition, Cairo, 2002. 
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STE408  3 ( 3) منشآت معدنية 

 اختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

          STE306  (2)  منشآت معدنية: المتطلبات

األنظمةة اإلنشةائية المختلفةة  -( كباري المشةاة -كباري الطرق  -كباري السكك الحديدية )مقدمة ألنواع مختلفة من الكباري   : المحتوي

 -الكمةارات الرئيسةية  -تصةميم الكمةرات األرضةية )تصميم عناصر الكبةاري  -األحمال على الكباري واإلجهاد المسموح به   -للكباري  

 –ري الجمالونةات للكبةا تصةميم –تحليل وتصميم نظةام تقويةة الريةاح   -(  األنواع المختلفة من الوصالت والقواعد  -تصميم الدعامات  

 . تصميم الكباري ذات القطاعات المربعة

References 

▪ Unsworth, John F. "Design and Construction of Modern Steel Railway Bridges". CRC Press, 2017. 
▪ Lebet, Jean-Paul, Hirt, Manfred A. "Steel Bridges - Conceptual and Structural Design of Steel and Steel-

Concrete Composite Bridges". Taylor & Francis, 2013. 
▪ "Egyptian code of practice for steel construction and bridges (ASD)", Code No. ECP 205-2001, Edit 2009, 

Ministry of Housing, Utilities,& Urban Development. 

STE409  3 ديناميكا إنشائية 

 اختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE302        (3)  تحليل إنشائي: المتطلبات

Dynamic equilibrium; Dynamic equations of motion for single-degree-of-freedom systems; Analysis 

of free and forced vibration; Response to impulsive loading; Numerical evaluation of dynamic 

response; Generalized single-degree-of-freedom systems; Dynamic equations of motion for multi-

degree-of-freedom structures; Natural vibration properties of structures; Damping in structures; 

Introduction to response history analysis; Vibrations of bars and beams; Computer applications.  

References 

▪ Aggarwal P., Shrikhande, M., "Earthquake Resistant Design of Structures", Prentice Hall India Learning 
Private Limited; 1 edition, 2006. 

▪ Anil K. Chopra, " DYNAMICS OF STRUCTURES", Prentice Hall, United States of America; 4th edition, 2012 
▪ Ray W. Clough, Joseph Penzien " DYNAMICS OF STRUCTURES", Computers & Structures, Inc, United States of 

America; 1 edition, 2003 

STE410  3 تحليل وتصميم المباني العالية 

 اختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE302  (3)  تحليل إنشائي +   STE306   ( 2)  معدنيةمنشآت  +  STE303   (2)  خرسانة مسلحة: المتطلبات

يتناول الجوانب اإلنشائية للمباني الشاهقة، تحليل سلوي مختلف أشةكال هياكةل البنةاء بمةا فةي ذلةك اإلطةار، جةدار القةص،   : المحتوي

. إدخال القوي التي تخضع لها الهياكل، ومعايير التصميم، واألشةكال الهيكليةة المختلفةة.  الهيكل األنبوبي، والنظم ذات القلب والدعائم

 . األساليب التقريبية للتحليل. المعرضة لقوي الرياح والزالزل الديناميكية للهياكل االستجابة

References 

▪ Aggarwal P., Shrikhande, M., "Earthquake Resistant Design of Structures", Prentice Hall India Learning 
Private Limited; 1 edition, 2006. 

▪ Anil K. Chopra, " DYNAMICS OF STRUCTURES", Prentice Hall, United States of America; 4th edition, 2012 
▪ Ray W. Clough, Joseph Penzien " DYNAMICS OF STRUCTURES", Computers & Structures, Inc, United States of 

America; 1 edition, 2003 
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STE411 3 رية ةتصميم المنشآت القش 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE302  (3)  تحليل إنشائي+   BAS113 ( 3رياضيات )معادالت تفاضلية +   STE303  (2)  خرسانة مسلحة: المتطلبات

نظرية الغشاء   -نظرية الغشاء لقشريات السطوح الدورانية  -الهندسة التفاضلية للسطوح  -تحليل متسلسالت فورير   : المحتوي

تحليل وتصميم القشريات اإلسطوانية وقشريات السطوح الدورانية والقشريات ذات القطع الناقص   -للقشريات ذات اإلنحنائين 

 . تصميم األسقف من األلواح المطوية  -والمكافئ والقشريات ذات القطع الزائد والمكافئ 

References 

▪ M. Farshad, " Design and Analysis of Shell Structures", Springer, 1992. 
▪ Maria Radwańska, Anna Stankiewicz, Adam Wosatko, Jerzy Pamin, " Plate and Shell Structures: 

Selected Analytical and Finite Element Solutions 1st Edition", Wiley, 2017. 

STE412  3 الخرسانة سابقة اإلجهاد 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE303      (2)  خرسانة مسلحة: المتطلبات

أساليب تصميم المنشآت الخرسانية سابقة اإلجهاد، حسةابات اإلجهةادات، فواقةد عمليةة سةبق اإلجهةاد، حسةابات التةرخيم،   : المحتوي

االنهيةار للمنشةآت سةةابقة اإلجهةاد، تصةميم المنشةةآت  اإلنشةائي وأشةةكالالتصةميم ضةد القةةص، الوصةالت وطةول التماسةةك، السةلوي 

 . وموضوعات مختارة الخرسانية سابقة اإلجهاد ذات البحور الكبيرة

References 
▪ Antoine E. Naaman, "Prestressed Concrete Analysis and Design Third Edition ", Techno Press 3000, 2012. 

STE413  3 الشداد و الضاغط نظرية 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE302    ( 3)  تحليل إنشائي+   STE303     (2)  خرسانة مسلحة: المتطلبات

 -والعقد  الشدادو الضاغط مقاومة  -مناطق برنولي ومناطق عدم اإلستمرار  - الشدادو  الضاغطالمبادئ األساسية لنموذن    : المحتوي

 . ، الخوالخرسانة سابقة اإلجهاد وهامات الخوازيق قة والكمرات ذات الفتحاتتطبيقات على الكمرات العمي

References 

▪ Salah El-Metwally, Wai-Fah Chen, " Structural Concrete: Strut-and-Tie Models for Unified Design", CRC, 
Taylor and francis, 2017. 

STE414  3 تصميم العناصر اإلنشائية المركبة 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE306      (2)  معدنيةمنشآت +       STE203  (1)  خرسانة مسلحة: المتطلبات

األحمةال وأنةواع الكمةرات المركبةة   -طةرق التصةميم وفقًةا للمواصةفات    -أنةواع العناصةر اإلنشةائية المركبةة وخصائصةها    : المحتوي

 -( الشةدة، تصةميم موصةالت القةص، الكمةرات الفوالذيةة المغلفةة اسةتخدامالشدة، الكمرات المركبة دون   المركبة باستخدامالكمرات  )

األعمدة المركبة المعرضة  -البالطة المركبة  -وأعمدة الصلب المغطاة تحت الحمل المحوري   CFSTأعمدة الصلب المملوءة بالخرسانة

تفصيل  -مقاومة الهياكل المركبة للحريق  -تصميم الجدران المركبة  -تصميم الوصالت المركبة  -للضغط المحوري أو الشد واإلنحناء 

 . الهياكل المركبة
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References 
▪ Alan Williams. "Steel Structures Design (Asd/Lrfd)".  USA: International Code Council, 2011. 
▪ Liang, Qing Quan. "Analysis and Design of Steel and Composite Structures".  USA: Taylor & Francis Group, 

2015. 
▪ "Egyptian code of practice for steel construction and bridges (ASD)", Code No. ECP 205-2001, Edit 2009, 

Ministry of Housing, Utilities, & Urban Development. 

STE415  3 ترميم وتدعيم المنشآت الخرسانية 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

       STE303  (2)  خرسانة مسلحة: المتطلبات

المةواد المسةتعملة فةي تةرميم وحمايةة  –تقيةيم عيةوب المنشةآت  –طرق تجنب شةروخ الخرسةانة  –أسباب حدوث العيوب   : المحتوي

 . المنشآت والحماية الكاثودية تآكل -طرق ترميم وتدعيم العناصر اإلنشائية المختلفة  -المنشآت الخرسانية 

References 
▪ Bakhoum, M.M., and Juan A. Sobrino. "Case Studies of Rehabilitation, Repair, Retrofitting, and 

Strengthening of Structures". IABSE, 2010 

STE416  3 الحفر نظم سند جوانب 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE405      (2)  أساسات : المتطلبات

-حوائط الكمررات الحيديرة  –حوائط برلين وأنظمة التغليف  -شدادات التربة  -ضغط التربة على الحوائط المرنة والمدعمة    : المحتوي

 . السدود الحقلية -اللوحيةالحوائط  -الحوائط الغشائية  –حوائط الخوازيق المتماسة والمتداخلة 

References 
▪ Klaas Jan Bakker, "Soil Retaining Structures 1st edition". CRC Press, 2000 

STE417  3 إدارة نظم المعلومات في التشييد 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 ENG412إدارة المشروعات      : المتطلبات

صناعة التشييد، تصنيف نظم المعلومةات،  مقدمة وتعريف نظم المعلومات، إدارة نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات فى  : المحتوي

القةرارات علةى مسةتوى التنفيةذ والسياسةات،   اتخةاذنظم المعلومات الشخصية، نظم المعلومات لدعم عملية التخطيط والةتحكم ودعةم  

النظةام  اختيةار نماذن تدفق المعلومات، تأثير تبادل المعلومات اإللكترونية، إدارة المعرفةة، تطةوير نظةام إدارة المعلومةات لمؤسسةة،

 . من تكنولوجيا المعلومات، تأمين المعلومات، دراسات حالة االستفادةالمناسب، التطبيق على شركات المقاوالت، 

References 
▪ A. Galiano Garrigos, L. Mahdjoubi, C. A. Brebbia, R. Laing, "Building Information Systems in the Construction 

Industry". WIT Press, 2018. 

STE418  3 مراقبة مشروعات التشييد 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE308إدارة مشروعات التشييد     : المتطلبات

روع ةالتكاليف كأداة للتحكم في المشروع وعناصر  ةالهيكل التفكيكى للمش -روعات  ةالمبادئ األساسية لتخطيط ومراقبة المش  : المحتوي

الطرق المستخدمة لتخطيط وبرمجة وتقدير التكاليف ومراقبةة التكةاليف  -في الوقت والتكاليف  االنحرافتحديد  –تحديث المشروع   –

 . ة المشروعدراسات حالة، تطبيقات البرامج المستخدمة فى مراقب -طريقة القيمة المكتسبة  –تحليل التأخيرات  –روعات ةفي المش
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References 
▪ Hegazy, T., "Computer-Based Construction Project Management", 2002 
▪ Paul Netscher, " Construction Project Management: Tips and Insights", Panet Publications, 2017. 
▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. Pearson, 2014. 
▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008 

STE419  2 إدارة المخاطر في مشروعات التشييد 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE308إدارة مشروعات التشييد      : المتطلبات

روعات التشييد، الحاجة إلدارة المخاطر، خطةوات إدارة المخةاطر، تعريةف المخةاطر، ةمصادر عدم التأكد والمخاطر فى مش  : المحتوي

تقييم وتحليل المخاطر، الطرقة الكيفية والكمية لتحليل المخاطر، طرق تقليل ونقل المخاطر، التحكم فى المخاطر، طريقة بيرت لتحليةل 

المعتمدة على دراسة المخاطر، دور األطراف المختلفة فى التعامل المخاطر، نموذن محاكاة مونت كارلو، القرارات  باعتبارروع ةالمش

 . إلدارة المخاطر اآلليمع المخاطر، دراسات حالة، تطبيقات برامج الحاسب 

References 
▪ Nigel J. Smith, Tony Merna, Paul Jobling, " Managing Risk in Construction Projects, 3rd Edition", Wiley 

blackwell, 2014 

PWE403 3 ( 2)  الهندسة الصحية 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PWE401       (1)الهندسة الصحية : المتطلبات

أنواع وتصميم خزانات مياه الشرب المختلفة  -  رفاتةاألولية وحساب التص  الدراسات :الصحيرف  ةرب الصةشبكات مياه الش  : المحتوي

 تالدراسةا. الشةربتنفيةذ واختبةار شةبكات ميةاه   –الصةمامات    غةرف  -رب المختلفة  ةأنظمة وأشكال وتصميم شبكات إمداد مياه الش  -

 – غةرف التفتةيش –أنظمة وأشةكال وتصةميم خطةوط الصةرف الصةحي   –رف الصحي وحساب التصرفات  ةاألولية ومصادر مياه الص

 . خطوط الصرف الصحي واختبار تنفيذ -رفع وخطوط طرد مياه الصرف الصحي  محطات

References 
▪ Metcalf & Eddy, " Wastewater Engineering (Treatment, Disposal& Reuse)", Forth Edition, Mc Graw-Hill Book 

Co., 2003 

IHE401  3 هندسة الموانئ 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

         STE307( 1)  أساسات : المتطلبات

 –مبةادئ المسةاحة البحريةة   –التيةارات البحريةة    –الريةاح    –المد والجذر    –الظواهر الطبيعية والدراسات الفنية    –مقدمة    : المحتوي

عالمةات اإلرشةاد  –تصةميم القنةوات المالحيةة  –المالحةة الداخليةة  –حةواجز األمةوان  –تخطيط الميناء   –األموان    انكسار  -األموان  

 . المالحي

References 
▪ Tsinker, Gregory P., ed. "Port engineering: planning, construction, maintenance, and security", John Wiley & 

Sons, 2004 
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ARC401 3 ( 3)  تصميم معماري 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 ARC301         (2)  تصميم معماري: المتطلبات

دراسةات تقيةيم األثةر   -دراسة فتحات الفراغات من حيث التشكيل والوظيفةة    –طرق تحديد التعامل مع المشاكل التصميمية    : المحتوي

والمواد االنشةائية وكيفيةة تكيةف التصةميم بمكوناتةه وعناصةره مةع البيئةة  -التهوية واإلضاءة الطبيعية للمباني    علىالبيئي للفتحات  

 . إجراء البحوث والزيارات الميدانية وتطبيقها على مشاريع التصميم المعماري -بشرية المحيطة والعادات والخصائص ال

References: 
▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London, 2019. 
▪ Annie R Pearce. “Sustainable Buildings and Infrastruction”, 2012. 
▪ Mary Guszowski. “Towards Zero-energy Architecture New Solar Design”, laurence king, 2010. 

ARC402 3 ( 4)  تصميم معماري 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 ARC401       (3)  معماريتصميم : المتطلبات

نوعية العالقة بين  -دراسة المؤثرات البيئية الخارجية مع المشاريع المعمارية من حيث السياق، الموقع والكتل والفراغات   : المحتوي

دراسة أهمية الفكرة اإلنشائية فةي تشةكيل الفراغةات المعماريةة   -الفراغ الخارجي وأشكال المباني بالطابع العمراني والنسيج المحيط  

متقدمةة دراسة  -رفع كفاءة التعامل مع النواحي المخالفة لعملية تصميم مشاريع متعددة العناصر ومتراكبة العالقات الداخلية .  الكبيرة

 . للدراسات اإلستراتيجية والبيئية للمشروعات المعمارية الخضراء

References: 
▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London, 2019. 

ARC403 3 ( 2)  إنشاء معماري 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 ARC101إنشاء معماري وتركيبات فنية وصحية        : المتطلبات

العةزل الحةراري لألسةقف   –  أنةواع األساسةات  –الدراسة النظرية والميدانية للمةواد واألنظمةة اإلنشةائية    -مكونات المبني    : المحتوي

مقدمة ألعمال التشطيب والمعدات المسةتخدمة فةي تشةطيبات المبةاني، مةع تطبيةق علةي مثةال محةدود  –النهائية والحوائط الخارجية 

الخرسةانة سةابقة  -البالطةات المنزلقةة  –اإلطةارات  -مبةاني هيكليةة  –دراسة الطرق المختلفة من تشييد وإنشةاء المبةاني  -المساحة  

 .تفاصيل إنشاء الساللم -الجمالونات  –المعدنية  تآالمنش –المنشآت القشرية  –البالطات المنطبقة  –اإلجهاد 

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London, 2019. 
▪ Francis D. K. Ching. “Architectural Graphics”, Amazon Digital Services LLC, April 2015. 
▪ Ernest R. Norling. “Perspective Made Easy (Dover Art Instruction)”, 2012. 
▪ Nikolas, Davies & Jokiniemi, Erkki. “Dictionary of Architecture and Building construction”, 1st Edition. 2008. 

▪ Crosbie, Michael J. “Time Saver Standards for architectural design data”, McGraw Hill book company, New 
York, 2009. 
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ARC404 3 ( 2)  نظرية العمارة 

 إختياري  ثان / أول فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

       ARC103(1)  نظرية العمارة: المتطلبات

 –( ري والنفسي والبيئةيةوالبش  واالجتماعيوالوظيفي    االقتصادي)دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة في التصميم المعماري    : المحتوي

والممرات األفقية  الرأسيةوحدات التوزيع    –دراسة النظريات المعمارية والمحددات التصميمة لعناصر البناء   – البناء  تكنولوجيا مواد  

رية للمبةاني ووسةائل اإلضةاءة والتهويةة ةدراسةة العالقةات البصة -المبةاني التجاريةة -المبةاني اإلداريةة  - المباني السكنيةنظريات  –

 . الطبيعية

References: 

▪ Ching, Francis D.K. “Architecture: form, space and order”, van nostrand reinhold company, 4ed, New Yoek, 
2014. 

▪ Nikos A. Salingaros. “A Theory of Architecture”, 2016. 
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 التعريف بالبرنامج    .1

الهندسة المدنية التقليدية والتخصصات األخرى المختلفة، حيث   بين تخصصات منهجا فريدا(  IEE) برنامج هندسة البنية التحتية  يتبع

ظم  يهتم هذا البرنامج بتطبيق النظم الهندسية علي القضايا البيئية المرتبطة بتصميم البنية التحتية باألماكن العمرانية من خالل تحديد ن

مياه الصرف الصحي والصناعي، حماية البيئة من    النقل وإنشاء شبكات الطرق، األمداد بالمياه الصالحة للشرب ، تجميع ومعالجة

والتخلص منها، معالجة القضايا البيئية المدنية والصناعية،  وقد تم  (  القمامة) تلوث الهواء، الماء، التربة ، ادارة النفايات الصلبة  

ج إلي إعداد خريج علي وعي باألسس  لذا يهدف هذا البرنام.  استحداث هذا البرنامج ليالئم سوق العمل علي المستوي المحلي والعالمي

الحديثة صديقة البيئة والتي تتطلبها جميع جوانب الحياة اليومية، وتقييم المخاطر، ودراسات عملية اإلصالح للنظم التقليدية الحالية،  

لتغيرات البيئية للتخفيف  كما يساعد البرنامج علي تنمية قدرة الطالب على فهم واالستجابة للتحديات التي تشكلها مشروعات التنمية وا

 .  نظيف وصديق للبيئة المحيطة  هندسيمن حدة المشاكل البيئية والحصول على منتج 

وهو يعتمد على نظام الساعات المعتمدة  .  درجة بكالوريوس جديدة في مجال الهندسة  علىيؤهل للحصول  هندسة البنية التحتية  برنامج  

وحيث أن مجاالت الهندسة تتسع إلى العديد من الموضوعات، فقد تم تصميم عدد من المقررات االختيارية لتغطى جميع  . في الدراسة 

نقل ونظم أمداد المياه الصالحة  ال مجاالت الهندسة المتصلة بمشروعات البنية التحتية من أعمال المساحة والطرق والمواصالت ونظم  

والبرنامج يقدم    . العمرانية   وخالفه لألماكنتلوث بمياه الصرف الصحي وبالمخلفات الصلبة  للشرب ومشروعات حماية البيئة من ال

وفي  .  عددا من المقررات االساسية في المستويات الثالث األولى لتزويد الطالب باألساسيات المطلوبة لدراسة الهندسة في البرنامج

 .  المقررات االختيارية ومقررات التصميم األساسية نهاية المستويين الثالث والرابع يجب تحديد واختيار عدد من

والبرنامج يربط بين ثالث تخصصات رئيسية بينها صالت وثيقة وتعتمد علي عددا من المقررات األساسية المشاركة، وهذه  

 : التخصصات هي

 علم التربة والمساحة والبيئة  .1

 . األراضي دور علم المساحة في المشروعات الهندسية وتقييم وادارة  ●

 . نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد  ●

 . الحيوية  والمنشآتللمشروعات الهندسية    لإلعداددراسة التربة والتكاوين الصخرية   ●

 الطرق والمواصالت والبيئة  .2

 .  الناجمة عنها  البيئيةتخطيط وتصميم وسائل النقل والمرور مع تقييم االثار  ●

 . النظم الحديثة لتخطيط وتصميم الطرق والمطارات والسكك الحديدية على اسس بيئية  ●

 : المياه والهواء والبيئة .3

 . تخطيط وتصميم تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي والصرف الصناعي  ●

 . المخلفات الصلبة وادارة النفايات   تخطيط وتصميم معالجة ●

 رصد وتحكم في التلوث الجوي  ●

 الثالثة. وقد روعي أن تشمل قائمة الجداول الدراسية المقررات المشتركة بين التخصصات  

 معلومات أساسية  . 2

 رؤية البرنامج    2.1

 . المستوي المحلي واإلقليمي  علىالريادة في مجال هندسة البنية التحتية 
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 البرنامج رسالة 2.2

 . إعداد خريج وباحث متميز في مجال هندسة البنية التحتية قادر علي المنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي

 البرنامج أهداف 2.3

من   -  أ  مزيج  هي  التي  الالزمة  التحتية  البنية  بهندسة  الخاصة  واألسس  المعلومات  والدراسات  استخدام  األساسية  العلوم 

 . الهندسية المختلفة والبيئية سواء من الناحيتين النظرية والعملية

 . فهم للظواهر التي يتألف منها العالم الحديث من حولنا، والتدريب على مهارات العرض واستخدام تطبيقات الحاسب اآللي  -  ب

 .  العمرانية الحديثة وتقييم البدائل واختيار البديل األمثل ةبالحيا منشآت البنية التحتية الخاصة لتصميم مختلف   علىالقدرة   -  ت

 . الحديثة لتخطيط وتصميم وإدارة النظم البيئية وتقييم األثر البيئي الناجم عنها، وأيضا تقييم المخاطر باألسسالعمل  -  ث

 . طرق حماية البيئة وتحليل النظم الهندسية العمرانية أحدث دراسة  -  ج

نقل والمطارات، دراسة التكاليف في التخطيط للمرافق البيئية واإلقليمية، وتخطيط وتصميم وادارة شبكة الطرق السريعة وال -  ح

 . الصلبةالمختلفة، وادارة النفايات  المياه معالجةمحطة تنقية المياه ومحطات وتصميم وتشغيل 

 . وضع المواصفات ومستندات الطرح ودراسة العطاءات المالية وتقييم مشروعات البنية التحتية وحماية البيئة العمرانية   -  خ

 خريج البرنامج مواصفات 2.4

 : خريج برنامج هندسة البنية التحتية قادرا علىيجب أن يكون 

 . مجال هندسة البنية التحتية فيتطبيق المعارف والنظريات العامة والمتخصصة  -  أ 

سياق تخصص هندسة البنية التحتية مع األخذ    التنبؤ بها فى   ن ال يمكيمكن أو    التي لحل المشكالت    النقدي استخدام التفكير   -  ب

 . االعتبار كافة المتغيرات في

 . اتقان مجموعة موسعة من المهارات المتخصصة فى مجال هندسة البنية التحتية  -  ت

 . لنتائج المهام المنجزة وبناء الخبرات التقنية  النقديالتقييم  -  ث

 . تطبيق مقاييس فعاليات التكلفة -  ج

 . إدارة السياقات المعتادة وغير المعتادة فى مجال هندسة البنية التحتية -  ح

 . استخدام الوسائل الرقمية والميديا لتناول التحديات المهنية واألكاديمية بطريقة مبتكرة -  خ

 . الدراسة والعمل بشكل مستقل تحت إطار القواعد والنظم العامة  - د 

 . ةاتخاذ قرارات صحيحة فى سياق هندسة البنية التحتي - ذ 

 . تحمل المسئولية عن نفسه وعن فريق العمل  - ر 

 . االستغالل األمثل وتنمية مصادر مكان العمل - ز 

 . تطبيق أخالقيات العمل  - س 

 . تطبيق معايير ضمان الجودة فى كافة اإلجراءات المتعلقة بهندسة البنية التحتية  - ش 
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 المنشودة وعناصر التميز الجدارات 2.5

 ( فإن الخريج يجب أن يكون قادراً على: NARS 2018األكاديمية القومية القياسية )اعتماداً على المعاير 

A1 : .تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق األسس الهندسية والعلوم والرياضيات األساسية 

A2  :  النتائج، واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم  تصميم وإجراء التجارب المعملية والمحاكاة، وتحليل وتفسير وتقييم

 الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج. 

A3  :  االعتبار تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة التي تلبي االحتياجات مع األخذ بعين  

 في سياقات التصميم والتطوير المستدامين.   األخرىانب  والبيئية واألخالقية والجو  واالقتصادية   واالجتماعية العوامل الثقافية  

A4  : والقضايا   من التقنيات المعاصرة، والممارسات والمعايير، وإرشادات الجودة، ومتطلبات الصحة والسالمة،  االستفادة

 إدارة المخاطر.  ومبادئالبيئية  

A5 : من التعلم. أال يتجزممارسة تقنيات البحث وأساليب التحقيق كجزء 

A6 : .التخطيط واإلشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة كافة المتطلبات الالزمة للمشروع 

A7 :ومتعدد الثقافات.  العمل بكفاءة كفرد وعضو في فرق متعددة التخصصات 

A8 : ة. مع مجموعات متباينة باستخدام األدوات العصري-وكتابة  وشفاههبيانياً   –التواصل بفعالية 

A9 : .استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب تنظيم المشاريع والقيادة 

A10 :.اكتساب وتطبيق المعارف الجديدة والتعلم المستمر في الحياة وممارسة استراتيجيات التعليم األخرى 

 له بعض الجدارات الخاصة وهي كما يلي:   التحتيةهندسة البنية وباإلضافة إلى الجدارات لمعظم البرامج الهندسية فان برنامج 

B1   :التقنيات المناسبة والمستدامة لمشروعات البنية التحتية  اختيار. 

B2    :  الشرب    مياه  وشبكاتتحقيق التصميم األمثل لمشروعات البنية التحتية من نقل ومرور وطرق ومطارات ومحطات

 .صحيالوالصرف 

B3   : تخطيط وإدارة مشروعات البنية التحتية وتقييم األثار البيئية لها 

B4   :حتية التعامل مع المناقصات والعقود والقضايا المالية المتعلقة بمشروعات البنية الت. 

 نظام تكويد المقررات   .3

يطرحه، ويكون الجزء األول من كود المقرر هو كود    الذي  العلمي، ويرتبط المقرر بالقسم  التالييتم تكويد المقررات طبقا للشكل  

رقم التخصص    الثانيمن كود المقرر من ثالثة أرقام يمثل أولها المستوى، بينما يمثل الرقم    الثاني، ويتكون الجزء  العلميالقسم  

ال تدل جميع هذه  .  التخصمممص الدقيق بنفس الفرقة في، ويعبر الرقم الثالث عن مسممملسمممل للمقررات  العلميالدقيق داخل القسمممم  

 . متطلبات هندسية أو مقررات تخصصية جامعة أوتعطى فيها الدرجة فبعضها يمثل متطلبات  التياألحرف على التخصصات 
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 األقسام العلمية :  1جدول 

 العلمي رمز القسم  المتطلبات أو القسم العلمي 

 PWE هندسة االشغال العامة 

 STE هندسة إنشائية 

 ARE هندسة العمارة 

 IRE هندسة الري والهيدروليكا 

 CSE هندسة الحاسبات والنظم 

 MPE هندسة ميكانيكا قوي 

 ELE هندسة كهربائية 

 PDE الميكانيكي هندسة االنتاج والتصميم 

 TXE هندسة الغزل والنسيج 

 ECE هندسة االلكترونات واالتصاالت 

 UNR متطلبات الجامعة 

 BAS الهندسية  ءوالفيزياالرياضيات  

 ENG مقررات مميزة لكلية الهندسة 

متطلبات هندسية    تعطى فيها الدرجة فبعضها يمثل متطلبات جامعة أو   التيوال تدل جميع هذه األحرف على التخصصات   .1

 . أو مقررات تخصصية 

ولكن هذه المواعيد قابلة للتغيير كما  . عادة يعطى فيه هذا المقرر  الذي الدراسيويشير توصيف المقررات إلى الفصل  .2

تعرض شئون الطالب بالكلية جدوال بالمقررات    دراسيوقبل بداية كل فصل  .  ت كل عامأنه ال يتم تدريس جميع المقررا

 . هذا الفصل ومواعيد تدريسها والقائمون على التدريس في سوف يتم تدريسها  التي

 برنامج هندسة البنية التحتية ومحتوياته لهيك  .4

 : ساعة معتمدة موزعة كالتالي  160يتكون هيكل برنامج هندسة البنية التحتية من 

 الجامعة متطلبات 4.1

الغرض الرئيسي من التعليم الجامعي ليس فقط إعداد الطالب للمهن الناجحة ولكن أيًضا لتزويدهم بالمعرفة والمهارات الالزمة  

للبيئات    ذلك،عالوة على  .  لتطوير هوية شخصية عقالنية وناجحة تقديري  اكتساب فهم  الطالب على  المنصورة  تساعد جامعة 

تتكون متطلبات الجامعة في برامج البكالوريوس  .  الطبيعية والثقافية التي يعيشون فيها وأدوارهم في المجتمع وخدمات المجتمع

  والتي   مقررات(  7)ئها من خالل استكمال سبعة  ، والتي يتم استيفا (  ساعة معتمدة  160٪ من إجمالي    8)ساعة معتمدة    13من  

 (. 2) تتضح في جدول 

 مقررات المتطلبات الجامعية: 2جدول 

 ( ساعة معتمدة  160من إجمالي   %8.12ساعة معتمدة،  13)

 ( ج)إجباري  
 الكودي  الرقم اسم المقرر  المعتمدة  ( خ)أو اختياري  

 UNR061 ( 1) لغة إنجليزية  2 ج

 UNR062 ( 2) لغة إنجليزية  2 ج

 UNR171 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا  1 ج

 UNR241 مهارات االتصال والعرض  2 ج

 UNR281 القانون وحقوق اإلنسان  2 ج

 UNR461 آداب وأخالقيات المهنة  2 ج

 UNR471 التسويق  2 ج
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 الكلية  متطلبات 4.2

بالمعرفة   الطالب  الكلية  لتطوير مهندس ناجحتزود متطلبات  الالزمة  المشتركة في جميع  .  والمهارات  الكلية  يتم تطبيق جوهر 

الكلية على مقررات المعرفة األساسية لجميع  .  برامج الساعات المعتمدة  المتطلب الموحد من المقررات األساسية في  ويحتوي 

وتتكون متطلبات الكلية  .  صميم والتصنيع والكيمياء خريجي الهندسة مثل الرياضيات والفيزياء والميكانيكا والرسم الهندسي والت

،  (  ساعة معتمدة  160٪ من إجمالي  28.125) ساعة معتمدة    45من    سالبكالوريو لمرحلة    البيئيةلبرنامج هندسة البنية التحتية و

 . 3مقررا إلزاميا ، على النحو الوارد في الجدول ( 16)عن طريق إكمال ستة عشر    استكمالها والتي يتم

 مقررات متطلبات الكلية : 3جدول 

 ( ساعة معتمدة  160من إجمالي  %28.125ساعة معتمدة،  45) 

 ( ج)إجباري  
 ( خ)أو اختياري  

 اسم المقرر  المعتمدة 
 الرقم 
 الكودي 

 BAS 011 ( 1)رياضيات   3 ج

 BAS 021 ( 1)ميكانيكا   3 ج

 BAS 012 ( 2)رياضيات   3 ج

 BAS 022 ( 2)ميكانيكا   3 ج

 BAS 031 ( 1)فيزياء   3 ج

 BAS 032 ( 2)فيزياء   3 ج

 BAS 041 كيمياء هندسية  3 ج

 PDE 051 هندسة اإلنتاج  3 ج

 PDE 052 هندسي رسم  3 ج

 ENG 111 كتابة تقارير فنية  2 ج

 BAS 113 ( 3)رياضيات   3 ج

 BAS 114 ( 4)رياضيات   3 ج

 BAS 115 نظرية احتماالت وإحصاء  2 ج

 ELE 151 قوى وآالت كهربية  3 ج

 BAS 215 ( 5)رياضيات   3 ج

 ENG 412 إدارة المشروعات  2 ج

 التخصص العام والتخصص الدقيق هندسة البنية التحتية  متطلبات 4.3

٪ من  63.75) ساعة معتمدة    102برنامج البكالوريوس في هندسة البنية التحتية من    في   والدقيقتتكون متطلبات التخصص العام  

مقررات    6ساعة معتمدة ،    76مقررا إلزاميا تعادل    26، والتي يتم استيفائها من خالل إكمال عدد  (  ساعة معتمدة   160إجمالي  

 .  ساعة معتمدة كما هو موضح في الجداول التالية  8تخرج تعادل    ومشروعاتميدانية    وتدريباتساعة معتمدة    18اختيارية تعادل  

 لهندسة البينة التحتية    والدقيقالمقررات االجبارية لمتطلبات التخصص العام  :  4جدول 

 ( ساعة معتمدة  160من إجمالي  %48.125ساعة معتمدة،  76) 

 المقرر  اسم المعتمدة 
 الرقم 

 الكودي 

 PWE 001 قياسه وطرق  البيئيالتلوث   2

 STE 101 ( 1) تحليل إنشائي  3

 STE 102 ( 1) خرسانة مسلحة  3

 STE 103 مواد الخواص ومقاومة   3

 IRE 101 رسم مدني  3
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 PWE111 مساحة مستوية  3

 PWE 121 جيولوجيا هندسية وميكانيكا تربة  3

 PWE 201 توصيف مواد الطرق  3

 PWE 202 المواد األسفلتية  3

 STE 203 ميكانيكا تربة واساسات  3

 IRE 201 ع ئالهيدرولوجي وميكانيكا الموا 3

 MPE 201 كهروميكانيكية  وآالتمعدات   3

 PWE 211 المساحة الطبوغرافية والجيوديسيا  3

 PWE 212 مقدمة للمساحة التصويرية واالستشعار عن بعد  3

 PWE 214 تقييم األثر البيئي ودورة حياة المشروعات  3

 PWE 222 هندسة النقل والمرور  3

 ARE 301 إنشاء مباني  3

 STE 301 تصميم منشآت معدنية   3

 PWE 321 أساليب ومعدات تنفيذ مشروعات البنية التحتية  3

 PWE 322 للرصف المرن  اإلنشائيالتصميم  3

 PWE 323 التصميم الهندسي للطرق   3

 PWE 331 تنقية وشبكات أمداد مياه الشرب  3

 PWE 332 معالجة وشبكات مياه الصرف الصحي 3

 PWE 333 إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة  3

 PWE 341 هندسة السكة الحديد  3

 PWE 441 مساحة مائية  2

 

 هندسة البنية التحتية   فيالمقررات االختيارية لمتطلبات التخصص الدقيق :  5جدول 

 ( ساعة معتمدة  160من إجمالي   %11.25ساعة معتمدة   18) 

 ( مقرر فقط 2) 300المقررات االختياري للمستوى 

 المقرر  اسم المعتمدة 
 الرقم 

 الكودي 

 STE 302 ( 2)  إنشائيتحليل   3

 STE 303 ( 2) خرسانة مسلحة  3

 STE 304 للخزانات المائية  اإلنشائيالتصميم  3

 STE 305 تصميم الكباري واالنفاق الخرسانية  3

 STE 306 المواصفات والكميات والعقود  3

 ARE 302 تخطيط عمراني وإقليمي  3

3 
  باألقمار العالمينظريه األخطاء وتحديد الموضع 

 ( GPS)الصناعية  
PWE 312 

 PWE 313 المساحة التصويرية واالستشعار عن بعد  3

 PWE 314 والمناجم مساحة االنفاق   3

 PWE 315 الجيوديسيا الهندسية والتطبيقية  3

 PWE 316 الجيوديسيا الفيزيقية  3

 PWE 324 تخطيط وتصميم المطارات  3
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 الرقم الكودي  المقرر  اسم المعتمدة 

 PWE 411 جيولوجيا الصخور وخزانات المياه الجوفية  3

 PWE 412 للرصف الصلب  اإلنشائيالتصميم  3

 PWE 413 صيانة وإعادة تأهيل الرصف  3

 PWE 422 والحضاري  اإلقليمي تخطيط النقل  3

 PWE 423 انظمة النقل الذكية  3

 PWE 424 نقل البضائع والشحن ونظم الحاويات 3

3 
النظم الحديثة لتصميم وتقييم الخلطات األسفلتية  

 وإدارة صيانة الرصف 
PWE 425 

 PWE 431 نظم تحلية المياه   3

 PWE 432 معالجة المخلفات السائلة الصناعية 3

 PWE 433 المعالجة البيولوجية  3

3 
نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في  

 مشروعات البنية التحتية 
PWE 442 

 PWE 443 المشروعات الهندسية  في اآلليتطبيقات الحاسب  3

 

 ( ساعة معتمدة  160من إجمالي   %4.375ساعة معتمدة   8) مشروعات التخرج والتدريب : 6جدول 

 الرقم الكودي  المقرر  اسم المعتمدة 

 PWE 351 ( 1)تدريب 1

 PWE 451 ( 2)تدريب 1

 PWE 461 ( 1)  مشروع البكالوريوس 3

 PWE 462 ( 2)  مشروع البكالوريوس 3

 

 مقترح الخطة الدراسية للطالب   .5

الدراسية   المقررات  لجدولة  المنتظم  للطالب  اآلتية توضح مقترح  الدراسيين األول    فيوالجداول  لكل مستوى    والثانيالفصلين 

من المستويات الخمس للدراسة وعدد ساعات الدراسة المقررة كمحاضرات وتمارين ومعامل، كما تبين عدد الساعات    دراسي 

 . االتصال وساعاتالمعتمدة 
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 ( 000)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي األول

 الثانيالفصل الدراسي 

 

 

  

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
و
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لم
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ل 
ص
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 ا
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ي 
مل
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ية 
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ل
ما
ع
 أ

ل 
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
 م
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L 
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ت 
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دة 
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مع
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( 1)رياضيات  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  BAS011 

( 1)ميكانيكا  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  BAS021 

(1)فيزياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------  BAS031 

 BAS041 كيمياء هندسية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

 PDE052 رسم هندسي  3 2 2 -- 6 10 20 30 -- 50 100 -------

( 1)لغة إنجليزية  2 1 2 -- 2 5 20 30 -- 50 100 -------  UNR061 

  المجموع  17 11 10 3 25 49     600 

Total Contact hours = 24 hrs/week Total SWL = 49 hrs/week 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  المقرر اسم 

ع 
و
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لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
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ي 
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ية 
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دة 
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BAS011 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 2)رياضيات  BAS012 

BAS021 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 2)ميكانيكا  BAS022 

(2)فيزياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------   BAS032 

 ------- 100 50 10 20 20 8 4.5 1.5 0 2 2 
وطرق   البيئيالتلوث 

 قياسه 
PWE 041 

 PDE051 هندسة اإلنتاج  3 2 -- 3 3 8 20 20 10 50 100 ------- 

UNR061 100 50 -- 30 20 5 2 -- 2 1 2  ( 2)لغة إنجليزية  UNR062 

  المجموع  16 11 7 6 22 46     600 

Total Contact hours = 24 hrs/week Total SWL = 46 hrs/week 
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 ( 100)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي الثالث 

 الدراسي الرابع الفصل 

 المتطلب السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
ية
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 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
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ض
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BAS012 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 3)رياضيات  BAS113 

BAS012 100 50 -- 30 20 6 3 -- 2 1 2 
نظرية احتماالت  

 وإحصاء 
BAS115 

---------- 100 50 -- 30 20 9 5 - 2 2 3 
تحليل إنشائي 

(1)  
STE 101 

PDE052 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  رسم مدني IRE 101 

 PWE111 مساحة مستوية  3 2 0 2 5 9 20 20 10 50 100 ----------

UNR 061 100 50 -- 30 20 6 3 0 2 1 2 كتابة تقارير فنية ENG 111 

  المجموع  16 10 10 2 24 46     600 

Total Contact hours = 22 hrs/week Total SWL = 46 hrs/week 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  
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BAS 113 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 4)رياضيات  BAS114 

STE 101 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 1)خرسانة مسلحة   STE102 

------------ 100 50 10 20 20 9 5 1 1 2 3 
خواص ومقاومة  

مواد ال  
 STE103 

---------- 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
جيولوجيا هندسية  

 وميكانيكا تربة 
PWE121 

BAS032 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  وآالت كهربية قوى  ELE151 

---------- 100 50 -- 30 20 2 1 - - 1 1 
تاريخ الهندسة  

 التكنولوجيا 
UNR 171 

  المجموع  16 11 9 1 23 44     600 

Total Contact hours = 21 hrs/week Total SWL = 44 hrs/week 
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 ( 200)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي الخامس

 

 الفصل الدراسي السادس 

 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   درجات المقرر توزيع  

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
و
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لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
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ض
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دة 
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BAS113 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 5)رياضيات  BAS215 

PWE111 100 50 10 20 20 8 4 1 1 2 3 
المساحة الطبوغرافية  

 والجيوديسيا 
PWE211 

 UNR241 مهارات االتصال والعرض  2 1 2 -- 2 5 20 30 -- 50 100 

PWE 041 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
تقييم األثر البيئي ودورة  

 حياة المشروعات 
PWE214 

 PWE 201 توصيف مواد الطرق  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100 

 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
الهيدرولوجي وميكانيكا  

 الموائع 
IRE201 

  المجموع  17 11 11 1 23 46     600 

Total Contact hours = 23 hrs/week Total SWL = 46 hrs/week 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 
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 100 50 10 20 20 9 5 1 1 2 3 
مقدمة للمساحة  

التصويرية واالستشعار  

 عن بعد

PWE 212 

PWE 121 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3  ميكانيكا تربة واساسات STE 203 

BAS032 100 50 -- 30 20 6 2 -- 2 2 3 
  وآالتمعدات  

 كهروميكانيكية 
MPE 201 

 UNR281 القانون وحقوق اإلنسان  2 2 0 -- 2 4 20 30 - 50 100 ----------

PWE121 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3  المواد األسفلتيه PWE202 

  PWE 222 هندسة النقل والمرور  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 

(1)تدريب 1 0 0 3 0 3 - 50 - 50 100   PWE351 

  المجموع  18 12 9 4 23 48     700 

Total Contact hours = 25 hrs/week Total SWL = 48 hrs/week 
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 جدول المستوي )300( 

 الفصل الدراسي السابع 

 

 الفصل الدراسي الثامن 

  

 المتطلب السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  
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حسب توصيف 

 المقرر 
( 1) اختياري مقرر  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100  Elective 

NIRE 101 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 إنشاء مباني ARE301 

PWE201 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
تصميم إنشائي للرصف  

 المرن 
PWE 322 

NPWE 041 

NIRE201 
100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 

تنقية وشبكات أمداد مياه  

 الشرب 
PWE331 

NSTE 102 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  أساليب ومعدات تنفيذ PWE 321 

المعدنية تصميم المنشأت  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100   STE301 

  المجموع  18 12 12 -- 26 50     600 

Total Contact hours = 24 hrs/week Total SWL = 50 hrs/week 

 المتطلب السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 
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حسب توصيف 

 المقرر 
( 2) اختياري مقرر  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100  Elective 

 PWE 322 هندسة السكة الحديد  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 

PWE111 100 50 10 20 20 9 5 1 1 2 3  التصميم الهندسي للطرق PWE 322 

PWE041 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
إدارة ومعالجة المخلفات 

 الصلبة 
NPWE333 

PWE041 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
معالجة وشبكات مياه  

 الصرف الصحي 
PWE 332 

(2)تدريب 1 -- -- 3 -- 3 - 50 - 50 100   PWE451 

  المجموع  16 10 9 4 22 45     600 

Total Contact hours = 23 hrs/week Total SWL = 45 hrs/week 
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 ( 400)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي التاسع 

 

 الفصل الدراسي العاشر 

 

 

 

 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 
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حسب توصيف  

 المقرر 
( 3) اختياري مقرر  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100  Elective 

حسب توصيف  

 المقرر 
( 4) اختياري مقرر  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100  Elective 

 ENG412 إدارة المشروعات  2 1 2 -- 3 6 20 30 -- 50 100 -------------

PWE211 100 50 -- 30 20 6 4 -- -- 2 2  مساحة مائية PWE441 

 PWE 461 ( 1) مشروع البكالوريوس 3 2 -- -- 8 10 -- 50 -- 50 100 

  المجموع  13 9 6 -- 25 40     500 

Total Contact hours = 15 hrs/week Total SWL = 40 hrs/week 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
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حسب توصيف  

 المقرر 
( 5) اختياري مقرر  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100  Elective 

حسب توصيف  

 المقرر 
( 6) اختياري مقرر  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100  Elective 

 UNR461 آداب وأخالقيات المهنة  2 2 -- -- 3 5 20 30 -- 50 100 ------------

 UNR471 التسويق 2 2 -- -- 2 4 20 30 -- 50 100 ------------- 

 PWE 462 ( 2) مشروع البكالوريوس 3 4 2 -- 6 12 -- 50 -- 50 100 

  المجموع  13 12 6 0 21 39     500 

Total Contact hours = 18 hrs/week Total SWL = 39 hrs/week 
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 هندسة البنية التحتية برنامج 

Infrastructures Engineering (IEE) 
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 البنية التحتية  مصفوفة الكفاءات وارتباطها باملقررات لربنامج هندسة 

 املستوى

 اسم
 املقرر
 

كود 
 املقرر

 NARS 2018الكفاءات املطلوبة للتخصص طبقا ل 

B4 B3 B2 B1 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

000 

 √              BAS011 ( 1)رياضيات 

 √              BAS021 ( 1)ميكانيكا 

 √ √             BAS031 (1)فيزياء 

 √ √             BAS041 كيمياء هندسية 

 √  √            PDE052 رسم هندسي 

لغة إنجليزية  

(1) 
UNR061       √        

 √              BAS012 ( 2)رياضيات 

 √              BAS022 ( 2)ميكانيكا 

 √ √             BAS032 (2)فيزياء 

 البيئيالتلوث 

 وطرق قياسه 
PWE 041          √ √ √  √ 

 √ √  √           PDE051 هندسة اإلنتاج 

لغة إنجليزية  

(2) 
UNR062       √        

100 

 √              BAS113 ( 3)رياضيات 

نظرية احتماالت  

 وإحصاء 
BAS115         √    √ √ 

تحليل إنشائي 

(1) 
STE 101      √    √   √ √ 

 √ √    √   √ √     IRE 101 رسم مدني 

 √ √    √ √ √    √   PWE111 مساحة مستوية 

كتابة تقارير 

 فنية
ENG 111       √   √     

 √              BAS114 ( 4)رياضيات 

خرسانة مسلحة  

(1) 
STE102   √ √         √ √ 

خواص  

 مواد ال ومقاومة 
STE103     √         √ 

جيولوجيا  

هندسية  

 وميكانيكا تربة 
PWE121     √     √   √ √ 

قوى وآالت 

 كهربية 
ELE151   √ √         √ √ 

تاريخ الهندسة  

 التكنولوجيا 
UNR 171     √  √   √ √    
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200 

 √ √             BAS215 ( 5)رياضيات 

المساحة 

الطبوغرافية  

 والجيوديسيا 
PWE211     √     √   √ √ 

مهارات  

االتصال 

 والعرض 
UNR241     √ √ √ √ √      

تقييم األثر  

البيئي ودورة  

حياة  

 المشروعات 

PWE214  √  √ √   √   √   √ 

توصيف مواد  

 الطرق 
PWE 201    √ √       √ √ √ 

الهيدرولوجي  

وميكانيكا  

 الموائع 
IRE201      √      √ √ √ 

مقدمة للمساحة  

التصويرية  

واالستشعار  

 عن بعد

PWE 212     √        √ √ 

ميكانيكا تربة 

 واساسات 
STE 203   √ √       √ √ √ √ 

  وآالتمعدات  

 كهروميكانيكية 
MPE 201   √ √        √ √ √ 

القانون وحقوق  

 اإلنسان 
UNR281     √  √ √  √    √ 

 √ √         √ √   PWE202 المواد األسفلتيه 

هندسة النقل  

 والمرور 
PWE 222    √         √ √ 

  √ √ √  √ √ √ √ √     PWE351 ( 1)تدريب

300 

  اختياري مقرر 

(1 ) 
Elective     √     √ √  √ √ 

 √    √  √   √     ARE301 إنشاء مباني

تصميم إنشائي 

 للرصف المرن 
PWE 322           √ √ √ √ 

تنقية وشبكات  

أمداد مياه  

 الشرب 
PWE331  √ √ √        √ √ √ 

أساليب ومعدات  

 تنفيذ 
PWE 321    √ √ √    √ √ √ √ √ 

تصميم المنشأت  

 المعدنية 
STE301     √ √ √ √    √ √ √ 

  اختياري مقرر 

(2 ) 
Elective   √ √        √ √ √ 

هندسة السكة  

 الحديد 
PWE 322   √ √       √ √ √ √ 

التصميم  

 الهندسي للطرق 
PWE 322    √ √     √ √ √ √ √ 

إدارة ومعالجة 

المخلفات  

 الصلبة 
NPWE333  √  √ √     √ √  √ √ 

معالجة  

وشبكات مياه  

 الصرف الصحي 
PWE 332  √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ 
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  √ √ √  √ √ √ √ √    √ PWE451 ( 2)تدريب

400 

  اختياري مقرر 

(3 ) 
Elective  √  √ √     √ √  √ √ 

  اختياري مقرر 

(4 ) 
Elective  √ √ √      √  √ √ √ 

إدارة  

 المشروعات 
ENG412     √ √     √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √      PWE441 مساحة مائية 

مشروع  

  البكالوريوس

(1 ) 

PWE 461 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

  اختياري مقرر 

(5 ) 
Elective     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  اختياري مقرر 

(6 ) 
Elective      √ √    √ √ √ √ 

آداب وأخالقيات 

 المهنة 
UNR461     √ √ √ √  √ √   √ 

 √ √ √ √ √ √    √     UNR471 التسويق

مشروع  

  البكالوريوس

(2 ) 
PWE 462 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 البيئية توصيف المقررات لبرنامج هندسة البنية التحتية و

 متطلبات الجامعة:
 

UNR061  2 ( 1) لغة إنجليزية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

كتابة تقارير وملخصات   -القراءة لقطع علمية متنوعة  -لمحادثات قصيرة وطويلة  االستماع - المهارات األساسية للغة : المحتوى

  التحدث وعرض األفكار بلغة إنجليزية سليمة  -ومقاالت علمية 
References: 

▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR062  2  (2) لغة إنجليزية Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 UNR061: المتطلبات

 اللغة اإلنجليزية اإلعداد لالختبارات القياسية فى-تلخيص النصوص  -تحليل وتفسير نصوص هندسية : المحتوى

References: 

▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR171   1  والتكنولوجياتاريخ الهندسة Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  0 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

أمثلة   -التكنولوجيا والبيئة  -دور الهندسة والتكنولوجيا فى تطور ونشوء الحضارات  -تاريخ الهندسة والعلوم والتكنولوجيا : المحتوى

 الهندسي على تطور النشاط 

References: 

▪ Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 1990, 
ISBN10 0486264122 

 

UNR281 2  القانون وحقوق اإلنسان Cr 

 إجباري  6 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

  –مقدمة للمحاسبة  –نظرة عامة على الهياكل اإلدارية  –أنواع المؤسسات من الوجهة القانونية ) نظم وقوانين المؤسسات : المحتوى

األصول التاريخية  -تشريعات األمن الصناعي والبيئة -تشريعات العمل والقوانين المنظمة للمهن الهندسية  –(  العقود والمواصفات

األجهزة العالمية   -المصادر الوطنية لحقوق اإلنسان -العالمية واإلقليمية ) المصادر الدولية لحقوق اإلنسان  -الفلسفية لحقوق اإلنسان 

 . القائمة علي حماية حقوق اإلنسان

 

UNR241   2 والعرض مهارات االتصال Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

مهارات التواصل بالعين والتحكم بالصوت واإلشارات ولغة الجسد   -تخطيط وإعداد العرض التقديمي –مهارات االتصال: المحتوى

  المستثمرينمهارات العرض أمام  –بنية العرض التقديمي -استخدام المرئيات  -خصائص مقدم العرض  -المظهر المناسب  واختيار

https://www.bookdepository.com/author/Roger-S-Kirby
https://www.bookdepository.com/publishers/Dover-Publications-Inc
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References: 
▪ Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red Globe Press, 2016 
▪ M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, Succex Publishers, 

2016  
▪ Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 

▪ Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi, "Communication skills " Vol.1, Students' coursebook, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2012 

 

UNR461   2 آداب وأخالقيات المهنة Cr 

 إجباري  9 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

دراسات حالة   -السلوك  -كشف المخالفات  -مسئوليات المهندس  -االلتزامات تجاه المجتمع  -العامة ألخالقيات المهنة  المبادئ: المحتوى

 . وقضايا عامة

References: 
▪ Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, "Thinking like 

an engineer", Published by Pearson 2018. 

▪ Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, CA: 
Wadsworth, 2000 

 

UNR471  2 التسويق Cr 

 إجباري  10 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

رسم   –المزيج التسويقي  –سلوك الشراء لعمالء المعدات الطبية  – بحوث التسويق  –مبادئ تسويق األجهزة الطبية : المحتوى

منتجات   تطوير –استراتيجية البراند  – شبكة اإلنترنت  التسويق عبر –تحديد السوق المستهدفة  –خطة التسويق  – استراتيجية التسويق 

 عن تسويق المنتجات الطبية الحيوية  حاالت عملية   دراسة –التكاليف واستراتيجيات التسعير  تقدير –اإلعالن والدعاية   –جديدة 
 

References: 

▪ Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015, ISBN 13: 9781946135193 

 
 متطلبات كلية الهندسة:

 

BAS011   3 ( 1)رياضيات Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

قواعد    –االتصلال ونظرية القيمة الوسليطة    –النهايات   –أمثلة دوال –الدالة العكسلية    –تصلنيف الدوال    –مفهوم الدالة    : التفاضلل:  المحتوى

  الجزئياالشلتقاق    –المشلتقات اات الرتب العليا    –والبارامترى   الضلمنياالشلتقاق    –قاعدة السللسللة   –مشلتقات الدوال األولية    –االشلتقاق  

 . نظريات وخواص التكامل –التكامل غير المحدد  –رسم المنحنيات  –تطبيقات على التفاضل  –

المحددات   –مجموعات المعادالت الخطية  -المعادالتنظرية  –الكسور الجزئية –أس وتطبيقاتها  بأينظرية اات الحدين  : الجبر

  طرق جاوس المختلفة   –المصفوفات وتطبيقاتها  –وخواصها 
References: 
▪ Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning Private Limited. 

▪ Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & Business Media. 

 

  

https://www.lib.umn.edu/publishing
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BAS021   3 ( 1)ميكانيكا Cr 

 إجبارى  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

  - محصلة عدة قوى  –اتزان الجسيم والجسم الجاسئ  –عزم االزدواج   –العزم   –المتجهات والقوى فى الفراغ   –قوانين نيوتن :  المحتوى

  االحتكاك  –القوى الموزعة  –  الهندسيمركز الثقل والمركز 

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice Hall, New 

Jersey, 2016. 

▪ J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John Wiley & Sons, 
New York, 2016. 

 

BAS012   3 ( 2)رياضيات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS011  (1)رياضيات : المتطلبات

حساب المساحات والحجوم    –تطبيقات التكامل  –التكامل المعتل –طرق التكامل   – التكامل المحدد وخواصه : التكامل : المحتوى

 الدورانية  
  -القطع الناقص )القطاعات المخروطية  - نقل المحاور  -معادلة زوج من الخطوط المستقيمة  -معادالت الدرجة الثانية : الهندسة التحليلية

  معادلة المستوى  -معادلة الكرة  -( المكافئ القطع  -القطع الزائد 
References: 
▪ Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, Geometry, 

Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 
▪ Hestenes, D. and G. Sobczyk, Clifford algebra to geometric calculus: a unified language for mathematics and 

physics. Vol. 5. 2012: Springer Science & Business Media. 

▪ Grossman, S.I., Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. 2014: Academic Press. 

 

BAS022   3  (2)ميكانيكا Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS021  (2) رياضيات :  المتطلبات

  – حركة المقذوفات   –قوانين نيوتن للحركة  -المركبات المماسية والعمودية  -مسار منحنى  فيالحركة  –كينماتيكا الجسيم : المحتوى

   االحتكاك وتطبيقاته –الشغل والطاقة للجسيم
References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 2006. 

▪ F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector Mechanics for 

Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010.  

 

BAS031   3 ( 1)فيزياء Cr 

 إجباري  1 فصل  1,5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

خواص   –الخواص الميكلانيكيلة للمواد   –الحركلة التلذبلذبيلة   –الوحلدات القيلاسلللليلة واألبعلاد   –الفيزيلائيلة    الكميلات: الملادة  صخوا : المحتوى

 . المرنةالموجات فى األوساط  –الموجات الصوتية  -السطحيالتوتر  –اللزوجة  –الموائع 

اإلنتروبيا  –الديناميكا الحرارية   فيالقانون األول   –النظرية الحركية للغازات  –  الحرارياالنتقال  : الحراريةالحرارة والديناميكية 

  . التمدد الحراري  - مقاييس الحرارة والترمومترات  –للديناميكا الحرارية  الثانيوالقانون 
References:   

▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014.  

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 
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BAS032   4   (2)فيزياء Cr 

 إجباري  2 فصل  1,5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

 الكهربيالجهد    –قانون جاوس   – الكهربيالفيض   –قانون كولوم   – الكهربيالمجال   –الشحنة والمادة    : والمغناطيسيةالكهربية :  المحتوى

قانون   – المغنلاطيسلللليالمجلال   –قانون أوم والدوائر البسلللليطلة    –التيلار والمقلاومة والقوة الدافعلة الكهربيلة   –المكثفلات والمواد العلازلة  –

 . بايوت وسافارت 

األلياف   - استقطاب الضوء  –التداخل والحيود   –الطبيعة الموجية للضوء ومبدأ هيجن  –الضوء الهندسي: الحديثة ءالضوء والفيزيا

  . النظرية النسبية -الظاهرة الكهروضوئية  –الليزر   – مبادئ نظرية الكم  –نظرية بوهر  – لتركيب الذرى  -الضوئية 
References:   
▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 9th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014., 

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS041 3  كيمياء هندسية Cr 

 إجباري  1 فصل  1،5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

اساسيات   –خصائص المحاليل  –العمليات الكيميائية  في  والحراري  المادياالتزان  – الديناميكا الحرارية  – معادالت الحالة : المحتوى

  . موضوعات مختاره للصناعات الكيميائية –وتطبيقاتها  الكهربيةالكيمياء 
References: 

▪ Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry The Central Science", 
Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, (2009). 

 

PDE051  2 هندسة اإلنتاج Cr 

 إجباري  2 فصل  2 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

  ( النجارة – التشكيل  –التشغيل   – البرادة  –الحدادة   –السباكة )مقدمة لكل من العمليات اآلتية  : المحتوى
References: 

▪ Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing Technology, 
Production Management and Industrial Economics. Routledge, 2017. 

 

PDE052  2 رسم هندسي Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ---- : المتطلبات

الرسم باستخدام الحاسب   –مناظر مساعدة ومصطلحات   –المناظر القطاعية  –الرسم التخطيطي  –الرسومات ثنائية األبعاد : المحتوى

 لألشكال ثنائية وثالثية األبعاد

References: 

▪ Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 

 

 ENG 111  2 فنية  كتابة تقارير Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

    UNR061(1) لغة إنجليزية : المتطلبات

أنواع   -تنظيم المستندات اآللي  - خصائص المستندات الفنية  - أساليب الكتابة الفنية  -تحليل الجمهور  -تعريف الكتابة الفنية  : المحتوى

  هيكل أنواع مختلفة من الوثائق التقنية -الوثائق الرسمية وغير الرسمية 
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References: 
▪ G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. Martin's; 2018 
▪ K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016 

▪ M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 

 

BAS113   3 ( 3)رياضيات Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS012  (2)  رياضيات: المتطلبات

المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى   -اكثر من متغير وتطبيقات  فيالقيم القصوى للدوال  - الجزئيتطبيقات التفاضل : المحتوى

  . الفراغ  فيالهندسة التحليلية   – حل المعادالت التفاضلية فيتحويل البالس وتطبيقاته  -المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة الثانية  -

References: 
▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

▪ S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & Francis Group, LLC, 2015. 

 

BAS114   3 ( 4)رياضيات Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS 113    (3) رياضيات : المتطلب 

  -المشتقات المتجهة  - البواقينظرية  -التكامل المركب  -الدوال اات المتغيرات المركبة  -تحويل فورير  -متسلسلة فورير : المحتوى

  . السطحيالتكامل  - التكامل الخطى  -التكامالت الثنائية والثالثية 
References: 
▪ J. Brown, and R. Churchill, "Complex Variables and Applications", 9th Edition, McGraw-Hill, 2013. 

▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

 

BAS115   2 وإحصاء نظرية احتماالت Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

  BAS 012(2)رياضيات  المتطلبات 

االختبارات غير   -الفروض اختبارات -االعتياديالعينات من التوزيع  -التوزيعات االحتمالية  -مقاييس التمركز والتشتت : المحتوى

. المتسلسالت الزمنية -الترابط والتراجع –البارامترية    
References: 

▪ Mary C. Meyer, Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and Practice in RSBN-10: 
1611975778, SIAM (June 24, 2019) 

 

ELE151  3 قوى وآالت كهربية Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ECE 121كهربية دوائر   المتطلبات 

التحكم فى الجهد   -نمااج خطوط النقل  -نظرية وعمل ونمااج المحوالت -منظومات الثالث أوجه -نظم القوى الكهربية : القوى : المحتوى

 العمل األمثل لنظم القدرة  -القدرة الفعالة وغير الفعالة  -والتردد 

نظرية   -تطبيقات محركات التيار المستمر  -منحنيات العزم والسعة والتيار  -نظرية العمل والتركيب لمحركات التيار المستمر : اآلالت

نظرية العمل   -محركات المغناطيس الدائم ومحركات التيار المستمر اات اقل قصور ااتي  -العمل والتركيب للمحركات اات الخطوة 

  . والتركيب للمحركات الحثية ثالثية الوجه
References: 
▪ Nilsson, J.W. and S.A. Riedel, Electric circuits. 2015: Pearson Upper Saddle River, NJ. 

▪ Slade, P.G., Electrical contacts: principles and applications. 2017: CRC press. 
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BAS 215   3      (5)رياضيات Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

  BAS113 ( 3)رياضيات  المتطلبات 

تحويل   -مالءمة المنحنيات باستخدام خط مستقيم أو كثيرات الحدود  -الطرق التتابعية  - للمعادالت الخطية  العدديالحل : المحتوى

  . إجراء التفاضل والتكامل عدديا -الفرق المحدود  -خطية العالقات غير الخطية إلى  
References: 
▪ Mazumder, Numerical Methods for Partial Differential Equations, Finite Difference and Finite Volume 

Methods, science direct ,2016. 

▪ Sheldon Rose,  A First course in probability, Eighth edition, 2010, Pearson Prentice Hall. 

 

ENG 412  2 إدارة مشروعات Cr 

 إجباري  7 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

 ال يوجد  المتطلبات 

عناصلر   -.  التخطيط، االسلتراتيجيات للتطبيقات الهندسلية المختلفة  -الوظائف اإلدارية األسلاسلية    -أسلاسليات إدارة المشلروعات  :  المحتوى

إدارة الوقت   -إدارة النطاق    -إدارة التكامل  -. إدارة الجودة الشلاملة، التحسلين المسلتمر.  التوظيف، التوجيه، التحكم:  إدارة الموارد البشلرية

  إدارة المشتريات  -إدارة المخاطر  -إدارة االتصاالت  -إدارة التكاليف  -
References: 
▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. Pearson, 2014. 

▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 

 

 العام والتخصص الدقيق:متطلبات التخصص 

 

PWE 001  2 التلوث البيئي وطرق قياسه Cr 

 إجباري  0 فصل  2 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ت

   BAS041 : المتطلبات

 : المحتوى
مؤشرات جودة المياه الفيزيائية والكيميائية   المختلفة،عناصر ومكونات البيئة، دورة المياه في الطبيعة ومصادر تلوث المياه  

تلوث التربة بالزيوت والشحوم والعناصر المعدنية الثقيلة ، المواد   الحراري،والبيولوجية، مكونات الهواء الجوي وغازات االحتباس  

 . المشعة
  األكسجين)والكيميائية   (الحرارةالمواد العالقة المختلفة، اللون، درجة )إجراء تجارب قياس مؤشرات جودة المياه الفيزيائية : العملي

 ( . الحيوي الممتص ، األكسجين الكيميائي الممتص ، الفوسفور ، النتروجين ، تركيزات المعادن الذائبة في المياه 

References: 
▪ Judith Petts, "Handbook of Environmental Impact Assessment", 1999 

 

STE 101  3 ( 1) تحليل انشائي Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

   ---: المتطلبات

 : المحتوى
القوى الداخلية في الجمالونات   -القوى الداخلية في اإلطارات  –القوى الداخلية في الكمرات    -ردود األفعال   – أنواع المنشآت  –مقدمة 

 . االلتواء –اإلجهادات المركبة   -إجهاد القص –اإلجهادات العمودية  -خطوط التأثير  -

References: 
▪ V.N. Vazirani, M.M. Ratwani, & S.K. Duggal,  "Analysis of structures", Khanna publishers, sixteenth edition, 

2005 
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STE 102  3 ( 1) خرسانة مسلحة Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE101: المتطلبات

 : المحتوى
القوى الداخلية في الجمالونات   -القوى الداخلية في اإلطارات  – القوى الداخلية في الكمرات   -ردود األفعال  – أنواع المنشآت  –مقدمة 

 . االلتواء –اإلجهادات المركبة   -إجهاد القص –اإلجهادات العمودية  -خطوط التأثير  -

References:  
▪ Mehta, P.K., "Properties of concrete & Structures", Prentice Hall Inc., New Jersey, 1998. 

▪ Neville, A.M., "Properties of Concrete", Longman, 5th ed., 2010. 

 

IRE101  3 مدني رسم Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  4 تمارين  1 محاضرات  ت

 PDE052:  المتطلبات

 : المحتوى
عمل المسماقط األفقية والرأسمية الجانبية وطرق اسمتنتاج أي مسمقط مجهول من المسمقطين المعلومين،   اسمتخدام برنامج االوتوكاد فى

البسميطة وتتدرج لتشممل الماكينات البسميطة    باألشمكالالحروف الظاهرة والمختفية، القطاعات وطرق رسممها وتهشميرها، تطبيقات تبدأ  

 وبعض العناصر اإلنشائية والمعمارية البسيطة

References: 
▪ Gurcharan Singh, "Civil Engineering Drawing", Standard publications-Delhi, 2009 

 

PWE 111  3 مساحة مستوية Cr 

 إجبارى  0 فصل  2 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ت

   ---: المتطلبات

 : المحتوى
 -مقياس الرسم التخطيطي   --تصنيف العلوم المساحية    -الرفع المساحي  –مصادر وأنواع األخطاء    –وحدات القياس المساحي    –مقدمة

الميزانية   -القطاعات    - -الميزانية وأعمال الحفر والردم    -مقدمة عن جهاز الميزان    –  األراضمميتقسمميم   -حسمماب وقياس المسمماحات  

مسماحات والحجوم من خطوط  حسماب ال  –تسموية األراضمي    -حسماب مكعبات االتربة من القطاعات والمناسميب وخطوط الكنتور -الشمبكية  

 . مقدمة لنظرية األخطاء وتطبيقاتها في المساحة المستوية -الكنتور

References: 
▪ Kavanagh, B., Surveying Principles and Applications . Prentice Hall, 2008 
▪ B. C. Punmia, A. K. Jain & A. K. Jain, Surveying Vol. I, Laxmi Publications 

▪ Bossler,. & Moffit, "Surveying", 10th ed., 2004 

 

PWE 121  3 جيولوجيا هندسية وميكانيكا التربة Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 --- : المتطلبات

 : المحتوى
التربة  :  مقمدمة في ميكمانيكما التربة  -الخرائط الجيولوجيمة في مصممممر   -الصممممخور وتكوينهما    -مقمدمة عن الجيولوجيما وأصممممول األرض  

التحليل  -تعريفات وعالقات    -المصمطلحات والخصمائص الحجمية والوزنية  :  تكوين التربة -أنواع التربة وهيكل التربة    وخصمائصمها 

دمك التربة    -نظرية قوة القص -نفاذية التربة   -ة  أنظمة تصمممنيف الترب -دمك التربة   –قوام التربة وحدود اتربرج     -الميكانيكي للتربة  

 . االنضغاطية والتدعيم  –اتزان الميول 

References:                                               
▪ Braja Das, "Principles of Geotechnical Engineering", 2010 
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STE 203  3 ميكانيكا تربة وأساسات Cr 

 إجبارى  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

    PWE121: المتطلبات

 : المحتوى
الضغط الجانبي   –اتزان الميول  -دمك التربة   -مقاومة القص للتربة  –قابلية التربة لالنضغاط والتدعيم –توزيع اإلجهادات في التربة 

 . تصميم الخوازيق والقيسونات  والمنشآت الساندة  -تصميم األساسات الضحلة   – قدرة تحميل التربة   -للتربة 

References: 
▪ Das, Braja M., “Advanced Soil Mechanics,” 1983. 
▪ Das, B.M., "Principals of Foundation Engineering", 1988. 

▪ "Egyptian Code for Soil Mechanics and Design and Execution of Foundations", 2002. 

 

IRE 201  3 هيدروليكا Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

    ------: المتطلبات

 : المحتوى
- وانواعها   الهيدروليكية  القفزة–مبادئ الطاقة في القنوات المكشموفة   –  ريانمممممأنواع السم  -مقدمة عامة وأسماسميات القنوات المكشموفة 

ريان في القنوات المكشموفة  ممممممعادالت مقاومة السم  –وطرق حسماب اطوالها    المياهاشمكال سمطح    -ريانمممممالمائية للسم  المجاريمقاومة  

 –بلتن    -المائيةالتوربينات  )اآلالت الهيدروليكية    -األنهار  هيدروليكا  -لتصمممميم القنوات  المختلفةالطرق    –رفات  مممممممموحسممماب التصممم
 (. كابلن -فرانسس

References: 
▪ Currie, Iain G., and I. G. Currie. "Fundamental mechanics of fluids", Crc Press, 2002 

 

MPE 201  3 معدات وآالت كهروميكانيكية Cr 

 إجبارى  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 BAS032:  المتطلبات 

 : المحتوى
  -القانون الثاني للديناميكا الحرارية وتطبيقاتها  - القانون األول للديناميكا الحرارية وتطبيقاتها -مقدمة في هندسة النظم الحرارية 

التربة،  معدات دمك   -معدات الرفع  -معدات التشييد . نظم نقل الحركة الداخلي،أساسيات محرك االحتراق  - أساسيات نقل الحرارة 

التركيبات   - النظم الكهربائية للحماية ضد الصواعق  -طرق تخزين الطاقة  - شبكات النقل والتوزيع  -ئية األساسيةالكهربا نظرية

 . األنظمة الكهربائية في مبنى -نظم اإلضاءة  قانون أوم، التيار، الدوائر  - الكهربائية 

References: 
▪ Charles K. Alexander, Matthew N. Sadiku, "Fundamentals of electric circuits", fifth edition McGraw Hill, 

2012. 
▪ Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Bruce R. Munson, and David P. DeWitt,  "Introduction to Thermal 

system engineering" John wiley & sons, 2003. 

 

PWE 211  3 المساحة الطبوغرافية والجيوديسيا Cr 

 إجباري  0 فصل  1 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

   PWE111:  المتطلبات

 : المحتوى
مضمممملعمات    -تاالنحرافما  -الرفع المسممممماحي بمالتيودوليمت    -الضممممبط المدائم للتيودوليمت    -تركيمب الجهماز    –التيودوليمت  جهماز   -مقمدممة  

محطة الرصممد المتكاملة    –القياس االلكتروني للمسممافات    -القياس التاكيومتري   -حسمماب وتصممحيح مضمملعات التيودوليت   -التيودوليت  

نظم   –األسمممطح الحسمممابية لألرض   –شمممبكات المثلثات   –الجيوديسممميا الهندسمممية   -  والخلفي  األمامي  التقاطع  -وتطبيقاتها الهندسمممية  

 . مقدمة عن نظام الرفع المساحي باستخدام األقمار الصناعية – اسقاط الخرائط -اإلحداثيات والتحويل بينهما

References: 
▪ Kavanagh, B., Surveying Principles and Applications . Prentice Hall, 2008 
▪ B. C. Punmia, A. K. Jain & A. K. Jain, Surveying Vol. I, Laxmi Publications 
▪ Smith, James.R. Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy, John Wiley & Sons. 

Inc., 1997, ISBN: 0-471-16660-X 

https://www.amazon.com/Michael-J.-Moran/e/B001H6Q19U/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Howard+N.+Shapiro&search-alias=books&field-author=Howard+N.+Shapiro&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Bruce+R.+Munson&search-alias=books&field-author=Bruce+R.+Munson&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=David+P.+DeWitt&search-alias=books&field-author=David+P.+DeWitt&sort=relevancerank
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PWE 212  3 مقدمة للمساحة التصويرية واالستشعار عن بعد Cr 

 إجبارى  0 فصل  1 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 --- : المتطلبات

 : المحتوى
تصميم الطيران وحساب عدد الصور   -اإلزاحة   -مقياس رسم الصور الجوية  –الصور الجوية   -أساسيات المساحة التصويرية   -مقدمة  

المفاهيم األسماسمية   –مبادئ االسمتشمعار عن بعد    -تكوين النماذج المجسممة في الصمور الجوية -االبتعاد االسمتريوسمكوبى   -في المشمروع  

نظم  -  -ةوالراديو متري  التصحيحات الهندسية -رية وفوق الحمراء وإشعاع الميكروويف  مممماستعمال الطرق البص -و المبادئ الفيزيائية  

 .LiDARوتجميع بيانات واألخطاء فى  أساسيات -( LiDAR- RADAR)التصوير باستشعار المسافات 

References: 
▪ Manual Photogrammetry, McGlone, C., Edward, M. and Bethel, J, American Society For Photogrammetry 

and Remote Sensing, Bethesda, MaryLand, USA. 2005.  
▪ Wolf, Paul.R.,Elements of Photogrammetry ,2nd ed.,McGraw-Hill,New York,1983. 

▪ Curran, Paul J., (1985); Principles of Remote Sensing, Longman, London & New York.  

 

PWE 222  3 هندسة النقل والمرور Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 ---- : المتطلبات

 : المحتوى
يغطي المقرر  .  هنمدسمممممة النقمل والتخطيط  فيهمذا المقرر عبمارة عن مقرر تمهيمدي للتقنيمات التحليليمة الرئيسمممميمة وطرق التصممممميم  

النقل والبيئة االجتماعية واالقتصممادية، مكونات أنظمة النقل، وسممائل النقل المختلفة، ضمموابط التصممميم،  :  الموضمموعات العامة التالية

ريعة الرئيسمية، أسماسميات  ممممممات المركبة على المنحنيات األفقية، تصمميم العناصمر الهندسمية للطرق السمأسماسميات حركة المركبات، ثب

نظرية التدفق المروري، تحليل السممعة المرورية، أسمماسمميات منهجيات تخطيط النقل داخل المدن، مقدمة في تحليل السممالمة المرورية،  

 . لنقلومقدمة لدراسات تأثير النقل وتقنيات تقييم مشاريع ا

References: 
▪ Roess, R. P., E. S. Prassas, and W. R. McShane. Traffic Engineering, Fourth Edition. International Edition, 

Pearson (2011) 
▪ Ortuzar, J.D. and L.G. Willumsen. Modelling Transport, Third Edition, Jon Wiley&Sons, Inc. (2011) 

▪ Papacostas, C.S. and Prevedouros, P.D. Transportation Engineering and Planning. Third Edition, Pearson 
Canada, Toronto, 2000. 

 

ARE 301  3 إنشاء مباني Cr 

 إجبارى  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

   IRE101: المتطلبات

 : المحتوى
الرموز والمصمممطلحات    –(  الحديد   –الخرسمممانة    –الطوب   –الحجر  ) أسممماسممميات أعمال البناء    –أسمممس ومبادئ اإلنشممماء المعماري  

الطبقات العازلة    –وطرق اإلنشماء بكل نوع والعناصمر اإلنشمائية  (  حوائط حاملة   –هيكلية  )أنواع المباني  –المعمارية واإلنشمائية للمواد  

التطبيقات   -مواد البناء و مواد التشمطيب والمعدات المسمتخدمة   –طرق عزل الرطوبة، تصمريف مياه األمطار   -واألرضميات و السماللم  

دراسمممة طريقة تنفيذ المراحل المختلفة    –مقدمة للتركيبات والتمديدات الصمممحية للمبني   -مع عمل رسمممومات تنفيذية مبسمممطة للمباني  

 . لعمليات التشييد نظريا وميدانيا بالمواقع

References: 
▪ Ching F. D . K, building construction illustrated, CBS publishers& distributors, India, 2008. 
▪ LYONS, Arthur, Materials for architects and Builders, Oxford: Elsevier, 2007. 
▪ McGRATH, B., GARDNER, J., Cinemetrics - Architectural Drawing Today, John Wiley & Sons - England - 2007. 

▪ NIKOLAS, Davies & JOKINIEMI, Erkki, Dictionary of Architecture and Building construction, 1st Edition. 2008. 
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PWE 201  3 توصيف مواد الطرق Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 :  المتطلبات

(.  ، اختبارات اخرى  R-Valueنسمبة تحمل كاليفورنيا،  )العالقات مع االختبارات الروتينية األخرى   -اختبار معامل الرجوعي  :  المحتوى
اسمتخدام بالطات    –توصميف المواد المعالجة    -والمواد الناعمة    التأسميستوصميف مواد طبقة   –توصميف مواد طبقات الرصمف التحتية  

 . التأسيسمعامل رد فعل . صفاالسمنت البورتالند في هيكل الر

References: 
▪ E. Ray and Prithvi S. Kandhal and Freddy L. Roberts and Y. Richard Kim and Dah-Yinn Lee and Thomas W. 

Kennedy Brown, "Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction", NCAT, 3rd edition, 2009 

 

PWE 202  3 المواد االسفلتية Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 :  المتطلبات

األسماسمية للركام    الخصمائص  -نظام تصمميم الخلطة االسمفلتية بطريقة السموبربيف  -تصمميم الخلطة االسمفلتية بطريقة مارشمال  :  المحتوى

تحديد نسممبة   –اختيار تدرج الركام التصممميمي   -والركام والخلطات االسممفلتية    المعملية لألسممفلتاختبارات السمموبربيف    –واالسممفلت  

  T283 -تقييم مقاومة االسممفلت للرطوبة طبقا لمواصممفة االشممتو    -يل وتفسممير معامالت الحجوم  تصممميم وتحل -االسممفلت التصممميمية  
 اختبار تقييم أداء الخلطات االسفلتية

References: 
▪ E. Ray and Prithvi S. Kandhal and Freddy L. Roberts and Y. Richard Kim and Dah-Yinn Lee and Thomas W. 

Kennedy Brown, "Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction", NCAT, 3rd edition, 2009 

 

PWE 322  3 التصميم االنشائي للرصف المرن Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 :  المتطلبات

تحليل االحمال المرورية    –تحليل اإلجهادات واالنفعاالت الحادثة بالرصممف المرن   -خطوات وعوامل تصممميم الرصممف المرن  :  المحتوى

خصمائص المواد والعوامل البيئية المؤثرة    –الخواص األسماسمية للركام واالسمفلت   -توصميف مواد طبقات الرصمف التحتية   -التصمميمية  

تحديد سممك    –لخدمة للرصمف ومعايير انهيار الرصمف  العوامل المؤثرة في التصمميم، مفهوم مسمتوي ا -علي تصمميم الرصمف المرن  

باسمتخدامي طريقتي المعهد االسمفلت االمريكي و طريقة االشمتو  (  طبقات الرصمف التقليدية وطبقات الرصمف المعالجة)طبقات الرصمف  

1993. 

References: 
▪ E. Ray and Prithvi S. Kandhal and Freddy L. Roberts and Y. Richard Kim and Dah-Yinn Lee and Thomas W. 

Kennedy Brown, "Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction", NCAT, 3rd edition, 2009 

 

PWE 323  3 التصميم الهندسي للطرق Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 :  المتطلبات

 –العرضمي للطرق    تصمميم القطاععناصمر    -خصمائص اإلنسمان والمركبة علي التصمميم الهندسمي -مقدمة للتصمميم الهندسمي  :  المحتوى
التوسمعة    –تصمميم المنحنيات االنتقالية وارتفاع الظهر عن البطن    –التخطيط االفقي للطريق    –مسمافة الرؤية االزمة للوقوف والتخطية  

 . تصميم التقاطعات في نفس المستوي وفي مستويات مختلفة -التخطيط الراسي للطرق  -عند المنحنيات األفقية 

References: 
▪ E. Ray and Prithvi S. Kandhal and Freddy L. Roberts and Y. Richard Kim and Dah-Yinn Lee and Thomas W. 

Kennedy Brown, "Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction", NCAT, 3rd edition, 2009 

 
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&text=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&text=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&text=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&text=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&text=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&text=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&text=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&text=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&sort=relevancerank&search-alias=books
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PWE 341  3 هندسة السكة الحديد Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

   ----: المتطلبات

 : المحتوى
التخطيط الهندسمي لخطوط السمكك  -دراسمة ديناميكية حركه القطارات-العناصمر الرئيسمية للسمكة الحديد  -مقدمة عن هندسمة السمكة الحديد  

أنواع  -وتخطيط وتصممميم المحطات  -انواع التفريعات وتصممميمها وطرق توقيعها-تصممميم العناصممر اإلنشممائية للسممكة الحديد  -الحديد  

  طرق تصمميم وتحليل سمعة خطوط السمكة الحديد-والصميانة والتجديد في الخطوط  -وسمائل تامين حركة القطارات داخل المدن  -االشمارات  

تصممميم المنحنيات األفقية والرأسممية للسممكك   –تصممميم تقاطعات السممكة الحديد   –حسمماب فترات التقاطر  -للخطوط المفردة والمزدوجة  

 . الحديدية

References: 
▪ Hay, W. W., "Railroad Engineering",  Wiley; 2 edition, 1982. 
▪ Chandra, S., & Agarwal, M.M., "Railway Engineering", 2 edition, 2013. 

 1971 القاهرة جامعة -الهندسة كلية  –الرحمن الهوارى وآخرين  عبد محمد. د والثانياالول  الجزء: السكك الحديدية  ▪
 

 

PWE 331  3 تنقية وشبكات أمداد مياه الشرب Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PWE 001 , IRE201:  المتطلبات

 : المحتوى
الدراسات االولية لحساب   –مصادر المياه المتاحة لمحطات المعالجة    -ربممممخواص المياه الصالحة للش  –رب  مممممقاييس جودة مياه الش

  مأخذوحدات محطات التنقية من  تصمميم  -رب  ممممممكونات محطات معالجة مياه الشم  –تقدير أعداد السمكان في المسمتقبل   –رفات  مممممالتصم

القطع الخاصمة المسمتخدمة في الشمبكات    –االسمس التصمميمية لشمبكات المياه  –ووحدات الترويب والترسميب والترشميح وعملية التعقيم  

 . الشبكات استالم اختبارات -تصميم غرف المحابس و حنفيات الحريق  –تصميم الخزان العالي  –

References: 
▪ Qasim S.R., Motley E. M. and Zhu G., “Water Works Engineering: Planning, Design & Operation,” A hand 

book, Eastern Economy Edition, 2004 

 

PWE 332 3 معالجة وشبكات مياه الصرف الصحي Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PWE001:  المتطلبات

 : المحتوى
والدراسات االولية الالزمة    والصناعي  الصحيرف  ممممممصادر مياه الص  –رف  ممممممياه الص  اختبارات  -رف الصحي  ممممممياه الصخصائص  

محطات رفع   –غرف التفتيش    واستالمتصميم   –شبكات الصرف الصحي    –الصحيروعات الصرف  ممممكونات مش  –لحساب التصرفات  

  -الصمحي صمميم لوحدات المعالجة االبتدائية والبيولوجية لمياه الصمرف  االسمس التصمميمية وكيفية الت  –رف  مممممموخطوط طرد مياه الصم
 . والتخلص منها الحماهمعالجة  –المعالجة  فيبرك االكسدة والبرك الالهوائية واستخدام النباتات  باستخداممعالجة المياه 

References: 
▪ Metcalf & Eddy, " Wastewater Engineering (Treatment, Disposal& Reuse)", Forth Edition, Mc Graw-Hill Book 

Co., 2003 

 

PWE 333  3 إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PWE001:  المتطلبات

 : المحتوى
طرق   –خصممائصممها ومكوناتها ومصممادر المخلفات  –المخلفات الصمملبة    إدارةعناصممر نظام   –مقدمة عامة عن ادارة المخلفات الصمملبة  

محطات نقل    –تصممممميم عمليات تجميع المخلفات الصمممملبة   –التخزين المحلي للمخلفات الصمممملبة المنزلية   –تقليل المخلفات الصمممملبة  

التخمر الهوائي والالهوائي للمخلفات    –فصمممل المخلفات من المنبع    –ر واعادة االسمممتخدام للمخلفاتع ملية التدوي–المخلفات المؤقتة  

  –تقييم منظومة إدارة المخلفات الصمممملبة  –تصممممميم المدافن الصممممحية   –محطات الحرق  –التخلص االمن من المخلفات    –العضمممموية  
 . المخلفات الخطرة –المخلفات الصلبة الصناعية 

References: 
▪ George Tchobanoglous, F., " Handbook of Solid Waste Management, Second Edition", Kreith, 2004 
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PWE 214  3 تقييم األثر البيئي ودورة حياة المشروعات Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PWE001:  المتطلبات

 : المحتوى
ريعات األخرى  ممالتش   -ري  ممقانون البيئة المص  –اللوائح العالمية المنظمة ألسس الحفاظ على البيئة    –مقدمة وأسس تقييم األثر البيئي  

روعات إلى فئات حسمب خطورة وحجم  ممممممتصمنيف المشم  –إجراءات تقييم األثر البيئي -األخالقيات البيئية والتنظيم   -ذات الصملة بالبيئة  

أرصمممدة المواد    -أسمممس تقييم دورة الحياة لمكونات األنظمة الصمممناعية   –طلبات تقديم دراسمممات تقييم األثر البيئي  مت  –المشممماريع  

إدراك   -النظم البيئية   -الغازية    باالنبعاثاتخاصممة    اشممتراطات –روعات على الحياة البرية والسممالالت النادرة  ممممممتأثير المشمم  –والطاقة

 . المخاطر

References: 
▪ Judith Petts, "Handbook of Environmental Impact Assessment", 199 

 

STE 301  3 تصميم منشآت معدنية Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  د 

 STE302: المتطلبات

 : المحتوى
 –رية  ممممممالمصمطرق تصمميم المنشمأت المعدنية طبقا للمواصمفات    –أنواع األحمال علي المنشمأت المعدنية    –أنواع المنشمأت المعدنية  

ضغط   إلجهاداتتصميم العناصر المعرضة   –شد    إلجهاداتتصميم العناصر المعرضة   –االجهادات المسموح بها في العناصر االنشائية  

تصمميم   –تصمميم األعضماء المختلفة    – حسماب القوى في اعضماء الجمالونات -تصمميم األعمدة المعدنية تحت تأثير األحمال المحورية    –

 . تصميم الوصالت باستخدام المسامير المقلوظة –تصميم الوصالت بطريقة اللحام  – لألوناشالكمرات الحاملة 

References: 
▪ Almon, F., "Analysis and Design of steel structure", 1950. 
▪ Morris, L.J., & Plum, D.R., "Structural Steel Work Design", Nichols Publishing, New York, 1989. 

▪ Machaly, S.B., "Behavior, Analysis, and Design of structural Steel Members", Volume(1), Cairo, 2002, Fourth 
edition, Cairo University Press 

 

STE 103  3 خواص ومقاومة المواد Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 ---- : المتطلبات

 : المحتوى
خواص الخرسمانة    –طرق تصمميم الخلطات الخرسمانية  –اسمتخدامات الخرسمانة ومميزاتها وعيوبها بالنسمبة للمواد االنشمائية االخرى  

الزحف    –الخرسممانة الخاصممة   –مراقبة الجودة   –التغيرات البعدية   –معمرية الخرسممانة    –الميكانيكية للخرسممانةالخواص   -الطازجة  

 . االختبارات غير المتلفة للخرسانة –الخواص الحرارية للمواد  –للخرسانة 

References: 
▪ Neville, A.M., "Properties of Concrete", Longman, 5th ed., 2010 

 

PWE 441  3 مساحة مائية Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ت

 PWE211:  المتطلبات

 : المحتوى
 –االرتباط بين المسماحة المائية والتخصمصمات الهندسمية األخرى    -أسمطح االسمناد  –اهمية المسماحة المائية   -أسماسميات المسماحة المائية  

 –المد وطرق قياسمممه   –االرتداد الصممموتي ذو اإلشمممعاع الوحيد والمتعدد   -الصممموتية  طرق القياس بالموجات    –طرق قياس األعماق  
نظم المالحة    -المد والجزر -  المسممتخدمةواألجهزة    البحري  المسمماحيالرصممد   فيأسمملوب العمل    -البحريالمواصممفات العالمية للمسممح  

 . مصادر األخطاء –وتحديد المواقع 

References: 
▪ Hydrography, by C D de Jong, G Lachapelle, S Skone, and I A Elema, 2nd ed, DUP BluePrint, 2003. 

▪ Leick, A., GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 2004 
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PWE 461  3 ( 1) مشروع البكالوريوس Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  6 تمارين  2 محاضرات  ت

 ساعة معتمدة  135:  المتطلبات

 : المحتوى
 : يقوم الطالب بإعداد مشروع في واحد من التخصصات اآلتية

 -الحديد  هندسمة النقل والمرور والسمكة    –هندسمة الطرق والمطارات    –نظم المعلومات الجغرافية  –  األراضميهندسمة المسماحة وادارة  
 . ادارة المخلفات الصلبة -الهندسة الصحية 

References: 
▪ According to the project subject 

 

PWE 462  5 ( 2) مشروع البكالوريوس Cr 

 إجباري  0 فصل  0 معمل  6 تمارين  2 محاضرات  ت

 معتمدة ساعة  145:  المتطلبات

 : المحتوى
 : يقوم الطالب بإعداد مشروع في واحد من التخصصات اآلتية

 -الحديد  هندسمة النقل والمرور والسمكة    –هندسمة الطرق والمطارات    –نظم المعلومات الجغرافية  –  األراضميهندسمة المسماحة وادارة  
 . ادارة المخلفات الصلبة -الهندسة الصحية 

References: 
▪ According to the project subject 

 

PWE 443  3 اساليب ومعدات تنفيذ مشروعات البنية التحتية Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE 321, PWE332:  المتطلبات

 : المحتوى
 –أسماليب ومعدات حفر ونقل وتسموية التربة    –تقدير انتاجية المعدة    –العوامل التي تؤثر علي تكلفة تشمغيل المعدات   –مقدمة  :  المجال

المعدات   –معدات الصممميانة    –  ةاألسمممفلتيمعدات فرش الخلطة    ––معدات الدمك   -النزح الجوفي    –سمممند جوانب الحفر   –معدات الحفر  

 تغويص بيارات الصرف الصحي –اساليب ومعدات الدفع النفقي  . الذكية لتنفيذ وصيانة الطرق 

References: 
▪ Peurifoy, R.L. and Ledbetter, W. B., Construction planning equipment, and methods, McGraw-Hill 

International , 1987 

 

 :ةوالتخصص الدقيق المواد االختياريمتطلبات التخصص العام 

 

STE 304  3 التصميم اإلنشائي للخزانات المائية Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  د 

 STE303: المتطلبات

 : المحتوى
مقدمة   -األحمال التي تتعرض لها المنشمأت المائية   –المائية وأنواعها    المنشمأت -تصمميم المنشمأت الخرسمانية التي لها معمرية طويلة  

تصمميم   –تصمميم الخزانات الخرسمانية الدائرية    –رخ ممممممعن المنشمآت المائية وتصمميم القطاعات تحت تأثير العزوم بدون حدوث تشم

 الخزانات الخرسانية المستطيلة

References: 
▪ Macgregor, J.G., "Reinforced Concrete Mechanics & Design", Prentice-Hall International Inc., New Jersey, 

USA, 1997 
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STE 305  3 تصميم الكباري واالنفاق الخرسانية Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  د 

 STE303: المتطلبات

 : المحتوى
تحليل وتصممميم   -التحليل والتصممميم    أسمماسمميات -األفعال    –المواد   –األحمال    –اقتصمماديات الكباري واالنفاق   -نظرة تاريخية    : المجال

  تحليل   -  األنفاقرف فوق الكباري وداخل  ممممممحماية األسممطح والدعامات وتنظيم أعمال الصمم  -وصممالت التمدد   -منشممأ الكوبري والنفق  

 . وتصميم الدعامات واألساسات

References: 
▪ Hilal, M.,  "Design of Reinforced Concrete Halls", Cairo University, 1998 

 

STE 306  3 المواصفات والكميات والعقود Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

   ---: المتطلبات

 : المحتوى
تحليل البنود المختلفة والداخلة في تنفيذ األعمال اإلنشمائية    –علم حسماب الكميات   -(  المواصمفات  –عناصمر   –كتابة  )المواصمفات الفنية  

ر والمسمتخلصمات وقوائم  ممممماسمتخدام جداول الحصم  –ر كميات البنود  مممممطرق حصم –جداول الكميات وفئات األسمعار   –عناصمر التكلفة    –

إعداد   –روط العامة والخاصمة وكتابة العقود  ممممممكراسمات الشم  –أعمال األسماسمات الخازوقية بأنواعها    –البنود  حسماب كميات –الكميات  

 . مستندات العطاء 

References: 
▪ Datta, B.N., " Estimating and Costing in Civil Engineering: Theory & Practice Including Specifications and 

Valuation", Sangam Books Ltd, 27 revised edition, 2002 

 

PWE 315  3 الجيوديسيا الهندسية والتطبيقية Cr 

 إجباري  0 فصل  1 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ت

 PWE211:  المتطلبات

 : المحتوى
شمبكات المثلثات    –األسمطح الحسمابية لألرض   -شمكل األرض وعالقته بالجيود واإللبسمويد   -األرض ومجال جاذبيتها    –مفاهيم أسماسمية 

مقدمة عن   –والعكسمية والحسمابات على سمطح االلبسمويد    المباشمرةالمسمالة    –نظم اإلحداثيات وتحويل اإلحداثيات ومعامالت التحويل   -

 مصادر األخطاء –نظم المالحة وتحديد المواقع  -لتحيد المواقع  العالميالنظام  -اسقاط الخرائط

es:Referenc 
▪ Smith, James.R. Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy, John Wiley & Sons. 

Inc., 1997, ISBN: 0-471-16660-X 

▪ Torge W., Muller J.Geodesy. DE GRUYTER, 2012.  

 

ARE 302   3 وأقليمي تخطيط عمراني Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 ساعة معتمدة  105:  المتطلبات

 : المحتوى
عناصمر وتسملسمل عملية إعداد المخطط العام، اإلطار  :  المخطط الهيكلي والمخطط العام للمدينة –دراسمات التنمية والتخطيط واالسمتيطان  

الهيكل العمراني،  :  األوضمماع الراهنة  –ريعي  ممممممماإلقليمي، الدراسممات الطبيعية واالقتصممادية والديموجرافية واالجتماعية، اإلطار التشمم

قييم واالختيار، وسممممائل التنفيذ  اسممممتعماالت األراضممممي، المحددات والمشمممماكل واإلمكانات، األهداف والغايات، البدائل التخطيطية، الت

دراسمة مفاهيم التحسمين واالرتقاء العمراني    –والمتابعة، دراسمات االسمتيطان، الدراسمات التخصمصمية  لمختلف مناطق وعناصمر المدينة  

 ً  . وتنمية المجتمعات نظرياً وتطبيقيا

References: 
▪ Ching F. D . K, building construction illustrated, CBS publishers& distributors, India, 2008. 
▪ LYONS, Arthur, Materials for architects and Builders, Oxford: Elsevier, 2007. 
▪ McGRATH, B., GARDNER, J., Cinemetrics - Architectural Drawing Today,  John Wiley & Sons - England - 2007. 

▪ NIKOLAS, Davies & JOKINIEMI, Erkki, Dictionary of Architecture and Building construction, 1st Edition. 2008. 
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PWE 312   نظرية األخطاء وتحديد الموضع العالمي باألقمار الصناعية (GPS ) 3 Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE211:  المتطلبات

 : المحتوى
نظرية   –سملوك لألخطاء العشموائية   -تصمحيح االخطاء المنتظمة   -أنواع األخطاء    -مصمادر األخطاء -مقدمة عن نظرية وضمبط األخطاء  

ضممبط شممبكات الميزانية وشممبكات التحكم األفقية    -رطية والمعادالت المركبةمممممممعادالت األرصمماد والمعادالت الشمم:  مربعات  مجموعأقل  

مكونات وشمكل االشمارة، ومصمادر االخطاء في تحديد المواقع،    –نظرية تحديد المواقع    -(GPS)اهيم تحديد المواقع  مف.  GPSوشمبكات  

 . النسبيالنماذج الرياضية لتحديد الموقع من الثبوت والتحديد  -مصادر األخطاء  –نظم المالحة وتحديد المواقع 

References: 
▪ Leick, A., GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 2004 
▪ Hoffmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Collins, GPS Theory and Practice. Springer, 2001 

▪ C. D. Ghilani and P. R. Wolf, Adjustment Computations: Spatial Data Analysis, Fourth Edition. © 2006 John 
Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0-471-69728-2 

 

PWE 312  3 المساحة التصويرية واالستشعار عن بعد Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE212:  المتطلبات

 : المحتوى
طرق  -  ةوالراديو متري  التصمحيحات الهندسمية  -رية وفوق الحمراء وإشمعاع الميكروويفمممممماسمتعمال الطرق البصم  -المفاهيم األسماسمية 

أسماسميات وتجميع بيانات    -(  LiDAR- RADAR)التصموير باسمتشمعار المسمافات   نظم -معالجة الصمور الرقمية    . األراضميتصمنيف أسمطح 

 .RADARمقدمة عن  -تكوين األسطح الرقمية  – LiDAR فيواألخطاء 

References: 
▪ Curran, Paul J., (1985); Principles of Remote Sensing, Longman, London & New York.  
▪ Sabins, F. F,Jr., (1997): Remote Sensing: Principles and Interpretation,3rd ed., W.H. Freeman, New York.  
▪ Joseph, G., 2003: Fundamentals of Remote Sensing, Universities Press, Hyderabad.  

▪ Jensen, J.R., (2004); Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Pearson Education. 

 

PWE 314  3 مساحة االنفاق والمناجم Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE211:  المتطلبات

 : المحتوى
النواحي االقتصممادية والنواحي الجيولوجية وتأثيرها على شممق األنفاق، العوامل المؤثرة  :  الدراسممات األولية وتشممملتصممنيف األنفاق،  

على إنشماء األنفاق، تحليل األحمال على النفق والمنشمآت تحت السمطحية، ضمغط الصمخور، النواحي التقنية والطرق المختلفة في إنشماء  

ق األنفاق في الصممخور شممديدة الصممالبة والمتوسممطة والضممعيفة، وتحت األنهار والبحيرات  األنفاق وتشمممل الطرق المسممتخدمة في شمم

الشممبكات  (.  رب المياه الجوفيةممممممممشممكالت تسمم  -كيفية عمل الدعامات لتفادى االنهيارات  -االنهيارات  مثل)  والمشممكالت المتعلقة بذلك

، نظرية األخطاء واالحتماالت، تطبيقات الحاسمب اآللي في المثلثية، المضملعات تحت السمطحية، ربط مضملع تحت سمطحي بشمبكة مثلثات

تحليل البيانات المسماحية ورسمم الخرائط المنجمية، التطبيقات المسماحية في إعداد المناجم والمحاجر من أجل االستغالل األمثل لرواسب  

 . الخامات

References: 
▪ Engineering Surveying Technology, by T J M Kennie and GPetrie (editors), Blackie and Sons Ltd, 1990. 

▪ C. D. Ghilani and P. R. Wolf, Adjustment Computations: Spatial Data Analysis, Fourth Edition. © 2006 John 
Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0-471-69728-2 

 

PWE 416  3 الجيوديسيا الفيزيقية Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE315:  المتطلبات

 : المحتوى
طرق تعيين سممطح الجوييد من   –طرق اختزال قيم الجاذبية   -معادلة البالس   -مقدمة عن الجيوديسمميا الطبيعية ومجال جاذبية األرض  

من   واالرتفاعتقرير وقياس الجاذبية    –تطبيقات التنبؤ بالجاذبية   -  االرتفاعاتنظم   –معادلة سمتوكس   –-االرصماد الجيودسمية والفلكية  

 الجو
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References: 
▪ Torge W., Muller J.Geodesy. DE GRUYTER,2012. 

▪ HOFMANN-WELLENHOF, B. -- MORITZ, H. Physical geodesy. Viedeň : Springer Verlag, 2005. ISBN 3-211-
23584-1. 

 

PWE 422  3 اإلقليمي والحضري تخطيط النقل Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE222:  المتطلبات

 : المحتوى
سممميتم مناقشمممة  .  هذا المقرر يناقش تطور ودور النقل العام داخل المدن وبين المدن، من حيث وسمممائل النقل العام وانظمتها وخدماتها

  LRT)، الترام، النقل بالقطارات الخفيفة  (BRT)أنواع مختلفة من نظم النقل العام مثل النقل باألتوبيسممات، النقل باألتوبيسممات السممريعة  

سميتم كذلك  .  يتم وصمف الخصمائص التكنولوجية، جنبًا إلى جنب مع آثارها على السمعة وجودة الخدمة والتكلفة(.  ريعممممممأو الترام السم

ية التطبيقات الحالية واألساليب الجديدة لجمع البيانات وتحليلها، ومراقبة األداء ، وتصميم المسار والشبكة ، وتحديد تكرار وسائل  تغط

 .، والجداول الزمنية لكال من المركبات وطواقم التشغيل( فترات التقاطر)النقل 

References: 
▪ Meyer, Michael D. Transportation planning handbook. Wiley (2016)  
▪ Ceder, Avishai. Public Transit Planning and Operation: Theory, Modeling and Practice. Burlington, MA: Elsevier, 2007 
▪ Vuchic, Vukan R. Urban transit systems and technology. John Wiley & Sons, 2007. 
▪ Vuchic, Vukan. Urban Transit: Operations, Planning and Economics. New York, NY: Wiley, 2005 

▪ Transit Capacity and Quality of Service Manual, 3rd Edition, Transportation Research Board, 2013. 

 

PWE 423  3 أنظمة النقل الذكية Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE222:  المتطلبات

 : المحتوى
، مع التركيز على الجوانب التكنولوجية  (  ITS)الغرض من هذا المقرر هو تعريف الطالب على العناصمر األسماسمية ألنظمة النقل الذكية  

عمليات شمبكة النقل   عمليات المركبات التجارية والشمحن  .  تشممل المواضميع أنظمة معلومات المسمافر المتقدمة.  واألنظمة والمؤسمسمية

أنظمة :  بيقات النقل العام   أنظمة النقل الذكية وتخطيط النقل االسممتراتيجي اإلقليمي ، بما في ذلك الهياكل اإلقليميةمتعدد الوسممائط   تط

ر ممشالنقل الذكية ومؤسسات النقل المتغيرة ، أنظمة النقل الذكية والسالمة ، أنظمة النقل الذكية واألمن ، أنظمة النقل الذكية كبرنامج لن

اذج البحث والتطوير واألعمال ، خدمات النقل الذكية والتنقل المسمتدام ، إدارة الطلب على السمفر ، الرسموم اإللكترونية  التكنولوجيا ، نم

 . الجمع ، وأنظمة النقل الذكية وتسعير الطرق

References: 
▪ Sussman, Joseph. Perspectives on Intelligent Transportation Systems (ITS). New York, NY: Springer, 2005. ISBN: 

0387232575 
▪ Nelson, Donna C. "Intelligent transportation primer." Institute of Transportation Engineers, Washington, DC (2000) 
▪ Shladover, S. E. (2002). Introducing intelligent transportation systems: Paradigm for 21st century transportation. TR 

News, (218). 
▪ Chen, B. M. R. S. K. (2002). Advanced traveler information systems. Boston, MA: Artech House, 2002. 

 

PWE 424 3 نقل البضائع والشحن ونظم الحاويات Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE222:  المتطلبات

 : المحتوى
القوانين واألعراف الدولية في   –التخطيط اللوجيستي لنقل البضائع    –النقل المتعدد الوسائل    –التطور التاريخي لنقل البضائع    –مقدمة  

طرق تخطيط  –أنظمة ومعدات تشممغيل محطات الحاويات    –أنواع الحاويات    –األبعاد القياسممية للحاويات  -نقل البضممائع وإدارة الموان   

رفع   –نظم االتصماالت داخل الموان   –لموان   التخطيط اللوجيسمتي ل –حركة السمفن  -رفع كفاءة محطات الحاويات    –سماحات الحاويات  

 كفاءة وصيانة البنية األساسية داخل الموان 

References: 
▪ Kemme, N. (2013). Design and operation of automated container storage systems. Contributions to management 

science. Physica, Heidelberg. 

▪ Kim, Kap Hwan and Günther, Hans-Otto (2007). Container Terminals and Cargo Systems: Design, Operations 
Management, and Logistics Control Issues. Springer (381 pages) 

http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,4-40109-22-35352196-0,00.html
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PWE 425  3 النظم الحديثة لتصميم وتقييم الخلطات األسفلتية وإدارة صيانة الرصف Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE202:  المتطلبات

 : المحتوى
الخلطات    –تصمممميم الخلطات األسمممفلتية بطريقة السممموبربيف    -(  Superpave)ٍاختيار درجة البتومين بنظام السممموبربيف   –مقدمة  

عيوب الرصممف األسممفلتي    –نظم ادارة الصمميانة   -محطات خلط األسممفلت    -الخلطات األسممفلتية صممديقة البيئة  –األسممفلتية الخاصممة  

 . صيانة الطرق الترابية والحصوية -نيةأعمال صيانة الطرق األسفلتية والخرسا -تدعيم الرصف –تقييم أداء الرصف  –والخرساني 

References: 
▪ E. Ray and Prithvi S. Kandhal and Freddy L. Roberts and Y. Richard Kim and Dah-Yinn Lee and Thomas W. 

Kennedy Brown, "Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction", NCAT, 3rd edition, 2009 

 

PWE 431  3 نظم تحلية المياه Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE331:  المتطلبات

 : المحتوى
ومواصممفاتها، الطرق المختلفة للتحلية والحسممابات االقتصممادية، طريقة إزالة الفلزات ، الطرق  مصممادر المياه وكمياتها، أنواع المياه  

ي، تصمميم وحدات التناضمح العكسمي ، تدشمين وتشمغيل محطات التناضمح  ممممممالحرارية ، الطريقة الكهربائية ، طريقة التناضمح العكسم

 . التخلص من المياه العادمة -العكسي 

References: 
▪ Metcalf & Eddy, " Wastewater Engineering (Treatment, Disposal& Reuse)", Forth Edition, Mc Graw-Hill Book Co., 2003 

 

PWE 432 3 معالجة المخلفات السائلة الصناعية Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE332:  المتطلبات

 : المحتوى
، الخلط  المصافي:  العمليات الفيزيائية  -الصحيرف  ممالصناعي وتتابع عمليات المعالجة لسوائل الصرف  مممقدمة عن خصائص مياه الص

الترويب ، :  العمليات الكيميائية  -باألغشمميةومنها عمليات التهوية، االمتزاز الفصممل    الغازياالنتقال    الترشمميح،،  والبطيءريع  مممممممالسمم

ازالة المواد العضممموية باألكسمممدة البيولوجية، ايجاد  : العمليات البيولوجية    -األيوني، األكسمممدة ، التعقيم ، التبادل    الكيميائيالترسممميب  

 . الالهوائيمحددات التصميم ، بحيرات التثبيت ، األقراص البيولوجية الدوارة ، التحلل 

References: 
▪ Metcalf & Eddy, " Wastewater Engineering (Treatment, Disposal& Reuse)", Fourth Edition, Mc Graw-Hill 

Book Co., 2003 

 

PWE 433  3 المعالجة البيولوجية Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE332:  المتطلبات

 : المحتوى
دور الكائنات الحية   -أهداف المعالجة البيولوجية   -رف الصممحي  مممممملمياه الصمم والبيولوجية الفيزيائية والكيميائية  الخصممائص -مقدمة  

للمياه   المعالجة البيولوجية -رف  ممممممماسممس ونظريات والطرق المختلفة للمعالجة البيولوجية لمياه الصمم -الدقيقة في عمليات المعالجة  

 . طرق المعالجة البيولوجية  اقتصاديات ، الملوثة

References: 
▪ Metcalf & Eddy, " Wastewater Engineering (Treatment, Disposal& Reuse)", Forth Edition, Mc Graw-Hill Book Co., 2003 

 
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&text=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&text=E.+Ray+and+Prithvi+S.+Kandhal+and+Freddy+L.+Roberts+and+Y.+Richard+Kim+and+Dah-Yinn+Lee+and+Thomas+W.+Kennedy+Brown&sort=relevancerank&search-alias=books
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PWE 442  3 نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في مشروعات البنية التحتية Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 ساعة معتمدة  105:  المتطلبات

 : المحتوى
تجميع  -اسمقاط الخرائط    -نظم االحداثيات وتحويل االحداثيات    -أنواع البيانات المسمتخدمة –مقدمة عامة عن نظم المعلومات الجغرافية  

إنشماء قاعدة بيانات وربطها مع   –ونمذجة وعرض البيانات، البيانات الجيوديسمية، اإلسمناد الجغرافي ، تصمميم وإدارة قواعد البيانات  

التعامل مع  –أسماسميات تحليل البيانات المكانية    –طرق ادخال وتخزين وإخراج البيانات المختلفة  ، لغة االسمتعالم    -يانات الرسموميةالب

 . صور االستشعار عن بعد

References: 
▪ Elements of Photogrammetry with Application in GIS, by Paul R Wolf, Bon A DeWitt, and Benjamin EWilkinson, 4th ed, 

McGraw-Hill Education, 2014. 

▪ Michael J. de Smith,Michael F. Goodchild,Paul A. Longley. Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, 

Techniques and Software Tools,2015. 

 

PWE 442  3 تطبيقات الحاسب اآللي في المشروعات الهندسية Cr 

 اختياري  0 فصل  2 معمل   تمارين  2 محاضرات  

 ساعة معتمدة  144:  المتطلبات

 : المحتوى
الحسماسمية، مسمائل النقل والتوزيع، مسمائل التخصمص،  البرمجة الخطية، صمياغة المشمكالت الهندسمية، الطريقة العامة، الثنائية وتحليل  

المفاهيم األسماسمية لتقدير واختبار الفرضميات مع التركيز على أهمية النماذج غير    -البرمجة العددية، تطبيقات باسمتخدام الحاسمب اآللي

 . العمل ببعض البرمجيات الخاصة بالتخصص. مؤكدة المتغيرات وتأثيرها على التصميمات الهندسية

References: 
▪    Hugh Jack, Engineering Design, Planning, and Management, 1st ed., 2016  

 

STE 302  3 ( 2) تحليل انشائي Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE101: المتطلبات

 : المحتوى
تحليل المنشممآت غير المحددة   -طريقة الكمرة   -طريقة الشممغل االفتراضممي    -طريقة التشممكالت المتوافقة:  حسمماب التشممكالت –مقدمة  

 . طريقة ميل المماس والترخيم -طريقة معادلة العزوم الثالثة : استاتيكيا

References: 
▪ Igor Karnovsky & Olga Lebed, "Advanced methods of structural analysis", 2010 

 

STE 303  3 ( 2) خرسانة مسلحة Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 STE102: المتطلبات

 : المحتوى
تصممميم  -الكمرات المتقاطعة   -تصممميم األعمدة وتفاصمميل حديد تسممليحها    -تصممميم القطاعات تحت تأثير قوى غير محورية   –مقدمة  

 . تصميم الصاالت  تسليحها،البالطات المفرغة وتفاصيل حديد 

References: 
▪ El-Behairy, Shaker, "Handbook of Concrete Structures", 1996 

 

  

https://www.amazon.com/Engineering-Design-Planning-Management-Hugh/dp/0123971586/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1466426044&sr=8-6&keywords=engineering+management
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PWE 411  3 جيولوجيا الصخور وخزانات المياه الجوفية Cr 

 اختياري  0 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ت

 PWE121:  المتطلبات

 : المحتوى
التراكيب   -الخواص الطبيعية والهندسمممية للصمممخور   -التصمممنيف الهندسمممي للصمممخور   -الصمممخور والخامات وطرق التعرف عليها  

الدراسممات الجيولوجية المصمماحبة   -الخرائط الجيولوجية   -المسممح الجيولوجي   -الفوالق، الطيات، الفواصممل، االنزالقات  :  الجيولوجية

 –أنواع خزانات المياه الجوفية   –النفاذية وانسممياب المياه في التربة   -  (الجديدةالمدن   -األنفاق   -الخزانات  )روعات  مممممملتصممميم المشمم
 . وخصائصها الهيدروليكيةأنواع اآلبار 

                                              References: 
▪ Braja Das, "Principles of Geotechnical Engineering", 2010 

 

PWE 324  3 تخطيط وتصميم المطارات Cr 

 اختياري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

  :المتطلبات 

التصممميم االنشممائي    -التصممميم الهندسممي للمطارات -إدارة وتنظيم الحركة الجوية    –خصممائص الطائرات   -تخطيط المطارات  :  المحتوى

موضوعات خاصة   -ريف المياه السطحية المطار  مممممنظم تص -إضاءة المطار، العالمات االرضية، واالشارات   -لطبقات الرصف للمطار  

 . في تخطيط وتصميم المطارات

References: 
▪ E. Ray and Prithvi S. Kandhal and Freddy L. Roberts and Y. Richard Kim and Dah-Yinn Lee and Thomas W. Kennedy 

Brown, "Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction", NCAT, 3rd edition, 2009 

 

PWE 412  3 التصميم االنشائي للرصف الصلب Cr 

 اختياري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

  :المتطلبات 

 -(  التصمميم، الموثوقية، عوامل أخرىاالحمال المرورية، طبقة التأسميس، المناخ، عمر  )اعتبارات العامة للتصمميم االنشمائي  :  المحتوى
 -عوامل اختيار وتصميم طبقة االساس   –رف  مممالص  اعتبارات -توصيف مواد طبقة التأسيس   -اختيار نوع وخصائص الرصف الصلب  

طرق انشماء البالطات    –خصمائص كتفي الطريق    –تصمميم الفواصمل الطولية والعرضمية    –تصمميم وتحديد سممك البالطات الخرسمانية  

 . اعتبارات خاصة لتصميم البالطات الخرسانية المسلحة -خرسانية ال

References: 
▪ E. Ray and Prithvi S. Kandhal and Freddy L. Roberts and Y. Richard Kim and Dah-Yinn Lee and Thomas W. 

Kennedy Brown, "Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction", NCAT, 3rd edition, 2009 

 

PWE 413  3 صيانة واعاده تأهيل الرصف Cr 

 اختياري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 :  المتطلبات

تقييم الرصف   -تقييم الرصف كجزء من عملية إدارة الرصف الشاملة   -عيوب الرصف  –مقدمة في صيانة الطرق  : المحتوى

تصميم طبقات   - التأهيل تقنيات الصيانة وإعادة  - التقييم الهيكلي بواسطة اختبارات غير متلفة   -باستخدام طريقة استقصاء الحالة 

 . التعلية 

References: 
▪ E. Ray and Prithvi S. Kandhal and Freddy L. Roberts and Y. Richard Kim and Dah-Yinn Lee and Thomas W. 

Kennedy Brown, "Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction", NCAT, 3rd edition, 2009 
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 :  السابع الباب

  الكيميائية الهندسة في  البكالوريوس درجة  برنامج

 المعتمدة  الساعات  بنظام  والبيئية



 املنصورة  جامعة – الهندسة كلية املعتمدة  الساعات بنظام البكالوريوس لبرامج املوحدة الالئحة

 

 208 املعتمدة  الساعات بنظام  والبيئية الكيميائية الهندسة يف  البكالوريوس درجة برنامج: السابع الباب

 

  بالبرنامج التعريف. 1

 آثنا  منن العامة والصحة البيئة وبحماية الصناعية بالعمليات يهتم الهندسة فروع من  فرع  هي  ،(CEE)  والبيئية  الكيميائية  الهندسة

 قضنايا وحن  والهنوا  المينا  تلنوث مكافحنة إن.  النفايات من والتخلص التدوير إعادة خالل من البيئة  جودة  تحسين  وكذلك  التلوث

 الكيميائينة الهندسنة مبناد  تطبين  منن والبيئينون  الكيمينائيون  المهندسنون  ويسنتفيد.  العالمينة  القضايا  أهم  من  هي  البيئية  اإلدا ة

 منن للعديند حلنول إيجناد أجن  منن وذلنك البيئينة، الكيمينا  وأساسنيات  التربة، علوم الحرا ية،  الديناميكا  االنتقال،  ظواهر  وتحديدا  

 الملوثنات إطنال  منن  علن  العمن  في والبيئية الكيميائية  للهندسة  األكبر  المسؤولية  وتتمث .  البشرية  تواجه  التي  البيئية  المشكالت

 . مصد ها من ومنعها الملوثات من للحد طر  وإيجاد والتربة والما  الهوا  في الضا ة والبيولوجية الكيميائية

 مواجهنة  علن   لمسناعدتهم  إضنافية  مهنا ات  لنديهم  مهندسنون  هنم  والبيئينة  الكيميائية  الهندسة  في  المزدوج  التخصص  خريجي  إن

 الكيميائينة الهندسنة طنال  يند   األساسنية، الكيميائينة الهندسنة مقنر ات إلن  وباإلضنافة. والمسنتقبلية الحالية  البيئية  التحديات

 للميا   المستدامة  واإلدا ة  البيئية،  النظم  في  النمذجة  مث   التفكير  في  والخبرة  المعرفة  تطوير  عل   تعم   متخصصة  مقر ات  والبيئية

 . والنفايات والطاقة

 البيئينة، النمذجنة النفاينات، تدوير اعادة فيها بما الصناعية الهيئات جمي  تشم  حيث  متنوعة،  البرنامج  لخريجي  العم   مجاالت  إن

 فني للتوظينف  عالينة  فرص  لهم  خريجينا  فان  ذلك  وعل .  الطاقة  أنظمة   المناخ،  ومعالجتها،  الميا   إمدادات  ،  البيئية  التأثيرات  تقييم

 الهندسنة مجنال فني االستشنا ية المكاتن  الن  باإلضنافة والخاصنة الحكومينة الصناعية المؤسسات ذلك في  بما  القطاعات،  مختلف

 .والبيئية الكيميائية

 أساسية معلومات. 2

 البرنامج   ؤية 2.1

 . والدولي   واإلقليمي  المحل  المستوى  عل   األكاديمي التميز وتعزز  تدعم علمية بيئة توفير

 البرنامج  سالة 2.2

  والريادة اإلبداع مرتبة ال  للوصول   العلمي البحث عل  وقاد ين  والبيئية  الكيميائية الهندسة في متميزين  الخريجين من كواد  إعداد

 . واإلقليمي المحل  المجتم   لخدمة  وإقليميا  محليا

 األهداف  2.3

  الهندسة   مجال   في   المؤهلين  والباحثين  المتميزين  المهندسين   من   جي   وتكوين   المهنية   الكفا ة   ف    في   اإلسهام - أ

 والبيئية  الكيميائية

 . الحياة  مدى المستمر الذاتي  التعليم عل  قاد ين خريجين اعداد -  

 . المستدامة التنمية في للمساعدة   والبيئية  الكيميائية ةالهندس مجال في  الخريجين قد ة زيعزت - ت

 . وتقدم  حياة كأسلو  والعم  الوقت واحترام الفري   وح  ودعم بالمواطنة الشعو  تنمية  - ث

  البيئية   الخدمات  سب   وتوفير  وثقافيا    علميا    المجتم   لتنمية  خدمتها  في  العلم  ووض   التنمية  خطة  تحقي   ف   المشا كة - ج

 . الجديدة العمرانية للمجتمعات

 والبيئية   الكيميائية الهندسة  مجال ف  نمهندسي ال من الجديدة المجتمعات حاجة لسد  البشرية القد ات تنمية - ح
 

 البرنامج  خريج مواصفات 2.4

  في  المرجعي باإلطا   و د كما) Edition  nd2018, Engineering 2 NARS  القياسية األكاديمية القومية المعايير  عل  اعتمادا

 : العامة  المها ات من  يلي ما اكتسا  عل   قاد ا برنامجال خريج يكون أن يج ( 2020يناير 

 الحقيقية  الحياة مواقف في التجريدي  والتفكير  النظريات  باستخدام المكتسبة المعرفة تطبي  - أ 

 . واالختالف التعقيد واسعة  الهندسية المشاك  وح   وتشخيص لتحديد والنظامي النقدي التحليلي التفكير تطبي  - ب

 . الهندسية   والمعايير  المهنة بأخالقيات االلتزام - ت

 . الفري  أدا  عن  المسؤولية وتحم   التخصصات الهندسة مختلف من  متجانس غير  فري  وقيادة  /  العم  - ث

 . والمجتم   المهنة تنمية في والمساهمة الهندسي  المجال  تعزيز  في به المنوط الدو  معرفة - ج

 . االستدامة مباد  تعزيز عل  والعم  والطبيعية، المادية  البيئة، أهمية تقييم - ح

 . المهنة لمما سة الالزمة  الحديثة الهندسية واألدوات  والمها ات التقنيات  استخدام - خ
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 . العلمي  والبحث  العليا  الد اسات في الحياة مدى الذات، وتطوير  التعلم عن  الكاملة المسؤولية تحم  - د 

  والمهنية   األكاديمية  التحديات  م   للتعام  .  الجماهير  مختلف  م   ولغات  وأدوات   وسائط  باستخدام  فعال  بشك   التواص   - ذ 

 . خالقة  بطريقة

 . األعمال و يادة  إدا ة في والمها ة   القيادية، الصفات إظها  - ر 

 

 NARS 2018 األكاديمية للمعاير طبقا  الخريج كفا ات 2.5

 ( فإن الخريج يج  أن يكون قاد ا  عل :NARS 2018اعتمادا  عل  المعاير األكاديمية القومية القياسية )

 
1A: األساسية  والرياضيات  والعلوم  الهندسية األسس تطبي  خالل من المعقدة الهندسية المشكالت  وح   وصياغة  تحديد . 

2A: والحكم   اإلحصائية  التحليالت  واستخدام  النتائج،  تقييم  البيانات،  وتفسير  تحلي   المحاكاة،  أو/ و  التجا    وإجرا   تطوير  

 . النتائج الستخالص  الموضوعي الهندسي

3A:  االعتبا    بعين  األخذ   م   االحتياجات  تلبي  التي  التكلفة  حيث  من  فعالة  حلول  إلنتاج  الهندسي  التصميم  عمليات  تطبي  

  والتطوير   التصميم  سياقات  في  األخرى  والجوان   واألخالقية  والبيئية  واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية  العوام 

 . المستدامين 

4A: البيئية   والقضايا   والسالمة،  الصحة  متطلبات  الجودة،  وإ شادات  والمعايير   المما سات   المعاصرة،  التقنيات   من  االستفادة  

 . المخاطر  إدا ة ومباد 

5A: التعلم من  يتجزأ ال كجز  التحقي  وأسالي   البحث تقنيات مما سة . 

6A: األخرى  المتطلبات مراعاة م  الهندسية، المشا ي  تنفيذ عل   واإلشراف  التخطيط . 

7A:  الثقافات ومتعددة  التخصصات متعددة  فر  في وعضو  كفرد بكفا ة العم . 

8A:   المعاصرة األدوات  باستخدام الجماهير من مجموعة م  -وخطيا  وشفهيا بيانيا -  بفعالية التواص . 

9A: والقيادة  المشا ي  تنظيم مها ات واكتسا   والمرن  والمبتكر اإلبداعي  التفكير استخدم . 

10A:  التعلم استراتيجيات ومما سة  الجديدة  المعرفة  وتطبي   اكتسا . 

 
 له بعض الجدا ات الخاصة وهي كما يلي:   الهندسة الكيميائية والبيئيةوباإلضافة إل  الجدا ات لمعظم البرامج الهندسية فان برنامج 

 
1B: والطاقة،   الكتلة اتزان  ذلك  في بما الكيميائية الهندسة ومباد   تقنيات باستخدام الكيميائية الهندسة في عمليه أنظمه تصميم  

  العمليات   في  التحكم  المفاعالت،  تصميم  الكيميائية،  التفاعالت  الحركية،  وكمية  والحرا ة الكتلة  انتقال  الحرا ية،  الديناميكا

 . المصان   وتصميم الكيميائية،

2B: المسؤوليات   لتحم   الكيميائية  بالهندسة  الصلة  ذات  الناشئة  والمجاالت  الحديثة  التكنولوجية  التغييرات  في  االنخراط  

 . محترف كيميائي كمهند 

3B:   الكيميائية الهندسة  في المناسبة الحاس  وتقنيات العددية النمذجة  أسالي  تطبي . 

4B:  الكيميائية الهندسة  أنظمة وصيانة  وفحص والتشغي   التصميم عمليات في المناسبة والدولية المحلية المعايير تبن . 

 المقر ات  تكويد نظام. 3

 هنو المقر  كود من األول  الجز   ويكون  ،(يطرحه  الذي  العلمي  بالقسم  المقر   ويرتبط  ،(1)  للشك   طبقا  المقر ات  تكويد  يتم

  قنم الثناني النرقم يمث  بينما المستوى، أولها يمث   أ قام  ثالثة  من  المقر   كود  من  الثاني  الجز   ويتكون  العلمي،  القسم  كود

 تندل ال. الفرقنة بنفس الدقي  التخصص في المقر ات مسلس  عن الثالث الرقم ويعبر  العلمي،  القسم  داخ   الدقي   التخصص

 مقنر ات أو  هندسية  متطلبات  أو  جامعة  متطلبات  يمث   فبعضها  الد جة  فيها  تعط   التي  التخصصات  عل   األحرف  هذ   جمي 

 .تخصصية

 ينتم ال أننه كمنا للتغيينر قابلنة المواعيند هذ  ولكن المقر ، هذا فيه يعط  عادة  الذي  الد اسي  الفص   إل   المقر   كود  يشيرو

 يتم سوف التي بالمقر ات جدوال بالكلية الطال  شئون تعرض د اسي فص  ك   بداية  وقب   عام،  ك   المقر ات  جمي   تد يس

 .التد يس عل  والقائمين تد يسها ومواعيد الفص  هذا في تد يسها
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 المقر ات  تكويد  نظام: ( 1)  شك 

 ومحتوياته  والبيئية الكيميائية الهندسة برنامج هيك . 4

 : كالتالي  موزعة معتمدة ساعة 160 من والبيئية  الكيميائية الهندسة برنامج هيك  يتكون

 جامعية متطلبات 4.1

ا ولكنن  الناجحنة  للمهنن  الطنال   إعداد  فقط  ليس  الجامعي  التعليم  من  الرئيسي  الغرض  والمهنا ات بالمعرفنة لتزويندهم أيضن 

 فهنم اكتسنا  علن  الطنال  المنصنو ة جامعنة تسناعد ، ذلنك علن  عنالوة. وناجحة عقالنية  شخصية  هوية  لتطوير  الالزمة

 في  الجامعة متطلبات  وتتكون.  المجتم   وخدمات  المجتم  في  وأدوا هم  فيها  يعيشون  التي  والثقافية  الطبيعية  للبيئات  تقديري

 خنالل منن اسنتيفائها ينتم والتي ،(  معتمدة  ساعة  160  إجمالي  من٪    8.125)  معتمدة  ساعة  13  من  البكالو يو   برامج

 (.1) جدول في تتضح والتي مقر ات( 7) سبعة استكمال

 

 ة جامع متطلباتك إجبا ية مقر ات: ( 1)  جدول

 ( معتمدة ساعة  160  إجمالي  من %8.125  معتمدة، ساعة 13)

الفص    نهاية   الحم  

  األسبوعي 

 للطال  

  الساعات

 المعتمدة 
المقر   اسم  

 الرقم 

 الكودي 
  نهاية

 الفص  
 عملي 

  أعمال

 فصلية 

  منتصف

 الفص  

 UNR061 ( 1)  إنجليزية لغة 2 5 20 30 -- 50

 UNR062 ( 2)  إنجليزية لغة 2 5 20 30 -- 50

 UNR171 والتكنولوجيا   الهندسة تا يخ 1 2 20 30 -- 50

 UNR241 والعرض   االتصال مها ات 2 4 20 30 -- 50

 UNR281 اإلنسان  وحقو  القانون 2 5 20 30 -- 50

 UNR461 المهنة  وأخالقيات  آدا  2 4 20 30 -- 50

 UNR471 التسوي   2 4 20 30 -- 50

 اإلجمالي  13 29 

 الكلية متطلبات 4.2

 جمي  في  المشتركة  الكلية  جوهر  تطبي  يتم.  ناجح  مهند   لتطوير  الالزمة  والمها ات  بالمعرفة  الطال   الكلية  متطلبات  تزود

 األساسنية  العلنوم  مقنر ات  هني  األول   الفئة.  المقر ات  من  فئتين  عل   الموحد  المتطل   ويحتوي.  المعتمدة  الساعات  برامج

 

UNR الجامعة متطلبات  

ELE الكهربية واآلالت القوى هندسة  

BAS أساسية  علوم  

PDE الميكانيكي  والتصميم االنتاج هندسة  

ENG عامة هندسية مقر ات  

CEE وبيئية  كيميائية هندسة  

CSE والنظم الحاسبات  هندسة  

 

 

 الدقي   التخصص( 1-9)

 

 المقر   مسلس  ( 1-9)

 

 

 

 

 المستوى( 0-4)

 كود المقرررقم المقرر                 
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.  والكيمينا   الهندسني  والرسنم  والميكانيكنا  والفيزينا   الرياضنيات  مثن   الهندسنة  خريجي  لجمي   الهندسية  األساسية  والعلوم

. التخنرج ومشنروعات  الميداني،  والتد ي   التصميم  مث   المشتركة  المقصودة  التعلم  نتائج  تطوير  مقر ات  هي  الثانية  والفئة

 منن٪  28.125)  معتمندة  ساعة  45  من  البكالو يو   لمرحلة  والبيئية  الكيميائية  الهندسة  لبرنامج  الكلية  متطلبات  وتتكون

 في  الوا د النحو عل  ، إلزامي مقر ( 16) رنعش ستة  إكمال طري   عن  استكمالها يتم  والتي ،(  معتمدة  ساعة  160  إجمالي

 (. 2) جدول

 

 كلية  متطلباتك إجبا ية مقر ات: ( 2)  جدول

 ( معتمدة  ساعة 160 إجمالي من %28.125 معتمدة، ساعة 45)  

  الحم  الد جات  توزي 

  األسبوعي

 للطال  

 الساعات 

 المعتمدة 
 المقر   اسم

 الرقم 

  نهاية الكودي 

 الفص  
 عملي 

  أعمال

 فصلية 

  منتصف

 الفص  

 BAS 011 ( 1)   ياضيات 3 8 20 30 -- 50

 BAS 021 ( 1)  ميكانيكا 3 8 20 30 -- 50

 BAS 012 ( 2)   ياضيات 3 8 20 30 -- 50

 BAS 022 ( 2)  ميكانيكا 3 8 20 30 -- 50

 BAS 031 ( 1)  فيزيا  3 9 20 20 10 50

 BAS 032 ( 2)  فيزيا  3 9 20 20 10 50

 BAS 041 كيميا  هندسية  3 9 20 20 10 50

 PDE 051 هندسة اإلنتاج  3 8 20 20 10 50

 PDE 052  سم هندسي  3 10 20 30 -- 50

 ENG 111 كتابة تقا ير فنية  2 6 20 30 -- 50

 BAS 113 ( 3)   ياضيات 3 8 20 30 -- 50

 BAS 114 ( 4)   ياضيات 3 8 20 30 -- 50

 BAS 115 وإحصا    احتماالت نظرية 2 6 20 30 -- 50

 ELE 151 كهربية  وآالت قوى 3 8 20 30 -- 50

 BAS 215 ( 5)   ياضيات 3 8 20 30 -- 50

 ENG 412 المشروعات  إدا ة 2 6 20 30 -- 50

 اإلجمالي  45 127 

 

   الدقي  والتخصص العام التخصص متطلبات 4.3

 معتمندة سناعة 102 منن والبيئية  الكيميائية  الهندسة  في  البكالو يو   برنامج  في  والدقي   العام  التخصص  متطلبات  تتكون

 سناعة 80 تعادل إلزامي مقر  28 عدد إكمال  خالل  من  استيفائها  يتم  والتي  ،(  معتمدة  ساعة  160  إجمالي  من٪  63.75)

 كمنا  معتمندة  سناعة  10  تعادل  تخرج  ومشنروعات  ميدانية  وتد يبات  معتمدة  ساعة  12  تعادل  اختيا ية  مقر ات  4  معتمدة،

 . التالية الجداول في موضح هو
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 والدقي  العام  التخصص لمتطلبات  االجبا ية المقر ات(:  3)  جدول

 ( معتمدة ساعة 160  إجمالي من % 50  معتمدة، ساعة  80)  والبيئية  الكيميائية للهندسة

  الحم  الد جات  توزي 

  األسبوعي 

 للطال  

  المجموعة

 التخصصية 

 الساعات 

 المعتمدة 
 المقر   اسم

 الرقم 

  نهاية الكودي 

 الفص  
 عملي 

  أعمال

 فصلية 

  منتصف

 الفص  

50 10 20 20 9 

  مقر ات

  في أساسية

  الهندسة

 الكيميائية

 (1 )  

 CSE 042 الحاس    لنظم مقدمة 3

 CEE111 عضوية  كيميا  3 10 20 30 10 50

 CEE112 فيزيائية  كيميا  3 9 20 30 -- 50

50 -- 30 20 9 3 
  الهندسة في مقدمة

 الكيميائية
CEE113 

 CEE114   المواد علم 3 8 20 30 -- 50

50 10 20 20 10 3 
  هن في الحرا ية الديناميكا 

   الكيميائية
CEE115 

50 -- 30 20 9 3 
 هن في  السالمة عمليات

 الكيميائية
CEE216 

 CEE317 كيميائية  صناعات 3 8 20 30 -- 50

  مقر ات 11 20 20 10 50

 ظواهر 

  االنتقال

  وعمليات

( 2)  الفص   

 CEE221 الحركة  كمية انتقال 3

 CEE222 الحرا ة  انتقال 3 10 20 20 10 50

 CEE223 الكتلة  انتقال 3 10 20 20 10 50

 CEE224 ميكانيكية  موحدة عمليات 3 9 20 30 -- 50

 CEE325   الفص  عمليات 3 9 20 30 -- 50

50 10 20 20 9 

  مقر ات

  عمليات

  النمذجة

  والتصميم

(3 )  

3 
  هن في الحاس  تطبيقات

   الكيميائية
CEE331 

50 10 50 20 10 3 
  هن في والمحاكاة  النمذجة

 الكيميائية
CEE332 

 CEE333 المفاعالت  وتصميم حركية 3 9 20 30 -- 50

 CEE334 التآك   هندسة 3 7 20 30 -- 50

50 -- 30 20 7 3 
  العمليات في التحكم ديناميكا

 الكيميائية
CEE435 

 CEE436 البتروكيماويات  هندسة 3 7 20 30 -- 50

 CEE437 المصان   وتصميم اقتصاديات 3 7 20 30 -- 50

50 -- 30 20 8 

  مقر ات

  البيئة

(5,4 )  

 CEE141 البيئة  كيميا  3

50 -- 30 20 6 2 
  البيئي األثر تقييم

 للمشروعات 
CEE142 

50 10 20 20 10 3 
  وميا  الميا  معالجة هندسة

    الصرف
CEE243 

 CEE244 البيئية  المخاطر تقييم 2 7 20 30 -- 50

50 -- 30 20 9 3 
  الصلبة المخلفات ادا ة

 والخطرة 
CEE245 

 CEE346 النظيف   االنتاج 2 5 20 30 -- 50

50 -- 30 20 9 3 
  الهوا  ملوثات في التحكم

 CEE347 الجوي 

 CEE348 البيئي  األدا  تقييم 2 4 20 30 -- 50
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   الدقي  التخصص  لمتطلبات  االختيا ية المقر ات : ( 4)  جدول

 والبيئية   الكيميائية  الهندسة في

 ( فقط مقر   2)  400 للمستوى االختيا ي المقر ات

الحمل  توزيع الدرجات 

األسبوعي 

 للطالب 

 الساعات 

 المعتمدة
 المقر   اسم

 الرقم

 نهاية الكودي

 الفص 
 عملي

  أعمال

 فصلية

 منتصف

 الفص 

 CEE371 الميا   تحلية 3 9 20 30 -- 50

 CEE372 الطاقة   تكنولوجيا 3 9 20 30 -- 50

 CEE373 البترول  هندسة 3 9 20 30 -- 50

 CEE374 التحفيز وعمليات  المحفزات 3 9 20 30 -- 50

 

 ( فقط  مقر  2)  300 للمستوى االختيا ي المقر ات

الحمل   توزيع الدرجات 

األسبوعي  

 للطالب 

 الساعات 

 المعتمدة 
 المقر   اسم

 الرقم 

 الكودي
 نهاية

 الفص 
 عملي

  أعمال

 فصلية

 منتصف

 الفص 

 CEE475 الحيوية   الكيميا  هندسة 3 9 20 30 -- 50

 CEE476 الطبيعي  الغاز  هندسة 3 9 20 30 -- 50

 CEE477 الحرا ية   المباّدالت   تصميم   3 9 20 30 -- 50

 CEE478 البوليمرات  هندسة 3 9 20 30 -- 50

 

 الميداني  والتد ي    التخرج مشروعات: ( 5)  جدول

الفص    نهاية   الحم  

  األسبوعي 

 للطال  

  الساعات

 المعتمدة 
المقر   اسم  

 الرقم 

 الكودي 
 نهاية

 الفص 
 عملي

  أعمال

 فصلية

 منتصف

 الفص 

 CEE291 ( 1)  تد ي  2 25 -- 50 -- 50

 CEE392 ( 2)  تد ي  2 25 -- 50 -- 50

 CEE493 ( 1)  مشروع 3 17 -- 50 -- 50

 CEE494 ( 2)  مشروع 3 17 -- 50 -- 50
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 والبيئية الكيميائية الهندسة لبرنامج بالمقر ات  وا تباطها الكفا ات مصفوفة

 المستوى
 اسم

 المقرر 
 كود 

 المقرر 

 
 NARS 2018الكفاءات المطلوبة للتخصص طبقا ل 

 

B4 B3 B2 B1 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

000 

        √       UNR061 (1لغة إنجليزية )

 √              BAS011 ( 1رياضيات )

 √              BAS021 (1)ميكانيكا 

 √ √             BAS031 ( 1فيزياء )

 √ √             BAS041 كيمياء هندسية

 √  √            PDE052 رسم هندسي

        √       UNR062 (2لغة إنجليزية )

 √              BAS012 ( 2رياضيات )

 √              BAS022 (2ميكانيكا )

 √ √             BAS032 ( 2فيزياء )

 √    √          CSE042 مقدمة لنظم الحاسب 

 √ √  √           PDE051 هندسة اإلنتاج

100 

تاريخ الهندسة 

 والتكنولوجيا
UNR171     √  √   √ √    

 √              BAS113 ( 3رياضيات )

نظرية احتماالت  

 وإحصاء
BAS115         √    √ √ 

 √ √             CEE111 كيمياء عضوية 

 √ √             CEE112 كيمياء فيزيائية 

 √ √             CEE141 كيمياء البيئة

تقييم األثر البيئي 

 للمشروعات
CEE142           √   √ 

 √              BAS114 ( 4رياضيات )

     √   √       ENG111 كتابة تقارير فنية 

 √ √             ELE151 قوى وآالت كهربية

مقدمة في الهندسة  

 الكيميائية 
CEE113            √ √ √ 

 √              CEE114 علم المواد 

الديناميكا الحرارية  

 في هـ. ك. 
CEE115          √   √ √ 

200 

مهارات االتصال 

 والعرض 
UNR241     √ √ √ √ √      

القانون وحقوق 

 اإلنسان
UNR281     √  √ √  √    √ 

 √ √             BAS215 ( 5رياضيات )

 √ √   √          CEE221 انتقال كمية الحركة 

هندسة معالجة المياه 

 ومياه الصرف
CEE243           √ √ √ √ 

 √   √ √          CEE244 تقييم المخاطر البيئية 

عمليات السالمة في  

 هـ. الكيميائية 
CEE216          √ √   √ 

 √ √   √          CEE222 انتقال الحرارة

 √ √   √          CEE223 انتقال الكتلة 

 √        √ √  √   CEE224 العمليات الموحدة
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إدارة المخلفات  

 الصلبة والخطرة 
CEE245     √      √   √ 

 √ √  √ √ √ √ √ √ √  √   CEE291 (1تدريب )

300 

 √        √   √   CEE325 عمليات الفصل

تطبيقات الحاسب في  

 هـ. ك. 
CEE331  √ √  √ √        √ 

 √    √       √   CEE346 االنتاج النظيف

التحكم في ملوثات  

 الهواء الجوي 
CEE347   √       √ √   √ 

 √   √ √          CEE348 تقييم األداء البيئي

 √  √        √    CEE361 ( 1مقرر اختياري )

 √  √      √   √   CEE317 صناعات كيميائية 

النمذجة والمحاكاة في  

 هـ. ك. 
CEE332  √   √ √      √  √ 

حركية وتصميم 

 المفاعالت
CEE333    √        √  √ 

 √  √        √   √ CEE334 هندسة التآكل 

 √  √        √    CEE362 ( 2مقرر اختياري )

 √ √  √ √ √ √ √ √ √  √   CEE392 (2تدريب )

400 

آداب وأخالقيات  

 المهنة
UNR461     √ √ √ √  √ √   √ 

 √ √  √ √ √ √ √ √ √     UNR471 التسويق

ديناميكا التحكم في  

 العمليات الكيميائية
CEE435    √ √ √      √  √ 

 √  √  √    √ √ √ √   CEE463 ( 3مقرر اختياري )

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ CEE493 ( 1مشروع )

 √ √ √ √ √ √ √ √ √      ENG412 إدارة المشروعات

هندسة 

 البتروكيماويات
CEE436 √   √       √ √  √ 

اقتصاديات وتصميم  

 المصانع 
CEE437 √   √        √  √ 

 √  √  √    √ √ √ √   CEE464 ( 4مقرر اختياري )

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ CEE494 ( 2مشروع )

 

 للطال  الد اسية الخطة مقترح. 5

  من   د اسي  مستوى  لك   والثاني  األول  الد اسيين  الفصلين   في  الد اسية  المقر ات  لجدولة  للطال    مقترح  توضح  اآلتية  والجداول

  المعتمدة   الساعات  عدد   تبين  كما   ومعام ،  وتما ين  كمحاضرات   المقر ة   الد اسة  ساعات  وعدد   للد اسة  الخمس   المستويات

  .   االتصال وساعات
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 (000) المستوى مقر ات

 األول الد اسي الفص 

 

 الثاني الد اسي الفص 

 

  المتطل 

 الساب  

 األسبوعي  الساعات عدد المقرر  درجات توزيع

 المقرر  كود المقرر  اسم

ع 
مو
ج
لم
ا

 

ية
ها
ن

 
ل 
ص
لف
ا

 

ي
مل
ع

 

ل
ما
ع
أ

 
ية 
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ل 
ص
لف
ا

 

SW
L 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
 ال

( 1) إنجليزية لغة 2 1 2 -- 2 5 20 30 -- 50 100 -------  UNR061 

( 1)  ياضيات 3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  BAS011 

( 1) ميكانيكا 3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  BAS021 

(1) فيزيا  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------  BAS031 

 BAS041 كيميا  هندسية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

هندسي   سم 3 2 2 -- 6 10 20 30 -- 50 100 -------  PDE052 

  المجموع  17 11 10 3 25 49     600 

Total Contact hours = 24 hrs/week            Total SWL = 49 hrs/week 

  المتطل 

 الساب  

 األسبوعي  الساعات عدد المقرر  درجات توزيع

 المقرر  اسم
  كود

 المقرر

ع 
مو
ج
لم
 ا

ية
ها
ن

 
ل 
ص
لف
ا

 

ي
مل
ع

 

ل
ما
ع
أ

 
ية 
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ل 
ص
لف
ا

 

SW
L 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
 ال

UNR061 100 50 -- 30 20 5 2 -- 2 1 2 
  إنجليزية لغة

(2)  
UNR062 

BAS011 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 ( 2)  ياضيات  BAS012 

BAS021 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 ( 2) ميكانيكا  BAS022 

(2) فيزيا  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------  BAS032 

------- 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
  لنظم  مقدمة

 الحاس  
CSE042 

 PDE051 هندسة اإلنتاج  3 2 -- 3 3 8 20 20 10 50 100 -------

  المجموع  17 11 8 6 22 47     600 

Total Contact hours = 25 hrs/week       Total SWL = 47 hrs/week 
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 (100) المستوى مقر ات

 الثالث  الد اسي الفص 

 

 الراب   الد اسي الفص 

 
 

  المتطل 

 الساب  

 األسبوعي  الساعات عدد المقرر  درجات توزيع

 المقرر  اسم
  كود

 المقرر

ع 
مو
ج
لم
 ا

ية
ها
ن

 
ل 
ص
لف
ا

 

ي
مل
ع

 

ل
ما
ع
أ

 
ية 
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ل 
ص
لف
ا

 

SW
L 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
 ال

------- 100 50 -- 30 20 2 1 - - 1 1 
  الهندسة تا يخ

 التكنولوجيا 
UNR171 

BAS012 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 ( 3)  ياضيات  BAS113 

BAS012 100 50 -- 30 20 6 3 -- 2 1 2 
  احتماالت نظرية

 وإحصا  
BAS115 

عضوية  كيميا  3 2 -- 3 4 9 20 20 10 50 100 -------  CEE111 

BAS041 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3  فيزيائية كيميا  CEE112 

البيئة كيميا  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  CEE141 

------ 100 50 -- 30 20 4 2 -- -- 2 2 
  البيئي األثر تقييم

 للمشروعات 
CEE142 

  المجموع  17 12 8 3 24 47     700 

Total Contact hours = 23 hrs/week       Total SWL = 47 hrs/week 

  المتطل 

 الساب  

 األسبوعي  الساعات عدد المقرر  درجات توزيع

 المقرر  كود المقرر  اسم

ع 
مو
ج
لم
ا

 

ية
ها
ن

 
ل 
ص
لف
ا

 

ي
مل
ع

 

ل
ما
ع
أ

 
ية 
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ل 
ص
لف
ا

 

SW
L 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
 ال

UNR062 100 50 -- 30 20 6 4 -- -- 2 2  تقا ير فنيةكتابة ENG111 

BAS113 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 ( 4)  ياضيات  BAS114 

كهربية  وآالت قوى  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  ELE151 

-- 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
  الهندسة في  مقدمة

 الكيميائية 
CEE113 

CEE 111 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 المواد  علم  CEE114 

CEE 112 100 50 -- 30 20 9 4 3 -- 2 3 
 في الحرا ية الديناميكا

. ك. هن  
CEE115 

  المجموع  17 12 8 3 26 49     600 

Total Contact hours = 23 hrs/week      Total SWL = 49 hrs/week 
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 (200) المستوى مقر ات

 الخامس الد اسي الفص 

 

 الساد   الد اسي الفص 

 

 

  المتطل 

 الساب  

 األسبوعي  الساعات عدد المقرر  درجات توزيع

 المقرر  كود المقرر  اسم

ع 
و
جم
لم
ا

 

ية
ها
ن

  
  
ص
لف
ا

 

ي 
مل
ع

 

ال
عم
أ

 
ية 
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ص  

لف
ا

 

SW
L 

Fr
e

e 
w

o
rk

 

  
عم
 م

ن 
 ي
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
ال

 

اإلنسان  وحقو   القانون 2 2 -- -- 2 4 20 30 -- 50 100 -------  UNR 281 

------- 100 50 -- 30 20 6 3 -- 2 1 2 
  االتصال مها ات

 والعرض 
UNR241 

BAS113 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 ( 5)  ياضيات  BAS215 

الحركة  كمية انتقال 3 2 -- 3 3 8 20 20 10 50 100 ----  CEE221 

CEE141 100 50 10 20 20 9 4 3 -- 2 3 
  الميا  معالجة هندسة

الصرف  وميا   
CEE243 

البيئية المخاطر تقييم 2 2 -- -- 4 6 20 30 - 50 100 -----  CEE244 

  المجموع  15 11 4 6 21 44     600 

Total Contact hours = 21 hrs/week      Total SWL = 42 hrs/week 

  المتطل 

 الساب  

 األسبوعي  الساعات عدد المقرر  درجات توزيع

 المقرر  كود المقرر  اسم
ع 
و
جم
لم
ا

 

ية
ها
ن

  
  
ص
لف
ا

 

ي 
مل
ع

 

ال
عم
أ

 
ية 
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ص  

لف
ا

 

SW
L 

Fr
e

e 
w

o
rk

 

  
عم
 م

ن 
 ي
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
ال

 

---- 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
  في السالمة عمليات

الكيميائية . هن  
CEE216 

CEE115 100 50 10 20 20 9 4 3 -- 2 3 الحرا ة  انتقال  CEE222 

CEE221 100 50 10 20 20 9 4 3 -- 2 3 الكتلة  انتقال  CEE223 

الموحدة  العمليات 3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100 ----  CEE224 

CEE141 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
 الصلبة المخلفات إدا ة

 والخطرة 
CEE245 

  بالفص  يؤدى 

 الصيفي 
 CEE291 (1) تد ي  2 -- -- -- -- -- -- 50 - 50 100

  المجموع  17 10 6 6 21 43     600 

Total Contact hours = 22 hrs/week      Total SWL = 43 hrs/week 
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 (300) المستوى مقر ات
 الساب   الد اسي الفص 

 

 

 الثامن  الد اسي الفص 

 

 

  المتطل 

 الساب  

 األسبوعي  الساعات عدد المقرر  درجات توزيع

 المقرر  كود المقرر  اسم

ع 
و
جم
لم
ا

 

ية
ها
ن

  
  
ص
لف
ا

 

ي 
مل
ع

 

ال
عم
أ

 
ية 
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ص  

لف
ا

 

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

  
عم
 م

ن 
 ي
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
ال

 
CEE221 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 الفص   عمليات  CEE325 

--- 100 50 10 20 20 9 4 3 -- 2 3 
  في الحاس  تطبيقات

. ك. هن  
CEE331 

النظيف  االنتاج 2 2 -- -- 4 6 20 30 -- 50 100 ----  CEE346 

---- 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
  ملوثات  في التحكم

الجوي الهوا   
CEE347 

البيئي  األدا  تقييم 2 2 -- -- 4 6 20 30 - 50 100 ----  CEE348 

CEE223 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3  (1) اختيا ي  مقر  CEE361 

  المجموع  16 12 6 3 27 48     600 

Total Contact hours = 21 hrs/week           Total SWL = 48 hrs/week 

  المتطل 

 الساب  

 األسبوعي  الساعات عدد المقرر  درجات توزيع

 المقرر  كود المقرر  اسم
ع 
و
جم
لم
ا

 

ية
ها
ن

  
  
ص
لف
ا

 

ي 
مل
ع

 

ال
عم
أ

 
ية 
صل
ف

 

ف
ص
نت
م

 
ص  

لف
ا

 

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

  
عم
 م

ن 
 ي
ما
 ت

ت 
را
ض
حا
 م

دة 
تم
مع
ال

 

كيميائية  صناعات 3 3 -- -- 5 8 20 30 -- 50 100 ----  CEE317 

CEE331 100 50 -- 30 20 9 4 3 -- 2 3 
 والمحاكاة النمذجة

. ك. هن في  
CEE332 

CEE223 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
 وتصميم حركية

 المفاعالت 
CEE333 

التآك   هندسة 3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100 -----  CEE334 

CEE223 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3  ( 2) اختيا ي  مقر  CEE362 

  بالفص  يؤدى 

 الصيفي 
 CEE392 (2) تد ي  2 -- -- -- -- -- 50 - - 50 100

 600     42 42  3 6 11  71   المجموع  

Total Contact hours = 20 hrs/week            Total SWL = 44 hrs/week 
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 (400) المستوى مقر ات
 التاس   الد اسي الفص 

 

 العاشر  الد اسي الفص 

 

 

 

 

 

 الساب   المتطل 

 األسبوعي  الساعات عدد المقرر  درجات توزيع
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---- 100 50 -- 30 20 6 4 -- -- 2 2 

  وأخالقيات  آدا 

 المهنة 
UNR461 

 UNR471 التسوي   2 2 -- -- 4 6 20 30 -- 50 100 -------

CEE332 100 50 -- 30 20 8 5 -- -- 3 3 
  في التحكم ديناميكا

الكيميائية   العمليات  
CEE435 

CEE361 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3  ( 3)  اختيا ي مقر  CEE463 

CEE331, 

CEE332 

CEE333 

( 1)  مشروع 3 1 -- 6 3 10 -- 50 -- 50 100  CEE493 

  المجموع  13 10 2 6 21 39     500 

Total Contact hours = 18 hrs/week                 Total SWL = 39 hrs/week 

 السابق  المتطلب

 األسبوعي  الساعات عدد المقرر  درجات توزيع

 المقرر  كود المقرر  اسم

ع 
و
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معتمدة  ساعة 90  ENG412 المشروعات  إدا ة 2 2 -- -- 4 6 20 30 - 50 100 

البتروكيماويات  هندسة 3 3 -- -- 5 8 20 30 -- 50 100 --------  CEE436 

CEE333 
100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 

 وتصميم اقتصاديات

 المصان  
CEE437 

CEE362 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3  ( 4) اختيا ي  مقر  CEE464 

CEE493 100 50 -- 50 -- 10 3 6 -- 1 3 ( 2) مشروع  CEE494 

  المجموع  14 10 4 6 22 42     500 

Total Contact hours = 20 hrs/week           Total SWL = 42 hrs/week 
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 المقر ات  توزي . 6

   للبرنامج الد اسية الفصول في  المقر ات شجرة( 2)  شك  يوضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للبرنامج  الد اسية  الفصول في المقر ات  اعتمادية(: 2)  شك 

UNR 062 

BAS011 

UNR 061 

BAS031 

BAS021 

PDE 052 

BAS041 

 

Level 000 

BAS012 

BAS032 

BAS022 

CSE042 

PDE 051 

Fall Semester 

Spring Semester 

University Requirements  College Requirements Core Requirements 

Level 100 Level 200 Level 300 Level 400 

BAS113 

CEE 112 

CEE 115 

CEE111 

113

 CEE142

 

BAS114 

CEE114 

CEE 141 

ELE 151 

CEE113 

CEE 221 

CEE 243 

CEE245

 

UNR281

 

BAS215

 

CEE 216 

CEE222

 

CEE223

 

CEE224

 

CEE 331 

CEE 361 

CEE325 

CEE 346 

CEE 348 

CEE317

 

CEE 332 

 

CEE333 

CEE362 

CEE334 

CEE347 

CEE 463 

CEE 435 

CEE 493 

CEE 464 

CEE 436 

CEE 494 

UNR471 

CEE291

 

CEE 437 

BAS115 

UNR 171 

UNR241

 

ENG111 

ENG412 

CEE3923

 

UNR461 

CEE 244 



 املنصورة  جامعة – الهندسة كلية املعتمدة  الساعات بنظام البكالوريوس لبرامج املوحدة الالئحة

 

 222 املعتمدة  الساعات بنظام  والبيئية الكيميائية الهندسة يف  البكالوريوس درجة برنامج: السابع الباب

 

 والبيئية الكيميائية الهندسة لبرنامج المقررات توصيف

 :الجامعة متطلبات
 

UNR061 2 ( 1)  إنجليزية لغة Cr 

 إجبا ي  1 فص   0 معم   2 تما ين  1 محاضرات  أ

 ----:  المتطلبات 

  وملخصات تقارير كتابة -  متنوعة علمية لقطع القراءة - وطويلة   قصيرة  لمحادثات االستماع - للغة األساسية المهارات: المحتوى 

 سليمة   إنجليزية بلغة األفكار وعرض التحدث - علمية ومقاالت

 

References: 

▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR062 2  (2)  إنجليزية لغة Cr 

 إجبا ي  2 فص   0 معم   2 تما ين  1 محاضرات  أ

 UNR061: المتطلبات 

 اإلنجليزية اللغة في القياسية لالختبارات اإلعداد -  النصوص تلخيص - هندسية نصوص وتفسير تحليل: المحتوى 

References: 

▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR171 1  والتكنولوجيا  الهندسة تا يخ Cr 

 إجبا ي  3 فص   0 معم   0 تما ين  1 محاضرات  أ

 ----:  المتطلبات 

  أمثلة - والبيئة التكنولوجيا -  الحضارات ونشوء تطور في والتكنولوجيا  الهندسة دور - والتكنولوجيا والعلوم  الهندسة تاريخ: المحتوى 

 الهندسي  النشاط تطور على

References: 

▪ Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 1990, 
ISBN10 0486264122 

 

UNR281 2  اإلنسان وحقو  القانون Cr 

 إجبا ي  6 فص   0 معم   0 تما ين  2 محاضرات  أ

 ----:  المتطلبات 

  – للمحاسبة مقدمة – اإلدارية الهياكل على عامة نظرة – القانونية الوجهة  من المؤسسات أنواع)  المؤسسات وقوانين نظم: المحتوى 

  التاريخية األصول- والبيئة الصناعي األمن تشريعات- الهندسية للمهن المنظمة والقوانين العمل تشريعات  –( والمواصفات العقود

  العالمية األجهزة -اإلنسان لحقوق الوطنية  المصادر - واإلقليمية العالمية)  اإلنسان لحقوق الدولية المصادر -  اإلنسان لحقوق الفلسفية

 . اإلنسان  حقوق حماية علي القائمة

 

UNR241 2 والعرض   االتصال مها ات Cr 

 إجبا ي  5 فص   0 معم   2 تما ين  1 محاضرات  أ

 ----:  المتطلبات 

  الجسد ولغة  واإلشارات بالصوت والتحكم بالعين التواصل مهارات -التقديمي العرض وإعداد تخطيط –االتصال مهارات: المحتوى 

 المستثمرين أمام العرض مهارات –التقديمي العرض بنية - المرئيات استخدام  - العرض مقدم خصائص - المناسب المظهر واختيار
 

https://www.bookdepository.com/author/Roger-S-Kirby
https://www.bookdepository.com/publishers/Dover-Publications-Inc
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References: 
▪ Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red Globe Press, 2016 
▪ M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, Succex Publishers, 

2016  
▪ Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 

▪ Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi, "Communication skills " Vol.1, Students' coursebook, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2012 

 

UNR461  2   المهنة وأخالقيات  آدا Cr 

 إجبا ي  9 فص   0 معم   0 تما ين  2 محاضرات  أ

 ----:  المتطلبات 

  دراسات -  السلوك - المخالفات كشف -  المهندس مسئوليات - المجتمع تجاه االلتزامات - المهنة ألخالقيات  العامة المبادئ: المحتوى 

 . عامة  وقضايا  حالة

References: 
▪ Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, "Thinking like 

an engineer", Published by Pearson 2018. 

▪ Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, CA: 
Wadsworth, 2000 

 

UNR471   2 التسوي Cr 

 إجبا ي  10 فص   0 معم   0 تما ين  2 محاضرات  أ

 ----:  المتطلبات 

  رسم – التسويقي المزيج – الطبية المعدات لعمالء الشراء سلوك – التسويق بحوث – الطبية األجهزة تسويق مبادئ: المحتوى 

  منتجات تطوير – البراند استراتيجية – اإلنترنت شبكة عبر التسويق –  المستهدفة السوق تحديد – التسويق خطة  – التسويق استراتيجية

 الحيوية  الطبية المنتجات تسويق عن عملية  حاالت  اسةدر  – التسعير واستراتيجيات التكاليف تقدير – والدعاية اإلعالن – جديدة

 

References: 

▪ Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015, ISBN 13: 9781946135193 

 
 :الهندسة كلية متطلبات

 

BAS011 3 ( 1)   ياضيات Cr 

 إجبا ي  1 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات   

 ----:  المتطلبات 

 قواعد – الوسيطة القيمة ونظرية االتصال – النهايات –دوال أمثلة – العكسية  الدالة –  الدوال تصنيف –  الدالة مفهوم  :التفاضل:  المحتوى

 الجزئـي االشتقاق – العليا  الرتب  ذات  المشتقات  –  والبارامترى  الضمني  االشتقاق  –  السلسلة  قاعدة  –  األولية  الدوال  مشتقات  –  االشتقاق

 .التكامل وخواص نظريات – المحدد غير التكامل – المنحنيات رسم – التفاضل على تطبيقات –
  المحددات –  الخطية  المعادالت مجموعات-المعادالت نظرية –الجزئية الكسور – وتطبيقاتها  أس بأي الحدين  ذات نظرية :الجبر

   المختلفة جاوس  طرق – وتطبيقاتها المصفوفات  – وخواصها
 

References: 
▪ Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning Private Limited. 

▪ Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & Business Media. 

 

 

 

 

https://www.lib.umn.edu/publishing
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BAS021 3 ( 1)  ميكانيكا Cr 

 إجبا ي  1 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات   

 ----:  المتطلبات 

  قوى عدة محصلة – الجاسئ والجسم الجسيم اتزان – االزدواج عزم – العزم –  الفراغ في  والقوى المتجهات – نيوتن قوانين:  المحتوى 

  االحتكاك – الموزعة القوى – الهندسي والمركز  الثقل مركز -
 

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice Hall, New 

Jersey, 2016. 

▪ J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John Wiley & Sons, 
New York, 2016. 

 

BAS012 3 ( 2)   ياضيات Cr 

 إجبا ي  2 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات   

 BAS011(  1) رياضيات:  المتطلبات 

  والحجوم  المساحات  حساب – التكامل تطبيقات –المعتل التكامل – التكامل طرق –  وخواصه  المحدد التكامل: التكامل : المحتوى 

   الدورانية
  -  الناقص القطع) المخروطية القطاعات -  المحاور نقل - المستقيمة الخطوط من زوج معادلة - الثانية الدرجة معادالت: التحليلية الهندسة

 المستوى  معادلة -  الكرة معادلة -(  المكافئ  القطع  - الزائد القطع
 

References: 
▪ Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, Geometry, 

Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 
▪ Hestenes, D. and G. Sobczyk, Clifford algebra to geometric calculus: a unified language for mathematics and 

physics. Vol. 5. 2012: Springer Science & Business Media. 

▪ Grossman, S.I., Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. 2014: Academic Press. 

 

BAS022 3  (2)  ميكانيكا Cr 

 إجبا ي  2 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات   

 BAS021(  2)  رياضيات:  المتطلبات 

  –  المقذوفات حركة – للحركة نيوتن قوانين - والعمودية المماسية المركبات - منحنى مسار في الحركة – الجسيم كينماتيكا: المحتوى 

  وتطبيقاته االحتكاك –للجسيم والطاقة الشغل
 

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 2006. 

▪ F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector Mechanics for 

Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010.  

 

BAS031  3 ( 1)  فيزيا Cr 

 إجبا ي  1 فص   1,5 معم   1 تما ين  2 محاضرات   

 ----:  المتطلبات 

 خـواص – للمـواد الميكانيكيـة الخـواص – التذبذبية الحركة – واألبعاد القياسية الوحدات – الفيزيائية الكميات: المادة خواص  :المحتنوى

 .المرنة األوساط فى الموجات – الصوتية الموجات -السطحي التوتر – اللزوجة – الموائع
 اإلنتروبيا – الحرارية  الديناميكا في  األول القانون – للغازات الحركية النظرية – الحراري االنتقال : الحرارية والديناميكية الحرارة

 . الحراري التمدد - والترمومترات  الحرارة مقاييس – الحرارية للديناميكا الثاني والقانون
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References:   

▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014.  

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS032  4 (  2)  فيزيا Cr 

 إجبا ي  2 فص   1,5 معم   1 تما ين  2 محاضرات   

 ----:  المتطلبات 

 الجهـد – جـاوس قـانون – الكهربـي الفـي  – كولـوم قـانون – الكهربـي المجـال  –  والمـادة  الشـحنة  : والمغناطيسية  الكهربية:  المحتوى

 – المغناطيسـي المجـال  –  البسيطة  والدوائر  أوم  قانون  –  الكهربية  الدافعة  والقوة  والمقاومة  التيار  –  العازلة  والمواد  المكثفات  –  الكهربي

 . وسافارت بايوت قانون
  األلياف -  الضوء استقطاب –  والحيود التداخل – هيجن ومبدأ للضوء الموجية الطبيعة –الهندسي الضوء: الحديثة والفيزياء الضوء

 .النسبية النظرية  -  الكهروضوئية الظاهرة –  الليزر – الكم نظرية مبادئ – بوهر  نظرية – الذرى لتركيب - الضوئية
 

References:   
▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 9th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014., 

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS041 3  كيميا  هندسية Cr 

 إجبا ي  1 فص   1،5 معم   1 تما ين  2 محاضرات   

 ----:  المتطلبات 

  اساسيات – المحاليل خصائص – الكيميائية العمليات في  والحراري المادي االتزان – الحرارية الديناميكا – الحالة معادالت: المحتوى 

 . الكيميائية للصناعات مختاره موضوعات – وتطبيقاتها الكهربية الكيمياء

 

References: 

▪ Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry The Central Science", 
Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, (2009). 

 

PDE051  2 هندسة اإلنتاج Cr 

 إجبا ي  2 فص   2 معم   0 تما ين  2 محاضرات   

 ----:  المتطلبات 

 ( النجارة  – التشكيل – التشغيل – البرادة  – الحدادة – السباكة) اآلتية العمليات من لكل مقدمة :المحتوى 

 

References: 

▪ Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing Technology, 
Production Management and Industrial Economics. Routledge, 2017. 

 

PDE052  2  سم هندسي Cr 

 إجبا ي  1 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات   

 ----:  المتطلبات 

  الحاسب  باستخدام الرسم –  ومصطلحات  مساعدة مناظر – القطاعية المناظر – التخطيطي الرسم – األبعاد ثنائية الرسومات: المحتوى 

 األبعاد وثالثية ثنائية لألشكال

References: 

▪ Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 
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 ENG 111 2 فنية  تقا ير  كتابة Cr 

 إجبا ي  3 فص   0 معم   2 تما ين  1 محاضرات   

    UNR061(1)  إنجليزية لغة: المتطلبات

  أنواع - اآللي المستندات تنظيم - الفنية المستندات خصائص -  الفنية الكتابة أساليب -  الجمهور تحليل - الفنية الكتابة تعريف :المحتوى 

 التقنية الوثائق من مختلفة أنواع هيكل - الرسمية وغير  الرسمية الوثائق

 

References: 
▪ G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. Martin's; 2018 
▪ K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016 

▪ M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 

 

BAS113 3 ( 3)   ياضيات Cr 

 إجبا ي  3 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات   

 BAS012  (2)  رياضيات:  المتطلبات 

  الرتبة من العادية التفاضلية  المعادالت - وتطبيقات متغير من اكثر في  للدوال القصوى القيم - الجزئي التفاضل تطبيقات: المحتوى 

  في  التحليلية الهندسة –التفاضلية  المعادالت حل في وتطبيقاته  البالس تحويل - الثانية الرتبة من العادية التفاضلية المعادالت - األولى

 . الفراغ

 

References: 
▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

▪ S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & Francis Group, 
LLC, 2015. 

 

BAS114 3 ( 4)   ياضيات Cr 

 إجبا ي  4 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات   

 BAS 113    (3)  ياضيات : المتطل  

  - المتجهة المشتقات - البواقي نظرية - المركب التكامل - المركبة المتغيرات ذات الدوال - فورير  تحويل -  فورير  متسلسلة: المحتوى 

 . السطحي التكامل -  الخطى التكامل  - والثالثية الثنائية التكامالت

 

References: 
▪ J. Brown, and R. Churchill, "Complex Variables and Applications", 9th Edition, McGraw-Hill, 2013. 

▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

 

BAS115 2 وإحصا    احتماالت نظرية Cr 

 إجبا ي  4 فص   0 معم   2 تما ين  1 محاضرات   

  BAS 012(2) رياضيات المتطلبات 

  غير االختبارات -الفروض اختبارات -االعتيادي التوزيع من العينات - االحتمالية التوزيعات -والتشتت  التمركز مقاييس: المحتوى 

. الزمنية المتسلسالت -والتراجع الترابط – البارامترية  
 

References: 

▪ Mary C. Meyer, Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and Practice in RSBN-10: 
1611975778, SIAM (June 24, 2019) 
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ELE151 3 كهربية  وآالت قوى Cr 

 إجبا ي  4 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات   

 ECE 121 كهربية دوائر  المتطلبات 

  فى  التحكم -  النقل خطوط نماذج -المحوالت ونماذج وعمل نظرية  -أوجه  الثالث منظومات - الكهربية القوى  نظم: القوى : المحتوى 

 القدرة  لنظم األمثل العمل -الفعالة  وغير الفعالة القدرة - والتردد الجهد
  نظرية - المستمر التيار محركات تطبيقات - والتيار والسعة العزم منحنيات - المستمر التيار لمحركات والتركيب  العمل نظرية: اآلالت

  العمل نظرية - ذاتي قصور  اقل ذات المستمر التيار ومحركات الدائم المغناطيس محركات -  الخطوة ذات للمحركات والتركيب العمل

 . الوجه  ثالثية الحثية  للمحركات والتركيب
 

References: 
▪ Nilsson, J.W. and S.A. Riedel, Electric circuits. 2015: Pearson Upper Saddle River, NJ. 

▪ Slade, P.G., Electrical contacts: principles and applications. 2017: CRC press. 

 

BAS 215 3      (5)   ياضيات Cr 

 إجبا ي  5 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات   

  BAS113 ( 3) رياضيات المتطلبات 

  تحويل - الحدود كثيرات أو مستقيم خط باستخدام المنحنيات مالءمة - التتابعية الطرق -  الخطية للمعادالت العددي الحل: المحتوى 

 .  عدديا والتكامل  التفاضل إجراء - المحدود الفرق - خطية  إلى الخطية غير العالقات
 

References: 
▪ Mazumder, Numerical Methods for Partial Differential Equations, Finite Difference and Finite Volume 

Methods, science direct ,2016. 

▪ Sheldon Rose,  A First course in probability, Eighth edition, 2010, Pearson Prentice Hall. 

 

ENG 412 2 مشروعات  إدا ة Cr 

 إجبا ي  7 فص   0 معم   2 تما ين  1 محاضرات   

 يوجد  ال المتطلبات 

 عناصر -. المختلفة الهندسية للتطبيقات االستراتيجيات التخطيط، - األساسية اإلدارية الوظائف - المشروعات إدارة أساسيات:  المحتوى

 إدارة - النطـاق إدارة - التكامـل إدارة -. المسـتمر التحسـين الشـاملة، الجـودة إدارة. الـتحكم التوجيـه،  التوظيف،:  البشرية  الموارد  إدارة

  المشتريات إدارة - المخاطر إدارة - االتصاالت إدارة - التكاليف إدارة - الوقت

 

References: 
▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. Pearson, 2014. 

▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 
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 متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق:

 

 

 

 

CSE042 الحاس    لنظم مقدمة                              Introduction to Computer Systems 3 Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

  UNR032:المتطلبات

 وتنظـيم للحاسـب األساسـية المكونات – األعداد ونظم تمثيلها وأسلوب البيانات أنواع: الرقمية الحاسبات وعمل لتصميم  مقدمة:  المحتوى

 بلغة  البرمجة -البيانات معالجة وأساليب وسجالته، وحداته مختلف بين أو الحاسب، وإلى من سواء المعلومات نقل سبل  ووصف  الحاسب

Visual basic- المعلومات لشبكات مدخل - ودوره المترجم - التشغيل أنظمة – للحاسب المادية والمكونات البرمجيات بين العالقة 

 بسيطة برامج تطوير على التدريب - الرئيسية لألوامر عرض-األوامر وأنواع البرنامج هيكل: للبرمجة مقدمة

 . المكتبية والبرمجيات البرامج تطوير برمجيات -( لينوكس – ويندوز)  الشائعة التشغيل نظم مع التعامل :التدريب  أساسيات

Reference: 

▪ H.  Rogler, " Introduction to Computer Systems", Kendall Hunt Publishing; 3rd edition, 2018 

CEE111  المتطلبات  عضوية  كيميا 

3 Cr.  2 فص   3 معم   0 تما ين  2 محاضرات -- 

ــة ــي مقدم ــوين ف ــات تك ــاعالت - العضــوية المركب ــا العضــوية التف ــواع - وآلياته ــط أن ــون رواب ــة - الكرب ــافؤ نظري ــة التك  - اإللكتروني

 أحمـاض  كربوكسيلية،  أحماض  األلدهيدات،  أوليفينات،  الكيتونات،  البارافين،  -  اإللكترونية  واإلزاحة  الرنين  -  العطرية  الهيدروكربونات

 - المغناطيسي والرنين الكروماتوجرافي التحليل ،(UV) باستخدام العضوية  المركبات  لتحليل  جذرية  إيزومرية  طرق  -  فينوالت  كحولية،

 .الحيوية الكيميائية التفاعالت حركية - والزيوت والدهون والبروتينات للكربوهيدرات الحيوية الكيمياء المحفزات - االنزيمات

References: 

▪ Wade ، Jr. L. G, ''Organic Chemistry''. 6th edn. Prentice Hall, (2006). 

CEE112  المتطلبات  فيزيائية  كيميا 

3 Cr.  1 فص   0 معم   2  تما ين  2 محاضرات BAS041 

  المثالي الحل - االتزان ومخططات  التوازن مراحل - المثالية عن واالنحراف المثالي الغاز حالة في وتطبيقها  الحالة  معادلة مفهوم

  التوازن -  اإلضافية الخصائص - النشاط  معامل - المثالي الحل نشاط - فيوجاستى - للحل العامة الخصائص - المثالية عن وانحرافاتها

 الكيميائية التفاعالت كيناتيكا  -  والسائل للغاز  التوازن حسابات: والكيميائية الفيزيائية التغيرات في وتطبيقه الديناميكي

References: 

- Mortimer R.G. ، ''Physical Chemistry'', Elsevier ، 3rd Ed. (2008), ISBN-13: 978-0123706171 

CEE141  المتطلبات  البيئة  كيميا 

3 Cr.  1 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات --- 

  للكيمياء األساسية المفاهيم -  الهواء في الغروي التشتت السائل، في   الغروي التشتت التكوين، طرق:  الغروية  للكيمياء األساسية المفاهيم -

 الكيمياء والزيوت، للدهون الحيوية الكيمياء والبروتينات، للكربوهيدرات الحيوية الكيمياء المساعدة، والعوامل اإلنزيمات: الحيوية

  الطرق الفلور، قياس االنبعاث، طرق  الذري، االمتصاص الضوئي، القياس وان،األل قياس العكارة، قياس  للدهون، العامة الحيوية

 البيئية المؤشرات بع  دراسة ـــ السينية األشعة تحليل النووي، المغناطيسي الرنين الكروماتوجرافيا، اإلستقطاب، الكهروكيميائية،

 الذائب، األكسجين الكلورايد، الكلور، الصالبة، القلوية، الحموضة، الهيدروجيني، الرقم اللون، العكاره،: تحديدها وطرق وأهميتها

  الكبريتات، الفلوريد، والمنجنيز، الحديد الصلبة، المواد النيتروجين، الكيميائي، األكسجين على الطلب البيولوجي، األكسجين على الطلب

 . عضوية الغير  الدقائق الغاز تحليل المتطايرة، االحماض الشحوم، والفوسفات  الفوسفات

References: 

- Paul L. Bishop, "Pollution prevention: Fundamentals and Practice” Waveland Pr Inc., 2004, 
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CEE142  المتطلبات  للمشروعات  البيئي األثر تقييم 

2 Cr.  1 فص   0 معم   0 تما ين  2 محاضرات -- 

  تقييم ربط - البيئي األثر تقييم عملية – البيئي األثر تقييم وفوائد تكاليف - البيئي التأثير لتقييم التشريعي اإلطار - أساسية ومبادئ مفاهيم

 . األخرى  البيئية اإلدارة بأدوات البيئي األثر

References: 

- Edinburgh David Tyldesley, A handbook on environmental Impact Assessment, 2005 2nd Edition, Natural 

Heritage Management. 
 

CEE113 المتطلبات  الكيميائية  الهندسة في مقدمة 

3 Cr.  2 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- 

  المادى الميزان – والضغط الكيميائي والتركيب التدفق ومعدالت والحجم الكتلة: المتغيرة واألنظمة  العمليات: الكتلة  توازن أساسيات

  درجة في  التغيرات -  التفاعلية غير لألنظمة الطاقة توازن - الطاقة أشكال: الطاقة  توازن أساسيات.  والمستمرة المرحلية للعمليات

 . االحتراق حرارة   - التكوين حرارة  - التفاعل حرارة  - التفاعلية لألنظمة الطاقة  توازن - والضغط الحرارة

References: 

- David M. Hummable  James B. Riggs Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Prentice 

Hall, 7th ed 2003, ISBN-10: 0131406345 
 

CEE114 المتطلبات  المواد  علم 

3 Cr.  2 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات CEE111 

 الخـواص - التوصـيلية ، للبـوليمر الميكانيكيـة الخـواص  -  البالسـتيكية  المـواد  أنـواع  -  الطويلـة  السلسـلة  جزيئات:  العضوية  البوليمرات

 - الخزفيـة للمـواد البلورى  التركيب  هيكل:  السيراميك  -  السبائك  -  والكربون  للحديد  التوازن  منحنى  -  البلورات  ونمو  تكوين  -  الكهربائية

 -  المركبـة  المـواد  تطبيقـات  -  الحراريـة  الخـواص  -  الكهربـائي  العزل  خواص  -  الخزفية  للمواد  األيوني  التوصيل  -  الكهربائي  التوصيل

  .الكربون نانو أنابيب ، األساسية الجزئية بالجزيئات المرتبطة الخواص - النانوية المواد مفهوم: النانونية المواد

References: 

- Callister ، Jr. W.D,  ''Materials Science & Engineering'', 7th ed., (2007) John Wiley & Sons. 
 

CEE115  المتطلبات  الكيميائية  الهندسة  في الحرا ية الديناميكا 

3 Cr.  2 فص   3 معم   0 تما ين  2 محاضرات CEE112 

 والتوازن  الحرة  الطاقة  -  الحرارية  للديناميكا  الثاني  والقانون  العشوائية  مفهوم  -  الحرارية  للديناميكا  األول  والقانون  الداخلية  الطاقة  مفهوم

 الحـرارى الـديناميكى التحليـل - الحرارية للديناميكا األول والقانون الحرارية الديناميكا  معادالت - التلقائي  الكيميائي  التفاعل  -  الكيميائي

 - كـارنوت دورة - الغازيـة التوربينـات دورات - الغـاز طاقـة دورات - البخار دورات - التبريد دورات و الطاقة -  الكيميائية  للتفاعالت

 .كارنوت مبادئ - العكسية كارنوت دورة

References: 

- J.M. Smith, Hendrick Van Ness, Michael Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, 

Mcgraw-Hill Chemical Engineering Series, 7th Edition, 2010. 
 

CEE317 المتطلبات  كيميائية  صناعات 

3 Cr.  2 فص   0 معم   0 تما ين  3 محاضرات -- 

 وغير العضوية الصناعات لبع  النهائي المنتج الختيار الخام والمواد التشغيل  إجراءات  ذلك  في  بما  التدفق  ومخطط  الصناعية  العمليات

 .العضوية

References: 

- Shreev, R.N. & Brink, J.A. : Chemical Process Industries, 5th Edition, McGraw Hill, 1987. 
 

 

 

http://www.amazon.com/J.M.-Smith/e/B001H6KUN8/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Hendrick+Van+Ness&search-alias=books&field-author=Hendrick+Van+Ness&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Michael+Abbott&search-alias=books&field-author=Michael+Abbott&sort=relevancerank
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CEE221 المتطلبات  الحركة  كمية انتقال 

3 Cr.  1 فص   3 معم   0 تما ين  2 محاضرات -- 

 رقـم - التـدفق أنمـاط -  الموائـع  لزوجـة  -(  الكتلـة  ،  االنـدفاع  حـرارة  درجة)  االنتقال  لظواهر  العامة  الجزيئية  المعادلة  -  الموائع  استاتيكا

 معادلـة - الرقيقـة الطبقـات تـدفق  في  الكلي  االندفاع  توازن  -  الكلي  الطاقة  توازن  -  االستمرارية  ومعادلة  الشامل  الكتلة  توازن  -  رينولدز

 - ثابـت الغيـر والمهـد صـلب جسـم حول التدفق -  المضغوطة  الغازات  أنابيب  في  والمضطرب  الخطى  التدفق  -  الرفيعة  الطبقات  تصميم

 نقـل ظـاهرة فـي األبعاد تحليل - الكتله نقل  معادلة  من  متباين  شكل.  نيوتن  غير   السائل  تدفق  -  المطلوبة  والطاقة  المائع  تدفق  معدل  قياس

 .الكتلة

References: 

- F. A. Holland &Dr R. Bragg, Fluid Flow for Chemical Engineers, Second edition, 1995 
 

CEE243 المتطلبات  الصرف  وميا  الميا  معالجة هندسة 

3 Cr.  1 فص   3 معم   0 تما ين  2 محاضرات CEE141 

: الكيميائيـة العمليـة ــــ الغشـائي الفصـل ، الترسـيب ، الخلط ، الفرز: الفيزيائية العمليات  ـــ  الصرف  وسوائل  المياه  معالجة  لعملية  مقدمة

. البيولوجيـة العمليـات - الصـناعي و الصحى الصـرف مياه وخصائص مصدر .األيوني التبادل ، التطهير ، الكيميائي  الترسيب  ،  التخثر

 الكربـون  خـواص  ،  االمتـزاز  نظريـة:  االمتـزاز  ــــ  النتروجين  وإزالة  النترجة  ،  العضوية  المواد  إزالة  آليات:  البيولوجية  األكسدة  مبادئ

  . العمليات تصميم معايير تطوير. الكيميائية األكسدة ـــ األيوني التبادل عملية ، المنشط

References: 

- Metcalf & Eddy Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse., 4th Edition , 2010. 
 

CEE245 المتطلبات  والخطرة  الصلبة المخلفات إدا ة 

3 Cr.  2 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات CEE141 

 استعادة - النفايات معالجة - الصلبة النفايات  وتجميع  مصادر  الصلبة،  النفايات  تجميع  ـــ  البيئي  اإلجهاد  الكميات،  النوع،:  الصلبة  النفايات

 الـتخلص - الصـلبة النفايـات معالجـة - الصـلبة النفايـات معالجة. استخدامها إلعادة الصلبة النفايات مكونات فرز طرق - والطاقة  المواد

 من( الحد) التخلص ــ( األربعة الخيارات  لجميع)  التلوث  قضايا  الجوفية،  المياه  من  والتخلص  والحرق،  الصحية،  النفايات  مدافن:  النهائي

 بالنفايـات المتعلقـة التشريعات ـــ المنتج تعديل ، العبوات مواد تقليل/  إحالل ، الحياة  وأسلوب  االنتاج  خطوط  في  التغير:  الصلبة  النفايات

 .الصلبة
 اختيـار - الخطـرة النفايـات نظـام مسـارات - المفيـدة المـواد واسـتعادة الخطـرة النفايـات حجـم تقليـل  -  المخاطر  تنظيم  وقواعد  توصيف

 الـديناميكا ومخـاطر الكيماويـات حـرق - الحراريـة  العمليـات  -  والتصـلب  التثبيـت:    المناسبة  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية  المعالجة

 .التلوث وتحليل  معالجة طريقة من التحقق - الخطرة الحرارية

References: 

- LaGrega, Michael D., Phillip.L. Buckingham, and J.C. Evans. Environmental Recourse Management. 

Hazardous Waste Management. 2nd Edition.,.Wave Land Press, Inc. 2010. 
 

CEE216 المتطلبات  الكيميائية  الهندسة في  السالمة عمليات 

3 Cr.  2 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات ----- 

 - السـموم علـم - والكهربائيـة  والميكانيكيـة  الكيميائيـة  المخـاطر  -  والتفتـي   المختبـرات  سـالمة  -  والصـحة  السـالمة  عمليـات  في  مقدمة

 .الشخصية الحماية معدات - المخاطر تقييم تقنيات تطبيق - واإلخالء الطوارئ خطط - المخاطر من الحماية - واالنفجارات الحرائق

References: 

- Crowl. D.A, Louvar. J.F,  ''Chemical Process Safety: Fundamentals with applications'', Prentice Hall, 

(2002). 
 

CEE222 المتطلبات  الحرا ة  انتقال 

3 Cr.  2 فص   3 معم   0 تما ين  2 محاضرات CEE115 

 الحالة في التوصيلية طريق عن الحرارة نقل - التوصيل طريق عن  الحرارة نقل  -  الحرارة نقل  آليات:  االستقرار  حالة  فى  الحرارة انتقال

 - الطبيعـي الحـراري الحمـل بواسـطة الحـرارة نقـل - لشـكله طبقـا   االجسـام خارج الحرارة نقل - األنابيب عبر الحرارة نقل  -  المستقرة

 نقـل معـامالت - النيوتونيـة غيـر الموائـع  فـي  الحـرارة  انتقـال  -  اإلشـعاعي  الحـرارة  نقـل  مبدأ  -  الحرارية  المبادالت  -  والتكثيف  الغليان
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 الحـرارة نقـل - األساسـية المعادلـة اشـتقاق: المسـتقر غيـر الحـرارة انتقـال.  الحـرارة  نقـل  في  وتطبيقه  األبعاد  تحليل  -  الخاصة  الحرارة

 .المستقر غير الهندسي الشكل حالة في بالتوصيل

References: 

- Cengel. Y. A, ''Heat Transfer'', 2nd ed. , McGraw- Hill (2003) 

CEE223 المتطلبات  الكتلة  انتقال 

3 Cr.  1 فص   3 معم   0 تما ين  2 محاضرات CEE221 

 والتشـتت البيولـوجي المحلول في التشتت - السوائل في الجزيئي التشتت - الغاز في الجزيئي  االنتشار  -  الجزيء  النتشار  المحدد  القانون

 - مختلفـة هندسـية أشـكال فـي الكتلة نقل معامل - الكتلة  انتقال  معامل  -  المستقرة  غير  الحالة  تشتت  -  الصلبة  المواد  في  الجزيئي  الغروي

 مـرحلتين بـين الشـامل النقـل - الشـعرية واألنابيـب الصـلبة األجسـام  خالل  من  الغازات  انتشار  -  الحجم  صغيرة  الغرويات  في  الكتلة  نقل

 .الشامل النقل عملية في األبعاد تحليل - الشامل النقل ومعامل

References: 

- Christil J Geankolpis Transport Processes and Unit Operations, 2nd ed. Printice hall international,  

inc.,2006, ISBN  0-13-045253-X 

CEE224 المتطلبات  ميكانيكية  موحدة عمليات 

3 Cr.  2 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- 

 الفصـل – الترشـي  – التميـع – صـلب مهـد خـالل الموائـع حركـة – والطحـن الجـر  –  الطبيعيـة  الميكانيكيـة  الفصل  عمليات  تصنيف

 .الموائع خلط -الغازات عن العالقة الصلبة المواد فصل – المركزى الطرد عمليات – والترويب بالترسيب

References: 

- Christil J Geankolpis Transport Processes and Unit Operations, 2nd ed. Printice hall international,  
inc.,2006, ISBN  0-13-045253-X  

CEE291  المتطلبات  ( 1)  تد ي 

2 Cr.  6 لمدة  الصيفي بالفص  يؤدى - فص   0 معم   0 تما ين  0 محاضرات  

 اسابي  

 .بالبرنامج الصلة ذات  الصناعية المنشآت فى التدريب

CEE325 المتطلبات  الفص   عمليات 

3 Cr.  1 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات CEE221 

 تـوازن حالـة وفـي مكـونين بـين الفصـل عمليـات - الكتلـه نقـل ظاهرة تطبق التي العمليات وحدة وأنواع مرحلتين بين الكتلة  النقل  عملية

 محاليـل ، والسـوائل للغـازات األغشـيه بواسطة الفصل - االمتصاص - التقطير  -  االمتزاز:  تشمل  والتي  متعدده  ومراحل  واحدة  لمرحلة

 .االستخالص - التجفيف - التبلور - المياه تنقية في وتطبيقها العكسي الغشائى االنتشار

References: 

- Christien Geankopliis  ، Pamela R. Toliver, ''Transport processes and separation process principles'', 4th Ed 

Pearson, (2003). 

CEE346 المتطلبات  النظيف   اإلنتاج 

2 Cr.  1 فص   0 معم   0 تما ين  2 محاضرات -- 

 ــــ المصـنعة للمنتجـات( LCA) الحيـاة دورة تقيـيم  منهجيـة  عن  مقدمة  ـــ(  DFE)  العمليات  تصميم  فى  للبيئة  النظيفة  الصناعة  علم  تطبيق

 LCA ، النفايـات واحمـال ، الطاقـة واسـتهالك ، والعمليـات المـواد اختيـار مـع الكامـل المنـتج تصـميم: حالـة دراسـات مـن  العديد  تحليل

 . الصناعية للمنتجات

References: 

- Marc J. Rogoff, Solid Waste Recycling and Processing, ISBN: 978-1-4557-3192-3, 2nd edn, Copyright © 

2014 Elsevier Inc. 
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CEE347 المتطلبات  الجوي   الهوا  ملوثات في التحكم 

3 Cr.  1 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- 

 - النحـاس صـهر مـن الهواء تلوث - األلمنيوم ومصاهر المصانع من الهواء تلوث - أفرانه  من  النيكل  استخراج  مصانع  من  الهواء  تلوث

 جـودة علـى التلوث مصادر الثابتة المواد تأثير تقييم - الهواء ملوثات وتشتت النتشار األساسية  النظرية  -  والتشتت  الهواء  ملوثات  انتشار

 والجسـيمات الغبـار   إزالـة  طـرق  -  اءالهـو  ملوثات  على  والسيطرة  التحكم  أجهزة  -  الهواء  ملوثات  في  للتحكم  األساسية  المبادئ  -  الهواء

 .الحجم الدقيقة

References: 

- Vallero, Daniel A,“Fundamentals Of Air Pollution” 5th edition. Amsterdam ; Boston : Elsevier. 2014   

ISBN: 9780124046023 

CEE348 المتطلبات  البيئي  األدا  تقييم 

2 Cr.  1 فص   0 معم   0 تما ين  2 محاضرات -- 

  ISO 14031 الدولي المعيار: البيئي األداء مؤشرات - والمؤشرات والمقاييس والفوائد  والحوافز األساسية التعاريف: البيئي األداء قياس

 . البيئية الكفاءة ومؤشرات  والفوائد المفهوم: البيئية الكفاءة ـــ األخرى الدولية  والمبادرات ،

References: 

- Philipp Weib and Jörg Bentlage, Environmental Management Systems and Certification, Printed by Nina 

Tryckeri, Uppsala 2006. ISBN 91-975526-3-1 

CEE331 المتطلبات  الكيميائية  الهندسة في الحاس  تطبيقات 

2 Cr.  1 فص   3 معم   0 تما ين  2 محاضرات -- 

 تلبـي  عمليـة  أو  مكـون  أو  نظـام  تصميم.  الكيميائية  الهندسة  على  المطبقة  المعلومات  وتكنولوجيا  المناسبة  الكمبيوتر  تطبيقات:  المقرر  يقدم

. واالستدامة التصنيع على والقدرة والسالمة والصحة واألخالقية والسياسية واالجتماعية والبيئية  االقتصادية بالقيود  المطلوبة  االحتياجات

 .الكيميائية الهندسة في أجريت التي التجارب وتفسير وتحليل الكيميائية الهندسة في العديدة المشكالت لحل والكمبيوتر الرياضية  التقنيات

References: 

- Arun Datta, Process Engineering and Design Using Visual Basic®, Second Edition, 2013 , CRC Press 

CEE332 المتطلبات  الكيميائية  الهندسة  في والمحاكاة  النمذجة 

3 Cr.  2 فص   3 معم   0 تما ين  2 محاضرات CEE331 

  البرامج حزم  وأدوات البرمجة - الكمبيوتر باستخدام المدعومة والحسابات الكيميائية الهندسة أنظمة في  والمحاكاه النمذجة اهمية

  - للمفاعالت األمامية التغذية أنظمة -  االستجابة زمن - المستقرة الحالة  محاليل - التفاعل حركية -  المياه جودة لنمذجة مقدمة. الجاهزة

 .   الغاز نقل - الحيوي األكسجين تشبع -  والجداول  األنهار: البيئة نمذجة

References: 

- Luyben W.L, ''Process Modeling Simulation & Control''. 2nd Ed. McGraw-Hill, (1996). 

CEE333 المتطلبات  المفاعالت  وتصميم حركية 

3 Cr.  2 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات CEE223 

 ؛ الكيميائي التفاعل حركية بيانات وتحليل تفسير خالل من الكيميائية الهندسة  في  للطالب  األساسية  المعرفة  تأسيس  إلى  المقرر  هذا  يهدف

 المناسبة الحلول وإيجاد الكيميائي التفاعل هندسة في المشاكل وصياغة  تحديد  ؛  الكيميائي  التفاعل  هندسة  في  التفاعل  حركية  مبادئ  تطبيق

 أو متجانسـة تفاعـل أنظمـة علـى تنطوي التي  للعمليات  اإلنتاج  أهداف  لتحقيق  شيوع ا  األكثر  الصناعية  الكيميائية  المفاعالت  حجم  تحديد  ؛

 .متجانسة غير

References: 

- Fogler, H.S., “Elements of Chemical Reaction Engineering”, 4th Ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 

Jersey, 2006.   

http://www.engin.umich.edu/~cre/
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CEE244 المتطلبات  البيئية  المخاطر تقييم 

2 Cr.  2 فص   0 معم   0 تما ين  2 محاضرات -- 

 تقييم - والتكلفة المنافع تحليل  -  القرار اتخاذ مشكلة هيكلة -  المخاطر وإدارة المخاطر تحليل ربط - والبيئة المخاطر إدارة  في مقدمة

 - البيئي األثر تقييم -  األنظمة في الطارئة لألحداث القرارات اتخاذ -  الطارئة األحداث مع التعامل استراتيجيات  - التكنولوجية المخاطر

 . الناشئة البيئية القضايا -  النفايات إدارة - التلوث إدارة  - البيئة االدارة في المشاركون

References: 

- Vlasta Molak Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management, CRC Press; 1st  edition, 1996 

CEE392  المتطلبات  ( 2)  تد ي 

2 Cr.  فص   0 معم   0 تما ين  0 محاضرات - 
  6 لمدة  الصيفي بالفص  يؤدى

 اسابي  

 .بالبرنامج الصلة ذات  الصناعية المنشآت فى التدريب

CEE334 المتطلبات  التآك   هندسة 

3 Cr.  2 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات --- 

 واالختـزال األكسـدة تفاعالت - األكسدة حاالت - للتخفيف أوستفالد قانون – الكهربية الموصلية  -  الكهربائى  النقل  وعمليات  االلكتروليت

 الحـرة الطاقـة - القياسـية الظـروف فـي للخاليـا الكهربيـة الدافعـة  القـوة  -  الفولتيـة  الخلية  -  واالختزال  األكسدة  لتفاعالت  االتزان  حالة  -

 - العاديـة الظـروف فـي الكهربائيـة الدافعـة والقـوة التلقائيـة  بالتفاعالت  للتنبؤ  وتطبيقاتها  نرنست  معادلة  -  االختزال  تفاعالت  -  واألكسدة

 التآكــل خــواص - واالختــزال االكســدة تفــاعالت. تلقائيــة والغيــر و الكهربــائي التحليــل - الوقــود وخاليــا البطاريــات - التركيــز خاليــا

 طبيعـة بتغييـر ، مناسـبة مـواد باسـتخدام: التآكـل حمايـة  -  التآكـل  ظواهر  على  الديناميكية  المبادئ  وتطبيق  ،  االستقطاب  :الكهروكيميائي

 .والدهانات ، الكاثود وحماية ، المناسب والتصميم ، التآكل مثبطات باستخدام ، الوسط

References: 

- Pierre R. Roberge   Handbook of Corrosion Engineering McGraw-Hill Companies, Inc. 2000 

CEE435 المتطلبات  الكيميائية العمليات في التحكم ديناميكا 

3 Cr.  1 فص   0 معم   0 تما ين  3 محاضرات CEE332 

  الخطأ  معامالت - والثانية األولى الرتبة نظام: العابرة االستجابة  تحليل -  المخططات تحليل - الديناميكية النمذجة - التحكم ألنظمة مقدمة

 . المغلقة  العمليات استجابة -الثابت التحليل   -  االستجابة تحليل - الجذر موضع - الثابتة الحالة خطأ - الثابت

References: 

- E. Seborg, T.F. Edgar, D.A. Mellichamp, Process Dynamics and Control. John Wiley, second edition, 2003. 

CEE493 ( 1)  مشروع  المتطلبات  

3 Cr.  1 فص   6 معم   0 تما ين  1 محاضرات CEE331, CEE332, CEE333 

 المناسب  الحل وتطبيق  - البيانات جمع - الحلول  تقييم - المشكلة بصياغة ليقوم التخرج لمشروع موضوع للطالب يحدد

References: 

- To be determined by the supervisor according to the project topics 

CEE436 المتطلبات  البتروكيماويات  هندسة 

3 Cr.  1 فص   0 معم   0 تما ين  3 محاضرات --- 

 المـذيبات، ،(التولوين البنزين، البروبيلين، اإليثيلين، مثل) الكيميائية المواد إلنتاج خام  كمواد  ومشتقاته  البترول  استخدامات  المقرر  يغطي

 االقتصـادية الجوانـب وتقيـيم الزراعيـة الكيماويات األسمدة، التشحيم، مواد واأللياف،  البوليمرات  البالستيك،  المنظفات،  الالصقة،  المواد

 البتروكيماويات لصناعة والتسويقية

References: 

- Uttam Ray Chaudhuri,” Fundamentals of Petroleum and Petrochemical, Engineering", CRC Press, 2011 
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CEE437 المتطلبات  المصان   وتصميم اقتصاديات 

3 Cr.  2 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات CEE333 

 .االستثمار بدائل - االستهالك ربحية - التأمين  - الضرائب – االستثمار تكلفة  - االرباح تقدير - الثابتة التكاليف حساب
  تصميم - وتكلفتها والمعدات  األجهزة حجم تحديد - التصميم استراتيجيات  - األمثل التصميم: االستراتيجي والتصميم األمثل التصميم

 . الكمبيوتر بمساعدة التصميم - التصميم منهجية - للتصميم العملية االعتبارات - التشغيلية الناحية من مناسب تصميم - اقتصادي ا مناسب

References: 

- Coulson & Richardson’s. Chemical Engineering, volume 6, Fourth edition, R. K. Sinnott “Chemical 

Engineering Design”, Elsevier Butterworth-Heinemann (2005). 

CEE494 المتطلبات  ( 2)  مشروع 

3 Cr.  2 فص   6 معم   0 تما ين  1 محاضرات CEE493 

 .النهائية التقارير كتابة - النتائج وتحليل مناقشة - المناسب  المشروع عمل من االنتهاء

References: 

- To be determined by the supervisor according to the project topics 

CEE371 المتطلبات  الميا   تحلية 

3 Cr.  فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- -- 

 العمليـات-  المراحـل متعـدد و الفـردى التبخيرالوميضـي تقنيـة: الحراريـة التقنيـات - الميـاه تحليـة وعمليـات المائيـة المـوارد في  مقدمة

 واالنتشـار الغشـائى االنتشـار تقنيـات - MED أداء ومعـايير الحسـابية العمليـات  -  التـأثيرات  ومتعـدد  الفـردي  التقطيـر  تقنيـة  -  الحسابية

 تحليـة أنظمـة - الشمسـية الطاقـة – المسـبقة والمعالجـة  الطاقة  استرداد  ،  العكسى  الغشائى  االنتشار  نظام  أداء  معايير  -   العكسى  الغشائى

 .وتخفيفها المياه تحلية مشاكل - المستقبلية المياه تحلية تقنيات - المياه

References: 

- Cipollina A., Micale G., Rizzuti L.: “Seawater Desalination: Conventional and Renewable Energy 

Processes”, Springer (2009) 

CEE372 المتطلبات  الطاقة  تكنولوجيا 

3 Cr.  فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- -- 

 والطاقـة الريـاح وطاقـة الشمسـية والطاقة النووية والطاقة الحفرى بالوقود الكهرباء توليد -المتجددة؛ الطاقة وتحويل توليد طرق  كفاءات

 المحليـة المسـتويات علـى الطاقة لخيارات البيئية اآلثار ودراسة مناقشة . البديلة الطاقة تكنولوجيات  -والبيوجاز الحيوية الطاقه -المائية

 .الموارد استنفاذ دراسة - الحرارى واالحتباس السامة االنبعاثات ذلك في بما ، والعالمية

References: 

- Schaeffer, John.. Real Goods Solar Living Sourcebook: The Complete Guide to Renewable Energy 

Technologies and Sustainable Living 30th ed.). Gaiam. 2007 

CEE373 المتطلبات  البترول  هندسة 

3 Cr.  فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- -- 

 والطلـب العـرض علـى عامـة ونظـرة ، المكـرر الوقـود انتقـال علـى التركيـز ينصـب. البترول تكرير واقتصاد لتكنولوجيا  شاملة  مقدمة

 والمعالجـة ، الثقيل  الزيت  تحويل  وخيارات  ،  الخام  النفط  تقطير  مثل  البترول  تكرير  لعملية  وصف    ،  البترولية  المنتجات  و  بالنفط  الخاص

 .الحفزية و الهيدرولوجية

References: 

- James H. Gary, Glenn E. Handwerk, Mark J. Kaiser,  Petroleum Refining: Technology and Economics, 

Fifth Edition 5th Edition, CRC press, 2007. 

http://www.amazon.com/James-H.-Gary/e/B001JS6EOS/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Glenn+E.+Handwerk&search-alias=books&field-author=Glenn+E.+Handwerk&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Mark+J.+Kaiser&search-alias=books&field-author=Mark+J.+Kaiser&sort=relevancerank
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CEE374 المتطلبات  الحفز  وعمليات   المحفزات 

3 Cr.  فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- -- 

 العمليـات تكـون ولماذا الحفز ماهية يناق . والمتجانس المتجانس غير الحفز على والتركيز المستدامه  بالكيمياء  وعالقته  الحفز  في  مقدمة

 المتجانسـة غيـر الحفزيـة التفـاعالت مـن أمثلـة علـى بنـاء   للحفـز األساسـية  المفـاهيم  تقـديم  يتم.  المتكافئة  التفاعالت  على  مفضلة  الحفزية

 .والمتجانسة

References: 

- Fogler, H.S., “Elements of Chemical Reaction Engineering”, 4th Ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 

Jersey, 2006.   

CEE475 المتطلبات  الحيوية   الكيميا  هندسة 

3 Cr.  1 فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- 

 الخاليـا تفكك  -  الصلبة  المواد  من  وغيرها  الميكروبية  الخاليا  إزالة  -  البيولوجية  للمنتجات  النهائية  المعالجة  -  البيولوجية  العمليات  هندسة

 - البيولوجيـة للعمليـات الحراريـة الـديناميكا خصـائص - البيولوجيـة الخالئـط تجفيـف و الصـلب تنقيـة - والتركيز االستخالص طرق  -

 للبروتينـات كمصـدر  الحيويـة  الكتلـة  -  البيولـوجي  للتفاعـل  الفيزيائيـة  الخصـائص  -  البيولوجية  المفاعالت  تصميم  و  الكتلة  انتقال  ظاهرة

 .اإلنزيمات وتنقية إنتاج - العضوية األمينية واألحماض

References: 

- Michael L. Shuler and Fikret Kargi  Bioprocess Engineering Basic Concepts 2ed Ed. Prentice Hall PTR. 

2002. ISBN 0-13-081908-5. 

CEE476 المتطلبات  الطبيعي  الغاز  هندسة 

3 Cr.  فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- -- 

. الغـاز تـدفق قياس.  الغاز  توصيل  قابلية  تقدير.  الغاز  آبار  اختبار.  الغاز  احتياطيات  تقدير.  الهيدرات  تكوين  الطبيعية،  الغازات  خصائص

 الطبيعي الغاز معالجة مجال. التجميع أنظمة تصميم ، الطبيعي الغاز نقل. الطبيعي الغاز توصيل

References: 

- W.C. Lyons  ، G.J. Plisga  ، ‘’Standard HandBook of Petroleum& Natural Gas Engineering’’. Elsevier  ، 
Second Edition ، (2005) 

CEE477 المتطلبات  الحرا ية  المبادالت تصميم 

3 Cr.  فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- CEE222 

 األسـط  ذلـك فـي بمـا) األنابيـب مـزدوج حـراري مبـادل تصـميم. الصـناعية  العمليـات  فـي  مختلفة  حرارية  لمبادالت  وتطبيقات  وصف  

 معايير. الهواء لمبردات  مفصلة تصميم  إجراءات.  الواحد  الطور  لتدفق  واألنبوب  الحراري  للمبادل التفصيلية  التصميم  إجراءات(.  الممتدة

 .الحرارية المبادالت من أخرى وأنواع جديدة حرارية ومبادالت المبخرات و للمكثفات وصفية مناقشة. الحرارية للمبادالت االختيار

References: 

- Kuppan Thulukkanam “Heat Exchanger Design Handbook”, Dekker Mechanical Engineering, 2nd Edn 

Print ISBN-10: 1439842124 

CEE478 المتطلبات  البوليمرات  هندسة 

3 Cr.  فص   0 معم   2 تما ين  2 محاضرات -- -- 

 والفيزيائيـة والكهربائيـة الكيميائيـة  الخصـائص  مثل  المواد  خصائص  تعزيز.  االصطناعية  للبوليمرات  التصميم  وتقنيات  الهندسي  التحليل

 ، والتفـرع ، الجزيئـي الوزن  مثل  الهيكلية  الميزات  في  للتحكم  المختلفة  االصطناعية  الطرق  استخدام  كيفية  على  التركيز  يتم.  والميكانيكية

 .والبلورة ، المتبادل والربط

References: 

- R.J. Young & P.A. Lovell. Introduction to Polymers, 3rd Ed. CRC Press, 2011. 

http://www.engin.umich.edu/~cre/
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/184-7807624-9671415?_encoding=UTF8&field-author=Kuppan%20Thulukkanam&search-alias=digital-text&sort=relevancerank


 

  

 :الباب الثامن

برنامج درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة 

 والمستدامة بنظام الساعات المعتمدة



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 
 

 237 الباب الثامن: برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الطاقة املتجددة واملستدامة بنظام الساعات املعتمدة 

 

نامج . 1  التعريف بالبر

ٍ  ال يميةة  لدللية   لو  عيةة   ة   اجمةة  إن التنمية  المتةةتةال  لةله الاةةةس اواةسمه لاواةة ه ل  ةسل    للؤاتةس
ً
ان الطسلةة   أحةةة دلال

 ا للاة هه المحرك اواسمه لال نرص الفس ل لكل نمو لتنمي    فله ال نرص اواسمه لكسف  لطس سٍ اولتصسد لرفيق  حيسة اونتةسن  

ه أصةةتحا الطسلةة  
 
ه ال ةةسل  اجمةة  هه  سلةة  تق ية ةة  لةةوردا ليمةةس ل عس ةة   لحةة ف الأةةو  فةةقن أل ةة  الطسلةة  المتةة الحةةس ه ر ةال صةة ف

 
تخةل  ف

    اناس ل وث  ل بيئ  لتتب  انت سثسٍ 
ً
ه المقةس  اولح  ةةه حمس ة   ضسرة للير لتتةال   فضال

 
للمةس اسنةا التنمية  المتةتةال  تقةو  ف

 ال يةل الحةس ه لاوجيةسح ال حقة    فةسن لثة
ل هة   الطسلة  التق ية ة  و البيئ    لضمسن اواتخةا  اولثل لالتوزيةةةة  ال ةسدح ل مةوارد  ة ر 

البيئةةةةة  لتضةةةةةم    ةةةةةةتتةةةةمح  تحقأةةةةةس تنميةةةةة  لتةةةةتةال   للاةةةةة ا  ةةةةةةأ التحةةةةط ج يةةةةةس  ةةةةة  لصةةةةةسدر جة ةةةةةة للت ةةةةةةدة ل طسلةةةةة    تحةةةةسف  

ا ةةة  ةةةه الطسلةة    للةة  ثةة  تحقةةس 
ه الط ةة  الميف   اوجيةةسح المت حقةة  لتةةوفر فةةرب  مةةل جة ةةةة  لت ةة  

ااةةتةالتاس  لتحقةةس ال ةالةة   ةة ر 

ٍ  لاا   نحو السل  لتطوير لصةسدر الطسلة  المت ةةدة لو   تنمي  لتتةال  ه   ل لك  ةأٍ ال ة ة ل  الةلح تخطو خطوا
اةيمس  ةسل ف

ه لضةمسن تق يةل ت ةسلي   لالريسح امس الشمس  
ه اننممة  لالمنت ةسٍ لالمتةسل 

 
ا ةا نحو ليسس كفسءة ااتخةا  الطسلة  ف أن هنسك جاةا ليف 

 لىص ل  الوفوراٍ البيئي  لالمسلي   التشعيل إ  الحة اندل  لتحقأس الحة ان

لت تةةةي  هنةاةةة  الطسلةةة  المت ةةةةدة هه ح قةةة  راةةةد  ةةة ر  الفةةةرلة الانةاةةةي  الم نيةةة    م يةةة  تصةةةمي  لتركيةةة  لتشةةةعيل لصةةةيسن  أنممةةة  

لهةةة   الفةةةرلة تتضةةةم  الانةاةةة  الدارايةةة  لالانةاةةة  المي سنيايةةة  لالانةاةةة  الم مسريةةة  لهنةاةةة  البيئةةة  لهنةاةةة   المت ةةةةدة الطسلةةة  

هةةةس لةةة  ال  ةةةو  الانةاةةةي  انخةةةرو  اتمحةةةور التخصةةةس حةةةوح اناةةةسلي  لالةةةنم  المتةةةتخةل   لتوزيةةةةةةة  الطسلةةة  لةةة   لتوليةةةة المةةةواد للير

تشةمل النةسس لالمةواد لالم  ولةسٍ لالم ةةاٍ للصةسدر الطسلة  المتةتةال  لصسدر لتتةال  للس    ل ت ة ةة  هة   اناةسلي  لالةنم  

ه ه   البيئسٍ  
 لتطبيقستاس ف 

ه 2030لي تي   رنسلج هنةا  الطسل  المت ةدة لالمتتةال  أحة التينسريوهسٍ الاسل  لتحقأس رؤي  "لرص 
" لتخطيد الطسل   لال ف

ه لةةة يةةةةج الطسلةةة  لت
ه 2035٪ حةةة ف  40صةةةل إ  حةةةوا ه تشةةةمل ت مةةةي  لشةةةسرك  الطسلةةة  المت ةةةةدة ف 

  حيةةةط إنةةةا   ةةةة الطةةة   ل  مةةةل ف 

اتي يسٍ أ مةةسلا    طةةور لاةةسراتا   ه ااةةيف
ه تتةةسه  ح ةةوح لتةةتةال  أل دلةةج  اشةةسا اوهتمةةس   سواةةتةال  ف 

اسٍ لالمؤاتةةسٍ الةة ف الشةةا

 دةال  مي  لال ق ي  لال م ي   طرق لتحقأس التنمي  المتتةال  ل  خ ح تانولوجيس الطسل  المت ة

نسلج ل  اكتتس  الماسراٍ ال زلة  لتصةم   لتنف ة  لتشةع ل هنةاة    رنسلج هنةا  الطسل  المت ةدة لالمتتةال  ُیما      الي 

نسلج دراا   هس ل  ل سوٍ تطب قسٍ الطسل  المت ةدة  حيط اتضم  الي  الطسل  المت ةدة لثل الطسل  الشمت   ل سل  الریسح للير

ه ل سلةةل ل اةةلة للخصصةة  لاةة   العس ةة  اضةةسف  ا  زيةةسراٍ ليةانيةة  لمشةةسريةةةة   ةةة نمريةة  لانةاةة  الطسلةة  المت
 ةةةدة لتطبيقةةس  م يةةس ف 

ه لشةةةسريةةةة  تحةةةا 
ه خةةة ح اةةةنواٍ الةرااةةة  ف 

ارض الوالةةة  لمةةةس  ماةةة  الطسلةةة  لةةة  التحةةةةض   عةةة  الفنأةةة ر   اضةةةسف  ا  التةةةةري  الميةةةةال 

اسٍ  ه اوق ال مل  المتخصص التنفي  لذلك  سلت سلن ل  الشا
ه اوق ال مل  ف 

افي  ف   لمس اؤهل الطسل  لانيس لممسرا   م ا  سحيف

نسلج اتمثل ف  إكتس  الطسل  القةرة  ة الت سلل لة  اننممة  المركتة  الم تمةةة  ةة تخصصةسٍ هنةاةي    الي 
أحة  نسرص التمير  ف 

ه ت م   نسرص أنمم  الطسل  المركت    
ه آن لاحة لتصور المنمول  المنسات  ال ف

نسلج اركل  ة الةت    لة  خة ح لت ةدة ف  امس أن الي 

درااسٍ الحسل  لالمشسريةةةة  المت ةدة الاسدف  لحةل لشةس ل تطبيقية  لحةةدة  ف  ل ةسوٍ الطسلة  المخت فة  لهةو لةس  مثةل  نرصةا آخةر 

 ل   نسرص التمير   

ه إ ةاد لانةا ر   رصي ر   قولون  تطبأس 
نسلج ف  ه التطبأس ال مةه  ل سرفا  الانةاي  للاسراٍ حل ليألل ه ا الي 

المش  ٍ ف 

 لانةا  الطسل  المتتةال  لالطسل  المت ةدة  

 معلومات أساسية. 2

نامج  2.1  رؤية البر

ل  خ ح توفير  يئ     لاإلل ي ه تحقأس الريسدة   ر   رالج الطسل  المت ةدة لهنةا  الطسل  المتتةال   ة المتتوو المحة  

 ان سد  ه  
   مي  تة   لت لز التمير 
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نامج  2.2  رسالة البر

 لمتسدئ للاسراٍ هنةا  الطسل  المت ةدة لالمتتةال   اةس خةل  الم تم  لتنمي  البيئ    لاتتتس إ ةاد خريةةةةج لتمير   

نامج 2.3  أهداف البر

ه 
 
 لط بتا ف

ً
ا اوي  تمير 

 الم ساير اليف
 نكير
ً
   رنسلج هنةا  الطسل  المتتةال  لالطسل  المت ةدة  تقة   ت  ي   س ه ال ودة للفقس

    يف 

ه الم تم   
 
ل سح هنةا  الطسل  المتتةال  لالطسل  المت ةدة  ليشسرك أ ضسء الاأئ  التةريتي  لالط ت   صفتا  أفراد لنت  ر  ف

نسلج لت  يلهس  لتت خس اهةاس  للتسهم ر  اتمت و  ه ل سح الطسل  لذلك ل  أجل ت بي  أهةاس الي 
 
ة ف ن  أ ة لتتويسٍ الخي 

نسلج فيمس  ة :   الي 

ه الت سلل ل  أنمم  الطسل  الداراسئي    - أ 
 
تخريةةةةج لانةا ر  لسدري   ة ااتخةا  لتطوير لتطبأس الماسراٍ الفني  لاإلداري  ف

ه أنمم  الطسل  
 
 المت ةدة لالمتتةال   بش ل  س  لخسص  ف

ة لالمفسهي  المتقةل  ناسايسٍ الطسل  المت ةدة   -     تطوير أداء الخري  ر  ذلي الماسراٍ الممير 

ه التانولوجيس لتطوير لاسراٍ اوتصسح الف سح   - ٍ 
 
 لواكت  التطوراٍ ف

ه  - ض 
 القةرة  ة تطوير الم رف  لالماسراٍ ل  خ ح الت    ال الف

ه حل - ج
ه  ف  ه الفريس أل كقسدة   الت سلن ل  اللل ء للير

 المش  ٍ ل  خ ح ال مل ال مسعه اأ ضسء ف 

التأهيل لمتس    الةرااسٍ ال  يس لالتحط ال   ه ل  خ ح تنمي  التفاير اإل ةاعه لالقةرة  ة تح يل المش  ٍ لالتفاير   - ح
ه لح اس    المناج 

ه ل سوٍ لخت ف  ل  لطس  - خ
 ة الطسل   تراأخ القي  الماني  لانخ لي  ل خري  ر  كقسدة ف 

ه المنس س ال راي    - د 
ه اناواق اإلل يمي  )خسص  ف 

س ف 
ً
ه اناواق المح ي  للد  أ ض

تما ر  الخري  ر  ل  ال مل ليس فقد ف 
 لاإلفريقي ( لاناواق الةللي   

لالط    -9 - ذ  ل موظف ر   اواتةال   ثقسف   ت تية  لك لك  نسلج  الي  دلراٍ  جمأ   ه 
ف  اواتةال   لفسهي   لإدلسج  ت  يل 

   لالخري  ر  

ه ل سح الماسراٍ لتولية الم رف  لتطبيقاس   - ر 
اك  ت سلني  ل  أصحس  المص ح  ف   إنشسء لت  يل شا

نامج   2.4  مواصفات خري    ج البر

ي  للؤه  ر  لتوق ال مل   نسلج ان سد  ه لانةا  الطسل  المت ةدة لالمتتةال   ة تخريةةةةج لانةا ر  لتمير    ليراعه  حرب الي 

 فأا  تحقأس المواصفسٍ اآلتي : 

 انخرو القةرة  ة راد   و  الطسل  المت ةدة  سل  و  الانةاي   - أ 

ه تولية لتحويل الطسلسٍ التة    إجسدة الت سلل ل  اناسلي  التانولوجي  الحةاث   -   
 المتتخةل  ف 

لانف سر   - ٍ  لالبيسنسٍ  لالم  ولسٍ  النمريسٍ  ه توظي  
الدفي    حت     ال ف القراراٍ  لاتخسذ  لالخسلسٍ  الطسل   ترشية  تحقس 

 اإلدارة لجودة انداء  

 القةرة  ة نم ج  لتصمي  أنمم   سل  لت سل   تتةاخل فأاس تخصصسٍ لخت ف   - ض 

لتنفي - ج تصمي   المتخصص   إجسدة  لالةرااسٍ  التحوض  لإجراء  المت ةدة  الطسل   لحطسٍ  لصيسن   لتشعيل  ه   
ل سح   ف 

 الطسل 

 ل س ا  المشس ل أثنسء تأد   الماس  للاسراٍ اوتصسح لتأل ر  انداء ل م ةاٍ لكفسءة التشعيل     ةالقةرة  - ح
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 الخري    ج طبقا للمعايبر القومية األكاديمية كفاءات  2.5

: NARS 2018األكاديمية القومية القياسية )  المعاير  عل  اعتمادا   ( فإن الخري    ج يجب أن يكون قادرا علي

1A:   والرياضيات والعلوم  الهندسية  األسس  تطبيق  خالل  من  المعقدة  الهندسية  المشكالت  وحل  وصياغة  تحديد 

 األساسية. 

2A:   وإجراء اإلحصائية  تطوير  التحليالت  واستخدام  النتائج،  تقييم  البيانات،  وتفسبر  تحليل  المحاكاة،  و/أو  التجارب 

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج. 

3A:   ن بعير األخذ  مع  االحتياجات  ي  تلتر ي 
الت  التكلفة  حيث  من  فعالة  حلول  إلنتاج  الهندسي  التصميم  عمليات  تطبيق 

و  الثقافية  العوامل  التصميم  االعتبار  سياقات  ي 
ن
ف األخرى  والجوانب  واألخالقية  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 

 . ن  والتطوير المستدامير

4A:   والقضايا والسالمة،  الصحة  متطلبات  الجودة،  وإرشادات  والمعايبر  الممارسات  المعارصة،  التقنيات  من  االستفادة 

 البيئية ومبادئ إدارة المخاطر. 

5A: ب التحقيق كجزء ال يتجزأ من التعلم. ممارسة تقنيات البحث وأسالي 

6A:  .اف عل تنفيذ المشاري    ع الهندسية، مع مراعاة المتطلبات األخرى  التخطيط واإلشر

7A:  .ي فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات
ن
 العمل بكفاءة كفرد وعضو ف

8A:  األدوات المعارصة. مع مجموعة من الجماهبر باستخدام  -بيانيا وشفهيا وخطيا -التواصل بفعالية 

9A:  .استخدم التفكبر اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات تنظيم المشاري    ع والقيادة 

10A:  .اتيجيات التعلم  اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة وممارسة اسب 
 

 الجدارات الخاصة بخريج البرنامج  

امج الهندس         ية ف         ان برن         امج هندس         ة  ل           بع            الطاق         ة المتج         ددة والمس         تدامةوباإلض         افة ات الج         دارات لمعظ         م ال         بر

 الجدارات الخاصة وهي كما يل: 

:D1    توليد المحدد من خالل تطبيق مفاهيم:  المطبقة عل االنضباط  المتجددة  الطاقة  أنظمة  اختيار ونمذجة وتحليل 

 ونقل وتوزي    ع أنظمة الطاقة المتجددة. 

D2 / /ميكانيكي ي
وئن /إلكب  ي

نظام كهربائ  وتحليل  ونمذجة  األدوات : تصميم  وتحديد  المتجددة؛  الطاقة  لتطبيق  رقمي مكون 

ن هذا التصميم.   الالزمة لتحسير

D3  رقمي أو دائرة تحت إثارة مدخالت محددة، وتقييم مدى مالءمتها/ /ميكانيكي ي
وئن /إلكب  ي

: تقدير وقياس أداء نظام كهربائ 

 لمنظومة الطاقة المتجددة. 

D4  مناسبة ودولية  وطنية  ورموز  معايبر  اعتماد  والنظم  :  المعدات  وصيانة  وتفتيش  وتشغيل  وبناء  تصميم  أجل:  من 

ونية/الميكانيكية/الرقمية.   والخدمات الكهربائية/اإللكب 

D5 .اختيار المعدات الميكانيكية والكهربائية التقليدية حسب األداء المطلوب ألنظمة الطاقة المتجددة : 

 نظام تكويد المقررات . 3

يطرح   ، ويك  ون الج  زء األول م  ن ك  ود المق  رر ه  و   ال  ذ  العل  مي ، وي  رتبط المق  رر بالقس  م الت  اتي يتم تكويد المقررات طبق  ا للش  كل 

ي ، ويتك   ون الج   زء العل   مي ك   ود القس   م 
ي م   ن ك   ود المق   رر م   ن ثالث   ة أرق   ام يمث   ل أوله   ا المس   توى، بينم   ا يمث   ل ال   رقم  الث   ائن

رق   م  الث   ائن

 التخص  ص ال  دقيق ب  نفس الفرق  ة. ال ت  دل لمي العالتخصص الدقيق داخل القسم 
ن
، ويعبر الرقم الثالث عن مسلسل للمقررات ف

ي جميع هذه األحرف عل التخصصات 
متطلب  ات هندس  ية أو مق  ررات  تعىط فيها الدرجة فبعضها يمثل متطلب  ات جامع  ة أو  الت 

 تخصصية. 
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 : األقسام العلمية وأكواد المقررات 1جدول 

ف القسم  الرمز   المشر

UNR    ة ل  سل  لقرراٍ لمير 

BAS   يسء الانةاي  الريسضيسٍ لالفير 

CSE   هنةا  الحساتسٍ لالنم 

ECE  ٍلنيس ٍ هنةا  اإلليايف  لاوتصسو

ELE   الانةا  الداراي 

MPE   هنةا  القوي المي سنياي 

PDE  هنةا  اإلنتسج لالتصمي  المي سنيكه 

RSE  لالمتتةال  هنةا  الطسل  المت ةدة 

ENG   ة لك ي  الانةا  لقرراٍ لمير 

 

 سدة   ىط فيا ه ا المقرر  للد  ه   الموا ية لس    ل تعأير امس أنا و ات  تةريس    ال ي الةرامه يشير كود المقرر إ  الفصل 

ت رض شئون الط    سلك ي  جةلو  سلمقرراٍ ال ف اوس ات  تةريتاس   درامه جمأ  المقرراٍ ال  س   للتل  ةا   ال فصل 

 ه ا الفصل للوا ية تةريتاس لالقسئم ر   ة التةريس 
 ف 

 دسة الطاقة المتجددة والمستدامة ومحتويات  هيكل برنامج هن. 4

:   160هنةا  الطسل  المت ةدة لالمتتةال  ل    اتاون هي ل  رنسلج  اس   ل تمةة لوز   اسلتس ه

 متطلبات جامعية   4.1

ليةةةةه   سلم رفةةة  لالماةةةةسراٍ  س ليف 
ً
العةةةرض الرئيمةةةه لةةة  الت  ةةةةي  ال ةةةسل ه لةةةيس فقةةةةد إ ةةةةاد الطةةة   ل ماةةةة  النسجحةةة  للدةةة  أ ضةةةة

ال زل  لتطوير هوي  شخصي   ق ني  لنسجح     لة  ة ذلك   تتس ة جسل   المنصورة الط    ة اكتتس  فا  تقةاري 

ه   يشةةون فأ
ه  ةةرالج ل بيئةةسٍ الطبي يةة  لالثقسفيةة  الةة ف

ه الم تمةة  لخةةةلسٍ الم تمةة   تتاةةون لتط تةةسٍ ال سل ةة  ف 
اةةس لأدلارهةة  ف 

ه ات  ااتيفسئاس ل  خ ح اات مسح اةت   ) 160٪ ل  إجمس ه  8اس   ل تمةة )  13الت سلوريوس ل   
( 7اس   ل تمةة(   لال ف

ه  لقرراٍ
ه جةلح )  لال ف

 (  2تتضح ف 
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 : مقررات المتطلبات الجامعية2جدول 

 ساعة معتمدة(   160من إجماتي  % 8.12ساعة معتمدة،  13)

 المقرر  اسم المعتمدة 
 الرقم 

 الكود  

ية  2 ن  UNR061 لغة إنجلبر

 UNR281 القانون وحقوق اإلنسان  2

 UNR241 مهارات االتصال والعرض  2

 UNR461 آداب وأخالقيات المهنة  2

ي تقييم األثر  2
 UNR364   البيت 

 CSE042 مقدمة لنظم الحاسب  3

 

 متطلبات الكلية   4.2

ي 
ن
كة ف ت  زود متطلب  ات الكلي  ة الط  الب بالمعرف  ة والمه  ارات الالزم  ة لتط  وير مهن  دس ن  اجك. ي  تم تطبي  ق ج  وهر الكلي  ة المش  ب 

ي الكلي   ة ع   ل مق   ررات المعرف   ة 
ن
جمي   ع ب   رامج الس   اعات المعتم   دة. ويحت   و  المتطل   ب الموح   د م   ن المق   ررات األساس   ية ف

ن  ي الهندس  ة مث  ل الرياض  يات والفبر ي  اء والميكانيك  ا والرس  م الهن  دسي والتص  ميم والتص  ءيع والكيمي  اء. األساسية لجميع خ  ريير

ن    امج هندس    ة الطاق    ة المتج    ددة والمس    تدامة لمرحل    ة  س    اعة معتم    دة  45م    ن  سالبك    الوريو وتتك    ون متطلب    ات الكلي    ة لبر

ي ي  تمس  اعة معتم  دة( ،  160% م  ن إجم  اتي 28.125)
مي  ة ، ع  ل ( مق  رر إلزا16ر ) ع  ن طري  ق إكم  ال س  تة عش    اس  تكمالها  وال  ت 

ي الجدول 
ن
 . 3النحو الوارد ف

 : مقررات متطلبات الكلية3جدول 

 ساعة معتمدة(   160من إجماتي   %28.125ساعة معتمدة،  45) 

 المقرر  اسم المعتمدة 
 الرقم 

 الكود  

( 1)رياضيات   3  BAS011 

( 1) ميكانيكا  3  BAS021 

ياء  3 ن ( 1)فبر  BAS031 

 BAS041 كيمياء هندسية  3

هندسي رسم  3  PDE051 

( 2)رياضيات   3  BAS012 

( 2) ميكانيكا  3  BAS022 

ياء  3 ن ( 2)فبر  BAS032 

 PDE052 هندسة اإلنتاج  3

( 3)رياضيات   3  BAS113 

( 4)رياضيات   3  BAS114 

 ENG111 كتابة تقارير فنية  2

واحصاء احتماالتنظرية  2                              BAS115 

الكهروكيميائية للمواد الخواص  2  ELE141 

ونية ونظم مدمجة  3  ECE211 هندسة الكب 

وعات 2  ENG412 إدارة المشر
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 متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق لهندسة الطاقة المتجددة والمستدامة   4.3

ه  رنسلج هنةا  الطسل  المت ةدة لالمتتةال  ل     لالةلأستتاون لتط تسٍ التخصس ال س  
 
٪ ل  63.75اس   ل تمةة )  102ف

ه ات  ااةتيفسئاس لة  خة ح إ مةسح  ةةد   160إجمس ه  
لقةرراٍ 4اةس   ل تمةةة   84لقةرراٍ إللالية  ت ةسدح  30اس   ل تمةة(   لال ف

ل سٍليةاني   لتةريتسٍاس   ل تمةة  12اختيسري  ت سدح  ه ال ةالح التسلي   اس  6تخرج ت سدح للشا
 
    ل تمةة امس هو لوضح ف

ساعة مقررات اختيارية  12ساعة معتمدة و    84: مقررات كمتطلبات للتخصص العام والدقيق 4جدول  

 المقرر  اسم المعتمدة 
 الرقم 

 الكود  

 ELE111 دوائر كهربية 3

 MPE121 ميكانيكا الموائع 3

 MPE111 ديناميكا حرارية 3

 RSE101 وأجهزة القياس القياسات  3

 ELE112 أساسيات نظم القوى كهربية  3

ي مجال الطاقة  2
ن
 RSE102 تطبيقات الحاسب ف

ي التصميم الهندسي  3
ن
 RSE103 مقدمة ف

 ELE221 والمحوالت( المستمر التيار  آالت) (1)االت كهربية  3

 MPE222 االت الموائع 3

 CSE253 اآلتي نظم التحكم  3

ي  2
ن
 RSE204 تحويل الطاقة مقدمة ف

 PDE232 مقاومة مواد وتحليل إجهادات 3

 MPE212 التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية  3

 MPE213 انتقال الحرارة  3

 RSE205 نمذجة األنظمة الديناميكية  3

 ELE231 أنظمة الخاليا الكهروضوئية  3

 MPE314 محطات القوى الميكانيكية  3

 ELE322 حثية وتزامنية( )آالت (2)االت كهربية  3

 MPE323 معدات التحكم  3

يد والتكييف  3  MPE313 منظومات التبر

 طاقة الرياح  3
ن
 RSE308 مقدمة ف

 RSE309 الطاقة نظم تخزين 3

ونيات القوى وتطبيقاتها  3  ELE333 إلكب 

 RSE311 سياسات واقتصاديات الطاقة  2

ي  2
 ARC311 الذكية  المبائن

 RSE413 تصميم منظومات الطاقة  3

 ELE413 تحليل نظم القوى الكهربية  3

ي مقدمة  2
ن
 RSE415 الطاقة الحيوية  ف

 منظومة الطاقة  3
ن
 ELE414 التحكم ف

 ELE415 حماية منظومة القوى الكهربية  3
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: قائمة المقررات االختيارية5تابع جدول   

 المقرر  اسم المعتمدة 
 الرقم 

 الكود  

ي  3  ELE324 الجر الكهرئر

ي نظام الطاقة  PLC / SCADAتطبيقات  3
ن
       ELE334 ف

 ELE314 نظم الطاقة الهجينة  3

ي  (1) اختيار مقرر  3
ن
 MPE315 الهندسة الميكانيكية ف

ي  3  ELE325 نظم التحريك الكهرئر

 ELE335 شبكات توزي    ع الجهد المنخف   3

 ELE315 الشبكات الذكية تكنولوجيا  3

ي  (2) اختيار مقرر  3
ن
 MPE316 الهندسة الميكانيكية ف

 ELE421 تكنولوجيا السيارات الكهربائية  3

 PWE411 نظام معالجة الرصف الصيي  3

 ELE418 استغالل الطاقة الكهربائية  3

 ELE416 مراجعة وترشيد الطاقة  3

ي  (3) اختيار مقرر  3
ن
 MPE411 الهندسة الميكانيكية ف

 ELE422 أنظمة الطاقة والمركبات الكهربائية  3

 ELE419 تكنولوجيا اإلضاءة 3

 ELE417 أسواق الطاقة 3

ي  (4) اختيار مقرر  3
ن
 MPE412 الهندسة الميكانيكية ف

 

وع والتدريب  ي  العملي المشر
 والميدائن

وع والتدريب 6جدول  ي : مقررات المشر
 ساعة معتمدة(  160من إجماتي   %4.375معتمدة ساعة   6)   الميدائن

 الرقم الكود   المقرر  اسم المعتمدة 

 RSE206 عل هندسة الطاقة ( 1)  تدريب --

 RSE312 عل هندسة الطاقة ( 2)  تدريب --

وع  3 ي  (1)مشر
ن
 RSE416 هندسة الطاقة ف

وع  3 ي هندسة الطاقة (2)مشر
ن
 RSE417 ف

 لتط   تخرج  (*) 

 

 توافق المقررات مع الكفاءات الموضوعة

ه الص  انلح ل  ال ةلح )حت  رل  الرلل الخسب  ا : 
نسلج ف  ث  ات  إدراج  نسلي            الخ(  a1  a2ات  إدراج كفسءاٍ الي 

ه ال مود انلح   ليت  إدراج   ل  " 
نسلج   المقرر تسه  ي" حيط xالمقرر الةرامه أل رلوز ف  ه تحقأس كفسءاٍ الي 

 ف 
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B5 D4 D3 D2 D1 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 اسم المقرر  كود المقرر 

              x BAS011 ( ٍ1ريسضيس )  

              x BAS021 ( 1لي سني س )  

             x x BAS031 ( يسء ( 1فير   

             x x BAS041   كيميسء هنةاي 

              x PDE051  را  هنةمه 

       x        UNR061   ي  لع  إن  ير 

              x BAS012 ( ٍ2ريسضيس )  

              x BAS022 ( 2لي سني س )  

             x x BAS032 ( يسء ( 2فير   

 
         x    x CSE042 

لقةل  لنم   
 الحسا  

             x x PDE052  هنةا  اإلنتسج 

              x BAS 113 ( ٍ3ريسضيس )  

 
            x x BAS115 

نمري  احتمسوٍ 
 لإحصسء 

 

           x  x ELE141 
الخواب 

الدارلكيميسئي   
 ل مواد 

           x x  x ELE111   دلائر كاراي 

    x           MPE121   لي سني س الموائ 

    x           MPE111   دانسلي س حراري 

             x x BAS 114 ( ٍ4ريسضيس )  

       x   x     ENG111   كتس   تقسرير فني 

 
          x   x RSE103 

ه التصمي   
لقةل  ف 

 الانةمه 

 
          x  x x RSE102 

تطبيقسٍ الحسا   
ه ل سح الطسل  

 ف 

 
  x            ELE112 

أاسايسٍ نم   
 القوو كاراي 

x 
              RSE101 

القيساسٍ لأجالة 
 القيسس 

 
      x      x x ECE211 

لني    هنةا  الديف
 لنم  لةل   

 

  x            ELE221 
( 1اوٍ كاراي  )
)التيسر المتتمر 
 لالمحووٍ( 

    x           MPE222   آوٍ الموائ 

 
x   x           CSE253  نم  التح   اآل ه 

 
  x x           RSE204 

ه تحويل  
لقةل  ف 

 الطسل  
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    x x         UNR214 

لاسراٍ اوتصسح 
 لال رض 

x 
              PDE232 

لقسلل  لواد لتح يل 
 إجاسداٍ

x 
   x        x   MPE212 

التطبيقسٍ الحراري  
 ل طسل  الشمتي  

    x           MPE213  انتقسح الحرارة 

 
  

x x 
          RSE205 

نم ج  اننمم   
 الةانسلياي  

 
 x  x           ELE231 

أنمم  الخ  س  
 الدارلضوئي  

 
       x x    x  UNR 281 

القسنون لحقوق 
 اإلنتسن

x 
x  x x           RSE206 

(  ة 1) تةري 
 هنةا  الطسل  

x 
 x  x           MPE314 

لحطسٍ القوو  
 المي سنياي  

 

 
 

x 

 

x            ELE322 
(2اوٍ كاراي  )  
)آوٍ حثي  
 لتلالني ( 

x  x             MPE323   ل ةاٍ التح 

x 
   x           MPE313 

ية  لنمولسٍ التي 
 لالتاأي 

x  x  x           Elective ( 1لقرر اختيسري )  

     x x x   x   x  UNR364  ه
 تقأي  انثر البأ  

 
  x  x           RSE308 

ه  سل   
لقةل  ف 
 الريسح

 x x x x           RSE309   نم  تخ ي  الطسل 

x 
   x           ELE333 

لنيسٍ القوو   إلديف
 لتطبيقستاس 

 x  x x           Elective  ( 2اختيسري )لقرر  

x 
x x x x           RSE311 

ايساسٍ 
 لالتصسد سٍ الطسل 

x   x            ARC311  ه ال كي
 المتسل 

x 
x x x x           RSE312 

(  ة 2) تةري 
 هنةا  الطسل  

x x x x x           Elective ( 3لقرر اختيسري )  

 
x  x x           RSE413 

تصمي  لنمولسٍ  
 الطسل  

 
x  x            ELE413 

تح يل نم  القوو  
 الداراي 

 
     x x   x x    ENG412 ٍل س  إدارة المشا

 
  x x           RSE415 

ه الطسل   
لقةل  ف 

 الحأوي 
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x 
x x x x           RSE416 

لة ) ه  1لشا
( ف 
 هنةا  الطسل  

x 
x x  x           ELE414 

ه لنمول   
التح   ف 

 الطسل  

 
x  x            ELE415 

حمس   لنمول  
 القوو الداراي  

 
    x x   x x     UNR461 

آدا  لأخ ليسٍ  
 المان 

 x  x x           Elective ( 4لقرر اختيسري )  

x x x x x  
         RSE417 

لة ) ه  2لشا
( ف 
 هنةا  الطسل  

 

  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 
 

 247 الباب الثامن: برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الطاقة املتجددة واملستدامة بنظام الساعات املعتمدة 

 

 ( 000)جدول المستو  

 الفصل الدراسي األول 

 

ي 
 الفصل الدراسي الثائن

 

 

  

المتطلب  

 السابق

 انابوعه  ةد التس سٍ  توزيةةةة  درجسٍ المقرر

 اسم المقرر 
 كود

 المقرر 

وع 
جم

لم
ا

ل  
ص
لف
ة ا
هاي
 ن

لي 
عم

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
أع

 

ل 
ص
لف
ف ا

ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
ا
ن

رص
حا
 م

دة 
تم
مع
ال

 

( 1)رياضيات  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  BAS011 

( 1)ميكانيكا  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------  BAS021 

ياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 ------- ن ( 1)فبر  BAS031 

 BAS041 كيمياء هندسية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

 PDE051 رسم هندسي  3 2 2 -- 6 10 20 30 -- 50 100 -------

ية   2 1 2 -- 2 5 20 30 -- 50 100 ------- ن  UNR061 لغة إنجلبر

  المجموع 17 11 10 3 25 49     600 

Total Contact hours = 24 hrs/weekTotal SWL = 49 hrs/week 

 المتطلب السابق 

 انابوعه  ةد التس سٍ  توزيةةةة  درجسٍ المقرر

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

وع 
جم

لم
ا

ل  
ص
لف
ة ا
هاي
 ن

لي 
عم

 

ل 
ما
أع

ية 
صل
ف

 

ل 
ص
لف
ف ا

ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
ا
ن

رص
حا
 م

دة 
تم
مع
 ال

BAS011 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 2)رياضيات  BAS012 

BAS021 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 2)ميكانيكا  BAS022 

ياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 ------- ن ( 2)فبر  BAS032 

------- 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
مقدمة لنظم  

 الحاسب
CSE042 

 PDE052 هندسة اإلنتاج  3 2 -- 3 3 8 20 20 10 50 100 -------

  المجموع 15 10 6 6 20 42     500 

Total Contact hours = 22 hrs/weekTotal SWL = 42  hrs/week 
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 ( 100)جدول المستو  

 الفصل الدراسي الثالث 

 

 الفصل الدراسي الرابع 

المتطلب  

 السابق

 األسبوعي عدد الساعات  توزي    ع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

وع 
جم

لم
 ا

ل 
ص
لف
ة ا
هاي
 ن

لي 
عم

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
أع

 

ل 
ص
لف
ف ا

ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e 
w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
ا
ن

رص
حا
 م

دة 
تم
مع
 ال

BAS 012 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  ( 3)رياضيات BAS 113 

BAS 012 100 50 -- 30 20 5 2 -- 2 1 2 
نظرية احتماالت 

 وإحصاء
BAS115 

------- 100 50 -- 30 20 7 5 -- -- 2 2 
الخواص 

 الكهروكيميائية للمواد 
ELE141 

 ELE111 دوائر كهربية 3 2 2 -- 4 8 20 30  50 100 

BAS031 100 50 10 20 20 8 4 1 1 2 3 ميكانيكا الموائع MPE121 

 MPE111 ديناميكا حرارية 3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 

  المجموع 16 11 9 1 23 44     600 

Total Contact hours = 21 hrs/weekTotal SWL = 44 hrs/week 

المتطلب  

 السابق

 انابوعه  ةد التس سٍ  توزيةةةة  درجسٍ المقرر

 اا  المقرر 
 كود 

 المقرر

وع
جم

لم
 ا

ل
ص
لف
ة ا
هاي
 ن

لي 
عم

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
أع

 

ل 
ص
لف
ف ا

ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
ا
ن

رص
حا
 م

دة
تم
مع
 ال

( 4)رياضيات  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100   BAS 114 

UNR 061 100 50 -- 30 20 6 3 -- 2 1 2  كتابة تقارير فنية ENG 111 

 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
ي التصميم  

ن
مقدمة ف

 الهندسي 
RSE103 

CSE042 100 50 10 20 20 6 2.5 1.5 1 1 2 
تطبيقات الحاسب 

ي مجال الطاقة 
ن
 ف

RSE102 

ELE111 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
أساسيات نظم 

 القوى كهربية 
ELE112 

 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
القياسات وأجهزة  

 القياس 
RSE101 

  المجموع 16 10 10 3 23 46     600 

Total Contact hours = 23 hrs/weekTotal SWL = 46 hrs/week 
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 ( 200)جدول المستو  

 الفصل الدراسي الخامس 

 

 الفصل الدراسي السادس 

المتط    

 التس س 

 انابوعه  ةد التس سٍ  توزيةةةة  درجسٍ المقرر

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

وع
جم

لم
 ا

ل
ص
لف
ة ا
هاي
 ن

لي 
عم

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
أع

 

ل 
ص
لف
ف ا

ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
ا
ن

رص
حا
 م

دة
تم
مع
 ال

------- 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
ونية ونظم  هندسة الكب 

 مدمجة 
ECE211 

ELE111 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
)التيار   (1)االت كهربية 

 المستمر والمحوالت(
ELE221 

MPE121 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3 الموائع آالت MPE222 

 CSE253 اآلتي نظم التحكم  3 2 2 -- 4 8 20 30 - 50 100 

ي تحويل الطاقة  2 2 - -- 4 6 20 30 - 50 100 
ن
 RSE204 مقدمة ف

 UNR241 مهارات االتصال والعرض  2 1 2 -- 1 4 20 30 -- 50 100 -------

  المجموع 16 11 9 1.5 23.5 45     600 

Total Contact hours = 21.5 hrs/week  Total SWL = 46 hrs/week 

المتط    

 التس س 

 انابوعه  ةد التس سٍ  توزيةةةة  درجسٍ المقرر

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

وع
جم

لم
 ا

ل 
ص
لف
ة ا
هاي
 ن

لي 
عم

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
أع

 

ل
ص
لف
ف ا

ص
نت
 م

SW
L 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل
عم
 م

ن 
ري
ما
 ت

ت 
ا
ن

رص
حا
 م

دة 
تم
مع
 ال

 100 50 10 20 20 8 4 1 1 2 3 
مقاومة مواد وتحليل  

 إجهادات 
PDE232 

RSE204 100 50 10 20 20 8 3.5 1.5 1 2 3 
التطبيقات الحرارية 

 للطاقة الشمسية 
MPE212 

 MPE213 انتقال الحرارة  3 2 2 - 4 8 20 30 - 50 100 -----

 100 50 10 20 20 8 3 3 - 2 3 
نمذجة األنظمة  

 الديناميكية 
RSE205 

 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
أنظمة الخاليا  

 الكهروضوئية 
ELE231 

---------- 100 50 - 30 20 4 2 0 0 2 2 
القانون وحقوق  

 اإلنسان 
UNR 281 

------ - - - - - 3 3 - - - - 
عل  (1) تدريب

 هندسة الطاقة 
RSE206 

  المجموع  17 12 5 7 24 48     600 

Total Contact hours = 24 hrs/weekTotal SWL = 48 hrs/week 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 
 

 250 الباب الثامن: برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الطاقة املتجددة واملستدامة بنظام الساعات املعتمدة 

 

 ( 300)جدول المستو  

 الفصل الدراسي السابع 

 

 الفصل الدراسي الثامن 

المتط    

 التس س 

 انابوعه  ةد التس سٍ  توزيةةةة  درجسٍ المقرر

 اسم المقرر 
 كود

 المقرر 

وع
جم

لم
 ا

ل
ص
لف
ة ا
هاي
 ن

لي 
عم

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
أع

 

ل 
ص
لف
ف ا

ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
ا
ن

رص
حا
 م

دة
تم
مع
 ال

MPE111 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
محطات القوى  

 الميكانيكية 
MPE314 

ELE221 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
( 2)االت كهربية   

 )آالت حثية وتزامنية( 
ELE322 

MPE121 100 50 - 30 20 9 5 -- 2 2 3  معدات التحكم MPE323 

MPE213 100 50 - 30 20 8 4 -- 2 2 3 
يد   منظومات التبر

 والتكييف 
MPE313 

( 1) اختيار مقرر  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------  Elective 

ي  2 2 - -- 3 5 20 30 -- 50 100 ------
 UNR364 تقييم األثر البيت 

  المجموع 17 12 8 3 26 49     600 

Total Contact hours = 23 hrs/weekTotal SWL = 49 hrs/week 

المتط    

 التس س 

 انابوعه  ةد التس سٍ  توزيةةةة  درجسٍ المقرر

 اسم المقرر 
 كود

 المقرر 

وع
جم

لم
 ا

ل
ص
لف
ة ا
هاي
 ن

لي 
عم

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
أع

 

ل 
ص
لف
ف ا

ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
ا
ن

رص
حا
 م

دة
تم
مع
 ال

MPE121 100 50 10 20 20 8 3.5 1.5 1 2 3 
ي مقدمة 
ن
طاقة   ف

 الرياح 
RSE308 

RSE204 100 50 - 30 20 8 4 -- 2 2 3 نظم تخزين الطاقة RSE309 

ECE211 100 50 10 20 20 8 3.5 1.5 1 2 3 
ونيات القوى  إلكب 

 وتطبيقاتها 
ELE333 

حسب توصيف 

 المقرر
( 2) اختيار مقرر  3 2 1 1.5 3.5 8 20 20 10 50 100  Elective 

 100 50 - 30 20 5 3 -- - 2 2 
سياسات 

 واقتصاديات الطاقة 
RSE311 

ي  2 2  -- 3 5 20 30 -- 50 100 
الذكية  المبائن  ARC311 

----- - - - - - 8 8 - - - - 
عل  (2) تدريب

 هندسة الطاقة 
RSE312 

  المجموع 16 12 5 4.5 28.5 50     600 

Total Contact hours = 21.5 hrs/weekTotal SWL = 50 hrs/week 
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 ( 400)جدول المستو  

 الفصل الدراسي التاسع 

 

 الفصل الدراسي العاشر 

 

المتط    

 التس س 

 انابوعه  ةد التس سٍ  توزيةةةة  درجسٍ المقرر

 اسم المقرر 
 كود

 المقرر 

وع
جم

لم
 ا

ل
ص
لف
ة ا
هاي
 ن

لي 
عم

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
أع

 

ل 
ص
لف
ف ا

ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
ا
ن

رص
حا
 م

دة
تم
مع
 ال

حسب توصيف 

 المقرر
( 3) اختيار مقرر  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100  Elective 

RSE311 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
تصميم منظومات  

 الطاقة 
RSE413 

ELE112 100 50 - 30 20 9 5 - 2 2 3 
تحليل نظم القوى 

 الكهربية 
ELE413 

وعات 2 2 - -- 4 6 20 30 - 50 100 -------  ENG412 إدارة المشر

 100 50 - 30 20 8 6 -- - 2 2 
ي مقدمة 
ن
الطاقة  ف

 الحيوية 
RSE415 

الوصول 

 400للمستوى 
100 50 10 20 20 8 2 3 2 1 3 

وع  ي  (1)مشر
ن
  ف

 هندسة الطاقة 
RSE416 

  المجموع 16 11 6 6 26 49     600 

Total Contact hours = 23 hrs/weekTotal SWL = 49 hrs/week 

المتط    

 التس س 

 انابوعه  ةد التس سٍ  توزيةةةة  درجسٍ المقرر

 اسم المقرر 
 كود

 المقرر 

وع
جم

لم
 ا

ل 
ص
لف
ة ا
هاي
 ن

لي 
عم

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
أع

 

ل 
ص
لف
ف ا

ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل 
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
ا
ن

رص
حا
 م

دة
تم
مع
 ال

ELE413 100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 
ي التحكم 
ن
منظومة   ف

 الطاقة 
ELE414 

ELE413 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
حماية منظومة  

 القوى الكهربية 
ELE415 

UNR281 100 50 - 30 20 6 2 -- 2 2 2 
آداب وأخالقيات 

 المهنة 
UNR461 

حسب توصيف  

 المقرر
( 4) اختيار مقرر  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100  Elective 

الوصول 

 400للمستوى 
100 50 10 20 20 12 6 3 2 1 3 

وع  ي  (2)مشر
ن
  ف

 هندسة الطاقة 
RSE417 

  المجموع 14 9 8 6 22 45     500 

Total Contact hours = 23 hrs/weekTotal SWL = 45 hrs/week 
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 لمقررات بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة  العلميالمحتوى 

 الدراسي األول: ( الفصل000المستوي )

BAS011 ( 1رياضيات ) 3 

  ٍ ا  إجتسري  1 فصل  - ل مل  2 تمسري   2 لحسرص 

 -------المتط تسٍ: 

 –اوتصسح لنمري  القيم  الوايط   –الناس سٍ    –ألث   دلاح  –الةال  ال اتي     –تصاي  الةلاح   –: لفاو  الةال  التفسضل:  المحتو 

و  –لس ةةةةةة الت تةةةة    –لشةةةةتقسٍ الةةةةةلاح انلليةةةة   –لوا ةةةةة اوشةةةةتقسق   –المشةةةةتقسٍ ذاٍ الرتةةةة  ال  يةةةةس  –اوشةةةةتقسق الضةةةةم   لالتةةةةسراليف

ه اوشتقسق 
 نمريسٍ لخواب الت سلل   –الت سلل لير المحةد  –را  المنحنيسٍ  – تطبيقسٍ  ة التفسضل – ال لل 

المحةةةداٍ  –ل مو ةةسٍ الم ةةسدوٍ الخطيةة  -الم ةةسدوٍنمريةة   –الدتةةور ال لئيةة  –: نمريةة  ذاٍ الحةةةا   ةةأو أس لتطبيقستاةةس ال ةةي  

  رق جسلس المخت ف    –المصفوفسٍ لتطبيقستاس  –لخواصاس 

References: 

1. 1.Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning Private Limited 
2. Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & Business Media. 

 

BAS021  ( 1ميكانيكا ) 3 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 ------المتطلبات: 

ه المتةتوو  : المحت  وى
ه الفةرا   -اتةلان جتةةي  ف 

ه الفةةرا   –لت اةةسٍ القةوو ف 
 ةل  لةةوة  –ل مو ةسٍ القةوو لال ةةلل   –اتةةلان جتةي  ف 

اح ل مو سٍ القوو لاوزدلاجسٍ –ت سفؤ ل مو سٍ القوو لاوزدلاجسٍ    –اوزدلاج    ل   -حوح نقط    اتلان ال ت  ال سم    - اخيف 

تفايةةةك )فصةةةل( الوصةةة ٍ المتصةةة    –درااةةة  لتح يةةةل الايس ةةةل  –الايس ةةةل لالمسكأنةةةسٍ  –لركةةةل الثقةةةل لالمركةةةل الانةةةةمه  –ف  المتةةةتوو 

اوحت ةةةةةةسك  -اوحت ةةةةةسك اواةةةةةةتستيكه للتةةةةةسئل اونةةةةةةلوق  –أنةةةةةواة اوحت ةةةةةةسك  –اوحت ةةةةةةسك  -درااةةةةة  لتح يةةةةةةل المسكأنةةةةةسٍ  -داخ يةةةةةس  سلايس ةةةةةةل 

 تصاي  لتسئل اوحت سك    -لةانسليكه ا 

References: 

1. R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice Hall, New 
Jersey, 2016. 

2. J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John Wiley & 
Sons, New York, 2016. 

 

BAS031 ياء ن  3 ( 1) فبر

ات    إجبار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 -------المتطلبات: 

يسئيةة  خةةواب المةةسدة  : المحت  وى  –الخةةواب المي سنيايةة  ل مةةواد  –الحركةة  الت    يةة   –الوحةةةاٍ القيساةةي  لان  ةةسد  –: الكميةةسٍ الفير 

 الموجسٍ ف  انلاسا المرن    –الموجسٍ الصوتي   -التوتر التطج –ال للج   –خواب الموائ  

لايةةةةةس  –القةةةةةسنون انلح ف  الةةةةةةانسلي س الحراريةةةةة   – النمريةةةةة  الحركيةةةةة  ل عةةةةةسزاٍ –: اونتقةةةةةسح الحةةةةةرارو الحةةةةةرارة لالةانسليايةةةةة  الحراريةةةةة  اإلنيف

اٍ  –لالقسنون الثسل  ل ةانسلي س الحراري   لوليف  التمةد الحراري   -لقسايس الحرارة لاليف

References:   

1. Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole 
2014.  

2. Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 
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BAS041  3 كيمياء هندسية 

ات    إجبار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ---المتطلبات: 

 ال م يسٍ الديميسئي   المسدياوتلان  –الةانسلي س الحراري   –ل سدوٍ الحسل    : المحتوى
 
  –خصسئس المحسليل   –لالحرارو ف

لقةل  ل انةا  الديميسئي : ال م يسٍ اناساي  لصنس   الت اتيك لاوامةة لانصتس    –ااسايسٍ الديميسء الداراي  لتطبيقستاس 

لكيميسئي     لالصنس سٍ البيف

  : ه لانس القس ةي   العملي
ية لتحوح الطور  –تحة ة انس الحسلىص  ه لخواب   –لنحنيسٍ التتخ ر  لالتي 

تحة ة الوزن ال  ي  

 ت سر  ل م ي  تتنسلح المسدة ال  مي  ل مقرر  - المحسليل 

References: 
1. Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry The 

Central Science", Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, (2009). 
 

PDE051  3                                                              رسم هندسي 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 ------المتطلبات: 

لتةةةةسلد  –اإلاةةةقسا ال مةةةودي  –ال م يةةةسٍ الانةاةةةةي   -الراةةة  اليةةةةلي  –تقنيةةةسٍ للاةةةسراٍ الراةةة  الانةةةةةمه  –لقةلةةةة   : المحت    وى

 ااةةةةتنتسج  –لوا ةةةةة كتس ةةةة  ان  ةةةةسد  –راةةةة  الم تةةةةمسٍ الانةاةةةةي  لراةةةة  المنمةةةةور   -تقةةةةس   انجتةةةةس  الانةاةةةةي   –انجتةةةةس  البتةةةةيط  

 را   ساتخةا  الحسا   لقةل  ل  –القطس سٍ الانةاي   -المتسلد النسلص  

References: 
1. Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 

 

UNR061  ية ن  2 لغة إنجلبر

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  1 محارصن

 ------المتطلبات: 

  -ت خيس النصوب  ةرجسٍ لخت ف  ل  اوختصسر   -لتح يل نصوب هنةاي  دراا     -لراج   شسل   ناسايسٍ ال ع   : المحتوى

 إ ةاد الطسل  لخوض اختتسراٍ ال ع  القيساي   

References: 
1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

 الفصل الدراسي الثاني: ( 000المستوي )

BAS012   3  ( 2)رياضيات 

ات    إجبار   2 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 BAS011المتطلبات:  

حتس  المتسحسٍ لالح و    –تطبيقسٍ الت سلل   –الت سلل الم تل – رق الت سلل  –: الت سلل المحةد لخواصا التكامل  : المحتوى

القطس سٍ   -نقل المحسلر  -ل سدل  زلج ل  الخطوا المتتقيم   -: ل سدوٍ الةرج  الثسني  الهندسة التحليلية    الةلراني 

 ل سدل  المتتوو    -ل سدل  الدرة   -( الم سف   القط   -القط  اللائة  -المخرل ي  )القط  النسلس 

References: 
1. Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, Geometry, 

Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 
2. Hestenes, D. and G. Sobczyk, Clifford algebra to geometric calculus: a unified language for mathematics and 

physics. Vol. 5. 2012: Springer Science & Business Media. 

3. Grossman, S.I., Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. 2014: Academic Press. 
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BAS022  3   (2)  ميكانيكا 

ات    إجبار   2 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 BAS021المتطلبات:  

ه الةانسلي س  المحتوى: 
 
يا  –الحرك  اونحنسئي  المتتوي   –كأنمستي س ال تي    -لقةل  ف   –حرك  المق لفسٍ  –اوحةاثيسٍ الكسرتير 

ه لنأوت  ) القوو لال     ل تي ( -كأنستي س ال تي   -اوحةاثيسٍ اواطواني    –اوحةاثيسٍ الممساي  لال مود ا 
  -القسنون الثسل 

ه اوحةاثي
 
ي  لاوحةاثيسٍ الممساي  لال مود   لاوحةاثيسٍ اواطوانيا ل سدل  الحرك  ف لتةأ الشعل   –الشعل لالطسل   –سٍ الكسرتير 

لتةأ المحسفما    –الةف  لامي  الحرك   –القةرة لالدفسءة –لتةأ  قسء الطسل    –القوو المحسفم   ة الطسل  ل سل  الوض   –لالطسل  

 التصسد     – ة امي  الحرك  لم مو   ل  ال تيمسٍ 

References: 
1. R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 2006. 
2. F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector Mechanics 

for Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010. 

 

BAS032  ياء ن  3     (2)فبر

ات    إجبار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ------ المتطلبات: 

ال اةةة  –لةةسنون جةةسلس  – الفةةيا الداةةرل   –لةةسنون كولةةو   –الم ةةسح الداةةرل   –الشةةحن  لالمةةسدة  الدارايةة  لالمعنس يتةةي : : المحت  وى

الم سح المعنس يم  –لسنون أل  لالةلائر البتيط   –التيسر لالمقسلل  لالقوة الةاف   الداراي   –الماثفسٍ لالمواد ال سزل     –الدارل   

 الحط المعنس يم    –لسنون فسراداو  –الفيا المعنس يم للسنون جسلس  –لسنون  س وٍ لاسفسٍر  –

 انليسس الضوئي  -ااتقطس  الضوء  –التةاخل لالحأود  –الطبي   الموجي  ل ضوء للتةأ هي    –مه الضوء الانة الضوء: 

كي  ال رو  يسء ال ري  : اليف ر  –لتسدئ نمري  الك   –نمري   وهر  –الفير   النمري  الاتبي    -المسهرة الدارلضوئي   –ال ير 

References:   
1. Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 9th Edition, Thomson 

Brooks/Cole 2014., 
2. Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

CSE042  3  مقدمة لنظم الحاسب 

ات    إجبار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ------المتطلبات: 

الماونسٍ اناساي  ل حسا   –: أنواة البيسنسٍ لأا و  تمثي اس لنم  ان ةاد لقةل  لتصمي  ل مل الحساتسٍ الرلمي    المحتوى: 

لصةةة  اةةتل نقةةل الم  ولةةسٍ اةةواء لةة  لإ  الحساةة   أل  ةة ر  لخت ةة  لحةاتةةا لاةة  تا  لأاةةسلي  ل سل ةةة   - لتنمةةي  الحساةة 

ل ةةةة    عةةةة  اآللةةةة  -البيسنةةةةسٍ ل -الي  ج  لدلر   -أنممةةةة  التشةةةةعيل  – يةةةةسٍ لالماونةةةةسٍ المسد ةةةة  ل حساةةةة  ال  لةةةة   ةةةة ر  الي  لةةةةةخل  -المةةةةيف

 لشت سٍ الم  ولسٍ  

ل   نسلح لأنواة انلالرلقةل  ل ي  اٍ  ألالةر -: هي ل الي   رض لأللالر الرئيتي  )ت ري  البيسنسٍ  اإلدخسح لاإلخراج  اإلانسد لالت بةير

الج ال لئي ( لا  نسلج  الي  ه اير الي 
ل   الاي  ي   التح   ف   لي 

References: 
1. Peter Van Roy, Seif Haridi, "Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming" The 

MIT Press (February 20, 2012) 
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PDE052  3   هندسة اإلنتاج 

ات    إجبار   2 فصل 3 معمل - تمارين  2 محارصن

 ------المتطلبات: 

 –الطةرق  –ال حةس     - رق تشايل الم سدن  )التةتسك   –أفران إنتسج الص   لالحة ة اللهر  –لقةل     المواد الانةاي  :  المحتوو

ه  –التح   –البثس   –الةرف    
أدلاٍ القيةسس  –الت  ةأخ (  –الثقة    -التفريةل  –القشةد  – رق التشعيل )الخرا    –التك (  –الث  

 ل  الصنسعه  جودة اإلنتسج ل ان  –البتيط  

References: 
1. Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing 

Technology, Production Management and Industrial Economics. Routledge, 2017. 

 

 الفصل الدراسي األول  (100) مقررات المستوي 

BAS113   3 ( 3)رياضيات 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 BAS012المتطلبات:  

  -تطبيقسٍ التفسضل ال لل   المحتوى: 
 
 ل  لتعير لتطبيقسٍ   القي  القصوو ل ةلاح ف

الم سدوٍ التفسض ي  ال سد   ل  الرتت    -اكير

 حل الم سدوٍ التفسض ي  -الم سدوٍ التفسض ي  ال سد   ل  الرتت  الثسني   -انل  
 
الانةا  التح ي ي    –تحويل و  س لتطبيقستا ف

 ف  الفرا   

References: 
1. D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 
2. S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & Francis Group, 

LLC, 2015. 

 

BAS115 2 وإحصاء  احتماالت نظرية 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  1 محارصن

 BAS012المتطلبات:  

ال أنسٍ ل  التوزيةةةة    -التوزي سٍ اوحتمسلي   -لقسايس التمركل لالتشتا -نمري  اوحتمسوٍ الكسل    –اوحتمسوٍ   المحتوى: 

ي  -إختتسراٍ الفرلض -اإل تيسدو اج  – اوختتسراٍ لير التسراليف ا د لاليف  المتت ت ٍ الللني    -اليف

References: 
1. Mary C. Meyer, Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and Practice in 

RSBN-10: 1611975778, SIAM (June 24, 2019) 

 

ELE111   3 دوائر كهربية 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

   المتطلبات: 

شةوس  -القةوان ر  اناساةي  ل ةةلائر الداراسئية   -اناساةي  لةةلائر التيةسر المتةتمر ال نةسرص   المحت  وى:   ةرق تح يةل الةةلائر  -لةوان ر  كير

اكةةة    -نمريةةة  نورتةةةون  -نمريةةة  ثيفةةة     -الداراسئيةةة :  توصةةةي   الن مةةة     -الحةةةة انلىصةةة لنقةةةل الطسلةةة   -تحويةةةل المصةةةسدر  -نمريةةة  اليف

دد دلائر  -  لالمث ط لالتحويل  يناس  دد: ت ريفسٍ ال نسرص اناساي  ل تيسر الميف دد  -التيسر الميف ه دلائر التيسر الميف
الم فسٍ لالماثفسٍ ف 

دد  -  الةلائر ث ثي  الطور   - دلائر الرن ر   -القةرة لل سلل القةرة -تح يل دلائر التيسر الميف

References: 
1. Slade, P.G., Electrical contacts: principles and applications. 2017: CRC press. 
2. Nilsson, J.W. and S.A. Riedel, Electric circuits. 2015: Pearson Upper Saddle River, NJ 
3. Dunn, P.F., Measurement and data analysis for engineering and science. 2014: CRC press 
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MPE121  3 ميكانيكا الموائع 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 BAS031المتطلبات:  

ه     دانسلي س الموائ  المحتوى
 
ه ل سح لي سني س الموائ   –: لقةل  ف

 
يسئي  ف لوان ر   –لوان ر  التقسء الشسل   لالمح ي   –القوان ر  الفير 

  -ااتنتسج ل ةوٍ نسفأأير  –تح يل   ا التطبيقسٍ الانةاي   طريق  الح   المحةد  – قسء الدت   لامي  الحرك  لالطسل  المح ي  

ه 
 
ااتخةا  ل سدوٍ فون اسرل  لحل الطتق    –نمري  الطتق  الحة     – حل   ا التطبيقسٍ الانةاي   اتوكس لااتخةالاس ف

 لقةل  لإلنتيس  المضطر      -الحةد   

References 
1. Som, S. K., Introduction to Fluid Mechanics and Fluid Machines, Tata McGraw Hill Education 

Private Limited, 2010 

 

MPE111  3 ديناميكا حرارية 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 المتطلبات: 

لودانسلياي   –لفسهي  الطسل   –المفسهي  اناساي  ل ةانسلي س الحراري   المحتوى:  القسنون انلح   –ل مواد النقي   الخواب الير

ه ل ةانسلي س الحراري    –ل ةانسلي س الحراري   
لودانسليكه   –اإلضمح ح  –القسنون الثسل 

لودانسلياي  ل مخسليد   –اوتلان الير الخواب الير

 ثرلودانسلي س التفس  ٍ الديميسئي    –لالمحسليل 

References 
1. Yunus A. Cengel, Introduction To Thermodynamics and Heat Transfer, McGraw-Hill 

Science/Engineering/Math, 2nd Ed., 2007. 

 

ELE141  2 الخواص الكهروكيميائية للمواد 

ات    إجبار   1 فصل - معمل - تمارين  2 محارصن

 - المتطلبات: 

ه الخةةةةةةواب الداراسئيةةةةةة  ل مةةةةةةواد  : المحت       وى
ه الديميةةةةةةسء الدارايةةةةةة   -لقةلةةةةةة  ف 

لودانةةةةةةسليكه  -لقةلةةةةةة  ف   م يةةةةةةسٍ النقةةةةةةل  -اوتةةةةةةلان الثير

 -الت مةةةةرة الدارايةةةة   - م يةةةةسٍ الدارلكيميسئيةةةة  التةةةةطحي  المحصةةةةورة  -التقنيةةةةسٍ الدارلكيميسئيةةةة   -الدارلكيميسئيةةةة  الحركيةةةة  لالوااةةةة   

ه لةةةير المت ةةسنس ل 
لقسرنةةسٍ التطسريةةةسٍ  -ال م يةةسٍ الدارلكيميسئيةةة  المرتتطةة   ةةسلخطواٍ الديميسئيةةة   -لةةير المت ةةةسنس التحفةةير  الداراةةسل 

 ال م يسٍ الدارلكيميسئي  ذاٍ انهمي  الخسص  لتحويل الطسل    -لخ  س الولود لالماثفسٍ الفسئق  

References 

1. Cristoloveanu, S. and S. Li, Electrical characterization of silicon-on-insulator materials and devices. Springer 

Science & Business Media, 2013 

2. Seanor, D.A., Electrical properties of polymers. Elsevier, 2013 

3. E. R. Leite,  "Nanostructured Materials for Electrochemical Energy Production and Storage", Springer-Verlag 

New York Inc., 2009 

 

 الثانيالفصل الدراسي  (100) مقررات المستوي 

BAS114   3 ( 4)رياضيات 

ات    إجبار   2 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 المتطلبات:  

اٍ المركت   - تحويل فورير   -لتت ت   فورير  المحتوى:    -المشتقسٍ المت ا   -نمري  البوافف   -الت سلل المرك   -الةلاح ذاٍ المتعير

 الت سلل التطج    -الت سلل الخىط  -الت سل ٍ الثنسئي  لالث ثي  
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References: 
1. J. Brown, and R. Churchill, "Complex Variables and Applications", 9th Edition, McGraw-Hill, 2013. 
2. D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

 

RSE101  3 القياسات وأجهزة القياس 

ات    إجبار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE111 المتطلبات:  

أاسايسٍ للفسهي  القيساسٍ   -تح يل انخطسء   -خصسئس اندلاٍ لأنمم  القيسس  -توصيفسٍ لألصسس أدلاٍ القيسس  المحتوو: 

دد لالمتتمر   -لتسدئ لأنواة أجالة ليسس فرق ال اة لالتيسر التنسظري  لالرلمي    -الداراسئي   أجالة ليسس القةرة الداراي  ل تيسر الميف

ه الطور 
ه نمس  أحسدي لث لر

 
دد  -ل سلل القةرة ف أجالة   -يساسٍ درج  الحرارة ل -ليساسٍ التةفس  -ليساسٍ الضعد  -ليسس اليف

دد لالمتتمر  -ليسس القةرة   ل ل  الةلران  –المحووٍ  دد للنس ر الطور ل تيسر الميف ليسس المقسلل  لاإلح س   -أدلاٍ ليسس اليف

ه 
 إجاسد   لالترصي  لالرلمي   -المتتش راٍ الدارل -لتتش راٍ المقسلل    الت     –تقنيسٍ التأريا   -اواتقرال 

References 
1. Kirkham, H., Measurement and Instrumentation. 2018, Pacific Northwest National Lab.(PNNL), Richland, WA 

(United States). 
2. Morris, A.S. and R. Langari, Measurement and instrumentation: theory and application. 2012: Academic 

Press. 
3. Hauschild, W. and E. Lemke, High-voltage test and measuring techniques. 2014: Springer. 
4. Sawhney, A. K., Sawhney, P. “A Course in Mechanical Measurements and Instrumentation”, Dhanpat 

Rai&Co., Delhi, 1998. 

 

ELE112 3 نظم القو  الكهربية أساسيات 

ات    إجبار   2 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 ELE111المتطلبات:  

الت  (   -الحط  -لاونسٍ خطوا النقل )المقسلل    -ت ري  القةرة الف سل  لالتفس  ي    -: لقةل  لمنمول  القوو الداراي  المحتوى

  –الكس  ٍ انرضي   -التصمي  المي سنيكه لخطوا النقل الاوائي   -لاونسٍ خطوا النقل الاوائي   -خصسئس لأداء خطوا النقل  -

   التفريةةةةغ الاس : أاتس ا لتأثير 

References 
1. Sadhu, P.K. and S. Das, Elements of Power Systems. 2015: CRC Press. 
2. Weedy, B.M., et al., Electric power systems. 2012: John Wiley & Sons. 
3. Allan, R.N., Reliability evaluation of power systems. 2013: Springer Science & Business Media. 

 

RSE102           ي مجال الطاقة
ن
 Computer applications in energy 2            تطبيقات الحاسب ف

ات    إجبار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  1 محارصن

 CSE042 المتطلبات:  

ل    ساتخةا    - Matlabلقةل  إ    المحتوو:   المنحنيسٍ ل م سدوٍ الخطي : حل الم سدوٍ لرا  Matlabتطبيقسٍ  ة الي 

ا لحةاني  الحل لاننمم  لير التوي (   المحس سة  ساتخةا   رالج   -را  المنحنيسٍ   –حل ل مو   ل سدوٍ لير خطي    -)شا

ه أنمم  القةر    -نم ج  لاونسٍ لنمول  القةرة الداراي     -ل سل   لتطبيقسٍ الم فسٍ   -الدولبأوتر 
ة  أاسلي  المحس سة لالنم ج  ف 

 تصمي  لل سل   الواجاسٍ الراولي  ل متتخة     -الداراي  

References   
1. Shortliffe, E.H. and J.J. Cimino, Biomedical informatics: computer applications in health care and 

biomedicine, Springer Science & Business Media, 2013. 
2. López, C.P., Introduction to MATLAB, in MATLAB Numerical Calculations, Springer,  2014 

3. R. Pathak, A. Pathak and H. Mahala, Computer Applications To Power Systems Book, Satya Prakashan, New 
Delhi, Delhi, 2016 
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RSE103  ي التصميم الهندسي
ن
 3 مقدمة ف

ات    إجبار   2 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

  PDE052المتطلبات: 

ي ، القياس واإلحصاء ، مهارات النمذجة ، هندسة التصميم ،: الهندسة العكسية ،   ، التصميم،المحتوى: عملية 
الرسم الفتن

 التوثيق ، النمذجة الحاسوبية المتقدمة ، فريق التصميم ، تحديات التصميم ، ابتكار تصميم المنتجات االستهالكية ، التسويق. 

References: 
1. Introduction to Engineering Design by Andrew Samuel, John Weir. • ISBN: 0750642823 • 

Publisher: Elsevier Science & Techn. 

 

ENG111 كتابة تقارير فنية  Technical Report Writing 2 

ات    إجبار   2 فصل - معمل - تمارين  2 محارصن

 UNR061المتطلبات:  

ه الدتس   الفني   المحتوو: 
 
اتي ي   -لقةل  ف : ااتخةا   –التخطيد لدتس   التقسرير الفني   -الدتس    نسرص اايف ه

 نسرص كتس   تقرير ف  

لي  لكتس   لوائ  المراج  لالم حس تطبيقسٍ    -التقسرير الرامي : أنواة لهي  ي  التقسرير الرامي   .الراو  التوضيحي  لالتنمي  لاليف

احسٍ  ان رلحسٍ  ه   التقسرير الةلري    اوليف
  -او تتسراٍ انخ لي  لاونتحسح  - ة كتس   التقسرير: تقرير المختي    التقرير الميةال 

ة ال اتي     كتس   التير

References : 
1. G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. Martin's; 2018 
2. K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016 
3. M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 

 

 األول الفصل الدراسي  (200) مقررات المستوي 

ECE211  ونية ونظم مدمجة  3 هندسة الكب 

ات    )إجبار (  1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 المتطلبات:  

( : خصسئصا ل تح يل إشسراتا  BJTترانلاتور الوص   ثنسئي  القط  )  -اننواة المخت ف  ل  الوص ٍ الثنسئي  لخصسئصاس  المحتويات

ة  لضخ    -لضخمسٍ التشعيل لتطبيقستا  -انجالة الضوئي  لخصسئصاس  -( لخصسئصا FETترانلاتور التأثير الم س ه ) -الصعير

ه للقولسٍ التيسر لتسدئ تشعيل دلا   -الف تر  -التتس ه 
تشعيل دلائر لقو  الموج  أحسد   الطور للوج  الموج     -ئر الصمس  الثنسل 

 الكسل   تحا لض  التتة ل  

References 
1.  Dunn, P.F., Measurement and data analysis for engineering and science. 2014: CRC press. 

2. Landsberg, P.T., Basic properties of semiconductors. 2016: Elsevier. 

3. Bimbhra, P. and S. Kaur, Power electronics. Vol. 2. 2012: Khanna publishers. 

 

ELE221  3 ( )آالت التيار المستمر والمحوالت   (1)االت كهربية 

ات    إجبار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE111المتطلبات:  

ح إزال  ال  ية ل  خ ح الت سر  ال م ي    انداء    : المحتوى لحووٍ القةرة: البنسء لنمري  التشعيل   الةارة الم سفئ    ثوا ا لحوِّ

ه نفس الولا  
ه ل محوح   تشعيل المحووٍ ف 

 الداراسل 

تةفس الطسل  لالختسئر  لولةاٍ التيسر المتتمر: دائرة ل سفئ    خصسئس لولةاٍ   -آوٍ التيسر المتتمر: البنسء لنمري  التشعيل 
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  التيسر المتتمر   أنواة اإلثسرة   لنح   المعنط    تفس ل حة ة التت أح   التشعيل الموازي   أنواة لتطبيقسٍ لولةاٍ التيسر المتتمر  

ه الش   لالدبح   كفسءة   أنواة  لحراسٍ التيس 
 
ر المتتمر: دلائر ل سفئ    أداء لخصسئس   تشعيل لحرك تيسر لتتمر   تح   ف

 لتطبيقسٍ لمحراسٍ التيسر المتتمر  

References 
1.Mayergoyz, I.D. and P. McAvoy, Fundamentals of Electric Power Engineering. Vol. 3. 2015: World 
Scientific. 
2.Laughton, M.A. and M.G. Say, Electrical engineer's reference book. 2013: Elsevier. 
3.Conradi, A., D. Schmidt, and C. Deeg. Contribution to the analysis of end winding inductances of 
induction machines—I. IEEE International Conference o Electrical Machines (ICEM), 2016  .   

 

MPE222 3  آالت الموائع 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 MPE121 المتطلبات:  

  –المضخسٍ  –اآلوٍ المت سلت   –تح يل و   ةي للشس ا  لآلوٍ الةلارة    –النمري  اناساي  لآلوٍ الةلارة  المحتوى: 

 نمري  التاا   مضخسٍ الطرد المرك ي    –اآلوٍ الح مي    –المرالح لالمنسفأخ لالضوالد  –التوراينسٍ 

References 
1. Som, S. K., Introduction to Fluid Mechanics and Fluid Machines, Tata McGraw Hill Education 

Private Limited, 2010 

 

CSE253   3 نظم التحكم اآلتي 

ات    إجبار   1 فصل -- معمل 2 تمارين  2 محارصن

 المتطلبات:  

ه لألنمم  الخطي  للحوح و  س  –المحتوو: أاسايسٍ التح   
ه  دلاح   -التوصي  الريسض 

تمثيل النم  )المخطد الوظيف 

ه ل  
ه الت ة الللسل 

اٍ الحسل  ؛ تح يل النم  ف  التحويل  أش سح انتيس  اإلشسراٍ(؛ نم ج  النم  الداراسئي  لالمي سنياي ؛ لتعير

ددي؛ لتسر ال  لر؛ ااتقرار ال  ل يسٍ  اليف ه لالتفسضةه لالت سلةه  تح يل النم   ساتخةا  الي  نم  ؛ لقةل  إ  المتح   التنسا  

المنسات  ؛ انداء التسك ؛ تح يل اوات س  ؛ لقةل  ننمم  التح    أنواة التح   المثس   نمس  المتس    الخىط المثس   اننمم   

اٍ     لت ةدة المتعير

ه تطرحاس اإلشسراٍ لير   : ال مةه 
 نسء أنمم  التح   البتيط  ف  اللل  المتصل ل  لراج   الخ في  الريسضي  للص  ل قضس س ال ف

ه تصمي  ل تح يل    -المتص   
دد   المتت م   ف  ه ل اوات س   اليف

دراا  أنمم  التح   ل دراا  اواتقرار  ساتخةا  التح يل اللل  

 ننت  ل  ريق  ضتطا ل حصوح  ة افضل أداء  أنمم  التح   ل كيفي  اختيسر ا 

 

RSE204  ي تحويل الطاقة
ن
 2 مقدمة ف

ات    إجبار   1 فصل -- معمل - تمارين  2 محارصن

 المتطلبات: 

ه ت رو   أاس )الطسل  الشمتي    سل  الريسح    –لصفوف  تحويل الطسل   المحتوى: 
الطسلسٍ ال ة ةة لالمت ةدة لال م يسٍ ال ف

ية  ساتخةا   ي تأير  –حراري المتسشا  -التحويل الدارل –الدت   الحأوي  الطسل  المسئي (  إنتسج الطسل  الداراسئي   ساتخةا :   -التي 

  ترشية الطسل    – تحويل الطسل  ل  خ ح الخ  س الدارلضوئي  لخ  س الولود -ولي الولود انحفوري ل الولود الن

References 
1. D. Yogi Goswami, F. Kreith,  Energy Conversion, 2nd Edition, CRC Press, 2017 
2. B. Gupta , A Text book of Energy Conversion System,  Dhanpat Rai Publishing Company Ltd, January 
2008 
3. Archie W Culp, “ Principles of Energy Conversion”, McGraw – Hill, Singapore, 1991. 
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UNR241  2 مهارات االتصال والعرض 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  1 محارصن

 ------- المتطلبات:  

ه اوتصسح لاسراٍ اوتصسح:  المحتوى
 
ه  -لاسراٍ اوتصسح   -اوتصسح  م ي    -: لقةل  ف

ه للير ال فىط 
التواصل   -التواصل ال فىط 

نا  -التواصل ال مسعه الصعير  -الشخىصه  ه ل سن ال مل   -التواصل  ي  اإلنيف
 
 التواصل ف

  - رالج ا ةاد ال رلض التقة مي    –إ ةاد لإنشسء  رض تقة  ه  -: نمرة  سل   ة ال رلض التقة مي  الشفوي  لاسراٍ ال رض

 لاسراٍ كتس   ال رض التقة  ه    -حضور ال رض التقة  ه 

References: 
1. Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red Globe Press, 2016 
2. M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, Succex Publishers, 

2016  
3. Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 

4. Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi, "Communication skills " Vol.1, Students' coursebook, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2012 

 

 الثانيالفصل الدراسي  (200) مقررات المستوي 

PDE232  3 مقاومة مواد وتحليل إجهادات 

ات    إجبار    فصل 1 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 المتطلبات: 

ن اإلجهاد واالنفعال  –  المحتوى: مراجعة اإلستاتيكا  اإلجهادات العمودية واألنظمة غبر المحددة   –المفهوم والعالقة بير

 
ً
ن اإلجهاد –إس تاتيكيا   –اإلجهادات المحملة ومعامل األمان وتركبر

ً
  –اإلجهادات الحرارية والمشاكل غبر المحددة إستاتيكيا

اإلجهادات   –انحرافات القضبان   –إلجهادات علي القضبان ا  –انحناء القضبان   –إجهادات وانفعاالت القص والقص المباشر  

  –األحمال العمودية المجمعة واألحمال الالمركزية   –دائرة مور  –قيمة إجهاد القص العظمي  –اإلجهادات الرئيسية  –المجمعة 

ي خزانات الضغط –األعمدة 
ن
 الخصائص الميكانيكية للمواد واختبار المواد.  –اإلجهادات ف

References : 
1. Richard G Budynas, Advanced Strength and Applied Stress Analysis, McGraw-Hill Education, 2nd 

Ed., 1998. 

 

MPE212 3 التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية 

ات    إجبار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 RSE204 المتطلبات:  

ه ذلك أداء   -: أاسايسٍ انتقسح الحرارة  سإلش سة لالمتسدوٍ الحراري  المحتوى
أاسايسٍ أنمم  الطسل  الحراري  الشمتي     مس ف 

ه ل مو   ل   
كير  لقس ل اننمم  لير المركلة   لالتوائل الحراري    لأاواق الطسل  الحراري  الشمتي    لالتطبيقسٍ ف 

النمس    لاليف

ه المنس س   لتتخ ر  ال م يسٍ الصنس ي    لتح ي  الميس   سلطسل  الشمتي    لل سل    الم سوٍ ذاٍ الص      
ية ف  لثل التةفئ  لالتي 

 المواد     

References 

1. John A. Duffie, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th Edition ,2013 by John Wiley & Sons 
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MPE213 3 انتقال الحرارة 

ات    إجبار   2 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 -المتطلبات: 

ه   –انتقسح الحرارة  سلتوصيل  –: ااسايسٍ انتقسح الحرارة المحتوى
ه لث لر

ه ات س    ةي احسدي لثنسل 
 
انتقسح حرارة   –انتقسح الحرارة ف

ه ان  سد 
ه  –اناطح الممتةة  – سلطرق ال ةد     انتقسح الحرارة  سلتوصيل المتتقر ثنسل  ي الخسرج    –انتقسح الحرارة  سلحمل ال ي 

ي الةاخةه  انتقسح الحرارة  سل   انتقسح الحرارة  سلحمل الحر   –حمل ال ي 

References 
1. Incropera, F.P., and Dewitt, D.P., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 6th 

Ed., 2006. 

 

RSE205 3   نمذجة األنظمة الديناميكية 

ات    إجبار   2 فصل 3 معمل -- تمارين  2 محارصن

 المتطلبات:  

ه الانةا   تطبيقسٍ  المحتوى: 
 
لنيسٍ   أنمم  التوائل لالحراري     -النمسذج ف لتتش راٍ الطسل  الدارللي سنياي    اآلليسٍ   اولديف

اح النموذج  -لنقل الموج     التةفس المضعوا   لال م يسٍ الديميسئي    انتشسر   -الم سدوٍ التفسض ي    لدلاح اونتقسح  -اخيف 

دد لاواتقرار لالتببي  لفسهي  انلطس  لانصفسر للظيف  ا  ه النم  لير الخطي    -ليف
الخطي  لالح وح   -نمسذج الحسل   لقةل  ف 

ي    ي  للير التسراليف
 الثس ت   اوضطرا سٍ لنمسذج اوضطرا سٍ  نم ج  اننمم  الةانسلياي   ساتخةا  الطرق التسراليف

References 

1. Karnopp, Rosenberg and Margolis,  System Dynamics:  Modeling and Simulation of Mechatronic 

Systems, 4th Edition, Wiley, 2005. 

 

ELE231  أنظمة الخاليا الكهروضوئية   Photovoltaic Systems 3 

ات    إجبار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 : المتطلبات

   المحتوى: 

تانولوجيس    - اي  لنمول  الخ  س الشمتي    –تصاي  الخ  س الشمتي    -الشمتي  خصسئس الخ ي   -أاسايسٍ الخ  س الشمتي  

نمس   -نمس  الخ  س الدارلضوئي  المرتتط   سلشتا  –نمس  الطسل  الشمتي  الدارلضوئي  المتتقل   -تصاأ  الخ  س الشمتي  

    لنمولسٍ الخ  س الشمتي  ذاٍ الح   الدبير   –الخ  س الدارلضوئي  الا  ر  

References 
1. Wenham, S.R., Green, M.A., Watt, M.E., Corkish, R. and Sproul, A., Applied photovoltaics. Routledge, 2013   
2. Sick, F., Photovoltaics in buildings: a design handbook for architects and engineers. Routledge publishers, 

2014   
3. Femia, N., Petrone, G., Spagnuolo, G. and Vitelli, M., Power electronics and control techniques for maximum 

energy harvesting in photovoltaic systems. CRC press, 2012. 

 

 

UNR281  2 القانون وحقوق اإلنسان 

ات    إجبار   2 فصل - معمل - تمارين  2 محارصن

 ------المتطلبات: 

الاشأة التسريخي  لحقوق اونتسن   -انصوح التسريخي  الف تفي  لحقوق اإلنتسن  -ت ري  حقوق اإلنتسن لأهمأتاس    المحتوو: 
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المنممسٍ الةللي  ال سلمي  لاإلل يمي  القسئم   ة   –الفقاي  لتأصيل ت ك الحقوق لأح س  اوتفسليسٍ الةللي  الخسص   اس  لالمةارس

  -ول  الةاتور المرصو ل  حقوق اإلنتسن لالحمس   القسنوني  لاس  ة الص ية الو    لالص ية الةل  ل  –حمس   حقوق اننتسن 

   –الحمس   الو ني  لحقوق اإلنتسن  –انجالة ال سلمي  القسئم   ة حمس   حقوق اإلنتسن ) أجالة انل  المتحةة (  
 
حقوق اإلنتسن ف

ي   اإلا لي     الشا

 

RSE206 ( عل هندسة الطاقة1)  تدريب     - 

ات    إجبار   2 فصل - معمل - تمارين  - محارصن

 المتطلبات: 

اس أ ضسء هأئ  التةريس   المحتوو:  ه لراكل التةري  المتخصص  أل الماشآٍ الصنس ي  تحا إشا
 
ه ف
 قو  الط    تنفي  تةري  لا  

نسلج    سلي 

 

 األول الفصل الدراسي  (300)مقررات المستوي 

MPE314  3 محطات القوى الميكانيكية 

ات    إجبار   1 فصل -- معمل 2 تمارين  2 محارصن

 MPE111المتطلبات: 

ه ل سح لحطسٍ تولية    -ال وان  البيئي  لتولية الطسل   -المحتوو: اولتصسد الانةمه لمحطسٍ تولية الطسل  
تقنيسٍ او ت سر ف 

ه لحطسٍ   -لحطسٍ الةالح  –لحطسٍ تولية الداراسء  سلتخسر أل العسز    -لحطسٍ الطسل  النولي  أاسايسٍ   -الطسل  
أنمم  الميس  ف 

 تولية الطسل   

References 

Nag, P. K., Power Plant Engineering, Tata McGraw-Hill Education, 2002 

 

ELE322   3 ) حثية وتزامنية(   ( 2)كهربيةاالت 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 ELE221 المتطلبات:  

اٍ اإلنشسئي  لآلل  الداراسئي  الةلارة   -المفسهي  اناساي  آلل  الةلران الداراسئي   المحتوى:   المير 

كي    الن  لت ةدة ان وار: اليف الةائرة الم سفئ  ل ةاخ ي  المولةة ل  اة   ل  مسٍ أداء المسكأن   ل سدوٍ القةرة   المولةاٍ الميف 

الن : تشعيل لحرك ثس ا الحسل   تأثير اإلثسرة  ة  ةء تشعيل المحرك  المحراسٍ الحثي  ث ثي  الطور:    
لال ل   المحراسٍ الميف

كي    الةائرة الم سفئ    القةرة ل ل  الةلران   خسصي    ه ش   المحرك   اليف
ل  الةلران/الش     ةء تشعيل المحرك  التح   ف 

 المحراسٍ الحثي  أحسد   الطور: التح   الم سف   لتةء تشعيل الةائرة الداراسئي  ل محرك  

References 
1. Pyrhonen, J., T. Jokinen, and V. Hrabovcova, Design of rotating electrical machines. 2013: John Wiley & 

Sons. 
2. Lipo, T.A., Introduction to AC machine design. Vol. 63. 2017: John Wiley & Sons . 
3. Hindmarsh, J., Electrical machines & their applications. Vol. 1. 2014: Elsevier. 
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MPE323  3                                              معدات التحكم 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 MPE121 المتطلبات:  

ه ت مل  سلاواء المضعوا   -تولية لتوزيةةةة  الاواء  -أاسايسٍ أنمم  التح    سلاواء المضعوا  : المحتوى
  -لاونسٍ المنمول  ال ف

ه تصمي  إجراءاٍ نمس  التح   
  -أاسايسٍ نمس  التح   الايةرلليكه  -ألث   لتطبيقسٍ أنمم  ت مل  سلاواء المضعوا  -الاوال 

التح     –ألث   لتطبيقسٍ   -إجراءاٍ تصمي  نمس  التح   الايةرلليكه  -الماونسٍ الايةرللياي   -الموائ  الايةرللياي  

( المف  –المحرك المؤازر   –الدارللي سنيكه )لحرك الخطوة  خطوة  ه  تسح الدارل 

References 

1. Norman S. Nise, Control Systems Engineering, Wiley, 7th Ed., 2015. 

 

MPE313  يد والتكييف  3 منظومات التبر

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 MPE213 المتطلبات:  

ية  سلعسز   المحتوى:  ية   –دلرة انضعسا التخسر  –دلراٍ التي    –الماثفسٍ   –الضوالد   –الةلراٍ المت ةدة الضعوا  –لاسئد التي 

ية  سنضعسا التخسر  –المتخراٍ   –لاسئل التمةد  ي  ل م يسٍ تاأي  الاواء  –المنمول  المت سل   ل تي  دلرة   –الخريط  التياوليف

تصمي  جاسز   –نقل لتوزيةةةة  الاواء   –حتس  انحمسح    –ا تتسراٍ تصميمي   –قي  لتاأي  الاواء ال م يسٍ التطبي  –التصسب التخسر  

ية لير تق ية     –لحةاٍ التح     –لتاأي  الاواء   نم  تي 

References 

Arora, C., P., Refrigeration and Air Conditioning, McGraw-Hill, 2009 

 

UNR364    ي
 2 تقييم األثر البيت 

ات    إجبار   1 فصل - معمل - تمارين  2 محارصن

 المتطلبات: 

ه  المحتوى: 
ه دراا  تقي  انثر البأ  

ه   –المفسهي  لالمتسدئ اناساي  ف 
ه لةراا  تقي  انثر البأ  

ت سلي  لفوائة تقي     –اإل سر القسنول 

ه 
ه   –انثر البأ  

ه لأدلاٍ اإلدارة البيئي    –لنا ي  دراا  انثر البأ  
ا د   ر  دراا  انثر البأ  

 اليف

References 
1. Glasson, J. and Therivel, R., 2013. Introduction to environmental impact assessment. Routledge   
2. Therivel, R., Wilson, E., Heaney, D. and Thompson, S., 2013. Strategic environmental assessment. 

Routledge   
3. Wathern, P. ed., 2013. Environmental impact assessment: theory and practice. Routledge. 
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 الثانيالفصل الدراسي  (300)مقررات المستوي 

RSE308  ي طاقة الرياح
ن
 3 مقدمة ف

ات    إجبار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 MPE121 المتطلبات:  

ه  سل  الريسح   -المحتوو: أاسايسٍ  سل  الريسح 
 
نمري     -تقنيسٍ لأدلاٍ ليسس الريسح  -القوو المؤثرة  ة الريسح لالقةرة المتسح  ف

الةانسلي س الاوائي : الم سدوٍ اناساي    اواتمراري    اللخ  لل سدوٍ الطسل    تطبأس حتس  ل سدل  اللخ  ل تح   ة ال ت   

ه ان  سد 
الن   -المولةاٍ المتتحث   -المولةاٍ المتتخةل  ل  توراينسٍ الريسح: لولة التيسر المتتمر   - ثنسل  لاجا     -المولةاٍ الميف 

 هي ل لولةاٍ  سل  الريسح  

References 
1. Heier, S., 2014. Grid integration of wind energy: onshore and offshore conversion systems. John Wiley & 

Sons. 
2. Houpis, C.H. and Garcia-Sanz, M., 2012. Wind energy systems: control engineering design. CRC press. 
3. Ali, M.H., 2016. Wind energy systems: solutions for power quality and stabilization. CRC Press 

 

RSE309  3 نظم تخزين الطاقة 

ات    إجبار   2 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 RSE204 المتطلبات:  

ه تطبيقسٍ الشتا  لالمركتسٍ  -الحسج  إ  تخ ي  الطسل   -: أنواة تقنيسٍ تخ ي  الطسل  المحتوى
الط     -تقةار تخ ي  الطسل  ف 

خصسئس التطسريسٍ المخت ف    لالت وك  م ةوٍ لخت ف    للمسهر   -أنمم  التطسريسٍ  - ة  سل  التيسراٍ لااتخةا  التخ ي  

اننمم    -تخ ي  الطسل  المعنس يتي  فسئق  التوصيل   -لحةاٍ لحل  الماثفسٍ الفسئق   -أنمم  إدارة التطسريسٍ   -الشح  

ه الُمضخ  -المي سنياي  
  الحةافسٍ ال م ي    -لواد التخ ي  الحراري    -أنمم  التخ ي  الحراري   -التخ ي  المسل 

References 
1. Kaldellis, J.K. ed., 2010. Stand-alone and hybrid wind energy systems: technology, energy storage and 

applications. Elsevier . 
2. Hirose, K., 2010. Handbook of hydrogen storage: new materials for future energy storage. John Wiley & 

Sons. 

3. Dincer, I. and Rosen, M., 2002. Thermal energy storage: systems and applications. John Wiley & Sons. 

 

ELE333  ونيات القوى وتطبيقات  3    إلكب 

ات    إجبار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ECE211   :المتطلبات

دد    –لحووٍ التيسر المتتمر/ التيسر المتتمر  -تحويل  سل  لض  التتة ل  لتسدئ  :  المحتوى  واكس  التيسر المتتمر/ التيسر الميف

ه  -لحووٍ الرن ر    -تقنيسٍ تق يل التوافقيسٍ ف  ال واكس   -ل راد ل  الشتا  الداراي  
لنيسٍ القوو   –المعير الح فف  تطبيقسٍ إلديف

 اراي   ف  الطسل  المت ةدة لالشت سٍ الد

References 
1. Bimbhra, P.S. and Kaur, S., 2012. Power electronics (Vol. 2). Khanna publishers . 
2. Akagi, H., Watanabe, E.H. and Aredes, M., 2017. Instantaneous power theory and applications to power 

conditioning . John Wiley & Sons . 
3. Rashid, M.H. ed., 2017. Power electronics handbook. Butterworth-Heinemann . 
4. Femia, N., et al., Power electronics and control techniques for maximum energy harvesting in photovoltaic 

systems. 2012: CRC press. 
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RSE311  2 سياسات واقتصاديات الطاقة 

ات    إجبار   2 فصل - معمل -- تمارين  2 محارصن

 المتطلبات:  

  -الطسل  لالت سيش   ر  الطسل  لالتيسا  لالتانولوجيس لاولتصسد  حسل  :  المحتوى
ً
 لثقسفيس

ً
 لايسايس

ً
:  يئيس أاواق   - ة  اليق ر  لالتأثير

التحة سٍ التقني  لالتيساي  لةلج لصسدر الطسل    -الطسل  التة    ل نقل  -إنتسج الداراسء: التيساسٍ لاولتصسد سٍ  -الداراسء 

 . ة الطسل  ايسا  كفسء  -المت ةدة 

 

ARC311  ي
ن
 2 الذكية  المبائ

ات    إجبار   2 فصل - معمل - تمارين  2 محارصن

 المتطلبات:  

ه ال مسرة القة م   ل س المب   للاونستا    :  المحتوى
 
ه ال كي    ت سري   تسريةةةةخ لوجل خسب  سلتقنيسٍ ال كي  ف

لقةل     المتسل 

هس ل  النم   تحت ر  جودة الاواء   تأثير البيئ  المحيط   ة ل س المب    التةفئ  لالتاوي  لتاأي  الاواء لاإلضسءة لانل  للير

س لوظسئ   الةاخةه ل  خ ح ال م يسٍ ال  
ً
كي    لأجالة اواتش سر   لالمشع ٍ   لالرلسئس الةليق    لجم  البيسنسٍ لإدارتاس لفق

ه 
ه ل متسل 

ه     لخةلسٍ ان مسح الت سري   ساتخةا  المتتش راٍ   لتق يل ااتخةا  الطسل    لتق يل التأثير البأ  
 لل مو سٍ المتسل 

 

 -     ( عل هندسة الطاقة2)  تدريب 

RSE312  ات  إجبار   2 فصل - معمل - تمارين  - محارصن

 المتطلبات: 

اس أ ضسء هأئ    : المحتوى ه لراكل التةري  المتخصص  أل الماشآٍ الصنس ي  تحا إشا
ه ف 
 قو  الط    تنفي  تةري  لا  

نسلج التةريس    سلي 

 

 األول الفصل الدراسي  (400) مقررات المستوي 

RSE413 3      تصميم منظومات الطاقة 

ات    إجبار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 RSE311المتطلبات:  

الةراا    -اختيسر الم ةاٍ  -التحت ر   -تخطيد التولية  - الموثولي  لاوتسحي   -أنواة أنمم  الطسل    التابؤ  سنحمسح    : المحتوى

تقةار الت  ف  لاوق الطسل  التطوير المت سلل ل منت سٍ   ال مل ال مسعه   التح يل   اوختتسر   الةرااسٍ   -التقني  لاولتصسد   

   اختيسر الم ةاٍ   تقةار الت  ف    اولتصسد الانةمه 
ٍ   الت سري    النم ج    التحت ر     تتويس المنت سٍ لاوتصسو

References 
1. D. Newnan, T. Eschenbach, J. Lavelle, Engineering Economic Analysis 13th Edition, Oxford University Press; 

2017 . 
2. G. Mulukutla, Power System Analysis and Design, 5th Edition, Cenage Learning; 2012 . 
3. Y.Jaluria, Design and optimization of thermal systems, 2nd edi0tion McGraw Hill, 2007 . 
4. K. Deb, Optimization for engineering design - algorithms andexamples, Prentice Hall, 1995. 

 

ELE413                   3 تحليل نظم القوى الكهربية 

ات    إجبار   1 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 ELE112المتطلبات:  

  –انخطسء المتمسث     -حتس سٍ نمس  الوحةة  –نم ج  نم  القوو الداراي    -: خصسئس انحمسح الداراي  لل سل تاس المحتوى

تح يل تةفس القةرة  ساتخةا  الطرق المخت ف :  ريق  جسلس   ريق  جسلس ايةح      -انخطسء لير المتمسث    -المركتسٍ المتمسث   

      -تصسدو لنم  القووالتشعيل اول  - ريق  نأوت  رافت  
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References 
1. D. Newnan, T. Eschenbach, J. Lavelle, Engineering Economic Analysis 13th Edition, Oxford 

University Press; 2017 . 
2. G. Mulukutla, Power System Analysis and Design, 5th Edition, Cenage Learning; 2012 . 
3. Y.Jaluria, Design and optimization of thermal systems, 2nd edi0tion McGraw Hill, 2007 . 
4. K. Deb, Optimization for engineering design - algorithms and examples, Prentice Hall, 1995. 

 

ENG412 وعات  2 إدارة المشر

ات    إجبار   1 فصل - معمل - تمارين  2 محارصن

 ---المتطلبات: 

ل سٍ الانةاي   : المحتوى ل سٍ الانةاي   -إدارة المشا ه   -تخطيد المشسريةةةة    -ال قود الانةاي   -تنفي  المشا
 
جةلل  لالتح   ف

لة  لة دلرة حيسة   -تح يل المخس ر  -اولتصسد الانةمه  -المشا   القوان ر  لانخ ق   -المشا

References: 
1. Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
2. Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. Pearson, 2014. 

3. Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 

 

RSE415  الطاقة الحيوية 
ن
 2 مقدمة ف

ات    إجبار   1 فصل - معمل - تمارين  2 محارصن

 المتطلبات:  

لودانسلياي  ل تفس  ٍ الديميسئي  ه الدت   الحأوي  لالطسل  الحأوي      -المحتوو: اناسايسٍ الثير
نمري   م يسٍ إنتسج   -لقةل  ف 

التقنيسٍ لال م يسٍ الحأوي    -تقنيسٍ التوصي    -اإلنتسج ال مةه ل طسل  الحأوي  لالولود الحأوي  -الطسل  الحأوي  لالولود الحأوي 

تصمي  للرالت  الطسل    -نم  التح   ف  انتسج العسز الحأوو  -ااتخةا  العسز الحأوي لتولية الداراسء  –د الحأوي إلنتسج الولو 

القضس س التقني  لاولتصسد     -النم ج  لالتحت ر  ل  العسز الحأوي ل م يسٍ الولود الحأوي  -الحأوي  لتولية الولود الحأوي 

 لالبيئي   

References  : 
1. Clark, J.H. and F. Deswarte, Introduction to chemicals from biomass. John Wiley & Sons, 2015   
2. Lee, J.W., Advanced biofuels and bioproducts, Springer Science & Business Medi, 2012 . 
3. Aresta, M., A. Dibenedetto, and F. Dumeignil, Biorefinery: from biomass to chemicals and fuels. 

Walter de Gruyter, 2012 

 

RSE416 ( وع ي هندسة1مشر
ن
الطاقة ( ف  3 

ات    إجبار   1 فصل 3 معمل - تمارين  2 محارصن

 400المتطلبات: الوصول للمستوى 

 ٍ ل س  الاةس: التةري   ة حل لشس ل لال ي  ل ة ال مل ال مسعه لإدارة المشا

لة   -جم  البيسنسٍ  -الح وح ت أ ر     -المحتوو: صيسل  المش     كتس      -لنسلش  لتح يل النتسئج   -تطبأس ال مل المنسا  ل مشا

 التقسرير الناسئي   
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 الثانيالفصل الدراسي  (400) مقررات المستوي 

ELE414                   ي منظومة الطاقة
ن
 3 التحكم ف

ات    إجبار   2 فصل - معمل 2 تمارين  2 محارصن

 ELE413 المتطلبات:  

دد  -تصاي  نمس  الطسل  ل رق تشعي ا   -الحمل لالتصسد سٍ التشعيل  لراكل  المحتوو:  ه الطسل  لاليف
 
المولةاٍ لنم ج    -التح   ف

دد   -الحمل  ه ال اة لاليف
 
ا ط   -لحةاٍ التح   ف ه الشت سٍ الم للل  لالميف

 
ه   -أاسايسٍ ااتخةا  التح   اآل ه ل مولةاٍ ف

 
التح   ف

دد المرن )جاة الشت سٍ الداراسئي   وااط  نم  لرالت  أنمم  الطسل  الداراسئي  لالتح   فأاس     -(FACTSس  نقل التيسر الميف

References 
1. Grigsby, L.L., Power system stability and control. CRC press. 2016 . 
2. Sastry, S., Nonlinear systems: analysis, stability, and control (Vol. 10). Springer Science & Business Media. 

2013 . 
3. Pai, M.A., Energy function analysis for power system stability. Springer Science & Business Media. 2012. 

 

ELE415  3 حماية منظومة القوى الكهربية 

ات    إجبار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE413 المتطلبات:  

ه حمس   نم  القوو   -القوا   الداراي   أاسايسٍ :  المحتوى
لتسدئ   -أجالة لط  الةائرة )المصاراٍ   لوا   الةائرة(  -لقةل  ف 

حيل  حمس     -حمس   اآلوٍ الةلارة  -الحمس   الرلمي   -الحمس   المتسفي   -الحمس   ل  التيسر اللائة  -لحووٍ انجالة   -اليف

 حمس   المع  سٍ لالقضتسن    -المحووٍ 

References 
1. Meliopoulis, A.S., 2017. Power system grounding and transients: an introduction. Routledge . 
2. Gonen, T., 2015. Electrical power transmission system engineering: analysis and design. CRC press . 
3. Gomez-Exposito, A., Conejo, A.J. and Canizares, C., 2018. Electric energy systems: analysis and operation. 

CRC press. 

 

UNR461  2 آداب وأخالقيات المهنة 

ات    إجبار   2 فصل - معمل - تمارين  2 محارصن

 UNR281المتطلبات:  

السٍ ت س  الم تم   -المتسدوء ال سل  نخ ليسٍ المان   المحتوى:    -الت وك  -كش  المخسلفسٍ   -لتئوليسٍ المانةس  -اوليف 

 درااسٍ حسل  للضس س  سل   

References: 
1. Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, "Thinking like 

an engineer", Published by Pearson 2018. 
2. Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, CA: 

Wadsworth, 2000 

 

RSE417 وع ي هندسة (2) مشر
ن
 3      الطاقة  ف

ات    إجبار   2 فصل 3 معمل - تمارين  2 محارصن

 400المتطلبات: الوصول للمستوى 

لة   -جم  البيسنسٍ  -ت أ ر  الح وح   -المحتوو: صيسل  المش     كتس      -لنسلش  لتح يل النتسئج   -تطبأس ال مل المنسا  ل مشا

 التقسرير الناسئي   
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 ( 1) اختياريمقرر  :االختياريةالمقررات 

ELE324  ي  3 الجر الكهرئر

ات    اختيار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE221- ELE322المتطلبات:  

ه  -حرك  القطسراٍ لااتا ك الطسل   -ال ر  أنمم   المحتوى:  لنحنيسٍ ش  /اللل   للي سنياي  حرك     -أنمم  ال ر  -ال ر الدارل 

ه لحراسٍ ال ر  -لحراسٍ ال ر الداراي   -القطسر 
 
ه ف
 
ه  رق الفرل   الداراي   -التح   ف إ سدة   –لللداٍ الطسل  ننمم  ال ر الدارل 

أنمم    -المحراسٍ لالتطسريسٍ ل تيسراٍ الداراسئي   -أنواة التيسراٍ الداراسئي  لالمركتسٍ الا أن   -المركتسٍ الداراسئي   -التولية 

ه    التحريك ل  ر الدارل 

References  : 
1. L W. Gant, Elements of Electric Traction, BCR publishing 2009 
2. Gonzalo Abad, Power Electronics and Electric Drives for Traction Applications 1st Edition, wiley 2016 

 

ELE334  ي نظام الطاقة
ن
 3 تطبيقات ف

ات    اختيار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE333    المتطلبات:  

ه    - PLC: أاسايسٍ المحتوى
)لللد الطسل    لحةة    PLC(   تطبيقسٍ لأنواة المحووٍ   اختيسر لاونسٍ  PLC)المخطد الصنةلفف

ه  
(    أنواة المةخ ٍ لالمخرجسٍ /  PLCالم سل   المرك ي    لسئم  المةخ ٍ/المخرجسٍ   نطسلسٍ نسلل اوتصسح المتوفر ف 

تطبيقسٍ    -  PLCصيل أجالة اإلدخسح / اإلخراج   التطور ف  ل مسري   لفسهي  لصةر التش    تشعيل المحووٍ  ة التوازي   تو 

اٍ  :SCADAنمس  ا سدا  ل / لحط  الطسل  الشمتي  / لصن  الص  (   حتس  لتعير
     SCADA)النفد لالعسز / المصن  / الميف

اٍ  ل يسٍ لمتعير ٍ   SCADAلاختيسر أاسس الي  ا    لإنشسء لس ةة  يسنسٍ ل متعير

References  : 
1. Bolton, William. Programmable logic controllers. Newnes, 2015 . 
2. Mini S. Thomas, John Douglas McDonald, Power System SCADA and Smart Grids, 1st Edition, CRC Press; 

2015 
3. Rajesh Mehra, Vikrant Vij, PLCS & SCADA Theory and Practice, university science Press, 2011 

 

ELE314  3 نظم الطاقة الهجينة 

ات    اختيار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE308 –ELE 231 المتطلبات: 

ه أنمم  الطسل  الا أن    -نم  الطسل  الا أن : للا س أنمم  الطسل  الا أن    :  المحتوى
تصمي  نمس  الطسل    -أهمي  التخ ي  ف 

ه   –الا أن  القسئ   ة لنح   الحمل  
حتس  ا سٍ أنمم  الطسل  الا أن    ل ولسٍ ت سلل لصسدر الطسل  المت ةدة: التحة سٍ ف 

ه الشتا   
الحسج  إ  الحفسظ  ة ال اة داخل النطسق لتق تسٍ   -أثير التوافقيسٍ  ة جودة الطسل  ت -دلج المصسدر المت ةدة ف 

نمرة  سل     -آلي  تلال  الطسل  ل  المصسدر المت ةدة ل  الشتا   -تقنيسٍ ال سكس للحوح الطسل   -ال اة بتب  الت سلل المت ةد 

ه تواجا تصمي  دلج الطسل  ل  لصسدر التولي
ه نم ج  الطبي   المتقط     -ة الخسرجي  ل  الشتا   ة التحة سٍ ال ف

التحة سٍ ف 

 .ل طسل  المت ةدة ل  لنمول  الطسل 

References  : 
1. Hossain, Jahangir, Mahmud, Apel, Renewable Energy Integration: Challenges and Solutions, Series: Green 

Energy and Technology, springer, 2014 
2. Felix A. Farret, M. Godoy Simões, Integration of Alternative Sources of Energy Wiley-IEEE Press, December 

2005 . 
3. N. Mohan; T.M. Undeland; W.P. Robbins, Power Electronics, Converters, Applications and Design”, John 

Wiley and Sons, 1995. 
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MPE315  ي الهندسة الميكانيكية1اختيار  )مقرر
ن
( ف  3 

ات    اختيار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 المتطلبات: 

لة    :  المحتوى ه لوضو سٍ لتنو    اتاون جاة المشا
 
المقرراٍ اوختيسري  هه  تسرة    لشسريةةةة  فصل درامه  قو   اس الط   ف

ه ل  لص  ل فارة لالتصمي    ل  اإلشسرة إ  اند يسٍ ذاٍ الص       أاس التح يل لاواتنتسجسٍ  الحة انلىص ل ةد  
لالتقرير الناسل 

لة هو   ه فريس المشا
 
     ط   ل  الط   اختيسر لاحة ل  المواد التسلي :      10الط   ف

 ل سل   الميس   -1

 تانولوجيس العسز الطبي ه  -2

 خطوا اننس ي   -3

 تانولوجيس التخسر -4

 خ  س الولود  -5

 

 ( 2) اختياريمقرر  :االختياريةالمقررات 

ELE325                                                        ي  3 نظم التحريك الكهرئر

ات    اختيار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE324  المتطلبات:  

ه    لقةل   المحتوى:  ه    -ل تحريك الدارل  نم  التحريك ذاٍ لحراسٍ التيسر    –اختيسر لقننسٍ المحرك  -دانسليايسٍ التحريك الدارل 

الن    -نم  التحريك ذاٍ المحراسٍ الحثي    -المتتمر    -نم  التحريك ذاٍ المحراسٍ الخسص    -نم  التحريك ذاٍ المحراسٍ الميف 

   نم  التحريك ذاٍ المحراسٍ الموفرة ل طسل 

References  : 
1. J. Pyrhonen, V. Hrabovcova, Electrical Machine Drives Control: An Introduction 1st Edition, Wiley, 2016 
2. S.-Ki Sul, Control of Electric Machine Drive Systems, Wiley-IEEE Press, 2011 

 

ELE335   3 شبكات توزي    ع الجهد المنخف 

ات    اختيار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE334  المتطلبات:  

الموص ٍ لالكس  ٍ   –لوحسٍ توزيةةةة  ال اة المنخفا لالمتواد   –ال اة المنخفا لالمتواد: نمرة  سل   شت سٍ  المحتوى: 

لي  لالماشآٍ الصنس ي   –التأريا لالت ل    –أنمم  اإلضسءة الةاخ ي  لالخسرجي   – ه المي  
ه المتسل 

ه ف 
  –حتس  الحمل الداراسل 

ه المي   
ه المتسل 

ه    –لي  لالماشآٍ الصنس ي  تصمي  أنمم  انا ك الداراسئي  ف  كأتسٍ الداراسئي  لألتواسد الدارل 
تصمي    –راولسٍ اليف

اٍ(   –لمرضسٍ اوتصسح  –الاوات   –الم  ولسٍ  –الصوٍ   –شت سٍ اننمم  الخسص  )أنمم  اإلن ار   المرالت  لالكسلير

References  : 
1. Kasikci, Analysis and Design of Low‐Voltage Power Systems: An Engineer's Field Guide, Wiley‐VCH Verlag 

GmbH & Co. KgaA, 2004 
2. L. Mischler Electrical installation guide, Schneider Electric S.A, 2016 
3. T. Schmelcher, Low-Voltage Handbook. Technical reference for switchgear, controlgear and distribution 

systems, Siemens Aktiengesellschaft, Berlin , 1982 

 

ELE315 3 تكنولوجيا الشبكات الذكية 

ات    اختيار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE314  المتطلبات:  

لصط حسٍ   -الخصسئس الرئيتي  ل شتا  ال كي   -نشأة شتا  الطسل   -اناساي  ننمم  الطسل  الداراسئي   ال نسرص   المحتوى: 

ااتي س  جمأ    -اواتقرار  -الدفسءة  -التشعيل اولتصسدي  -انل   -خصسئس الشت سٍ  الحةاث : الموثولي   –الشتا  ال كي  

تقنيسٍ   –اواتش سر لالقيسس  ساتخةا  تقنيسٍ القيسس المتقةل   -ٍ المت سل   اوتصسو  -التحت ر   -خيسراٍ التولية لالتخ ي  
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 دلج الطسل  المت ةدة لأنمم  تخ ي  الطسل     –الشت سٍ المصعرة 

References  : 
1. Borlase, S., Smart grids: infrastructure, technology, and solutions. CRC press, 2016. 
2. Uslar, M., et al., Standardization in smart grids: introduction to IT-related methodologies, architectures and 

standards, Springer Science & Business Media, 2012. 
3. Rajakaruna, S., Shahnia, F. and Ghosh, A., Plug in electric vehicles in smart grids. Springer Verlag, Singapor, 

2016. 

 

MPE316  ي ( 2)  اختيار مقرر
ن
الهندسة الميكانيكية ف  3 

ات    اختيار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 MPE315 المتطلبات: 

لة    :  المحتوى ه لوضو سٍ لتنو    اتاون جاة المشا
 
المقرراٍ اوختيسري  هه  تسرة    لشسريةةةة  فصل درامه  قو   اس الط   ف

ه ل  لص  ل فارة لالتصمي    ل  اإلشسرة إ  اند يسٍ ذاٍ الص       أاس التح يل لاواتنتسجسٍ  الحة انلىص ل ةد  
لالتقرير الناسل 

لة هو   ه فريس المشا
 
     ط   ل  الط   اختيسر لاحة ل  المواد التسلي :      10الط   ف

 دانسلي س الموائ  الحتس ي   -1

 الدت   الحأوي   -2

 التح   الايةرلليكه  -3

 الطسل  الشمتي   -4

ه الطور  -5
 الشيسن ثنسل 

 ( 3) اختياريمقرر  :االختياريةالمقررات 

ELE421  3 تكنولوجيا السيارات الكهربائية 

ات    اختيار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE325  المتطلبات:  

ه التيسراٍ الداراسئي   لقةل   المحتوى: 
خصسئس   -الم سارة  -التح    -التح يل  -التصمي   -لتةأ  مل التيسراٍ الداراسئي :   -ف 

أاسايسٍ   -الشح  ال كه  -شح  التيسراٍ الداراسئي    -تانولوجيس التطسريسٍ   -الخ في  ال سل   ل مركتسٍ الا أن   -التشعيل 

 التشعيل الراسعه   إ سدة التولية   -تشعيل المحرك  -أنواة المحراسٍ  الداراسئي   –المحرك 

References  : 
1. Tom Denton, Electric and Hybrid Vehicles, Institute of the Motor Industry (IMI), 2016 
2. Rajakaruna, S., Shahnia, F. and Ghosh, A., Plug in electric vehicles in smart grids. Springer Verlag, Singapor, 

2016 . 
3. James Larminie, John Lowry, Electric Vehicle Technology Explained, 1st Edition, Wiley; 2003 

 

ELE418  3 استغالل الطاقة الكهربائية 

ات    اختيار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE335  المتطلبات:  

ه اإلضسءة  -الحتس سٍ لالتصمي   -لخططسٍ اإلضسءة   -اإلضسءة الداراسئي    المحتوى: 
ه  -تصمي  لحةة التح   ف 

  -التتخ ر  الداراسل 

ه  -التتخ ر   سلحط  -التتخ ر    سلمقسللسٍ  –لقسرن  ل   رق التتخ ر  انخرو 
لل  :   -القوس فرن   -التتخ ر  اإللديف ه

ال حس  الداراسل 

(: لتةأ تاأي  الاواء   ضعد  HVACالتتخ ر  لالتاوي  لتاأي  الاواء ) –أنمم  التاأي   -اننواة لالم ةاٍ لالتقنيسٍ الحةاث  

ية صةاس ل بيئ   ية   التي  داٍ الميس   -التخسر   دلرة التي  ية لتاأي  الاواء للي  ه التي 
ال م يسٍ   - الةلائر الداراسئي  المتتخةل  ف 

ه   -الدارلكيميسئي  
ه   -التح يل الداراسل 

 الط ء الداراسل 

References  : 
1. L. Bloch, The Science of Illumination; an Outline of the Principles of Artificial Lighting, Hard Press Publishing, 

2012 
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2. Er. R. K. Rajput, Utilization of Electrical Power, Firewall Media, 2006 
3. E. O. Taylor, Utilization of Electric Energy in SI Units, Orient BlackSwan/ Universities Press, 2015 

 

PWE411  3 نظام معالجة الرصف الصيي 

ات    اختيار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 UNR364 المتطلبات:  

  لتط تسٍ جودة ل سل   ليس  الرصس الصجه  أ مسح ل سل   ليس  الرصس  الصجه لترصفسٍ ليس  الرصس   خصسئس  المحتوى: 

اي    : الم سل   المتةأ   لانللي  )الم سدل   فصل ال يوٍ  الت وي (  اليف  م يسٍ التاوي  لأاسايسٍ الم سل   البأولوجي      –الصجه

 س  الرصس لالحمأة امصةر ل طسل   اميسٍ الحمأة النست   ل رق الم سل    ل سل   لي

 

ELE416  3 مراجعة وترشيد الطاقة 

ات    اختيار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE315  المتطلبات:  

 -لخططةةسٍ اةةسنك -لةةؤشا الت  فة  -الطسلة  لةةؤشا  -أنةةواة لراج ةةسٍ الطسلة  -لفةةسهي  ااساةي : المصةةط حسٍ ل الت ريفةسٍ  المحت  وى: 

 ال م يةةةةسٍ الصةةةةنس ي 
 
 لحطةةةةسٍ القةةةةوو -لراج ةةةة  الطسلةةةة  ف

 
 المتةةةةسل   المحراةةةةسٍ  سليةةةة  الدفةةةةسءة:  -لراج ةةةة  الطسلةةةة  ف

 
لراج ةةةة  الطسلةةةة  ف

كأبي   -ال والل المحةدة ل دفسءة ة -الخصسئس اليف لل القةةرة: تحت ر  كفسءة المحرك   تحت ر  ل س   -ال مل تحا دلراٍ لاج  لتعير

تةأثير التوافقيةسٍ ل أاةسلي  الةتح   ف  المحراةسٍ  ةة ل سلةل القةةرة  أجاةلة ليةسس  -تحة ة ا سٍ ل ألسك  الماثفسٍ - رق التحت ر  

لج ف  ترشةةةةية  -أجاةةةلة ليةةةةسس اواتضةةةسءة -اوزدلاج الحةةةةرارو -لتةةة  ٍ البيسنةةةةسٍ -الطسلةةة : الةةةةواتمأيف  تطبيقةةةةسٍ الةةةةتح   المةةةنطفف المةةةةي 

ل سٍ ترشية الطسل الطسل   التح   .يل اولتصسدو لمشا

References  : 
1. Marudhai Vivek, Pannerselvam Sundaramoorthy, Vijayaraj S. , Energy Audit and Conservation,  Lap Lambert 

Academic Publishing, 2017 
2. Sonal Desai, Handbook of Energy Audit , McGraw Hill Education (India) Private Limited, 2015 . 
3. Barun Kumar De, Energy Management: Audit and Conservation, Vrinda Publications P Ltd.; 2nd edition, 

2014 

 

MPE411  ي ( 3)  اختيار مقرر
ن
الهندسة الميكانيكية ف  3 

ات    اختيار   1 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 MPE316    المتطلبات: 

لة    :  المحتوى ه لوضو سٍ لتنو    اتاون جاة المشا
المقرراٍ اوختيسري  هه  تسرة    لشسريةةةة  فصل درامه  قو   اس الط   ف 

ه ل  لص  ل فارة لالتصمي    ل  اإلشسرة إ  اند يسٍ ذاٍ الص       أاس التح يل لاواتنتسجسٍ  الحة انلىص ل ةد  
لالتقرير الناسل 

لة هو   ه فريس المشا
     ط   ل  الط   اختيسر لاحة ل  المواد التسلي :      10الط   ف 

 تصمي  المتسدوٍ الحراري   -1

 ل سفح  الحرائس  -2

ية المتقةل   -3  أنمم  التي 

 تحويل الطسل  المتقةل   -4

ية لتاأي  الاواء  -5 ه لنمولسٍ التي 
 التح   ف 
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 ( 4) اختياريمقرر  :االختياريةالمقررات 

ELE422    3              أنظمة الطاقة والمركبات الكهربائية 

ات    اختيار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE421 المتطلبات:  

ه شح  التيسراٍ الداراسئي     المحتوى: 
 
لنيسٍ القوو لالمحووٍ لال سكتسٍ  -ت سلل لصسدر الطسل  المت ةدة ف   -أاسايسٍ إلديف

خ  س الولود لالتطسريسٍ لإدارة التطسريسٍ لأنمم    -أنمم  الطسل   -دانسليايسٍ المركتسٍ لالتح   لانداء لإدارة الطسل  أاسايسٍ  

ه    -أنمم  تللية لإدارة  سل  التيسرة )التطسري    خ  س الولود(  -الشح 
 
دلج المركتسٍ الداراسئي  ل  لصسدر الطسل  المتقط   ف

لحطسٍ شح  التطسري    المحووٍ   أجالة   -الباي  التحتي  ل شح  / التفريةةةةغ ل تيسراٍ الداراسئي   -ي  لنمول  الطسل  الداراسئ

 التح    

References  : 
1. Rajakaruna, S., Shahnia, F. and Ghosh, A., Plug in electric vehicles in smart grids. Springer Verlag, Singapor, 

2016 . 
2. Borlase, S., Smart grids: infrastructure, technology, and solutions. CRC press, 2016 

 

ELE419 3 تكنولوجيا اإلضاءة 

ات    اختيار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE418  المتطلبات:  

اضسءة المصسن  لالماشآٍ التاني    –اإلضسءة الةاخ ي    -الحتس سٍ لالتصمي   -لخططسٍ اإلضسءة  -اإلضسءة الداراسئي     المحتوى: 

ه اإلضسءة   - رالج توفير الطسل  -لالصنس ي    
تصمي  أجالة   -اإلشعسح أجالة ااتش سر ضوء الناسر لأجالة ااتش سر  -التح   ف 

ه اوضسءة  
 التح   ف 

References  : 
1. Robert Karlicek  et al., Handbook of Advanced Lighting Technology, Springer, Cham, 2017 
2. L. Bloch, The Science of Illumination; an Outline of the Principles of Artificial Lighting, HardPress Publishing, 

2012 
3. R. John Koshel, Illumination Engineering, Wiley-IEEE Press, 2013 

 

ELE417 3 أسواق الطاقة 

ات    اختيار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 ELE416  المتطلبات:  

ه ظل هيس ل التوق المخت ف     -أنمم  التوق المقسرن   -أاواق الطسل   آلي   المحتوى: 
هنةا  اوق النفد   -تحة ة انا سر ف 

ه أاواق   -لراراٍ اإلراسح لالبنسء ال ة ة  -تصمي  اوق الداراسء   -لالعسز لالفح  لالداراسء 
الشت سٍ ال كي  لالطسل  المت ةدة ف 

ه ا  -الداراسء 
ه ذلك تق تسٍ الط   لانا سر لااتخةا  المشتقسٍ المسلي  المخس ر لإدارة المخس ر ف 

تأثير ات سهسٍ    -لطسل   مس ف 

ح   ة صنس   الطسل     التوق المسلي  لالتيساسٍ الحسلي  لالمقيف

References  : 
1. Tom James, Energy Markets: Price Risk Management and Trading, John Wiley & Sons Pte Ltd, 2008. 
2. Davis W. Edwards, Energy Trading and Investing: Trading, Risk Management and Structuring Deals in the 

Energy Market, 1st Edition, McGraw-Hill Education; 2009. 

 

MPE412  ي ( 4)  اختيار مقرر
ن
الهندسة الميكانيكية ف  3 

ات    اختيار   2 فصل 1.5 معمل 1 تمارين  2 محارصن

 MPE411    المتطلبات: 

لة    :  المحتوى ه لوضو سٍ لتنو    اتاون جاة المشا
المقرراٍ اوختيسري  هه  تسرة    لشسريةةةة  فصل درامه  قو   اس الط   ف 

ه ل  لص  ل فارة لالتصمي    ل  اإلشسرة إ  اند يسٍ ذاٍ الص       أاس التح يل لاواتنتسجسٍ  الحة انلىص ل ةد  
لالتقرير الناسل 
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لة هو   ه فريس المشا
 
     ط   ل  الط   اختيسر لاحة ل  المواد التسلي :      10الط   ف

   الدارل حرارياننمم   -1

 كفسءة الطسل    -2

 أنمم  الولود  -3

ه النم  المي سنياي   -4
 
 ل تسٍ ف

ه ت مل  سلحرارة  -5
ية ال ف  أنمم  التي 
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 أوالً: تعريف البرنامج 

القرن   مطلع  والعشرينمع  ازدياد    الحادي  مع  خاصة  بالبيئة  للعناية  العالم  اتجاه  البيئة    الوعيازداد  بين  للعالقة 

ومع ازدياد االمكانيات الهندسية  .  مع البيئة واالستفادة من مصادرها  والعمارة فمنذ قديم األزل واإلنسان يسعى للتكيف

يشير بدوره    الذي"  طلح االستدامةمص"البيئة وتجعلها صالحة للحياة وتحسن من جودتها ظهر    تهيئ  التيوالتقنية  

تخدم    التي  المصالحتراعى متطلبات الحاضر واالستعداد للمستقبل وتوازن بين    التيالى االستراتيجيات التطويرية  

توفير جودة الحياة المالئمة والمناسبة لتقدم    إطار  فيمحاور االقتصاد واالجتماع الصحة والتنمية كل ذلك    فيالكل  

 . ستوى معيشتهاالنسان وتحسين م

  ر ال تضللبيئة ويوصى باستعمال مواد طبيعية   المادي الطبيعيالذى يهتم بالمحيط  "  مصطلح العمارة البيئية"وظهر  

او الكائنات والثروات بشكل عام وتدعو الى الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية والثروات للمستقبل ومن   باإلنسان

مجموعة من االستراتيجيات منها التوجيه االمثل للمبنى واستغالل الطاقات الطبيعية "  التنمية المستدامة" ثم تبنت  

والعناية بنظم التخطيط وتفاصيل البناء داخ المبنى وخارجه، كل ذلك يقود بدوره الى تحسين جودة الحياه بما فيها  

قيق العمارة المستدامة الخارجية  بأن التخطيط المستدام هو اولى الخطوات لتح   القولالصحة العامة ومن هنا نستطيع  

 . تتطلب توظيف جميع المهارات بشكل افضل التيوالداخلية 

وفي حقيقة األمر فإن المهندس المعماري ال يستطيع أن يحقق متطلبات الجودة والكفاية واالقتصاد ما لم يكن علي 

مع األخذ في ك لمجال البيئة والعمران  ذلوك  ،بنظريات االستدامة وتوافق المبنى مع البيئة المحيطة به  كافيةدراية  

ولذا  .  عتبار النواحي المعمارية في التصميم للحفاظ على النواحي الجمالية وتحقيق الغرض المنشأ من أجله المبنياال

بالنواحي والمعمارية واالنشائية والبيئية والجمالية لتحقيق األمان   كافيةفإن السوق في حاجة إلي مهندس علي دراية  

  اقتصادياته طرق التشييد القديمة والحديثة واختيار المناسب منها للمشروع وكذلك وكذلك اية والجمال للمبني، والكف

بما يحقق مفاهيم وأسس التنمية المستدامة وجودة الحياة وتحقيق    وبرنامج التنفيذ الخاص به وتقييم مراحل التنفيذ 

 .  في خطط التنمية القومية الشاملة األهداف المنشودة

  الهندسة   تمجاالأهم  للحصول على درجة بكالوريوس جديدة في    خريجيهيؤهل برنامج هندسة العمارة المستدامة  

وتعتمد الدراسة على نظام الساعات المعتمدة ولغة الدراسة األساسية بالبرنامج هي   عامة والمعمارية بوجه خاص،

اإلنجليزية ا،  اللغة  من  للعديد  تتسع  الهندسة  مجاالت  أن  المقررات  وحيث  من  عدد  تصميم  تم  فقد  لموضوعات، 

بالتخصص المرتبطة  الهندسة  مجاالت  جميع  لتغطى  واالختيارية  ال،  المقررات  من  عددا  البرنامج    ملزمةيقدم 

  الداخلي منها ما له صلة مباشرة بالتصميم  ،  لتزويد الطالب باألساسيات المطلوبة للدراسة في البرنامج(  اإلجبارية)

 Sustainable)  المستدام   الحضريوكذلك مواد تتعلق بالتصميم    (Sustainable Interior Design)  المستدام

Urban Design) كما يتيح البرنامج للطالب عدد من المقررات االختيارية ومقررات التصميم األساسية  . 

عدد من المقررات األساسية   علىرئيسية بينها صالت وثيقة وتعتمد  ربع تخصصاتأويربط البرنامج بين 

 : التخصصات هي المشتركة، وهذه

  . الهندسة المعمارية •

 . الهندسة البيئية واالستدامة •

 . الحضريهندسة التصميم  •

 . الداخلي هندسة التصميم  •

والتي يحتاجها الطالب  وقد روعي أن تشممل قائمة المقررات مقررات إجبارية مشمتركة بين التخصمصمات االربعة 

االسممممتمداممة ومتطلبماتهما وفي نفس الوقمت أضمممميف عمددا من   بمأبعمادعلى درايمة كمافيمة    معمماريللتخرج كمهنمدس  

  اتجماهعلى أكثر من    اهتممامماتمهيمكن للطمالمب أن يختمار اتجماهما مما ليتعمق فيمه أو توزيع    التي  المقررات االختيماريمة

 . على حسب ميوله بما يضمن اكتسابه لمهارات ومتطلبات االستدامة وجوده الحياة وممارسة فعالة للمهنة
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 ثانياً: معلومات أساسية 

 البرنامج  رؤية .1

حيث يتطلع   . المستوي المحلي واإلقليمي  على في مجال هندسة العمارة والبيئة واالستدامة    والريادة  التميز

من   والتصميم الحضريرائدا في مجال تعليم التصميم الداخلي متميزا والبرنامج إلى أن يكون برنامجا تعليميا 

 . وجهه نظر العمارة المستدامة

 البرنامج   رسالة .2

إعداد خريج متميز في مجال هندسة العمارة المستدامة من خالل عملية تعليمية متطورة تواكب سوق العمل  

وذلك من خالل تقديم تعليم عالي الجودة في مجال التخصص الدقيق سواء   . المحلي واإلقليمي وخدمة المجتمع

بما يسهم في تقديم خريج يمتلك مهارات تمكنه من الممارسة   الحضريالعمارة الداخلية او عمارة التصميم  في

واقعية بهذا المجال، وتسمح له باالندماج ، والتعامل مع المشكالت الوالحضريالفعالة لمهنة التصميم الداخلي  

 .السريع في سوق العمل وتقديم خدمات تخصصية للمجتمع من شأنها االرتقاء بالبيئة المبنية

 البرنامج   أهداف .3

مجال الهندسة المعمارية السيما المستدامة على أساس معايير الهيئة   فيإعداد كوادر مهيأة ومدربة  •

 . بما يتوافق مع خطط التنمية القومية الشاملة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

مجال  فيرفع الكفاءة المهنية وتكوين جيل من المهندسين المتميزين والباحثين المؤهلين  فياإلسهام  •

 . والحضري  الداخلي ة والتصميم هندسة العمارة والبيئ

 . العالم المتقدم من أبحاث وتكنولوجيا متطورة وبين الواقع العملي فيبناء جسور تربط بين ما يجرى  •

 . تنمية الشعور بالمواطنة ودعم روح الفريق واحترام الوقت والعمل كأسلوب حياة وتقدم  •

خدمتها لتنمية المجتمع علمياً وثقافياً  فيووضع العلم الشاملة تحقيق خطة التنمية  فيالمشاركة  •

 . وتوفير سبل الخدمات البيئية للمجتمعات العمرانية الجديدة 

ة  واقعيالالقيود    المجتمعية والقومية في أطروالعناصر والعمليات لتلبية االحتياجات  ةنظمتصميم األ  •

 . الموجودة بالمجتمع المحلي والقومي

ما يقدم الحلول البيئية المستدامة للمشاكل ت بالبيانا تصميم واجراء التجارب وتحليل وتفسير •

 . المجتمعية المطروحة

 . المطروحة على الساحة المجتمعية الواقعيةتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية  •

استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية المناسبة والالزمة لممارسة مهنة الهندسة وإدارة   •

 . يحقق معايير وأسس التنمية المستدامة وجودة الحياة بما   المشروعات

 .العمل بشكل فعال ضمن فرق متعددة التخصصات •

 .التواصل مع االخرين بشكل فعال •

 .األخذ في االعتبار تأثير الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة •

 . قعيةالمطروحة على الساحة المجتمعية الوا إظهار المعرفة بالقضايا الهندسية المعاصرة •

 . وضمان ممارسة مهنية فعالة إظهار المسؤوليات المهنية واألخالقية •

 . في التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة االنخراط •
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تطبيق مفاهيم ومبادئ وأسس ونظريات وعلوم العمارة الداخلية في حل المشكالت التطبيقية في  •

 . سواء العمارة الداخلية او الحضرية الفرعيمجاالت التخصص 

  البيئيةتاج األنماط المختلفة من الرسومات والنماذج والمستندات التنفيذية المرتبطة بالعمارة إن •

 .المستدامة

 .انتقاء التقنيات والمواد والمتطلبات المالئمة للعمارة الداخلية وللبناء بجودة عالية •

 : خريج البرنامج مواصفات .4

   (Edition ndNARS 2018, Engineering 2) القياسيةالمعايير القومية األكاديمية اعتمادا على 

يجب أن يكون خريج برنامج هندسة العمارة المستدامة ( 2020كما ورد باإلطار المرجعي في يناير)

 : العامةعلى اكتساب ما يلي من المهارات  قادراً 

المكتسبة باستخدام  رف االمعتلك  وتطبيق    ،رف الهندسية والمهارات المتخصصةاإتقان مجموعة المع .1

 . الواقع من النظريات والتفكير التجريدي في مواقف حقيقية

التفكير التحليلي النقدي والنظامي لتحديد وتشخيص وحل المشكالت الهندسية مع   أسس  تطبيق .2

 . والتنوع من التعقيد واالختالف متعددة المستوياتمجموعة 

 . ةيمعايير الهندس الو المهنة بأخالقيات وااللتزام ية مهنية التصرف باحتراف .3

مختلف التخصصات الهندسية وتحمل المسؤولية و ،فريق غير متجانس من المهنيين  ضمنالعمل  .4

 . ، والقدرة على قيادة الفريق عن أداء الفريق 

خدمة المهنة و تنميةالمجال الهندسي والمساهمة في وتطوير  دورها في تعزيز / التعرف على دوره  .5

 . المجتمع

 . وجودة الحياة فيها دير أهمية البيئة، المادية والطبيعية، والعمل على تعزيز مبادئ االستدامةتق .6

المهنة وإدارة المشاريع  استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة لممارسة  .7

 . الهندسية

التعلم مدى الحياة وإظهار القدرة  تحمل المسؤولية الكاملة عن التعلم وتطوير الذات، والمشاركة في  .8

 . الدراسات العليا والبحث العلمي مراحل في ومواصلة التعلم على االنخراط

التواصل بفعالية باستخدام وسائط وأدوات ولغات مختلفة مع جماهير مختلفة للتعامل مع التحديات   .9

 . المهنية بطريقة نقدية وإبداعية/ األكاديمية

 . الهندسية وريادة األعمال رة األعمال ومهارات تنظيم المشاريعإظهار الصفات القيادية وإدا .10
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The Graduate’s Competencies According to NARS 2018: 

According to the National Academic Reference Standards (NARS 2018), the engineering 
graduate must be able to 

Level A 1. Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying 
engineering fundamentals, basic science and mathematics  . 

2. Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyze 
and  interpret data, assess and evaluate findings, and use statistical analyses and 
objective engineering judgment to draw conclusions  . 

3. Apply engineering design processes to produce cost-elective solutions that meet  
specified needs with consideration for global, cultural, social, economic, 
environmental  ,ethical and other aspects as appropriate to the discipline and 
within the principles and contexts of sustainable design and development   

4. Utilize contemporary technologies, codes of practice and standards, quality 
guidelines  ,health and safety requirements, environmental issues and risk 
management principles  . 

5. Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of  
learning . 

6. Plan, supervise and monitor implementation of engineering projects, taking into  
consideration other trades requirements  . 

7. Function efficiently as an individual and as a member of multi-disciplinary and  
multicultural teams  . 

8. Communicate effectively-graphically, verbally and in writing-with a range of  
audiences using contemporary tools  . 

9. Use creative, innovative and flexible thinking and acquire entrepreneurial and  
leadership skills to anticipate and respond to new situations  . 

10. Acquire and apply new knowledge; and practice self, lifelong and other learning  

Strategies. 
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Level B The Architectural engineering requirements courses must cover the 
competences of the basic Architectural engineering (Level B) 

 1. Create architectural, urban and planning designs that satisfy both aesthetic and 

technical requirements, using adequate knowledge of: history and theory, related 

fine arts, local culture and heritage, technologies and human sciences. 

2. Produce designs that meet building users’ requirements through understanding the 

relationship between people and buildings, and between buildings and their 

environment; and the need to relate buildings and the spaces between them to 

human needs and scale. 

3. Generate ecologically responsible, environmental conservation and rehabilitation 

designs; through understanding of: structural design, construction, technology and 

engineering problems associated with building designs. 

4. Transform design concepts into buildings and integrate plans into overall planning 

within the constraints of: project financing, project management, cost control and 

methods of project delivery; while having adequate knowledge of industries, 

organizations, regulations and procedures involved. 

5. Prepare design project briefs and documents, and understand the context of the 

architect in the construction industry, including the architect’s role in the processes 

of bidding, procurement of architectural services and building production. 

 

Level C The Architectural engineering graduate must be able to (Level C): 

 1. Design robust architectural projects with creativity and technical mastery. 

2. Demonstrate Fundamentals of building acquisition, operational costs, and of 

preparing construction documents and specifications of materials, components, 

and systems appropriate to the building. 

3. Demonstrate knowledge of cultural diversity, differences and the impact of a 

building on community character and identity. 

4. Demonstrate professional competence in developing innovative and appropriate 

solutions of architectural and urban problems. 

5. Apply advanced lighting, acoustics, and smart systems techniques in design 

 

 

 

 



 

 

 NARS 2018لـ  كفاءات الخريج طبقا   

 اسم المقرر
كود 

 المقرر 
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1

0
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A
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A
7

 

A
6

 

A
5

 

A
4

 

A
3

 

A
2

 

A
1

 

                   × 
 1تفاضل وتكامل 

 ( 1)رياضيات 
BAS 011 

00
0

 

 BAS 021 ( 1ميكانيكا ) ×                   

ياء ) × ×                   ز  BAS 031 ( 1في 

 BAS 041 كيمياء هندسية  × ×                  

                 ×  × 
ومنظور  رسم هندس  

 معماري 
ARE 091 

ية )        ×             ز  UNR 061 ( 1لغة إنجلي 

 ARE 011 تدريب برصي ورسم حر     ×   × ×   ×     ×    

                   × 
تاري    خ الهندسة  
 والتكنولوجيا 

UNR 171 

ياء × ×                   ز  ARE 012 المنشآت  في 

                 ×  × 

 العمارة البيئية
)تاري    خ  المستدامة
 ونظريات( 

ARE 013 

 ENG 070 العمارة والتشييد × ×                  

 UNR 062 مقدمة لغة حاسب  ×   ×                
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 ARE 112 ( 1تصميم معماري )    × ×      ×     ×    
100

 
 ARE 116 ( 1إنشاء معماري )   × ×       ×     ×    

 PWE مساحة مستوية     ×   ×    ×     ×    

101 

   ×   ×      × ×       
مهارات االتصال 
 والعرض الفعال 

UNR 141 

  ×     ×     ×    ×    
   
تطبيقات الحاسب فز

 العمارة
ARE 192 

 ARE 151 ( 1مقرر اختياري )    ×          ×   ×   

 ARE 113 ( 2تصميم معماري )     ×  ×    ×     ×    

 ARE 117 ( 2إنشاء معماري )   × ×       ×     ×    

 STE 101 نظرية إنشاءات    ×        ×     ×    

  ×       ×   ×   ×     
تاري    خ ونظريات العمارة  

(1 ) 
ARE 131 

 ARE 152 ( 2مقرر اختياري )    ×          ×   ×   

  والطاقة                     
 ARE 114 التحكم البيئ 

 

 ARE 214 ( 3تصميم معماري )     ×  ×     ×    ×    

20
0

 

   × ×   ×       ×  ×    
 ( 1تصميمات تنفيذية )

ARE 218 

    ×    ×        ×    
 خواص ومقاومة مواد 

STE 223 

  ×    ×      ×        
تاري    خ ونظريات العمارة  

(2 ) 
ARE 231 

                    
  نمذجة 

 معلومات المبئز
ARE 203 

  ×    ×      ×        
اتجاهات معمارية  

 معارصة
ARE 204 

   ×     ×       ×     
 كتابة تقارير فنية 

ENG 211 

 ARE 215 ( 4تصميم معماري )     ×  ×     ×    ×    

 ARE 219 ( 2تصميمات تنفيذية )    ×  ×       ×   × ×   

    ×    ×         ×   
خرسانة وتربة  

 وأساسات  
STE 224 
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  ×    ×      ×        
تاري    خ ونظريات العمارة  

(3 ) 
ARE 232 

 ARE 205 حاسب آل  ومحاكاة                      

 UNR 281 قانون وحقوق اإلنسان           ×    ×    ×  

 ARE 253 ( 3مقرر اختياري )    ×          ×   ×   

                    
 ( 1)تدريب

  
 الفصل الصيفز

ARE 271 

 

   × ×   ×      ×  ×     
تصميم معماري  

 ( 1مستدام )
ARE 321 

30
0

 

   ×   ×       ×       
  وإسكان  

تصميم عمرانز
(1 ) 

ARE 341 

 STE 341 منشآت معدنية    ×         ×    ×    

  ×    ×     ×    ×     
تصميم  تاري    خ ونظريات 

  
 عمرانز

ARE 334 

 ARE 354 ( 4مقرر اختياري )    ×          ×   ×   

وعات      ×    ×    ×   ×     ENG 212 إدارة المشر

  × ×  × ×     × × ×       
تصميم معماري  

 ( 2مستدام )
ARE 322 

 ARE 355 ( 5مقرر اختياري )    ×          ×   ×   

  ×    ×      × × ×      
  وإسكان  

تصميم عمرانز
(2 ) 

ARE 342 

 UNR 461 آداب وأخالقيات المهنة    ×           ×    ×  

 ARE 346 نظم البناء األخرصز     ×    ×     ×     ×  

 ARE 356 ( 6مقرر اختياري )    ×          ×   ×   

                    
 ( 2)تدريب

  
 الفصل الصيفز

ARE 372 

 

   ×  × ×     × × ×       
تصميم معماري  

 ( 3مستدام )
ARE 423 

40
0

    ×   ×          × ×   
تصميم عمارة داخلية  

(1 ) 
ARE 435 
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 ARE 457 ( 7مقرر اختياري )    ×          ×   ×   

                    
تاري    خ ونظريات عمارة 

 داخلية 
ARE 436 

وع تخرج )     × ×  × × ×   × × ×   × × ×  ARE 461 ( 1مشر

× ×     × ×   × ×         
تصميم عمارة داخلية  

(2 ) 
ARE 437 

 UNR 471 التسويق        ×       ×    × 

×  ×   × ×    × ×         
تصميمات تنفيذية  

 داخلية وأثاث
ARE 426 

 ARE 458 ( 8مقرر اختياري )    ×          ×   ×   

وع تخرج )     × ×  × × ×   × × ×   × × ×  ARE 462 ( 2مشر
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 ثالثا: نظام تكويد المقررات 

، ويرتبط المقرر بالقسمممم العلمي الذي يطرحه، ويكون الجزء األول (1)يتم تكويد المقررات طبقا للشمممكل رقم  

من كود المقرر هو كود القسممممم العلمي، ويتكون الجزء الثماني من كود المقرر من ثالثمة أرقمام يمثمل أولهما  

المسمتوى، بينما يمثل الرقم الثاني رقم التخصمص الدقيق داخل القسمم العلمي، ويعبر الرقم الثالث عن مسملسمل  

ال تدل جميع هذه األحرف على التخصممصممات التي تعطى فيها .  التخصممص الدقيق بنفس الفرقة فيقررات  للم

 . الدرجة فبعضها يمثل متطلبات جامعة أو متطلبات هندسية أو مقررات تخصصية

 

 

 نظام تكويد المقررات( 1)شكل 

يشمير كود المقرر إلى الفصمل الدراسمي الذي عادة يعطى فيه هذا المقرر، ولكن هذه المواعيد قابلة للتغيير كما 

تعرض شمئون الطالب بالكلية جدوال    دراسميأنه ال يتم تدريس جميع المقررات كل عام، وقبل بداية كل فصمل  

 . القائمين على التدريسهذا الفصل ومواعيد تدريسها و فيسوف يتم تدريسها    التيبالمقررات  

 

 رابعاً: هيكل برنامج هندسة العمارة المستدامة ومحتوياته 

  ساعة معتمدة  160 من( Sustainable Architecture) المستدامةيتكون هيكل برنامج هندسة العمارة 

 : موزعة كالتالي

 الجامعة   متطلبات -(أ )

للمهن الناجحة ولكن أيًضا لتزويدهم بالمعرفة الغرض الرئيسمممممي من التعليم الجامعي ليس فقط إعداد الطالب  

عالوة على ذلك، تسممماعد جامعة المنصمممورة  .  والمهارات الالزمة لتطوير هوية شمممخصمممية عقالنية وناجحة

الطالب على اكتسماب فهم تقديري للبيئات الطبيعية والثقافية التي يعيشمون فيها وأدوارهم في المجتمع وخدمات  

 160من إجمالي   %8.75)سمممماعة معتمدة  14جامعمة في برامج البكمالوريوس من تتكون متطلبمات ال.  المجتمع

 (. 1)والتي تتضح في جدول   مقررات( 7)، والتي يتم استيفائها من خالل استكمال سبعة (ساعة معتمدة 

 

 

 

 التخصص الكود
BAS الرياضيات والفيزياء الهندسية 
STE الهندسة اإلنشائية 

PWE  العامةهندسة األشغال 
IHE هندسة الري والهيدروليكا 

ARE المعماريةهندسة ال 
CSE ونظم التحكم هندسة الحاسبات 

ECE االتصاالتاإللكترونيات و هندسة 
MPE  القوى الميكانيكيةهندسة 

PDE والتصميم الميكانيكي هندسة اإلنتاج 
ELE الهندسة الكهربية 

UNR متطلبات الجامعة 

ENG  كلية الهندسةمتطلبات 

 

التخصصات المختلفة(: 9 - 1)االرقام   

ترتيب المقرر(: 9 - 1)األرقام   

 

(المستوي)العام الجامعي (: 4 - 0) األرقام  
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 (س 160من إجمالي    %8.75= ساعة معتمدة   14) مقررات إجبارية كمتطلبات جامعة -(1)جدول 

 الدرجاتتوزيع 

SWL 
ساعات 

 معتمدة 
نهاية   كود المقرر المقرر  اسم

 الفصل 

أعمال  

 فصلية 

منتصف  

 فصل 

 UNR061 (1لغة إنجليزية ) 2 5 20 30 50

 UNR062 مقدمة لغة حاسب 2 7 20 30 50

 UNR171 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا  2 5 20 30 50

 UNR141 فعال  مهارات اتصال وعرض 2 5 20 30 50

 UNR281 قانون وحقوق اإلنسان  2 4 20 30 50

 UNR461 آداب وأخالقيات المهنة 2 8 20 30 50

 UNR471 التسويق  2 7 20 30 50

 

 الكلية  متطلبات -(ب)

يتم تطبيق جوهر الكليمة  .  تزود متطلبمات الكليمة الطالب بمالمعرفمة والمهمارات الالزممة لتطوير مهنمدس نماجح

ويحتوي المتطلب الموحد من المقررات األساسية في الكلية على .  الساعات المعتمدة المشترك في جميع برامج 

مقررات المعرفة األسمماسممية لجميع خريجي الهندسممة مثل الرياضمميات والفيزياء والميكانيكا والرسممم الهندسممي  

حلمة  وتتكون متطلبمات الكليمة لبرنمامج هنمدسممممة العممارة المسممممتمداممة لمر.  والتصممممميم والتصممممنيع والكيميماء

اسممتكمالها عن طريق    والتي يتم ،  (سمماعة معتمدة  160٪ من إجمالي  20)سمماعة معتمدة    32البكالوريوس من 

 (. 2)مقررا إلزاميا، على النحو الوارد في جدول  ( 13)عشمر   ثالثةإكمال 

 

 (س160من إجمالي  % 20= ساعة معتمدة  32)مقررات إجبارية كمتطلبات كلية  - ( 2)جدول 

 الدرجاتتوزيع 

SWL 
متطلب  

 سابق 

ساعات 

 معتمدة 
نهاية   كود المقرر المقرر  اسم

 الفصل 

أعمال  

 فصلية 
 عملي

منتصف  

 فصل 

 3 ال يوجد  8 20 0 30 50
   1تفاضل وتكامل 

 ( 1)رياضيات 
BAS 011 

 BAS 021 ( 1ميكانيكا ) 3 ال يوجد  8 20 0 30 50

 BAS 031 ( 1فيزياء ) 3 ال يوجد  9 20 10 20 50

 ENG 070 العمارة والتشييد  3 ال يوجد  8 20 10 20 50

 BAS 041 كيمياء هندسية 3 ال يوجد  9 20 10 20 50

 ARE012 فيزياء المنشآت  3 ال يوجد  10 20 --  30 50

 PWE101 مساحة هندسية 2 ال يوجد  8 20 --  30 50

 STE101 نظرية انشاءات  2 ال يوجد  8 20 --  30 50

 STE223 خواص مقاومة مواد  2 يوجد ال  6 20 --  30 50

 ENG 111 كتابة تقارير فنية  2 ال يوجد  5 20 --  30 50

50 30  -- 20 6 STE223 2  خرسانة وتربة واساسات STE224 

50 30  -- 20 7 STE224 2 منشآت معدنية STE341 

 ENG 412 إدارة مشروعات 2 ال يوجد  8 20 --  30 50
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 والدقيق التخصصين العام   متطلبات -(ت)

تتكون متطلبات التخصممص العام والتخصممص الدقيق في برنامج هندسممة العمارة المسممتدامة بشممعبتيه لمرحلة  

، والتي يتم اسمممتيفائها من (سممماعة معتمدة  160من إجمالي   %71.25)سممماعة معتمدة   114البكالوريوس من 

سماعة معتمدة   24مقررات اختيارية تعادل    8سماعة معتمدة،    84مقررا إلزاميا بما يعادل   30خالل إكمال عدد  

 : ساعات معتمدة كما هو موضح في الجداول التالية 6وتدريبات ميدانية ومشروعات التخرج بما يعادل  
 

 (س160من  %40=ساعة معتمدة   64اجمال )العام   صمقررات إجبارية كمتطلبات التخص -( 3a)جدول 

 توزيع الدرجات
SWL  سابق متطلب 

ساعات 

 معتمدة 
 كود المقرر المقرر  اسم

نهاية  

 الفصل 
 عملي

أعمال  

 فصلية 
منتصف  

 الفصل 

 3 ال يوجد  6 20 30 - 50
رسم هندسي ومنظور  

 معمارى 
ARE091 

 ARE 011 تدريب بصري ورسم حر 3 ال يوجد  9 20 30 - 50

 3 ال يوجد  8 20 30 - 50
العمارة البيئية المستدامة  

 ونظريات( )تاريخ 
ARE013 

50 - 30 20 9 PDE052 3 ( 1إنشاء معماري) ARE 116 

 2 ال يوجد  7 20 20 10 50
تطبيقات الحاسب في 

 العمارة 
ARE 192 

 ARE 117 (2إنشاء معماري ) 3 ال يوجد  9 20 30 - 50

 3 ال يوجد  7 20 30 - 50
تاريخ ونظريات العمارة  

(1) 
ARE 131 

 ARE114 التحكم البيئي والطاقة 2 يوجد ال  8 20 20 10 50

50 - 30 20 9 ARE011 3 ( 1) تصميم معماري ARE 112 

50 - 30 20 9 ARE112 3 ( 2تصميم معماري ) ARE 113 

 ARE203 نمذجة معلومات المبنى  3 ال يوجد  8 20 30 - 50

 2 ال يوجد  6 20 30 - 50
اتجاهات معمارية 

 معاصرة
ARE204 

50 - 30 20 7 ARE131 3 
تاريخ ونظريات العمارة  

(2) 
ARE 231 

50 - 30 20 8 ARE112 3 ( 3تصميم معماري ) ARE 214 

50 - 30 20 8 ARE214 3 ( 4تصميم معماري ) ARE 215 

50 - 30 20 7 ARE231 3 
تاريخ ونظريات العمارة  

(3) 
ARE 232 

50 - 30 20 8 ARE116 3 ( 1تصميمات تنفيذية ) ARE 218 

50 - 30 20 8 ARE218 3 ( 2تصميمات تنفيذية ) ARE 218 

50 - 30 20 6 ARE203 2  حاسب آلي ومحاكاة ARE 205 

50 - 30 20 9 ARE215 3 
تصميم معماري مستدام  

(1) 
ARE 321 

 ARE 346 نظم البناء األخضر 2 ال يوجد  7 20 30 - 50

50 - 30 20 9 ARE321 3 
تصميم معماري مستدام  

(2) 
ARE 322 

50 - 30 20 9 ARE322 3 
تصميم معماري مستدام  

(3) 
ARE 423 
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 (س160من %27.5=ساعة معتمدة  44إجمال  ) متطلبات التخصص الدقيق  -( 3b)جدول 

 

 ( س160من %12.5=ساعة معتمدة  02)كمتطلبات التخصص الدقيق تخصص عمارة فرعي مقررات  -1

 توزيع الدرجات
SWL  متطلب سابق 

ساعات 

 معتمدة 
نهاية   كود المقرر المقرر  اسم

 الفصل 
 عملي

أعمال  

 فصلية 
منتصف  

 الفصل 

 3 ال يوجد  9 20 30 - 50
تصميم عمراني وإسكان 

(1) 
ARE 341 

 3 ال يوجد  7 20 30 - 50
تاريخ ونظريات تصميم 

 عمراني
ARE 334 

50 - 30 20 9 ARE341 3 
تصميم عمراني وإسكان 

(2) 
ARE 342 

 2 ال يوجد  7 20 30 - 50
تاريخ ونظريات عمارة  

 داخلية 
ARE 436 

 ARE 435 (1تصميم عمارة داخلية ) 3 ال يوجد  9 20 30 - 50

50 - 30 20 9 ARE435 3 ( 2تصميم عمارة داخلية) ARE 437 

 3 ال يوجد  9 20 30 - 50
تصميمات تنفيذية داخلية 

 وأثاث 
ARE 426 

 

 (س160من %15=ساعة معتمدة  24)كمتطلبات التخصص الدقيق مقررات اختيارية  -2

 توزيع الدرجات 

SWL 
متطلب  

 سابق 
ساعات  

 معتمدة 
 المقرر  اسم

كود 

نهاية  المقرر

 الفصل 
أعمال 

 فصلية 
 عملي

منتصف 

 الفصل 

  ARE151–( 1مقرر اختياري )

 a المستدامةالعمارة والتنمية  3  8 20 --  30 50

 b العمارة الخضراء المستدامة  3  8 20 --  30 50

 ARE152–( 2مقرر اختياري )

 a العمارة الداخلية  3  8 20 --  30 50

 b العمارة وثقافة التراث 3  8 20 --  30 50

 ARE253–( 3مقرر اختياري )

 a والحاسب اآللي ةالعمار 3  8 20 --  30 50

50 30  -- 20 8  3 
العمارة والدراسات السلوكية  

 في المجتمع
b 

 ARE354–( 4مقرر اختياري )

 a العمارة الداخلية االفتراضية  3  8 20 --  30 50

50 30  -- 20 8  3 
تنسيق الموقع في العمارة 

 الداخلية 
b 

  ARE 355 -(5مقرر اختياري )

 a مجسمات معمارية 3  8 20 --  30 50

 b مشروعات عمرانية ومعمارية  3  8 20 --  30 50

 -ARE 356 (6مقرر اختياري )

 a ا العمارة والعمران مورفولوجي 3  8 20 --  30 50

50 30  -- 20 8  3 
تطبيقات األعمال الفنية في 

 العمارة الداخلية 
b 

  -ARE 457 (7مقرر اختياري )

 a عقود وكميات ومواصفات  3  8 20 --  30 50
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 (س160من %15=ساعة معتمدة  24)كمتطلبات التخصص الدقيق مقررات اختيارية  -2

 توزيع الدرجات 

SWL 
متطلب  

 سابق 
ساعات  

 معتمدة 
 المقرر  اسم

كود 

نهاية  المقرر

 الفصل 
أعمال 

 فصلية 
 عملي

منتصف 

 الفصل 

 b النقد المعماري والفني  3  8 20 --  30 50

  -ARE 458 (8مقرر اختياري )

 a حفاظ وارتقاء عمراني  3  8 20 --  30 50

50 30  -- 20 8  3 
تطبيقات الحاسب في العمارة  

 الداخلية  
b 

 

 (س160من %3.75= ساعة معتمدة   6) الميداني والتدريب   العمليمقررات المشروع والتدريب   - ( 4) جدول

 الدرجات توزيع 
SWL 

متطلب  

 سابق 
ساعات  

 معتمدة
 المقرر  اسم 

كود 

نهاية  المقرر 

 الفصل 
أعمال 

 فصلية
 عملي

منتصف  

 فصل ال

 --  --  --  --  -- -- 0 
هندسة العمارة  -( 1)تدريب

 المستدامة
ARE271 

 --  --  --  --  -- ARE271 0 
هندسة العمارة  -( 2)تدريب

 المستدامة
ARE372 

50 30  -- 20 12 
ساعة   120

 معتمدة 
3 

هندسة  -( 1مشروع تخرج )

 العمارة المستدامة 
ARE461 

50 30  -- 20 12 ARE461 3 
هندسة  -( 2مشروع تخرج )

 العمارة المستدامة 
ARE462 

 

 خامساً: مقترح الخطة الدراسية للطالب

الفصمملين الدراسمميين األول والثاني    فيتوضممح الجداول التالية مقترح للطالب المنتظم لجدولة المقررات الدراسممية  

لكل مسممتوى دراسممي من المسممتويات الخمسممة للدراسممة موضممحا بها عدد سمماعات الدراسممة المقررة كمحاضممرات  

 . وتمارين ومعامل، كما تبين عدد الساعات المعتمدة وساعات االتصال
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 (000)ول المستوي جد

 الفصل الدراسي األول

 

 الثانيالفصل الدراسي  

 

  

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  المقرر  اسم

ع 
مو

ج
لم
ا

ل  
ص

لف
 ا
ية
ها
ن

 

ي
مل
ع

 

ية 
صل

 ف
ل
ما
ع
أ

ل  
ص

لف
 ا
ف

ص
نت
م

 

SW
L

 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل
عم

م
ن  

ري
ما
ت

ت  
را
ض

حا
م

 

دة 
تم
مع

ال
 

 3 2 2 --  4 8 20 30 --  50 100 ال يوجد 
تفاضل وتكامل  

(1  ) 
 ( 1رياضيات )

BAS011 

 BAS021 (1)ميكانيكا  3 2 2 --  4 8 20 30 --  50 100 ال يوجد 

 BAS031 ( 1)فيزياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 ال يوجد 

 BAS041 كيمياء هندسية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 ال يوجد 

 3 2 2 --  6 10 20 30 --  50 100 ال يوجد 
  رسم هندسي

ومنظور  

 معماري
PDE091 

 UNR061 ( 1)لغة إنجليزية  2 1 2 --  2 5 20 30 --  50 100 ال يوجد 

  المجموع  17 11 10 3 25 49     600 

/weekhrs./week       Total SWL = 49 hrs.Total Contact hours = 24  

متطلب  

 سابق 

 الساعات األسبوعي عدد  توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  المقرر  اسم

ع 
مو

ج
لم
ا

ل  
ص

لف
 ا
ية
ها
ن

 

ي
مل
ع

 

ية 
صل

 ف
ل
ما
ع
أ

ل  
ص

لف
 ا
ف

ص
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م
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L
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o
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ل
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م
ن  

ري
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ت

ت  
را
ض

حا
م

 

دة 
تم
مع

ال
 

 3 2 2 --  5 9 20 30 --  50 100 ال يوجد 
تدريب بصري  

 ورسم حر 
ARE011 

 2 2 1 --  2 5 20 30 --  50 100 ال يوجد 
الهندسة تاريخ 

 والتكنولوجيا
UNR171 

 ARE012 المنشآت  فيزياء 3 2 2 2 4 10 20 20 10 50 100 ال يوجد 

 3 2 2 --  4 8 20 20 10 50 100 ال يوجد 
العمارة البيئية  

تاريخ  - المستدامة

 ونظريات 
ARE013 

 ENG070 العمارة والتشييد 3 2 2 --  4 8 20 30 --  50 100 ال يوجد 

 UNR062 مقدمة لغة حاسب  2 1 2 --  4 7 20 30 --  50 100 ال يوجد 

  المجموع  16 11 11 2 23 47     600 

hrs./week 47Total Contact hours = 24 hrs./week       Total SWL =  
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 (100)جدول المستوي 
 الفصل الدراسي الثالث 

 

 الفصل الدراسي الرابع 

 

 

 

  

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 المقرر كود  المقرر  اسم
ع 
مو

ج
لم
ا

ل  
ص

لف
 ا
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ها
ن

 

ي
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ية 
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دة 
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ARE011 100 50  -- 30 20 9 5  -- 2 2 3 
تصميم معماري 

(1 ) 
ARE112 

PDE052 100 50  -- 30 20 9 5  -- 2 2 3 
انشاء معماري  

(1 ) 
ARE116 

 PWE101 مساحة هندسية  2 1 1 2 4 8 20 20 10 50 100 ال يوجد 

 2 2 --  --  3 5 20 30 --  50 100 ال يوجد 
مهارات اتصال  

 وعرض فعال 
UNR141 

 2 1 2 --  4 7 20 20 10 50 100 ال يوجد 
تطبيقات حاسب  

 في العمارة 
ARE192 

Table 3b 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
مقرر اختياري  

(1 ) 
ARE151 

  المجموع  15 10 9 2 25 46     600 

hrs./week 64hrs./week       Total SWL =  12Total Contact hours =  

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  المقرر  اسم

ع 
مو

ج
لم
ا

ل  
ص

لف
 ا
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ي
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ARE112 100 50  -- 30 20 9 5  -- 2 2 3 
تصميم معماري 

(2 ) 
ARE113 

ARE116 100 50  -- 30 20 9 5  -- 2 2 3 
انشاء معماري  

(2 ) 
ARE117 

 STE101 نظرية انشاءات  2 1 2 1 4 8 20 30  50 100 ال يوجد 

 3 2 2 --  3 7 20 30 --  50 100 ال يوجد 
تاريخ ونظريات 

 ( 1عمارة )
ARE131 

 2 1 2 1 4 8 20 20 10 50 100 ال يوجد 
التحكم البيئي  

 والطاقة 
ARE114 

Table 3b 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
مقرر اختياري  

(2 ) 
ARE152 

  المجموع  16 10 12 2 25 49     600 

hrs./week 49hrs./week       Total SWL =  24Total Contact hours =  
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 (200)جدول المستوي 
 الفصل الدراسي الخامس 

 

 الفصل الدراسي السادس 

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  المقرر  اسم
ع 
مو

ج
لم
ا

ل  
ص

لف
 ا
ية
ها
ن

 

ي
مل
ع

 

ية 
صل

 ف
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لف
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م
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L
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ض

حا
م

 

دة 
تم
مع

ال
 

ARE112 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
تصميم معماري 

(3 ) 
ARE214 

ARE116 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
تصميمات 

 ( 1تنفيذية )
ARE218 

 2 1 2 1 2 6 20 30  50 100 ال يوجد 
خواص مقاومة  

 المواد
STE223 

ARE131 100 50  -- 30 20 7 3  -- 2 2 3 
تاريخ ونظريات 

 ( 2عمارة )
ARE231 

 3 2 2 --  4 8 20 30  50 100 ال يوجد 
نمذجة معلومات  

 المبني 
ARE203 

ARE151 100 50  -- 30 20 6 2  -- 2 2 2 
اتجاهات 

معمارية 

 معاصرة
ARE204 

 ENG211 كتابة تقارير فنية 2 2 --  --  2 5 20 30 --  50 100 

  المجموع  18 13 12 1 21 48     700 

hrs./week 48hrs./week       Total SWL =  62Total Contact hours =  

 متطلب سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  المقرر  اسم

ع 
مو

ج
لم
ا

ل  
ص

لف
 ا
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ARE214 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
تصميم معماري 

(4 ) 
ARE215 

ARE218 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
تصميمات تنفيذية  

(2 ) 
ARE219 

STE223 100 50  30 20 6 2 1 2 1 2 
خرسانة وتربة  

 وأساسات 
STE224 

ARE231 100 50  -- 30 20 7 3  -- 2 2 3 
تاريخ ونظريات 

 ( 3عمارة )
ARE232 

ARE203 100 50  30 20 6 3  -- 2 1 2 
حاسب آلي  

 ومحاكاة  
ARE205 

 2 2 --  --  2 4 20 30 --  50 100 ال يوجد 
قانون وحقوق  

 االنسان
UNR281 

Table 3b 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
مقرر اختياري  

(3 ) 
ARE253 

 ARE271 ( 1)تدريب --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

  المجموع  18 12 12 1 22 47     700 

hrs./week 47hrs./week       Total SWL =  52Total Contact hours =  
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 (  300)جدول المستوي 
 الفصل الدراسي السابع 

 

 الفصل الدراسي الثامن 

 

 

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  المقرر  اسم

ع 
مو

ج
لم
ا

ل  
ص

لف
 ا
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ن
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صل

 ف
ل
ما
ع
أ

ل  
ص

لف
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ض

حا
م

 

دة 
تم
مع

ال
 

ARE215 100 50  -- 30 20 9 5  -- 2 2 3 
تصميم معماري 

 ( 1)مستدام 
ARE321 

 3 2 2 --  5 9 20 30 --  50 100 ال يوجد 
  عمرانيتصميم 

 ( 1واسكان )
ARE341 

STE224 100 50  30 20 7 4  -- 2 1 2  معدنيةمنشآت STE341 

 3 2 2 --  3 7 20 30 --  50 100 ال يوجد 
تاريخ ونظريات 

 تصميم عمراني 
ARE334 

 UNR311 إدارة مشروعات  2 2 2 --  4 8 20 30 --  50 100 ال يوجد 

Table 3b 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
مقرر اختياري  

(4 ) 
ARE354 

  المجموع  16 11 12 - 25 48     600 

hrs./week 48hrs./week       Total SWL =  32Total Contact hours =  

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  المقرر  اسم

ع 
مو

ج
لم
ا

ل  
ص

لف
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ARE321 100 50  -- 30 20 9 5  -- 2 2 3 
تصميم معماري 

 ( 2)مستدام 
ARE322 

ARE341 100 50  -- 30 20 9 5  -- 2 2 3 
تصميم عمرانى  

 ( 2واسكان )
ARE342 

Table 3b 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
مقرر اختياري  

(5 ) 
ARE355 

ARE013 100 50  30 20 7 4  -- 1 2 2 
البناء نظم 

 األخضر 
ARE346 

 2 2 2 --  4 8 20 30 --  50 100 ال يوجد 
أداب وأخالقيات  

 المهنة
UNR461 

Table 3b 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
مقرر اختياري  

(6 ) 
ARE356 

ARE271  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --   تدريب ميدانى
(1 ) 

ARE372 

  المجموع  16 12 11 - 26 49     600 

hrs./week 94hrs./week       Total SWL =  32Total Contact hours =  
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 (400)جدول المستوي 
 الفصل الدراسي التاسع 

 

 الفصل الدراسي العاشر 

 

 

 

 

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  المقرر  اسم
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مو

ج
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ARE322 100 50  -- 30 20 9 5  -- 2 2 3 
تصميم معماري 

 ( 3)مستدام 
ARE423 

 3 2 2 --  5 9 20 30 --  50 100 ال يوجد 
تصميم العمارة 

 ( 1الداخلية )
ARE435 

Table 3b 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
مقرر اختياري  

(7 ) 
ARE457 

 2 2 1 --  4 7 20 30  50 100 ال يوجد 
تاريخ ونظريات 

 عمارة داخلية 
ARE436 

 3 2 4 --  6 12 20 30 --  50 100 ال يوجد 
مشروع تخرج  

(1 ) 
ARE461 

  المجموع  14 10 11 - 24 45     500 

hrs./week 45hrs./week       Total SWL =  12Total Contact hours =  

متطلب  

 سابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 كود المقرر  المقرر  اسم

ع 
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ج
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ا
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 UNR471 التسويق  2 2 1 --  4 7 20 30 --  50 100 ال يوجد 

ARE435 100 50  -- 30 20 9 5  -- 2 2 3 
تصميم العمارة 

 ( 2الداخلية )
ARE437 

Table 3b 100 50  -- 30 20 8 4  -- 2 2 3 
مقرر اختياري  

(8 ) 
ARE458 

 3 2 2 --  5 9 20 30 --  50 100 ال يوجد 
تصميمات 

تنفيذية داخلية  

 وأثاث 
ARE426 

ARE461 100 50  -- 30 20 12 6  -- 4 2 3 
مشروع تخرج  

(2 ) 
ARE462 

  المجموع  14 10 11 - 24 45     500 

hrs./week 54hrs./week       Total SWL = 1 2Total Contact hours =  
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List of overall data about the programs. 

# Program NC 
Credits and SWL Total Contact Hours 4 Requirements % BS 

% 
EC% 

CH ECTS SWL Lec Tut Lab TT UR FR DR PR 

1 

Sustainable 

Architecture 

Program 

60 160 30.272 756.8 110 111 11 232 8.75 20 27.5 40 8.75 15 

 
NC Total number of Courses UR University Requirement   

CH Credit Hour FR Faculty Requirement   

ECTS 
European Credit Transfer 

System 
DR Discipline Requirement   

SWL Student Workload PR Program Requirement   

Lec Lectures BS Basic Sciences Percentage, Credit Hours   

Tut Tutorials EC Elective Courses Percentage, by Credit Hours   

Lab Laboratory     

TT Total     



 ورةـ صـ نـم ـة الـعـامـ ج  –ة ـدسـن ـه ـة الـيـ لـك
 

 297 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

 المحتوى العلمي لمقررات بكالوريوس هندسة العمارة المستدامة 

 متطلبات الجامعة  -(أ )

UNR061  2 ( 1)لغة إنجليزية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

كتابة   -القراءة لقطع علمية متنوعة  - االستماع لمحادثات قصيرة وطويلة  -المهارات األساسية للغة : المحتوى

 التحدث وعرض األفكار بلغة إنجليزية سليمة -تقارير وملخصات ومقاالت علمية 

References: 

▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR171  1 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل 0 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

  -دور الهندسة والتكنولوجيا فى تطور ونشوء الحضارات    -تاريخ الهندسة والعلوم والتكنولوجيا : المحتوى

 أمثلة على تطور النشاط الهندسي  - التكنولوجيا والبيئة 

References: 

▪ Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 1990, 

ISBN10 0486264122 

 

UNR281  2 القانون وحقوق اإلنسان Cr 

 إجباري  6 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

  –نظرة عامة على الهياكل اإلدارية   –أنواع المؤسسات من الوجهة القانونية )نظم وقوانين المؤسسات : المحتوى

تشريعات األمن -تشريعات العمل والقوانين المنظمة للمهن الهندسية   –( العقود والمواصفات –مقدمة للمحاسبة 

العالمية واإلقليمية  )المصادر الدولية لحقوق اإلنسان  -ن األصول التاريخية الفلسفية لحقوق اإلنسا-الصناعي والبيئة 

 . األجهزة العالمية القائمة على حماية حقوق اإلنسان  -المصادر الوطنية لحقوق اإلنسان -

 

UNR062  مقدمة لغة حاسب  

 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  أ
 

 إجباري 

 :  المتطلبات

المكونات    –أنواع البيمانات وأسمممملوب تمثيلهما ونظم األعداد  :  الحماسممممبمات الرقميمةمقمدمة لتصممممميم وعممل  : المحتوى

وصمف سمبل نقل المعلومات سمواء من وإلى الحاسمب، أو بين مختلف وحداته   - األسماسمية للحاسمب وتنظيم الحاسمب

 – ادية للحاسممممب  العالقة بين البرمجيات والمكونات الم  -البرمجة بلغة اآللة  -وسممممجالته، وأسمممماليب معالجة البيانات

 . مدخل لشبكات المعلومات -المترجم ودوره    -أنظمة التشغيل  

تعريف البيانات، اإلدخال واإلخراج،  )عرض لألوامر الرئيسية -هيكل البرنامج وأنواع األوامر: مقدمة للبرمجة

 . الهيكليةوالبرمجة ( اإلسناد والتعبيرات، أوامر التحكم في سير البرنامج، البرامج الجزئية

 

 

https://www.bookdepository.com/author/Roger-S-Kirby
https://www.bookdepository.com/publishers/Dover-Publications-Inc


 ورةـ صـ نـم ـة الـعـامـ ج  –ة ـدسـن ـه ـة الـيـ لـك
 

 298 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

:References 

▪ Peter Van Roy, SeifHaridi, "Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming" The 
MIT Press (February 20, 2012) 

 

UNR141  2 مهارات االتصال والعرض Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

مهارات التواصل بالعين والتحكم بالصوت   -تخطيط وإعداد العرض التقديمي – مهارات االتصال: المحتوى

بنية العرض    -استخدام المرئيات  - خصائص مقدم العرض  - واإلشارات ولغة الجسد واختيار المظهر المناسب 

 مهارات العرض أمام المستثمرين  –التقديمي

References: 

▪ Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red Globe Press, 
2016 

▪ M. WaMutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, Succex 
Publishers, 2016  

▪ Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 

▪ Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, ElizaethGathuthi, "Communication skills " Vol.1, Students' 
coursebook, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 

 

UNR461   2 آداب وأخالقيات المهنة Cr 

 إجباري  9 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

  - كشف المخالفات  -مسئوليات المهندس   - االلتزامات تجاه المجتمع  -المبادئ العامة ألخالقيات المهنة : المحتوى

 . دراسات حالة وقضايا عامة  -السلوك 

References: 

▪ Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, 
"Thinking like an engineer", Published by Pearson 2018. 

▪ Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., &Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, CA: 
Wadsworth, 2000 

 

UNR471  2 التسويق Cr 

 إجباري  10 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- : المتطلبات

المزيج   –سلوك الشراء لعمالء المعدات الطبية   –بحوث التسويق  – مبادئ تسويق األجهزة الطبية : المحتوى

  –التسويق عبر شبكة اإلنترنت   –تحديد السوق المستهدفة  – خطة التسويق  – رسم استراتيجية التسويق  –التسويقي 

دراسة   –تقدير التكاليف واستراتيجيات التسعير  –اإلعالن والدعاية   –تطوير منتجات جديدة   –استراتيجية البراند 

 . حاالت عملية عن تسويق المنتجات الطبية الحيوية

References: 

▪ Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015, ISBN 13: 

9781946135193 

 

https://www.lib.umn.edu/publishing


 ورةـ صـ نـم ـة الـعـامـ ج  –ة ـدسـن ـه ـة الـيـ لـك
 

 299 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

 متطلبات كلية الهندسة -(ب)

BAS011  ( 1رياضيات ) 3 Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

االتصممال ونظرية    –النهايات    –أمثلة دوال –الدالة العكسممية    –تصممنيف الدوال    –مفهوم الدالة    : التفاضممل:  المحتوى

 – االشمتقاق الضممني والبارامترى    –قاعدة السملسملة    –مشمتقات الدوال األولية   –قواعد االشمتقاق    –القيمة الوسميطة  

 – التكامل غير المحدد   –رسم المنحنيات   –تطبيقات على التفاضل   –االشتقاق الجزئي   –المشتقات ذات الرتب العليا  

 . نظريات وخواص التكامل

مجموعات المعادالت الخطية  -نظرية المعادالت  –الكسور الجزئية –نظرية ذات الحدين بأي أس وتطبيقاتها  : الجبر

 طرق جاوس المختلفة   –المصفوفات وتطبيقاتها  – المحددات وخواصها  –

References: 

▪ Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning Private 
Limited. 

▪ Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & Business 
Media. 

 

BAS021  3 (1)ميكانيكا Cr 

 إجبارى  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

اتزان الجسيم والجسم الجاسئ    –عزم االزدواج  –العزم  – المتجهات والقوى فى الفراغ  – قوانين نيوتن : المحتوى

 االحتكاك   –القوى الموزعة   –مركز الثقل والمركز الهندسي  -محصلة عدة قوى  –

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice Hall, 

New Jersey, 2016. 

▪ J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John 

Wiley & Sons, New York, 2016. 

 

BAS031  3 (1)فيزياء Cr 

 إجباري  1 فصل  1,5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

الخواص الميكانيكية    –الحركة التذبذبية   –الوحدات القياسممية واألبعاد   –الكميات الفيزيائية  :  خواص المادة   : المحتوى

 . الموجات فى األوساط المرنة  –الموجات الصوتية    -التوتر السطحي  –اللزوجة   –خواص الموائع    –للمواد  
القمانون األول في المدينماميكما    –النظريمة الحركيمة للغمازات    –االنتقمال الحراري  :  الحرارة والمدينماميكيمة الحراريمة

 . التمدد الحراري -مقاييس الحرارة والترمومترات    –ا والقانون الثاني للديناميكا الحرارية  اإلنتروبي –الحرارية  
References:   

▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson 

Brooks/Cole 2014.  

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 
  



 ورةـ صـ نـم ـة الـعـامـ ج  –ة ـدسـن ـه ـة الـيـ لـك
 

 300 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

BAS041 3 كيمياء هندسية Cr 

 إجباري  1 فصل  1،5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

خصائص   –االتزان المادي والحراري في العمليات الكيميائية   –الديناميكا الحرارية  –معادالت الحالة : المحتوى

 . موضوعات مختاره للصناعات الكيميائية –اساسيات الكيمياء الكهربية وتطبيقاتها   –المحاليل 

References: 

▪ Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry The Central 

Science", Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, (2009). 

 

 ENG 111  2 كتابة تقارير فنية Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  ب 

    UNR061(1)لغة إنجليزية : المتطلبات

تنظيم   -خصائص المستندات الفنية  -أساليب الكتابة الفنية  -تحليل الجمهور  -تعريف الكتابة الفنية   : المحتوى

 هيكل أنواع مختلفة من الوثائق التقنية -أنواع الوثائق الرسمية وغير الرسمية  - المستندات اآللي 

References: 

▪ G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. Martin's; 2018 
▪ K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016 

▪ M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 
 

ENG 070  العمارة والتشييد ARC020 

 إجباري  3 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 :  المتطلبات

نظم نزح المياه الجوفية وطرق تصميمها،   – الخرسانة، الحفر، الشدات، األنفاق :  طرق التشييد –مقدمة : المحتوى

العوامل التي تؤثر على اختيار    -تكاليف امتالك وتشغيل المعدات  - ظم سند جوانب الحفر، تخطيط مواقع التشييد 

 نزح المياه    -تثبيت التربة ومعدات الدمك    –نقل وحفر التربة  –معدات التشييد وحساب اإلنتاجية 

References: 

▪ Leonhard E. Bernold, " Construction Equipment and Methods: Planning, Innovation, Safety", Wiley 
(1602), 2013 

 

ENG412  2 إدارة مشروعات Cr 

 إجباري  7 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  ب 

 ال يوجد  المتطلبات 

التخطيط، االسمتراتيجيات للتطبيقات الهندسمية   -الوظائف اإلدارية األسماسمية   -أسماسميات إدارة المشمروعات  :  المحتوى

  -.  إدارة الجودة الشماملة، التحسمين المسمتمر.  التوظيف، التوجيه، التحكم :  عناصمر إدارة الموارد البشمرية -.  المختلفة

 إدارة المشتريات    -إدارة المخاطر    -إدارة االتصاالت    -إدارة التكاليف    -إدارة الوقت    -إدارة النطاق   -إدارة التكامل  

References: 

▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, 
and controlling. John Wiley & Sons, 2017. 

▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. 
Pearson, 2014. 

▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 
 



 ورةـ صـ نـم ـة الـعـامـ ج  –ة ـدسـن ـه ـة الـيـ لـك
 

 301 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

 متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق  -(ت)

 ( 00)مواد المستوى :  أوالً 

ARE091 2 المعماري والمنظور الرسم الهندسي Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

طرق  – مناظر مساعدة ومصطلحات  –المناظر القطاعية   –الرسم التخطيطي  –الرسومات ثنائية األبعاد : المحتوى

  م وهو الرسالمصمم المعماري  تالتعبير ومهاراالتعرف على أحد أهم طرق ويهدف المقرر الى االسقاط الهندس 

بدًء من التعبيرعن المجسمات البسيطة  يالمنظور الهندسثالثي األبعاد كذلك التعرف على آليات ومبادئ وخطوات 

  حتى اسقاط المجسمات المركبة بتفاصيلها باإلضافة الى طرق اسقاط الظالل على الواجهات والمجسمات المختلفة

 . كذلك التعرض للمنظور الداخلي بطرق رسمه المختلفة واسقاط الظالل على المبنى خارجي وداخلي

References:   

▪ Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 

▪ Pozzo, Andrea, Perspective architecture and painting, Published by Dover Publications (1989) 

▪ Ching,Frank (1985), Architectural Graphics – Second Edition, New York: Van Norstrand 
Reinhold, ISBN 0-442-21862-1 

 

 

ARE012  ياء المنشآت ز  Cr 2 في 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

المحتوى يهف المقرر دراسة الراحة الحرارية داخل المنشأ معنى الراحة الحرارية وطرق انتقال الحرارة من  

االقاليم المناخية على المبنى ودراسة   لتأثيرتوصيل وحمل واشعاع من خارج المبنى الى داخله كذلك التعرض 

 بنى والبيئة المحيطة وعمليات التبادل الحرارى بين الم الخارجياالداء الحرارى للغالف  

والمعادالت الحسابية لمعرفة الخواص الفيزيوحرارية لمواد   المعماريكذلك اعم الطرق الحسابية التى يحتاجها 

 البناء والسلوك الحراري للمنشأت
References: 

▪  

ARE011  3 تدريب بصري ورسم حر 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

رسمممم   –والقلم الحبر مهارات الرسمممم الحر    -تقنيات قلم رصممماص.  المحتوي مبادئ الرسمممم المختلفة والتقنيات الفنية

دراسمة دوائر األلوان واألشمكال والدرجات  :  نظرية األلوان –المنظور ورسمم العناصمر المعمارية والمناظر الطبيعية  

الصمياغة والتجربة،   –األلوان ووسمائط العرض    –اسمتخدام األلوان في رسمم العناصمر المبنية والطبيعية   –والخطوط  

دراسمة الظل، الخطوط    -أسماسميات الرةية والضموء -تطبيق التصمميم الداخلي للمباني    -دوية والعقلية  والمهارات الي

 .  المستقيمة، األشكال الطائرة، واألشياء، أساليب التظليل اإلسقاط

References: 

▪ Francis D. K. Ching. “Architectural Graphics”, 2015. 

▪ Ernest R. Norling. “Perspective Made Easy (Dover Art Instruction)”, 2012. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-442-21862-1


 ورةـ صـ نـم ـة الـعـامـ ج  –ة ـدسـن ـه ـة الـيـ لـك
 

 302 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

 

ARE013 )2 العمارة البيئية المستدامة )تاري    خ ونظريات Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

المحتوى يهدف المقرر لدراسة تاثير البيئة على المبنى وتطور تاريخ ونشأة العمارة البيئية بنظرياتها المتعدده من  

كذلك دراسة الهم الرواد من انصار العمارة   21العمارة الخضراء والمستدامة منذ العصور القديمة وحتى القرن ال

 النظريات المختلفة البيئية وامثلة لمبانى حول العالم تطبق االفكار و

كما يتعرض المقرر الى تناول االثار البيئية للتصميمات المعمارية وعمليات البناء ومناقشة مفهوم العمارة المستدامة 

 التى تسعى لتقليل االثار البيئية السلبية للمبنى من خالل تعزيز كفاءته وترشيد استهالك الطاقة والموارد الطبيعية
References: 

▪ ELLIOT , SUSTAINABLE DEVELOPMENT , LONDON PRESS 2008. 

 

 (100)مواد المستوى : ثانيا

 

ARE112  3 (1)تصميم معماري 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ARC112تدريب بصري ورسم حر: المتطلبات

االعتبارات التصممميمية والمتطلبات    -تنمية القدرة إلدراك التكوينات والتشممكيالت المعمارية وتصممميمها :  المحتوي

المشماريع المبسمطة التي تتناول    -الوظيفية ، دراسمة العالقات الوظيفية والتوجيه والخصموصمية والتكوينات الفراغية

أسمممس اسمممتخدام وتصمممميم  –للشمممكل والفراغ المعماري المحددات الجمالية والثقافية والبيئية والوظيفية واإلنشمممائية  

وترتكز تلك المواضمممميع  إلى االحتياجات    -الفراغات الداخلية والخارجية والخدمات واالتصممممال الرأسممممي واألفقي

تطبيقمات بمالنمماذج المعمماريمة ودراسمممممة طرق االخراج    -الطبيعيمة والمبنيمة  ’  البشممممريمة وتفماعلهما مع البيئمة المحيط

 .اري للمشاريعواإلظهار المعم

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London,2019. 

▪ Francis D. K. Ching. “Architectural Graphics”, Amazon Digital Services LLC, April2015. 

▪ Ernest R. Norling. “Perspective Made Easy (Dover Art Instruction)”,2012. 

▪ Nikolas, Davies &Jokiniemi, Erkki. “Dictionary of Architecture and Building construction”, 1st 

Edition. 2008. 

▪ Crosbie, Michael J. “Time Saver Standards for architectural design data”, McGraw Hill book 

company,New York,2009. 

ARE113 3 (2)يم معماري تصم 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

       ARC114(1)تصميم معماري : المتطلبات

تحليل عناصممر المشمماريع   -دراسممة تقنيات األداء التصممميمي   -تناول العملية التصممميمية بأبعادها المختلفه  :  المحتوي

دراسمة أهمية الفكرة   –مبادئ دراسمة األثر البيئى للمشممممممروعات فى مرحلة التصمميم    –متوسمطة المقياس والتركيب



 ورةـ صـ نـم ـة الـعـامـ ج  –ة ـدسـن ـه ـة الـيـ لـك
 

 303 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

 

 
 

التطبيق بمشماريع تعليميه    -النظم اإلنشمائية البسميطة والوظيفة المعمارية   –اإلنشمائية في تشمكيل الفراغات المعمارية 

 . ودراسة الفراغات المعمارية من حيث الكم والكيف

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London,2019. 
▪ LAWSON, Bryan. “The Language of Space”, Architectural Press, Oxford,2015. 
▪ Annie R. Prerace, Yong Han Ahn and HanmiGlobal. “Sustainable Buildings and Infrastructure”,by 

Routledge in USA and Canada, 2012. 

ARE131  2 ( 1)تاريخ ونظريات عمارة 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 PDE052الرسم الهندسي      : المتطلبات

  –الوحمدة  )مبمادئ التكوين    -(  الخط والمسممممتوي والكتلمة)التكوين المعمماري    –مفهوم العممارة ونظريماتهما  :  المحتوي
العواممل التي تؤثر على التصممممميم    -أنواع المبماني    -....(    -التنوع  –التمدرج الهرمي    –اإليقماع    –التجمانس    –التمماثمل  

المعايير والمعدالت التصمميمية واإلمكانيات ومحددات التصميم على –مفهوم الفراغات العامة والخاصمة    -المعماري 

المقياس وأبعاد جسمم االنسمان وعالقته بمعايير تصمميم  –الفراغية    العالقات –أسماس توفير الكفاءة والراحة واألمان 

وحدات الخدمة لألفراد   –عناصممممر الحركة األفقية وعناصممممر الحركة الرأسممممية في المباني   -الفراغات المعمارية 

 . وتجهيز المواد والبنية األساسية

 فجير المسييحية  )  اإلغريقية والرمانية ( العمارة المصرية القديمة عمارة بالد ما بي النهري العمارة المالسيمية 

الفراغات المعيوية (  وحدات االسممتعمال الخاص  : األسممس االنتفاعية لتصممميم الوحدات المختلفة  )العمارة البيزنطية  

 وحدات الخدمة  وحدات التوازي الراسية واألفقية)  مستعملي المواد  متطلبات ال(  وحيدات االستعمال العام  )  النيوم  

References: 

▪ Ching, Francis D.K. “Architecture: form, space and order”, van nostrandreinhold company, 4ed, 

New Yoek, 2014. 

▪ Nikos A. Salingaros. “A Theory of Architecture”,2016. 

ARE116  3 (1)إنشاء معماري 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 PDE052الرسم الهندسي       : المتطلبات

  –(  الحديد –الخرسممانة    –الطوب   –الحجر  )أسمماسمميات أعمال البناء   –أسممس ومبادئ اإلنشمماء المعماري :  المحتوي

وطرق اإلنشمماء بكل (  حوائط حاملة –هيكلية  )أنواع المباني   –الرموز والمصممطلحات المعمارية واإلنشممائية للمواد  

  –طرق عزل الرطوبة، تصممريف مياه األمطار   -الطبقات العازلة واألرضيات والساللم    –نوع والعناصر اإلنشائية  

مقدمة  -قات مع عمل رسممومات تنفيذية مبسممطة للمباني  التطبي  -مواد البناء ومواد التشممطيب والمعدات المسممتخدمة  

دراسممممة طريقة تنفيذ المراحل المختلفة لعمليات التشممممييد نظريا وميدانيا   –للتركيبات والتمديدات الصممممحية للمبني  

 . مقدمة للتركيبات الفنية.  بالمواقع

References: 

▪ Ching F. D. K. “Building Construction illustrated, CBS publishers& distributors”, India,2014. 



 ورةـ صـ نـم ـة الـعـامـ ج  –ة ـدسـن ـه ـة الـيـ لـك
 

 304 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

 

 

ARE192  2 تطبيقات الحاسب فز العمارة Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

المحتوى التعرف على اهم برامج الرسم المعمارى وتطورها منذ النشاة بشكل مختصر واهم المخرجات المعمارية 

تطبيق مشروع على دراسة لبرنامج رسم مثل االتوكاد والريفيت   - الخاصة بها سواء فى البعدين او الثالثة ابعاد 

ودراسة واهه تطبيق البرنامج وقوائمة لتقديم مشروع معمارى مبسط تطبيقا على البرنامج واستخدام برامج ثالثية  

 االبعاد للرسم المعمارى ودراسة المفاهيم االساسية واالدوات الالزمة واظهار النماذج المعمارية 
References: 

▪ SELECTED SOFTWARE , DRAFTING PACKADGE CAD TOOLS&OTHER REFERANCES 

 

ARE114 2 التحكم البيئ  والطاقة Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

 المحتوى 

. دراسة احتياجات     بالوسائل الطبيعية. تأثي  األقاليم المناخية عىل تصميم المبئز
مقدمة لمفهوم التحكم البيئ 

  وطرق التحكم فيها من خالل دراسة  
تحقيق الراحة الحرارية والراحة البرصية. دراسة األداء الحرارى للمبانز

ز المبئز والبيئة المحيطة. عنا  رص اإلضاءة الطبيعية وكيفية تحقيقها من الناحية  عمليات التبادل الحرارى بي 

ARE223  3 (2)إنشاء معماري 

 إختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

    ARC121(1) إنشاء معماري: المتطلبات

العزل   –أنواع األسممماسمممات   –الدراسمممة النظرية والميدانية للمواد واألنظمة اإلنشمممائية    -مكونات المبني  :  المحتوي

مقدمة ألعمال التشمممطيب والمعدات المسمممتخدمة في تشمممطيبات    –الحراري لألسمممقف النهائية والحوائط الخارجية  

  -مباني هيكلية  –باني  دراسمة الطرق المختلفة من تشمييد وإنشماء الم  -المباني، مع تطبيق علي مثال محدود المسماحة  

المنشممآت    –المنشممآت القشممرية    –البالطات المنطبقة   –الخرسممانة سممابقة اإلجهاد   -البالطات المنزلقة   –اإلطارات  

وخطوات العمل التنفيذ لألعمال المختلفة من البناء والتشمطيب في    .تفاصميل إنشماء السماللم  -الجمالونات    –المعدنية  

أعمال المباني   -أعمال الخرسمانة العادية و المسملحة    -أعمال الحفر والردم    -وشمد المحاورأعمال الخنزيرة    -المباني

اعمال  – أعمال النجارة و تفاصمميل رسممم األبواب والشممبابيك والدواليب وتفاصمميله –بالطوب القواطيع والبانوهات  

 .التطبيقات  -طوبة والعازلةاعمال الطبقات العازلة للر –البياض والدهانات للواجهات والمسطحات الداخلية  

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London,2019. 

▪ Francis D. K. Ching. “Architectural Graphics”, Amazon Digital Services LLC, April2015. 

▪ Ernest R. Norling. “Perspective Made Easy (Dover Art Instruction)”,2012. 

▪ Nikolas, Davies &Jokiniemi, Erkki. “Dictionary of Architecture and Building construction”, 1st 

Edition. 2008. 

▪ Crosbie, Michael J. “Time Saver Standards for architectural design data”, McGraw Hill book 

company,New York,2009. 
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 305 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

الكمية والكيفية. تأثي  تصميم المبئز عىل توفي  مستويات اإلضاءة الطبيعية. طرق تحليل اإلضاءة الطبيعية. نظم  

 وتقنيات اإلضاءة الطبيعية. 

References: 

▪ Brown, G.Z., Sun, Wind and Light, Architectural Design Strategies, John Wiley & sons Inc, 2000. 

▪  Koenigsberger, O.H., Igersoll, T.G., Mayhew. A., Szokolay, S.V., Manual of Tropical Housing and – 

 Building, Longman, 1974.  

▪  Lechner, N., Heating, Cooling and Lighting; Design Methods for Architects, John Wiley &  sons, 

USA, 1991.  

▪  Robins, C., Daylighing Design and Analysis, Van Nostrand Reinhold Comp., 1986 

 

 
  

ARE151  3 ( 1)مقرر اختياري 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

 مقرر العمارة والتنمية المستدامة .1

فهم وتحليمل التفماعالت البيئيمة والعمليمات البيئيمة  .  البيئيمة المختلفمة وااليكولوجيمةمقمدممة للتعريف بمالنظم  :  المحتوي

مشمروعات .  مسمتويات الدراسمات البيئية والبناء المؤسمسمي لها في مصمر.  المدخل البيئي للتخطيط العمراني.  األسماسمية

 تطبيقية في مجال دراسات اإلنسان والبيئة

خصممائص  .  األسممس العامة لحماية البيئة.  ة االيكولوجية وأنواعها وتفاعالتهادراسممة المفاهيم األسمماسممية للنظم البيئي

 دراسة حالة بيئية مصرية.  األنظمة البيئية في مصمر

تنظيم وتنمية    المقبلة.التعرف على الموارد األرضممية والبيئية والعوامل المؤثرة عليها وترشمميد اسممتخدامها لألجيال  

التجربة    البيئي:ادارة التخطيط  .  االحتياجات االنسمانية المتطورة في ضموء التقدم العلمي والتكنولوجيالموارد لتحقيق  

 تمارين تطبيقية ومشروع.  المصرية والتجارب العالمية  

 

 مقرر العمارة الخضراء المستدامة .2

توظيف وتحليمل األنظممة  .  وتفماعالتهما المداخليمةتحليمل منظوممة الموارد البيئيمة  .  نظريمات التخطيط البيئي وتطبيقماتهما

نظم معالجة التلوث  .  التعريف بأنواع التلوث البيئي وأسبابها.  الطبيعية والصناعية الستهالك الموارد وإنتاج الملوثات

ء  ولوجيمة مفهوم العممارة الخضممممرا كدراسممممات تحليليمة تطبيقيمة في مجمال التخطيط البيئي النظم االي.  البيئي وتقنيماتهما

 روع تصميمى للعمارة الخضراءشممع التطبيق بالعمارة   هانظرياتو

 

References 
▪ Ivor H. Seeley. “Building Economics Appraisal and control of building design cost and efficiency”, 

6th Edition, 2009. 

▪ John M. Levy. “Contemporary Urban Planning” ,10th Edition, USA, 2013 

▪ Annie R Pearce. “Sustainable Buildings and Infrastruction”,2012. 

▪ Peter Wathern. “Environmental Impact Assessment: Theory and Practice”, Routledge, Feb 2013 
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 306 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

 

 

 
  

PWE101  3 ة  يمساحة هندس 

 إجباري  ثان  فصل  2 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ال يوجد : المتطلبات

 :  المحتوي

رسممم الكروكيات  –االسممتكشمماف    –وحدات القياس   –مفهوم وتصممنيف العلوم المسمماحية   -مقدمة عن علم المسمماحة  

المساحة بالشممريط ، قياس المسافات ، أخطاء القياس وتصحيحها ، طرق الرفع ، قياس وتوقيع الزوايا ،   –المساحية  

  –أنواع الخرائط المسمماحية ، الميزانية وطرق تعيين فرق المنسمموب   –مقياس الرسممم    –رسممم الخرائط    –الخرائط  

المسمممماحمة التصممممويريمة وتطبيقماتهما في    مبمادي  –أعممال التربمة    –خطوط الكنتور    –الموازين وأنواعهما    –الروبير  

 . العمارة 

References 

▪ Johnson, Aylmer. "Plane and Geodetic Surveying 2nd Edition". CRC Press, 2014. 

▪ Bossler, and Moffit. "Surveying 10th Edition". 2004. 

▪ William Smith. “Foundations of Materials Science and Engineering” , 2018 

 الميزان  –التيدوليت   – استخدام الشريط  العملي

 

ARE152 2 ( 2) مقرر اختياري 

 إجباري  أول  فصل  1 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

 الداخلية   ةمقرر العمار -1

المفماهيم  يهمدف المقرر إلى دعم مهمارات الطمالمب في تصممممميم الفراغمات المداخليمة من خالل التعرف على  :  المحتوى  

والطرز واالتجاهات المعاصمرة بالتصمميم الداخلي من خالل عناصمر االلوان واالضماءة والفرل والمدارس المحلية  

 .والعالمية في التصميم الداخلي

 مقرر العمارة وثقافة العمران -2
 ة العمار مقرريهدف المقرر لصقل مهارات الطالب في االظهار وتقديم العروض المختلفة للمشمممروعات  المحتوى :  

تقديم اساسيات المعارف الدراسات اإلنسانية الدراسات االجتماعية الدراسات   ىالمقرر إليهدف كما  . والثقافة والتراث

 . الثقافية المحلية والتراث المعماري والعمراني في العمارة المحلية ومجاالت البيئة الثقافية شمال إفريقيا واألندلس

References: 

▪ Vincenzo de’ Rossi as Architect: “A Newly Discovered Drawing and project for the Pantheon in Rome 
"FemkeSpeelberg and Furtio Rinaldi, 2015. 

▪ Janson, H.W. “History of Art”, 8th edition., Thames & Hudson, London, 2010. 

https://www.amazon.com/Foundations-Materials-Science-Engineering-William-ebook/dp/B078ST612M/ref%3Dsr_1_9?keywords=Engineering%2BMaterials&amp;qid=1558288294&amp;s=digital-text&amp;sr=1-9
http://www.metmuseum.org/art/metpublications/Speelberg_Rinaldi_Metropolitan_Museum_Journal_v_50_2015?Tag=architectural&amp;author&amp;dept=0&amp;fmt=0&amp;pt=0&amp;tc=0&amp;title&amp;utm_medium=website&amp;utm_source=archdaily.com
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 307 العمارة املستدامة بنظام الساعات املعتمدة برنامج درجة البكالوريوس يف هندسة الباب التاسع: 

 

 

 

 ً  (200)مواد المستوى : ثالثا

 

 

STE101  3 نظرية االنشاءات 

 إجباري  أول  فصل  1 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

األساسية  :  المحتوي تحليلها  للمنشأتالمفاهيم  الخارجي والداخلي    -االتزان واالستقرار والتوافق    – وطرق  االتزان 

االجهادات العمودية واجهادات القص وااللتواء  –للهياكل المستوية بشكل ثابت، استاتيكا كمرات واطارات وجمالونات  

طريقة التشكيالت المتوافقة   -مقدمة لتحليل المنشآت غير المحددة استاتيكيا  -التشكيالت المرنة    -واالجهادات المجمعة  

 . مقدمة للمنشات الفراغية والغير مستوية - انبعاج األعمدة  - زوم وطريقة توزيع الع

References: 

▪ M. Nadim Hassoun and Akthem Al-Manaseer. “Structural Concrete: Theory and Design”, 2015. 

▪ Bjorn N. Sandaker, Arne P. Eggen, et al. “The Structural Basis of Architecture”, 2019. 

ARE214  3 (3)تصميم معماري 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ARC215( 2)تصميم معماري : المتطلبات

  -دراسممة فتحات الفراغات من حيث التشممكيل والوظيفة    –طرق تحديد التعامل مع المشمماكل التصممميمية  :  المحتوي

والمواد االنشممممائيمة وكيفيمة تكيف    -دراسممممات تقييم األثر البيئي للفتحمات على التهويمة واإلضمممماءة الطبيعيمة للمبماني  

إجراء البحوث والزيارات الميدانية    -التصمميم بمكوناته وعناصمره مع البيئة المحيطة والعادات والخصمائص البشرية  

 . تطبيقها على مشاريع التصميم المعماريو

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London,2019. 
▪ Annie R Pearce. “Sustainable Buildings and Infrastruction”, 2012. 

▪ Mary Guszowski. “Towards Zero-energy Architecture New Solar Design”, laurence king,2010. 

ARE215  3 (4)تصميم معماري 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 (       3)تصميم معماري : المتطلبات

  -دراسممة فتحات الفراغات من حيث التشممكيل والوظيفة    –طرق تحديد التعامل مع المشمماكل التصممميمية  :  المحتوي

التعرض لتصممممميم المباني العامة    –دراسممممات تقييم األثر البيئي للفتحات على التهوية واإلضمممماءة الطبيعية للمباني  

إجراء البحوث   -اإلنشمممائي لها كالمتاحف والمعارض واسمممس تصمممميمها ونظرياتها وعناصمممر التغطيات والنظام  

 . والزيارات الميدانية وتطبيقها على مشاريع التصميم المعماري

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London,2019. 

▪ Annie R Pearce. “Sustainable Buildings and Infrastruction”, 2012. 

▪ Mary Guszowski. “Towards Zero-energy Architecture New Solar Design”, laurence king,2010. 
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ARE218  2 (1)تصميمات تنفيذية 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 إنشاء معماري ( + 1)تصميم معماري : المتطلبات

  -يهدف إلى التعرف على أسمممس إعداد وتوضممميح جميع العناصمممر في المسممماقط والقطاعات والواجهات  :  المحتوي

دراسة تفصيلية من خالل التنفيذ في  -دراسمة تفصميلية إلعداد الرسمومات التنفيذية المعمارية الكاملة للمشاريع الكبيرة  

اث في الطرق اإلنشمممممائيمة المختلفمة والحمديثمة لتغطيمة البحور والمسممممطحمات الكبيرة لمبماني وإعمداد أبحم  -المواقع  

عمل زيارات ميدانية لمواقع   -إعداد الرسممومات التنفيذية المعمارية الكاملة لتلك المشمماريع   -  متخصممصممة ومتنوعة

وتوةيح لجميا العناصمر بي ذسمس إعداد  . مشمروعات هندسمية تحت اإلنشماء لدراسمة التفاصميل التنفيذية على الطبيعة

مسمممماعط وعطماعات وواجهمات األبعماد والمنماسمممميمب  تفماصمممميمل معممارية وإنوائيمةيي نمييماذج الفتحييمات والقواطيييما  

الثمابتييمه والمتحركيمة  الفيير الثمابييمل  مييواد التوييطيبمات واسممممييتخمدامهما  المييواد العمازلييمةالتمسمممميمات للواجهمات  

إعداد الرسمممومات والتصمممميمات التنفيذية لموروع معطى محدد  المسممماعط  . سمممبوعيةالخارجية والداملية  تماري ا

القطماعات  الواجهمات  التفماصمممميمل المعممارييمةواإلنوائيمة  نمماذج الفتحمات الثمابل والمتحرك  القواطيما  الفر الثمابل  بيمان  

 . جميا مواد التوطيبات

References: 

▪ Rosemary Kilmer, W. Otie Kilmer. “Construction Drawings and Details for Interiors”, 3rd Edition, 
January 2016. 

ARE219  3 (2)تصميمات تنفيذية 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

   ARE223  1تصميمات تنفيذية  :  المتطلبات

_  رسومات الكهربية لجميع االدوار وخطوط الضغط العالي  -عمل رسومات الصرف الصحي والتغذية : المحتوي

نماذج الفتحات    –الرسومات الميكانيكية للمصاعد والساللم المتحركة وغرف ميكنة التكيف للتبريد والتدفئة 

عمل زيارات ميدانية   - جداول وتفاصيل جميع مواد التشطيبات  - الفرل الثابت  -والقواطيع الثابتة والمتحركة 

 . على الطبيعة لمواقع مشروعات هندسية تحت االنشاء لدراسة التفاصيل التنفيذية

References 

▪ Rosemary Kilmer, W. Otie Kilmer. “Construction Drawings and Details for Interiors”, 3rd Edition, 

January 2016. 

▪ Crosbie, Michael J. “Time saver standards for architectural design data”, McGraw hill book 
company, New York, 2004. 

▪ Ching, F. D K. “Building Construction Illustrated”, CBS publishers & distributors, India, 2008 

STE224  2 خرسانة تربة واساسات 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

تصممميم األعمدة )القصمميرة(. تحت تأثير أحمال محورية، تصممميم    دراسممة خاصممة بالخرسممانة فى مجال  :  المحتوي

األسماسمات الضمحلة، تصمميم الكمرات البسميطة والمسمتمرة لتغطية الصماالت المتسمعة، تصمميم اإلطارات المختلفة،  

 تغطيات الصاالت الكبيرة باستخدام العقود والبالطات القشرية

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ARosemary+Kilmer
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AW.+Otie+Kilmer
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ARosemary+Kilmer
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AW.+Otie+Kilmer
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تصمميم القواعد   -دراسمة انتقال اإلجهاد خالل التربة    -اختبار وتصمميم األسماسمات    -انيكا التربة  دراسمة خواص وميك

 . ابحاث التربة واختيار نوع األساس المناسب -الحوائط الساندة    –األساسات الخازوقية    -الضحلة  

تسمممليح   –األحمال   توزيع -تحليل وتصمممميم القطاعات المعرضمممة لالنحناء    -مبادئ تصمممميم المنشمممآت الخرسمممانية  

.  البرالطات ذات االعصمماب والبلوكات المفرغة –السمماللم    -األعمدة    -البالطات المصمممته    –الكمرات والتصممميم  

 . ودراسة وصالت الوحدات االنشائية سابقة الصب

References 

▪ David R. H. Jones and Michael F. Ashby. “Engineering Materials 1: An Introduction to Properties”, 

Applications and Design by, 2011. 
▪ Housing and Building National Research Center, Egyptian Code for Design and Construction of 

Reinforced Concrete Structures, 203, 2007. 

STE223  3 خواص ومقاومة المواد 

 إجباري  أول  فصل  1 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

  BAS021( 1)ميكانيكا +  BAS031(1)فيزياء : المتطلبات

سلوك المواد الهندسية تحت   –ماكينات االختبارات ومعايرتها –مقدمة في خصائص واختبارات المواد  : المحتوي

مناقشة   -الكالل  – الصدم  –الشد اإلستاتيكي، الضغط اإلستاتيكي، اإلنحناء اإلستاتيكي، القص اإلستاتيكي : تأثير

الخصائص الفيزيائية والميكانيكية األساسية لمجموعة متنوعة من المواد المتعلقة بالهندسة المدنية مثل الخرسانة  

  –أنواع الكسر  –صدأ المعادن  – إلجهادات التصميم اختيار عامل األمان   – واألسفلت والخشب ومركبات األلياف 

 . ميكانيكا الكسر 

References: 

▪ Neville, A.M., "Properties of Concrete",5th ed., Longman, 2010. 

ARE231  3 ( 2)تاريخ ونظريات عمارة 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 : المتطلبات

االقتصممادي والوظيفي واالجتماعي والبشممري  )دراسممة تحليلية للعوامل المؤثرة في التصممميم المعماري  :  المحتوي

  –لعناصممر البناء  التصممميمية   دراسممة النظريات المعمارية والمحددات   –تكنولوجيا مواد البناء  –(  والنفسممي والبيئي

دراسمة    -المباني التجارية  -المباني االدارية   - يةنظريات المباني السمكن –وحدات التوازيع الراسمية والممرات االفقية  

العالقات البصممممممممرية للمباني ووسممائل االضمماءة والتهوية الطبيعية، العمارة الرومانسممية العمارة القوطية  العمارة 

فية  اإلسالمية في مصمر  عصمر النهضة األوربية، المحددات التصميمية للمباني العامة مباني الخدمات التعليمية الثقا

 . دور المتاحف  المباني الصحية  المباني الترفيهية  المراكز االجتماعية المباني التجارية  األسواق المباني السياحية

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data”, John Wiley & Sons, 5th edition, London, 2019. 
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ARE203  2 نمذجة معلومات المبئز Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

 المحتوى 

بحي  ت مش               م  ل خلفي  ات نظري  ة وت  دريب  ات عملي  ة عىل    BIMيه  دا المقرر ل  دراس                 ة نم  ذج  ة معلوم  ات المبئز  

: المب ادي األس                اس               ي ة  إدخ ال البي ان ات  تحرير  التقني ات من خالل   النم ذج ة الري اض               ي ة ومفهوم المبئز التخيىل 

ز ورقات العمل  اس         تخدام التحليل  حماية  وتنس         يق البيانات  معالجة البيانات  الدوال والمعادالت    االنتقال بي 

للملف وإض                اف ة المالحظ ات. النم ذج ة المعم اري ة من خالل اس               تخ دام برام  ثالثي ة األبع اد للرس               م المعم اري:  

  األبعاد  حس     اب الكميات للمبئز  إ هار النماالج   
المفاهيم األس     اس     ية واألدوات الالممة لعمل نموالج تخيىل  ثالن 

. عمل دراسا  ت الشمس  لقطات الات واقع تخيىل 

References: 

▪  

 

ARE204  2 اتجاهات معمارية معارصة Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

والعمرانممى مممن  المعممماريالمحتمموى يهممدف المقممرر الممى دراسممة الطاقممة المتجممددة والمسممتدامة فممى التصممميم 

خممالل التعممرض لنممماذج مختلفممة مممن الموضمموعات الحديثممة كالعمممارة البارامتريممة تمماريخ ونشممأة واهممداف واهممم 

الم وكمممذلك دممممج االعممممال والمممرواد والعممممارة الرقميمممة وتاثيرهممما علمممى االنتممماج المعمممماري فمممي مصمممر والعممم

واضممافة  21الموضمموعات الخاصممة بالهندسممة الحيويممة وعلممم االحيمماء والعمممارة كموضمموع متممداول بممالقرن ال

 اى موضوعات مستقبلية لمحتوى المقرر
References: 

▪ Jabi, Wassim (2013). Parametric Design for Architecture. London: Laurence 

King. ISBN 9781780673141. 

▪ Frazer, John (2016). "Parametric Computation: History and Future". Architectural 

Design. 86 (March/April): 18–23. doi:10.1002/ad.2019. S2CID 63435340. 

 
  

ARE232  3 ( 3)تاريخ ونظريات عمارة 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

 المحتوي

دراسة االتجاهات المعمارية فى القرن التاسع عشر كمقدمة للعمارة المعاصرة  االتجاهات المعاصرة ثم التطرق  

 ونظريات العمارة البيئية والمبانى المرشدة للطاقة  الخ.... لعمارة القرن العشرين واتجاه الوظيفية والتفكيكية 

References: 

▪ Annie R Pearce. “Sustainable Buildings and Infrastruction”, 2012 . 
▪ Mary Guszowski. “Towards Zero-energy Architecture New Solar Design”, laurence king, 2010.. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9781780673141
https://semanticscholar.org/paper/068009d0924a3bb10724e02b922205a98bf94099
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1002%2Fad.2019
https://en.wikipedia.org/wiki/S2CID_(identifier)
https://api.semanticscholar.org/CorpusID:63435340
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ARE205  2 ومحاكاه   آل  حاسب Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

يهدف المقرر لدراسمممة تطبيقات برامج الحاسمممب المختلفة على غالف المبنى من حوائط واسمممقف في مجال الهندسمممة  المحتوى

المعمارية ً وعمل تحليل بيئي للمبنى لدراسمممة السممملوك الحرارى عبر الغالف الخارجي ومعدالت التهوية واالضممماءة لتحقيق 

معدالت اسمممتهالك الطاقة بالمبنى وذلك من خالل تطبيق احد   الراحة الحرارية المناسمممبة لمسمممتخدمي الفراغ وكذلك ترشممميد

بإصمدار مناسمب والتعرف على    ECOTECT, DESIGN BUILDERالبرامج المناسمبة في التحليل والمحاكاة على سمبيل المثال 

 االساسيات والمفاهيم وتطبيقها على مشروع مبنى قائم او من تصميم الطالب 

References: 

▪ Vishal garge and others , Building energy simulation a work boo; using design builder2nd edition , 

crc press 

 

 

 

ENG311   3 إدارة مشروعات 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 STE206اقتصاديات التشييد     +      ENG412إدارة المشروعات  : المتطلبات

المشمممماريع الخطيمة، جمدولمة    : جمدولمة المشمممماريع المتكررة .  تخطيط المشمممماريع وجمدولمة وإدارة الموارد:  المحتوي

المشمممروعات الخطية بإعتبار الموارد، البرامج الزمنية المختصمممرة للمشروعات التكرارية، خط التوازن وخريطة 

.  ط والعالقة بين التكلفة والوقت للمشممممروع العالقة بين التكلفة والتكلفة للنشا  : ضغط البرنامج الزمنى  . الموقع الزمني

التكاليف المباشمرة والتكاليف غير المباشمرة، التدفق النقدي للمشممممممروع، سمياسمة   : تحليل التدفق النقدي وتسمعير العقود

 . تحديث الجدول الزمني، التحليل وإدارة القيمة المكتسبة  : مراقبة المشمروع.  التسعير والسعر

References 

▪ Hegazy, T., "Computer-Based Construction Project Management", 2002 

▪ Paul Netscher, " Construction Project Management: Tips and Insights", Panet Publications, 2017. 

ARE253 3 ( 3) مقرر اختياري 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

 : العمارة والحاسب اآللي -1

  يهدف المقرر الى التعريف بتاريخ وطرق اسمتخدام الحاسمب اآلليفي مراحل التصمميم المعماري واالظهار:  المحتوى

العمارة والدراسممات السمملوكية في  والتصممميمات ثنائية االبعاد والثالثية االبعاد وعمليات المحاكاة للمباني المعمارية  

 . المجتمع

 العمارة والدراسات السلوكية فى المجتمع:  -2

مراحل يهدف المقرر الي دراسمة العالقة التبادلية بين النتاج المعماري وسملوكيات المجتمع والتركيز علي :  المحتوى

 التحور في التحول في المذاهب الفكرية و تأثيرها علي اإلدراك في المجتمع على سلوكيات االفراد المجتمعية

References 

▪ Annie R Pearce. “Sustainable Buildings and Infrastruction”, 2012 . 

▪ Mary Guszowski. “Towards Zero-energy Architecture New Solar Design”, laurence king, 2010.. 
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 ً  ( 300)مواد المستوى : رابعا

ARE321  2 1مستدام تصميم معمارى Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

المباني العامة ذات الفراغات المفتوحة كالقرى السممممياحية والعالجية بأنواعها المختلفة واسممممس    المحتوى تصممممميم 

 – األشمجار    –المباني   -الفراغات    –تكوين األرض ونظرياتها المتبعة ودراسمة المحيط الخارجي بالتفصميل من ناحية 

تأثير المتغيرات المحلية كالتقاليد  .  ورتاريخ ونظريات وأسمس تصمميم الحدائق عبر العصم...  المياه    –فرل الشموارع  

 مشروع أو أكثر لتصميم وتنسيق الحدائق.  على العملية التصميمية...  والمناخ

يهدف المقرر لدراسممة التصممميم المعمارى للفراغات من وجهه نظر نمذجة معلومات المبنى وهو تمثيل للخصممائص  

بناءه باسمممتخدام الكمبيوتر يكون هو مصمممدر المعلومات    الفيزيائية والوظيفية للمنشمممأة في شمممكل نموذج محاكاة يتم 

ويتم تطبيق عملى   .المشمتركة خالل دورة حياة تلك المنشمأة حيث تشمكل أسماسما يمكن االعتماد عليه التخاذ القرارات

االدارية من تصممميم الطالب واسممتخالص اهم النتائج الخاصممة بعناصممر   على احد المشممروعات المناسممبة السممكنية او

 المبنى من واجهات ومساقط ودراسة عناصر الالندسكيب ومحددات الموقع المحيطة بالمشروع  

Autodesk Revit Architecture  

Graphisoft ArchiCAD  

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London,2019. 
▪ Annie R Pearce. “Sustainable Buildings and Infrastruction”, 2012. 
▪ Mary Guszowski. “Towards Zero-energy Architecture New Solar Design”, laurence king,2010. 
▪ Jan L.M. Hensen & Roberto Lamberts.  “Building Performance Simulation for Design and 

Operation Hardcover”, Routledge, 1st edition, Jan 2011. 

 

ARE322  2 2تصميم معمارى مستدام Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

في   BIMيمكن توقع النماذج التالية كمخرجات ونتائج مهمة من تطبيق منهجية و المعماريالمحتوى تطبيق عملى على مشروع الطالب 

  .Model Massing كتلي للمبنىونموذج  Model Site العمل وتوقع اهم مخرجات التطبيق من خالل نموذج للموقع العام

:Architectural, Structural & MEP Models    معماريونموذج كهروميكانيكي وإنشائي نموذج 

 Energy Analysis Autodesk Green Building Studioو  RhinoBIM (BETA)وتطبيق بالبرامج المتاحة مثل  

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London,2019. 
▪ Annie R Pearce. “Sustainable Buildings and Infrastruction”, 2012. 
▪ Mary Guszowski. “Towards Zero-energy Architecture New Solar Design”, laurence king,2010. 
▪ Jan L.M. Hensen & Roberto Lamberts.  “Building Performance Simulation for Design and 

Operation Hardcover”, Routledge, 1st edition, Jan 2011. 

ARE271 0 (1)تدريب 

 إجباري  صيفي فصل  0 معمل 0 تمارين  0 محاضرات  ت 

 ---- : المتطلبات

فترة   -في المؤسممسممات أو المكاتب الهندسممية    -المسممتوى الثاني من التدريب الميداني بعد االنتهاء من السممنة الثانية  

 . ينتهي بمناقشة مع المشرف األكاديمي للوقوف على مهارات التدريب المكتسبة  –التدريب أربعة أسابيع  

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jan+L.M.+Hensen&text=Jan+L.M.+Hensen&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Roberto+Lamberts&text=Roberto+Lamberts&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jan+L.M.+Hensen&text=Jan+L.M.+Hensen&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Roberto+Lamberts&text=Roberto+Lamberts&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
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ARE341  3 (1)تصميم عمراني واسكان 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

 :  المحتوي

العناصمر    / الصمورة البصمرية  ":  تحليل المدينة بصمممممممريا.  أسمس اإلدراك البصمممممممري.  مقدمة في التصمميم العمراني

          الدراسات التطبيقية:  العمراني للمدينة.بدائل تصميم ومقومات التشكيل    التشكيل البصري. / البصرية  

 .طرق جمع البيانات والتحليل وطرق العرض ▪

 .تحليل وتصميم الفراغات العمرانية.  تقرير عن تشكيل المدن الجديدة أو القائمة ▪

 . رفع وتحليل عناصر التشكيل البصري لمنطقة دراسية، دراسة تطبيقية لتشكيل المدينة ▪

والمداخل    -سمكان في مصمممممممر في إطار ابعادها االقتصمادية واالجتماعية والحضمممممممرية  مشماكل تخطيط المدن واال

تصممميم وتحليل وتقييم    -دراسممة تحليلية ألنواع االسممكان المختلفة، اقتصممادي، متوسممط، فاخر -والمفاهيم المختلفة له 

قتصمادية والبيئية المؤثرة في  تخطيط وتصمميم المناطق واالحياء السمكنية والعوامل االجتماعية واال -نماذج االسمكان  

  التص        ميم العمرانز  اإلسممكانمشممروع اسممكان لتطوير وتنمية نماذج   –التصممميم  
  مع دراس        ة اس        تدامة الطاقة فز

  الموفر للطاقة. 
 والتخطيط البيئ 

التقسيم لفئات اإلسكان ودراسة مشاكله ومداخل وسياسات الحل    –(  الظواهر –األسباب  )مشكلة اإلسكان في مصمممر  

 . نماذج من مشروعات اإلسكان الناتجة من تطبيق سياسات مختلفة  -لكل فئة 

References 

▪ R P Misra. “Regional Planning "Concepts, Techniques, Policies and case studies"”, Peter Hall and 

Mark Tewdwr- Jones, Urban and Regional Planning, 5th Edition, 2010. 

ARE342  2 (2)تصميم عمراني واسكان 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

الحفاظ على النسمميج  .  تطبيقية وتدريب عملي على أسممس ومناهج تحليل وتطوير هيكل العمران : دراس        اتالمحتوي

نماذج عالمية لطرق .  التكامل بين التطوير العمراني والعائد االقتصمممادي لتحقيق االسمممتدامة.  العمراني واالجتماعي

 . عمرانية أو محور عمراني قائم   تكامل الجانب النظري مع مشمروع إعادة تصميم وتطوير منطقة.  التدخل والتطوير

تصنيفات   -أسس واعتبارات تصميم النموذج السكنى وتجميعاتها في مباني سكنية ووحدات تجميعية    -فئات اإلسمكان 

  التص  ميم العمرانز    مع   سمكنيةتمارين تصمميم وتجميع نماذج  .  الوحدات والمباني السمكنية
ز
دراس  ة اس  تدامة الطاقة ف

  الموفر 
 للطاقة.  والتخطيط البيئ 

توليد بدائل    -إعداد برامج اإلسمممكان والخدمات في ظل االحتياجات واإلمكانيات   -منهجية تخطيط المناطق السمممكنية  

 . تمرين تخطيط منطقة سكنية جديدة .  توزيع المناطق السكنية والخدمات وشبكات الحركة اآللية والمشاة 

References: 

▪ John Randolph and Gilbert M. “Masters, Energy for Sustainability: Technology, Planning, Policy”, 

Island press, Washington, DC, 2008. 
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STE341 3 منشآت معدنية 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

االحمال التصمميمية وتوزيعها وتأثيرها على العناصمر  المحتوي: مبادئ النظم االنشمائية للمنشمآت المعدنية، ودراسمة  

االعضماء المعدنية المعرضمة لقوى محورية او عزوم انحناء او   االنشمائية المعدنية من حيث الشمكل والحجم. تصمميم 

 . تصميم نظام إنشائي معدني ألحد الفراغات ذات البحور الواسعة  . تصميم الوصالت الملحومة والمربوطة.  قص

References: 

▪ Dennis Lam, Ang, Thien Cheong, et al.  “Structural Steelwork: Design to Limit State Theory”, 4th 
Edition, 2018 

ARE334 2 تاريخ ونظريات تصميم عمراني 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

تحليل أسمممس التصمممميم  .  العالمية المميزة وتطورها على مر العصمممورالتصمممميم العمراني لبعل المدن  :  المحتوي

 تأثير العوامل الطبيعية واالجتماعية والسلوكية على التشكيل والنسيج العمراني.  العمراني

البدائل    / تطوير الفكر التصممممميمي   / التحليالت   / حاالت دراسممممية   / األهداف   / المهمة :  عملية التصممممميم العمراني

المناهج .  أسماليب التحليل واالسمتنباط والحلول.  مراحل العمل والمدخالت والمخرجات  . التنفيذ   / التقييم    / التصمميمية  

دراسممة تطبيقية لنماذج  .  التصممميم بالمشمماركة ، االسممتدامة ، أسمملوب التدخل السممريع    العمراني:الحديثة للتصممميم  

 . منهجيات متعددة  

البدائل    / تطوير الفكر التصمممميمي   / التحليالت   / حاالت دراسمممية   / األهداف   / المهمة :  نيعملية التصمممميم العمرا 

المناهج .  أسماليب التحليل واالسمتنباط والحلول.  مراحل العمل والمدخالت والمخرجات  . التنفيذ   / التقييم    / التصمميمية  

دراسممة تطبيقية لنماذج  .  لتدخل السممريع  التصممميم بالمشمماركة ، االسممتدامة ، أسمملوب ا: الحديثة للتصممميم العمراني  

 . منهجيات متعددة 

مهنة التخطيط العمراني  .  المصمطلحات األسماسمية.  مسمتويات التخطيط.  المشماكل التخطيطية.  مفهوم التخطيط العمراني

.  ة تممارين تطبيقيم.  منهجيمة التخطيط العمراني.  الئحمة الكليمة وأقسممممامهما المختلفمة  -التعليم التخطيطي  .  ودور المخطط

الفيضمية، اإلغريقية، الرومانية، العصمور الوسمطي اإلسمالمية والغربية، عصمور )نشمأة وتطور الحضمارات المختلفة  

اجتماعية، فكرية، سياسية  )العوامل الحضارية التاريخية والطبيعية، مكونات العمران والمؤثرات المختلفة  (.  النهضة

دراسمممممة مقمارنمة بين العمران في  :  تمرين تطبيقي.  ووظمائف أدوار الممدنتمأثير العواممل المختلفمة على مواقع  ...(.  

  الموفر للطاقة.      الحضارات المختلفة
  التصميم العمرانز والتخطيط البيئ 

 مع دراسة استدامة الطاقة فز

References 

▪ Carmona, M. heath, T&tiesdell, S. “Public Places Urban Space: the dimensions of the urban”, 

Oxford, architectural press, 2nd Edition, 2010. 

▪ - John M. Nicholas. “Project Management for Business and Engineering: Principles and Practice”, 

5th Edition, 2012 
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ARE354 3 ( 4) مقرر اختياري 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

 : المحتوي

 العمارة الداخلية االفتراضية: -1

يهمدف إلى مقمدممة عن ممادة العممارة المداخليمة االفتراضمممميمة والتعريف بهما وبمإمكمانماتهما بمالنسممممبمة للتصممممميم  :  المحتوى

المعمماري المداخلي والخمارجي من خالل دراسمممممة المفماهيم الجمماليمة الجمديمدة المتعلقمة بهما والنتشممممبمة عن العممارة  

 االفتراضية وتقنياتها المختلفة  

 تنسيق الموقع في العمارة الداخلية:  -2

يهدف المقرر الى التعبير عن طرز ونظم تخطيط وتصمميم المسمطحات الخضمممممممراء في العمارة وانواع  :  المحتوى

كما يتعرض   النباتات واسماليب تنسميقها المختلفة وخاصمة في التصمميم الداخلي وعالقتها بتحسمين البيئة الداخلية للحيز

تاريخ ونظريات وأسممس ...  المياه   –فرل الشمموارع   –األشممجار   –المباني   -الفراغات   –تكوين األرض  المقرر الى  

مشمروع أو أكثر .  على العملية التصمميمية...  تأثير المتغيرات المحلية كالتقاليد والمناخ.  تصمميم الحدائق عبر العصمور

 لتصميم وتنسيق الحدائق

References 

▪ CARMONA, Matthew and TIESDELL, Steve. “Urban Design Reader: The Dimensions of Urban 
Design”, The Architectural Press, 2007. 

▪ Taylor & Francis Ltd. “The Urban Design Reader 2nd New edition, Routledge”, London, United 
Kingdom, 2012. 

▪  Francis D. K. Ching. “Architectural Graphics”, 2015. 
▪ Dynamic thermal environment and thermal comfort, Y. Zhu Q. Ouyang  B. Cao  X. Zhou  J. Yu First 

published:14 July 2015 
▪ Renewable and Sustainable Energy Reviews, Science direct journal, vol 65 
▪ Architectural acoustics, M Long - 2005 
▪ Environmental and architectural acoustics,Z Maekawa, J Rindel, P Lord - 2010 

ARE355  3 ( 5)مقرر اختيارى 

 اختياري  ثان  / أول فصل  0 معمل  2 تمارين 2 محاضرات  ت

 : المتطلبات

 مقرر مجسمات معمارية: -1

التعرف على العمليات االولية للتصمممميم ذو البعدين والثالثة ابعاد للوصمممول الى ابداع  يهدف المقرر الى  :  المحتوي 

تشممكيلي متكامل معتمدا على اسممس وقواعد أسمماسممية للتصممميم والقدرة عل تحليل ماهية الشممكل والهيئات المختلفة  

 وعالقتها وايحاءاتها المكانية

 مقرر مشروعات معمارية وعمرانية: -2

القوانين  .  قمانون التخطيط العمراني والئحتمه التنفيمذيمة.  أنظممة إدارة العمران.  م البيئيمة العمرانيمةقواعمد تنظي  المحتوى:

 تمرين في تطبيقات التشريعات.  تأثير التشريعات على العمران.  األخرى المنظمة للعمران

تجاهات والسياسات  اال –تقويم سياسات اإلسكان   –تاريخ سياسات وتشريعات اإلسكان بدول العالم الثالث ومصمممممر  

والتشمممممممممممممريعمات مقمدممة للتعريف بماالتفماقيمات المدوليمة والتشممممريعمات المحليمة. نظريمات ومنماهج التخطيط البيئي  

 واستخداماتها في مجال التخطيط اإلقليمي والعمراني. دراسات تحليلية تطبيقية في مجال تخطيط البيئة المعاصرة.

https://www.bookdepository.com/publishers/Taylor-Francis-Ltd
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ARE346  اء وتقييمها نظم البناء  Cr 2 الخرصز

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

، وهي التصرررميم، التن،يذ، البناء  المبني األخضرررر الذي يرااي اباتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل المحتوى دراسمممة  

ال،راغات وك،اءة الطاقة والمياه، وك،اءة ااررتخمام الموارم،  التشررليل والصرريانة، واباتبارات الرئياررية التي ترااى هي تصررميم  

   leed , bream وبتعرف الى النظم المحليرة والعرالميرة مارل    .وجومة البيئرة الرماخليرة للمبنى، و ار المبنى ككرل الى البيئرة 

الحاصررلة   المباني من  ألمالة وكذلك المرااررة الملهلة للحصررول الى شررهامة احم البرامج الخاصررة بالتمييم االميا ومرااررة حابت  

 leedالى شهامة ال 

البناء لتحميق الحل األمال لالارتمامة     معلوماتكي،ية تطبيق افكار المباني الخضرراء والتصرميم المارتمام وإظهار كي،ية اارتخمام نمذجة  

  والعمارة  الهنماررة  مهم فيرجع  مناقشررة التعريف بالنظم المصرررية و اهميتت و تاريخت وبرامجت ومور مركو بحوس ابارركان والبناء كم

 والتصميم
References: 

▪  

 
  

References: 

▪ Ian Gibson; Thomas Kvan; Ling Wai Ming (2002). "Rapid prototyping for architectural models". 
Rapid Prototyping Journal. 8 (2): 91–95. doi:10.1108/13552540210420961 

▪ "What is Accurate Visual Representation?". Flying 3D. Retrieved 18 June 2015  
▪ Fulong Wu. “Planning for Growth: Urban and Regional Planning in China”, 2015. 

ARE356 3 ( 6) مقرر اختياري 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

 : المحتوي

 :  مورفولوجيا العمارة والعمران -1

المشمروعات المعمارية والعمرانية تكوينات وأشمكال محددة   لماذا تأخذ  .  تحليل أسمس التكوينات المعمارية والعمرانية

تقييم    . عالقمة المبنى بمالمحيط العمراني والبيئمة.  عمليمة توليمد بمدائمل الحلول ونقمدهما وتقييمهما واالنتقماء منهما وتطويرهما

وظيفة   -متوسطة الحجم   / تصميم مباني صغيرة  .  مباني سكنية بسيطة أو أكثر/ مشروع تصميمي مبني.  حالة دراسية

 . واحدة 

 : تطبيقات االعمال الفنية في العمارة الداخلية -2

إلى دراسة كيفية توظيف االعمال الفنية التشكيلية سواء كانت اعمال فنية سابقة اإلعداد او اعمال    يهدف المقرر

وخاماتها واساليب   االنماط المعاصرة لألعمال الفنيةودراسة  تشكيلية معدة ومصممة خصيصا لفراغ داخلي بعينه

 عرضها وكيفية االستفادة منها استفادة وظيفية تشكيلية في الفراغ 

References: 

▪ CARMONA, Matthew and TIESDELL, Steve. “Urban Design Reader: The Dimensions of Urban 

Design”, The Architectural Press, 2007. 

▪ Maddison Wolfe. “Urban Planning and Renewal”, 2017 

https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&amp;text=Maddison%2BWolfe&amp;search-alias=books&amp;field-author=Maddison%2BWolfe&amp;sort=relevancerank
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 ( 400)مواد المستوى : خامسا

ARE423  2 ( 3مستدام )تصميم معمارى Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- : المتطلبات

دراسة الحلول االنشائية المتنوعة لتشكيل الفارغات    -يهدف المقرر الى إيجاد الحلول المبتكرة لمشاكل التصميم البيئي  

والصناعية   العمرانية  بالبيئة  وعالقاتها  الكبيرة  المسطحات  ذات  التصميم    -الداخلية  في  الحاسب  تطبيقات  استخدام 

يئة  تطوير مهارات التحليل والتعبير عن الب  –دراسة المؤثرات البيئية الخارجية  -وعمل تطبيقات بالنماذج المعمارية 

 . التدريب على المشمروعات المعمارية متعددة المقياس -المحيطة والتأثيرات االجتماعية والثقافية

وكيفية اتمام الطالب لهذا المتحان     LEEDيحتوى المقرر عىل اهم المفاهيم والمعارا الخاصة بامتحان ال  كما  

ام  محاكاه عىل مستوى الوتطبيق نموالج عمىل لمبئز يتم دراسته  من المبانز العامة وودراسة   ممن والتخطيط  لير

  InfraWorks 36العمراني من شركة  وتومياك: برنامج
فى المحيط العمرانى   الحضريوتمميم مشروع جمااى للطالب الى الماتوى التخطيط    CityEngineبمال برنامج esri: من شركة او   

 الممن المصرية باتخالص اهم النتائج والتوصيات   بإحمى
References: 

▪ Annie R Pearce. “Sustainable Buildings and Infrastruction”,2012 

Jan L.M. Hensen & Roberto Lamberts.  “Building Performance Simulation for Design and 

Operation Hardcover”, Routledge, 1st edition, Jan 2011. 

 

 

ARE372 0 (2)تدريب 

 إجباري  صيفي فصل  0 معمل 0 تمارين  0 محاضرات  ت 

 ---- : المتطلبات

فترة   -في المؤسممسممات أو المكاتب الهندسممية    -المسممتوى الثاني من التدريب الميداني بعد االنتهاء من السممنة الثانية  

 . ينتهي بمناقشة مع المشرف األكاديمي للوقوف على مهارات التدريب المكتسبة  –التدريب أربعة أسابيع  

ARE435 ( 1تصميم عمارة داخلية ) 3 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

تطوير مجموعة من الدراسممات في مجال تطبيقات العمارة الداخلية السممكانية تبدأ بتحديد   يالمقرر إل  يهدف: المحتوي

مفهوم التصممميم والمعايير التصممميمية في العمارة الداخلية مرورا بالمراحل المختلفة للتصممميم كما يتعرض الطالب  

اسمممة المدارس الفنية المختلفة  در  -ألسمممس التصمممميم الداخلي وتشمممكيل الفراغات الداخلية للمباني العامة والخاصمممة  

:  دراسمممة المكونات المعمارية للفراغات الداخلية    -لالتجاهات التصمممميمية الرئيسمممية في مجال التصمممميم الداخلي  

دراسمة  -الجماليات المعمارية  –الملمس    –المواد والخامات  –التصمميم الصمناعي والتأثيث    –الصموتيات    –االضماءة  

 . لفراغات العامة وعمل دراسات الكميات والمواصفات والمقايسة الهندسيةانواع التشطيبات المختلفة ل

References 

▪ Architectural Drawing Course: Tools and Techniques for 2D and 3D Representation”, 2nd edition, 
Mo Zell, 2018. 

▪ Leonidas Stavridi. “Structural Systems: Behaviour and Design” - Volume 1: Plane structural 
systems, 2010 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jan+L.M.+Hensen&text=Jan+L.M.+Hensen&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Roberto+Lamberts&text=Roberto+Lamberts&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&amp;text=Leonidas%2BStavridis&amp;search-alias=books-uk&amp;field-author=Leonidas%2BStavridis&amp;sort=relevancerank
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ARE437  3 ( 2)تصميم عمارة داخلية 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

يهمدف المقرر الى دعم مهمارات الطمالمب فى تصممممميم الفراغمات التجماريمة من خال التعرف على المفماهيم  :  المحتوي

واالتجاهات المعاصممرة كما يهدف الى صممقل مهارات الطالب في االظهار واسمماليب التعبير عن عناصممر  والطرز  

التصممميمات الداخلية من فرل والوان والندسممكيب وعالقة المبنى داخليا بالالندسممكيب الخارجي من خالل التطبيق  

 على أحد مشروعات المباني العامة المناسبة للمرحلة

References 

▪ Antoine E. Naaman, "Prestressed Concrete Analysis and Design Third Edition ", Techno Press 3000, 
2012. 

▪ “Architectural Drawing Course: Tools and Techniques for 2D and 3D Representation”, 2nd edition, 
Mo Zell, 2018. 

ARE426 3 واثاث تصميمات تنفيذية داخلية 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

تنمية قدرات الدارس في مادة الرسمومات التنفيذية وذلك بتدريبه على قواعد الرسومات واللوحات  الى المقرر يهدف: المحتوي

لعناصممممر العمارة الداخلية وكذلك فهم خصممممائص  التنفيذية األولية وذلك من خالل عمل مسمممماقط وقطاعات لتطبيقات مختلفة 

الخامات وأنواعها المختلفة، من المواد الخام والمواد الحديثة في التشممطيبات والتصممنيع التكنولوجي والتعرف على األسمماليب 

ات  كمما يتعرض المقرر لطرز االثماث وابعماده وتصممممميممه ونظريم   والتقنيمات المسممممتخمدممة ف بنماء العممارة أو داخليما وخمارجيما

 . المتعلقة بتطوره عبر العصور

التصمميم الداخلي من مسماقط وقطاعات وكذلك األبعاد  إلى تعريف الدارس بأسمس إعداد وتوضميح جميع عناصمر يهدف المقرر

التشممطيبات  والمناسمميب والتفاصمميل المعمارية كذلك إنشمماء نماذج الفتحات والقواطع الثابتة والمتحركة والفرل الثابت ومواد

العازلة والتكسمميات للواجهات الخارجية والداخلية كذلك التعرض ألنواع التجهيزات االضمماءة ولوحات  ها والموادواسممتخدام

 . المفاتيح والتوزيع الداخلي وايضا تجهيزات التركيبات ألعمال الصحي وشبكات الصرف والتغذية بالحيز الداخلي

صمميم االثاث والعمارة الداخلية بمثابة االسماس الذي تنهل عليه  الى تكوين خلفية ثقافية عريضمة في مجال ت يهدف هذا المقرر

افكمار المدارس التصممممميممة الى جمانمب تمأهيمل المدارس للبحمث من خالل منظور متسممممع الزوايما يحتوي على مختلف الطرز  

المحلية للوصممول    واالتجاهات والمذاهب التصممميمية والفنية ويتعرض للمدارس المختلفة قديما وحديثا وكيفية االرتقاء بالهوية

 .وأصيل يمكنه من اختراق مجال العالمية  لطابع مميز

References: 

▪ Jan L. M. Hensen& Roberto Lamberts. “Building Performance Simulation for Design and Operation”, 
Routledge, February, 2011 

▪ Qasim S.R., Motley E. M. and Zhu G. “Engineering: Planning, Design & Operation”, A hand book, 
Eastern Economy Edition, 2011. 
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ARE336  3 تاريخ ونظريات عمارة داخلية 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

  العصمور العمارة عبر العمارة الداخلية والعالقة بينها وبين طرز في  الطرز  توضميح مفهوم تطوريهدف المقرر الى  : المحتوي

الجديد لهذا المجال   على صممياغة الفكر المختلفة بداية من العصممور القديمة والمتوسممطة وانتهاء بالمعايير والعوامل التي تؤثر

التاريخي، كذلك دراسممة للمدارس واالتجاهات والمفاهيم   سممواء كان تجريدي أو وظيفي من خالل اسممتعراض النشممأة والتطور

  . الحديثة التي أثرت في هذا المجال

الفراغيمة  يهمدف المقرر إلى تفهم طبيعمة نظريمات العممارة المداخليمة ودورهما كممدخمل ضممممروري لتحليمل الوظمائف المكمانيمة و

خلي وطبيعة تكامل هذه الوظائف داخل منظومة المكونة للفراغ الدا ودراسممات الحركة وذلك من خالل تحليل وتفهم العناصممر

 . في عملية التصميم الداخلي  التي تؤثر  التصميم كذلك تحليل المعايير

References 

▪ Architectural Drawing Course: Tools and Techniques for 2D and 3D Representation”, 2nd edition, 
Mo Zell, 2018 

▪ Rosemary Kilmer, W. Otie Kilmer. “Construction Drawings and Details for Interiors”, 3rd Edition 
▪ Brian w. Edwards and Emanuele. “Green Buildings Pay”, Routledge, USA and Canada, 2013. 

ARE457 ( 7ممرر اختيارى ) 3 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

 عقود كميات ومواصفاتمقرر  -1

المخططمات ووثمائق العقمد للتنفيمذ.  يهمدف القرر إلى أخالقيمات مممارسمممممة المهنمة  : المحتوي إعمداد العقود  .  إعمداد 

مشاكل  .  القوانين واللوائح والتشمممممريعات التي تحكم أساليب ممارسة المهنة.  اقتصاديات ممارسة المهنة.  االستشارية

 . نماذج ودراسات تطبيقية.  ممارسة المهنة

عناصممر دراسممات الجدوى ومبادئ واقتصمماديات المباني واالتجاهات العالمية والمحلية    تعريف الجدوى االقتصممادية

د واقتصممماديات التنفيذ تحليل كفا ة تنفيذ المبني  قلخفل تكلفة المباني واقتصممماديات التصمممميم   واقتصممماديات التعا

 عا ألخذ فى اإلعتبارصممياغة الوصممف التفصمميلي لكل بند من بنود االعمال كل على حدة مع حصممر كميات البنود م

على   قادراً النهاية   على المقايسممه التثمينية باالرتفاع او االنخفاض ليكون الدارس فى  تؤثر أو المتغيرات التى قد تطر

 من الرسومات الموضوعة وتحديد كمياتها.  تحضيرمقايسه باجادة فن القياس والحصر

 النقد المعماري والفني مقرر  -2

يهدف المقرر الى دراسمة المشمكالت الفنية واالدائية في التعبير الفني وخاصمة التصمميم الداخلي للحيزات    : المحتوي 

واالجتماعي والمدارس الفنية القديمة والمعاصمرة وكذلك دراسمة عددا من االسماليب الفنية    على المسمتوى الحضماري

 باستخدام المنهج المقارن

References: 
▪ “GACC Guide to the Appointment of Consultants & Contractors”, 4th edition, 20. 
▪ Datta, B.N. “Estimating and Costing in Civil Engineering: Theory & Practice Including Specifications 

and Valuation”, Sangam Books Ltd, 27 revised editions, 2002 
▪ Joseph Gwilt. “Elements of Architectural Criticism for the Use of Students”, Amateurs, and 

Reviewers, 2010 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ARosemary+Kilmer
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AW.+Otie+Kilmer
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ARE458 3 ( 8) مقرر اختياري 

 اختياري ثان/ أول فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 :  المتطلبات

   حفاظ وارتقاء عمراني: -1

القمائممة وظماهرة التمدهور العمراني وأنواعهما يهمدف المقرر إلى التعرف على مشمممماكمل المنماطق العمرانيمة    المحتوى:

التاريخية، األحياء  )تصممنيف المناطق العمرانية بالمدن  .  وأسممبابها وطرق قياسممها واألسمماليب المسممتخدمة لمعالجتها

مراكز المدن  :  أسماليب المعالجة والتعامل مع المناطق العمرانية...(.  السمكنية التقليدية، مناطق اإلسمكان غير الرسممي  

رصمد وقياس مظاهر التدهور بأحد  :  التطبيقات.  مناطق اإلسمكان غير الرسممي / األحياء السمكنية التقليدية    / اريخية  الت

 المناطق العمرانية القائمة وتحديد سياسات المعالجة.

 تطبيقات الحاسب في العمارة الداخلية:  -2

تكنولوجيا المعلومات وأصبح    يتطورات كبيرة ف تميزت العقود األخيرة من القرن العشرين بظهور: المحتوى

استخدام الحاسوب في معالجة مشاكل العمارة الداخلية واحداً من أهم التطبيقات نظراً لما تتمتع به نظم المعلومات  

استخدام   المجال من كمية كبيرة من البيانات التي تسجل وتعالج وتخزن وتقترح البدائل مما يبرر  الحاسوبية في هذا

 اليف العمل الحاسوب لترشيد تك

References 

▪ Architectural Drawing Course: Tools and Techniques for 2D and 3D Representation”, 2nd edition, 
Mo Zell, 2018. 

▪ Leonidas Stavridi. “Structural Systems: Behaviour and Design” - Volume 1: Plane structural 
systems, 2010 

ARE461  3 ( 1)مشروع تخرج 

 إجباري  أول  فصل  0 معمل 4 تمارين  1 محاضرات  ت 

 ساعة معتمدة   120: المتطلبات

تحليل الموقع وإمكانية الوصمممول إليه والدراسمممات البيئية   -اختيار الموقع والمشمممروع وأسمممبابه  -جمع البيانات والمعلومات  

دراسة االحتياجات المجتمعية  -تصميم الموقع العام للمشممممروع   -عالقة المشممممروع والبيئة المحيطة   -والعمرانية للمشممممروع 

تصميم البرنامج  -ع الجدوى االجتماعية واالقتصادية للمشرو  -العمراني والتنمية في مصمممر  للمشمممروع والعالقة مع التطور

 .المساحي والوظيفي للمشروع وتحديد مكوناته

تحديد البرنامج )تقديم تقرير مفصممل عن الدراسممات واألسمماس المنطقي لتصممميم المشممممممممروع وفقا ألصممول العمل المعماري  

 –اد المشمممروع منهجية إعد –  العمرانيو المعماري اختيار مشمممروع التخرج في مجال التصميم  (وتحديد المشمممروع وتحليله

 تقديم وعرض المشروع. -إعداد الدراسات  -جمع البيانات  –دراسات تحليل التجارب السابقة والدروس المستفادة 

References: 

▪ Carmona, M. heath, T&tiesdell, S. “Public Places Urban Space: the dimensions of the urban”, Oxford, 
architectural press, 2nd Edition, 2010. 

▪ Scott Boylston. “Designing Sustainable Packaging Paperback”, Laurence King Publishing, April, 2009 
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ARE462  3 ( 2)مشروع تخرج 

 إجباري  ثان  فصل  0 معمل 4 تمارين  1 محاضرات  ت 

 ( 1)مشروع تخرج : المتطلبات

التعامل مع المحددات التصممميمية  –تصممورات وفلسممفة جديدة للحلول    –طرح فكر معماري جديد لمشممكالت حالية ومسممتقبلية  

والربط بينهمما وبين مختلف العلوم للخروج بمنتج  ...(  ثقمافيمة   –إنشممممائيمة   –إنسممممانيمة   –تقنيمة   –بيئيمة   –عمرانيمة   –  معمماريمة)

وع.    واستخدام برام  المحاكاةمعماري متميز   المشر
 البيئية لدراسة كيفية تحقيق االستدامة فز

 –تحليل القضممايا والمشمماكل واإلمكانيات    -تحديد األهداف  –  والعمراني إعداد مشممروع التخرج في مجال التصممميم المعماري

 –الحلول النهائية   –تحليل البرنامج التفصمممميلي   –بدائل الحلول وتقييمها    –اتخاذ القرارات التخطيطية   -اإلشممممكالية وأهميتها  

 . تقديم وعرض المشروع إعداد مستندات مشروع التخرج.

References: 

▪ Scott Boylston. “Designing Sustainable Packaging Paperback”, Laurence King Publishing, April, 2009 



  

 

  

 :الباب العاشر

الهندسة المدنية  العلوم في بكالوريوسدرجة  برنامج

 والبيئية

  ة(المستداممياه هندسة ال)

 ةبنظام الساعات المعتمد



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  الساعات املعتمدة الالئحة املوحدة لبرامج البكالوريوس بنظام 
 

 323 بنظام الساعات املعتمدة هندسة املياه املستدامةبكالوريوس  : برنامجالعاشرالباب 

 

 أواًل: التعريف بالبرنامج

المشكالت التطبيقية والملحة التي تواجه البشرية، بما تلعب الهندسة المدنية والبيئية دوًرا رئيسيًا في أيجاد الحلول للعديد من  

حيث تتمثل مهمة الهندسة المدنية والبيئية في توفير البنية التحتية األساسية  .  في ذلك االهتمامات المتعلقة بالمياه والطاقة والبيئة

ة مع مراعاة التوازن بين حاجة  الالزمة لدعم المستوطنات الحضرية وذلك من خالل الطرق والتقنيات المستدامة والمتكامل

ويغطي مجال الهندسة المدنية والبيئية مجاالت عديدة متداخلة ومتعددة .  المجتمع إلى البنية التحتية طويلة األجل والصحة البيئية

لبيئية  التخصصات مثل هندسة المواد والهندسة الجيوتقنية والهندسة اإلنشائية وهندسة النقل وهندسة الهيدروليكا والهندسة ا

ولذلك يغطي البرنامج المقدم مبادئ الهندسة المدنية والبيئية مع التركيز على هندسة  .  وهندسة وإدارة موارد المياه والطاقة

 . المياه المستدامة التي تعد أحد التخصصات األكثر إلحاًحا

القطاعات تشمل هذه  و  بلداعات في كل  جميع القط  عتمد عليهاحيث ي  والتنمية للحياة  تعتبر المياه العذبة هي المصدر الرئيسي

الغذائي والصناعي ووالزراعة  المنزلية    االستخدامات الترفيهيةواإلنتاج  الطاقة واألنشطة  ال.  توليد  المياه   أنمعروف  ومن 

المياه على كوكبنا األزرق٠٬٠١العذبة والتي تمثل فقط ما نسبته   في األنهار والبحيرات ثلثيها    تجري  ٪ من إجمالي حجم 

في  يعيش  يقرب من نصف سكان العالم  نجد أن ما  وفقًا لمنظمة الصحة العالمية  و.  مشترك بين دولتين أو أكثر مثل نهر النيل

المائ اإلجهاد  من  تعاني  النظمناطق  المياه  إلى  شخص  ملياري  عن  يقل  ال  ما  يفتقر  بينما  الصحي  ي  الصرف  ومرافق  يفة 

لذلك   ، المعالجةرديئة  بمياه الصرف    األغذية المرويةهلكون  من سكان العالم يست٪  ١٠يُعتقد أن باإلضافة إلى ذلك    األساسية،

  االجتماعية واالقتصادية  واالستدامة  التنمية  من رفاهية اإلنسان وتعوق  تقلل  المشكالت المتعلقة بالمياه في البلدان الناميةنجد أن  

السكاني  ،والبيئية والنمو  المناخ  لتغير  المستقبلية  المخاطر  عليه  الدرامي طغت  المشهد  فإن هذا  ذلك  والتوسع    عالوة على 

 . والتلوث البيئي الحضري 

لعمل على  ا  والتي تهدف إلى (UN-SDGs)خالل أهداف التنمية المستدامة    من-المتحدة  األمم  دفعت  والشكوك  كل هذه الحقائق  

االجتماعية  االستدامة  بين  توازن  وتحقيق  واالزدهار  بالسالم  الناس  جميع  تمتع  وضمان  الكوكب  وحماية  الفقر  إنهاء 

األمن  الصحي العادل و  والصرفإلى استهداف الوصول اآلمن إلى المياه النظيفة   -  ٢٠٣٠واالقتصادية والبيئية بحلول عام  

المساواةالالغذائي   عدم  من  والحد  مستدامة  والمجتمعات  والمدن  المناخي  والعمل  للجميع  أ  . كافي  السياق  هذا  عطت وفي 

متخصصة    وخطط دراسية  امج أكاديميةلعالم أولوية خاصة لتطوير برمؤسسات التعليم العالي والبحث البارزة في جميع أنحاء ا

 . المتكاملة والمستدامة مجال هندسة المياهفي 

نهر   مصر من ٪ من المياه العذبة في  ۹٧الي  توفير حووإذا نظرنا إلى الوضع المائي في مصر نجد أنه أكثر تعقيداً حيث يتم  

  والتي قد تهدد األمن المائي المصريولكل منها خططها المائية الوطنية  أخرى    دول  والذي يتم تقاسم مياهه مع عشرةالنيل  

في وادي النيل   ونيستقر٪ من السكان  ۹٥كما نالحظ أنه أكثر من  .  في حالة عدم التنسيق والتكامل بين دول حوض النيل

 النمو السكاني  ذلك فإنإلى  اإلضافة  ب،  الكلية في مصرمساحة  ال٪ من إجمالي  ٧أكثر من    والتي ال يمثال  والدلتا الضيقين

فإن ارتفاع  عالوة على ذلك    ،المحلي  وطنية واإلنتاجإلى توسيع الفجوة بين االحتياجات الغذائية اليؤدي    والتحضر  السريع

مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ قد يتسبب في خسارة مئات اآلالف من األفدنة من األراضي الزراعية وتشريد الماليين 

 . سكان الدلتامن 

مع    طورت مصرلذلك   اتماشياً  المتحدةأهداف  المستدامة لألمم  المستدامة    (UN-SDGs)  لتنمية  الرؤية   SVS)استراتيجية 

لى بناء مدن ذكية  ، والتي تضم العديد من المشاريع الوطنية بهدف تعزيز رفاهية السكان في المدن القديمة باإلضافة إ (2030

وتنفيذ خطط  تتطلب هذه الرؤية الطموحة إعداد  و.  المصرية  حاريلصا أنحاء  مخططات زراعية وصناعية فيجديدة وتنفيذ  

شبكات قنوات الري والصرف، تعزيز اإلنتاجية  متنوعة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني مثل تطوير  مفصلة و

المتنوعة    الغذائية، تحسين معالجة مياه الصرف الصحي واستغالل المائية  النيل  متكامل ومستدام للموارد  أي  )بجانب مياه 

 (. المياه الجوفية وتجميع مياه األمطار وتحلية مياه البحر

  بكالوريوس برنامج  تقديم    إلىممثلة بقسم هندسة الري والهيدروليكا  كلية الهندسة بجامعة المنصورة    تهدفوفي هذا اإلطار  

تحقيق    (SWE-CEE)  المعتمدة  الساعات  بنظام(  المستدامة  المياه  هندسة)والبيئية    المدنية  الهندسة  في  العلوم في  للمساهمة 

لموارد المائية هندسة وإدارة االمتكاملة والمستدامة ل  تنميةالوالتي من أهدافها    ٢٠٣٠استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر  

المستدام    البحر والتطوير المائي الحضري والمياه الجوفية وحصاد مياه األمطار والسيول وتحلية مياه  المصرية من مياه النيل  

الري والزراعةوتطوير   إلى  ويهدف    .تكنولوجيا  القدرة على  مدني  مهندستدريب وتأهيل  البرنامج  المساهمة بحلول   لديه 

في أسواق تكنولوجيا    على المنافسةا وفي جميع أنحاء العالم، وفي مجتمعنمبتكرة لمشاكل المياه والبيئة المتغيرة باستمرار  

و والدولية،  الوطنية  البارزينالمياه  األعضاء  المنظمات  من  و  في  الحكوميةالحكومية  ب  غير  والمياهقضايا  المعنية  من ، 
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السياسات والخبراء   من صانعيو،  على استعداد للتدريس والبحث حول المشكالت المتعلقة بالمياهالذين    ون ميون الواعدكادياأل

تم إعداد وتصميم برنامج بكالوريوس هندسة  ولذلك    . المياه  موارد لالمتكاملة  دارة  اإلوالمستدامة  هندسة  ال  العاملين في مجال

على مزجاً بين تخصص الهندسة المدنية والتخصصات األخرى المرتبطة    مشتمالً المياه المستدامة بنظام الساعات المعتمدة  

 . ومحققاً لمتطلبات االعتماد والجودة الوطنية والعالمية ومقارناً مع الجامعات المرجعية العالمية المعتمدة والمصنفة
 ثانيًا: معلومات أساسية

CEE-)  المعتمدة  الساعات  بنظام(  المستدامة  المياه  هندسة)والبيئية    المدنية  الهندسة  بكالوريوس برنامج    برنامج  يعد

SWE)االحتياجات    برنامج متعدد التخصصات مشتمل على متطلبات الهندسة المدنية ومتعمق في أحد أهم فروعها ويغطي

ليواكب التغيرات التكنولوجية والقانون    وعلوم اإلدارةالمعرفية ذات الصلة في مجال الهندسة المعمارية واالستدامة والبيئة  

  . والتطور العلمي ويفي بحاجات سوق العمل

من   خريجال  تم تصميم البرنامج بدأ من رؤية ورسالة وأهداف البرنامج ومواصفات الخريج والمهارات التي يجب أن يكتسبها

ال االحتياخالل  لتغطي  البعض  تتكامل مع بعضها  التي  التدريسية ومقرراتها  التخطة  التعلم والمعرفة  جات  عليمية وخبرات 

ً وذلك    والمهارات (  2020)كليات الهندسة  ب البكالوريوس    مرحلةة ليبرامج الدراساللإلطار المرجعي المصري إلعداد    وفقا

، وليتماشى مع معايير الهيئة  (2020)كليات الهندسة  ب دراسة بنظام الساعات المعتمدة  المرجعية المصرية لنظام الوالشروط  

 ABET 2020-2021 Criteria)المعايير التعليمية الدولية  و (  NARS 2018)للهندسة    واالعتمادالقومية لضمان جودة التعليم  

for Accrediting Engineering Programs  .)  عالوة على ذلك تم عمل دراسات شاملة ومقارنة مرجعية إلظهار التوافق

البرنام هذا  المتطلبات  ( SWE) جبين  كأحد  وذلك  المعتمدة  والدولية  الوطنية  الجامعات  في  المماثلة  األخرى  والبرامج 

وتم  القياسية للهندسة  األكاديمية    والدولية  واالشتراطات الهامة إلطار المؤهالت لمؤسسات التعليم العالي والمعايير القومية

 . في هذا الباب "المقارنة المرجعية"تفصيل ذلك بالبند التاسع 

 رؤية البرنامج: 

في   والتميز  الريادة  والبيئية تخصص  مجال  تحقيق  المدنية  المستدامةالهندسة  المياه  المحلي   هندسة  المجتمع  ثقة  واكتساب 

 . والدولي في خريج البرنامج

 رسالة البرنامج: 

ومؤهل للمنافسة في أسواق   هندسة المياه المستدامةفي    متخصصالهندسة المدنية والبيئية  مجال  في  إعداد مهندس مدني متميز  

وإجراء    باستمرار،حلول مبتكرة لمشاكل المياه والبيئة المتغيرة  المساهمة في    وقادر علىوالدولية،  لوطنية  نولوجيا المياه اتك

 . والدوليأبحاث مرتبطة بمشاكل المياه لدعم المجتمع المحلى 

 الدرجة الممنوحة من البرنامج.
 المعتمدة  الساعات بنظام( المستدامة المياه هندسة)والبيئية  المدنية الهندسة في العلوم بكالوريوس

 : البرنامجخريج مواصفات 

المشاركة في فريق  و  ،في صنع القرار والتصميم  تفوقعلى تحقيق ال  رقاد  زمدني متمي  هندسم  ليكون  البرنامج  يتم إعداد خريج

ق المستدامة  أو  المياه  العمل في هندسة  المدنيةمتخصص لكمجال  يادة سوق  المطلوبة ذات  ولديهم    والبيئية  لهندسة  المعرفة 

الهندسة  هندسةالصلة من مجاالت أخرى مثل   البيئية و  البناء،علوم    المعمارية،  االستدامة،  المائية الهندسة  الطاقة  مصادر 

 . المتجددة

 : ويراعي في الخريجين تحقيق الصفات التالية

هندسة المياه مجال والمهارات المتخصصة في  والبيئيةالهندسة المدنية في  الهندسية فةإتقان مجموعة واسعة من المعر. 1

 . العمليةالنظريات والتفكير المجرد في مواقف الحياة  منتطبيق المعرفة المكتسبة  القدرة علىو المستدامة

المتنوعة وحلها بما فيها   هندسة المياهتطبيقات مشاكل  تشخيصتطبيق التفكير التحليلي النقدي والنظامي لتحديد و. 2

 . صعوبات



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  الساعات املعتمدة الالئحة املوحدة لبرامج البكالوريوس بنظام 
 

 325 بنظام الساعات املعتمدة هندسة املياه املستدامةبكالوريوس  : برنامجالعاشرالباب 

 

 وكود التصرف بفعالية ومهنية وااللتزام بأخالقيات ومعايير الهندسة من خالل فهم وتطبيق القانون واألخالقيات وقواعد. 3

 . الهندسيةالممارسة 

هندسية المختبرات من تخصصات وقيادة فريق غير متجانس من المهنيين والمصممين وفنيي الموقع في أو العمل . 4

 . مختلفة وتحمل المسؤولية عن األداء الخاص والفريق

والمساهمة في   المياه المستدامةهندسة الهندسة المدنية والبيئية تخصص مجال دورها في تعزيز  / التعرف على دوره . 5

 . تطوير المهنة والمجتمع من خالل اكتشاف حلول مبتكرة لمشاكل وتطبيقات المياه والبيئة المتغيرة باستمرار

المادية والطبيعية على حد سواء، والعمل على تعزيز مبادئ ومفاهيم االستدامة ودمجها ليس    والبيئة،تقدير أهمية المياه  .  6

هندسة  لمياه ولكن أيًضا في تعليم ثقافة االستدامة لجميع شركاء المشروع من أجل تطوير  فقط خالل مراحل تحقيق مشاريع ا

 . وإدارة المياه المتكاملة

 . استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الالزمة لممارسة الهندسة. 7

والمشاركة في التعلم مدى الحياة وإظهار القدرة على   الذاتي،ذاتي والتطوير تحمل المسؤولية الكاملة عن التعلم ال. 8

 . المشاركة في الدراسات العليا والبحثية في مجال هندسة المياه المستدامة

للتعامل مع التحديات   المستمعين المتنوعين وذلكالتواصل الفعال باستخدام مختلف األساليب واألدوات واللغات مع . 9

 . وإبداعيةالمهنية بطريقة نقدية  / ة األكاديمي

    . إظهار الصفات القيادية وإدارة األعمال ومهارات تنظيم المشاريع. 10

 أهداف البرنامج: 
بتقديم تعليم عالي الجودة من خالل بيئة تعليمية   (هندسة المياه المستدامةالهندسة المدنية والبيئية )بكالوريوس  برنامج    يلتزم

في مجال الهندسة المدنية  األكاديمية القياسية والمعايير التعليمية العالمية  القومية  يحقق االشتراطات القياسية للمعاييرمتميزة  

لطالب كأفراد منتجين في المجتمع  أعضاء هيئة التدريس وا  يشارك   بحيث  والبيئية مع التخصص في هندسة المياه المستدامة

 . مساهمين بأعلى مستويات الخبرة في مجال هندسة المياه المستدامة 

 : التالية النقاط البرنامج في أهدافتتلخص 

على تطبيق المبادئ الهندسية والمعرفة التقنية والتفكير المنطقي والمهارات اإلدارية لحل   قادر مهندس مدنيإعداد . 1

 . المشكالت الهندسية

هندسة المياه المستدامة والتقنيات   على التركيزالهندسة المدنية والبيئية مع  ساسيات والمعرفة العميقة في مجالاألاإللمام ب. 2

 . لمشاريع المياه والتنفيذوالتخطيط واإلدارة والتصميم  ةالهندسي اتالقرار اتخاذز في ذات الصلة لتحقيق التمي

االستدامة مفهوم ترسيخ التقدير العميق للقيم المهنية واألخالقية وفهم القانون والقضايا العالمية والمجتمعية والبيئية و. 3

 . بقطاع هندسة المياه المرتبط

والعمل الجماعي وريادة األعمال والقيادة الفعالة عند التعاون مع الزمالء وغيرهم في حل  إظهار مهارات االتصال . 4

 . المشكالت

تحسين قدرة الخريجين على مواكبة التطورات في التكنولوجيا والتعلم الذاتي والتقدم الوظيفي من خالل أنشطة البحث  . 5

 . والتدريب والعضوية في الجمعيات المهنية

ين لمتابعة ومشاركة أحدث البحوث العلمية والدراسات العليا من خالل التعاون وتطوير التفكير اإلبداعي تأهيل الخريج. 6

 . والقدرة على تحليل المشاكل والتفكير المنهجي

إلهام وتشجيع الخريجين على العمل والمشاركة ليس فقط في أسواق تكنولوجيا المياه المحلية والمجتمع ولكن أيًضا في . 7

 . تكنولوجيا المياه العالمية والمجتمع وخاصة في المناطق العربية واألفريقيةأسواق 

البرنامج باإلضافة إلى تجسيد ثقافة االستدامة للموظفين والطالب  مقرراتتعزيز وإدماج مفاهيم االستدامة في . 8

 . والخريجين

 . د المعرفة وتطبيقهاإنشاء وتعزيز شراكة تعاونية مع أصحاب المصلحة في مجال المهارات وتولي. 9



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  الساعات املعتمدة الالئحة املوحدة لبرامج البكالوريوس بنظام 
 

 326 بنظام الساعات املعتمدة هندسة املياه املستدامةبكالوريوس  : برنامجالعاشرالباب 

 

 البرنامج:خريج كفاءات 
والمعايير  ( NARS 2018)طبقاً للمعايير القومية األكاديمية القياسية  (SWE-CEE)لبرنامج يقدم هذا البند كفاءات الخريج 

 . (ABET 2020-2021)التعليمية الدولية 

 

 -: علييجب أن يكون قادرا  البرنامج خريجفإن ( NARS 2018)القياسية  األكاديمية القومية ريعلى المعاي اعتمادا  

CEE-SWE Graduate competencies in Accordance with NARS 2018 

A CEE-SWE graduate must be able to: 

A1. Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying engineering 

fundamentals, basic science, and mathematics . 

A2. Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyze, and 

interpret data, assess, and evaluate findings, and use statistical analyses and objective 

engineering judgment to draw conclusions . 

A3. Apply engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet 

specified needs with consideration for global, cultural, social, economic, environmental, 

ethical, and other aspects as appropriate to the discipline and within the principles and 

contexts of sustainable design and development . 

A4. Utilize contemporary technologies, codes of practice, and standards, quality guidelines, 

health and safety requirements, environmental issues and risk management principles . 

A5. Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of 

learning . 

A6. Plan, supervise, and monitor implementation of engineering projects, taking into 

consideration other trades requirements . 

A7. Function efficiently as an individual and as a member of multi-disciplinary and 

multicultural teams . 

A8. Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of 

audiences using contemporary tools  . 

A9. Use creative, innovative, and flexible thinking and acquire entrepreneurial and 

leadership skills to anticipate and respond to new situations . 

A10. Acquire and apply new knowledge; and practice self, lifelong and other learning 

strategies 

A11. Select appropriate and sustainable methods and technologies for planning, designs 

and construction of Civil Structures, especially Water Structures and associated 

Infrastructures, and Hydropower Plants by applying the full range concepts of civil 

engineering disciplines and the in-depth knowledge of water engineering and sustainability 

and considering their codes of practices and standards . 

A12. Plan and manage current water resources projects and develp new water resources 

taking in consideration constrains of law, politics, environmental, social and sustainability as 

well safety and risk assessment issues . 
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A13. Demonstrate the knowledge of principles and applications of computer programs and 

IT such as CAD, BIM, GIS and Remote Sensing Techniques in the specialized field . 

A14. Achieve an optimum water urban planning and designs that satisfy both aesthetic and 

technical requirements, using adequate knowledge of related building physics and 

environmental technologies and sciences. 

 

 : على قادرالخريج كون أن ي يجب( ABET2020-2021)مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا  الدولية ل لمعاييرل  وفق ا

 . تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات. 1

الصحة العامة والسالمة تطبيق التصميم الهندسي إلنتاج الحلول التي تلبي االحتياجات المحددة مع مراعاة . 2

 . ، فضال عن العوامل العالمية والثقافية واالجتماعية والبيئية واالقتصاديةوالرفاهية

 . المتلقينالتواصل الفعال مع مجموعة من . 3

والتي يجب أن  مستنيرة،التعرف على المسؤوليات األخالقية والمهنية في المواقف الهندسية وإصدار أحكام . 4

 . تأخذ في االعتبار تأثير الحلول الهندسية في السياقات العالمية واالقتصادية والبيئية والمجتمعية

،  ويضعون األهداف وشاملة،ونية ويخلقون بيئة تعا معًا،العمل بفعالية في فريق يوفر أعضاؤه القيادة . 5

 . ، ويحققون األهدافويخططون للمهام

 . واستخدام الحكم الهندسي الستخالص النتائج  البيانات،وتحليل وتفسير  المناسبة،تطوير وإجراء التجارب . 6

 . باستخدام استراتيجيات التعلم المناسبة الحاجة،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة حسب . 7

اعتماداً على كل من   (هندسة المياه المستدامةالهندسة المدنية والبيئية )برنامج يوضح الجدول التالي العالقة بين كفاءات خريج 

-ABET2020والتكنولوجيا )لمجلس االعتماد للهندسة  والمعايير الدولية   (NARS 2018المعايير القومية األكاديمية القياسية ) 

2021 ) 

  ABET 2020-2021  

  1 2 3 4 5 6 7 

C
o

m
p

e
te

n
ci

e
s 

o
f 

SW
E 

P
ro

gr
a

m
 G

ra
d

u
at

e
s 

 

ac
co

rd
in

g 
to

 N
A

R
S 

2
0

1
8

 

A1 x       

A2      x  

A3  x      

A4  x      

A5      x x 

A6  x  x    

A7     x   

A8   x     

A9    x x   

A10       x 

A11 x  x     

A12 x  x     

A13 x     x x 

A14 x       

 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  الساعات املعتمدة الالئحة املوحدة لبرامج البكالوريوس بنظام 
 

 328 بنظام الساعات املعتمدة هندسة املياه املستدامةبكالوريوس  : برنامجالعاشرالباب 

 

 : نظام تكويد المقررات ثالثاً 
إنشاء رمز  ولذلك فإن من األهمية بمكان  في إدارة البرنامج وإعداد التقارير وتسجيل الطالب ةالدراسي  ات المقرر تكويديساعد نظام 

في   المقررات" نظام تكويد البند السادس "مقررات يتماشى مع للتكويد اعتماد نظام تم  الدراسي. مميز لكل مقرر بالبرنامج  محدد

  حيث( 1( كما هو موضح في الشكل )2020اإلطار المرجعي إلعداد البرامج الدراسية لدرجة البكالوريوس في كليات الهندسة )

 يتكون كل كود من جزأين مفصلين على النحو التالي:  

وأستحدث  (.  1)كما هو مبين في الجدول رقم    المسؤول عنهالقسم العلمي  كود  ب   مرتبطمن كود المقرر أبجدي و  الجزء األول •

 . هندسة المياه المستدامةلتخصص  SWE رمز

 : الجزء الثاني من الكود رقمي ويتكون من ثالثة أرقام •

أي  )سيتم تغطية البرنامج في خمس سنوات أكاديمية  حيث    السنة التي يتم فيها تقديم الدورة   / يمثل الرقم األول المستوى  ▪

 . للطالب بدوام كامل( 400 ، 300  ،200 ،100  ،000بالرقم المئوي   تتميز سنواتخمسة  

 : يشير الرقم الثاني إلى طبيعة تخصص المقرر وتخصصه الدقيق داخل القسم العلمي كما يلي ▪

 المتطلبات العامة  - 1

 الهندسة اإلنشائية  -2

 وإدارة التشييد هندسة   - 3

 الهندسة الجيوتقنية -4

 األشغال العامة  -5

 هندسة الموارد المائية والهيدروليكا -6

 هندسة الحضرية الهندسة البيئية وال -7

 السياسة المائية وقوانين المياه - 8

 الخاصة مواضيع المشاريع والتدريب وال -9

 . سنة الدراسيةقرر ضمن تخصص معين في نفس الالثالث هو تسلسل الم رقمال ▪

أو مقررات    تدل جميع هذه األحرف على التخصصات التي تعطى فيها الدرجة فبعضها يمثل متطلبات جامعة أو متطلبات هندسيةال

 . تخصصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات األقسام العلمية وأكواد :  (1)  جدول

 القسم المشرف  الرمز 

UNR  مقررات متطلبات الجامعة 

BAS  الرياضيات والفيزياء الهندسية 

ENG  مقررات مميزة لكلية الهندسة 

SWE  المستدامة  لمياهاهندسة 

IRH  والهيدروليكا  الريهندسة 

STE  اإلنشاءات هندسة 

PWE  العامة األشغال هندسة 

ARC  المعمارية الهندسة 

 

ال يتم  حيث أنهعادة يعطى فيه هذا المقرر، ولكن هذه المواعيد قابلة للتغيير  يلفصل الدراسي الذ المستوي وايشير كود المقرر إلى 

سوف يتم تدريسها  التيتدريس جميع المقررات كل عام، وقبل بداية كل فصل دراسي تعرض شئون الطالب بالكلية جدوال بالمقررات 

 . هذا الفصل ومواعيد تدريسها والقائمين على التدريس في
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 البرنامجومنهجية  هيكل ومتطلبات رابعًا:
من كلية   بنظام الساعات المعتمدة (المياه المستدامة  هندسة المدنية والبيئية ) الهندسة بكالوريوس درجة لكي يحصل الطالب على 

من   2كحد ادني وبمعدل تراكمي ال يقل عن  معتمدة دراسية  ساعة ( 160) أن ينهيعلى الطالب يجب  المنصورة الهندسة في جامعة 

 إكمال التدريب الميداني وكذلك استكمال جميع متطلبات التخرج المنصوص عليه في الباب األول "القواعد العامة".  إلى باإلضافة  4

 (. 2تم توزيع الساعات المعتمدة بالبرنامج على النحو الموضح بالجدول رقم )

 ( هندسة المياه المستدامةوالبيئية )الهندسة المدنية بكالوريوس الساعات المعتمدة للحصول على توزيع (: 2)جدول 

الساعات المعتمدة  

 ختياريةاال

الساعات المعتمدة  

 اإلجبارية
 المتطلبات 

 متطلبات الجامعة 8 6

 علوم أساسية  32 0
 متطلبات الكلية 

 هندسية عامة 31 0

 تخصص العاممتطلبات ال 58 0

 تخصص الدقيقمتطلبات ال 19 18

 مشاريع التخرج  6 0

 التدريب الميداني 0 0

 المعتمدة الساعات  إجمالي 160

 ة: جامعالمتطلبات 
ا لتزويدهم بالمعرفة والمهارات المهن لي من التعليم الجامعي ليس فقط إعداد الطالب ل       الغرض الرئيس   ناجحة ولكن أيض ً

جامعة المنص ورة الطالب  الجامعية فيالمتطلبات ، تس اعد عالوة على ذلك. ة عقالنية وناجحةالالزمة لتطوير هوية ش خص ي

تتكون متطلبات  لذلك . المجتمع ةفي المجتمع وخدمفي اكتس اب تقدير للبيئات الطبيعية والثقافية التي يعيش ون فيها وأدوارهم  

٪ من 58.7)معتمدة    س  اعة (14)  من (هندس  ة المياه المس  تدامةالهندس  ة المدنية والبيئية )بكالوريوس  برنامج  في  الجامعة 

كما هو  اختياريةمقررات ثالث  إجبارية و  تمقرراأربعة والتي يتم اس  تيفائها من خالل إكمال   (س  اعة معتمدة  160إجمالي 

 (. ب-3)و ( أ – 3)موضح في الجداول 

 (معتمدة اتساع 8)اإلجبارية متطلبات الجامعة مقررات  (: أ- 3)جدول 

 كود المقرر  المقرر اسم  متطلب  ال محاضرة  تمارين  عملي  معتمدة ساعات 

 UNR061 نجليزية اإلغة لال ------ 1 2 0 2

3 2 1 2 ------- 
  اآلليالحاسب  أساسيات

 والبرمجة للمهندسين
UNR071 

1 0 0 1 ------ 
تاريخ نهر النيل والموارد المائية  

 مصر  في
UNR181 

2 0 2 1 ENG012 والعرض تصال  مهارات اال UNR113 

 المعتمدة الساعات  إجمالي 8
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 (معتمدة اتساع 6)متطلبات الجامعة االختيارية  مقررات(: ب- 3)جدول 

 كود المقرر  اسم المقرر  المتطلب   محاضرة  تمارين  عملي  معتمدة ساعات 

 UNR081 قانون وحقوق إنسانال ------ 2 0 0 2

 UNR082 والمحاسبة  االقتصادأساسيات  ------ 2 0 0 2

 UNR374 تقييم األثر البيئي  ------ 2 0 0 2

 UNR481 المهنة  وأخالقيات آداب ------ 2 0 0 2

 UNR482 قضايا المياه والطاقة وتغير المناخ ------ 2 0 0 2

 لثالث مقررات اختيارية   المعتمدةالساعات  إجمالي 6

 متطلبات الكلية:
في مجاالت العلوم األس  اس  ية والهندس  ة العامة الالزمة لتطوير   الالزمة تزود متطلبات الكلية الطالب بالمعرفة والمهارات

األس  اس  ية لجميع  والعلوم  للمقررات األس  اس  ية في الكلية على مقررات المعرفة  الموحدة  المتطلبات  تحتويو. س ناجحمهند

برنامج  ويحتوي    . الهندس  ي والكيمياءندس  ي والتص  ميم خريجي الهندس  ة مثل الرياض  يات والفيزياء والميكانيكا والرس  م اله

س   اعة معتمدة   (54) على مقررات متطلبات كلية تعادل (هندس   ة المياه المس   تدامةالهندس   ة المدنية والبيئية )  بكالوريوس

لى  ع إجباري مقرر( 71)ر         س تة عش  والتي يتم اس تكمالها من خالل إكمال  (س اعة معتمدة 160٪ من إجمالي   28.125)

 . (4)رقم  الوارد في الجدولالنحو 

 ( ساعة معتمدة 54) مقررات متطلبات الكلية: (4) جدول

 كود المقرر  اسم المقرر  متطلب  ال محاضرة  تمارين  ي عمل معتمدة ساعات 

 BAS011 ( 1)رياضيات  ------- 2 2 0 3

 BAS021 (1)ميكانيكا  ------- 2 2 0 3

 BAS031 ( 1)فيزياء  ------- 2 1 1.5 3

 BAS041 كيمياء هندسية  ------- 2 1 1.5 3

3 0 2 2 BAS011  ( 2)رياضيات BAS012 

3 0 2 2 BAS021  (2)ميكانيكا BAS022 

3 1.5 1 2 BAS031  ( 2)فيزياء BAS032 

3 0 2 2 BAS012 
حساب التفاضل  (: 3)رياضيات 

 والتكامل متعدد المتغيرات
BAS111 

3 0 2 2 BAS111  المعادالت التفاضلية (: 4)رياضيات BAS112 

2 0 2 1 BAS012  نظرية االحتماالت واإلحصاء BAS113 

3 0 2 2 BAS111 
الجبر الخطي  (: 5)رياضيات 

 والطرق الحسابية 
BAS211 

 ENG011 التصميم الهندسي واالبتكار ------- 2 2 0 3

2 0 2 1 UNR061 كتابة تقارير فنية ENG012 

2 0 1 2 BAS032 الديناميكا الحرارية الهندسية ENG111 

 IRH112 هندسي للمهندسين المدنيين الرسم ال ------- 2 3 0 3

1 0 0 1 UNR113  ندوات هندسية ENG191 

2 0 1 2 BAS113  231 االقتصاد الهندسي واالستدامةENG 

 ة الساعات المعتمد  يإجمال 45
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 : والتخصص الدقيق العام التخصصمتطلبات 
  برنامج منالفي  (هندسة المياه المستدامة) الدقيقالتخصص و( الهندسة المدنية والبيئية)تتكون متطلبات التخصص العام 

 : والتي يتم استيفائها من خالل استكمال ما يلي ، (ساعة معتمدة 601٪ من إجمالي .51263)ساعة معتمدة  (110)

 (. أ -  5)ساعة معتمدة كما هو مبين بالجدول رقم ( 85)ما يعادل بمن مواد التخصص العام إجباري  مقرر (12) •

 (. ب -  5)ساعة معتمدة كما هو مبين بالجدول رقم ( 19)إجباري من مواد التخصص الدقيق بما يعادل  مقرر (7) •

 (. 6)جدول رقم  الطالب يختارهاساعة معتمدة   (18)تعادل من مواد التخصص الدقيق مقررات اختيارية  (6) •

 (. 7)كما هو مبين في الجدول رقم ( 2)والتدريب الميداني ( 1)التدريب الميداني  •

 (7)ة كما هو مبين في الجدول رقم ساعات معتمد (6) بما يعادل( 2)ومشروع التخرج ( 1)مشروع التخرج  •

 

   (ساعة معتمدة 85)اإلجبارية  العام التخصصمتطلبات مقررات :  ( أ - 5 ) جدول

 كود المقرر  اسم المقرر  المتطلب  محاضرة  تمارين  عملي  ساعات معتمدة 

3 3 1 2 IRH112 
  CAD / BIMتطبيقات 

 للمهندسين المدنيين 
IRH114 

3 2 0 2 BAS022 ميكانيكا المنشآت STE121 

3 2 1 2 STE121 
تركيب وخصائص مواد الهندسة  

 المدنية
STE122 

2 0 1 2 STE121 ( 1)  ءاتتحليل إنشا STE123 

3 2 1 2 BAS012  علم الجيوماتيكس أساسيات PWE151 

2 0 1 2 STE123 ( 2)  ءاتتحليل إنشا STE221 

3 0 2 2 
STE122 
STE221 

 STE222 تصميم الخرسانة المسلحة 

3 2 1 2 BAS032 
الجيولوجيا الهندسية وميكانيكا  

 التربة
STE241 

3 2 0 2 STE241  الهندسة الجيوتقنية STE242 

3 0 2 2 BAS111  هيدروليكا IRH261 

1 2 0 0 IRH261 
 متطلب مرافق 

 IRH262 معمل الهيدروليكا

 IRH263 الري والصرف  نظم ------ 2 2 0 3

3 0 2 2 IRH261  مقدمة عن الهيدرولوجيا IRH264 

3 1 2 2 IRH261 الهندسة البيئية PWE271 

3 0 2 2 STE221 تصميم المنشآت المعدنية STE321 
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 ( ساعة معتمدة 85)اإلجبارية  العام متطلبات التخصصمقررات :  (أ  - 5 ) جدولاستكمال 

 كود المقرر  اسم المقرر  المتطلب  محاضرة  تمارين  عملي  ساعات معتمدة 

3 0 2 2 STE242  هندسة األساسات STE341 

3 0 2 2 IRH261  القنوات المفتوحة هيدروليكا IRH361 

3 0 2 2 IRH361 تصميم المنشآت المائية IRH362 

2 0 1 2 
STE222-

231ENG 
 STE331 هندسة التشييد واالستدامة 

3 0 2 2 STE331  المشروعات تخطيط وإدارة STE431 

3 0 2 2 
PWE151 
 STE122 

 PWE451 النقل هندسة الطرق و

 إجمالي الساعات المعتمدة  58

 

   (ساعة معتمدة 19)اإلجبارية  متطلبات التخصص الدقيقمقررات :  (ب -5) جدول

 كود المقرر  اسم المقرر  المتطلب  محاضرة  تمارين  عملي  ساعات معتمدة 

3 0 2 2 ENG111  فيزياء المباني والتحكم البيئي ARC272 

2 0 1 2 ARC272 
الموقع المستدام وكفاءة استخدام  

 المياه في العمارة
ARC372 

3 0 2 2 SWE371 المياه والعمران ARC373 

2 0 1 2 PWE271  الهيدروليكا الحضرية SWE371 

3 0 2 2 IRH264 
ائية  موارد المالهندسة 

 واالستدامة 
IRH363 

3 0 2 2 IRH362  هندسة السواحل والموانئ IRH461 

3 0 2 2 IRH363  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية IRH462 

 إجمالي الساعات المعتمدة  19
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 (ساعة معتمدة 18)االختيارية  الدقيق متطلبات التخصصمقررات : (6) جدول

 كود المقرر  اسم المقرر  المتطلب  محاضرة  تمارين  عملي  ساعات معتمدة 

3 2 1 2 
BAS211 

IRH261 

هندسة   فيتطبيقات الحاسب اآللي 

 المياه المستدامة 
SWE311 

3 0 2 2 
BAS211 

IRH264 

 واالنتقالالمحاكاة الحسابية للتدفق  

 في البيئة
SWE312 

3 0 2 2 STE242  أعمال الحفر والحوائط الساندة STE342 

3 0 2 2 
PWE151 

IRH261 

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

واالستشعار عن بعد في هندسة 

 المياه المستدامة 
SWE351 

3 0 2 2 
IRH361 

STE222 
 IRH364 هندسة الكباري

3 0 2 2 IRH263  تقنيات الري والصرف الذكية IRH365 

3 0 2 2 IRH264  الهيدرولوجيا السطحية IRH366 

3 0 2 2 IRH264  هيدرولوجيا المياه الجوفية IRH367 

3 0 2 2 IRH262  طرق قياس وتحليل المياه IRH368 

3 0 2 2 PWE271 
معالجة  التصميم الذكي لوحدات  

 وتحلية المياه 
IRH375 

3 0 2 2 PWE272  نمذجة جودة المياه IRH376 

3 0 2 2 IRH362  هندسة السدود IRH463 

3 0 2 2 IRH461  الهندسة البحرية IRH464 

3 0 2 2 IRH264 
الهيدرولوجيا الفيزيائية للنظم  

 البيئية
IRH465 

3 0 2 2 IRH264 
المياه واألراضي   مستجمعات

 الرطبة 
IRH466 

3 0 2 2 IRH361  هندسة األنهار IRH467 

3 0 2 2 IRH361  حركة المواد الرسوبية IRH468 

3 0 2 2 
IRH361 

IRH363 

السدود  ، الفيضانات والجفاف

 والقنوات 
IRH469 

3 0 2 2 IRH363 
توفير المياه الصالحة للشرب للعالم  

 النامي 
IRH472 

3 0 2 2 IRH361 الهيدروليكية البيئية IRH473 

3 0 2 2 IRH361 
الهندسة البيئية وهندسة   فيمقدمة  

 الكائنات الحية 
IRH474 

3 0 2 2 IRH261  موارد الطاقة المائية SWE392 

3 0 0 3 ---- 
قانون المياه الوطني والدولي  

 وعلوم سياسات المياه 
SWE481 

3 0 2 2 IRH392  المائية واالستدامة هندسة القوى SWE492 

3 0 2 2 IRH362 
محطات وتقنيات الطاقة  

 الكهرومائية 
SWE493 

3 0 2 2 IRH363 
تنمية الموارد المائية في حوض  

 نهر النيل 
SWE494 

3 0 2 2 
Advisor 

approval 
موضوعات خاصة في هندسة  

 المياه واالستدامة 
IRH491 

 مقررات اختيارية  لستة  إجمالي الساعات المعتمدة 18

 : جميع المقررات االختيارية يتم تقديمها بعد الموافقة عليها من المشرف األكاديمي والقسم العلمي. ملحوظة هامة
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  :المشروع والتدريب متطلبات 
 ( ساعة معتمدة 6) المشروع والتدريب مقررات متطلبات (: 7)جدول 

 المقرر كود  اسم المقرر  المتطلب السابق  معتمدة ساعات 

 SWE291 ( 1) تدريب ------ 0

 SWE391 ( 2) تدريب ( 1) تدريب 0

3 Pass 120 credits ( 1مشروع التخرج) SWE498 

 SWE499 (2مشروع التخرج ) (1مشروع التخرج ) 3

 المعتمدة الساعات  إجمالي 6
 

 NARS2018خريج البرنامج طبقًا للمعايير القومية  كفاءاتو بين مقررات توافق خامسًا: خريطة ال

أسماء المقررات  إدراج و بهم،البرنامج في الصف األول من الجدول حسب رقم الرمز الخاص خريج تم إدراج كفاءات 

كما   في تحقيق كفاءات البرنامج المقررساهم يحيث " x"عالمة   ثم ومن والثانيوكود المقرر في العمودان األول  الدراسية 

 (. 8)هو موضح في جدول رقم 

 

 خريج البرنامج كفاءاتخريطة التوافق بين مقررات و (: 8)جدول 
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 اسم المقرر  كود المقرر 

             x BAS011  ( 1)رياضيات 

             x BAS021  ( 1)ميكانيكا 

            x x BAS031  ( 1) فيزياء 

            x x BAS041  كيمياء هندسية 

      x x       UNR061  اللغة اإلنجليزية 

 x      x  x   x x UNR071 
الحاسب   أساسيات

والبرمجة  اآللي

 للمهندسين 

             x BAS012  ( 2)رياضيات 

             x BAS022  ( 2)ميكانيكا 

       x     x x BAS032  ( 2) فيزياء 

    x x    x x  x x ENG011 
التصميم الهندسي 

 واالبتكار 

      x x  x     ENG012  كتابة تقارير فنية 

             x BAS111  ( 3)رياضيات 

       x     x x ENG111 
الديناميكا الحرارية  

 الهندسية 

 x   x  x x      x IRH112 
هندسي الرسم ال

 للمهندسين المدنيين 

  x    x x     x  STE121  ميكانيكا المنشآت 

     x x        UNR113 
  االتصالمهارات 

 والعرض 
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 اسم المقرر  كود المقرر 

 x      x     x x PWE151 
  أساسيات علم

 الجيوماتيكس  

  x            UNR181 
تاريخ نهر النيل  

  فيوالموارد المائية 

 مصر

             x BAS112  ( 4)رياضيات 

            x x BAS113 
نظرية االحتماالت  

 واإلحصاء 

 x  x x  x x    x x  IRH114 
 / CAD تطبيقات

BIM  للمهندسين

 المدنيين

  x    x x     x x STE122 
تركيب وخصائص  

 مواد الهندسة المدنية 

  x    x x     x x STE123 ( 1)  ءاتتحليل إنشا 

 x   x  x   x     ENG191  ندوات هندسية 

         x   x x BAS211  ( 5)رياضيات 

  x    x x     x  STE221 ( 2)  ءاتتحليل إنشا 

            x x STE241 
الهندسية  الجيولوجيا 

 وميكانيكا التربة 

   x         x x IRH261  هيدروليكا 

         x   x x IRH262  معمل الهيدروليكا 

  x x       x x x x IRH263 الري والصرف  نظم  

   x       x x   STE222 
تصميم الخرسانة  

 المسلحة 

   x       x x  x ENG231 
االقتصاد الهندسي  

 واالستدامة 

       x x   x x  STE242  الهندسة الجيوتقنية 

             x IRH264 
مقدمة عن  

 الهيدرولوجيا 

   x    x x  x x x  PWE271  الهندسة البيئية 

x          x   x ARC272 
فيزياء المباني  

 والتحكم البيئي 

   x       x x   STE321 
تصميم المنشآت 

 المعدنية 

   x       x x   STE341  هندسة األساسات 

   x        x   IRH361 
هيدروليكا القنوات 

 المفتوحة 

x   x        x   SWE371  الهيدروليكا الحضرية 

   x  x    x x x   STE331 
هندسة التشييد  

 واالستدامة 

  x x       x x   IRH362 
تصميم المنشآت 

 المائية 

  x x       x x  x IRH363 
  ائيةموارد المالهندسة  

 واالستدامة 
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 اسم المقرر  كود المقرر 

X  x x x   x x  x x   ARC372 
الموقع المستدام  

وكفاءة استخدام المياه  

 في العمارة 

x           x   ARC373 المياه والعمران 

   x       x x   PWE451 نقل هندسة الطرق وال  

  x x       x x  x IRH461 
هندسة السواحل  

 والموانئ 

  x x x x     x x   IRH462 
اإلدارة المتكاملة  

 للموارد المائية 

 x x   x x x x x x x   STE431 
تخطيط وإدارة 

روعات المش  

       x x    x  UNRXXX  ( 1) جامعة اختياري 

x     x x    x  x  UNRXXX  ( 2) اختياري جامعه 

    x x   x x     UNRXXX  ( 3) اختياري جامعه 

 x x x  x   x  x    Elective  ( 1)مقرر اختياري 

x   x x  x  x    x  Elective  ( 2)مقرر اختياري 

 x x x x    x  x x   Elective  ( 3)مقرر اختياري 

 x  x x  x   x x x x  Elective  ( 4)مقرر اختياري 

 x x x x  x   x x x x  Elective  ( 5)مقرر اختياري 

x  x   x   x  x    Elective  ( 6)مقرر اختياري 

   x x   x       SWE291 ( 1) تدريب 

x x x x x  x x    x x  SWE391 ( 2) تدريب 

x x x x  x x x x x x  x  SWE498 ( 1) مشروع التخرج 

x x x x x x x x x x x x x  SWE499  ( 2)مشروع التخرج 
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 على المستوياتبرنامج لة ليخطة الدراسسادسًا: توزيع ال
 الفصل الدراسي األول   - (000)المستوي 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 

  

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 

ع 
و
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ا

ل  
ص
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 ا
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ي 
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 BAS011 (1)رياضيات  3 2 2 0 4 8 20 30 0 50 100 --------------

 BAS021 ( 1)ميكانيكا  3 2 2 0 4 8 20 30 0 50 100 --------------

 BAS031 ( 1)فيزياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 --------------

 BAS041 كيمياء هندسية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 --------------

 UNR061 اللغة اإلنجليزية  2 1 2 0 2 5 20 30 0 50 100 --------------

-------------- 100 50 10 20 20 9 4 2 1 2 3 
أساسيات الحاسب  

اآللي والبرمجة 

 للمهندسين 
UNR071 

  المجموع  17 11 9 5 23 48     600 

 ساعة  48= مجمل حمل الطالب األسبوعي  /  ساعة   25=  إجمالي عدد ساعات االتصال األسبوعية 

 المتطلب السابق

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
و
جم
لم
ا

ل  
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
صل
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صل 
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ت 
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ض
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دة 
تم
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ال

 

BAS011 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3  ( 2)رياضيات BAS012 

BAS021 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3  ( 2)ميكانيكا BAS022 

BAS031 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3  (2)فيزياء BAS032 

------------- 100 50 10 20 20 9 5 0 2 2 3 
التصميم الهندسي  

 واالبتكار 
ENG011 

UNR 061 100 50 0 30 20 6 3 0 2 1 2 كتابة تقارير فنية ENG012 

------------- 100 50 0 30 20 4 2 0 0 2 2 
 ( 1)  اختياري جامعة

 ( 3b)من جدول 
UNRXXX 

  المجموع  16 11 9 1.5 22.5 44     600 

 إجمالي عدد ساعات االتصال األسبوعية =  21.5 ساعة /  مجمل حمل الطالب األسبوعي =  44  ساعة 
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 الفصل الدراسي الثالث   - (100)المستوي 

 

 الفصل الدراسي الرابع 

 

  

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
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ها
 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
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BAS012 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 
حساب  (: 3)رياضيات 

التفاضل والتكامل متعدد  

 المتغيرات 

BAS111 

BAS032 100 50 0 30 20 6 3 0 1 2 2 
الديناميكا الحرارية  

 الهندسية
111ENG 

------------- 100 50 0 30 20 9 6 0 3 2 3 
الرسم الهندسي  

 للمهندسين المدنيين
IRH112 

BAS022 100 50 10 20 20 9 4 2 0 2 3 ميكانيكا المنشآت STE121 

BAS012 100 50 10 20 20 9 4 2 1 2 3 
أساسيات علم  

 الجيوماتيكس  
PWE151 

ENG012 100 50 0 30 20 4 1 0 2 1 2 
مهارات االتصال 

 والعرض
UNR113 

------------ 100 50 0 30 20 3 1 0 0 1 1 
تاريخ نهر النيل والموارد  

 المائية في مصر
UNR181 

  المجموع  17 12 9 4 23 48     700 

 ساعة  48= مجمل حمل الطالب األسبوعي  /  ساعة   25=  إجمالي عدد ساعات االتصال األسبوعية 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  درجات المقرر توزيع 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر

ع
و
جم
لم
 ا

ل
ص
لف
 ا
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ي
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ت
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BAS111 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 
(: 4)رياضيات 

 المعادالت التفاضلية 
BAS112 

BAS012 100 50 0 30 20 5 2 0 2 1 2 
نظرية االحتماالت 

 واإلحصاء
BAS113 

IRH112 100 50 10 20 20 10 4 3 1 2 3 
 CAD/BIM تطبيقات

 للمهندسين المدنيين
IRH114 

STE121 100 50 10 20 20 9 4 2 1 2 3 
تركيب وخصائص 

 مواد الهندسة المدنية 
STE122 

STE121 100 50 0 30 20 7 4 0 1 2 2 ( 1) ءاتتحليل إنشا STE123 

UNR113 100 50 0 30 20 4 3 0 0 1 1 ندوات هندسية ENG191 

  المجموع  14 10 7 5 21 43     600 

 ساعة  43= مجمل حمل الطالب األسبوعي  /  ساعة   22=  إجمالي عدد ساعات االتصال األسبوعية 
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 الفصل الدراسي الخامس  - (200)المستوي 

 

 الفصل الدراسي السادس 

 

  

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  المقرر توزيع درجات 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 
ع
و
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 ا

ل
ص
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ي
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BAS111 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 
الجبر الخطي  (: 5)رياضيات 

 والطرق الحسابية
BAS211 

STE123 100 50 0 30 20 7 4 0 1 2 2 ( 2) ءاتتحليل إنشا STE221 

BAS032 100 50 10 20 20 8 3 2 1 2 3 
الجيولوجيا الهندسية  

 وميكانيكا التربة 
STE241 

BAS111 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 هيدروليكا IRH261 

IRH261 
Co-requisite 100 50 10 20 20 4 2 2 0 0 1  معمل الهيدروليكا IRH262 

 IRH263 الري والصرف  نظم 3 2 2 0 3 7 20 30 0 50 100 ---------------

  المجموع  15 10 8 4 20 42     600 

 ساعة  24 = مجمل حمل الطالب األسبوعي  /  ساعة   22=  إجمالي عدد ساعات االتصال األسبوعية 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  
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STE122 – 

STE221 
100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 

تصميم الخرسانة  

 المسلحة
STE222 

BAS113 100 50 0 30 20 6 3 0 1 2 2 
االقتصاد الهندسي  

 واالستدامة 
ENG231 

STE241 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3  الهندسة الجيوتقنية STE242 

IRH261 100 50 0 30 20 7 3 0 2 2 3 
مقدمة عن  

 الهيدرولوجيا
IRH264 

IRH261 100 50 10 20 20 8 3 1 2 2 3  الهندسة البيئية PWE271 

ENG111 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 
فيزياء المباني والتحكم  

 البيئي 
ARC272 

 SWE291 ( 1) تدريب - - - - 3 3 - - - - - ---------------

  المجموع  17 12 11 1 24 48     600 

 ساعة  48= مجمل حمل الطالب األسبوعي  /  ساعة   24=  إجمالي عدد ساعات االتصال األسبوعية 
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 الفصل الدراسي السابع  - (300)المستوي 

 

 الفصل الدراسي الثامن 

 

  

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 

ع
و
جم
لم
 ا

ل
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي
مل
ع

 

ية
صل
 ف
ل
ما
ع
 أ

ل
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
را
ض
حا
 م

دة
تم
مع
ال

 

STE221 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3  تصميم المنشآت المعدنية STE321 

STE242 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3  هندسة األساسات STE341 

IRH261 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 
هيدروليكا القنوات 

 المفتوحة 
IRH361 

PWE271 100 50 0 30 20 6 3 0 1 2 2 الهيدروليكا الحضرية SWE371 

 Elective ( 1)مقرر اختياري  3 2 2 0 4 8 20 30 0 50 100 (6)جدول 

------ 100 50 -- 30 20 4 2 0 0 2 2 
 ( 2)  اختياري جامعة

 ( 3b)من جدول 
UNRXXX 

  المجموع  16 12 9 0 21 42     600 

 ساعة  42= مجمل حمل الطالب األسبوعي  /  ساعة   21=  إجمالي عدد ساعات االتصال األسبوعية 

 المتطلب السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 

ع
و
جم
لم
 ا

ل
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي
مل
ع

 

ية
صل
 ف
ل
ما
ع
 أ

ل
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
را
ض
حا
 م

دة
تم
مع
ال

 

STE222-

231ENG 
100 50 0 30 20 6 3 0 1 2 2 

هندسة التشييد 

 واالستدامة 
STE331 

IRH361 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 
تصميم المنشآت 

 المائية
IRH362 

IRH264 100 50 0 30 20 7 3 0 2 2 3 
هندسة الموارد المائية 

 واالستدامة 
IRH363 

ARC272 100 50 0 30 20 6 3 0 1 2 2 
الموقع المستدام  

وكفاءة استخدام المياه  

 في العمارة

ARC372 

SWE371 100 50 0 30 20 7 3 0 2 2 3 المياه والعمران ARC373 

 Elective ( 2)مقرر اختياري  3 2 2 0 3 7 20 30 0 50 100 (6)جدول 

SWE291 - - - - - 8 8 - - - - ( 2) تدريب SWE391 

  المجموع  16 12 10 0 27 49     600 

 ساعة  49= مجمل حمل الطالب األسبوعي  /  ساعة   22=  إجمالي عدد ساعات االتصال األسبوعية 
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 لفصل الدراسي التاسعا  - (400)المستوي 

 

 الفصل الدراسي العاشر 

 

  

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 
ع
و
جم
لم
 ا

ل
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي
مل
ع

 

ية
صل
 ف
ل
ما
ع
 أ

ل
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل
عم
 م

ن
ري
ما
 ت

ت
را
ض
حا
 م

دة
تم
مع
ال

 

PWE151 
STE122 

 PWE451 نقلهندسة الطرق وال 3 2 2 0 4 8 20 30 0 50 100

IRH362 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 
هندسة السواحل  

 والموانئ 
IRH461 

IRH363 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 
المتكاملة اإلدارة 

 للموارد المائية
IRH462 

-------------- 100 50 0 30 20 4 2 0 0 2 2 
 ( 3) اختياري جامعة

 (3b)من جدول 
UNRXXX 

 Elective ( 3)مقرر اختياري  3 2 2 0 4 8 20 30 0 50 100 (6)جدول 

Pass 120 

credit hours 
 SWE498 ( 1)مشروع التخرج  3 1 2 3 2 8 20 20 10 50 100

  المجموع  17 11 10 3 20 44     600 

 ساعة  44= مجمل حمل الطالب األسبوعي  /  ساعة   24=  إجمالي عدد ساعات االتصال األسبوعية 

 المتطلب السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 

ع 
و
جم
لم
 ا

ل 
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي 
مل
ع

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
ع
 أ

ل 
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
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L 
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e

e
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ل 
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ن 
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 ت

ت 
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ض
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دة 
تم
مع
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STE331 100 50 0 30 20 8 4 0 2 2 3 
تخطيط وإدارة 

 روعات المش
STE431 

 Elective ( 4)مقرر اختياري  3 2 2 0 4 8 20 30 0 50 100 (6)جدول 

 Elective ( 5)مقرر اختياري  3 2 2 0 4 8 20 30 0 50 100 (6)جدول 

 Elective ( 6)مقرر اختياري  3 3 0 0 4 7 20 30 0 50 100 (6)جدول 

SWE498 100 50 10 20 20 12 6 3 2 1 3  ( 2) مشروح التخرج SWE499 

  المجموع  15 10 8 3 22 43     600 

 ساعة  43= مجمل حمل الطالب األسبوعي  /  ساعة   21=  إجمالي عدد ساعات االتصال األسبوعية 
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من عدد المقررات والساعات المعتمدة ومجمل الحمل الدراسي   (هندسة المياه المستدامةالهندسة المدنية والبيئية )  بكالوريوسالبيانات واإلحصائيات اإلجمالية لبرنامج  (9)جدول يعكس 

 . ويوضح مدي التوافق وتحقيق االشتراطات الوطنية والدولية إعداد برامج البكالوريوس للطالب وغيرها وذلك طبقاً لألنظمة المتنوعة للساعات المعتمدة

The following table represents list of overall data about the Civil and Environmental Engineering (Sustainable Water Engineering) Program (CEE-SWE): 

Table 9 List of overall data about the programs. 

# Program NC 

Credits and SWL Total Contact Hours 4 Requirements % 
BS % EC % 

CH ECTS SWL Lec Tut Lab TT UR FR DR PR 

1 SWE 60 160 28.86 721.6 111 90 26.5 227.5 8.75 28.125 526.87 36.25 20 15 

 

NC Total number of Courses UR University Requirement   

CH Credit Hour FR Faculty Requirement   

ECTS European Credit Transfer System DR Discipline Requirement   

SWL Student Workload PR Program Requirement   

Lec Lectures     

Tut Tutorials BS Basic Sciences Percentage, Credit Hours   

Lab Laboratory EC Elective Courses Percentage, by Credit Hours   

TT Total     

 

Checklist for each program: 

- The total number of credit hours should be between 144 and 165 

- The percentage of the 4 requirements is calculated by credit hours and should follow the percentages in the Terms of Reference. 

- The percentage of Basic Sciences is calculated by credit hours and should follow the percentages in the Terms of Reference. 

- The maximum number of courses is 60 

- The maximum number of weekly contact hours is 280 Contact Hours. The maximum number of Lecture Contact hours is 50% of total contact hours or 

130 contact hours, whichever is less. 

- The Electives Pool should be at least 15% of the total credit hours of the program.  
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   البرنامج مقررات سير  مخطط سابعًا:
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 ثامنًا: المقارنة المرجعية  
بناء على دراسات شاملة ومقارنة مرجعية   (المستدامةهندسة المياه  الهندسة المدنية والبيئية )بكالوريوس  تم تطوير وتقييم  

محلية ودولية مع البرامج األكاديمية والخطط الدراسية المماثلة في الجامعات الوطنية والدولية المعتمدة، وذلك كأحد المتطلبات 

العالي   التعليم  لمؤسسات  المؤهالت  أطر  متطلبات  يلبي  برنامج  الستحداث  الهامة  القومية   (HEI) واالشتراطات  والمعايير 

 (. ABET 2020-2021)والمعايير الدولية ( NARS 2018)األكاديمية القياسية 

أهمية وأهداف   المرجعية  تكمن  وأداة    المساعدة(  1: )فيالمقارنة  اأثناء تطوير وكدليل  األكاديمية والخطط تصميم   لبرامج 

المستحدث  البرنامج    التوافق بينإظهار  (  3)،  المراجع على تقييم جودة البرامج  مساعدة(  2)،  لمؤسسات التعليم العاليالدراسية  

ضمان جودة  تأكيد  (  5)تبادل الطالب أثناء الدراسة و  أمكانية    دعم(  4)،  رى ذات الصلة في المنطقة والعالمالبرامج األخو

 . تدويل سوق عملهمالذي يساعد على الخريجين و

ذات    مماثلةالبرامج  المع     (SWE-CEE)تعكس مدي التوافق بين مقررات برنامج  (  11)دول  وج(  10)جدول  )لجداول التالية  ا

الحظ أن اسم الدورات قد يختلف من جامعة إلى أخرى ولكن التشابه في معظم مناهج . في الجامعات الوطنية والدولية الصلة

 . وأهداف ونتائج الدورات يعتبر مفتاًحا لقياس األداء

 

 - : االختصارات

(MU )   مصر -جامعة المنصورة 

(NTU )    سنغافورة -التكنولوجية  غنان يانجامعة 

(Stanford  )  ةالواليات المتحدة األمريكي -جامعة ستانفورد 

 (UCB )    الواليات المتحدة األمريكية  -جامعة كاليفورنيا بيركلي 

(Purdue)  األمريكيةالواليات المتحدة   -جامعة بوردو 

(Cornell  ) الواليات المتحدة األمريكية - جامعة كورنيل 

(CU )   مصر  -جامعة القاهرة 

(HRI )  مصر - معهد البحوث الهيدروليكية 

(SWE-CEE)  (هندسة المياه المستدامةالهندسة المدنية والبيئية )برنامج بكالوريوس 

(WEE)    هندسة المياه والبيئة 

(RED)   األنهاردبلوم هندسة 

(Eng.)    الهندسة 

(Tech.)   التكنولوجيا 

(ABET 2020-221) الواليات المتحدة األمريكية - لهندسة والتكنولوجيابرامج امجلس االعتماد ل  

(HEI )   التعليم العالي مؤسسات/  هدامع 

(NARS 2018)  مصر  -للهندسة والمعايير القومية األكاديمية القياسية 
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 المقارنة المرجعية للمقررات اإلجبارية بالبرنامج : 10جدول 

University Stanford NTU UCB Purdue Cornell CU HRI MU 

Shanghai Ranking 2 2 8 18 51-75 301-400  801-900 

QS Ranking – Eng. and Tech. 2 8 5 32 32 176   

QS Ranking – Eng.- Civil and Structural 13 12 4 27 51-100 101-150   

ABET- program accreditations x - x x x   - 

CEE-SWE program – Compulsory Courses         

 x x x x x x  x ( 1)رياضيات 

 x  x x  x  x ( 1)ميكانيكا 

 x x x  x x  x ( 1) فيزياء 

 x  x x x x  x كيمياء هندسية 

 x x   x  x  اللغة اإلنجليزية 

 x  x   x x x أساسيات الحاسب اآللي والبرمجة للمهندسين 

 x x x x  x  x ( 2)رياضيات 

 x x x  x    ( 2)ميكانيكا 

 x x x x x   x ( 2) فيزياء 

 x x x  Design  x  التصميم الهندسي واالبتكار

 x x  x  x   فنية كتابة تقارير 

 x  x x x x  x حساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات (: 3)رياضيات 

 x x x x   x  الديناميكا الحرارية الهندسية 

 x x  x  x  x الرسم الهندسي للمهندسين المدنيين 

 x x x x x x  x ميكانيكا المنشآت 

 x  x x x  x  مهارات االتصال والعرض 

 x  x  x    أساسيات علم الجيوماتيكس 

 x x       تاريخ نهر النيل والموارد المائية فى مصر

 x x x x  x   المعادالت التفاضلية (: 4)رياضيات 

 x x  x x x  x نظرية االحتماالت واإلحصاء 

 x  CAD  CAD  x  للمهندسين المدنيين CAD / BIM تطبيقات

 x x x  x  x  الهندسة المدنية تركيب وخصائص مواد 

 x x x x x  x  ( 1)  ءاتتحليل إنشا

 x x  x x x  x ندوات هندسية 

 x x x  x  x x الجبر الخطي والطرق الحسابية (: 5)رياضيات 

 x    x  x  ( 2)  ءاتتحليل إنشا

 x x x   x  x الجيولوجيا الهندسية وميكانيكا التربة 

 x x  x x x  x هيدروليكا 

 x x  x    x معمل الهيدروليكا 
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 المقارنة المرجعية للمقررات اإلجبارية بالبرنامج (: تابع) 10جدول 

University Stanford NTU UCB Purdue Cornell CU HRI MU 

الري والصرف  نظم       x  x 

 x x   x  x  تصميم الخرسانة المسلحة 

 x   x   x  االقتصاد الهندسي واالستدامة 

 x x x x x   x الهندسة الجيوتقنية 

 x  x x x  x  مقدمة عن الهيدرولوجيا 

 x x x x x x  x الهندسة البيئية

 x       x فيزياء المباني والتحكم البيئي 

 x x   x  x  تصميم المنشآت المعدنية

 x x   x  x  هندسة األساسات 

 x x  x  x x x هيدروليكا القنوات المفتوحة 

 x x  x    x الهيدروليكا الحضرية 

 x x     x  هندسة التشييد واالستدامة 

 x    x x x  تصميم المنشآت المائية

 x   x x x  x هندسة الموارد المائية واالستدامة 

 x        الموقع المستدام وكفاءة استخدام المياه في العمارة 

 x    x  x  المياه والعمران

نقل والهندسة الطرق      x  x x  x 

 x x  x  x  x هندسة السواحل والموانئ 

 x   x  x  x اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

روعات تخطيط وإدارة المش  x x x   x  x 

 x x   x  x  تدريب

 x x x  x x x x مشروع التخرج 
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 بالبرنامج المقارنة المرجعية للمقررات االختيارية : 11جدول 

University Stanford NTU UCB Purdue Cornell CU HRI MU 

 x x    x   القانون وحقوق إنسان

 x   x x  x  والمحاسبة االقتصادأساسيات 

 x x x x  x  x آداب وأخالقيات المهنة

 x x x x     تقييم األثر البيئي 

 x        قضايا المياه والطاقة وتغير المناخ

 x x  x    x تطبيقات الحاسب اآللي فى هندسة المياه المستدامة

 x    x  x x في البيئة  واالنتقالالمحاكاة الحسابية للتدفق 

 x    x  x  والحوائط الساندةأعمال الحفر 

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بعد في هندسة المياه المستدامة
   x  x x x 

 x      x  هندسة الكباري

 x        تقنيات الري والصرف الذكية 

 x x   x    الهيدرولوجيا السطحية

 x x   x x   هيدرولوجيا المياه الجوفية

 x   x   x  طرق قياس وتحليل المياه 

 x        التصميم الذكي لوحدات معالجة وتحلية المياه

 x  x  x  x  نمذجة جودة المياه 

 x x       هندسة السدود 

 x  x    x  الهندسة البحرية 

 x   x     الهيدرولوجيا الفيزيائية للنظم البيئية

 x   x x   x مستجمعات المياه واألراضي الرطبة

 x     x  x هندسة األنهار 

 x x  x x    هندسة انتقال الرسوبيات 

 x       x الفيضانات والجفاف والسدود والقنوات 

 x       x توفير المياه الصالحة للشرب للعالم النامي

 x    x  x  الهيدروليكية البيئية

 x    x    الهندسة البيئية وهندسة الكائنات الحية فيمقدمة 

 x        موارد الطاقة المائية

 x x       هندسة القوى المائية واالستدامة

 x x       الكهرومائيةمحطات وتقنيات الطاقة 

 x x       تنمية الموارد المائية في حوض نهر النيل

 x   x x    موضوعات خاصة في هندسة المياه واالستدامة 

 x  x  x    قانون المياه الوطني والدولي وعلوم سياسات المياه 
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 :لمقرراتتوصيف المختصر لالًا: تاسع
 : الدراسي األولالفصل   -( 000)مقررات المستوي 

 

BAS011   3 ( 1)رياضيات 

 إجباري  st1 فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 -------: المتطلبات

قواعد    –االتص ال ونظرية القيمة الوس يطة    –النهايات   –أمثلة دوال  –الدالة العكس ية   –تص نيف الدوال   –مفهوم الدالة  :  التفاض ل:  المحتوي

االش تقاق الجزئي   –المش تقات ذات الرتب العليا  –االش تقاق الض مني والبارومتري    –قاعدة الس لس لة   –مش تقات الدوال األولية   –االش تقاق  

 . نظريات وخواص التكامل –التكامل غير المحدد  –رسم المنحنيات  –تطبيقات على التفاضل  –

المح ددات    –مجموع ات المع ادالت الخطي ة  -نظري ة المع ادالت  –الكس    ور الجزئي ة  –نظري ة ذات الح دين ب أي أس وتطبيق اته ا  :  الجبر

 . طرق جاوس المختلفة –المصفوفات وتطبيقاتها  –وخواصها 

References: 

- A. Jeffrey (2010). Matrix operations for Engineers and Scientists. Springer Science & Business Media 

- A. Akhtar and S. Ahsan (2009). Textbook of Differential Calculus (2nd edition). PHI Learning Private 

Limited. 

 

BAS021   3 ( 1)ميكانيكا 

 إجباري  st1 فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 ------: المتطلبات

عزم قوة حول    –مجموعات القوى والعزوم   –اتزان جس يم في الفراغ   –متجهات القوى في الفراغ   -اتزان جس يم في المس توى  : المحتوى

اتزان الجس   م الجاس   ئ فى     -اختزال مجموعات القوى واالزدواجات    –تكافؤ مجموعات القوى واالزدواجات    –عزم االزدواج   -نقطة  

الوص  الت المتص  لة داخليا  (  فص  ل)تفكيك    –دراس  ة وتحليل الهياكل  –  الهياكل والماكينات –مركز الثقل والمركز الهندس  ي    –المس  توى  

  -االحتكاك الديناميكي  -االحتكاك االس   تاتيكي ومس   ائل االنزالق   –أنواع االحتكاك   –االحتكاك  -دراس   ة وتحليل الماكينات  -بالهياكل 

 . تصنيف مسائل االحتكاك

References: 
- P. Schiavone & R.C. Hibbeler (2016). "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", 

Pearson Prentice Hall, New Jersey. 

- J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton (2016)., "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John 

Wiley & Sons, New York. 

- F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg (2010). Vector Mechanics 

for Engineering: Statics and Dynamics (9th Edition). McGraw-Hill Science. 
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BAS031   3 ( 1)فيزياء 

 إجباري  st1 فصل  1.5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 -------: المتطلبات

خواص   –الخواص الميك انيكي ة للمواد  –الحرك ة الت ذب ذبي ة   –الوح دات القي اس    ي ة واألبع اد   –الكمي ات الفيزي ائي ة  :  الم ادة خواص : ويالمحت

 . الموجات فى األوساط المرنة –الموجات الصوتية  -التوتر السطحي –اللزوجة  –الموائع 

اإلنتروبي ا   –الق انون األول فى ال دين اميك ا الحراري ة    –النظري ة الحركي ة للغ ازات    –االنتق ال الحراري  : وال دين اميكي ة الحراري ةالحرارة  

 . التمدد الحراري -مقاييس الحرارة والترمومترات  –والقانون الثاني للديناميكا الحرارية 

References:   

- R.A. Serway and J.W. Jewett (2014). Physics for Scientists and Engineers (6th Edition). Thomson 

Brooks/Cole Publishing Co. 

- P. A. Tipler (2008). Physics for scientists and engineers (6th edition). Freeman, W. H. & Company. 

 

BAS041  3 كيمياء هندسية 

 إجباري  st1 فصل  1.5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 --- : المتطلبات

أساسيات   –خصائص المحاليل  –االتزان المادي والحراري فى العمليات الكيميائية  – الديناميكا الحرارية  –معادالت الحالة  : المحتوى

وصناعة البالستيك واألسمدة واألصباغ والصناعات  العمليات األساسية : مقدمة للهندسة الكيميائية –الكيمياء الكهربية وتطبيقاتها 

 . البتروكيميائية

 تحديد الوزن الجزيئي وخواص المحاليل –منحنيات التسخين والتبريد وتحول الطور   – تحديد األس الحامضي واألس القاعدي  : العملي 

 . تجارب معملية تتناول المادة العلمية للمقرر-

References: 
- T. E. Brown, J. H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, P. Woodward, and M. E. Stoltzfus (2020). Chemistry: 

The Central Science (14th Edition) (Mastering Chemistry) (14th Edition). Pearson Prentice Hall. 

- T. L. Brown, J. H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, and P. Woodward (2009). Chemistry the Central 

Science (11th edition). Pearson Prentice Hall. 
 

UNR061  2 اللغة انجليزية 

 إجباري  st1 فصل  - معمل  2 تمارين  1 محاضرات  

 ------- المتطلبات:  

  :المحتوي

 اللغة االنجليزية المعتمدة.  الختباراتالتحضير   -  مختصرة كتابة تقارير  –النصوص العلمية  وتحليل شرح  

 

References:   
- Mark Ibbotson (2011). Cambridge English for Engineering Student's book (student edition). Cambridge 

University Press. 
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UNR071  3 أساسيات الحاسب اآللي والبرمجة للمهندسين 

 إجباري  st1 فصل  2 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 -------: المتطلبات

  - معالجة البيانات وأنظمة األرقام  - أنظمة التشغيل  -المكونات األساسية وتنظيمها : مراجعة ألساسيات الكمبيوتر الرقمي: المحتوي 

 . إلخ -اتصاالت البيانات والشبكات 

  - هياكل البيانات والخوارزميات  -( البرمجة الشيئية - البرمجة اإلجرائية )عناصر نماذج البرمجة : مبادئ البرمجة للمهندسين

أمثلة   - المفاهيم األساسية للتفكير الخوارزمي لحل المشكالت ذات الصلة في الممارسة الهندسية  -الخوارزميات الحسابية األساسية 

 مستمدة من العلوم والهندسة 

حل    -هياكل وفئات البيانات   -  MATLABكتابة وظائف    -هياكل التحكم  -  MATLABأس  اس  يات  -مقدمة  :  LABMATالبرمجة باس  تخدام 

 . التطبيقات ذات الصلة بتطبيقات هندسة المياه البسيطة -منحنيات الرسم  -تجانس البيانات والداخل واالستقراء  -نظام المعادالت الخطية 

References: 

- S. J. Chapman (2020). MATLAB Programming for Engineers (6th edition). Cengage Learning, ISBN: 

978-0-357-03039-4. 

- A. Prakash (2017). Introduction to Computing with MATLAB. School of Civil Engineering, Purdue 

University 

- C.P. López (2014). Introduction to MATLAB, in MATLAB Numerical Calculations. Springer 

- P. V. Roy and S. Haridi (2012). Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming. The 

MIT Press. 

- A. R. Bradley (2011). Programming for Engineers: A Foundational Approach to Learning C and 

MATLAB. Springer, ISBN-13: 978-3642233029 

- T. W. Patzek and R. Juanes (2006). An Introduction to Computer Programming for Engineers and 

Scientists. University of California. 

 

 

 : الفصل الدراسي الثاني  -( 000)مقررات المستوى 

 

BAS012   3  (2)رياضيات 

 إجباري  nd2 فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 BAS011:  المتطلبات

حساب المساحات والحجوم    –تطبيقات التكامل  –التكامل المعتل –طرق التكامل   – التكامل المحدد وخواصه : التكامل : المحتوى 

القطاعات المخروطية    -نقل المحاور  -معادلة زوج من الخطوط المستقيمة  -معادالت الدرجة الثانية : الهندسة التحليلية. الدورانية

 . معادلة المستوى -معادلة الكرة  -( القطع المكافئ -القطع الزائد  -القطع الناقص )

References: 

- S.I. Grossman (2014). Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations (2nd edition). 

Academic Press. 

- G. Jumarie (2013). Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, 

Geometry, Stochastics, Information Theory. LAP Lambert Academic Publishing. 

- D. Hestenes and G. Sobczyk (2012). Clifford algebra to geometric calculus: a unified language for 

mathematics and physics. Vol. 5. Springer Science & Business Media. 
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BAS022   3 (  2)ميكانيكا 

 إجباري  nd2 فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 BAS021:  المتطلبات

  –حركة المقذوفات   –الكارتيزيه  اإلحداثيات –الحركة االنحنائية المستوية  –الجسيم  كينماتيكا -مقدمة في الديناميكا  : المحتوى

معادلة الحركة   -(القوى والعجلة لجسيم) القانون الثاني لنيوتن  -كيناتيكا الجسيم -  األسطوانية اإلحداثيات –  والعموديةالمماسية  اإلحداثيات

القوى   –مبدأ الشغل والطاقة   –الشغل والطاقة  – األسطوانية  واإلحداثياتية والعمودية المماس واإلحداثياتالكارتيزية  اإلحداثياتفي 

على كمية الحركة   المحافظةمبدأ  –الدفع وكمية الحركة  –القدرة والكفاءة  –مبدأ بقاء الطاقة  –المحافظة على الطاقة وطاقة الوضع 

 . التصادم –لمجموعة من الجسيمات 

References: 

- R.C. Hibbeler (2016). Engineering Mechanics: Statics and Dynamics (14th Edition). Pearson 

Prentice Hall, New Jersey . 

- F. P.  Beer, E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg (2010). Vector 

Mechanics for Engineering: Statics and Dynamics (9th Edition). McGraw-Hill Science 

 

BAS032   3     (2)فيزياء 

 إجباري  nd2 فصل  1.5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 BAS031 : المتطلبات

الجهد الكهربى   –قانون جاوس    –الفيض الكهربى   –قانون كولوم    –المجال الكهربى   –الشحنة والمادة    : الكهربية والمغناطيسية:  المحتوى

قانون   –المج ال المغن اطيس    ى  –قانون أوم والدوائر البس    يط ة   –التي ار والمق اومة والقوة الدافع ة الكهربي ة   –المكثف ات والمواد الع ازلة   –

 . الحث المغناطيسى  –قانون فاراداى  –الفيض المغناطيسى وقانون جاوس  –بابوت وسافارت 

 األلياف الضوئية -استقطاب الضوء  –التداخل والحيود  –هيجن الطبيعة الموجية للضوء ومبدأ  –الضوء الهندسي : الضوء

 . النظرية النسبية -الظاهرة الكهروضوئية  –الليزر  –مبادئ نظرية الكم  –نظرية بوهر  –التركيب الذرى : الفيزياء الذرية 

References:   

- R.A. Serway and J.W. Jewett (2014). Physics for Scientists and Engineers (6th Edition). 

Thomson Brooks/Cole Publishing Co . 

- P. A. Tipler (2008). Physics for scientists and engineers (6th edition). Freeman, W. H. & 

Company 
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ENG011  3 التصميم الهندسي واالبتكار 

 إجباري  nd2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 -------: المتطلبات

للطريقة الهندس   ية للتص   ميم ( نظري وتحليلي)نهج منظم   -(  EDI)مقدمة للعالم المثير والمعقد للتص   ميم الهندس   ي واالبتكار :  المحتوي

مفاهيم هندس   ة النظم   -واالبتكار واإلبداع في عملية التص   ميم وص   نع واتخاذ القرار   أدوار التفكير المنظومي -وتقنيات حل المش   كالت  

مش اكل    -مبادئ التص ميم اآلمن  -االنعكاس ات المهنية   -مبادئ إدارة المش روعات   -عملية التص ميم الهندس ي   -أدوات اإلبداع  -األس اس ية  

 . التطبيقات - التصميم الهندسي العملي

References: 

- N. P. Suh, M. Cavique, J. Foley (2021). Design Engineering and Science. ISBN 978-3-030-49232-

8, Springer. 

- C. Gayton (2017). Legal Aspects of Engineering, Design, AND Innovation (10th Edition). ISBN-

13: 978-1465295316, Kendall Hunt Publishing 

- W. Brenner, F. Uebernickel (2016). Design Thinking for Innovation. Springer 

- G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen,  K. H. Grote (2007). Engineering Design: A Systematic 

Approach. ISBN 978-1-84628-319-2, Springer 

- A. Samuel and J. Weir (1999). Introduction to Engineering Design (1st edition). ISBN: 

0750642823. Elsevier Science & Technology Books 

 

ENG012  2 كتابة تقارير فنية 

 إجباري  nd2 فصل  - معمل  2 تمارين  1 محاضرات  

 UNR061المتطلبات:  

  :المحتوي

كتابة التقارير مع مراعاة التوضيح و التنظيم    – الفنية    التقاريرتصميم    – النقاط األساسية في كتابة التقارير    –   كتابة تقارير فنيةمقدمة عن  

  – تقارير الموقع   – تطبيقات علي كتابة التقارير ) التقارير المعملية    – أنواع و مكونات التقارير الرسمية    – و الترتيب و كتابة المراجع  

 كتابة السيرة الذاتية.   –االعتبارات االخالقية و االقتباس في كتابة التقارير  – الرسائل العلمية (  –ت البحثية  المقترحا  – تقارير دورية 

References:   

- G. J. Alred, and W. E. Oliu (2018). The Handbook of Technical Writing (12th Edition). 

Bedford/St. Martin's. 

- K. Hyland (2016). Teaching and researching writing (3rd edition). Routledge academic 

publisher. 

- M. Markel (2015). Technical Communication (11th edition). MacMillan. 
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 الفصل الدراسي األول ( 100)مقررات المستوي 

BAS111   3 والتكامل متعدد المتغيرات حساب التفاضل (: 3)رياضيات 

 إجباري  rd3 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

  (BAS 012 ): المتطلبات

المتجهات في الفراغات اإلقليدية ثنائية وثالثية  -مقدمة في معادالت التفاض    ل والتكامل متعدد المتغيرات واإلحداثيات القطبية  :  المحتوي

نظريات   -حس  اب التفاض  ل والتكامل المتجه   -التكامالت المتعددة  -المش  تقات الجزئية   -حس  اب التفاض  ل للعديد من المتغيرات  -األبعاد 

 نظرية التباعد -جرين ، غاوس وستوكس 

References: 

- S. A. Wirkus, and R. J. Swifi (2015). A Course of Ordinary Differential Equations. Taylor & 
Francis Group, LLC. 

- S.I. Grossman (2014). Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations (2nd 
edition). Academic Press. 

- A. Akhtar and S. Ahsan (2009). Textbook of Differential Calculus (2nd edition). PHI Learning 
Private Limited. 

 

111ENG  2 الديناميكا الحرارية الهندسية 

 إجباري  rd3 فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 BAS032: المتطلبات

القوانين األس اس ية للديناميكا  -مقدمة للمبادئ األس اس ية للديناميكا الحرارية ذات الص لة بالمباني والبنية التحتية للهندس ة المدنية :  المحتوي

، والعملي ات الق ابل ة لإلنعك اس   الق انون ان األول والث اني لل دين اميك ا الحراري ة ، واإلنتروبي ا  -مف اهيم الط اق ة    -الحراري ة للمواد البس    يط ة  

التوازن ال دين اميكي الحراري متع دد  -ال دين اميك ا الحراري ة الكيمي ائي ة والمواد  -خص    ائص المواد النقي ة  -والعملي ات غير الق ابل ه لإلنعك اس 

 . تطبيقات على المشكالت الهندسية -األطوار ومتعدد المكونات في األنظمة 

References: 

- S. K. Gupta (2013). Engineering Thermodynamics. ISBN: 9788121942706, S. Chand Publishing 

- N. E. Wijeysundera (2010). Engineering Thermodynamics with Worked Examples. World 

Scientific. 

- Y. A. Cengel (2007). Introduction to Thermodynamics and Heat Transfer (2nd edition).  

McGraw-Hill Science/ Engineering/ Math. 
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IRH112 3 الرسم الهندسي للمهندسين المدنيين 

 إجباري  rd3 فصل  0 معمل  3 تمارين  2 محاضرات  

 -------: المتطلبات

المقاييس وحجم   -الرموز   -التدريب على  رس ومات الهندس ة المدنية   –الحر  الرس م اليدوي   -تقنيات ومهارات الرس م الهندس ي :  المحتوي

التقاطعات بين المس تويات واألش كال   - المنظور ثالثي األبعاد  –المنظور المقطعي  -مبدأ التماس    -اإلس قاطات العادية والمس اعدة   -الرس م  

ئط الس   ند والمنش   آت المائية والبنى التحتية والمنش   آت  تطبيقات على اإلس   قاطات المدنية وقراءة المخططات مثل أعمال الحفر وحوا -

  –الشاشه اإلفتتاحية    –األدوات والوظائف األساسية   -(  CAD)مقدمة في التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثنائي األبعاد  -الحديدية وما إلى ذلك  

 . تصميم ورسم مخططات أولية بسيطة

References: 

- K. Venugopal (2014). Engineering Drawing. New Age International Publisher, ISBN-13: 978-

8122436679. 

- Autodesk. Autodesk AutoCAD Essentials Courseware. Available edition and materials  

- K. Venugopal  (2007). Engineering Drawing and Graphics + AutoCAD. New Age International 

Publisher, ISBN - 8122413129, 9788122413120 

- M. A. Parker and Pickup F. (1991). Engineering Drawing with Worked Examples (3rd edition). 

Stanley Thornes Ltd. 

- M. V. Thomas (1982). A Guide to the Preparation of Civil Engineering Drawings. 

Macmillan Publishers Limited, ISBN- 978-0-333-32699-2 

PWE151  3 ميكانيكا المنشآت 

 إجباري  rd3 فصل  2 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  

 BAS022:  المتطلبات

والعقبات ، أنواع المض لعات وطرق  نحرافات  مقدمة عن تاريخ المس ح واألس اس يات ، المقياس ، مس ح الس لس لة )الش ريط( ، اال:  المحتوي

حس اب مس احة المس طحات العادية وغير المنتظمة ، حس اب األحجام من  –القياس ات المفقودة ، نظرية التس وية ، أنواع التس ويات تعديلها،  

الخطوط   - المفاهيم األس   اس   ية ألنظمة التحكم األفقية والرأس   ية    - نظرية أخطاء المراقبة وانتش   ار الخطأ   - التس   وية الطولية والش   بكية  

اس    تخدام اجهزة المس    ح    –اعداد ملف ات التربة   –التخطيط  والخرائط الطبوغرافي ة   –كنتورية ، خرائط المس    ح  الكنتورية والخرائط ال

 مقدمة في ادوات البرمجه المستخدمة في الهندسة المدنية. - حساب المنحنيات األفقية والرأسية  - )التيدوليت و جهاز المحطة الكلية(  

References:   
- John Olusegun Ogundare (2015). Precision Surveying: The Principles and Geomatics 

Practice. ISBN: 978-1-119-10251-9, Wiley Press. 

- Anderson, M.J., and E.M. Mikhail (2017). Surveying: Theory and Practice (5th Edition).  
McGraw Hill. 
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PWE151 3 علم الجيوماتيكس   أساسيات 

 إجباري  rd3 فصل  2 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 BAS012:  المتطلبات

والعقبات ، أنواع المض لعات وطرق  نحرافات  مقدمة عن تاريخ المس ح واألس اس يات ، المقياس ، مس ح الس لس لة )الش ريط( ، اال:  المحتوي

المس طحات العادية وغير المنتظمة ، حس اب األحجام من حس اب مس احة   –تعديلها، القياس ات المفقودة ، نظرية التس وية ، أنواع التس ويات 

الخطوط   - المفاهيم األس   اس   ية ألنظمة التحكم األفقية والرأس   ية    - نظرية أخطاء المراقبة وانتش   ار الخطأ   - التس   وية الطولية والش   بكية  

اس    تخ دام اجهزة المس    ح   –فات التربة اعداد مل  –التخطيط  والخرائط الطبوغرافي ة   –الكنتورية والخرائط الكنتورية ، خرائط المس    ح  

 مقدمة في ادوات البرمجه المستخدمة في الهندسة المدنية. - حساب المنحنيات األفقية والرأسية  - )التيدوليت و جهاز المحطة الكلية(  

References:   
- John Olusegun Ogundare (2015). Precision Surveying: The Principles and Geomatics 

Practice. ISBN: 978-1-119-10251-9, Wiley Press. 

- Anderson, M.J., and E.M. Mikhail (2017). Surveying: Theory and Practice (5th Edition).  
McGraw Hill. 

 

UNR113  2 والعرض   االتصالمهارات 

 إجباري  rd3 فصل  - معمل  2 تمارين  1 محاضرات  

 ENG012المتطلبات:  

التواصل بين األشخاص    –التواصل اللفظي والغير لفظي    –مهارات التواصل    –عملية التواصل    –مقدمة    مهارات التواصل:  :المحتوي 

 التواصل في مكان العمل.   –التواصل عبر االنترنت  – التواصل في مجموعة صغيرة من االشخاص  –

 مهارات كتابة العرض.  –حضور العرض   –برامج العرض-تجهير وعمل العرض  –مقدمة عن العرض الشفهي  مهارات العرض: 

References:   
 

- Joan van Emden, Lucinda Becker (2016). Presentation Skills for Students (3rd Edition). Red 
Globe Press. 

- M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut (2016). Communication Skills: A University 
Book. Succex Publishers. 

- Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth (2015). Communication Skills Training. Ian Tuhovsky. 

- Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi (2012). Communication skills " Vol.1, 

Students' coursebook. LAP LAMBERT Academic Publishing. 

 

 

 

  

UNR181  1 تاريخ نهر النيل والموارد المائية في مصر 

 إجباري  rd3 فصل  0 معمل  0 تمارين  1 محاضرات  

 ----    : المتطلبات

 البني ة -   والموقع  الخرائط ، التعريف ، الحق ائق ، الت اريخي ة األهمي ة ،  والح ديث الق ديم  الت اريخ :الني ل نهر  -   وأهدافه مقررال  نط اق:  المحتوي

 المياه  ،  المش   اركة ، النيل نهر)  المص   رية المائية الموارد. والبيئية  والص   حية  واالقتص   ادية االجتماعية وآثاره النهر  طول على التحتية

  الموارد  لوزارة  الت ابع ة(  NWRP)  المي اه لموارد  الوطني ة  الخط ة  -   واس    تخ دامه ا  الم ائي ة  الموارد  أنظم ة  - .(  إلخ  ،  المي اه  تحلي ة  ، الجوفي ة

  والمؤس س ي القانوني  اإلطار إلى  مقدمة -   الزراعية المياه  واس تخدام  الري تحس ين  -  المس تقبلية المياه موارد  وإدارة  تخطيط  -   والري المائية

 .النيل حوض دول بين النيل حوض مبادرة وكذلك
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 الفصل الدراسي الثاني( 100)مقررات المستوي 

BAS112   3 المعادالت التفاضلية (: 4)رياضيات 

 إجباري  th4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 BAS111: المتطلبات

حلول    -مع ادالت ال درج ة الث اني ة والع اش    رة   -مع ادالت ال درج ة األولى   -مق دم ة عن المع ادالت التف اض    لي ة الع ادي ة والجزئي ة :  المحتوي

يتض من جزء كبير من هذا المقرر معادالت تفاض لية   -حل بواس طة تحويل البالس ، أنظمة المعادالت الخطية    -س لس لة فورييه   -متس لس لة  

 . جزئية مثل الحرارة المعادلة ومعادلة الموجة ومعادلة البالس

References: 

- C. H. Edwards, D. E. Penney, and D.T. Calvis (2017). Differential Equations and Linear Algebra 

(4th Edition). Pearson Publisher  

- S. A. Wirkus, and R. J. Swifi (2015). A Course of Ordinary Differential Equations. Taylor & 
Francis Group, LLC. 

 

BAS113  2 نظرية االحتماالت واإلحصاء 

 إجباري  th4 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  

 BAS012: المتطلبات

مق اييس المي ل  -نظري ة االحتم ال الكلي    -قواع د ونظري ات االحتم ال  -المف اهيم األس    اس    ي ة لالحتم ال    -مق دم ة في اإلحص    اء  :  المحتوي

 -اختبار الفرض  ية    -فترات الثقة  -التوقعات   -نظرية أخذ العينات  -توزيعات احتمالية منفص  لة ومس  تمرة   -متغير عش  وائي   -والتش  تت  

 . التطبيقات -السالسل الزمنية  -االنحدار واالرتباط  -االختبارات غير المعلمية 

References: 

- M. C. Meyer (2019). Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and 
Practice in R. SIAM, ISBN: 1611975786, 9781611975789. 

- J. R. Benjamin and C. A. Cornell (2014). Probability, Statistics, and Decision for Civil Engineers 
(V. 1). Dover Publications. 

- A. H-S. Ang and W. H. Tang (2006). Probability Concepts in Engineering: Emphasis on 
Applications to Civil and Environmental Engineering (v. 1) (2nd Edition). Wiley Publisher. 
ISBN-13: 978-0471720645 

 

IRH114  تطبيقاتCAD / BIM   3 للمهندسين المدنيين 

 إجباري  th4 فصل  3 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 IRH112: المتطلبات

، مع األخذ في االعتبار معايير الرس وم في  رس ومات لتطبيقات الهندس ة المدنيةنظرة عامة على التص ميم بمس اعدة الكمبيوتر وال:  المحتوي

ونمذجة معلومات البناء (  CAD)ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد  مقدمة الس  تخدام التص  ميم بمس  اعدة الكمبيوتر. الص  ناعة وتطبيقاتها المرئية

(BIM )الكتساب التقنيات والمهارات األساسية إلنشاء نماذج ثالثية األبعاد وإنشاء رسومات بناء ثنائية األبعاد . 

References: 

- Autodesk. Autodesk AutoCAD Essentials Courseware (Last available edition). Autodesk, Inc., 

U.S.A. 

- K. Eddy and V. James (2015). Mastering Autodesk Revit Architecture 2015: Autodesk Official 

Press. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana, U.S.A. 

- K. Karen and N. Douglas (2014). Building Information Modelling: BIM in Current and Future 

Practice (1st edition). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, U.S.A. 
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STE122 3 خصائص مواد الهندسة المدنية تركيب و 

 إجباري  th4 فصل  2 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 STE121:  المتطلبات

  :المحتوي

تكنولوجيا   –بنية المواد تركيب و –مواد تحت ظروف التحميل خصائص ال  –االعتبارات البيئية المستخدمة في الهندسة المدنية و المواد

  – الطوب    –(  ضبط الجودة   – الخصائص    –التصنيع    –تصميم الخلطة الخرسانية    –الخرسانة )المواد المكونة للخرسانة وخصائصها  

 . مواد البناء و الخرسانة الخاصة – مواد رصف الطرق  –و القطاعات المدعمة باأللياف  والبالستيك  البوليمرات – الخشب  -الون  الجم

 ضبط الجودة.   اختبارات :المعمل

References:   
- Mamlouk, M. S. and Zaniewski, J. P. (2016). Materials for Civil and Construction Engineers 

(4th edition). Pearson Educational International, ISBN: 978-0134320533 

- Neville, A. M. and Brooks, J. J. (2010). Concrete Technology (2nd edition). Pearson Education 
Canada. ISBN: 978-0273732198 

- N. Jackson, and R.K. Dhir (1996). Civil Engineering Materials (5th edition). Palgrave, New 
York. 

 

STE123   2 ( 1)تحليل إنشاءات 

 إجباري  th4 فصل  - معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 STE121: المتطلبات

اإلجهاد الناتج عن   – ثبات و اتزان الكمرات و اإلطارات  –التحليل والتصميم اإلنشائي  –أنواع األحمال وتصنيفها  – مقدمة   :المحتوي

التحليل    –ثبات و اتزان الجمالون     -االطارات  الترخيم في الكمرات و  –النحناء  ردود االفعال و القوي المحوريه و قوي القص و عزوم ا 

 في الجمالون. الترخيم   – االنشائي للجمالون 

References:   
- Hibbeler, R.C. (2012). Structural Analysis (8th edition). Pearson Prentice‐Hall. 

- U ang, C‐M, Gilbert, AM. (2011). Fundamentals of Structural Analysis (4th edition) 
McGraw‐Hill. 

- Leet, K.M., Uang, C.M., Gilbert, A.M. (2008). Fundamentals of Structural Analysis (3rd 
edition). McGraw-Hill. 

 

ENG191  1 ندوات هندسية 

 إجباري  th4 فصل  - معمل  - تمارين  1 محاضرات  

 UNR113المتطلبات:  

  :المحتوي

متخصصين )مناقشة برنامج  يهدف الكورس إلي توفير فرصة للطلبة للتالقي و مناقشة مواضيع هندسية مختلفة في مجال دراستهم مع  

فرص العمل ...إلخ( . وقد يتم دعوة خبراء هندسيين من الخارج إللقاء بعض   – الواجبات الوظيفية   –القواعد و االمتحانات    – الدراسة  

 . ن أحد المواضيع الهندسية وعرضهاالندوات. ويمكن أن يعمل الطلبة في مجموعات تحت إشراف لكتابة تقرير ع
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 الفصل الدراسي األول ( 200)توي مقررات المس

BAS211   3 الجبر الخطي والطرق الحسابية (: 5)رياضيات 

 إجباري  th5 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 BAS111: المتطلبات

غ اوس وأنواع    طريق ة المح ددات ، نظ ام المع ادالت الخطي ،   الفراغ ات المتجهي ة ،.  مراجع ة للجبر الخطي ، جبر المص    فوف ة:  المحتوي

 -االس  تيفاء العددي   -جذور المعادالت   -الطرق العددية    -الطرق النوعية   -النمذجة الرياض  ية  -التطبيقات   -الحلول ، االس  تقالل الخطي  

 . التطبيقات -الحل العددي العادي المعادالت التفاضلية  -التكامل والتفاضل العددي 

References: 

- C. H. Edwards, D. E. Penney and D.T. Calvis (2017). Differential Equations and Linear Algebra 

(4th Edition). Pearson Publisher 

- G. Sewell (2014). Computational Methods of Linear Algebra (3rd Edition). World Scientific 

Publishing Co. 

- M. Schäfer (2006). Computational Engineering: Introduction to Numerical Methods. Springer 

- S. C. Chapra and R. P. Canale (2006). Numerical Methods for Engineers (5th Edition). McGraw-

Hill. 

- H. Anton and C. Rorres (2005). Elementary Linear Algebra with Applications (9th Edition). 
John Wiley & Sons. 

 

STE221   2 ( 2)تحليل إنشاءات 

 إجباري  th5 فصل  - معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 STE123: المتطلبات

  :المحتوي

شروط    – و اإلطارات(    طرق تحليل المنشأت المحدده و الغير محدده استاتيكيا )الكمرات و الجمالونات  –خطوط التأثير و تطبيقاتها  

الزائده    –االتزان   إستاتيكيا    – التشكل و ردود األفعال  المحدده  للمنشآت  تطبيقها علي    –طرق اإلزاحة  الميل و االنحراف و  طريقة 

  تحليل القوي الرأسية و قوي القص و اإلجهادات المركبة   –طريقة توزيع العزوم     - مباديء  الحل التكراري    – الكمرات و اإلطارات  

 بالطرق التحليلية و البيانيه.  

References:   
- Hibbeler, R.C. (2012). Structural Analysis (8th edition). Pearson Prentice‐Hall. 
- U ang, C‐M, Gilbert, AM. (2011). Fundamentals of Structural Analysis (4th edition) McGraw‐

Hill. 

- Leet, K.M., Uang, C.M., Gilbert, A.M. (2008). Fundamentals of Structural Analysis (3rd edition). 

McGraw-Hill. 
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STE241 3 الجيولوجيا الهندسية وميكانيكا التربة 

 إجباري  th5 فصل  2 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 BAS032:  المتطلبات

  :المحتوي

  الجيولوجي  الزمني البعد -طبقات األرض و المعادن و الصخور    –علوم األرض و الجولوجيا المتعلقة بالهتدسة المدنية  مبادىء

 .النيل نهر وحوض  لمصر  الجيولوجية  الخرائط  -  الصخرية الكتل  وخصائص الجيولوجية  التركيبات -   التربة تكوين وعمليات

سريان المياه في   – دمك التربة   –التربة  ومؤشرات الحبيبات وحجم  التربة تصنيف  - -خصائص التربة    تحديد -مبادئ ميكانيكا التربة 

 .  التربة  انضغاط -االتجاه  وثنائي االتجاه  أحادي السريان -  التربة  نفاذية  -التربة 

References:   
- Knappett, J.A. and Craig, R.F. (2012). Craig’s Soil Mechanics (8th edition). CRC Press. 
- Waltham, T. (2009). Foundations of Engineering Geology (3rd edition). ISBN: 978-

0415469609, CRS Press Imprint, Tayor and Franxis Ltd. 
- Das, Braja M. (2010). Principles of Foundation Engineering (7th edition). ISBN:978-

0495668107, Cengage Learning.  
- "Egyptian Code for Soil Mechanics and Design and Execution of Foundations” (Last 

available edition).  
- Barnes, G. E. (2000). Soil Mechanics: Principles and Practice. Macmillan Education UK, 2000 

 

IRH261  3 هيدروليكا 

 إجباري  th5 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

   BAS111:  المتطلبات

حركي ات    - الهي دروس    ت اتي ك    - الوح دات واألبع اد    - خواص الموائع    - مق دم ة في ميك انيك ا الموائع والهن دس     ة الهي دروليكي ة  : المحتوي

  - حفظ الكتلة والطاقة والزخم: األس اس يات والتركيبات المتكاملة والتفاض لية والتطبيقات المتعلقة بالبرنامج   - وديناميكيات تدفقات الس وائل  

مقدمة في تص  ور التدفق وتقنيات  - تحليل األبعاد والتش  ابه    - التدفق الثابت لألنابيب    - األنابيب والقنوات المفتوحة   أس  اس  يات التدفقات في

 .MATLABالحساب باستخدام 

References:   
- Cengel, Y. and Cimbala, J. (2017). Fluid Mechanics in SI Units (3rd edition). ISBN-13: 978-

9339204655, McGraw Hill Education. 

- Webber, N. B. (1990). Fluid Mechanics for Civil Engineers: SI edition (1st Edition). ISBN-13: 

978-0412106002, CRC Press. 

- Longo, S., Tanda, M. G., and Chiapponi, L. (2021). Problems in Hydraulics and Fluid 
Mechanics (Springer Tracts in Civil Engineering) 1st edition. ISBN-13: 978-3030513863, 
Springer Tracts in Civil Engineering, Springer. 
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IRH262  1 معمل هيدروليكا 

 إجباري  th5 فصل  2 معمل  0 تمارين  0 محاضرات  

 متطلب مرافق -IRH261 : المتطلبات

المعملية إلى تزويدك بخبرة عملية في جمع البيانات التجريبية وتحليلها ومناقش   تها فيما يتعلق بالنظريات التي تم تهدف الدورة  :  المحتوي

، مبدأ الطاقة ، التفريغ من خالل فوهة ، تأثير النفاثة ، فواقد االحتكاك ليكا مثل: القوى الهيدروس تاتيكية، مركز الض غطتعلمها في الهيدرو

 مهام معملية لمجموعة صغيرة. - تجارب معملية رسمية مع تقارير فنية  - ما إلى ذلك في تدفق األنابيب ، و

References:   

- Chen, G. and Youneng, S. (2017). Environmental and Hydraulic Engineering Laboratory 

Manual Lab Manual Edition. ISBN-13: 978-1604271379, J. Ross Publishing. 

- Ahmad Kamal. , N. (2010). Fluid mechanics and hydraulics. laboratory manual (OBE). ISBN: 

9789673631087, Shah Alam : University Publication Cente, Universiti Teknologi MARA.  

- Likhi, S. K. (1995). Hydraulics: Laboratory Manual. ISBN: 9788122405163, New Age 
International. 

 

IRH263  3 نظم الري والصرف 

 إجباري  th5 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 -----   : المتطلبات

مبادئ   - متطلبات مياه المحاص يل والتحديد الهيدرولوجي للتدفق التص ميمي  - (  IDSEمقدمة في هندس ة أنظمة الري والص رف ):  المحتوي

تص  ميم أنظمة الري التقليدية مثل الري   - أنواع طرق وأنظمة الري الس  طحي وتحت الس  طحي    -   IDSEومفاهيم تص  ميم وبناء مش  اريع 

أنواع طرق وأنظمة الص رف   - ري بالرش والتنقيط أس اس يات العناص ر وتص ميم طرق وأنظمة الري الحديثة مثل ال  - بالغمر وبالش رائط 

( لمش  اريع  EIAمقدمة عن البيئة و تقييم األثر )  - تخطيط وتص  ميم نظام الص  رف المختار  - والعوامل التي تؤثر على االختيار والتص  ميم  

 االستدامة.نظرة عامة على االستدامة البيئية ألنظمة الري بناًء على معايير الكفاءة وتعريفات  - الري والصرف 

References:   
- Chaudhry, S. and Garg, Sh. (2019). Smart Irrigation Techniques for Water Resource 

Management. IGI Global Publisher of Timely Knowledge.  

- Waller, P., and Muluneh, Y. (2016). Irrigation and drainage engineering. ISBN 978-3-319-

05699-9, Springer International Publishing. 

- Azhar, A. H., Ashraff, Ch. M., Ahmed, M. (2011). Modern irrigation techniques and 

technologies: Efficient Utilization of Scarce Water Resources. ISBN-13: 978-3639364590, 

VDM Verlag Dr. Müller.  

- Hoffman, G.J., Evans, R.G., Jensen, M.E., Martin, D.L., and Elliott R.L. (2007). Design and 

operation of farm irrigation systems (2nd edition).  St. Joseph, MI: American Society of 

Agricultural and Biological Engineers. 

- Wracien, D. D., Ritter, W. F. and Quest, J. Irrigation & Drainage Systems Engineering (Latest 

Edition). ISSN: 2168-9768 - Open Access Journal, HiLARIS. 

- Sharma, R. K. and Sharma, T. K. (2002), Irrigation Engineering.  ISBN :9788121921282, S. 

Chand Publishing 

- Walski, M.T., Haestad Methods, Inc (2002). Computer Applications in Hydraulic Engineering-
connecting theory to practice. Haestad Press, Waterbury, CT, U.S.A. 
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 الفصل الدراسي الثاني( 200)مقررات المستوي 

STE222  3 تصميم الخرسانة المسلحة 

 إجباري  th6 فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 STE122-STE221: المتطلبات

  :المحتوي

طريقة حاالت الحدود    – اجهادات التشغيل    طرق التصميم ) طريقة   – مباديء التصميم األساسية    –مقدمة عن تصميم المنشآت الخرسانيه  

  – تصميم األعضاء المعرضة إلنحناء    – إعادة توزيع العزوم (    – تبسيط المنشآت اإلطارية    – تحليل المنشآت ) تجميع األحمال    – (  

أحمال الزالزل    تصميم المنشآت الخرسانية لمقاومة   – تطبيقات    – تصميم األعمدة    –تصميم البالطات المعرضة لإلنحناء و قوي القص  

 مقدمة عن البرامج المستخدمة لتصميم الخرسانة المسلحة.   –

References:   
- Fanella, D. A. (2016). Reinforced Concrete Structures: Analysis and Design, (2nd edition). 

ISBN: 9780071847841, McGraw-Hill Education. 

- Wight, J.K. (2015). Reinforced Concrete: Mechanics and Design (7th edition).  
Pearson/Prentice Hall. 

- El-behairy, S. (2002). Reinforced Concrete Design Handbook (5th edition). Ain Shams 
University, Egypt. 

- ECP (Latest edition). Egyptian Code for Design and Construction of Reinforced Concrete 
Structures, Design of Concrete Mixes. Housing and Building Research Center, Egypt. 

 

231ENG 2 االستدامة االقتصاد الهندسي و 

 إجباري  th6 فصل  - معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 BAS113المتطلبات:  

تحديد الخيارات البديلة    - اإلقتصاد الهندسي و االستدامة ) قرارات الشراء  مباديء و طرق    –مقدمة عن اإلقتصاد الهندسي  :  المحتوي 

تأثير الوقت و فائدة األموال و    -تحقيق التوازن بين االستدامة و التكلفه االقتصادية (    – تقييم العمليات المختلفة    -و االختيار من بينها  

النسبة    –بالمقرر    الصلة  ذات     المالية  المحاسبة   أساسيات  -االستدامة االقتصادية  تحليل    –التقييم االقتصادي للحلول البديلة    –دورة الحياة  

  ظل   في  القرار  اتخاذ   - االستبدال  تحليل  -االقتصادي    التقييم  على  التضخم  آثار  -التحليل االقتصادي بعد الضريبة    -بين الفائدة و التكلفة  

 .  SWE  ببرنامج  الصلة ذات  التطبيقات  - اليقين عدم

References:   
- Newnan, D., Eschenbach, T., Lavelle, J. and Lewis, N. (2019). Engineering Economic Analysis 

(14th Edition). ISBN-13: 978-0190931919, Oxford University Press 

- Brian Chi-ang Lin and Siqi Zheng (2017). Environmental Economics and Sustainability. ISBN: 
978-1-119-32820-9, Wiley Press. 

- Blank, L. and Tarquin, A. (2017). Engineering Economy (8th edition). McGraw-Hill 
Education, New York. 

- Ronald A. Chadderton (2015). Purposeful Engineering Economics. ISBN: 978-3-319-18847-8, 
Springer International Publishing. 

- Newnan, D.G., Whittaker, J., Eschenbach, T.G. and Lavelle, J.P. (2014). Engineering 
economic Analysis (3rd edition). Don mills, Toronto, Ontario, 2014. 
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STE242  3 الهندسة الجيوتقنية 

 إجباري  th6 فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 STE241: المتطلبات

  :المحتوي

الضغط   –إجهاد القص في التربة   –واحدة   كسلسلة التربة  -الهندسة الجيوتقنية  وتطبيقاتها في   –إستكمال مبادىء ميكانيكا التربة 

  بالبنية المتعلقة العملية  المشكالت على تطبيقات -  التربة تحسين -  التربة  دمك -  ثبات المنحدرات  -توزيع اإلجهادات   –الجانبي للتربة 

 .للمياه التحتية

References:   
- Knappett, J.A. and Craig, R.F. (2012). Craig’s Soil Mechanics (8th edition). CRC Press. 
- Holtz, R.D. Kovacs, W.D. and Sheahan, T.C. (2011). An Introduction to Geotechnical 

Engineering (2nd edition). Pearson. 
- Das, Braja M. (2010). Principles of Foundation Engineering (7th edition). ISBN:978-

0495668107, Cengage Learning.  
- Coduto, D.P. (1999). Geotechnical Engineering, Principles and Practices. Prentice Hall.  
- "Egyptian Code for Soil Mechanics and Design and Execution of Foundations” (Last available 

edition). 

 

IRH264  3 مقدمة عن الهيدرولوجيا 

 إجباري  th6 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH261  : المتطلبات

هطول األمطار ، والتبخر ، والترش ح ،   وص ف وقياس وتحليل العمليات الهيدرولوجية:  - مقدمة في علم الهيدرولوجيا الهندس ية :  المحتوي

هيدروليكيات   - األس اس يات ، وخزانات المياه الجوفية ، والمكونات الهيدروليكية لتدفق المياه الجوفية    المياه الجوفية:  - والجريان الس طحي  

الوح دة و مخطط ات هي دروغرافي ة للوح دات التركيبي ة وتوجي ه    تحلي ل الهي دروغراف:  - خص    ائص مس    تجمع ات المي اه  تعريف   - اآلب ار 

دراس ات الحالة والتطبيقات في كل من تدفقات المياه   - إنتاجية الخزان والتخزين   - التحليل اإلحص ائي للبيانات الهيدرولوجية    - الفيض انات 

 السطحية والجوفية.

References:   
- Elsalmian, S. (2014). Handbook of Engineering Hydrology: Environmental Hydrology and 

Water Management (1st Ed.). ISBN: 9781466552494, CRC Press. 

- Warren Viessman, Jr. and Gary L. Lewis (2011). Introduction to Hydrology (5th International 

Edition). ISBN-13: 978-0132763608, Pearson Education. 

- Subramanya, K. (2009). Engineering Hydrology (3rd edition). ISBN-13: 978-0070151468, 
McGraw-Hill Education. 
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PWE271  3 الهندسة البيئية 

 إجباري  th6 فصل  1 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH261: المتطلبات

عمليات المعالجة  :  عمليات معالجة المياه -جودة المياه ومعاييرها   -اس   تخدام المياه والطلب عليها  -مقدمة في الهندس   ة البيئية  :  المحتوي

 -خص ائص مياه الص رف وتكوينها ومص ادرها   -األولية ، التخثر والتلبد ، الترس يب ، الترش يح ، التطهير ، وعمليات المعالجة األخرى  

:  مقدمة في إدارة النفايات الص لبة  -التقطير المرش حات ، عملية الحمأة المنش طة ، معالجة الحمأة :  عمليات معالجة مياه الص رف الص حي

تج ارب معملي ة للطالب في    -مق دم ة في برامج الهن دس     ة البيئي ة    -تولي د النف اي ات البل دي ة وتقليله ا وجمعه ا ومع الجته ا والتخلص منه ا  

 . مجموعات تحت إشراف عضو هيئة التدريس

References: 

- Inc. Metcalf & Eddy, G. Tchobanoglous, H. D. Stensel, R. Tsuchihashi, F. L. Burton (2013). 

Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery (5th Edition). ISBN-13: 978-

0073401188, Mc Graw-Hill Education. 

- M. J. Hammer, Sr., M. J. Hammer, Jr. (2011). Water and Wastewater Technology (7th 

Edition). ISBN-13: 978-0135114049, Pearson.  

- G. Chen, S. Youneng, Y. Tang (2017). Environmental and Hydraulic Engineering Laboratory 

Manual Lab Manual Edition. ISBN-13: 978-1604271379, J. Ross Publishing. 

 

ARC272  3 والتحكم البيئي  المبانيفيزياء 

 إجباري  th6 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 111ENG: المتطلبات

مق دمة لمب ادئ الهن دس    ة ودين اميكي ات غالف المبنى وأنظم ة التحكم البيئي كحلول متك امل ة لتحس    ين الجودة والتحكم في أنظمة  :  المحتوي

 -مبادئ التش  غيل والص  يانة   -نظرية التحليل والتص  ميم ألنظمة التحكم في المباني  -مفاهيم ونظريات وأداء أنظمة غالف المبنى   -البناء  

مقدمة في تقييم أداء   -مش اكل اإلنعكاس والبيئة  -مواد العزل للرطوبة والص وت   -التهوية الطبيعية   -أنظمة التحكم البيئية الس لبية والفعالة  

 . المبنى

References: 

- R. McMullan (2017). Environmental Science in Building (8th Edition). ISBN: 9781137605443, 

Red Globe Press. 

- H. S. L. Hens (2016). Applied Building Physics: Ambient Conditions, Building Performance and 

Material Properties (2nd Edition). ISBN: 978-3-433-03147-6, Wiley Press. 

- F. Moore (1993). Environmental Control Systems: Heating, Cooling, Lighting. McGraw-Hill, 

Inc. New York. ISBN: 978-0071127240 

 

SWE291 0 ( 1)  تدريب 

 إجباري  th6 فصل  - معمل  - تمارين  - محاضرات  

 ----    : المتطلبات

 ١٢٠يُطلب من الطالب إجراء تدريب مهني على المؤس س ات الص ناعية ذات الص لة بالبرنامج. يس تمر التدريب لما مجموعه  :  المحتوي

س اعة ، خالل فترة حوالي أربعة أس ابيع. يقوم مس تش ار تدريب البرنامج بجدولة زيارة متابعة واحدة على األقل إلى مكان التدريب ويقدم  

رب )المتدربين(. يقدم المرش   د في المنش   أة الص   ناعية تقريًرا رس   ميًا عن أداء الطالب أثناء التدريب. يقدم تقريًرا رس   ميًا عن أداء المتد

الطالب تقريًرا رس ميًا وعرضً ا تقديميًا ليتم تقييمه من قبل لجنة مكونة من ثالثة أعض اء مع عض و واحد هو الممتحن الخارجي المعين من 

 م تصنيف الدورة على أنها نظام درجات ناجح / راسب.الصناعة أو كليات الهندسة األخرى. ت 
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 الفصل الدراسي األول ( 300)مقررات المستوي 

STE321  3 تصميم المنشآت المعدنية 

 إجباري  th7 فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 STE221المتطلبات: 

  :المحتوي

تصميم الكمرات و األعمدة المعرضة لقوي ضغط    –و األحمال وطرق تصميم المنشآت المعدنية    المستخدمة  مقدمة عن التخطيط و المواد

تصميم الوصالت المعرضة لقوي قص و عزوم    – تصميم األجزاء المعرضة لقوي قص و عزوم التواء    –و قوي شد و عزوم انحناء  

مقدمة   – التصميم لمقاومة أحمال الزالزل  –لمنشآت المركبة ا  –إتزان اإلطارات و الجمالونات  – تصميم القواعد واألساسات  –انحناء 

 البرامج المستخدمة لتحليب المنشآت المعدنية .    – عن الكباري المعدنية 

References:   
- Lam, D., Ang, T.C. and Chiew, S.P. (2014). Structural Steelwork: Design to Limit State 

Theory (4th Edition). CRC Press, Taylor & Francis Group, UK. 

- Williams, A. (2011). Steel Structures Design: ASD/LRFD. ISBN: 9780071638364, McGraw Hill 
Professional. 

- Liang, Qing Quan (2015). Analysis and Design of Steel and Composite Structures.  Taylor & 
Francis Group, USA. 

- Hirt, M. and Lebet, J.P. (2013). Steel Bridges: Conceptual and Structural Design of Steel and 
Steel-Concrete Composite Bridges (1st Edition). EPFL Press. 

- Egyptian code of practice for steel construction and bridges (ASD). Code No. ECP 205-2001, 
Edit 2009, Ministry of Housing, Utilities, & Urban Development, Egypt 

 

STE341  3 هندسة األساسات 

 إجباري  th7 فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

   STE242: المتطلبات

  :المحتوي

استكشاف الموقع   –في تحليل و تصميم األساسات الضحلة و األساسات العميقة و الحوائط الساندة   الهندسة الجيوتقنيةاستخدام مبادىء 

  –تصميم األساسات البسيطة  –سند جوانب الحفر   –الحوائط الساندة   -الطرق المتبعة لتصميم األساسات   –و تحديد معامالت التربة 

 تطبيقات.   –األساسات العميقة  –  قدرة تحمل التربة و هبوطها في حالة األساسات السطحية

References:   
- Coduto, D.P., Kitch, W.A., and Yeung, M.R. (2016). Foundation Design, Principles and 

Practices (3rd edition). Prentice Hall, New Jersey. 

- Das, Braja M. (2010). Principles of Foundation Engineering (7th edition). ISBN:978-
0495668107, Cengage Learning.   

- Tomlinson, M.J. (2001). Foundation Design and Construction (7th edition).  Prentice Hall. 

- "Egyptian Code for Soil Mechanics and Design and Execution of Foundations” (Last available 
edition). 
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IRH361  3 هيدروليكا القنوات المفتوحة 

 إجباري  th7 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH261  : المتطلبات

المبادئ والمعادالت األس اس ية والنظريات )الكتلة   - مقدمة عن تدفق المياه عبر القنوات والمس ارات الطبيعية والُمص ممة هندس يًا :  المحتوي

عناص  ر التحكم في التدفق مثل   - تص  ميم القنوات المفتوحة للتدفق المنتظم وغير المنتظم   - والطاقة والزخم( للتدفق الثابت وغير المس  تقر 

التدفق في قنوات المحاذاة غير  - تبديد الطاقة    - التدفق فوق المجاري المائية    - الطبقة الحدودية وتأثيرات الخش  ونة   - بوابات  الهدارات و ال

 مقدمة عن البرامج الهيدروليكية للقنوات المفتوحة. - التطبيقات  - المضخات والتوربينات  - الخطية والقطاع غير المنشوري 

References:   
- Houghtalen, R.J., Akan, A.O.H., & Hwang, N.H.C. (2011). Fundamentals of Hydraulic 

Engineering Systems (4th Edition).  Prentice Hall. 

- Sturm, T. W. (2010). Open Channel Hydraulics (2nd Edition). McGraw-Hill. 

- Akan, A. O. (2006). Open Channel Hydraulics. ISBN:  9780750668576, Butterworth-
Heinemann Imprint, Elsevier Ltd. 

 

SWE371 2 الهيدروليكا الحضرية 

 إجباري  th7 فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 PWE271   : المتطلبات

بما في ذلك متطلبات الخزانات الس  طحية واس  تخدام المياه  مص  ادر المياه وتوزيعها في البيئة الحض  رية ،  - مقدمة عن المقرر :  المحتوي

تحليل وتص  ميم أنظمة الص  رف الص  حي ودورات الص  رف للتخلص من مياه   - تخطيط وتص  ميم أنظمة تخزين وتوزيع المياه  - الجوفية  

  - ف مياه األمطار  التخطيط العمراني وممارس  ة تص  ري   - المض  خات ومحطات الرفع  - الص  رف الص  حي والمياه الناتجه عن العواص  ف  

 مقدمة في برامج الهيدروليكا الحضرية.

References:   
- Metcalf, & Eddy, Tchobanoglous, G., Stensel, H.,  Tsuchihashi, R., and Burton, F. (2013). 

Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery (5th Edition). ISBN-13: 978-

0073401188, Mc Graw-Hill Education. 

- Hammer and Hammer (2011). Water and Wastewater Technology (7th Edition). ISBN-13: 

978-0135114049, Pearson.  

- Viessmann, W., Hammer, M.J., Perez, E.M., and chadik, P. A. (2008). Water Supply and 

Pollution Control (8th Edition). ISBN-13: 978-0132337175, Pearson. 

- J. C. Y. Guo (2006). Urban Hydrology and Hydraulics Design. ISBN-13: 978-1887201483, 

Water Resources Publications. 

- Akan, A. O. and Houghtalen., R. J. (2003). Urban Hydrology, Hydraulics and Stormwater 
Quality. John Wiley and Sons. 
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 الفصل الدراسي الثاني( 300)مقررات المستوي 

STE331  2 هندسة التشييد واالستدامة 

 إجباري  th8 فصل  - معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 231ENG-STE222المتطلبات: 

  :المحتوي

طرق إنشاء ناطحات السحاب و    –البناء  سالمة   -األجهزة والمعدات المستخدمة في مشاريع البناء الطرق و – اديء تكنولوجيا البناء مب 

حفر و انشاء   – تجريف و استصالح األراضي  –وتكلفتها(  إنتاجيتها وتقدير البناء معدات اختيار) البناء آالت  - الكباري و األنفاق 

 وتقييمها المباني تعديل  -التصميمات القابلة لإلنشاء و تقييمها  – سابقة التصنيع االنشاء باستخدام المواد سابقة الصب و  – البدرومات 

 .الخضراء  التحتية للبنية االستدامة  متطلبات  - الحياة  دورة  وتقييم المستدامة البناء تقنيات ممارسة  - وإصالحها 

References:   
- Tam, V. and Khoa Le (2019). Sustainable Construction Technologies (1st Edition). ISBN: 

9780128117491, Butterworth-Heinemann Imprint, Elsevier. 

- Spence, W. P. and Kultermann, E. (2016). Construction Materials, Methods and Techniques 
(4th edition). Delmar Cengage Learning. 

- Peurifoy, R.L., Schexnayder, C.J., Shapira, A. and Schmitt, R. (2010). Construction Planning 
Equipment, and Methods (8th edition). McGraw-Hill Science. 

- Nunnally, S.W. (2010). Construction Methods & Management (8th edition). Prentice Hall 

 

IRH362  3 المائية   المنشأتتصميم 

 إجباري  th8 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH361  : المتطلبات

  - معايير وطرق التص ميم والتحليل الهيدروليكي    - الهيدروليكية   مقدمة للمعرفة األس اس ية حول أنواع ووظائف وأهمية المنش ات:  المحتوي

تص  ميم أعمال بدايات  - متطلبات فحص الموقع   - أس  اس  يات التص  ميم اإلنش  ائي والقوى المطبقة للتحقق من اس  تقرار وس  المة المنش  ات  

أس اس يات تص ميم  - الس حارات و البداالت   –  البربخ والكباري  - تص ميم المجاري وش بكات القنوات   - القنوات ، الهدارات وهدارات التقس يم

المفاهيم األس  اس  ية لالس  تدامة   - تص  ميم خزانات الخدمة   - تص  ميم مجاري الص  رف وأحواض تبديد الطاقة   - وتحليل الس  دود والخزانات  

فة إلى رس  م التخطيط  التخطيط والتص  ميم باإلض  ا التطبيقات:  - الهندس  ية والبيئية و القض  ايا المتعلقة بتص  ميم المنش  ات الهيدروليكية 

 والتفاصيل لمشروع المنشات الهيدروليكية البسيط.

References:   
- Houghtalen, R.J., Akan, A.O.H., & Hwang, N.H.C. (2011). Fundamentals of Hydraulic 

Engineering Systems (4th Edition).  Prentice Hall. 

- Novak, Moffat, Nalluki, and Nararyanan (2007). Hydraulic Structures (4th edition). Taylor and 

Francis. 

- Varshney Rs. (2007). Theory and Design of Irrigation Structures Vol 2. ISBN: 978-8185240480, 
Nem Chand & B . 
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IRH363 3 االستدامة هندسة الموارد المائية و 

 إجباري  th8 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH264  : المتطلبات

إم دادات المي اه المنزلي ة والتج اري ة والص    ن اعي ة ،   أنواع أنظم ة الموارد الم ائي ة: - مق دم ة في هن دس    ة واس    ت دام ة موارد المي اه  :  المحتوي

ومعالجة مياه الص رف الص حي ، والري ، والص رف ، والتحكم في الفيض انات ، والتحكم في الملوحة ، والتحكم في الرواس ب ، وخفض  

جودته ا وتوقيته ا وتوزيعه ا لتلبي ة تص    ميم أنظم ة المي اه المس    ت دام ة للتحكم في كمي ة المي اه و - التلوث ، وأنظم ة تولي د الط اق ة الكهروم ائي ة  

تطبيقات على أنظمة مختارة للتحكم في المياه وأنظمة    التخطيط والتص ميم األولي ألنظمة موارد المياه: - احتياجات الس كن البش ري والبيئة 

 طبيقات.الت  - معايير األداء ، تحليل االحتماالت والمخاطر وعدم الثقة ألنظمة الموارد المائية  - استخدام المياه 

References:   
- Mays, L.W. (2019). Water Resources Engineering (3rd Edition). ISBN: 978-1-119-49316-7, 

Wiley. 

- Loucks, D.P.L. and Beek E.v. (2017). Water Resources Systems Planning and Engineering: An 

Introduction to Methods, Models and Applications. Springer  

- Elsalmian, S. (2014). Handbook of Engineering Hydrology: Environmental Hydrology and 

Water Management (1st Edition). ISBN-13: 978-1466552494, CRC Press. 

- David A. Chin. (2013). Water-resources engineering (3rd edition). ISBN: 978-0-13-283321-9, 

Pearson, New Jersey. 

- Prakash, A. (2004). Water Resources Engineering: Handbook of Essential Methods and 

Design. ISBN (print): 978-0-7844-0674-8, ASCE Library . 

 

ARC372   2 الموقع المستدام وكفاءه استخدام المياه فى العمارة 

 إجباري  th8 فصل  0 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  

 ARC272: المتطلبات

أس اس يات كفاءة اس تخدام   -أس اس يات االس تدامة ، التعريفات ، التطور التاريخي لمفهوم االس تدامة والتنمية المس تدامة :  مقدمة:  المحتوي

المباني الخض  راء وإدارة مياه  -تص  ميم الموقع   -تقييم الموقع  :  المواقع المس  تدامة.  العمارة المس  تدامة كمتطلب  للتنمية المس  تدامة -المياه 

المناظر الطبيعية   -تقليل الس ريان الس طحي واألس طح غير المنفذة ، وإعادة اس تخدام مياه األمطار والتنمية ذات التأثير المنخفض  :  األمطار

واستراتيجيات الحد من الجزر الحرارية مثل نسبة حجم   أس باب وتأثيرات الجزر الحرارية الحضرية ،:  الخض راء وتأثير الجزر الحرارية

إدارة الموقع   -البنية التحتية ، والظل ، واألس  طح الخض  راء والباردة ، واألرص  فة الباردة ، والرص  يف المفتوإ ، وما إلى ذلك   / البناء  

اإلس تراتيجيات   -اإلس تراتيجيات الخارجية  : لى المياهإس تراتيجيات الحفاظ ع  -مناهج للكفاءة : كفاءة المياه. التطبيقات -والمناظر الطبيعية 

 . دراسة حالة -قياسات تقليل المياه  -إستراتيجيات معالجة المياه  -الداخلية 

References: 

- LEED Green Associate Exam Preparation Study Guide (LEED v4 Edition). Green Building 

Education Services, LLC (2013). 

- Reference Guide for Building Design and Construction (v4). U.S. Green Building Council 

(2013). 

- K. Adeyeye (2014). Water Efficiency in Buildings: Theory and Practice. ISBN:9781118456576, 

John Wiley & Sons, Ltd. 
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ARC373  3 المياه والعمران 

 إجباري  th8 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 SWE371: المتطلبات

متطلبات البيانات ، واألدوات   -مقدمة عن التنمية الحض ارية المراعية للمياه ، والتقنيات المس تدامة وآثارها البيئية واالجتماعية  :  المحتوي

 -، والنهج ، وأطر س  ياس  ات التخطيط ذات الص  لة ، واتخاذ القرارات وخبرات التنفيذ العملية الالزمة لبناء مدن مراعية للمياه وتعزيزها 

والتكامل مع جوانب مهمة  (  UWC)المكونات الرئيسية إلدارة دورة المياه الحضرية   -االنتقال التاريخي للمدن من وجهة نظر إدارة المياه 

تعزيز قابلية العيش   -التفاعالت بين مكونات نظام المياه  -مثل المياه الجوفية والغالف الجوي الحض    ري وما إلى ذلك   UWCأخرى من 

يكية بين توافر  دراسة التفاعالت الدينام.  التركيز على اإلدارة الحضرية للمياه في مصر -دراسات الحالة   -واالستدامة والمرونة في المدن  

 . المياه وأنماط التحضر في مناطق مختلفة في مصر ، باإلضافة إلى التفكير في التحديات والفرص المستقبلية

References: 

- A. Sharma, T. Gardner and D. Begbie (2018). Approaches to Water Sensitive Urban Design: 
Potential, Design, Ecological Health, Urban Greening, Economics, Policies, and Community 
Perceptions. Woodhead Publishing. 

- M. Abraham (2017). Encyclopedia of Sustainable Technologies. 9780128047927, Elsevier. 

- L. Margolis and A. Chaouni (2014). Out of Water - Design Solutions for Arid Regions. ISBN: 
9783038210061, Birkhäuser Publisher.  

- G. Grant (2016). The Water Sensitive City. John Wiley & Sons. 

- K. Shannon, B. de Meulder (2013). Water Urbanisms: East. ISBN: 9783906027258, Park Books 

 

SWE391 0 ( 2)  تدريب 

 إجباري  th8 فصل  - معمل  - تمارين  - محاضرات  

 SWE291 : المتطلبات

 س اعة ،  ١٢٠يُطلب من الطالب إجراء تدريب مهني على المؤس س ات الص ناعية ذات الص لة بالبرنامج. يس تمر التدريب لمدة :  المحتوي

خالل فترة ال تقل عن أربعة أس  ابيع. يقوم مس  تش  ار تدريب البرنامج بجدولة زيارتين متابعة على األقل إلى مكان التدريب ويقدم تقريًرا 

رس  ميًا عن أداء المتدرب )المتدربين(. يقدم المرش  د في المنش  أة الص  ناعية تقريًرا رس  ميًا عن أداء الطالب أثناء التدريب. يقدم الطالب  

ا تقديميًا ليتم تقييمه من قبل لجنة مكونة من ثالثة أعض    اء مع عض    و واحد هو الممتحن الخارجي المعين من تقريرً  ا رس    ميًا وعرض    ً

 الصناعة أو كليات الهندسة األخرى. تم تصنيف الدورة على أنها نظام درجات ناجح / راسب.
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 الفصل الدراسي األول ( 400)مقررات المستوي 

PWE451 3 والنقل  الطرق هندسة 

 إجباري  th9 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

   PWE151 -  STE122:  المتطلبات

نماذج النقل: توليد  - أربع مراحل رئيس ية من العملية )المسح وجمع البيانات   تخطيط النقل: - أنظمة النقل البري    - نطاق المقرر :  المحتوي

  - اس تخدام األراض ي في المس تقبل والتنبؤ بالطلب على الس فر   - الرحالت وتوزيع الرحالت وتخص يص حركة المرور وتقس يم النموذج  

طرق    - معامالت تدفق حركة المرور  - مبادئ نظرية تدفق حركة المرور    نظرية ودراس   ات تدفق حركة المرور:  - وتقييم الس   ياس   ة (  

  - كميات أعمال الحفر إلنش اء الطرق الس ريعة   - التص ميم الهندس ي للمحاذاة الرأس ية واألفقية للطرق الس ريعة    - مقاييس األداء   - القياس 

تص ميم خلطات اإلس فلت    تص ميم رص ف الطرق:  - لها  وظائف وخص ائص األرص فة والمواد المكونة  - التص ميم اإلنش ائي للطرق الس ريعة  

التص ميم اإلنش ائي  - األحمال المرورية للمركبات   - وص ف حركة المرور  - اختبارات الركام المس تخدمة   - اختبارات خلطات اإلس فلت    - 

تص    اد ، و من الن احي ة البيئي ة مف اهيم النق ل المس    ت دام والتخطيط المتك ام ل ، و تقييم اآلث ار في االق - لس    م اك ات طبق ة األرص    ف ة المرن ة 

 واالجتماعية وكذلك نوعية الحياة في مناخنا المحلي والعالمي.

References:   
- Jialiang Yao, Zhigang Zhou, Hongzhuan Zhou (2019). Highway Engineering Composite 

Material and Its Application. - ISBN-13: 978-9811360671, Springer. 

- Martin Rogers, Bernard Enright (2016). Highway Engineering (3rd Edition). ISBN: 978-1-118-

37815-1, Wiley-Blackwell 

- Khisty C. J. and Lall B. K. (2003). Transportation Engineering – An Introduction (3rd Edition). 

Prentice-Hall, Inc., New Jersey, USA. 2003 

- Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction, NCAT 2nd edition, 1996. 

 

IRH461   3 والموانئ هندسة السواحل 

 إجباري  th9 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH362  : المتطلبات

المد والجزر ومس  تويات المياه ، ارتفاع مس  توى س  طح البحر ، العواص  ف وتوليد    تذبذب منس  وب المياه الس  احلية:  - مقدمة :  المحتوي

  -   األمواجتحويل   - الخطية ، التنبؤ باألمواج    األمواجنظريات وخص    ائص األمواج ، نظرية    :األمواجميكانيكا    - وتحلي ل موجات الرياإ 

  - تخطيط الميناء ومرافق الموانئ    - قوى األمواج    - واألمواج الش ديدة(   -  المتكس رةالتص ميم )األمواج المتكس رة و غير  أمواجخص ائص  

أنواع   - قرار الش  اطئ  مالمح الش  اطئ وخص  ائص وديناميكيات رواس  ب الش  اطئ واس  ت   مقدمة عن العملية الس  احلية: - المالحة الداخلية  

 دراسات الحالة. - حواجز األمواج األنواع والتصميم  - يم األرصفة تصم - ت الساحلية والمرافئ آالمنش

References:   
- Us Army Corps of Engineers (1984). Shore Protection Manual. Coastal Engineering Center, 

Department of the Army Corps of Engineers, USA. 

- J. William Kamphuis (2020). Advanced Series on Ocean Engineering: Volume 48 - 

Introduction to Coastal Engineering and Management (3rd Edition). ISBN: 978-981-120-799-

0, World scientific. 

- Us Army Corps of Engineers (2008). Coastal Engineering Manual. EM1110-2-1100. US 

Army Coastal Research Center. 

 

  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  الساعات املعتمدة الالئحة املوحدة لبرامج البكالوريوس بنظام 
 

 370 بنظام الساعات املعتمدة هندسة املياه املستدامةبكالوريوس  : برنامجالعاشرالباب 

 

IRH462 3 المتكاملة للموارد المائية  اإلدارة 

 إجباري  th9 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH363  : المتطلبات

المبادئ األس  اس  ية لإلدارة المتكاملة للموارد   - ( في مناخ متغير  IWRMمقدمة عن اس  تدامة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ):  المحتوي

تغير  - الهيدرولوجيا البيئية وموارد المياه واالس  تدامة البيئية  - مراحل تخطيط وتنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية   - المائية المس  تدامة 

دة ، وزي ادة  التوازن األمث ل بين إم دادات المي اه والمي اه والطل ب في س    ي اق ن درة المي اه المتزاي   - المن اخ واإلدارة المتك امل ة للموارد الم ائي ة  

المنظور العالمي لإلدارة المتكاملة للموارد    - الس    كان والنمو االقتص    ادي في ظل القيود المحلية واإلقليمية للبيئة والمجتمع واالقتص    اد  

ارة العملي ات موض    وع ات مخت ارة في اإلدارة المتك امل ة للموارد الم ائي ة مث ل إد - اإلدارة المتك امل ة للموارد الم ائي ة وإدارة المي اه   - الم ائي ة  

وجودة المياه في الخزانات وأحواض األنهار وأنظمة المياه الجوفية ؛ مص   ادر المياه غير التقليدية مثل مياه الص   رف الص   حي المعالجة  

 وتحلية المياه ؛ خيارات إدارة الطلب ؛ واإلطار المؤسسي والقانوني إلدارة المياه.

References:   
- Abdelazim, M. N. (2019). Conventional Water Resources and Agriculture in Egypt. ISBN 978-

3-319-95065-5, Springer. 

- Mays, L.W. (2019). Water Resources Engineering (3rd Edition). ISBN: 978-1-119-49316-7, 

Wiley. 

- Setegn, S.G. and Donoso, M.C. (2015). Sustainability of Integrated Water Resources 

Management: Water Governance, Climate and Ecohydrology. ISBN: 9783319121949, 

Springer. 

- Loucks, D.P.L. and Beek E.v. (2017). Water Resources Systems Planning and Engineering: An 

Introduction to Methods, Models and Applications. Springer  

- David A. Chin. (2013). Water-resources engineering (3rd edition). ISBN: 978-0-13-283321-9, 
Pearson, New Jersey. 

 

SWE498  3 ( 1) التخرج مشروع 

 إجباري  th9 فصل  3 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  

 ساعة معتمدة 120النجاح في المتطلبات:  

  :المحتوي

  االستدامة   مبادئ تحقيق    االعتبارالمشروعات الرئيسية في مجال هندسة المياه مع األخذ في    إحدى   وتصميمتخطيط   إلى يهدف المشروع  

  مشروع المبدئية للمشروع في مقرر "  والتصميمات  للمشروع. يتم عمل التخطيط    االجتماعيةالبيئية ودراسة التأثيرات االقتصادية وو

سوف يقوم الطلبة بالعمل في مجموعات تحت إشراف من أعضاء  ( ".  2)  التخرج   مشروعفي مقرر "    استكماله" ثم يتم    (1)التخرج  

 من كل مجموعة طالب.  وعرض شفويهيئة التدريس. يتم طلب تقرير مكتوب  

 

 الفصل الدراسي الثاني( 400)مقررات المستوي 

SWE499  3 (  2) مشروع التخرج 

 إجباري  th10 فصل  3 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  

 SWE498المتطلبات: 

  :المحتوي

" و ذلك تحت    (1)   التخرج  مشروعيعد إستكمال لتصميم إحدي المشروعات الرئيسية في مجال هندسة المياه و المحدد في المقرر "  

 إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية. يتم طلب رسالة مكتوبة عن المشروع و يتم امتحان الطلبة شفويا. 
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STE431  3 تخطيط وإدارة المشروعات 

 إجباري  th10 فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 STE331: المتطلبات

  :المحتوي

  واللوائح القوانين -(  CPM, LOB, Bar Chartالتقنيات المستخدمة إلدارة المشروعات ) – المشروعات  وإدارة  تخطيط مقدمة في 

 تكلفة المشروع.  -تقدير تكلفة المشروع   -التخطيط والرقابة المالية للمشروع   -الموارد   وتخطيط  إدارة  - البناء  لممارسة  الحكومية

References:   
- Griffiths, J. (2018). Civil Engineering: Construction Planning and Management. ISBN: 978-

1632407122, CLANRYE INTERNATIONAL 
- Netscher, P. (2017). Construction Project Management: Tips and Insights. Panet 

Publications. 
- Antill, J. M. and Woodhead, R.H. (1991). Critical Path Methods in Construction Practice (4th 

edition). ISBN: 978-0-471-62057-0, Wiley. 
- Blank, L. and Tarquin, A. (2017). Engineering Economy (8th edition). McGraw-Hill Education, 

New York. 
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 المقررات االختيارية 

UNR081  2 اإلنسان القانون وحقوق 

 اختياري   - فصل  - معمل  - تمارين  2 محاضرات  

 ------- :  المتطلبات

  :المحتوي

  المتبعة   المدارس   -اإلنسان    لحقوق  التاريخي   التأسيس -  -اإلنسان   لحقوق  والفلسفية  التاريخية  األصول   -أهمية حقوق اإلنسان وتعريفها  

  المصري   الدستور   موقف   - اإلنسان    حقوق   حماية  على   القائمة   واإلقليمية  الدولية   المنظمات   - الدولية    اتفاقياتها  وأحكام   الحقوق   تلك  لترسيخ

  األمم )  اإلنسان  حقوق  حماية  على  تقومالتي    عالميةال  المؤسسات  -والدولي    المحلي  المستوى   على  القانونية  وحمايتها  اإلنسان  حقوق  من

 .اإلسالمية الشريعة في  اإلنسان  حقوق  - اإلنسان لحقوق المحلية الحماية  -(  المتحدة

 

UNR082 2 المحاسبةاالقتصاد و أساسيات 

 اختياري  --  فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  

 ------- :  المتطلبات

؛ تحليل النتيجة و حس ابات االس تثمار و محاس بة القيد تقدير تكلفة المنتج للمش اريع الهندس ي؛وجهات النظر األس اس ية لالقتص اد :  المحتوي

 المزدوج والمحاسبة المؤقتة ؛ التقرير السنوي للمشاريع المحدودة ؛ المحاسبة الموحدة؛ التحليل المالي للمشاريع.

References:   
- Schroeder, R.G., Clark, M.W. and Cathey, J.M., 2019. Financial accounting theory and 

analysis: text and cases. John Wiley & Sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNR374  2 تقييم األثر البيئي 

 اختياري  - فصل  - معمل  0 تمارين  2 محاضرات  

 -------: المتطلبات

  : المحتوى 

البيئي   األثر  تقييم  عن  االجتماعي  – مقدمة  الهندسية    ةواالقتصادي  ةالتأثيرات  والمناخ    –للمشاريع  الهواء  التربة    –جودة 

العذبة    –نظرة عامة عن االيكولوجيا واألنظمة األرضية    –والجيولوجيا والجيومورفولوجيا   المياه  الساحلية    –بيئة    – البيئة 

نظام المعلومات الجغرافية   – (  RSاالستشعار عن بعد البيئي )  –إدارة المخاطر    –تقييم المخاطر البيئية    –طرق القطع والتكامل  

 جودة الحياة –( EIA - GISوالبيئة )

References:   

- Peter Morris and Riki Therevil (2000). Methods of Environmental impact assessment (2nd 

edition). SPON Press. London and New York. 
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UNR482  2 قضايا المياه والطاقة وتغير المناخ 

 اختياري  - فصل  - معمل  0 تمارين  2 محاضرات  

 -------: المتطلبات

  : المحتوى 

 - تغير المناخ    - الزراعة المستدامة   -الطاقات المتجددة    -تحديات وفرص المياه    -مقدمة إلى العالقة بين المياه والطاقة والغذاء 

الموارد   إدارة  التفكير في طرق  المياه االفتراضية    -إعادة  المحلية والعالمية   -مفاهيم وأنواع  التحديات  المتبادلة بين  العالقة 

السكاني   النمو  التكنولوجيا في    -واالقتصاد باإلضافة إلى  المياه والطاقة والغذاء دور  المستويات    العالقة  بين  وإدارتها على 

كفاءة الطاقة والمياه   -الترابط بين المياه والطاقة في المياه الحضرية وإدارة مياه الصرف الصحي    -ية واإلقليمية والعالمية  المحل

حلول مبتكرة لتطوير عالقة فعالة من حيث التكلفة ومحايدة للكربون بين المياه والطاقة بما في ذلك مشاركة    -وأهم عوائقها  

على اإلدارة  ممارسات  البلديات    أفضل  المياه   -مستوى  دورة  داخل  الدفيئة  غازات  انبعاثات  ومصادر  العالمي  المناخ  تغير 

 . المستندة إلى الويب لتقييم ورصد خط األساس لغازات الدفيئة االنبعاثات وتحديد فرص الحد منها ECAMأداة  -الحضرية  

References:   
- Paul A. Tipler (2013). Physics for scientists and engineers (9th edition). Cengage Learning 

Press. 

- Felix Dodds and Jamie Bartram (2016). The Water, Food, Energy and Climate Nexus: 
Challenges and an agenda for action (Earthscan Studies in Natural Resource 
Management). ISBN: 978-1138190955, Routledge. 

 

SWE311  3 فى هندسة المياه المستدامة  اآلليتطبيقات الحاسب Cr 
 

 اختياري   - فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات 

 BAS 211 & IRH 261:  المتطلبات

النمذجة الحاسوبية للهيدرولوجيا السطحية   -تقنيات النمذجة العددية  -مقدمة في لغة برمجة الكمبيوتر  -تعريفات  –مقدمة : المحتوى

نمذجة الكمبيوتر في  -نمذجة الكمبيوتر لموارد المياه  -النمذجة الحاسوبية للمكونات الهيدروليكية في سهل الفيضان  -وتحت السطحية 

العملية الساحلية   -ديناميات مورفو  -النمذجة الحاسوبية لتصميم الهياكل الهيدروليكية . ، وهندسة الموانئسة الساحلية، والهندالهيدروليكا

سيتم استخدام برامج الكمبيوتر األصلية المتكاملة التي طورها الطالب  . دراسات التطبيق والتصميم  -األساس النظري . أو الترسيب / و 

 ...والبرامج المتاحة تجاريًا لزيادة فهم الطالب لالستخدام والبرمجة

UNR481  2 آداب وأخالقيات المهنة 

 اختياري  - فصل  - معمل  0 تمارين  2 محاضرات  

 -------: المتطلبات

  : المحتوى 

دراسات حالة   -السلوك  -كشف المخالفات  -مسئوليات المهندس  -االلتزامات تجاه المجتمع  -المبادئ العامة ألخالقيات المهنة  

 وقضايا عامة 

References:   

- Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland 

(2018). Thinking like an engineer. Pearson . 

- Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. (2000). Engineering Ethics (2nd edition). 

Belmont, CA: Wadsworth 
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References: 

- Tutorial Manuals for available Hydraulics and Hydrology software 

- Haestad Methods Engineering Staff, (2013). Computer applications in hydraulic engineering: 

connecting theory to practice. The Bentley Institute Press 

- I. M. A. Ahmed, and M. I. M. Abdel-Magid (2017) Computer Modeling Applications for Environmental 

Engineers. CRC Press . 

- C. A. Brebbia, D. A. Gomar, and F. L. Aguayo, eds. (2003) Coastal Engineering VI: Computer Modelling 

and Experimental Measurements of Seas and Coastal Regions. Vol. 9. Wit Pr/Computational 

Mechanics. 

- T.E. Barnard (2002) Computer applications in hydraulic engineering. Haestad Press. 

 

SWE312  3 المحاكاة الحسابية للتدفق واالنتقال فى البيئة Cr 
 

 اختياري   - فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات 

 BAS211 & IRH264:  المتطلبات

التحقق   -األخطاء وعدم اليقين  -نمذجة االضطراب -ستوكس -األشكال التقريبية لمعادالت نافيير -المبادئ والمفاهيم األساسية  : المحتوى

. التطبيق فى هندسة المياة المستدامة – إرشادات أفضل الممارسات -والمصادقة   

References: 

- Y. Bazilevs and K. Takizawa (2017) Advances in Computational Fluid-Structure Interaction 

and Flow Simulation. Birkhäuser.  

- J. H. Ferziger, M. Perić, and R. L. Street (2002) Computational methods for fluid dynamics. 
Vol. 3. Berlin: springer. 

 

SWE342  3 أعمال الحفر والحوائط الساندة Cr 
 

 اختياري   - فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات 

 STE 242:  المتطلبات

حركة  -تصميم أنظمة السند -استقرار جوانب الحفر -التحكم في المياه الجوفية - مقدمة في الحفر العميق -قوة القص للتربة  : المحتوى

الحوائط المدعمة و شدادات التربة-حوائط السند -ضغوط األرض الجانبية وضغوط التسرب -األرض الرأسية    - 

References: 

- H. Brooks and J. Nielsen (2010). Basics of retaining wall design. HBA Publication 11 . 

- K. J. Bakker (2000). Soil Retaining Structures. CRC Press. 

 

SWE351   3 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد فى هندسة المياه المستدامة Cr 
 

 اختياري   - فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات 

 PWE 151& IRH 261:  المتطلبات

هياكل البيانات خريطة  -االستشعار عن بعد النشط والسلبي -مدخل إلى نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد• : المحتوى

رسم خرائط المياه والخصائص البيئية ؛ ترسيم مجاري  -إنشاء نماذج ارتفاع رقمية  -معالجة المعلومات الجغرافية الرقمية -اإلسقاطات 

ليل التضاريس للنمذجة الهيدرولوجية  رسم خرائط استخدامات التربة واألراضي ؛ تح -المياه والجداول وطبقات المياه الجوفية 

 -  .نظم المعلومات الجغرافية كأداة لدعم القرار -عرض نتائج النمذجةالتحليلةونشر المعلومات والمعارف الجديدة -والهيدروليكية 

References: 

- A. van Dijk and M. G. Bos, eds. (2001) GIS and remote sensing techniques in land-and 
water-management. Kluwer Academic. 

- X. Wang and H. Xie (2018) "A review on applications of remote sensing and geographic 
information systems (GIS) in water resources and flood risk management”. 
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SWE364   3 هندسة الكباري Cr 
 

 اختياري   - فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات 

   IRH 361 & STE 222:  المتطلبات

النمذجة الهيدروليكية للجسر ، واختيار النموذج الهيدروليكي ، وتأثيرات تصميم الجسر  ) تحليل المكونات الهيدروليكية للجسر  : لمحتوىا

جسور العوارض  )األنواع الرئيسية للجسور  -عدم استقرار الجسر والتدفق  -( على عدم استقرار الجسر والتيار ، ونقل الرواسب

األحمال الميتة ، األحمال الحية ، حساب الحمل  )األحمال   -( والجسور المقوسة ، جسور تروس ، جسور التعليق ، تثبيت الكابل الجسور

من خالل العوارض ، أحمال الرياإ والزالزل ، شرإ   LLتوزيع المباشر ، خط التأثير ، األحمال الحية للمشاة وعامل البدل الديناميكي ، 

العناصر الرئيسية ل  الجسر ، أنواع االمتدادات ، الهيكل الفائق مقابل الهيكل الفرعي ، الجزء  )عناصر الجسر  - ( LRFDتركيبة تحميل 

،   LFDمقاومة الحمل ، طرق  )طرق التصميم الرئيسية   -( الدعامات -الرصيف ، الجزء الثاني من البنية التحتية : األول من البنية التحتية

LRFD )- مثال على التصميم (CSI BRIDGE - BRIDGE LAYOUT  ،CSI BRIDGE  تعريف المواد والبنية الفائقة ، جسرCSI -   هياكل

 (األجزاء والوصالت  -أساسية محددة 

References: 

- R.N. Krishna (2008) “Design of Bridges”, 4th Edition, Oxford and IBH Publishing Co., Ltd. 

- P. Swamy, “Bridge Engineering”, 4th Edition, McGraw-Hill Publication, 2008. 

- S. Saran (2006) “Analysis and Design of sub-structures”,2nd Edition, Oxford IBH Publishing 

co ltd. 

- V. Vazirani, M. Ratvani & M. Aswani (2006) “Design of Concrete Bridges”,5th Edition, 
Khanna Publishers, 2006. 

 

SWE365  3 والصرف الذكية   الريتقنيات Cr 
 

 اختياري   - فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات 

   IRH263:  المتطلبات

اإلنتاج المكثف  -الري والتسميد -عالقات المياه والتربة  -محطات اإلدارة   -الجافة وشبه القاحلة  فى المناطق موارد المياه : المحتوى

 . دراسة حالة لمشروع ري مبتكر جديد في مصر-مراقبة المناخ وجمع البيانات -مقاومة التصحر -للمحاصيل

References: 

- S. Chaudhry and S. Garg. (2019) "Smart irrigation techniques for water resource 

management." Smart Farming Technologies for Sustainable Agricultural Development. IGI 

Global. 196-219.  

- E. E. Omran and A. M. Negm. "Technological and Modern Irrigation Environment in Egypt." 

 

SWE366  3 الهيدرولوجيا السطحية Cr 
 

 اختياري   - فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات 

   IRH264:  المتطلبات

الميزانيات العالمية   -المفاهيم والتعاريف  -الطاقة العالمية واإلقليمية -األرصاد الجوية المائية والطقس والمناخ أساسيات  : المحتوى

قياس ورصد الدورة   -المياه وعمليات ترسيم األحواض وهطول األمطار  هيدرولوجيا مستجمعات -المفاهيم والتعاريف -واإلقليمية للمياه

قياس  . التبخر: قياس ورصد الدورة الهيدرولوجية  -رطوبة التربة   -قياس ورصد الدورة الهيدرولوجية- هطول األمطار : الهيدرولوجية 

  -فترات التكرار ومدة الشدة والتردد :  ألمطار عمليات هطول ا   -تدفق مجاري المياه والجريان السطحي : ورصد الدورة الهيدرولوجية 

 تغير المناخ   -والتنبؤ بالجريان السطحي - تحليل الهيدروغراف 

References: 

- S. L. Dingman (2002). Physical hydrology. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall. 

- M. G. Wolman and H. C. Riggs (1990) Surface Water Hydrology. Geological Society of 

America. 
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SWE367 3 الجوفية    ههيدرولوجيا الميا Cr 
 

 اختياري   - فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات 

 IRH264:  المتطلبات

العوامل الهيدرولوجية والجيولوجية التي تتحكم في حدوث واستخدام المياه الجوفية على النطاقين اإلقليمي والمحلي ؛   : المحتوى

  المفاهيم الفيزيائية والرياضية والجيولوجية والهندسية األساسية للعمليات الهيدرولوجية الجوفية ؛ مقدمة لنمذجة تدفق المياه الجوفية

 على تطوير  النموذج والمحاكاة. واالنتقال  مع التركيز 

References: 

- M. P. Anderson, W. W. Woessner, and R. J. Hunt, Eds. (2015) Applied Groundwater Modeling 

(Second Edition), San Diego: Academic Press. 

- G. F. Pinder and M. A. Celia (2006) Subsurface hydrology. John Wiley & Sons. 

 

SWE368  3 ه طرق قياس وتحليل الميا Cr 
 

 اختياري   - فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات 

   IRH262:  المتطلبات

قياس ومعالجة بيانات   - قياس ومعالجة بيانات هطول األمطار - قياس ومعالجة البيانات الهيدرولوجية - الدورة الهيدرولوجية  : المحتوى

إدارة البيانات   -المياه الجوفية وبيانات أخرى -قياس ومعالجة بيانات جودة المياه  -قياس ومعالجة بيانات األرصاد الجوية   -التدفق  

 االرتباط   -التحليل اإلحصائي للبيانات الهيدرولوجية  -ت الهيدرولوجية  قواعد البيانا  -المكانية 

References: 

- L. Nollet and L. De Gelder, eds. 2000. Handbook of water analysis. CRC press. 

 

IRH375  3 التصميم الذكي لوحدات معالجة وتحلية المياه 

 اختياري   - فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 SWE271: المتطلبات

وضع إمدادات المياه في   - RES -ADU- لوحدات التحلية الذاتية إعتماداً على أنظمة الطاقة المتجددة المتزامنالعمل  - مقدمة : المحتوي 

بعض المالحظات   -التحلية الحرارية الشمسية فى المناطق الريفية  -حالة إمدادات مياه الشرب في مصر   -المناطق الريفية في مصر 

دراسة حالة جزر المالديف  - Solco PV-RO نظام -فى ظل أزمة المياه العالمية  الجديدةودور التقنيات  المعتادةالحالية بناًء على التقنيات 

استخدام الطاقة الحرارية األرضية والطاقة الشمسية فى   -تجددة الطاقة الم باستخدامتحسين التقنيات  –إدخال نظام جديد لتوفير الطاقة   -

نظام دورة رانكين الشمسية منخفضة الحرارة لتحلية المياه بالتناضح   -كفاءة الطاقة في أنظمة التناضح العكسي  -وحدات تحلية المياه 

 .التطبيقاتتطوير التكنولوجيا و: تحلية المياه بالطاقة الكهروضوئية في أستراليا -العكسي 

 . التحلية النووية محطات: دراسةحالة 

References: 

- Chaudhery Mustansar Hussain and Ajay Kumar Mishra (2020). Handbook of Smart 

Photocatalytic Materials: Fundamentals, Fabrications and Water Resources Applications (1st 

Edition). Kindle Edition. 

- Nikolay Voutchkov (2011). Desalination Plant Concentrate Management (1st Edition). 

Hardcover . 
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IRH376 3 المياه  جودة نمذجة 

 إختياري  --  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 PWE272   : المتطلبات

النم ذج ة الري اض    ي ة للعملي ات الكيمي ائي ة والبيولوجي ة التي تح دث في النظم الم ائي ة الطبيعي ة ؛ يتم عم ل نم ذج ة تقلي دي ة على : المحتوي

األكس    جين وعمليات المغذيات ، وكذلك عمليات النقل الكيميائية المحددة ؛ تقييم ومراقبة جودة المياه في القنوات والبحيرات ومص    بات  

 ضية ألنماط حركة المياه وعالقتها بجودة المياه.األنهار ؛ تحليالت ريا

References:   

- Pritchard (2011) Mathcad: A Tool for Engineering Problem Solving. McGraw-Hill Science 

Engineering. 

- J. L. Schnoor (1996) Environmental Modeling: Fate and Transport of Pollutants in Water, Air, 

and Soil: Wiley . 

- R.V. Thomann and J. A. Mueller (1987) Principles of Surface Water Quality Modeling and 
Control. Harper-Collins, New York, 644 p.   

 

IRH463  3 هندسة السدود 

 اختياري   - فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH362: المتطلبات

السدود و  مقدمة   :المحتوي الكهرومائية  عن هندسة  بالسدود    –الطاقة  الصلة  التربة ذات  الصلة    –ميكانيكا  الخرسانة ذات  تكنولوجيا 

هبوط التربة و التسريب  أساسات السدود و  –موقع السد    اختياركيفية    –األساسية لتصميم األنواع المختلفة من السدود    المبادئ  –بالسدود  

بتكلفة    التنبؤ  –   الطوارئالسالمة و    تفتيشإجراءات تشغيل السدود و    – السدود    اتزان  – األحمال الواقعة علي السدود    –أسفل السدود  

 إنشاء السدود. 

References:   
- R. Fell (2015). Geotechnical engineering of dams (2nd edition). CRC Press. 

- P. Novák, A. Moffat, C. Nalluri and R. Narayanan (2007). Hydraulic structures. CRC Press. 

 

IRH464   3 الهندسة البحرية 

 اختياري   - فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH461: المتطلبات

بالحاسب اآللي    – و طرق التصميم    األحمال )    الثابتة المنشآت الساحلية    –   الشواطئ مقدمة عن هندسة     :المحتوي   – برامج التصميم 

  – (  كيفية اإلنشاء  –االتزان    – أحمال األمواج    –المراسي    أنظمة المنشآت الساحلية العائمة )   -األحمال الديناميكية و أحمال الزالزل(  

 بعض البرامج المستخدمة للتصميم. 

References:   
- S. Chakrabarti (2005) Handbook of Offshore Engineering, Vol 1 and 2, Elsevier.  

- American Petroleum Institute (2000) Recommended Practice for Planning, Designing and 
Constructing Fixed Offshore Platforms - Working Stress Design, 21st ed., (TP690.A642 RP2A-
WSD). 

- American Petroleum Institute (1993) Recommended Practice for Planning, Designing and 
Constructing Fixed Offshore Platforms - Load and Resistance Factor Design, 1st Edition. 
(TP690.A642 RP2A-LRFD) 
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IRH465 3 الهيدرولوجيا الفيزيائية للنظم البيئية 

 اختياري   - فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH264: المتطلبات

  :المحتوي

المحتوي المتئي في    –التبخر الكلي     - السريان السطحي    – الترشح    – األمطار    – تجمع مياه األمطار    أماكن   –الدورة الهيدرولوجية  

 انتشار الملوثات.   – الفيضانات  –  والهيدروجيومورفولوجيا التآكل  -البيئة   علم  -المياه الجوفية   –التربة 

References:   
- G. M. Hornberger, P. L. Wiberg, J. P. Raffensperger, and P. D'Odorico, (2014) Elements of 

Physical Hydrology: Johns Hopkins University Press. 

- W. Brutsaert (2005). Hydrology: An Introduction. Cambridge: Cambridge 
University Press. doi:10.1017/CBO9780511808470. 

 

IRH466   3 الرطبة واألراضيمستجمعات المياه 

 اختياري   - فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH264: المتطلبات

  :المحتوي

القياسات    –الهيدرولوجيا أماكن تجمع المياه    –عمليات جودة المياه     - تصنيف أماكن تجميع المياه    –الهيدرولوجيا )علم المياه(  مقدمة عن  

 .أماكن تجميع المياه استعادة - الحضرية  البيئية والنظم المياه جودة   وإدارة  الهيدرولوجيا - - و تجميع البيانات 

References:   
- W. Ji (2007) Wetland and Water Resource Modeling and Assessment: A Watershed 

Perspective: CRC Press. 

- J. G. Lyon (2002) GIS for Water Resource and Watershed Management: CRC Press. 

 

IRH467  3 هندسة األنهار 

 اختياري   - فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH361: المتطلبات

  :المحتوي

معادالت االستمرارية و    –  األنهار التدفق الغير ثابت في    –   األنهارالتدفق الثابت في    –المعادالت المستخدمة  مقدمة عن الوحدات و

 نمذجة األنهار.  –  األنهارطرق حماية   – ديناميكا األنهار و انتقال الرسوبيات   - الحركة 

References:   
- P. Y. Julien (2002) River Mechanics: Cambridge University Press. 

- M. S. Petersen (1986) River Engineering: Prentice-Hall. 
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IRH468  3 حركة المواد الرسوبية 

 اختياري   - فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH361: المتطلبات

  :المحتوي

 ىبداية حركة الرسوبيات وانتقالها عل  –خصائص الرسوبيات    – السريان في القنوات المفتوحة    –سريان الموائع حول كرة    –  مقدمة

النحر و الترسيب    –في القنوات المفتوحة    اإلجهاداتالسرعة و  – الخشونة الهيدروليكية    –أشكال قاع القنوات    –القاع و تعلقها بالمياه  

 الترسيب في خزانات المياه.   – التآكل في جوانب القنوات  – ت معدل انتقال الرسوبيا –

References:   
- R. J. Garde and K. G. R. Raju (2000) Mechanics of Sediment Transportation and Alluvial 

Stream Problems: New Age International. 

- W. H. Graf (1984) Hydraulics of Sediment Transport: Water Resources Publications. 

 

IRH469 3 ، السدود والقنوات الفيضانات والجفاف 

 اختياري   - فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH361  &IRH363: المتطلبات

  :المحتوي

تقليل اآلثار    – بخطر حدوث الفيضانات    التنبؤ  – الحصول علي البيانات المائية و المناخية ثم معالجتها    – الجفاف  مقدمة عن الفيضانات و

 السدود و القنوات لمطافحة الفيضانات و الجفاف.  استخدام –بحوث الجفاف  التنبؤ –الضارة للفيضان 

References:   
- C. Gifford (2005) Flooding and Drought: Evans. 

- M. Collier and R. H. Webb (2002) Floods, Droughts, and Climate Change: University of Arizona 
Press. 

 

IRH472  3 توفير المياه الصالحة للشرب للعالم النامى 

 اختياري   - فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH363: المتطلبات

  :المحتوي

تقييم  -  -بالمياه   اإلمداد أنظمة  وتخطيط  المختلفة المياه مصادر -الفقيرة بالمياه تعريف الدول الغنية و – المائية  مقدمة عن تنمية الموارد 

 معالجة المياه والتخزين اآلمن لها.  - جودة المياه 

References:   
- J. A. Dracup (2020) Clean Water for Developing Countries: John A. Dracup. 

- United Nations Development Programme (2006) Human Development Report 2006 — 
Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis. New York, NY: United 
Nations Development Programme, chapter 1. ISBN: 9780230500587. 
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IRH473  3 الهيدروليكا البيئية 

 اختياري  --  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH361  : المتطلبات

؛ ش بكات المياه ، مبدأ باس كال ، الض غط والتطبيقات ؛ مقدمة لنماذج  يةالهيدروس تاتيك  األس اس ية؛تعريف الس وائل والخص ائص  :  المحتوي

المش اكل الهيدروليكية لمحطات المعالجة ؛   والمعالجة؛مقدمة في أنظمة الض خ. المطرقة المائية والتجويف. تص ميم الوحدات الهيدروليكية 

 حل المشكالت الهيدروليكية لمحطات المعالجة ومراجعتها.

References:   
- R.J. Houghtalen, A. O. Akan, and N. H.C. Hwang, (2010) Fundamentals of Hydraulic 

Engineering Systems, 4th Edition. Prentice Hall, Boston 

- G.L. Asawa (2006) Laboratory Work in Hydraulic Engineering, New Age International 

Publishers, New Delhi. 

- A.L. Simon (1976) Practical Hydraulics, John Wiley & Sons, New York. 

- F.M. Henderson (1966). Open Channel Flow, MacMillan, New York. 

 

IRH474 3 الحية  وهندسة الكائنات  البيئية الهندسة فى  مقدمة 

 اختياري  --  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH361  : المتطلبات

تعريفات وتص نيفات الهندس ة البيئية ؛ النظم البيئية وعلم البيئة؛ مبادئ التص ميم البيئي ؛ اس تعادة االنهار و المس ارات ؛ ترميم :  المحتوي

البحيرة والخزانات ؛ إنش اء واس تعادة األراض ي الرطبة ؛ اس تعادة الس واحل ،معالجة األراض ي الرطبة؛ المناجم واس تص الإ األراض ي  

 المضطربة.

References:   

- Mitsch, W.J. and S.E. Jorgenson. 2004. Ecological Engineering and Ecosystem Restoration. 

John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, 411pp. ISBN: 978-0471332640. 

 

SWE481 3  قانون المياه الوطني والدولي وعلوم سياسات المياه 

 اختياري  -- فصل  - معمل  0 تمارين  3 محاضرات  

 -------: المتطلبات

  -تطور الالئحة الدولية بشأن موارد المياه العذبة  -المشكالت والمبادئ والمصطلحات  - مقدمة عن القانون الدولي للمياه  : المحتوى 

 Nile)اتفاقية اإلطار التعاون  مناقشة  -  1997التفاقية األمم المتحدة لعام  1966تطوير القانون الدولي للمياه من قواعد هلسنكي لعام 

CFA 2010 .) (1978)  27، القانون (1984)  12مناقشة قوانين مختارة مثل القانون  -  مقدمة عن قوانين ولوائح المياه الوطنية  ،

إدارة   -السياسة المائية في العالم الثالث  -  ت المياهمقدمة في سياسا (. 1994)  4والقانون (  1982)  48، القانون (1994)  213القانون 

الهيمنة  -تقاسم المياه مقابل تقاسم المنافع  - مناهج الواقعية الجديدة والمؤسسية الليبرالية الجديدة والمعرفية  -المياه على مستويات متعددة 

اتفاقية األمم المتحدة لعام   - 2000ر عمل اللجنة العالمية للسدود  إطا -الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في سياسة المياه  -المائية 

 . دراسة حالة النيل –حاالت دراسية لنزاعات التعاون في مجال المياه العابرة للحدود  – في حل النزاعات المائية   1997

References:   
- Samaan, M. M. (2019). The Nile Development Game. Springer International Publishing. ISBN: 

978-3-030-02665-3 

- O. McIntyre (2016). Environmental Protection of International Watercourses under 
International Law. ISBN: 9781317142218, Routledge 

- S.G. Setegn and M.C. Donoso (2015). Sustainability of Integrated Water Resources 

Management: Water Governance, Climate and Ecohydrology. ISBN: 9783319121949, 

Springer 
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- Schmeier, S. (2013). Governing International Watercourses: River Basin Organizations and 

the Sustainable Governance of Internationally Shared Rivers and Lakes. Routledge, an 

imprint of Taylor and Francis Group. ISBN: 9780415623582. 

- Anton Earle (2013). Transboundary Water Management: Principles and Practice. Earthscan 

Publisher. ISBN: 9781849776585. 

- Shimon C. Anisfeld (2011). Water Resources. Island Press. 

- NWRP Project. Water for Future: National Water Resources Plan 2017. Ministry of Water 
Resources and Irrigation, Egypt. 

 

SWE392 3 المائية  الطاقة موارد 

 اختياري  --  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH261  : المتطلبات

نظرة عامة    الطاقة المائية:؛ أس  اس  يات توليد الكهرباء ونقلها ؛ التقنيات التقليدية : مقارنات معنظرة عامة على الطاقة المتجددة:  المحتوي

د؛  تقييم الموارو  على التكنولوجي ا للط اق ة الكهروم ائي ة التقلي دي ة ؛ الحرك ة الم ائي ة في )النهر / المحيط وقوة الم د والجزر( ؛ قوة االمواج  

حس ابات الطاقة. الكفاءة الهيدروليكية لتش غيل التوربينات. مواض يع تص ميمية؛ األثر البيئي ؛ تاريخ الطاقة الكهرمائية وتص ميم محطات  

 لتوليد للطاقة الكهرومائية ؛ السدود والمجاري المائية.

References:   

- Energy Resources & Systems Volume 2: Renewable Resources, by Ghosh & 

Prelas.  2011.: http://www.springerlink.com/content/h44000/#section=913398&page=1 

 

SWE492 3 واالستدامة  المائية القوى هندسة 

 إختياري  --  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH392  : المتطلبات

وأهمية الهندس ة المس تدامة ؛ مؤش رات االس تدامة ؛ الطاقة المائية ، تطويرها واس تخدامها ، عالقة الطاقة المائية لمقرر  مقدمة ل:  المحتوي

، والبوابات ، والص  مامات ، والقنوات ، والعواص  ف المفاجئة وآثارها ، ومعايير   المأخذوالهيدرولوجيا ؛ تقدير قوة الماء، ممرات المياه: 

ات وتوربينات فرانس يس وكابالن وبلتون وأجزاء المكونات ووظائفها ؛ موقع محطات الطاقة ، الترتيب العام التص ميم و تص نيف التوربين 

لمياه للوحدة الكهرومائية ، عدد الوحدات وحجمها ؛ تحليل دورة الحياة والتكاليف والفوائد لمحطات التوليد ؛ تقييم االستدامة ألنظمة طاقة ا

 ألنظمة طاقة المياه البديلة.التقليدية ؛ تقييم االستدامة 

References:   

- Heijungs, R., S. Suh (2002) The Computational Structure of Life Cycle Assessment, Kluwar 

Academic Publishers: Dordrecht, The Netherlands. 

-  Hendrickson, C. T., Lave, L. B., Matthews, H. S. (2006). Environmental Life Cycle Assessment 

of Goods and Services: An Input-Output Approach. Resources for the Future Press.  

- Water Power Engineering – M.M. Dandekar, K.N. Sharma (Vikas Publishing House Pvt. Ltd.). 

- Water Power Engineering – Deshmukh (Dhanpat Rai & Sons). 

- Irrigation and Water Power Engineering – B.C. Punmia (Laxmi Publication). 

 

 

 

http://www.springerlink.com/content/h44000/#section=913398&page=1
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SWE493 3 الكهرومائية الطاقة وتقنيات  محطات 

 اختياري  --  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH362  : المتطلبات

ولوجيا؛ التوربينات وأنبوب الس  حب؛  ؛ األرص  اد الجوية والهيدروتص  ميم محطة للطاقة الكهرومائية مائيةوتاريخ الطاقة الكهر:  المحتوي

؛ قوة التيار ة الكهرومائية. البيئة والقوانين؛ تقنيات بناء محطات الطاقالمولدات الكهربائية، المولدات على الش    بكة؛ نقل الطاقة الكهربائية

 ؛ تخطيط اإلنتاج؛ المشاريع كبيرة الحجم )مثل بناء جديد / تجديد محطة طاقة أكبر(.ضختخزين الطاقة الكهرومائية بالالبحري و

References:   

- J. S. Gulliver and R. E. A. Arndt (1991). Hydropower Engineering Handbook. McGraw-Hill, 

Inc. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy, 

http://hdl.handle.net/11299/195476Power Plant Technology / Wakil. 

 

SWE494 3 النيل  نهر حوض  في المائية  الموارد تنمية 

 اختياري  --  فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

 IRH363  : المتطلبات

: الكمي ة والنوعي ة في حوض الني ل. وادي نهر الني ل: الجغرافي ا الطبيعي ة ، والمن اخ ، المي اهمش    اك ل المي اه في حوض الني ل.  : المحتوي

مشروع التعاون على مستوى الحوض والرصد والتنبؤ  مشاريع حوض نهر النيل:والهيدرولوجيا ، والسكان ، واستخدام الموارد المائية ؛  

مش   روع اإلطار التعاوني لحوض نهر النيل التابع لبرنامج األمم المتحدة  إدارة حوض النيل ،    - ( ، جورجيا للتكنولوجيا MFSوالمحاكاة )

ظمة  اإلنمائي ، مش روع الموارد المائية لحوض النيل التابع لمنظمة األغذية والزراعة ، مش روع الموارد المائية لبحيرة فيكتوريا التابع لمن 

الجريان الس   طحي ، وتقدير إنتاجية المياه الس   طحية   جة توازن المياه:نمذاألغذية والزراعة ، مش   روع بحيرة فيكتوريا لإلدارة البيئية ؛ 

 باستخدام وظيفة جريان هطول األمطار ، وتوجيه األنهار والخزان باستخدام نموذج األنهار ، وتحديد مستجمعات المياه.
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IRH491   3 واالستدامة موضوعات خاصة فى هندسة المياه 

 اختياري   - فصل  - معمل  2 تمارين  2 محاضرات  

   األكاديميموافقة المشرف : المتطلبات

  :المحتوي

  وتحلية   المياه،  لموارد  المستدام  االستخدام  مثل  المستدامة  المياه  هندسة  مجال  في   المعاصرة  التطبيقات  أو  القضايا  تغطية  إلى يهدف الكورس  

  لكل   الموضوع بشكل فردي  على  اإلشراف  يمكن.  ذلك   إلى  وما  للمياه،  التحتية   والبنية  المياه،  لمعالجة  الجديدة  الهندسية   والطرق  المياه،

يجب استكمال الطلبات قبل نهاية  الموضوع قبل التسجيل. و  علىيجب تقديم طلب مكتوب للمشرف    .مجموعات  في   أو   حدة   على   طالب 

 الفصل الدراسي للتسجيل.  

 

 



 

  

 الباب الحادي عشر

بنظام الساعات   الهندسة اإلنشائيةبرنامج بكالوريوس 

 المعتمدة 
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 التعريف بالبرنامج  .1

بنتل السةةة نتل  ال ديتل  ال ةا  الرسةةة ة  ا ن  ا  الهندسةةةل اليدنتل ى نر دةاسةةةل  ىتةةةيتا  ىشآت  الينيةةةلم اليدنتل الي ىآ ل   أ
 الي  ةام  الي انر  يةةب  م ايداد يت ا اليةةةح  يش  م لةةا اليت ا  يةةب  م التةةةح التةةشر  يش  م الىناتل  ي  لرل اليت ا 

ر الى  تة لكا  هر ىنتةةة       شت    ىيةةلتآه     ا يةةةاح ىآر ةكا الينيةةلم ا ن ر  ىةا  كا   السةةد د   كلم ييةة ةتر الة    
  ا ني ر  تت نل الينيلم  ني  ي اةد ا يا  اسىدايل البتئل الرتدا  اآلينل لالرت   الا ديل.

 :    ير  م ةندستل ىدتدا ينه الهندسل اليدنتل  ىش ي 

 الهندسة اإلنشائية، •

 هندسة التشييد، •

 الهندسة الجيوتقنية، •

 الهندسة البيئية، •

 الهندسة الهيدروليكية، •

 العامة، هندسة االشغال  •

 وهندسة النقل.  •

 ليهندس ا نيةة ئه ة      ى ىبة الهندسةةل ا نيةة ئتل اشد الير  م ا سةة سةةتل لآهندسةةل اليدنتل  نه  الا  ةا  اليشةم نش  الىشلةةة 
 يسؤلت ىه ىتيتا  ىن تك اليني م الردتدا  ي  : ىنتة اس سه  ه اليي ةتر الهندستل  

 المباني،  •

 الجسور،  •

 السدود،  •

 االنفاق، •

 خطوط المواسير،  •

 المنشات النفطية،  •

 وتخطيط وادارة المشاريع. •

 
ىال ا ىآه ي  سةةب   اليهندس ا نيةة ئه يسةةؤ  ىة تةةت نل  ىةيتا  اى دا ى ةت  الينيةة م الا ئيل ىآه اشد  الىانت م  ب سةةى داا 

س ا ال ي  اليشآه  الد له.  ه السن ام ا  تةا    لكا ةن م دائي  ش رل يآشل لآيهندسةتة ا ني ئتتة اليهة   ه ي اةد ا يه ال بت تل.
 ةكا ال آح زاد بت ة   بتة  بسبح  بة ىدد     الى  تة اله ئآه  يي ةتر الىشلة  ه يتة  ال  لا ارير.

 م   ر ةكا ا   ة ىهدح  آتل الهندسةةل ر ي ل الينتةة ةا تلر ىادتا بةن يج دةرل الب  ل ةت س  ر الهندسةةل ا نيةة ئتل بنع ا السةة ى
ية  ال  ى  تة اليهندسةتة ا نية ئتتة الا دةتة  ىآه  2030الي ىيدا لآيسة ةيل  ر ىشات  اسةىةاىترتل الىنيتل اليسةىدايل ةؤتل يتةة 

ىدىتا ره د الىنيتل  الني  الشلةة ةي  ه يتةةة  اليةةةا  ا  سةة    ه ال  ةك  ب يىال ها الي ة ل  اليه ةام الرتدا  با  لآى  ة  
  اداةا الي قر  ىةيتا الينيلم. ا ني ر  ى  ت  اليية ع  ىشآت  ا ره د  الىتيتا ا ني ئه ؛ بير   الىانه الشدت  لى ي 

 معلومات اساسية  .2

 رؤية البرنامج  2,1
 ىآه اليسى ي اليشآه  اإلقآتيه.  اإلني ئتل الهندسلالىيتز  ه ير   

 رسالة البرنامج   2,2
ق دة ىآر اليسةةة ةيل بشآ    سةةة ا ال ي  اليشآه  اإلقآتيه     يؤة  لآين  سةةةل  ه  اإلنيةةة ئتل  الهندسةةةلتىداد  ةتج يىيتز  ه ير    

 .يبى ةا ل ديل اليرىير
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 البرنامج هداف أ 3,2
 :  قادر علىيهدف برنامج الهندسة االنشائية الى اعداد خريج 

 . بمهارة في بيئة العمل باستخدام المعارف والقدرات الذهنية والمهارات العملية االنتاج .1

 بفاعلية في بيئة االنتاج باخالق مهنية عالية.  التواصل .2

 المنشات المدنية وانظمة البنية التحتية بحرفية وتطبيق مبادئ وطرق التحليل االنشائي المستدام. وتنفيذ تصميم .3

 . او مع تخصصات عديدة الفرديحلوال لها بالعمل  ضعو المشكالت الهندسية و تحليل .4

 اكفأ االنظمة االنشائية للمشاريع الهندسية. يارخت االبدائل العملية المختلفة و اختبار وتقييم .5

 مهارات الذهنية االحترافية. المختلف المشاريع الهندسية بادارتها وجدولتها ب  تخطيط وادارة .6

 المعلومات والقدرات الحاسوبيه في مشاريع الهندسة االنشائية. تكنوليجيا تطبيق .7

 لرخص التعليمية. اللقاءات المهنية واالتعلم مدي الحياة الذاتي ومن خالل:بالتطوير المهني  االستمرار .8

 البرنامج  وصف  4,2

 ه   تل   بنع ا السة ى م الي ىيدا   ئتل بةن يج الهندسةل ا نية ئتل تيند دةرل الب  ل ةت س  ه الهندسةل اليدنتل بى تةه الهندسةل ا نية
 الي ل ى م ا س ستل  اليىاديل  ه الهندسل ا ني ئتل. الي ل ى م الةئتستل  ه الهندسل اليدنتل  

الي  ةح اليى يال  اليه ةام الالزيل ليهة الهندسةةل اليدنتل  ا نيةة ئتل   ىآ ا الي اد    الهندسةةل ا نيةة ئتل ت ىسةةح  ةتج ية  ا  
 ىآه اليس ةيل  ه ىتيتا  ىن تك  اداةا ا ني ل  ه اليي ةتر الي ىآ ل. ت ىسح الادةا الىشآت   الىتيتا اليت  نت ه له . اتل  

سةة ىل ي ىيدا. ىآم السةة ى م الي ىيدا  160بد اة تشا  ال ةتج ىدد ي ىيد ىآه نع ا السةة ى م الي ىيدا    ياةة الدةاسةةه  ة ال
  ت   دةاستل   تالة ل   ى ا ا  دتيه. 10 ىدد  ياةة دةاسه 60ي زىل ىآه 

 مواصفات خريج البرنامج  5,2

 Edition  ndNARS 2018, Engineering 2المعايير القومية األكاديمية القياسية   على اعتمادا

ي  تآه ية اليه ةام   ا ىسة حق دةا ىآر    اإلنية ئتل  الهندسةل( ترح أة ت  ة  ةتج بةن يج  2020) ي   ةد ب إل  ة اليةر ه  ه تن تة

 ال  يل:

إتقان مجموعة واسععة من المعرفة الهندسعية والمهارات المتخصعصعة وتطبيق المعرفة المكتسعبة باسعتخدام النظريات والتفكير  .1

 ية.التجريدي في مواقف حقيق

تطبيق التفكير التحليلي النقدي والنظامي لتحديد وتشعععخيص وحل المشعععكالت الهندسعععية مع مجموعة واسععععة من التعقيدات  .2

 واالختالفات.

 التصرف باحتراف والتمسك بأخالقيات ومعايير الهندسة. .3

 ة عن أداء الفريق.العمل في وقيادة فريق غير متجانس من المهنيين من مختلف التخصصات الهندسية وتحمل المسؤولي  .4

 التعرف على دوره/دورها في تعزيز المجال الهندسي والمساهمة في تطوير المهنة والمجتمع. .5

 تقدير أهمية البيئة، المادية والطبيعية، والعمل على تعزيز مبادئ االستدامة. .6

 استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة لممارسة الهندسة. .7

المسععععؤوليعة الكعاملعة عن التعلم وتطوير العذات، والمشععععاركعة في التعلم معدر الحيعاة وإ هعار القعدرة على االنخراط في تحمعل  .8

 الدراسات العليا والبحث العلمي.

التواصعل بفعالية باسعتخدام وسعائط وأدوات ولغات مختلفة مع جماهير مختلفة للتعامل مع التحديات األكاديمية/المهنية بطريقة   .9

 بداعية.نقدية وإ

 إ هار الصفات القيادية وإدارة األعمال ومهارات تنظيم المشاريع. .10
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   الخريج طبقا للمعايير القومية األكاديمية كفاءات 6,2

 : الهندسة(  أ )المستوي 1,6,2
 : ن يكون قادرا علي فإن الخريج يجب أ ( NARS 2018)  القومية القياسية  يراألكاديمية لمعاإعتمادا علي ا 

A graduate must be able to: 

A1. Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying engineering 

fundamentals, basic science, and mathematics . 

A2. Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyze, and interpret 

data, assess, and evaluate findings, and use statistical analyses and objective engineering 

judgment to draw conclusions . 

A3. Apply engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet specified 

needs with consideration for global, cultural, social, economic, environmental, ethical, and other 

aspects as appropriate to the discipline and within the principles and contexts of sustainable 

design and development . 

A4. Utilize contemporary technologies, codes of practice, and standards, quality guidelines, health 

and safety requirements, environmental issues, and risk management principles . 

A5. Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of learning. 

A6. Plan, supervise, and monitor implementation of engineering projects, taking into 

consideration other trades requirements . 

A7. Function efficiently as an individual and as a member of multi-disciplinary and multicultural 

teams . 

A8. Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of audiences 

using contemporary tools  . 

A9. Use creative, innovative, and flexible thinking and acquire entrepreneurial and leadership 

skills to anticipate and respond to new situations . 

A10. Acquire and apply new knowledge, and practice self, lifelong and other learning strategies. 

 : الهندسة المدنية( ب)المستوي 2,6,2
In addition to the above competencies, a civil graduate must be able to: 

B1. Select appropriate and sustainable technologies for construction of buildings and 

infrastructures; using either numerical techniques or physical measurements and/or testing by 

applying a full range of civil engineering concepts and techniques of: Structural Analysis and 

Mechanics, Properties and Strength of Materials, Surveying, Soil Mechanics, Hydrology and Fluid 

Mechanics. 

B2. Achieve an optimum design of Reinforced Concrete and Steel Structures, Foundations and 
Earth Retaining Structures; and at least three of the following civil engineering topics: 
Transportation and Traffic, Roadways and Airports, Railways, Sanitary Works, Irrigation, Water 
Resources and Harbors; or any other emerging field relevant to the discipline. 

B3. Plan and manage construction processes; address construction defects, instability, and quality 

issues; maintain safety measures in construction and materials; and assess environmental impacts 

of projects. 

B4. Deal with biddings, contracts and financial issues including project insurance and guarantees. 
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 : الهندسة االنشائية( ثتوي )المس 3,6,2
C1. Investigate different practical alternatives and select efficient structural systems for 
engineering projects. 

C2. Use information technology and computational abilities in structural engineering projects. 

 

 تكويد النظام   .3

ت ةشه   ت  ة الرزر اأ   ية   د الياةة ة    د    الكي  ال آيه   تةىب  الياةة ب لاسا  (1ةقا )تىا ى  تد الياةةام  با  لآي    
ةقا الى ته الدقت     ال  نهية   د الياةة ية  ال ل أةق ا تي   أ له  اليسى    بتني  تي   الةقا    ال  نه   تى  ة الرزر  ال آيهالاسا  

.   ىد  ريتر ةك  اأشةح ىآر     ت بة الةقا ال  ل  ىة يسآس  لآياةةام  ر الى ته الدقت  بن س ال ةقل ال آيهدا   الاسا  
 يى آب م ةندستل أ  ياةةام ى تتتل.   ى  ر  ته  الدةرل  ب له  تي   يى آب م ر ي ل أ  الىهالى تت م 

 

 

 ( نظام تكويد المقررات 1شكل )

ى دا ت  ر  ته ةكا الياةة   ل ة ةك  الي اىتد ق بآل لآىلتتة  ي  أنه   تىا ىدةتس ريتر    الكي   الدةاسهتيتة   د الياةة تلر ال ت   
ل     ت  دةاسر ى ةض يئ ة ال الح ب ل آتل رد   ب لياةةام الىر س ح تىا ىدةتسه   ر ةكا ال ت   الياةةام    ى ا   قب  بدات 

  ي اىتد ىدةتسه   الا ئيتة ىآر الىدةتس. 

 

 بات البرنامج لهيكل ومتط .4

   س ى م  24ياةةام ا ىت ةي ب دد    8 س ىل     130ينها ارب ةي ب دد س ى م    50ياةة؛    60بةن يج الهندسل ا ني ئتل تىىلية ىدد  
ةن يج الهندسل ا ني ئتل ي زىه بتة يش لةام  ىي ةتة  لب   160  ىدد الس ى م ب ري له  .  س ى م لآيية ع  الىدةتح اليتدانه  6 ىدد  

 س ىل لتىتد ىدد س ى م ىيآتل    تل.     3اله  2 ت   ىيآه  الس ىل الي ىيدا لىي ةتة ال ت  ىىةا ح بتة 

 : موزعة كالتالي اإلنشائية الهندسةبرنامج ومتطلبات  

 متطلبات الجامعة 1,4
ه ية الى آتا الر ي ه لتس  ا  تىداد ال الح لآيهة الن رشل  ل ة أتًل  لىز تدةا ب لي ة ل  اليه ةام الالزيل لى  تة  ةاللةض الةئتس

الينت ةا ال الح ىآر ا ىس ح  ها ىادتةي لآبتئ م ال بت تل  ال ا  تل  ة تل ي تتل ىاالنتل  ن رشل. ىال ا ىآر كلم  ىس ىد ر ي ل  
 الىه ت تي ة  ته   أد اةةا  ه اليرىير   دي م اليرىير. 

 

 التخصص الكود
BAS الرياضيات والفيزياء الهندسية 
STE الهندسة اإلنشائية 

PWE هندسة األشغال العامة 

IHE هندسة الري والهيدروليكا 

ARC هندسة العمارة 

CSE هندسة الحاسبات 

ECE هندسة االتصاالت 

MPE هندسة ميكانيكا القوي 

PDE هندسة اإلنتاج 

ELE الهندسة الكهربية 

UNR متطلبات الجامعة 

ENG متطلبات كلية الهندسة 

 

 التخصصات المختلفة(: 9 - 1) االرقام

 ترتيب المقرر(: 9 - 1) األرقام

 

 العام الجامعي )المستوي((: 4 - 0) األرقام

   د الاسا    د الياةة 
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الب  ل ةت س ية    بةايج  الر ي ل  ه  )  13ىى  ة يى آب م  تري له    8.125س ىل ي ىيدا  تىا    160٪ ية  س ىل ي ىيدا(   الىه 
 (. 1( ياةاةم   ي لشل  ه رد   ) 7)  سب ل اسىت  ئه  ية  ال  اسى ي   

 

 ( س  160% من إجمالي   8.125ساعة معتمدة =   13إجبارية كمتطلبات جامعة ) مقررات -  (1جدول ) 

 محاضرات معمل  تمارين  المتطلب السابق 
ساعات  
 معتمدة 

 # كود المقرر  إسم المقرر 

 UNR011 1 تاريخ الهندسة والتكنوليجيا  1 1 -  -  -

 UNR112 2 القانون وحقوق االنسان  2 2 -  -  -

ENG111  -  - 2 2  مهارات االتصال والعرض UNR211 3 

80 CR  -  - 2 2  اخالقيات المهنة UNR311 4 

 UNR021 5 اللغة االنجليزية  2 2 -  -  -

80 CR  -  - 2 2 التسويق UNR326 6 

 CSE014 7 الحواسيب للمهندسين  2 1 3 - -

 ا ري له   13 12 3  

 

 متطلبات الكلية  2,4
ال آتل    ىش ي ا ني ئتللبةن يج  يى آب م  الب  ل ةت س    الهندسل  ي    ليةشآل  الهندسل  لريتر  ةتره  اأس ستل  الي ة ل  ياةةام 

س ىل    40ية    ىى  ةيى آب م  .  ىآم الال آ ا الهندستل    ال تيت رالةت لت م  ال تزت ر  اليت  نت    الةسا الهندسه  الىتيتا  الىتنتر  
( ياةةا تلزايت   ىآر النش   16)ىية  سىل  ىة  ةت  ت ي      اسى ي له  الىه  تىا    ( س ىل ي ىيدا  160٪ ية تري له    25ي ىيدا )

 (. 2ال اةد  ه رد   )

 

 ( س  160  % من إجمالي  25ساعة معتمدة =   40مقررات إجبارية كمتطلبات كلية )  :( 2جدول ) 

 محاضرات معمل  تمارين  المتطلب السابق 
ساعات  
 معتمدة 

 # كود المقرر  إسم المقرر 

 ENG111 1 كتابة تقارير فنية  2 2 - - - 

BAS122 2 1 1 2  الرقمي بالحاسوب التحليل  ENG215 2 

1ميكانيكا  3 2 - 3 -  BAS011 3 

BAS011 2 1 2 3  2ميكانيكا  BAS012 4 

1-رياضيات  3 2 - 3 -  BAS021 5 

BAS021 3 - 2 3  2-رياضيات  BAS022 6 

BAS022 3 - 2 3  3-رياضيات  BAS110 7 

 BAS031 8 فيزياء  3 2 2 1 -

 BAS051 9  كيمياء هندسية 3 2 1 2 -

BAS012 2 - 1 2  االجسام الجامدة ديناميكا  BAS113 10 

BAS110 3 - 2 3  4-رياضيات  BAS122 11 

BAS122 3 - 2 3  5-رياضيات  BAS123 12 

BAS122 2 - 1 2  االحتمال واالحصاء BAS223 13 

 PDE012 14 هندسة اإلنتاج  2 1 1 1 -

 PDE119 15 االقتصاد الهندسي  2 1 - 2 -

54 CR - - 1 1   الميكانيكية والكهربية االنظمة  INT213 16 

 ا ري له   40 26 6 32 
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 390 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 ص العام )الهندسة المدنية(متطلبات التخص  3,4

الس ى م    ىش ي ال دتد ية الياةةام الييىة ل ير بةايج ب  ل ة س    هه الهندسل ا ني ئتل ةه اشد ير  م الهندسل اليدنتل    ة  
 الي ىيدا. ىآه سبت  الي     ةن م ياةةام ييىة ل بتة الهندسل ا ني ئتل  ةندسل ا ني ر  ا داةا  ةندسل اليت ا  البتئل. 

ي لشل    -س ىل ي ىيدا  160% ية ىدد      35بنسبل  -س ىل ي ىيدا    56 يى آب م بةن يج الهندسل ا ني ئتل  ه الى ته ال  ا ىش ي  
ياةة  ه الهندسل اليدنتل. ىآم الياةةام ىل ه الهندسل ا ني ئتل  الرت ىانتل  الهتدة لترتل  البتئتل    20   الىه ىىلية  (3برد   )

 .  ا يل   ال  يل  ةندسل النا  

 ( س  160% من إجمالي    35ساعة معتمدة =  56)  تخصص عام؛ هندسة مدنيةمقررات إجبارية كمتطلبات  :( 3جدول ) 

السابق المتطلب    محاضرة  معمل  تمارين  
ساعات  
 معتمدة 

 # كود المقرر  إسم المقرر 

IRH014 3 - 2 3  التصميم المعماري ARE111 1 

 IRH014 2 الرسم الهندسي المدني  3 2 - 3 -

- 3 - 1 2 
هندسة المياة ومياة  

 الصرف 
PWE211 3 

BAS110 2 1 2 3  المساحة للمهندسين PWE118 4 

90 CR 3 - 1 2  هندسة الطرق السريعة PWE311 5 

BAS011 3 - 2 3  1التحليل االنشائي  STE052 6 

STE052 3 - 2 3  2التحليل االنشائي  STE112 7 

BAS031 1 2 2 3  خواص ومقاومة المواد STE053 8 

STE053 2 - 2 3  ميكانيكا االنشاء STE114 9 

STE053 2 - 1 2   مواد البناء STE115 10 

STE112, 
STE114 

3 - 2 3 
تصميم المنشآت 

1الخرسانية   
STE211 11 

54 CR 3 - 2 3  ادارة مشروع التشييد STE224 12 

STE114 2 1 2 3  ميكانيكا التربة STE218 13 

STE218 3 - 2 3 1-تصميم االساسات  STE312 14 

STE211 3  - 2 3 
تصميم المنشآت 

2الخرسانية   
STE217 15 

STE112, 
STE114 

3 - 2 3 
تصميم المنشآت المعدنية 

1 
STE216 16 

STE216 3  - 2 3 
تصميم المنشآت المعدنية 

2 
STE317 17 

PWE118 2  - 1 2 
تطبيقات نظم المعلومات  

الجغرافية واالستشعار  

 عن بعد 

PWE445 18 

STE214 2  - 2 3  المواد المركبة STE341 19 

STE312 3 - 2 3  2-االساساتتصميم  STE420 20 

 ا ري له   56 36 4 52 

 

 )الهندسة اإلنشائية(  االساسي متطلبات التخصص 4,4
ساعة   160% من اجمالي   32.875ساعة معتمدة بنسبة   45ومتطلبات التخصص االساسي ؛ الهندسة االنشائية، تتضمن  

 مقرر دراسي في مجال الهندسة االنشائية.  15معتمدة، والتي تحوي عدد 

 . 4% كما هو مبين في جدول   13.125ساعة معتمدة بنسبة  21مقرر دراسي الزامي مكافئ لعدد   7 •

 . 5%، كما هو واضح بجدول  5.625ساعات معتمدة بنسبة  9علي االقل مقرر اختياري مكافي لعدد  3 •

 . 6%، كما هو واضح بجدول  9.375عتمدة بنسبة ساعات م 15علي االقل مقرر اختياري مكافي لعدد  5 •

 . 7%، كما هو واضح بجدول   3.75ساعات معتمدة بنسبة  6مشروع التخرج والتدريب مكافي لعدد  و



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 391 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

( س 160% من إجمالي   13.125 ساعة معتمدة =  21) الهندسة االنشائيةتخصص مقررات إجبارية كمتطلبات  :(4جدول )  

 المحاضرة  معمل  تمارين  المتطلب السابق 
ساعات  
 معتمدة 

 # كود المقرر  إسم المقرر 

STE053 1 2 2 3  تكنوليجيا الخرسانة STE116 1 

STE112 1 2 2 3   طرق المصفوفة

 للتحليل االنشائي 
STE315 

2 

STE116 2  - 2 3  مواد البناء الحديثة STE214 3 

STE224 2 1 2 3  تخطيط وجدولة التشييد STE322 4 

STE317 2  - 2 3  الجسور المعدنية STE414 5 

حصر الكميات وهندسة   3 2 -  2 -

 التكاليف  
STE419 

6 

STE217 3  - 2 3   تصميم المنشآت

3الخرسانية   
STE441 

7 

 13 5 41  12  االجمالي   

 

   G1- تخصص عام؛ هندسة مدنية كمتطلبات  اختياريةمقررات  :( 5جدول ) 

 ( س  160% من إجمالي   5.625ساعة معتمدة = 9)

 المحاضرة  معمل  تمارين  المتطلب السابق 
ساعات  
 معتمدة 

 # كود المقرر  إسم المقرر 

 - 2 1 2 3 
مقدمة عن هندسة موارد  

 المياة 
IRH311 1 

 IRH312 2 الهندسة الهيدروليكية  3 2 1 2 -

IRH312 3  - 2 3 
تصميم خطوط المواسير  

 ومحطات الرفع 
IRH358 3 

90 CR 3  - 2 3 
هندسة المواني  

 والشواطئ 
IRH411 4 

STE218 2  - 2 3 
انظمة التحكم في المياة  

 االرضية 
PWE342 5 

STE224 2  - 2 3  ادارة موارد المشروع STE342 6 

STE224 2  - 2 3 
تكنولوجيا المعلومات في  

 التشييد 
STE452 7 

 

 (س 160% من إجمالي   9.375ساعة معتمدة =  15)   -G2 االنشائيةتخصص الهندسة كمتطلبات  اختياريةمقررات  :(6جدول )

 المحاضرة  معمل  تمارين  المتطلب السابق 
ساعات  
 معتمدة 

 إسم المقرر 
كود  
 المقرر 

# 

STE322,130 CR 2 1 2 3  ادارة وتقييم المشروع STE412 1 

STE312 2 1 2 3  منشآت سند التراب STE413 2 

- 2 - 2 3 

الديناميكا االنشائية  

 واالهتزازات 

 

STE418 3 

STE116,130CR 2  - 1 2  متانة الخرسانة STE431 4 

130 CR 2 - 2 3  انشاءات البناء STE432 5 

STE315 2 1 2 3  ميكانيكا االنشاء واالتزان STE433 6 

 STE435 7 مقدمة في هندسة الزالزل 3 2 1 2 -

STE052,STE112, 
BAS123 

 STE438 8 المنشآت الخرسانية القشرية  2 1 -  2

STE217 2  - 1 2 
تصميم المنشآت المؤقتة  

 والشدات 
STE443 9 
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 392 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

STE217 2  - 2 3  المنشآت الخرسانية الخاصة STE444 10 

STE317 3  - 2 3   3تصميم المنشآت المعدنية STE445 11 

STE116, STE214 2 1 2 3  المتقدمة تكنولوجيا الخرسانة STE446 12 

STE218 2  - 2 3  الحفر العميق وسند الجوانب STE447 13 

BAS223 2  - 1 2  هندسة تحليل المخاطر STE451 14 

130 CR 2  - 1 2 
موضوعات خاصة في الهندسة  

 االنشائية 
STE461 15 

STE217 2  - 2 3  فحص وصيانة المنشآت STE465 16 

STE217 3  - 2 3 
تصميم المنشآت المياة ومياة  

 الصرف 
STE466 17 

STE116, STE214 2 1 2 3  الخرسانات الخاصة STE318 18 

STE418 2 - 2 3  التصميم الزلزالي للمنشآت STE437 19 

130 CR 2 - 2 3 
المواد المستدامة وفيزياء  

 المباني 
STE421 20 

 

 ( س  160% من إجمالي   3.75ساعة معتمدة =   6)  مشروع التخرج والتدريب  :( 7جدول ) 

 المحاضرة  معمل  تمارين  المتطلب السابق  
ساعات  
 معتمدة 

 # كود المقرر  إسم المقرر 

85 CR - - - - 1تدريب STE281 1 

STE281 -  -  - - 2تدريب  STE381 2 

130 CR - 6 1 3  1مشروع التخرج  STE481 3 

STE481 - 6 1 3  2مشروع التخرج  STE482 4 

  االجمالي   6 2 12 8 -
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 393 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 NARS2018 -مصفوفة التوافق بين مقررات وكفاءات خريج البرنامج طبقا للمعايير القومية   .5
 يوضح مصفوفة كفاءات خريج برنامج الهندسة االنشائية ومقرراتة.  ( 2الشكل ) 

 

 

(: يوضح مصفوفة كفاءات خريج برانمج اهلندسة االنشائية ومقرراتة. 2الشكل )  

 

 

 

 

 

C2 C1 B4 B3 B2 B1 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1

√ √ اساسيات الكيمياء الهندسية BAS051

√ √ √ √ √ الرسم الهندسي المدني IRH014

√ ميكانيكا-1 BAS011

√ √ √ √ √ فيزياء BAS031

√ رياضيات -1 BAS021

√ اللغة االنجليزية UNR021

√ ميكانيكا -2 BAS012

√ √ √ √ خواص ومقاومة مواد STE053

√ √ √ √ التحليل االنشائي -1 STE052

√ √ √ √ تاريخ الهندسة والتكنوليجيا UNR011

√ √ √ اساسيات هندسة التصنيع PDE012

√ √ √ √ الحواسيب للمهندسين CSE014

√ رياضيات -2 BAS022

√ √ √ √ ميكانيكا االنشاء STE114

√ رياضيات -3 BAS110

√ √ √ √ القانون وحقوق االنسان UNR112

√ √ √ √ √ √ √ √ التصميم العماري ARE111

√ √ √ √ ديناميكا االجسام الجامدة BAS113

√ √ √ √ التحليل االنشائي -2 STE111

√ √ √ √ √ مواد البناء STE115

√ √ √ √ المساحة للمهندسين PWE118

√ √ √ تكنوليجيا الخرسانة STE116

√ رياضيات -4 BAS122

√ √ √ كتابة التقارير الفنية ENG111

√ √ االقتصاد الهندسي PDE119

ات المعتمدة( ة )نظام الساع ة االنشائي هندس ج ال نام ررات لبر ج والمق خري     اءات ال ف ة ك صفوف م

 NARS 2018 كفاءات الخريج طبقا للمعايير

اسم المقرر كود المقرر المستوي

100

0
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 394 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 
 (: يوضح مصفوفة كفاءات خريج برانمج اهلندسة االنشائية ومقرراتة. 2اتبع الشكل ) 

 

 

 

  

√ √ رياضيات -5 BAS123

√ √ √ √ وع التشييد ادارة مشر STE224

√ √ تصميم المنشآت الخرسانية -1 STE211

√ √ التحليل الرقمي بالحاسوب ENG215

√ √ √ √ مهارات التواصل والعرض UNR211

√ √ االنظمة الميكانيكية والكهربية INT213

√ √ تصميم المنشآت المعدنية-1 STE216

√ √ √ √ تصميم المنشآ ت الخرسانية -2 STE313

√ االحتمال واالحصاء BAS223

√ √ √ √ هندسة المياة ومياة الرصف PWE211

√ بة ميكانيكا التر STE218

√ √ √ √ √ √ ي -1
التدريب الميدان  STE281

√ √ √ مواد البناء الحديثة STE214

G1: مقرر اختياري -1 Elective

√ √ √ √ اخالقيات المهنة UNR311

√ √ √ طرق المصفوفة للتحليل االنشائي STE315

√ √ √ هندسة الطرق السريعة PWE311

√ √ √ √ تصميم المنشآت المعدنية -2 STE317

√ √ √ هندسة االساسات -1 STE312

G1: مقرر اختياري -2 Elective

التسويق UNR326

G1: مقرر اختياري -3 Elective

√ √ √ تخطيط وجدولة التشييد STE322

√ √ √ المواد المركبة STE341

√ √ √ √ √ √ التدريب الميداني -2 STE381

 G2: 4- مقرر اختياري Elective

√ √ هندسة االساسات -2 STE420

 G2: 5- مقرر اختياري Elective

 G2: 6- مقرر اختياري Elective

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مشروع التخرج -1 STE481

√ √ الجسور المعدنية STE414

 G2: 7- مقرر اختياري Elective

 G2: 8- مقرر اختياري Elective

√ √ تصميم المنشآت الخرسانية -3 STE441

√ تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد PWE445

√ √ حصر الكميات وهندسة التكاليف STE419

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مشروع التخرج -2 STE482

200

300

400
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 395 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 الفصول الدراسية ومحتوي المقررات للبرنامج   .6

.  19اله رد    8الردا   الى لتل ى لد ى زتر الدةر م لآياةةام ىآه اليسى ت م ال يس  ال ت   ال ية   يبىدئل ية رد   
 . 6.6  كا ي    ياةةام البةن يج ي لد  ه بند 

 ( 000)المستوي  1.6
 جدول  8  : الفصل االول 

 

 جدول  9  : الفصل الثاني 

 

 

المتطلب  

 السابق

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 المقرر اسم 
 كود  

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل
ما

ع
 أ

ل 
ص

لف
 ا
ف

ص
نت

 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل 
عم

 م

ن 
ري

ما
 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال

 

 BAS051 كيمياء هندسية  3 2 2 1 4 9 20 10 10 60 100 -

 IRH014 الرسم الهندسي المدني  3 2 3 - 4 9 20 20 - 60 100 -

 BAS011 1-ميكانيكا  3 2 3 - 4 9 20 20 - 60 100 - 

 BAS031 فيزياء  3 2 1 2 4 9 20 10 10 60 100 - 

 BAS021 1- رياضيات 3 2 3 -- 4 9 20 20 -- 60 100 - 

 UNR021 اللغة االنجليزية  2 2 - - 2 4 20 20 - 60 100 -

  المجموع  17 12 12 3 22 49 120 100 20 360 600 -

Total Contact hours = 27 hours/week  Total SWL = 49 hours/week    

المتطلب  

 السابق

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل
ما

ع
 أ

ل 
ص

لف
 ا
ف

ص
نت

 م

SW
L 

Fr
e

e
 w

o
rk

 

ل 
عم

 م

ن 
ري

ما
 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال
 

BAS011 100 60 10 10 20 9 4 1 2 2 3  2-ميكانيكا BAS012 

BAS031 100 60 10 10 20 8 3 2 1 2 3 
خصائص ومقاومة 

 المواد 
STE053 

BAS011 100 60 - 20 20 8 3 - 3 2 3 
- التحليل االنشائي 

1 
STE052 

 - 100 60 -- 20 20 2 1 -- - 1 1 
تاريخ الهندسة 

 والتكنوليجيا 
UNR011 

 PDE012 هندسة اإلنتاج  2 1 1 1 3 6 20 10 10 60 100 - 

- 100 60 10 10 20 8 4 3 - 1 2 
الحواسيب  

 للمهندسين 
CSE014 

BAS021 100 60 -- 20 20 9 4 -- 3 2 3  2-رياضيات BAS022 

  المجموع  17 11 10 7 22 50 140 100 40 420 700 - 

Total Contact hours = 28 hours/week  Total SWL = 50 hours/week 
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 396 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 100المستوي  2.6
 جدول  10 : الفصل الثالث 

 

 جدول  11 : الفصل الرابع 

 

 

 

 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
مو

ج
لم

 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ل
ما

ع
 أ

صل 
لف

 ا
ف

ص
نت

 م

SW
L 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل 
عم

 م

ن 
ري

ما
 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال

 

STE053 100 60 - 20 20 8 4 - 2 2 3  ميكانيكا االنشاء STE114 

BAS022 100 60 -- 20 20 9 4 -- 3 2 3   3-رياضيات BAS110 

- 100 60 - 20 20 4 2 - - 2 2 
القانون وحقوق  

 االنسان 
UNR112 

IRH114 100 60 10 10 20 9 4 - 3 2 3 
التصميم  

 المعماري 
ARE111 

BAS012 100 60 - 20 20 6 3 - 2 1 2 
االجسام  ديناميكا 

 الجامدة 
BAS113 

STE052 100 60 -- 20 20 9 4 -- 3 2 3 
التحليل االنشائي  

-2 
STE112 

  المجموع  16 11 13 0 21 45 120 110 10 360 600 

Total Contact hours = 24 hours/week   Total SWL = 45 hours/week 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   المقرر توزيع درجات 
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STE053 100 60  -- 20 20 6 3  -- 2 1 2  مواد البناء STE115 

BAS110 100 60 10 10 20 8 3 1 2 2 3 
المساحة  

 للمهندسين 
PWE118 

 STE053 100 60 10 10 20 9 4 2 1 2 3 
تكنوليجيا  

 الخرسانة  
STE116 

BAS110  100 60 -- 20 20 9 4 -- 3 2 3  4-رياضيات BAS122 

- 100 60 - 20 20 4 2 - - 2 2 
كتابة تقارير  

 فنية 
ENG111 

- 100 60  -- 20 20 6 3  -- 2 1 2 
االقتصاد  

 الهندسي 
PDE119 

  المجموع  15 10 10 3 20 42 120 100 10 360 600 

Total Contact hours = 23 hours/week  Total SWL = 42 hours/week 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 397 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 200المستوي  3.6
 جدول  12 : الفصل الخامس 

 

 جدول  13 : الفصل السادس 

   

 

 

المتطلب  

 السابق

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 
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BAS122 100 60 -- 20 20 9 4 -- 3 2 3  5-رياضيات BAS123 

54 CR 100 60  - 20 20 9 4  - 3 2 3 
ادارة مشروع  

 التشييد 
STE224 

STE112, 

 STE114 
100 60  -- 20 20 9 4  -- 3 2 3 

تصميم المنشآت 

 1الخرسانية 
STE211 

BAS122 100 60 10 10 20 8 4 1 2 1 2 
الرقمي  التحليل 

 بالحاسوب 
ENG215 

ENG111 100 60  - 20 20 4 2  -  - 2 2 
مهارات االتصال  

 والعرض 
UNR211 

54 CR 100 60  - 20 20 2 1  -  - 1 1 
االنظمة الميكانيكية  

 والكهربية 
INT213 

  المجموع  14 10 11 1 19 41 120 110 10 360 600 

Total Contact hours = 22 hours/week  Total SWL = 41 hours/week 

المتطلب  

 السابق

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 
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STE112, 

 STE114 
100 60  -- 20 20 9 4  -- 3 2 3 

تصميم المنشآت 

 1-المعدنية 
STE216 

STE211 100 60  -- 20 20 9 4  -- 3 2 3 
تصميم المنشآت 

 2-الخرسانية 
STE217 

BAS122 100 60  -- 20 20 6 3  -- 2 1 2  االحتمال واالحصاء BAS223 

- 100 60  -- 20 20 8 4  - 3 1 2 
هندسة المياة ومياة  

 الصرف 
PWE211 

 STE114 100 60 10 10 20 9 4 1 2 2 3  ميكانيكا التربة STE218 

 STE281 1-تدريب  -  -  --  -  1 1 --  50 --  50 100 ------ 

STE116 100 60 -- 20 20 8 4 -- 2 2 3  مواد البناء الحديثة STE214 

  المجموع  16 10 15 1 24 50 120 160 10 410 700 

Total Contact hours = 26 hours/week,  Total SWL = 50 hours/week 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 398 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 300المستوي  4.6
 جدول  14 : الفصل السابع 

 
 جدول  15 : الفصل الثامن 

 

 

 

  

المتطلب  
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 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 
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Depends 100 60 -- 20 20 9 4 -- 3 2 3 
-1-مقرر اختياري 

G1 
Elective 

80CR 100 60 -- 20 20 4 2 -- - 2 2  اخالقيات المهنة UNR311 

STE112 100 60 10 10 20 9 4 2 1 2 3 
طرق المصفوفة  

 للتحليل االنشائي 
STE315 

90CR 100 60 -- 20 20 8 4 -- 3 1 2 
هندسة الطرق  

 السريعة                                   
PWE311 

STE216 100 60 -- 20 20 9 4 -- 3 2 3 
تصميم المنشآت 

 2-المعدنية 
STE317 

STE218 100 60 - 20 20 9 4 - 3 2 3 1-هندسة االساسات STE312 

  المجموع  16 11 13 2 22 48 120 110 10 360 600 

Total Contact hours = 26 hours/week  Total SWL = 48 hours/week 

المتطلب  
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 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 
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Depends 100 60  -- 20 20 6 3  -- 2 2 3 
-2-مقرر اختياري 

G1 
Elective 

80CR 100 60  -- 20 20 4 2  --  - 2 2  التسويق UNR326 

Depends 100 60  -- 20 20 6 3  -- 2 2 3 
-3-مقرر اختياري 

G1 
Elective 

STE224 100 60 10 10 20 10 5 1 2 2 3 
تخطيط وجدولة  

 التشييد 
STE322 

STE214 100 60 -- 20 20 8 4 -- 2 2 3  المواد المركبة STE341 

STE281 100 50  -- 50  -- 4 2  -  --  --  - 2-تدريب STE381 

  المجموع  14 10 8 1 19 38 100 140 10 350 600 

Total Contact hours = 19 hours/week  Total SWL = 38 hours/week 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 399 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 400المستوي  5.6
 جدول  16 : الفصل التاسع 

 

 جدول  17 : الفصل العاشر 

  

المتطلب  
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Depends 100 60  -- 20 20 6 3  -- 2 2 3 
-مقرر اختياري

4 G2 
Elective 

Depends 100 60 -- 20 20 8 4 -- 2 2 3 
-مقرر اختياري

5 G2 
Elective 

STE312 100 60 -- 20 20 10 5 -- 3 2 3 
هندسة األساسات  

-2 
STE420 

Depends 100 60 -- 20 20 8 4 -- 2 2 3 
-مقرر اختياري

6 G2 
Elective 

130CR 100 50 -- 50 -- 10 5 4 -- 1 3 
مشروع التخرج 

-1 
STE481 

STE317 100 60  - 20 20 6 4  - 2 2 3  الجسور المعدنية STE414 

  المجموع  18 11 11 4 26 50 100 150 0 350 600 

Total Contact hours = 26  hours/week   Total SWL = 50 hours/week 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات  توزيع درجات المقرر 
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Depends 100 60 -- 20 20 8 4 -- 2 2 3 
 7-مقرر اختياري

G2 
Elective 

Depends 100 60 -- 20 20 8 4 -- 2 2 3 
  8-مقرر اختياري 

-G2 
Elective 

STE217 100 60 -- 20 20 10 5 -- 3 2 3 
تصميم المنشآت 

 3-الخرسانية 
STE441 

- 100 60 - 20 20 10 4 - 2 2 3 
حصر الكميات  

 وهندسة التكاليف 
STE419 

STE481 100 50 -- 50 -- 4 4 3 -- 1 3  2-مشروع التخرج STE482 

PWE118 100 60  -- 20 20 6 3  - 2 1 2 

تطبيقات نظم  

المعلومات  

الجغرافية  

 واالستشعارعن بعد 

PWE445 

  المجموع  17 10 11 3 24 46 100 150 -  350 600 

Total Contact hours = 24 hours/week,   Total SWL = 46 hours/week 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 400 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 G1 ساعات معتمدة(  9مقرر )  3-  : مقررات اختيارية 18جدول  
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- 100 60 10 10 20 9 4 1 2 2 3 

مقدمة عن  

هندسة موارد  

 المياة 
IRH311 

- 100 60 10 10 20 9 4 1 2 2 3 
الهندسة  

 الهيدروليكية 
IRH312 

IRH312 100 60 -- 20 20 9 4 - 3 2 3 

تصميم خطوط  

المواسير  

ومحطات  

 الرفع 

IRH358 

90 CR 100 60 - 20 20 9 4 - 3 2 3 
هندسة المواني  

 والشواطئ 
IRH411 

STE218 100 60 -- 20 20 8 4 - 2 2 3 

انظمة التحكم  

في المياة 

 االرضية 
PWE342 

STE224 100 60 - 20 20 8 4 - 2 2 3 
ادارة موارد  

 المشروع 
STE342 

STE224 100 60 - 20 20 8 4 - 2 2 3 

تكنولوجيا  

المعلومات في  

 التشييد 
STE452 

 

 

 
2G 
 

 جدول 19 : مقررات اختيارية  -5 مقرر )15 ساعات معتمدة(  

 

المتطلب  

 السابق

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 
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 المقرر 

STE322, 

130 CR 
 STE412 المشروع ادارة وتقييم  3 2 2 1 4 9 20 10 10 60 100

STE312 100 60 10 10 20 9 4 1 2 2 3  منشآت سند التراب STE413 

- 100 60 10 10 20 9 4 0 2 2 3 
الديناميكا االنشائية  

  واالهتزازات 
STE418 

STE116 

,130CR 
 STE431 متانة الخرسانة  2 1 2 - 3 6 20 20 - 60 100

130 CR 100 60 - 20 20 9 4 - 2 2 3  انشاءات البناء STE432 

STE315 100 60 10 10 20 9 4 1 2 2 3 
ميكانيكا االنشاء  

 واالتزان 
STE433 

- 100 60 10 10 20 9 4 1 2 2 3 
مقدمة في هندسة  

 الزالزل 
STE435 

BAS123, 

STE052, 

STE112 

100 60 - 20 20 6 3 - 2 1 2 
المنشآت الخرسانية  

 القشرية 
STE438 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 401 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

STE217 100 60 - 20 20 6 3 - 2 1 2 
تصميم المنشآت المؤقتة 

 والشدات 
STE443 

STE217 100 60 - 20 20 6 3 - 2 2 3 
المنشآت الخرسانية  

 الخاصة 
STE444 

STE317 100 60 - 20 20 9 4 - 3 2 3 
تصميم المنشآت 

 3المعدنية 
STE445 

STE116, 

STE214 
100 60 10 10 20 8 4 1 2 2 3 

تكنولوجيا الخرسانة  

 المتقدمة
STE446 

STE218 100 60 - 20 20 8 4 - 2 2 3 
الحفر العميق وسند  

 الجوانب 
STE447 

BAS223 100 60 - 20 20 6 3 - 2 1 2 هندسة تحليل المخاطر STE451 

CR 130 100 60 - 20 20 6 3 - 2 1 2 
موضوعات خاصة في  

 الهندسة االنشائية 
STE461 

STE217 100 60 - 20 20 8 4 - 2 2 3  فحص وصيانة المنشآت STE465 

STE217 100 60 - 20 20 9 4 - 3 2 3 
تصميم وتنفيذ منشآت   

 المياة ومياة الصرف 
STE466 

STE116, 
STE214 

 STE318 الخرسانات الخاصة  3 2 2 1 4 8 20 10 10 60 100

130 CR 100 60 - 20 20 9 4 - 2 2 3 
المستدامة  المواد 

 وفيزياء المباني
STE421 

STE418   100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
التصميم الزلزالي  

 للمنشآت 
STE437 

 
 رد   20  : ا شت ئت م ال  يل  

# Program NC 
Credits and SWL Total Contact Hours 4 Requirements % BS 

% 
EC% 

CH ECTS SWL Lec Tut Lab TT UR FR DR PR 

1 
Specialized 

Program 
60 160 29.248 731.2 106 114 25 245 8.125 25 35 31.875 19.375 15 

 

NC Total number of Courses UR University Requirement   

CH Credit Hour FR Faculty Requirement   

ECTS European Credit Transfer 

System 

DR Discipline Requirement   

SWL Student Workload PR Program Requirement   

Lec Lectures     

Tut Tutorials BS Basic Sciences Percentage, Credit 

Hours 

  

Lab Laboratory EC Elective Courses Percentage, by 

Credit Hours 

  

TT Total     

 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 402 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 
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 403 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 الهندسة اإلنشائية  برنامجالمحتوى العلمي لمقررات  .7

 متطلبات الجامعة   1,7
 UNR011 تاري    خ الهندسة والتكنوليجيا  المتطلبات

 CR 1 1 فصل  0 معمل 0 تمارين  1 محاضرات  -

  منظور من الحضارة لتاريخ كمفتاح التكنولوجيا تطوير. وتاريخي واجتماعي ثقافي سياق  في والتكنولوجيا  الهندسة: المحتور

: للمهندسين اإلنسانية  العلوم. واالجتماعية اإلنسانية العلوم في  الموجودة التفكير طرق:  اإلنسانية العلوم استكشاف -  مقارن

  منهجيات -  الجدل واختيار  للمعلومات النقدي التحليل -  المختلفة العمل منهجيات -  المتزايد التعقيد ذات اإلنسانية العلوم موضوعات 

  . التربوية واالهتمامات العمل
References: 
▪ Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 1990, 

ISBN10 0486264122 

 

 UNR112 القانون وحقوق االانسان  المتطلبات

 CR 2 2 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  -

  –مقدمة للمحاسبة  –نظرة عامة على الهياكل اإلدارية  –أنواع المؤسسات من الوجهة القانونية ) نظم وقوانين المؤسسات : المحتور
األصول التاريخية  -تشريعات األمن الصناعي والبيئة -تشريعات العمل والقوانين المنظمة للمهن الهندسية  –(  العقود والمواصفات

األجهزة   -المصادر الوطنية لحقوق اإلنسان -العالمية واإلقليمية ) المصادر الدولية لحقوق اإلنسان  -الفلسفية لحقوق اإلنسان 

 . العالمية القائمة علي حماية حقوق اإلنسان

- 

 

 

  

 UNR211 مهارات التواصل والعرض  المتطلبات

ENG111  2 6 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى ي:  

ىشآت  الريه ة. ا ىت ة ي الةةتر  أةداح ال ةض. الى ةح ىآر أن اع ال  ح  ال ة ض الىادتيتل الي ىآ ل. الىلآح ىآر الى ىة 
يشى   ال ةض الىاةدتيه.   ىةض ىنيتةل ال اةل أ نة ر ي ة  بةل الريه ة. البشة   ى لتةد الي آ ية م لآ ة ض الىاةدتيتةل اإلىاليتةل.  

لآ ة ض    ري  كام ين  لىتةةيتا ال سةة ئ  البتةةةتل ال   لل. اسةةى داا انىا  م  الةةشل     لل  ال  ال ةض الىادتيه. تنيةة ر  
 الية  ةام  ه ال  ح. ى  ت   ىادتا ىة ض تىاليتل يان ل  يسةآتل  يآهيل.    تة ةالىادتيتل اليان ل. اسةى داا  سة ئ  يان ل   ل

 رآس م اأسئآل  اأر بل بي       .الى  ي  ير 

References: 
▪ Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red Globe Press, 

2016 
▪ M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, Succex 

Publishers, 2016  
▪ Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 
▪ Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi, "Communication skills " Vol.1, Students' 

coursebook, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 

https://www.bookdepository.com/author/Roger-S-Kirby
https://www.bookdepository.com/publishers/Dover-Publications-Inc
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 UNR311 اخالقيات المهنة  المتطلبات

80 CR  2 7 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات CR 

  المسؤوليات. المهنة وقيم العمل متطلبات بين التضارب. الهندسية الممارسة في  األخالقية القضايا: الهندسة  مهنة: المحتور

  النفسية القيم: القيم طبيعة. المعاصر المجتمع في القيمة أزمة. الحالة دراسات. المهنة  آداب مدونات. للتقنيين واألخالقية االجتماعية

.  يسشذ. ومتكاملة إلزامية: الشرعية  القاعدة. المهنة وأخالقيات العمل أخالقيات.  األخالقية القيم ، الجمالية القيم ، المجتمعية القيم ،

  تطبيق. عقيدة ، فقه: رسمية غير مصادر. العدالة وقواعد الطبيعي القانون مبادئ ، العرف ، التشريعي القانون: مية الرس المصادر

  األطراف العقد؛. االلتزامات مصادر. والنماذج التعريف االلتزام؛ نظرية. الفقهاء ، الطبيعيون األشخاص الحق أصحاب. القانون

المقاولة عقد. الهندسية العقود  في مقدمة . الضرر عن والتعويض والنتيجة  والصدق والتكوين .. 

References: 
▪ Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, 

"Thinking like an engineer", Published by Pearson 2018. 
▪ Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, 

CA: Wadsworth, 2000 

 

UNR021  اليى آب م الآلل اإلنرآتزتل 

2 CR 7  محاضرات  2 تمارين  0 معمل 0 الفصل - 

 اليشى ي: 
ة  الىأ تد ىآر ىنيتل يه ةام الى ات  لد  ال  لح  ه الىشد   ا سىي ع  الاةارا  ال ى بل  ه ال ت ئه    ياةة الهدح ية ال

ال ا  تل اإلنرآتزتل لهك  الآلل ية  ره م النعة الى ةت تل  الرلةا تل  اأدح  ا قىت دتل  ا رىي ىتل  اليل يتة ال آيتل.  ىيي   
أس ست م ق اىد الآلل     ى بل الري   ال اةام ال   لل   بن ر الي ةدام    ى بل    ئ   الي التر  ىآر سبت  الي      الشتة   

الهندسل الىانتل   ى بل اأي    الىانتل: الشة ح  اليك ةام  الىا ةتة  اليا  م ال آيتل  ال تح ال عت ه  الستة الكاىتل  الستة  
 الكاىتل. 

 المراجع: 
▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR326   اليى آب م الىس ت 

2 CR 8  80 محاضرات  2 تمارين  0 معمل 0 الفصل CR 

 اليشى ي: 
ير   اليبت  م؛ تداةا ق ا اليبت  م ا سىةاىترتل. ىيآتل البتر الي ته  ينعيل ق ا اليبت  م. الىنيت   ىرنتد يند به    . ياديل

اليبت  م؛ ا ىت ة  ى عتح اليىاديتة   ى  تة بةن يج اليبت  م   ىش تز ق ا اليبت  م   ى  تض ق ا اليبت  م   الن ا م  النا ؛  
 ليبت  م  ى  تة اليتزانت م؛ ين    اليبت  م  ىشآت  شرا اليبت  م  ىشآت  ى آ ل الىس ت   الةبشتل   ب   قت دا ق ا اليبت  م   الىنبؤ

 .  م ى بل الين قت  ه     اليسؤ لت م الا ن نتل  م ىاتتا اأدار؛ اأ القت 

 المراجع: 
▪ Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015, ISBN 13: 

9781946135193 

   

 

 CSE014 الحواسيب للمهندسين المتطلبات

 CR 2 3 فصل  3 معمل 0 تمارين  1 محاضرات  -

 اليشى ي:  

ى  تة الي  ةتا اأسة سةتل لآى  تة الشسة به لش  اليية الم كام التةآل  ه اليي ةسةل الهندسةتل  ى بت  ةك  ال  اةزيت م ب سةى داا 
للل ش س بتل ى لتل اليسى  . اسى داا أن اع البت ن م  أ اية اإلد    / اإل ةاك  الشآا م  ةت    الىش ا  ال ع ئح  اليت    م  

  ة   ه بةن يج  يبت ىة. ىاتتا  ى ستة نى ئج ىي  البةيرل. ىةا تح للل البةيرل اأ

References: 
▪ VG Oklobdzija"  The computer engineering handbook”- 2019 

https://www.lib.umn.edu/publishing
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 متطلبات الكلية   2,7

 ENG111 كتابة تقارير فنية المتطلبات

 CR 2 4 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  -

  الملخصات كتابة. الفنية للكتابة الثالثة األجزاء بدء طرق.  العريضة الخطوط تنظيم. األفكار وتحديد  اكتشاف: المحتور

  ووصف علمية ومقاالت وتقارير  ومذكرات  خطابات: النماذج. األطروحة بيان. الطويلة  التقارير من واالستنتاجات والملخصات

  -   والتدقيق  والمراجعة التحرير تقنيات. والترجمات والعناوين الرئيسية الكلمات اختيار. وحواشي  ومراجع ذاتية وسيرة  و يفي

األساسية الجدل وأنماط وأنواع ، المفردات وبناء ، الفنية والكتابة اإللكترونية  الكلمات معالجة . القراءة . 

References: 
▪ G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. Martin's; 

2018 
▪ K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016 
▪ M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 

 

 

BAS011  المتطلبات   1ميكانيكا 

3 CR 1  يش لةام  2 تمارين  3 معمل  0 الفصل - 

 المحتوي: 

استاتيكا الجسيمات، القور في البعد الثالثي، المتجه الجبري. أنظمة معادالت القوة, محصلة مجموعة من القور, عزوم القور, ععزم  

 2Dت لمنشا في  االزدواج, تخفيض أنظمة القوي, المفك; توازن األجسام الجامدة في البعدين، ردود األفعال عند الركائز والوصال

وتوازن األجسام الجامدة في البعد الثالثي، ردود األفعال عند الركائز والوصالت لمنشا في البعد الثالثي؛ ،    2D،الجمالونات في  

مركزية المساحات والخطوط، عزوم المساحة و الخطوط، األلواح المركبة  ،  2Dالمركزية ومراكز الثقل، مركز الثقل لألجسام في  

عزم القصور الذاتي، عزم القصور الذاتي للمساحات، عزم القصور الذاتي الثاني، أو عزم القصور الذاتي لمساحة ، عزم    واألسالك؛

القصور الذاتي القطبي، نصف قطر الدوران لمنطقة، نظرية توازي المحاور، عزم القصور الذاتي للمساحات المركبة، نتاج الجمود،  

تي الرئيسي, عزم القصور للمسطحات الرقيقة, عزم القصورالذاتي للكتل لحظات من القصور  المحاور الرئيسية عزم القصور الذا 

 الذاتي من األجسام المركبة، و كتلة الناتج من القصور الذاتي، والمحاور الرئيسية لعزم القصور الرئيسي.

 المراجع: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice 

Hall, New Jersey, 2016. 
▪ J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John 

Wiley & Sons, New York, 2016. 

 

BAS012  المتطلبات    2ميكانيكا 

3 CR 2  يش لةام  2 تمارين  2 معمل  1 الفصل BAS011 

 اليشى ي: 
الىس ةع الينىعا  ي شدا   ال  ليسىاتيالشة ل  ال    السةىل  الىس ةع   الي لرآرستي م   ل  لشة ل اليسىاتيال الرستي م:     تني ىت  

  ة ب م النسبتل   اليىس ةع  الشة ل  لآآسةىل  ليسى تآل  الية ب م ال   لد ا  اليىره م  ييىا م  الينشنتل شة ل  ال      ليسىاتيالشة ل  لآ
  ل لآىس ةع  شة ل الرستي م  ه يس ة دائةي   السةىل  الىس ةع ية الرستي م  ه اإلشدا ت م الا بتل. شة   ال ي دتل   ال ةلتل

 ENG215 الرقمي بالحاسوب التحليل  المتطلبات

    BAS122   2 5 فصل  1 معمل 2 تمارين  1 محاضرات CR 

 اليشى ي:  

     الردا  ىآر ىانت م ش  الييةة الم  اليه ةام ال  تةةل بييةة الم الهندسةةل اليدنتل  اإلنيةة ئتل ب سةةى داا    ياةةة ز ةك  الت    
ىيةي  الي لة ى م رك ة الي  د م رتة ال  تل    الي  د م ال  تل اليىزاينل  ؛  MATLAB     Mathematicaالبةايج ي    

   ا سةةىت  ر  ىة تح الينشنت م    ىاةتح البت ن م    الىشسةةتة    اليتةة    م  الاتا الكاىتل    الي  د م الى  لةةآتل ال  دتل   
ز اأرةاض ال ة تةةةةةل ية أرة  الىشآتة  الهت آه   ةا   الى ة ية  / الىية تز ال ةددي ؛ ىؤ ةد الى بتاة م ىآر ى  تة ال الح لةي 

 الىتيتا.

References: 
▪ Srinivas Chandrasekaran ,Advanced Structural Analysis with MATLAB,2018 
▪ Numerical analysis using MATLAB and Excel, Steven T. Karris , 2007 
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لآرستي م  ي  د م الشة ل ير الى بتا م  ه تشدا ت م الدت  ةىتل  ا ىر ة م    ق ا الد ر ال  تل الرستي م: ق ن ة نت ىة ال  نه   
اليل  ى ن ىج     ةا ق ا الد ر   ال  قل   تشدا ت م ق بتل  اةىزازام شةا لآرستي م  شة ل يىن ريل بست ل.  ال ي دتل ةلتل  ال

  الش  ع ىآر ال  قل      ال لر  الا ا  ال   را     قل     ال  قل   الى بتا م  اليل   ال  قل الشة تل لآرستي م   يبدأ    ىة الا  
 الي ئ .    الىأ تة   الىأ تة الية زي اليب ية  ي  ي  الةد   الىأ تة الية زي النبلتل  الشة ل ا ق ا الد ر    النبل ميبدأ ا

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 2006. 
▪ F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector 

Mechanics for Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010.  

 

BAS021  1- رياضيات  المتطلبات 

3 CR 1  يش لةام  2 تمارين  3 معمل  0 الفصل - 

  –االتصعال ونظرية القيمة الوسعيطة   –النهايات   –أمثلة دوال  –الدالة العكسعية  –تصعنيف الدوال    –مفهوم الدالة   : التفاضعل:  المحتور
  –المشععتقات ذات الرتب العليا   –والبارامترر   الضععمنياالشععتقاق    –قاعدة السععلسععلة    –مشععتقات الدوال األولية   –قواعد االشععتقاق  

 . نظريات وخواص التكامل –التكامل غير المحدد  –رسم المنحنيات  –تطبيقات على التفاضل  – الجزئياالشتقاق 
المحددات   –مجموعات المعادالت الخطية  -المعادالتنظرية  –الكسور الجزئية –أس وتطبيقاتها  بأينظرية ذات الحدين  : الجبر

 طرق جاوس المختلفة   –ات وتطبيقاتها المصفوف –وخواصها 
 

References: 
▪ Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning Private Limited. 

▪ Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & Business Media. 

 

BAS022  2- رياضيات  المتطلبات 

3 CR 1  يش لةام  2 تمارين  3 معمل  0 الفصل BAS021 

حساب المساحات والحجوم    –تطبيقات التكامل  –التكامل المعتل –طرق التكامل   – التكامل المحدد وخواصه : التكامل : المحتوى

 الدورانية  
القطع  )القطاعات المخروطية  - نقل المحاور  -معادلة زوج من الخطوط المستقيمة  -معادالت الدرجة الثانية : الهندسة التحليلية

 معادلة المستور  -معادلة الكرة  -( المكافئالقطع  -القطع الزائد  -الناقص 
 

References: 
▪ Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, Geometry, 

Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 
▪ Hestenes, D. and G. Sobczyk, Clifford algebra to geometric calculus: a unified language for mathematics 

and physics. Vol. 5. 2012: Springer Science & Business Media. 

▪ Grossman, S.I., Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. 2014: Academic Press. 

 

BAS110 3- رياضيات  المتطلبات 

3 CR 2  يش لةام  2 تمارين  3 معمل  0 الفصل BAS022 

المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة   -اكثر من متغير وتطبيقات  فيالقيم القصور للدوال  - الجزئيتطبيقات التفاضل : المحتوى

الهندسة التحليلية   –حل المعادالت التفاضلية فيتحويل البالس وتطبيقاته  -المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة الثانية  -األولى 

 . الفراغ في

References: 
▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

▪ S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & Francis Group, LLC, 
2015. 

 

  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 407 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

BAS031   اليى آب م  تزت ر 

3 CR 1  محاضرات  2 تمارين  1 معمل 2 الفصل - 

 اليشى ي: 

ت م(؛    شة ل ية ال  ا ح؛ يت  نت   الس ائ  )الس  ن م  الدتن ي  اأةلتل. الر كبتل  لآر ايد يةنل  ال ت ئه  الال تزت ر  الات س م؛  
الشةاةا   دةرل الشةاةا   الا ن ة اأ   لآدتن يت   الشةاةتل     ت م شة ل يىكبكبل؛ شة ل الي رل   الي ر م الت ىتل ؛ دتن ي

  الا ن ة ال  نه لآدتن يت   الشةاةتل. ىر ةح ي ىبةتل   ا نىة بت نعةتل الشة تل لآل زام   يشة  م الشةاةا   ال 

 المراجع: 
▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson 

Brooks/Cole 2014.  
▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS051   اليى آب م   تيت ر ةندستل 

3 CR 2  محاضرات  2 تمارين  2 معمل 1 الفصل - 

 اليشى ي: 
؛ ىانت م اليش لت    ال ت  بتنها؛ الى ازة ال ىآه   الشةاةي  ه ىيآت م اشىةاا ال ق د؛  امة الل ز انت ق    م ىآه الل زام؛ ى بتا

ى بتا م لآ تيت ر ال هةب ئتل; الىل  ؛ ي  لرل اليت  ؛ ي اد البن ر؛ الهندسل البتئتل؛ تن ى م  تيت ئتل ي ى ةا: اأسيدا  اأتب غ   
   الي تالم  الن    الدة ة  النعا التن ىتل؛ ىةسح ب  ة  تيت ئه. يب ا تيت  ت م  -الب لتيةام  الس ة  البىة  

 المراجع: 
▪ Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry the 

Central Science", Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, (2009). 

 

 BAS113 الر يدا  اأرس ا   دتن ي اليى آب م

BAS012  3 الفصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات CR2  

 اليشى  : 
  ل آرسا الر يد: ي  د م   تل  زا ت ل  الشة ل الس شتل   –   ىزا الات ة الكاىه   – ية ز ال ىآل    - ألرس ا الر يدا  ل  الس شتل شة تل  ال

 ال  قل    اليل  يبدأ    -  ئةا  لآال  يل    ش   يش ة   بم   الشة ل   الد ةاة    نا ي  د م شة ل الرسا الر يد   الى    مى بتا  -

  ياديل لالةىزازام.  -  النبل م   ق ا الد ريبدأ  -الش  ع ىآر ال  قل اليت  نت تل  -الشة تل  

 المراجع: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 2006. 
▪ F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector Mechanics 

for Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010. 

 

BAS122  4- رياضيات  اليى آب م 

3 CR 3  يش لةام  2 تمارين  3 معمل  0 الفصل  BAS110 

المشتقات المتجهة   - البواقينظرية  -التكامل المركب  -الدوال ذات المتغيرات المركبة  -تحويل فورير  -متسلسلة فورير : المحتوى

 . السطحيالتكامل  -التكامل الخطى  -التكامالت الثنائية والثالثية  -
 

References: 
▪ J. Brown, and R. Churchill, "Complex Variables and Applications", 9th Edition, McGraw-Hill, 2013. 

▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

 

BAS123  5-ةت لت م  اليى آب م   

3 CR 3  يش لةام  2 تمارين  3 معمل  0 الفصل BAS122 

تحويل   -مالءمة المنحنيات باستخدام خط مستقيم أو كثيرات الحدود  -الطرق التتابعية  - للمعادالت الخطية  العدديالحل : المحتوى

 . إجراء التفاضل والتكامل عدديا -الفرق المحدود  -خطية العالقات غير الخطية إلى  
 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 408 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

References: 
▪ Mazumder, Numerical Methods for Partial Differential Equations, Finite Difference and Finite Volume 

Methods, science direct ,2016. 

▪ Sheldon Rose,  A First course in probability, Eighth edition, 2010, Pearson Prentice Hall. 

 

 PDE012 هندسة اإلنتاج المتطلبات

 CR 2 1 فصل  1 معمل 1 تمارين  1 محاضرات  -

  السائلة الحالة في التشكيل -  المعلومات وتدفق الطاقة وتدفق ، المواد وتدفق ، التصنيع عمليات  عناصر -   الهندسية المواد: المحتور

  ربط عمليات -  المعادن ومسحوق  البالستيك وتشكيل ، المعادن وتشكيل ، الصلبة الحالة في التشكيل -   والقولبة  الصب وعمليات ،

  ، المواد إزالة عمليات -  التجميع وعمليات ، ميكانيكية عناصر بواسطة واالنضمام ، والتثبيت  ، والنحاس اللحام ، واللحام ، المواد

المدر  صغير  مشروع -  التصنيع في الكمبيوتر تطبيقات  -   التشطيب وعمليات المعادن وقطع  
References: 
▪ Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing 

Technology, Production Management and Industrial Economics. Routledge, 2017. 

 

 PDE119 االقتصاد الهندسي  المتطلبات

 CR 2 5 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  -

 :  المحتور
  ، األساسية  المفاهيم  االقتصاد:  في  الدخل    اختالف مقدمة   ، لالقتصاد  المختلفة  األنواع   ، والطلب  العرض  قانون   ، السوق  هيكل 

 (.  BSالمحاسبي والتدفقات النقدية ، أهداف الشركات ، الميزانية العمومية )
اإلنتاج ، طريقة فترة االسترداد. القيمة الزمنية للنقود:    مقدمة في االقتصاد الهندسي: اتخاذ القرار الهندسي ، تحليل التعادل ، و يفة

يمة السنوية  معدل الفائدة البسيط ، الفائدة المركبة ، التدفقات النقدية المنفصلة والمعادلة االقتصادية ، تقييم المشاريع )القيمة الحالية ، الق

الحالية    PW: حسابات معدل العائد باستخدام قيمة  RORابات العائد  حس  - ، التكاليف الرأسمالية( ، معدل الفائدة الشكلي والفعال. معدل  

السنوية ، وتقييم معدل العائد لبدائل متعددة. نماذج اإلهالك: طبيعة اإلهالك ، طرق    EAW، وحسابات معدل العائد باستخدام قيمة  

 اإلهالك التقليدية ، الطرق القائمة على استخدام األصول ، تغيير نماذج اإلهالك
References: 
▪ Danny Myers, "Construction Economics: A New Approach ", 2nd edition, Routledge; , 2008. 
▪ Stephen L. Gruneberg, "Construction Economics: A New Approach ", Springer Nature, DOI. 
▪ D.G. Newnan, J. Whittaker, T.G. Eschenbach and J.P. Lavelle, “Engineering economic Analysis”, 

3rd edition, Don mills, Toronto, Ontario, 2014. 

 

  

 BAS223 االحتمال واالحصاء  المتطلبات

BAS122  2 6 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات CR 

 اليشى  :  

  ى زتر   - يسىيةا ين تآل  ى زت  م   - ال ي ائتل اليىلتةام  -يية    اشىي    - ا شىي  م ق انتة   -ا شىي لتل البدتهت م

 . ال ةلتل ا ىب ة   الي آيل ىادتة ؛  الىن ع  الي قر يا تتس   -ال تن م  أ ك -الش س ح   يش   ا الييىةم؛

References 

▪ M. Shbegal, G. Sheller, et al., " Probability and Statistics, 1st edition", 2004. 
▪ Mary C. Meyer, Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and Practice in 

RSBN-10: 1611975778, SIAM (June 24, 2019). 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 409 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 INT213 التركيبات الميكانيكية و الكهربائية  المتطلبات

54 CR  1 5 الفصل  0 معمل  0 تمارين  1 يش لةام CR 

ال هةب ئه  ه اليب نه الس نتل  التن ىتل )يب  م اإلل را  ه الين    الةت تل   ياديل  ه الد ائة ال هةب ئتل؛ الىة تح المحتوي: 

(؛ يى آب م اأنعيل السي تل؛ أرهزا اإلنكاة  اليت ىد      البت ن م        اله ىح  اله ائه   الىش ا  ه ى تتح اله ار   
ر؛ ىن تة السب  ل  اليتزام؛ اأنعيل اليت  نت تل اأس ستل  الل ز(؛ ي  ن م  أنعيل الىد ئل  الىه تل  ى تتح اله ا  -اأية    -)الن ة  

 . اليسى ديل  ه اليي ةتر الس نتل  اليؤسستل 

 المراجع: 

▪ Nilsson, J.W. and S.A. Riedel, Electric circuits. 2015: Pearson Upper Saddle River, NJ. 

▪ Slade, P.G., Electrical contacts: principles and applications. 2017: CRC press. 

 

 هندسة مدنية -متطلبات التخصص العام  3,7
 المقررات االجبارية 1,3,7

 

 ARE111  معماريالتصميم ال المتطلبات

IRH014  3 2 فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

التصعميمية والمتطلبات الو يفية ، دراسعة   االعتبارات -تنمية القدرة إلدراك التكوينات والتشعكيالت المعمارية وتصعميمها   : المحتوي

المشعاريع المبسعطة التي تتناول المحددات الجمالية والثقافية والبيئية  -العالقات الو يفية والتوجيه والخصعوصعية والتكوينات الفراغية

  واالتصععالالداخلية والخارجية والخدمات    الفراغاتوتصععميم  اسععتخدامأسععس  –للشععكل والفراغ المعماري  والو يفية واإلنشععائية

تطبيقات بالنماذج  -الطبيعية والمبنية ’  وترتكز تلك المواضعيع  إلى االحتياجات البشعرية وتفاعلها مع البيئة المحيط  -الرأسعي واألفقي

 .ماري للمشاريعالمعمارية ودراسة طرق االخراج واإل هار المع

References: 

▪ Neufert, E. “Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples”, 5th edition, London, 2019. 
▪ Francis D. K. Ching. “Architectural Graphics”, Amazon Digital Services LLC, April 2015. 
▪ Ernest R. Norling. “Perspective Made Easy (Dover Art Instruction)”, 2012. 
▪ Nikolas, Davies & Jokiniemi, Erkki. “Dictionary of Architecture and Building construction”, 1st 

Edition. 2008. 
▪ Crosbie, Michael J. “Time Saver Standards for architectural design data”, McGraw Hill book 

company, New York, 2009. 

 المتطلبات
 

 IRH014 الرسم المدني الهندسي

 CR 3 2 فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات  -

 اليشى  :  

     ال     ال  ا الى  ت     الةسا  شرا  اليا تتس    الةي ز   ي ى ح الةسا   ال  يل الي  ةتا   اليدنتل  الهندسل ليي ةتر ياديل

    اأةاله   اسىتالح الةي  يي ةتر ىآر ى بتا م    ا سىن دتل  الردةاة الش ة  أىي      الى تت      ال ةلتل ال  لتل  اليا  ر

  تسا   . اليسآشل   ال ةس نتل   اليا  ر  ال تالم ال   كتل اليا  ر ةسا .   الشي تل  الىدبتش   اليزالل اأةض  نتح  ينع ة

 .  اأىيدا  ال يةام

References: 

• A.M.E. Soliman, "Engineering drawings for engineers and techicians",1st edition, 2016. 

• Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 410 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 

 

 PWE311 ةندسل ال ةا السةت ل  المتطلبات

90 CR   2 7 الفصل  0 معمل  3 تمارين  1 يش لةام CR 

  –ال ةا   م الىتنتح ال عت ه ليب  – ال ةا    اسى الع دةاسل –اليشى  : ياديل  ه ى  ت  النا   ةندسل شة ل الية ة 

  – ع ةتح ال ةت  ا ن أ – ىن تة اليا ر ال ةله  –ال ةا اأ اتل  ال ي دتل  ينشنت م ىتيتا   –ي  تتة الىتيتا الهندسه 

يةاقبل   –تداةا اأةت ل  تى دا الىأةت   – بت ة اأسآ ح  يةاقبل الر دا  –ي دام البن ر  –  اأشي     اإلره دام – الية ب م

 ةالي دام. شة ل الية ة أ ن ر تني ر ال ةا  تت نىه . اسى داا اليش   ا الش س بتل   ىت 

References 

▪ Meyer, Michael D. "Transportation planning handbook", Wiley, 2016.  
▪ Ceder, A., "Public Transit Planning and Operation: Theory, Modeling and Practice" Burlington, 

MA: Elsevier, 2007. 
▪ Vuchic, Vukan R. "Urban transit systems and technology", John Wiley & Sons, 2007. 
▪ Transit Capacity and Quality of Service Manual", 3rd Edition, Transportation Research Board, 

2013 

 

  

 PWE211 اة ومياة الصرف ي هندسة الم المتطلبات
 

   CR 2 6 فصل  - معمل 3 تمارين  1 محاضرات  -

 اليشى  :  

  -  ال  ليتل  اليي     -  الةئتستل البتئتل اليي     -  الي آ  م د ةام -  البتئه النع ا - البتئتل الهندسل  ير  م  -  ى  ةتح -  ياديل

  التةح نع ا -  التشه التةح  -  اليت     زان م  اليت    ى زتر أنعيل -  اليت   ىناتل أىي    -  اليت    تيدادام ةندسل -  اليت   ىآ  

 . التشه  التةح يت   ي  لرل  أىي    -  التشه

References: 

▪ Droste, R. L., & Gehr, R. L. (2018). Theory and practice of water and wastewater treatment. John Wiley & 
Sons. 

▪ Miklos, D. B., Remy, C., Jekel, M., Linden, K. G., Drewes, J. E., & Hübner, U. (2018). Evaluation of 
advanced oxidation processes for water and wastewater treatment–A critical review. Water research, 139, 
118-131. 

▪ Bratby, J. (2016). Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment. IWA publishing. 

 PWE118 المساحة للمهندسين  المتطلبات
 

BAS110  3 4 فصل  1 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى  :  

  دةاسل تىا. ب لهندسل تى آ    تي ( اليسى تل اليس شل ىآر الىة تز ير) اليس شل  ل آ ا  الهندستل  الى بتا م  اليب دئ ىةض تىا

  ال ةائ   ةسا  ه  الى بتا م ىن    تىا.  ا ةى  ع  الز ات  اليس  ل  لات س م  الهندستل   ا سى داي م الي ئ ل  الىانت م  يي ةسل 

  ال ةائ    ةسا اليى  ي  الةقيه  اليسد ىادتا ىا. الد ةا ةك    ه  الهندستل الهت     ىشدتد  الىةابتل اأىي    شس ب م الى تتآتل

 Total stationره ز الة ر اليس شر  ب سى داا

References: 

▪ Johnson, Aylmer. "Plane and Geodetic Surveying 2nd Edition". CRC Press, 2014. 
Bossler, and Moffit. "Surveying 10th Edition". 2004. 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 411 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 

 

 STE053 خواص ومقاومة مواد  المتطلبات

BAS031  3 3 فصل  2 معمل 1 تمارين  2 محاضرات CR 

 واالنحناء والضغط للشد المعرضة المعدنية المواد سلوك. ومعايرتها  االختبار آالت للمواد الرئيسية الخصائص المقدمة؛: المحتور

  المدنية الهندسة مواد من متنوعة لمجموعة األساسية والفيزيائية الميكانيكية الخصائص مناقشة ؛ و الكلل الصدم: والتواء  والقص

  الكسور أنواع المعادن تآكل ؛ التحميل وقت الترخيم مع مرور خصائص ؛ المركبة واأللياف والخشب واألسفلت  الخرسانة مثل

الكسر وميكانيكا . 

References: 
▪ Neville, A.M., "Properties of Concrete",5th ed., Longman, 2010. 

 

 

 STE052 ( 1تحليل انشائي  ) المتطلبات

BAS011  3 2 فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى ي:  

 اإل ة ةام  الرية ل نة م.      الىةأ تة    يةام ةد د ال  ة . الا   الةدا آتةل؛ ىشآتة  ال   الة ة ئزاأشية   ينيةةةةة رام  أن اع ال
 آيني رامل

 اسى ىت ت   ا شي   اليىشة ل.اليشددا 

References: 
▪ Kassimali, A. "Structural Analysis (Si Edition)".  Stamford USA: Cengage Learning 2011. 
▪ Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang, Joel T. Lanning, Anne M. Gilbert. "Fundamentals of Structural 

Analysis". McGraw-Hill Education, 2018. 

 STE112 ( 2تحليل انشائي  ) المتطلبات

STE052  3 3 فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى ي:  

 شس ح الىي   )الىي ة م( ب ةا الش  الي ىآ ل ي    ةتال الي  د م الىا لآتل   ةتال اليل  ا  ىةاله  
 ش  اليني رام اللتة يشددا ب ةا الا ي ي   ال ةتال الىي ة م اليىسال   ةقل ى زتر ال ز ا.

References: 
▪ Kassimali, A. "Structural Analysis (Si Edition)".  Stamford USA: Cengage Learning 2011. 
▪ Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang, Joel T. Lanning, Anne M. Gilbert. "Fundamentals of Structural 

Analysis". McGraw-Hill Education, 2018. 
▪ McCormac, C.J. "Structural Analysis Using Classical and Matrix Methods".  United States of 

America.: 4th Edition , John Wiley & Sons, Inc, , 2007 

 STE114 نشاءميكانيكا اال المتطلبات

STE053  3 4 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى ي:  

  اه الا  ى م   ىشآت  ا ره دام  ا ن    م  الىيةةة   لآا  ى م ىشم ىأ تة ق  اليةةةد  اللةةةل   الاه  ىز ا ا نشن ر   
  ا لى ار. ا ره دام اليري ل ىآه الا  ى م  ا ره دام اأس ستل ىآه الا  ى م.

References: 
▪ George, N. Frantziskonis. "Essentials of the Mechanics of Materials, Second Edition".  USA: 

DEstech Publications, Inc., 2013. 
▪ Pytel, A. and Kiusalaas, J. "Mechanics of Materials Second Edition".  Cengage Learning2012. 
▪ Kelly, Pa. "Solid Mechanics Part I: An Introduction to Solid Mechanics". 

http://homepages.engineering.auckland.ac.nz/~pkel015/SolidMechanicsBooks/Part_I/. 
2018.Edition , John Wiley & Sons, Inc, , 2007 
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 STE115  البناء مواد المتطلبات

STE053  2 4 فصل  0 معمل 1 تمارين  2 محاضرات CR 

 ، لألسمنت والفيزيائية الكيميائية الخصائص ، األسمنت  أنواع ، الخرسانة مكونات ، الخرسانة عن أساسية معلومات: المحتور

  الطازجة الخرسانة خصائص  ؛ جديدة متقدمة مواد ؛ األسمنت استبدال مواد ؛ الكيميائية المضافات  ، الركام مناولة ، الركام خواص

صلب  ماء؛ جبس؛ جير؛  ؛( القص -   القص -   الشد -  االنضغاطية  الرابطة) المتصلدة الخرسانة قوة ؛( والنزيف التشغيل قابلية)  
References: 

▪ P. Purushothama Raj, " Building Construction Materials and Techniques".  Pearson Education 
India, ISBN: 9789332579118, 2016. 

▪ M L Gambhir and Neha Jamwal, " Building and Construction Materials: Testing and Quality 
Control, (Lab Manual Series)".  McGraw Hill Education (India) Private Limited, ISBN: 
1259029662, 2014. 

 

1تصميم منشات خرسانية  المتطلبات  STE211 

 STE114, STE112  3 5 الفصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

  الا  ى م الي ةلل ;  دش  م الشد   ةتال  ى زتر اأشي  ؛ ىتيتا ب سى داا    اإلني ئتل; النعا اأ  اد الىتيتا؛   ةا اليشى ي:  

 الىيلت .    ةتال ىتيتا تره د ش  م الشد د لآىة تا؛ ىسآتد ال يةام ا لى ار؛ ى  تت   هلآا  الا  ى م الي ةله النشن ر. ل

 المراجع: 

▪ Fanella, David A. "Reinforced Concrete Structures: Analysis and Design". McGraw-Hill 
Professional Publishing, 2010. 

▪ Jack C. McCormac, Russell H. Brown. "Design of Reinforced Concrete". 2013. 

 

 STE224 إدارة مشروع التشييد المتطلبات

54 CR  3 5 فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

 :  المحتور
المشروع إدارة  ،   ،  اتتعريف  المشروعات  جدولة   ، األساسية  اإلدارة  و ائف   ، التعاقد  استراتيجيات   ، المشروع  تسليم  طرق 

، طريقة المسار الحرج ، موارد المشروعات ،   AOAو    AONالمخططات الشريطية للجدولة الزمنية ، الشبكات التتابعية بطريقة  

لمباشرة  إدارة مواد التشييد ، إنتاجية العمالة ، معدات البناء ، تصميم وتحليل عمليات التشييد ، تكلفة التشييد وتقدير التكلفة ، التكاليف ا

 .والغير مباشرة ، حسابات التدفقات النقديية ، مقدمة عن نظم معلومات االدارة

References: 
▪ Hegazy, T., "Computer-Based Construction Project Management", 2002 
▪ Paul Netscher, " Construction Project Management: Tips and Insights", Panet Publications, 

2017. 
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 413 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 

2تصميم منشات خرسانية  المتطلبات  STE217 

STE211  3 6 الفصل  0 معمل  3 تمارين  2 يش لةام CR 

تال  م ال يةام     البال  م الي  نه ية بآ   م ي ةره )اله ةدي(   البال  م اليتةةيىل: الىسةةآتدى  تةةت   الىتةةيتا    المحتوي:

الا  ى م الي ة ه لا ا  ؛ ىتيتا الا  ى م الي ة ه لا ا يش ةتل  ساللا؛ ىتيتا البال  م اليس شه )بد ة  يةام(   اليىا   ه

 يدا ال ةس نتل.أى ا ىتيتا الىسآتد   ؛ ى  تت  رتة يش ةتل

 المراجع: 

▪ Fanella, David A. "Reinforced Concrete Structures: Analysis and Design". McGraw-Hill 
Professional Publishing, 2010. 

▪ Jack C. McCormac, Russell H. Brown. "Design of Reinforced Concrete". 2013. 
▪ El-behairy, S., "Reinforced Concrete Design Handbook", Fifth edition, Cairo, 2002. 

 

 STE218 ميكانيكا التربة المتطلبات

STE114  3 6 فصل  1 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى  :  

لل    – يا  يل الاه  – انلل   الىةبل  – اره د الىةبل  –الن  كتل  –الديم  –ىتنتح الىةبل  –ال ت ئه ا س ستل لآىةبل 

 شة ل اليت ا اش دتل ا ىر    ه الىةبل -الىةبل الر نبر

References: 

▪ Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri 

▪ An introduction to geotechnical engineering. By: Robert D. Holtz and William D. Kovacs 

▪ Craig’s Soil Mechanics. By: R.F. Craig 

▪ Soil Engineering: Testing, Design, and Remediation. By: Fu Hua Chen 

 STE312 1- االساسات هندسة  المتطلبات

STE218  3 8 فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات Cr 

 اليشى  :  

  – اليةت تل  – الييىة ل  –ىتيتا ا س س م الس شتل ي   الا اىد الين تآل  –قدةا ىشي  الىةبل   –اس ست م  شه الىةبل 

 ىتيتا الش ائ  الس ندا . 

References: 

▪ Analysis and Design of Shallow and Deep Foundations. By: Lymon C. Reese, Shin-Tower Wang, and 

William M. Isenhower  

▪ Piling Engineering. By: Ken Fleming 

 STE216 ( 1تصميم منشآت معدنية  ) المتطلبات

STE114,  STE112  3 5 فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

التخطيط    -علي المنشآت المعدنية أنواع األحمال  - الينيلم الي دنتلطرق تصميم  –لتصميم المنشآت المعدنية مقدمة  : المحتوي

 ألعمدة تصميم ا -تصميم الكمرات  -المعرضة للضغط  تصميم العناصر -تصميم العناصر المعرضة للشد  -العام للصاالت المعدنية 
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 414 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 

 

 PWE445 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد المتطلبات

PWE118  3 اختيارر فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

  : 

 :  المحتور
تقدم هذه الدورة نظرة عامة على المفاهيم والخبرة العملية باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية ، مما يوفر المعرفة األساسية  

لالستفادة بسرعة من إمكانات العرض واالستعالم القوية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية في مثل هذا التنسيق المعزز الذي يدعم  

األساسية ، ويتعرف على واجهة    ArcView، ويتعلم و ائف    GIS، ويقدم االستخدامات المختلفة لع    GISالقرار يقدم مفاهيم    صناع

: التفاعل GIS (GUI)إلنشاء المخططات والتخطيطات. واجهة المستخدم الرسومية    ArcView، ويستخدم    ArcViewمستخدم  

التع التطبيق ومكوناتها ؛ استخدام  نافذة  تنظيم المشاريع وإدارتها وتخزينها مع  ليمات والمشاريع والمستندات عبر اإلنترنت: كيفية 

إلنشاء سمات األشكال وتحريرها ،    GIS)عرض وجداول ومخططات وتخطيطات( ، وإنشاء سمات وتحريرها: استخدام وحدات  

البيانات؛ االختيا ر من الجدول االنضمام إلى جداول متعددة ؛ والجداول: إنشاء جداول من مجموعة متنوعة من الجداول مصادر 

تعديل هيكل الجدول ، الرسوم البيانية: إنشاء مخطط لعرض وتحليل البيانات الجدولية ، التخطيطات: دمج طرق العرض والجداول  

 والمخططات والصور ، باإلضافة إلى الشعارات وأشرطة القياس ، إلنشاء تخطيطات 

References: 
▪ Johnson, Aylmer. "Plane and Geodetic Surveying 2nd Edition". CRC Press, 2014. 
▪ Bossler, and Moffit. "Surveying 10th Edition". 2004. 

 

  

References 
▪ Alan Williams. "Steel Structures Design (Asd/Lrfd)".  USA: International Code Council, 2011. 
▪ Liang, Qing Quan. "Analysis and Design of Steel and Composite Structures".  USA: Taylor & 

Francis Group, 2015. 
▪ "Egyptian code of practice for steel construction and bridges (ASD)", Code No. ECP 205-2001, 

Edit 2009, Ministry of Housing, Utilities, & Urban Development.  

 STE317 ( 2)   منشآت معدنيةتصميم  المتطلبات

STE216  3 7 فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

تصععميم    -االطاراتتصععميم    -ىتةةيتا ال تةةالم ب سةةى داا اليسةة يتة الياآ عل  –لوصععالت بطريقة اللحام تصععميم أ  : المحتوي

 .الشكالت ضد الرياحتصميم  - الجمالونات 

References 
▪ Alan Williams. "Steel Structures Design (Asd/Lrfd)".  USA: International Code Council, 2011. 
▪ Liang, Qing Quan. "Analysis and Design of Steel and Composite Structures".  USA: Taylor & 

Francis Group, 2015. 
▪ "Egyptian code of practice for steel construction and bridges (ASD)", Code No. ECP 205-2001, 

Edit 2009, Ministry of Housing, Utilities, & Urban Development. 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس برامجالئحة 
 

 415 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 هندسة انشائية -متطلبات التخصص الدقيق   4,7

 المقررات االجبارية  1,4,7
 STE116 تكنولوجيا الخرسانة  المتطلبات

 STE053     3 5 فصل  2 معمل 1 تمارين  2 محاضرات CR 

 المتلفة وغير المتلفة  االختبارات. للخرسانة الجودة مراقبة برامج ؛ خاصة  خرسانة: الخرسانة  من مختلفة أنواع تصميم: المحتور

الخرسانة متانة. الخرسانة وتشوه  زحف  ؛ للخرسانة . 

References: 
▪ Neville, A.M., "Properties of Concrete", 5th ed., Longman, 2010. 

 

 

 STE214 الحديثة البناء مواد المتطلبات

STE116  3 7 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات Cr 

 ؛ وتطبيقاتها المركبة المواد ؛ البناء مجال في  الحديثة للمواد العام التصنيف ؛ المواد لعلوم التكنولوجي التطور في  مقدمة : المحتور

نانوية مادة. البوليمرات عازلة؛. ألياف .. 

References: 

▪ . P. Raj, "Building Construction Materials and Techniques".  Pearson Education India, 2016. 

▪ M L Gambhir, Neha Jamwal, " Building and Construction Materials: Testing and Quality 
Control, (Lab Manual Series)".  McGraw Hill Education (India) Private Limited, ISBN: 
1259029662, 2014. 

 

 STE322 تخطيط وجدولة التشييد المتطلبات

STE224  3 9 فصل  1 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 :  المحتور
، طريقة خط التوازن ،   (PERT) ، أهمية الجدولة الزمنية ، تقنيات الجدولة الزمنية ، تقييم البرنامج وتقنية المراجعة  التشييدتخطيط  

جدولة الموارد للمشروعات ، تخصيص الموارد وتقنيات  تحديث الجدول الزمني ، ضغط المشروع ، مقايضة تكلفة مع الوقت ،  

 .تسويتها ، تخطيط المشروع والتحكم فيه باستخدام البرمجيات

References: 
▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, 

scheduling, and controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. 

Pearson, 2014. 
▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 

 

 STE315 طرق المصفوفة للتحليل االنشائي  المتطلبات

STE112  3 7 فصل  2 معمل 1 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى ي:  

 ى تتح اليني رام  دةر م الشةتل لآيني ر  نعا الىةقتا  
ي  د م الى ازة  الى ا    ال القل بتة الشي   الىيةةةة   لآالةةةةب ة  ال يةام .ال القل بتة ي  ي  الرسةةةة را  ي  ي  الية نل   

 يت   ل الرس را لآالب ة  ال يةام  ا   ةام 
 الي  دلل ال  يل لآرس را  الش  ب سى داا اليت    م لآري ل ن م  ال يةام  ا   ةام  اليب  م .

 اةتبه لآيني رام   بةايج الش  ب ل يبت ىة.الىشآت  الى 

References: 
▪ Russell C. Hibbeler Structural analysis, 2014 
▪ Igor A. Karnovsky, Olga Lebed ,Advanced Methods of Structural Analysis, 2010 
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 416 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

 

 STE341 المركبة  المواد المتطلبات

STE214  ات  CR 3 9 فصل  1 معمل  2 تمارين  2 محاضر

: المحتور  
  البوليمرات ؛ القص تحت المركبة المواد ؛ الشد تحت المركبة المواد ؛ طبيعية  وصناعية معدنية ألياف ؛ المركبة المادة تعريف 

التدعيم بالمواد المركبة –األياف والبوليمرات أنواع  –المعدنية  غير الخرسانة تدعيم باأللياف المقواة .. 

References: 
▪ Neville, A.M., "Properties of Concrete",5th ed., Longman, 2010. 

 
 

 

 STE419 حصر الكميات وهندسة التكاليف  المتطلبات

 CR 3 10 فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات  -

 المحتور:  
الهندسية ؛ للمشاريع  الكميات والتسعير  العمالة    أهمية حصر  تكلفة   ، الكميات  تقريبية وتفصيلية ، حصر  تقديرات  التقدير:  مبادئ 

ت  والمعدات ، تكلفة مقاولي الباطن ، أوامر الشراء ، التكاليف الغير المباشرة ؛ عملية تقديم العطاءات واستراتيجية العطاءات والمستندا

م في التكاليف التقليدية ؛ طرق التحكم في التكلفة األساسية ؛ نماذج  والحسابات ؛ تقدير تكلفة الوحدة ؛ تخطيط التكلفة ، طرق التحك

 .العقود واإلدارة

References: 
▪ Datta, B.N., " Estimating and Costing in Civil Engineering: Theory & Practice Including 

Specifications and Valuation", Sangam Books Ltd, 27 revised edition, 2002. 

 

 STE414 الي دنتل  ب ةيال اليى آب م

STE317  ات  CR 3 اختيارر الفصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضر

 اليشى  : 
  اإلره د  ىأ تة  اإلنب  ك اىىب ةام   دى ئا البال  م؛ أشي   الىتيتا؛ ىتيتا  أةلت م ال ب ةي؛ أن اع  النعا اإلني ئتل لآ ب ةي

 .  ب ةي الري ل ن م؛ ىتيتا الدى ئا اليةب لالية بل؛ ىتيتا  ال يةامال ةله  ى  تت  البن ر؛ ىتيتا  ا  عىتيتا ال

 المراجع: 
▪ Unsworth, John F. "Design and Construction of Modern Steel Railway Bridges". CRC Press, 2017. 
▪ Lebet, Jean-Paul, Hirt, Manfred A. "Steel Bridges - Conceptual and Structural Design of Steel and 

Steel-Concrete Composite Bridges". Taylor & Francis, 2013. 
▪ "Egyptian code of practice for steel construction and bridges (ASD)", Code No. ECP 205-2001, 

Edit 2009, Ministry of Housing, Utilities & Urban Development. 

 STE420 2- هندسة االساسات  المتطلبات
 

STE312  3 9 فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى  :  

ىتيتا   –ىر ةح ىشيت  ال  ازت   –ى قر الشي  ا قتر لآ  ز ا  –ىتيتا ا س س م ال يتال  تيي   ةا ىن تك ال  ازت  

ىتيتا الش ائ  ال  ز قتل الييىةاتل  السى ئة الآ شتل  ه الىةبل الر  ل   -اىىب ةام ا ىت ة ن ع ا س س  – يري ى م ال  ازت  

  الييب ه. 

References 

▪ Analysis and Design of Shallow and Deep Foundations. By: Lymon C. Reese, Shin-Tower Wang, and 

William M. Isenhower  

▪ Piling Engineering. By: Ken Fleming 
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3تصميم منشات خرسانية  المتطلبات  STE441 

STE217  3 10 الفصل  0 معمل  3 تمارين  2 يش لةام CR 

اأسة سة م   الآبيةل ىل تل  ؛ ىتةيتا  زان م اليت  ؛ ىتةيتا ش  م الشد د لآيةة    ةام   لإل الىسةآتد  ىتةيتا  ى  تةت اليشى  :  

 ال  ازت 

 المراجع: 

▪ Fanella, D. A. "RC Structures: Analysis and Design". McGraw-Hill Professional Publishing, 2010. 
▪ Jack C. McCormac, Russell H. Brown. "Design of Reinforced Concrete". 2013. 
▪ El-Behairy, S., "Reinforced Concrete Design Handbook", Fifth edition, Cairo, 2002. 

  

 -G1 المقررات االختياري    2,4,7

 IRH312 الهيدروليكاهندسة  المتطلبات

 CR 3 اختيارر الفصل  1 معمل  2 تمارين  2 يش لةام  -

ىد    ه  اليشددا   يا  يل  الي ى شل: أن اع الىد     ق انتة الش ع ية ال ىآل  ال  قل   ي ه ا ال  قل  ال  الان امىد    المحتوي:  

ي  د م ق ا  ان ام الي ى شل  ق  ى م ال   ىتيتا  الالزيلشس ب م   ىي  ال ىدةترت  لتةالان ام   ةسا س د اليت   لآىد   اليى 
لب اب م  ين  ك اأن بتح؛ )أ( ياديل  ه ةندسل اأنه ة  نا  الة اسح؛   الا االيشددا   ىتيتا أش اض س  ح اليتح  ي ه ا   الد ر  

أن اع  با م اليت   الر  تل   ىد      يل  م: أن اع   ت ئه اليل  م  نعا      اأن بتح؛ ةتدة لت تل اليت   الر  تل:ال
 اليت   الر  تل   ىتيتا اآلب ة.. 

 المراجع: 

▪ Saeid Eslamian, " Handbook of engineering hydrology: environmental hydrology and water 
management”, Crc Press, 2014. 

 

ب و محطات الضخي تصميم خطوط األناب  المتطلبات  IRH358 

IRH312  3 اختيارر الفصل  0 معمل  3 تمارين  2 يش لةام CR 

    ميل ال ييتزام اليشآتل   أنعيل أن بتح اليل  م   ينشنت م ال  اقدا شى  م      اقدىد    ه اأن بتح   الالمحتوي: 

ينشنت م النع ا   ي اد اأن بتح  الىرهتزام  اليآشا م   ىشرتا تي ا الىش ا  ا ىت ة ىتيتا تي ا اله ار. الي  ةتا اأس ستل  

لل  الس ائ   ية نل اأن بتح. شس ح    ΔHي رل  الي  دلل لي ةقل الي ر  انىي ة الي رل  ا ىىب ةام اليةنل  ي  دلل سةىل ال

اةى  ع اللل   ي  دلل ىد   رتة اىّزانه  ى ةتة الي رل ) ةتال ال ت ئه(   ية   الشد د )التي ي م  ال زاة  ال تالم  

 (. ال  اقد ال  ن تل اأنب بتل  

 المراجع: 

▪ M. W. Kellogg Company “Design of Piping Systems”, martiav publishing, 2011  

  IRH311 مقدمة في هندسة موارد المياة  المتطلبات

 CR 3 اختيارر فصل  1 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  -

 اليشى  :  

  الين اتل  ال ةتال)  الس شه الرةت ة ىالق م ؛ اأي  ة  ة       الب  ة نىد   الىب ة    الىسآ     الىةستح   الهتدة ل رتل الد ةا

    الر  تل  اليت    با م   أن اع    الىد    ةتدة رةا ت م ي    م   (  ا شىي لتل  اإلشت ئتل ال ةا    ال شدا ةتدة رةاح   

  اليت   ل زان م  الهتدة لت تل ال ت ئه     الر  تل اليت   يسى ت م  يةاقبل    اآلب ة ةتدة لت ت م   الر  تل  اليت    ىد   ي  د م

 . اآلينل  ال  ائد الر  تل  اليت    تداةا   الر  تل

References: 
▪ George Tsakiris, “Water resources management”, 2019.  

https://b-ok.cc/g/Saeid%20Eslamian
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 418 برنامج الهندسة اإلنشائية بنظام الساعات املعتمدة الباب الحادي عشر: 

 

▪ OBERT L. SANKS, “Pumping Station Design”, Second Edition, Butterworth Heinemann, 1998 

 

 IRH411  انئ ةندسل الس اش   الي المتطلبات

90 CR  3 اختيارر الفصل  0 معمل  3 تمارين  2 يش لةام CR 

الي رل    -ياديل  المحتوي:   الي ره    - نعةتل   ت ئه  الي رل    -الىنبؤ  اليت      -ىش ت   الة اسح    -اليد  الرزة  يسى ت م 

 دةاس م الش لل.  - ىتيتا اأةت ل  - ىتيتا   سة اأي اك  -يةا   اليتن ر  الية أ   - ى  ت  اليتن ر  - الس شآتل 

References: 

▪ Tsinker, Gregory P., ed. "Port engineering: planning, construction, maintenance, andsecurity", 
John Wiley & Sons, 2004 

 

 STE342 إدارة موارد المشروع  المتطلبات

STE224  3 اختيارر فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 :  المحتور
موارد المشروع الحرجة ، إدارة المواد: التخطيط والتحكم في الموارد ؛ تكاليف توريد واقتناء الموارد ؛ نظم معلومات إدارة    مقدمة ،

المواد ؛ تحليل المخزون ومعامالت الجرد ؛ إدارة الموارد البشرية: تخطيط وتنظيم القور العاملة ؛ التوصيف الو يفي وعملية التقييم 

ب ؛ أنظمة حوافز األجور؛ عالقات العمالة ؛ إدارة الموقع: اختيار وتخطيط موقع المشروع ؛ تجهيز الموقع  ؛  ؛ التو يف والتدري 

 مشروع دراسة 
References: 
▪ Hegazy, T., "Computer-Based Construction Project Management", 2002 
▪ Paul Netscher, " Construction Project Management: Tips and Insights", Panet Publications, 

2017. 

 

 PWE342 انظمة التحكم في المياة الجوفية     المتطلبات

STE218  معمل 2 تمارين  2 محاضرات 
 

 CR 3 اختيارر فصل 

 اليشى  :  

  دةاسل تىا. ب لهندسل تى آ    تي ( اليسى تل اليس شل ىآر الىة تز ير) اليس شل  ل آ ا  الهندستل  الى بتا م  اليب دئ ىةض تىا

  ال ةائ   ةسا  ه  الى بتا م ىن    تىا.  ا ةى  ع  الز ات  اليس  ل  لات س م  الهندستل   ا سى داي م الي ئ ل  الىانت م  يي ةسل 

  ال ةائ    ةسا اليى  ي  الةقيه  اليسد ىادتا ىا. الد ةا ةك    ه  الهندستل الهت    تد ىشد  الىةابتل اأىي    شس ب م الى تتآتل

 Total stationره ز الة ر اليس شر  ب سى داا

References: 

▪ Tang, Y. et. Al “ Groundwater Engineering”, 2017. 

 STE418 واالهتزازات  االنشائية  الديناميكا  المتطلبات

 CR 3 9 فصل  1 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  - 

 اليشى ي:  

ى ازة دتن يت ه؛ ي  د م الشة ل الدتن يت تل أنعيل دةرل الشةتل ال اشدا ؛ ىشآت  ا ةىزازام الشةا  الاسةةةةةتل ؛ ا سةةةةىر بل  
لآىشيتة  ا نةد ة ىه. الىاتتا ال ةددي لالسةةةةىرة بةل الةدتنة يت تةل ؛ أنعيةل دةرةل الشةتةل ال اشةدا الي ييةل ؛ ي ة د م الشة ةل الةدتنة يت تةل  

الشةتل ؛  تةةة ئه ا ةىزاز ال بت ه لآهت    ؛ الى يتد  ه الهت    ياديل  ه ىشآت  ى ةتا ا سةةةىر بل ؛   لهت    يى ددا دةر م
 . ى بتا م ال يبت ىة. يةاماةىزازام الالب ة  ال

References: 
▪ ggarwal P., Shrikhande, M., "Earthquake Resistant Design of Structures", Prentice Hall India 

Learning Private Limited; 1 edition, 2006. 
▪ Anil K. Chopra, " Dynamics of structures", Prentice Hall, UUSA; 4th edition, 2012. 
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 STE452 تكنولوجيا المعلومات في التشييد  المتطلبات

STE224  3 اختيارر فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 المحتور:  
مقدمة  ةب ىه ا ب  د      CADأنظمة البرمجيات في إدارة التشييد: الجدولة ، تقدير التكلفة ، إدارة المواد ، إدارة المستندات وأنظمة  

 .استخدام وتصميم قواعد البيانات وجداول البيانات القابلة للبرمجة لتطبيقات التشييد .لنمذجة معلومات البناء

References: 
▪ A. Galiano Garrigos, L. Mahdjoubi, C. A. Brebbia, R. Laing, "Building Information Systems in 

the Construction Industry". WIT Press, 2018. 

  -G2 مقررات اختياري   3,4,7

 

 

▪ Ray W. Clough, J. Penzien "Dynamics of structures", Computers & Structures, Inc, USA; 1st Ed., 
2003. 

▪ D. Roy and G. V. Rao, Elements of Structural Dynamics. Chichester, UK: John Wiley& Sons, Ltd, 
2012 . 

▪ M. Paz and W. Leigh, Structural Dynamics. Boston, MA: Springer US, 2004 

 STE412 تداةا  ىاتتا اليية ى م  المتطلبات

STE322, 130 CR  3 اختيارر فصل  1 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى  : ىىلية ي ل ى م  ه اداةا  ىاتتا اليية ع  الىه ينه : 

ىيآتل ى  ت  اليية ع   ىشآت  الي اةد  ىشآت  اقىت دي   ةا الىاتتا لآيية ع  اشىت   م ا ي ة  ا سىدايل  الست س م  

 ال  يل  اسى داا ى ن لترت  الي آ ي م  ه اليية ع  الى بتا م  دةاس م ش  م. 

References: 
▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, 

scheduling, and controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. 

Pearson, 2014. 
▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 

▪ Knut Samset, " Project Evaluation: Making Investments Succeed", Fagbokforlaget, 2003. 

 STE413 المنشأت الساندة للتراب  المتطلبات

STE312  3 اختيارر فصل  1 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى  :  

ك ش ائ  السى ئة الي دنتل  .  الش ائ  ال ىآتل  ال  ب لتل    ؛  الةدا  ىتةتح  الةدا ي اد ا ىت ة اأةض الر نبر ؛  لل    نعةت م

:  اأةلتل الرس ة  سد د  ؛ الش رزا   الردةاة اليسننل  الش ةت م ؛   ال  بىل الشةا  اأةض  دىا  ةا   ال  ب لتل  كام الدى ي م ؛

  ؛  اآلب ة  سرالم  ال تن م   أ ك الي قر  شه    ةا  ؛ اليتح   الينبر ينشدةام  شي تل     الىتيتا     ا ىزاة    الهب  

 .ال يبت ىة ى بتا م

References 

▪ Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri 

▪ Groundwater Lowering in Construction. By: P. M. Cashman and M. Preene 

▪ Deep excavation: Theory and practice. By: Chang-Yu Ou 
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ال ةس نل يى نل  المتطلبات  STE431 

STE116,130CR  2 اختيارر الفصل  0 معمل  2 تمارين  1 يش لةام CR 

ض  اليت     شيا : آلت م النا ; د     آ ةتد اأت ن م  اإليىت هيس يتل  الن  كتل  ال؛ قت س م اليني م اليس يتلاليشى ي: 
 . يدا الىيلت  ال كبل   ةر ا اليت   الن ىيل ؛ ىتيتا لآيى نل  ىادتة 

 المراجع: 

▪ Neville, A.M., "Properties of Concrete", 5th ed., Longman, 2010. 

 

 

 STE433 ميكانيكا االنشاء واالتزان  المتطلبات

STE315  ات  CR 3 اختيارى  فصل  1 معمل  2 تمارين  2 محاضر

ميكانيكا عناصر نقل الحمل والتي تتضمن: : المحتور  

تحليل االجهاد واالنفعال ثالثي االبعاد، الطاقة والشغل، مسائل طريقة قيم الحدود، االجهادات في منشآت الكابالت، انحناء  

المنشآت النحيفة، الكمرات المنحنية، االلواح الدائرية والمستطيلة، االجهادات في المنشآت القشرية، طرق االتزان واالنبعاج 

ية، تطبيقات علي الحاسوبللكمرات والعناصر االنشائي  .. 

References: 

▪ G Simitses, “Fundamentals of structural stability“DH Hodges – 2006 

▪ KD Hjelmstad “Fundamentals of structural mechanics”  - 2007 

 

 

 STE432 انشاءات البناء المتطلبات

130 CR  3 اختياري فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى  :  

    اإلني ئه الىتيتا   ( يا       يا     يا    رتة ) الشرةي البن ر أن اع . البن ر  أنعيل  ىن تة  ةت    ى  تة   البن ر ي اد

  الييىةم  اليش ةي  اللل   اليش ةي   اللل   ا ن ن ر ؛ الا ا  -  البن ر ىة تب م -  الى زتز  -  اليال      اإلني ئتل اليى آب م

  البن ر  اىىب ةام    الاه   ردةاة     اأىيدا    اللتة يش ةتل   اليش ةتل اأشي   .   اأىى ح الشزا .  الاه  ا ن ن ر

 .  الى  تت 

References: 

Egyptian Committee for codes,” Design and construction of masonry works”, EC 204,2005. 

 STE318 الخرسانات الخاصة  المتطلبات

STE116, STE214  3 8 فصل  1 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى ي:  

ال ةس نل ال  ت ل   – ةا ىتيتا ال ةس ن م ال  تل  –أن اع ال ةس ن م ال  تل   –اللةض ية اسى داا ال ةس ن م ال  تل 
ال ةس نل   –ال ةس نل الآت تل  ى بتا ىه   – ةس نل يا  يل ا ي  ى م  –ال ةس نتل كاىتل الديم  ا ىب ةاىه   – أن اىه  

ال ةس نل اليا  يل لدةر م الشةاةا ال  لتل   – ال ةس نل ى لتل اأدار ال  ئال  – ال ةس نل ى لتل اليا  يل  –الب لتيةتل  ى بتا ىه  
 الرد ي ا قىت دتل  ال نتل ية اسى داا ال ةس ن م ال  تل   – أ تة الشةاةا ال  لتل  الشةت  ىآه   اه ال ةس نل ى  –

 

References: 
▪ P. Kumar Mehta, Paulo J. M. Monterio, Concrete: microstructure, properties and materials, 

McGraw Hill, 2013. 
▪ Edward G. Nawy,Concrete construction engineering handbook, Taylor & Francis Group, 

Second edition 2008 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=HRyVL3-6WTAC&oi=fnd&pg=PR4&dq=Structural+Mechanics+and+Stability&ots=bs6pZb8QZD&sig=5OFbTVzRp5QGIUwZIwrJhxqGfOw
https://scholar.google.com/citations?user=CrbJHgwAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=b8kl61CnsP4C&oi=fnd&pg=PR11&dq=Structural+Mechanics+&ots=5SfLKw76qT&sig=0gQYy44Q2phqwrGBHiCwamGjDTg
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 STE435 ياديل  ه ةندسل الز ز   المتطلبات

 CR 3 اختيارر الفصل  1 معمل  2 تمارين  2 يش لةام  -

;  ا نهت ة الزلزاله لآيني م اليشى ي: ال ن تة اأس ستل لآز ز  الهندستل؛ ي  ةتا الي   ة الستزيتل  الي   ة الزلزالتل؛ أسب ح  
الي  د م الش  يل لآشة ل؛ ىشآت  الى ةتا الزينه؛ ىشآت  يية  ؛ )أ( أ ت ح ا سىر بل  اسى دايه   ه الىشآت  الستزيه لآهت   ؛  

 ى بتا م الش س ح 

 المراجع: 
▪ Aggarwal P., Shrikhande, M., "Earthquake Resistant Design of Structures", Prentice Hall India Learning 

Private Limited; 1 edition, 2006. 
▪ Anil K. Chopra, " Dynamics of structures", Prentice Hall, United States of America; 4th edition, 2012 
▪ Ray W. Clough, J. Penzien "Dynamics of structures", Computers & Structures, Inc., USA; 1st Ed., 2003. 

 

 STE438 المنشآت الخرسانية القشرية  المتطلبات

BAS123, STE052, STE112  2 اختيارر الفصل  0 معمل  2 تمارين  1 يش لةام CR 

ال ةس نتل.  تيي  كلم اأن اع الى لتل ية   آيني م الايةتلالر انح النعةتل  الىتيتيتل ل اليشى ياليشى ي: تل ه ةكا 
ي  تل    أل احأس  انتل دائةتل؛  قيةت م الي      ن تدام   : الا ر الي   ئ الا  ه الزائد  ق ر ي   ئل بتل  تللايةت ما

  ة . األ  تل اإلي التر  ال ب ض   قيةت م د ةانتل 

 المراجع: 

▪ Maria Radwańska, Anna Stankiewicz, Adam Wosatko, Jerzy Pamin, " Plate and Shell 
Structures: Selected Analytical and Finite Element Solutions 1st Edition", Wiley, 2017. 

 

 STE443 تصميم المنشات المؤقتة و الشدات  المتطلبات

STE217   2 اختيارر الفصل  0 معمل  2 تمارين  1 يش لةام CR 

اليسي ح به ؛ ىتيتا   اإلره دام ؛  ت ئه الي اد  االيدامياديل  ه ى بتا م البن ر ية ال ةس نل؛ ا قىت د  ساليل اليشى ي: 

يدام ال يةام  ردةاة  اأىيدا؛ ال يدام ؛ يدام الا اىدالىشآت ؛   )اأشي   ال ي دتل   اللل  الر نبه(؛  ةا  اليدام أشي   

  السا  م.  الدى ي م؛ اتنهت ة اليدام؛   البال  م

References: 

▪ Leonhard E. B., " Construction Equipment and Methods: Planning, Innovation, Safety", Wiley, 
2013. 

 

 STE444 منشات خرسانية خاصة  المتطلبات

STE217   3 اختيارر الفصل  0 معمل  2 تمارين  2 يش لةام CR 

. ىتيتا  الىسآتد  تت  الىشآت   الىتيتا  ى   اأنعيل اليا  يل لألشي   الر نبتل:   الز ز   الةت ح؛  لاليشى ي: اأشي   الر نبت 
اليسآشل  اأشي    اأن اع  اأ  ال ب ةي اإلره د؛    س بال ال ةس نل   الىسآتد   الىشآت   الىتيتا  ى  تت     ل نعيال ةس نتل 

 .  ا ىىب ةام ال  تل 

References: 

▪ Anil K. Chopra, " Dynamics of structures", Prentice Hall, United States of America; 4th edition, 2012 

▪ Antoine E. Naaman, "Prestressed Concrete Analysis and Design 3rd Edition", Techno Press 3000, 2012. 
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 STE451 تحليل المخاطر الهندسية  المتطلبات

BAS223  2 اختيارر فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات CR 

 المحتور:  
تطبيقات االحتماالت واإلحصاء في تحليل وتصميم الهياكل االنشائية ؛ تطوير النماذج االحتمالية لتقييم المخاطر ؛ تحليل المخاطر ؛ 

نماذج الحدوث ، توزيعات القيمة القصور ؛ التصميم األمثل القائم على الثقة ؛ تطبيق نظريات صنع القرار واإلحصاء في مشاكل  

 .نشائيةالهندسة المدنية واإل

References: 
▪ Nigel J. Smith, Tony Merna, Paul Jobling, " Managing Risk in Construction Projects, 3rd 

Edition", Wiley blackwell, 2014 

 
  

 STE445 ( 3) منشآت معدنيةتصميم  المتطلبات

STE317  3 اختيارر فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

طرق التنفيذ ودقة  ) تصعععنيع الحديد وتركيبه  –(  أبراج - صعععوامع  -خزانات)منشعععآت معدنية خاصعععة  -   الكباري المعدنية  : المحتوي

 التنفيذ(عع الرسومات التنفيذية.

References 
▪ Unsworth, John F. "Design and Construction of Modern Steel Railway Bridges". CRC Press, 2017. 
▪ Lebet, Jean-Paul, Hirt, Manfred A. "Steel Bridges - Conceptual and Structural Design of Steel and Steel-

Concrete Composite Bridges". Taylor & Francis, 2013. 
▪ Alan Williams. "Steel Structures Design (Asd/Lrfd)".  USA: International Code Council, 2011. 
▪ "Egyptian code of practice for steel construction and bridges (ASD)", Code No. ECP 205-2001, Edit 2009, 

Ministry of Housing, Utilities,& Urban Development. 

 STE446 المتقدمة تكنولوجيا الخرسانة  المتطلبات

STE116, 
STE214 

 CR 3 اختيارر فصل  1 معمل 2 تمارين  2 محاضرات 

 اليشى ي:  

ي اد   – الزشح  ا ن ي ش  ه ال ةس نل  – الىة تح البن ئه  الىتآد ل رتنل اأسينم الب ةىالندي  اأن اع الي ىآ ل ية اأسينم 
ال   م   –ال   م اله ار اليشب س  –ي  ل م ي ر ال آ   ه ال ةس نل )اليآدن م  اليآدن م ال  ئال(   - ا ني ر اليسىدايل 

  – الي اد الب ز  نتل ال بت تل  –الةي د اليى  تة  –رب ة السآت    –ال   م ىاآت  الن  كتل –ىأ تة اليم  ال   م ى رت  اليم  
 الي ات  م ال نتل لالل   م.  –ى بتا م ا ل   م  –الن ن ي ىلاير  –  ب  اأ ةاة 

References: 
▪ Pierre-Claude Aitcin, Science and technology of concrete admixture, 1st Edition, Elsevier 2015. 
▪ V. H. Dodson, Concrete admixtures, Springer Science 2013. 

 STE447 الحفر العميق وسند الجوانب  المتطلبات

STE218  3 اختيارر فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى  :  
  ةا ال ز   – ا ىت ة نع ا السند الين سح  – اني ر السى ئة ال  ز قتل  –اىزاة اليت    –ياديل الش ة ال يت  

References: 
▪ Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri 
▪ Groundwater Lowering in Construction. By: P. M. Cashman and M. Preene 

▪ Deep excavation: Theory and practice. By: Chang-Yu Ou 
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 STE465 فحص وصيانة المنشآت  المتطلبات

STE217  3 اختيارر فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 المحتور:  
تقييم   -األعراض والتشخيص والعالج    - منهجية وإستراتيجية اإلصالح    - أسباب التدهور واحتياجات اإلصالح    - المحتوي: مقدمة  

 جدران الطوب: التفتيش واإلصالح.   - إصالح: المواد، واألساليب، والتقوية  –مقاومة المنشآت الخرسانية 

References: 
▪ Bakhoum, M.M., and Juan A. Sobrino. "Case Studies of Rehabilitation, Repair, Retrofitting, and 

Strengthening of Structures". IABSE, 2010 

 

 

 
  

 STE461 موضوعات خاصة في الهندسة االنشائية المتطلبات

130 CR  2 اختيارر فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات CR 

 اليشى ي:  

ةام البةن يج اأ ة    / أ  تادا ى  ًةا شدت ً  أ  يىادًي  ياةي لةة ع  اشد أ  أ  ة  ه ى تةةه الهندسةةل اإلنيةة ئتل   ىل ته  
 تها اليهندستة اإلني ئتتة  ه ير  م ي اد البن ر  اليت  نت   التآبل  ىشآت   ىتيتا الهت   .

References: 
▪ B Berge “The ecology of building materials”- 2009 
▪ CL Dym, IH Shames “Solid mechanics“- 1973 - Springer 
▪ Y Fung, P Tong, X Chen “Classical and computational solid mechanics+”  2017  

▪ Kelly, Pa. "Solid Mechanics Part I: An Introduction to Solid Mechanics". 
http://homepages.engineering.auckland.ac.nz/~pkel015/SolidMechanicsBooks/Part_I/. 2018.Edition , 
John Wiley & Sons, Inc, , 2007 

 STE466 تصميم منشآت المياة ومياة الصرف  المتطلبات

STE217  3 اختيارر فصل  0 معمل 3 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى  :  

   أش اض   زان م  ؛ الي ئتل الهت     ىتيتا   اليت   أن بتح  ق  ى م    اليت   لىسةح  الي ن ل اليا  ر ىتيتا   الى ستة  شد د

  لآ ةس نل  بن ر ي ت  ىتيتا    يةى  ل  يسى تآل دائةتل  لشآل   ىيتال   زان م     اأةض ىشم  يسى تآل   دائةتل سب شل 

 التشه.  التةح  يت    ي  لرل  اليسآشل 

References: 
▪ Soliman M., “ high and ground water tanks”,1992. 

 STE421 المواد المستدامة وفيزياء المباني المتطلبات

130 CR  3 اختيارر فصل  - معمل 2 تمارين  2 محاضرات CR 

 اليشى ي:  

اى دا ىد تة   –انىا   الشةاةا  الة  بل  –ي  ةتا  تزت ر اليب نه  –الىأ تةام البتئتل لي اد البن ر  – االيب دئ اأس ستل لالسىدايل 
الةاشل   –ال  اه الشةاةتل لي اد البن ر  –ىز  الشةاةا  الة  تل  – ى  تة الي اةد ال بت تل  ه ا ني ر  –ي اد البن ر 

ا ىت ة الي اد لىشات    – الي اد  اليب نه ال لةار  –ا اأي   لآي اد  ا سى دا – اأي ة ية الشةت   –الشةاةتل  ه اليب نه 
 اسى داا الي آ  م  ه ي اد البن ر – الينيأم اليسىدايل 

References: 
▪ Jamal Khatib, Sustainability of construction materials,2nd edition, Woodhead publishing 2016. 
▪ Hugo S. L Hen, Building physics – heat, air and moisture, John Wiley & Sons , 2017. 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LswsBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=building+materials&ots=ijab7eEmyF&sig=w2a5KL8a3KSI2dtm32qpsOO-nAs
https://scholar.google.com/citations?user=VBCXRSIAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4614-6034-3.pdf
https://scholar.google.com/citations?user=w_wRq7cAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=slEyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=solid+mechanics&ots=cbQ9LOrkdn&sig=pymRX80fEq9-vNP6O2tm-Es2nxQ
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 STE437 التصميم الزلزالي للمنشات الخرسانية  المتطلبات

 STE418  3 10 الفصل  0 معمل  2 تمارين  2 يش لةام CR 

ي  ةتا    يني ملآ  النعةي ىتيتا  الاليشى ي:   الز ز ؛  الىتيتا؛الليا  يل  ي ى دا   آت نل  الادةا ىآر  اللتة  اإلني ئتل    ؛  الىي تالم 
الر نبتل لألشي    اليا  يل  الا ام     ةا;  اأنعيل  ىتيتا  اإلسى ىت تلالىشآت :  ا سىر بل   ترةارام    اليىب ل  ه   الي   ئل   أ ت ح 

 ؛ ى بتا م الش س ح اليسآشل التآح   اليني م ال ةس نتل؛ ىتيتا   اداأ

References: 
▪ Aggarwal P., Shrikhande, M., "Earthquake Resistant Design of Structures", Prentice Hall India 

Learning Private Limited; 1 edition, 2006. 
▪ Anil K. Chopra, " Dynamics of structures", Prentice Hall, United States of America; 4th edition, 2012 
▪ Ray W. Clough, J. Penzien "Dynamics of structures", Computers & Structures, Inc., USA; 1st Ed., 

2003 

 التدريب والمشروع 4,4,7
 STE281 1تدريب  المتطلبات

85 CR  0 6 فصل  0 معمل 0 تمارين  0 محاضرات CR 

  ثالثة حوالي فترة خالل  ، األقل على ساعة 60 لمدة التدريب يستمر. بالبرنامج العالقة ذات الصناعية المنشآت على التدريب: المحتور

 المتدرب أداء عن رسميًا تقريًرا ويقدم التدريب مكان إلى األقل على واحدة  متابعة زيارة بجدولة  البرنامج تدريب متابع يقوم. أسابيع

 تقديميًا وعرًضا رسميًا تقريًرا الطالب يقدم. التدريب أثناء الطالب أداء عن رسميًا تقريًرا الصناعية المنشأة  في المرشد يقدم(. المتدربين)

  تم. األخرر الهندسة كليات أو الصناعة من المعين الخارجي الممتحن هو واحد عضو مع أعضاء ثالثة من مكونة لجنة قبل من تقييمه ليتم

راسب/  ناجح درجات نظام أنها على الدورة تصنيف .. 

 

 STE381 2تدريب  المتطلبات

STE281  0 8 فصل  0 معمل 0 تمارين  0 محاضرات CR 

   ال ل ش اله    ىةا   ال    اأق   ىآر  س ىل 60 ليدا  الىدةتح تسىية. ب لبةن يج ال القل كام  التن ىتل الينيلم  ىآر الىدةتح  : المحتور

  اليىدةح  أدار ىة ةسيتً  ىاةتًةا  تادا  الىدةتح ي  ة تلر اأق  ىآر يى ب ل زت ةىتة برد لل  البةن يج ىدةتح يى بر تا ا. أس بتر
   ىةًل  ةسيتً  ىاةتًةا ال  لح  تادا. الىدةتح أ ن ر ال  لح  أدار  ىة ةسيتً   ىاةتًةا التن ىتل الينيأا  ه  اليةيد تادا(. اليىدةبتة)

  الهندسل    آت م أ   التن ىل ية الي تة ال  ةره  الييىشة ة   اشد   ىل  ير أىل ر  ال ل ية ي  نل لرنل قب  ية ىاتتيه لتىا ىادتيتً 
ةاسح/    ن رد دةر م نع ا أنه  ىآر  الد ةا ىتنتح ىا . اأ ة   ... 

 

 STE481 1  - مشروع تخرج المتطلبات

130 CR  3 9 فصل  6 معمل 0 تمارين  1 محاضرات CR 

وعا كجزء من  برنامج الهندسة االنشائية، يهدف الي امداد الطلبة بالفرصة لتطبيق المبادئ الفنية واسس  الطالب يتولون مشر
وع وبحثا يتم  وع محدد. هم يختارون مشر ي مشر

وع تخرج التصميم واالنشاء فر ي مشر
. والطالب يكتسبون مهارات  2تصميمه وتفعيله فر

  العرض والتواصل من خالله، ويتم تقيمه ناجحا او غير ناجح. 
 

 STE482 2  - مشروع تخرج المتطلبات

STE481  3 10 فصل  6 معمل 0 تمارين  1 محاضرات CR 

وعا كجزء من برنامج الهندسة االنشائية، يهدف الي امداد الطلبة بالفرصة لتطبيق المبادئ الفنية واسس   الطالب يتولون مشر
وع وبحثا يتم تصميمه وتفعيله، والطالب يكتسبون مهارات العرض والتواصل   وع محدد. هم يختارون مشر ي مشر

التصميم واالنشاء فر
وع. من خالله، ويتم تقيمه ناجحا او غ  ي صورة اطروحة تقييم مع عرضهم للمشر

ير ناجح. ويتم  عرض اعمالهم فر   
 

 

 



 

 الباب الثاني عشر

هندسة المواد  برنامج درجة البكالوريوس في  

 بنظام الساعات المعتمدةللتكنولوجيا المتقدمة  
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 التعريف بالبرنامج  . 1

المناسبة.  المواد  إلى  الوصول  بإمكانية  مريًحا جًدا  البشرية  التي تجعل وجود  التقنيات  العديد من  ارتبط تطوير  لقد 

غالبًا ما يكون التقدم في فهم نوع المادة هو مقدمة للتقدم التدريجي للتكنولوجيا. لذلك فإن هندسة المواد الجديدة  و

لل الزاوية  حجر  تمثل  المتقدمة  الخصائص  القرن.ذات  لهذا  الجديد  التكنولوجي  المواد  دافع  ،   وتعتبر  اإللكترونية 

ذات تأثير  الجديدة  متطورة لبعض المواد والبوليمرات ، والمواد الحيوية ، والمركبات النانوية ، والمواد الذكية أمثلة 

المجال قوي في جميع   التطبيقات التكنولوجية. عالوة على ذلك ، فإن البحث والتطوير والتدريب في هذا  ملموس فى

 أنحاء العالم ألنه يشكل األساس للتنمية االقتصادية في المستقبل. 

المتقدمة ) المواد للتكنولوجيا  المتقدمة من  METيوفر برنامج هندسة  المواد  التميز األكاديمي في علوم وتقنيات   )

من التخصصات  هندسة المواد  تخصص  يعتبر  و  طي المواد من وجهات نظر مختلفةخالل تعليم متعدد التخصصات يغ 

المستوى   يمنح    العالميالحديثة على  للخريجينشهادة    البرنامجحيث  للتكنولوجيا  فى    البكالوريوس  المواد  هندسة 

منهج  المتقدمة   وفق  اعدادهم  لمعايير    دراسيبعد  طبقا  برنامجحيث    . NARS 2018شامل  المواد    يوفر  هندسة 

  لذا للمشاركة في العديد من صناعات التكنولوجيا الفائقة.    صة فريدة وعالية التأثير لخريجيهفر  المتقدمةللتكنولوجيا  

البكالوريوس   درجة  برنامج  تصميم  المتقدمةفى  تم  للتكنولوجيا  المواد  ذوي    هندسة  الخريجين  احتياجات  لتلبية 

 .الهامةة يالصناع يد من المجاالتلشغل الوظائف فى العدالمهارات المتخصصة في علوم وهندسة المواد 

أن  و التخصصات  حيث  متعدد  برنامج  هو  المتقدمة  للتكنولوجيا  المواد  هندسة  فهو برنامج  جميع    لذا  مع  يشترك 

والتي تضمن أن يتقن    000توى  سمفي العلوم األساسية خالل ال  المنصورةجامعة  كلية الهندسة  في    الجديدةالبرامج  

األساسية.  العلوم  الطالب  وتوليف  جميع  المواد  لنمذجة  المتقدمة  التقنيات  استكشاف  في  الطالب  .  هاوتوصيف  هايبدأ 

في  هذه المواد  المتخصصة ل  اتتطبيقالباإلضافة إلى ذلك ، سيركز الطالب على دراسة األنواع المتقدمة من المواد و

الحديثة.   دعموالصناعات  من خالل    كذل  يتم  واألجهزة  بقوة  المادية  اإلمكانات  العملية   الالزمة  المتقدمةتوفير  فى 

. سيكتسب الطالب خبرة عملية في تطوير وتوصيف المواد الجديدة إلى جانب التطبيقات التي لها  يةالبحثالتعليمية و

واقتصادية وبيئية  اجتماعية  في    فوائد  والتفوق  المنافسة  على  القدرة  في  علوم    مجالمع  اآلخذ  المواد  وهندسة 

 التوسع.

 معلومات أساسية  . 2

 : رؤية البرنامج 2.1

خريجي   في  والدولية  واإلقليمية  المحلية  المجتمعات  ثقة  وكسب  المتقدمة  المواد  هندسة  مجال  في  الريادة  تحقيق 

 البرنامج.

 : رسالة البرنامج 2.2

في مجال هندسة   أكفاء  متميزة ورواد  الوطني  إعداد كوادر هندسية  العمل  المنافسة في سوق  قادرين على  المواد 

 واإلقليمي والدولي وإجراء البحوث العلمية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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 :أهداف البرنامج 2.3

 : إلى تزويد خريجيها بما يلي( MET)يهدف برنامج هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة 

متطلبات الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية لحل  باكتساب المعرفة المتعمقة الالزمة :  المعرفة المتعمقة (1)

 . المشكالت الهندسية

الواسعة (2) المتخصصة  بمختلف :  العلوم  المعرفة  ذلك  في  بما   ، المواد  لهندسة  المتخصصة  العلوم  اكتساب 

 . القضايا الهندسية المعاصرة المتعلقة بالتخصص

المه:  يةالمهن (3) لتصميم  استخدام  واإلدارية  العملية  وإدارة    النظم ارات  البيانات  وتحليل  التجارب  وإجراء 

أو  والخاص  العام  القطاعين  في  اإلنتاجية  للمهن  الالزمة  الهندسية  المشكالت  وحل  وتحديد  المشاريع 

 . لمتابعة التعليم العالي

ظهار المسؤوليات المهنية تحديد مهارات االتصال والعرض واللغة لضمان التواصل الفعال وإ:  االحتراف (4)

لبيئ الخريجين  إعداد  يتم  حتى  الحياة  مدى  الذاتي  التعلم  في  والمشاركة  حديثة العمل  ال  اتواألخالقية 

 معقدة الو

 . توفير بيئة تمكن الطالب من متابعة أهدافهم في برنامج مبتكر وصارم ومتطور وداعم: اإلبداع (5)

 . المهارات الالزمة للعمل بفعالية كفرد وكعضو في الفريقاكتساب : مهارات القيادة والعمل الجماعي  (6)

اكتساب المهارات المهمة للتفكير العلمي والتعلم المستمر وكذلك القدرة على المساهمة  :  التعلم مدى الحياة (7)

 . في اتجاهات التطورات المستقبلية في التكنولوجيا التي تدعم وظائف هندسة المواد

 : البرنامجمواصفات خريج  2.4

يزين ومؤهلين على تخريج مهندسين متم(  MET)يحرص البرنامج األكاديمي لهندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة  

 : يكون خريج البرنامج قادراً علىل ، لسوق العمل

و (1) والهندسة  والعلوم  الرياضيات  في  المعرفة  الصلة / تطبيق  ذات  المجاالت  في  التقنية  الموضوعات  أو 

 . هندسة المواد بمجال

 واسع  على نطاقتطبيق التفكير التحليلي النقدي والنظامي لتحديد وتشخيص وحل المشكالت الهندسية   (2)

 . من التعقيد والتنوع

الح (3) واستخدام  وتفسيرها  البيانات  وتحليل  الفرضيات  اختبار  أو  التجارب  وإجراء  وتصميم  كم تطوير 

 . العلمي الستخالص النتائج

 . صياغة أو تصميم نظام أو عملية أو إجراء أو مادة لتلبية االحتياجات المطلوبة (4)

 . التعرف على دوره في تعزيز المجال الهندسي والمساهمة في تطوير المهنة والمجتمع (5)

 . استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة لممارسة الهندسة (6)

و (7) األخالقية  المسؤوليات  فهم  على  والقدرة  التقنية  الحلول  وتأثير  السياقات  / المهنية  في  العلمية  أو 

 . العالمية واالقتصادية والبيئية والمجتمعية

 . المواد الحديثةوهندسة علوم فى مجال  دام المهارات والتقنيات الالزمة استخ (8)

 . دية ومبتكرةالمهنية بطريقة نق / التعامل مع التحديات األكاديمية  (9)

 . التواصل والعمل بشكل فعال ضمن فرق متعددة التخصصات (10)

 . إظهار الصفات القيادية وإدارة األعمال ومهارات تنظيم المشاريع (11)

واالنخراط في التعلم مدى الحياة واكتساب المعرفة   تحمل المسؤولية الكاملة عن التعلم وتطوير الذات ، (12)

 . بالقضايا المعاصرة
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 NARS 2018 خريج البرنامج طبقا للمعايير القومية األكاديمية  كفاءات  2.5

According to NARS 2018, a graduate must be able to: 

A1. Be able to define, configure and solve complex engineering problems 

A2. Develop, analyze and evaluate results of experiments, simulations and use statistical 
analysis to extract results 

A3. Applying engineering design processes to produce innovative solutions at low cost to 
meet the needs of society 

A4. Optimal utilization of contemporary technology, health and safety requirements and 
principles of crisis management 

A5. Implementing research techniques as an integral part of learning 

A6. Planning, supervising and following up the implementation of engineering projects 

A7. Work efficiently as a member of a multicultural team 

A8. Communicate effectively with listeners through contemporary means 

A9. Use innovative and critical thinking and gain leadership skills to confront new 
situations 

A10. Acquire and apply new knowledge and other learning strategies 

In addition to the competencies of most engineering programs, the engineering MET 
program has some special competencies, which are as follows: 

B1. Design, analyze and measure the performance of materials and evaluating their 
suitability for a specific application 

B2. Engage in the recent technological changes and emerging fields relevant to materials 
engineering to respond to the challenging role and responsibilities of a professional 
materials engineer . 

B3. Apply numerical modeling methods and/or computational techniques appropriate to 
materials engineering. 

B4. Adopt suitable national and international standards and codes to: design, operate, 
inspect and maintain materials engineering systems . 

C1. Designing and simulating materials behavior for different applications 

 نظام تكويد المقررات  .3

المقررات طبقا للشكل   بالقسم  التالييتم تكويد  المقرر  الجزء األول من كود    الذي  العلمي، ويرتبط  يطرحه، ويكون 

من كود المقرر من ثالثة أرقام يمثل أولها المستوى، بينما يمثل   الثاني، ويتكون الجزء  العلميالمقرر هو كود القسم  
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القسم    الثانيالرقم   داخل  الدقيق  التخصص  للمقررات  العلميرقم  مسلسل  عن  الثالث  الرقم  ويعبر  التخصص   في، 

الفرقة بنفس  التخصصات  .  الدقيق  األحرف على  هذه  تدل جميع  متطلبات    التيال  يمثل  فبعضها  الدرجة  فيها  تعطى 

 . هندسية أو مقررات تخصصية ومتطلباتجامعة 

 

 ( نظام تكويد المقررات 1شكل )

، ولكن هذه المواعيد قابلة للتغيير كما أنه ال  المقرر   طى فيه هذاعيعادة    الذي  الدراسييشير كود المقرر إلى الفصل  

بداية كل فصل   المقررات كل عام، وقبل  تدريس جميع  بالمقررات   دراسييتم  بالكلية جدوال  الطالب  تعرض شئون 

 . هذا الفصل ومواعيد تدريسها والقائمين على التدريس فيسوف يتم تدريسها   التي

 :ومحتوياته للتكنولوجيا المتقدمةهندسة المواد برنامج  لهيك . 4

 مقرر. 58على ساعة معتمدة موزعة  162من هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة يتكون هيكل برنامج 

 : متطلبات جامعية 4.1

بالمعرفة   لتزويدهم  أيًضا  ولكن  الناجحة  للمهن  الطالب  إعداد  فقط  ليس  الجامعي  التعليم  من  الرئيسي  الغرض 

تساعد جامعة المنصورة الطالب على    ذلك،عالوة على  .  والمهارات الالزمة لتطوير هوية شخصية عقالنية وناجحة

تتكون  .  اكتساب فهم تقديري للبيئات الطبيعية والثقافية التي يعيشون فيها وأدوارهم في المجتمع وخدمات المجتمع

البكالوريوس من الجامعة في برامج    162٪ من إجمالي    6.8)  مقررات اجباريه  معتمدة  ساعة  11  :أوال  متطلبات 

معتمدة استكمال  (  ساعة  من خالل  استيفائها  يتم  والتي  في جدول  إلزاميه  مقررات(  6) ة  تس،  تتضح  التي   (. 1)  و 

عدد:  ثانيا  الى  اختياري  2  باإلضافه  مقرر  معتمده  إجمالي  1.2)  ساعه  من  معتمدة  ٪162  يتم    ،(  ساعة  والتي 

 (. 1*) التي تتضح في جدول من المقررات  إختيارى مقرر واحداستيفائها من خالل استكمال 
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   جامعيةمتطلبات ك اجبارية مقررات( 6) سته : (1) جدول

 ( ساعة معتمدة 162من إجمالي  %6.8ساعة معتمدة،  11)

 

 واحد منها يختار الطالب مقرر  جامعيةمتطلبات ك  اختياريه مقررات: (1)* جدول

 (ساعة معتمدة 162من إجمالي   % 1.2ساعة معتمدة،  2)

 
 : متطلبات الكلية 4.2

يتم تطبيق جوهر الكلية المشتركة .  بالمعرفة والمهارات الالزمة لتطوير مهندس ناجحتزود متطلبات الكلية الطالب  

المعتمدة الساعات  برامج  جميع  مقررات  .  في  على  الكلية  في  األساسية  المقررات  من  الموحد  المتطلب  ويحتوي 

اله والرسم  والميكانيكا  والفيزياء  الرياضيات  مثل  الهندسة  خريجي  لجميع  األساسية  والتصميم المعرفة  ندسي 

من    سالبكالوريولمرحلة  هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة  متطلبات الكلية لبرنامج  وتتكون  .  والتصنيع والكيمياء

عشر    بعهسعن طريق إكمال    استكمالها، والتي  يتم  (  ساعة معتمدة  162٪ من إجمالي  29.01)ساعة معتمدة    47

 . (2)، على النحو الوارد في الجدول مقرر إلزامية ( 17)
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UNR061 ( 1لغة إنجليزية) 50 -- 30 20 5 2 

UNR062 ( 2لغة إنجليزية) 50 -- 30 20 5 2 

UNR171  50 -- 30 20 2 1 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا 

UNR281  50 -- 30 20 4 2 القانون وحقوق اإلنسان 

UNR461  50 -- 30 20 4 2 وأخالقيات المهنةآداب 

UNR471  50 -- 30 20 4 2 التسويق 

11 اجمالى   42      
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UNR241 50 -- 30 20 5 2 مهارات االتصال والعرض 

UNR251  50 -- 30 20 5 2 مهارات البحث والتحليل 

UNR261  50 -- 30 20 5 2 مهارات التفاوض 
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 مقررات متطلبات الكلية: (2) جدول

 (ساعة معتمدة 162من إجمالي  % 29.01ساعة معتمدة،  47) 

 

 متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق لهندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة 4.3

و  تتكون   العام  التخصص  فيمتطلبات  من    الدقيق  المتقدمة  للتكنولوجيا  المواد  هندسة  في  البكالوريوس   102برنامج 

( معتمدة  إجمالي  62.96ساعة  من  عدد    ٪162  إكمال  خالل  من  استيفائها  يتم  والتي   ، معتمدة(  مقررات   24ساعة 

تعادل   معتمدة    72إلزامية  إلى  ،ساعة  تع  8  باإلضافة  اختيارية  و    24ادل  مقررات  ميدانية  تدريبات  و  معتمدة  ساعة 

  معتمدة كما هو موضح في الجداول التالية. اتساع  6مشروعات تخرج تعادل 
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BAS011 ( 1رياضيات ) 50 -- 30 20 8 3 

BAS012 ( 2رياضيات ) 50 -- 30 20 8 3 

BAS113 ( 3رياضيات ) 50 -- 30 20 8 3 

BAS114 ( 4رياضيات ) 50 -- 30 20 8 3 

BAS215 ( 5رياضيات ) 50 -- 30 20 8 3 

BAS021 ( 1ميكانيكا ) 50 -- 30 20 8 3 

BAS022 ( 2ميكانيكا ) 50 -- 30 20 8 3 

BAS031 ( 1فيزياء ) 50 10 20 20 9 3 

BAS032 ( 2فيزياء ) 50 10 20 20 9 3 

BAS041 50 10 20 20 9 3 كيمياء هندسية 

BAS115 50 -- 30 20 6 2 نظرية احتماالت وإحصاء 

PDE051  50 10 20 20 8 3 هندسة اإلنتاج 

PDE052 50 -- 30 20 10 3 رسم هندسي 

PDE183  50 -- 30 20 8 3 نظم المراقبة وضبط الجودة 

ENG111  50 -- 30 20 6 2 كتابة تقارير فنية 

ENG311  50 -- 30 20 6 2 األثر البيئى للمشروعات 

ENG412  50 -- 30 20 6 2 إدارة المشروعات 

     133 47 اجمالى 
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 هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة  فى المقررات االجبارية لمتطلبات التخصص العام والدقيق: (3)جدول 

 (ساعة معتمدة 162من إجمالي %   44.4ساعة معتمدة  72)
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CSE042 50 -- 30 20 8 3 مقدمة لنظم الحاسب 

MET151 ( 1علوم المواد )  3 8 20 30 -- 50 

PDE181 50 -- 30 20 8 3 مقاومة المواد 

MPE171  50 -- 30 20 8 3 الديناميكا الحرارية للمواد 

MET152 ( 2علوم المواد )  3 9 20 20 10 50 

PDE182  50 10 20 20 9 3 أساسيات تصنيع المواد 

MET153 50 10 20 20 9 3 المواد الهندسية البوليمرية 

MET251 50 -- 30 20 9 3 مقدمة للمواد المركبة 

MET252 50 10 20 20 9 3 تحليل إجهادات 

MET253  50 -- 30 20 8 3 ميتالورجيا ومعالجة المساحيق 

MPE271  50 -- 30 20 8 3 ظاهرة االنتقال في علم المواد 

MET254  50 10 20 20 9 3 الكيمياء الكهربية والتآكل 

MET255  50 10 20 20 9 3 المواد السيراميكية والزجاجية 

MET256 50 -- 30 20 8 3 اختيار المواد 

MET257  50 -- 30 20 9 3 المواد الحيوية 

MET351  50 10 20 20 9 3 المواد النانومترية للمهندسين 

MET352  50 -- 30 20 8 3 مواد أشباه الموصالت 

MET353  50 -- 30 20 9 3 المواد الذكية 

MET356 50 10 20 20 9 3 توصيف المواد 

MET357 50 10 20 20 9 3 تكنولوجيا األغشية الرقيقة 

MET358 50 10 20 20 9 3 مواد تطبيقات الطاقة 

MET452  50 10 20 20 9 3 األنظمة الميكرونية الكهروميكانيكية 

MET454 50 10 20 20 9 3 إعادة تدوير ومعالجة المواد الهندسية 

MET455 50 10 20 20 9 3 عمليات التصنيع المتقدمة للمواد 

     208 72 اجمالى 
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 المواد للتكنولوجيا المتقدمةالمقررات االختيارية لمتطلبات التخصص الدقيق فى هندسة  (: 4) جدول

 (ساعة معتمدة 162من إجمالي  % 14.81ساعة معتمدة  24) 
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MET391  50 -- 30 20 8 3 مقدمة عن المواد الحديثة 

MET392 50 -- 30 20 8 3 جيا الفيزيائية الحديثةرالوالميت 

MET393  50 -- 30 20 8 3 المعالجة الحرارية 

MET394 50 -- 30 20 8 3 ميكانيكا األوساط المتصلة 

MET395 50 -- 30 20 8 3 التقييم الغير مدمر للهياكل والمواد 

MET396  50 -- 30 20 8 3 تصميم التجارب 

MET397  50 -- 30 20 8 3 مواد درجات الحرارة العالية 

MET398 50 -- 30 20 8 3 لمواد لمحاكاة النمذجة وال 

PDE391  50 -- 30 20 8 3 تصميم الماكينات 

PDE392  50 -- 30 20 8 3 كينماتيكا اآلليات والروبوت 

4
0

0
 

MET491 50 -- 30 20 8 3 المواد المتدرجة وظيفيا 

MET492 50 -- 30 20 8 3 المواد المسامية 

MET493 50 -- 30 20 8 3 مقدمة في ميكانيكا النانو للمواد 

PDE491 50 -- 30 20 8 3 الكسور والكلل في المواد الهندسية 

PDE492 50 -- 30 20 8 3 التصنيع باالضافة 

MET494 50 -- 30 20 8 3 مواد تخزين الطاقة الكهربائية 

MET495  50 -- 30 20 8 3 علم المواد العازلة كهربائيا 

MET496 
االلكترونيات الضوئية باشباه  

 الموصالت
3 8 20 30 -- 50 

MET497 50 -- 30 20 8 3 مقدمة لشاشات العرض 

MET498 50 -- 30 20 8 3 الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

MET499 
الميكروسكوب االكتروني و نظرية 

 الحيود
3 8 20 30 -- 50 

PDE493  50 -- 30 20 8 3 الترايبولوجيا 
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 الميداني مشروعات التخرج والتدريب : (5)جدول 

 ( ساعة معتمدة 162من إجمالي   %3.70ساعة معتمدة   6) 
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MET258 ( 1) تدريب  0 3 -- -- -- -- 

MET359 ( 2) تدريب  0 3 -- -- -- -- 

MET451 ( 1مشروع تخرج )  3 8 -- 50 -- 50 

MET453 ( 2مشروع تخرج )  3 9 -- 50 -- 50 

     23 6 اجمالى 
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 مقترح الخطة الدراسية للطالب . 5

األول   الدراسيين  الفصلين  فى  الدراسية  المقررات  لجدولة  المنتظم  للطالب  مقترح  توضح  اآلتية  لكل    والثانيالجداول 

من المستويات الخمس للدراسة وعدد ساعات الدراسة المقررة كمحاضرات وتمارين ومعامل، كما تبين    دراسيمستوى  

 . االتصالعدد الساعات المعتمدة و ساعات 

 ( 000)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي األول

 

 الفصل الدراسي الثاني
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( 1رياضيات )  3 2 2 - 4 8 20 30 - 50 100 -  BAS011 

( 1ميكانيكا )  3 2 2 - 4 8 20 30 - 50 100 -  BAS021 

( 1فيزياء )  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -  BAS031 

 BAS041 كيمياء هندسية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -

 PDE052 رسم هندسي  3 2 2 - 6 10 20 30 - 50 100 -

( 1لغة إنجليزية )  2 1 2 - 2 5 20 30 - 50 100 -  UNR061 

 المجموع  17 11 10 3 25 49     600 

hrs/week 9Total SWL = 4                           hrs/week 4Total Contact hours = 2 
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BAS011 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3  ( 2) رياضيات  BAS012 

BAS021 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3  ( 2) ميكانيكا  BAS022 

( 2) فيزياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -  BAS032 

 CSE042 مقدمة لنظم الحاسب  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -

 PDE051 هندسة اإلنتاج  3 2 - 3 3 8 20 20 10 50 100 -

UNR061 100 50 - 30 20 5 2 - 2 1 2  ( 2) لغة إنجليزية  UNR062 

 المجموع  17 11 8 6 22 47     600 

Total SWL = 47 hrs/week                         Total Contact hours = 25 hrs/week 
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BAS012 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3  ( 3رياضيات )  BAS113 

- 100 50 - 30 20 2 1 - - 1 1 
تاريخ الهندسة  

 والتكنولوجيا 
UNR171 

BAS031 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3  ( 1)  علوم المواد  MET151 

BAS021 
BAS031 

مواد ال ة مقاوم 3 2 2 - 4 8 20 30 - 50 100  PDE181 

UNR061 100 50 - 30 20 6 3 - 2 1 2  كتابة تقارير فنية ENG111 

BAS031 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3 
الديناميكا الحرارية  

 للمواد 
MPE171 

 المجموع  15 10 10 - 20 40     600 

Total SWL = 40 hrs/week                        Total Contact hours = 20 hrs/week 

 

 الفصل الدراسي الرابع

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
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ي 
مل
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ض
حا
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دة 
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BAS113 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3 ( 4رياضيات )  BAS114 

MET151 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3  ( 2علوم المواد )  MET152 

BAS012 100 50 - 30 20 5 2 - 2 1 2 
نظرية احتماالت  

 وإحصاء 
BAS115 

PDE051 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
أساسيات تصنيع  

 المواد 
PDE182 

- 100 50 10 20 20 9 4 1 2 2 3 
  ةالمواد الهندسي

 البوليمرية 
MET153 

- 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3 
نظم المراقبة  

 وضبط الجودة 
PDE183 

 المجموع  17 11 10 4 23 48     600 

hrs/week 8Total SWL = 4                     hrs/week 5Total Contact hours = 2 
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 ( 200)جدول المستوي 

 الفصل الدراسي الخامس 

المتطلب  

 السابق 

 األسبوعي عدد الساعات   توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
 ن

ي 
مل

ع
 

ية 
صل

 ف
ال

عم
 أ

صل 
لف

 ا
ف
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نت
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W

L
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e 
w

o
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 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال
 

BAS113 100 50 - 30 20 9 5 - 2 2 3 ( 5رياضيات )  BAS215 

- 100 50 - 30 20 9 4 2 1 2 3 
مقدمة للمواد  

 المركبة 
MET251 

PDE181 100 50 10 20 20 9 4 3 - 2 3  تحليل إجهادات MET252 

MET152 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3 

ميتالورجيا  

  ةومعالج

 المساحيق 

MET253 

- 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3 
ظاهرة االنتقال في  

 علم المواد 
MPE271 

- 100 50 - 30 20 6 3 - 2 1 2 
مقرر اختياري  

 )1( 
 اختياري انظر جدول 1* 

  المجموع  17 11 9 5 24 49     500 

Total Contact hours = 25 hrs/week                   Total SWL = 49 hrs/week 

 

 الفصل الدراسي السادس 

 

  

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ة  
اي

ه
ن

ل 
ص

لف
ا

 

ي 
مل
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ية 
صل
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- 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
الكيمياء الكهربية  

 والتآكل 
MET254 

- 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
  يةالسيراميكالمواد 

 ية جاجالزو
MET255 

MET152 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3  اختيار المواد MET256 

 MET257 المواد الحيوية 3 2 2 - 5 9 20 30 -- 50 100 -

- 100 50 - 30 20 4 2 - - 2 2 
القانون وحقوق  

 اإلنسان 
UNR281 

95 Cr - - - - - 3 - - - - 0 ( 1)  تدريب MET258 

  المجموع  14 10 6 3 20 42     500 

hrs/week 42Total SWL =                           hrs/week 19Total Contact hours =  
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 ( 300)جدول المستوي 
 الفصل الدراسي السابع 

 

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية

ها
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ي 
مل

ع
 

ية 
صل
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ال
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 أ
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نت
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W
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w
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ري
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 ت

ت 
را

ض
حا

 م

دة 
تم

مع
ال
 

- 100 50 10 20 20 9 5 2 - 2 3 

المواد  

  ةالنانومتري

ين هندسم لل  

MET351 

- 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3 
أشباه  مواد  

 الموصالت 
MET352 

ة واد الذكيالم 3 2 2 - 5 9 20 30 - 50 100 -  MET353 

- 100 50 - 30 20 8 4 - 2 2 3 
مقرر اختياري  

 )2( 
 اختياري انظر جدول 4

- 100 50 10 20 20 8 4 2 - 2 3 
مقرر اختياري  

 )3( 
 اختياري انظر جدول 4

- 100 50 - 30 20 6 3 - 2 1 2 
األثر البيئي  

وعات للمشر  
ENG311 

 المجموع  17 11 8 4 25 48     600 

Total Contact hours = 23 hrs/week                          Total SWL = 48 hrs/week 

 

 الثامنالفصل الدراسي 

  

المتطلب  

 السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود  

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
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 MET356 توصيف المواد  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 

حسب توصيف 

 المقرر 
 ( 4مقرر اختياري ) 3 2 2 - 4 8 20 30 - 50 100

نظر  ااختياري 

 4جدول 

حسب توصيف 

 المقرر 
 ( 5مقرر اختياري ) 3 2 2 - 4 8 20 30 - 50 100

نظر  ااختياري 

 4جدول 

 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
  ةتكنولوجيا األغشي

 ة الرقيق
MET357 

 MET358 تطبيقات الطاقة مواد  3 2 2 - 5 9 20 20 10 50 100 

MET258 - - - - - 3 - - - - 0 ( 2)  تدريب MET359 

 المجموع  15 10 8 3 22 46     500 

hrs/weekTotal SWL = 46                 Total Contact hours = 21 hrs/week  
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 ( 400)مقررات المستوى 

 الفصل الدراسي التاسع 

  

 الفصل الدراسي العاشر 

 
  

 المتطلب السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 

ع 
و
جم

لم
 ا

ل 
ص

لف
 ا
ية
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ي 
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ض
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دة 
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125 Cr 100 50 0 50 0 12 6 3 2 1 3 ( 1مشروع تخرج ) MET451 

حسب توصيف  

 المقرر 
 ( 6مقرر اختياري ) 3 2 2 - 4 8 20 30 - 50 100

نظر  ااختياري 

 4جدول 

حسب توصيف  

 المقرر 
 ( 7مقرر اختياري ) 3 2 2 - 4 8 20 30 - 50 100

نظر  ااختياري 

 4جدول 

-- 100 50 10 20 20 9 5 - 2 2 3 
  ةالميكروني ةاألنظم

   ةميكانيكيكهروال
MET452 

 UNR461 آداب واخالقيات المهنة  2 2 - - 4 6 20 30 - 50 100 --

 ENG412 مشروعات الإدارة  2 1 2 - 2 5 20 30 - 50 100 --

 المجموع  16 10 10 3 25 48     600 

hrs/week 48Total SWL =                          hrs/week  3Total Contact hours = 2 

 المتطلب السابق 

 عدد الساعات األسبوعي  توزيع درجات المقرر 

 اسم المقرر 
 كود 

 المقرر 

ع 
و
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لم
 ا

ل 
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MET451 100 50 - 50 0 10 3 6 - 1 3 ( 2مشروع تخرج ) MET 453 

حسب توصيف 

 المقرر 
 ( 8مقرر اختياري ) 3 2 2 - 4 8 20 30 - 50 100

اختياري انظر  

 4جدول 

حسب توصيف 

 المقرر 
 ( 9مقرر اختياري ) 3 2 2 - 4 8 20 30 - 50 100

اختياري انظر  

 4جدول 

- 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 

إعادة تدوير  

ومعالجة المواد  

 الهندسية 

MET 454 

- 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
عمليات التصنيع  

 لمواد ل المتقدمة 
MET455 

 UNR 471 التسويق  2 2 - - 4 6 20 30 - 50 100 -

 المجموع  17 11 6 9 24 50     600 

Total SWL = 50 hrs/week                    Total Contact hours = 26 hrs/week  
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# Program NC 

Credits and 

SWL 

Total Contact 

Hours 
4 Requirements % 

BS % EC% 

CH ECTS SWL Lec Tut Lab TT UR FR DR PR 

1 
Materials Engineering for 

Advanced Technology (MET) 
58 162 29.89 747.2 106 85 40 231 8.02 29.01 37.4  25.4 19.75 16.05 

 

 ً  توزيع المقررات : سادسا

   هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة لبرنامجالفصول الدراسية  فياعتمادية المقررات  يوضح( 2)شكل 
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 هندسة املواد للتكنولوجيا املتقدمةمصفوفة الكفاءات وارتباطها باملقررات لربنامج  

 اسم المقرر  كود المقرر  المستوى
 NARS 2018الكفاءات المطلوبة لتخصص هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة طبقا ل 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 C1 

0
0
0

 

BAS011  ( 1رياضيات)  √               

BAS021 ( 1ميكانيكا )  √               

BAS031 ( 1فيزياء)  √ √              

BAS041  كيمياء هندسية √ √              

PDE052  رسم هندسي √  √             

UNR061 ( 1لغة إنجليزية )         √        

BAS012  ( 2رياضيات)  √               

BAS022 ( 2ميكانيكا )  √               

BAS032 ( 2فيزياء)  √ √              

CSE042  مقدمة لنظم الحاسب √    √           

PDE051  هندسة اإلنتاج √ √  √            

UNR062 ( 2لغة إنجليزية )         √        

1
0
0

 

BAS113  ( 3رياضيات)  √               

UNR171 
تاريخ الهندسة  

 والتكنولوجيا 
   √ √   √  √      

MET151  ( 1)علوم المواد  √ √         √  √   

PDE181  مواد ال  ةمقاوم  √ √ √        √  √   

ENG111  كتابة تقارير فنية     √   √        

MPE171  الديناميكا الحرارية للمواد √ √         √     

BAS114  ( 4رياضيات)  √               

MET152 ( 2علوم المواد )  √ √ √        √ √ √   

BAS115  نظرية احتماالت وإحصاء √ √    √          

PDE182  أساسيات تصنيع المواد √ √  √   √      √   

MET153 البوليمرية   ةالمواد الهندسي  √ √ √    √    √  √   

PDE183  المراقبة وضبط الجودة نظم  √ √ √ √  √  √   √   √  

2
0
0

 

BAS215  ( 5رياضيات)  √ √              

MET251  مقدمة للمواد المركبة √ √ √  √  √ √   √  √   

MET252  تحليل إجهادات √ √   √    √ √ √  √   

MET253 
ميتالورجيا ومعالجة  

 المساحيق 
√ √ √ √       √ √    

MPE271 
ظاهرة االنتقال في علم  

 المواد 
√ √ √      √ √ √     

UNR241 ( 1مقرر اختياري )       √ √ √ √ √      

MET254  الكيمياء الكهربية والتآكل √ √ √ √      √   √   

MET255 
  يةالسيراميكالمواد  

ية جاجالزو  
√ √ √  √     √   √   

MET256  اختيار المواد √ √ √ √ √     √ √  √ √  

MET257  المواد الحيوية √ √ √ √ √     √ √  √ √  

UNR281  القانون وحقوق اإلنسان √    √  √ √  √      

MET258 ( 1) تدريب   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3
0
0

 

MET351 
  ةالمواد النانومتري

ين هندسملل  
√ √ √ √ √      √  √ √  

MET352   أشباه الموصالت مواد  √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √  

MET353 ة المواد الذكي  √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √  

Elective ( 2مقرر اختياري )  √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 442 برنامج درجة البكالوريوس في هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة بنظام الساعات المعتمدة : ثاني عشرالباب ال

 

Elective ( 3مقرر اختياري )  √ √ √       √ √ √ √ √   √ √   

ENG311 وعات األثر البيئي للمشر  √ √ √     √         √     √   

MET356   المواد توصيف  √ √   √ √ √ √ √       √       

Elective ( 4مقرر اختياري )  √ √   √ √           √ √ √ √ √ 

Elective ( 5مقرر اختياري )  √ √   √ √           √ √ √ √ √ 

MET357 ة الرقيق ة تكنولوجيا األغشي  √ √ √ √ √           √   √     

MET358  مواد تطبيقات الطاقة √ √ √   √       √   √ √ √ √   

MET359 ( 2) تدريب    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4
0
0

 

MET451 ( 1مشروع تخرج )  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Elective ( 6مقرر اختياري )  √ √   √ √           √ √ √ √ √ 

Elective ( 7مقرر اختياري )  √ √   √ √           √ √ √ √ √ 

MET452 
  ة الميكروني  ةاألنظم 

   ة ميكانيكيكهروال
√ √ √   √       √   √ √ √ √   

UNR461  آداب واخالقيات المهنة √     √ √   √ √ √ √           

ENG412  مشروعات الإدارة  √ √ √ √ √ √ √ √ √             

MET 453 ( 2مشروع تخرج )  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Elective ( 8مقرر اختياري )  √ √   √ √           √ √ √ √ √ 

Elective ( 9مقرر اختياري )  √ √   √ √           √ √ √ √ √ 

MET 454 
إعادة تدوير ومعالجة المواد  

 الهندسية 
√ √ √   √ √ √ √     √ √   √   

MET455 
عمليات التصنيع المتقدمة  

لمواد ل  
√ √ √   √ √ √ √     √ √   √   

UNR 471  التسويق √ √   √ √ √ √ √ √ √           
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 هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمةبكالوريوس لبرنامج  المحتوي العلمي 

 متطلبات الجامعة:
 

UNR061  2 ( 1) لغة إنجليزية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

كتابة تقارير وملخصات   -القراءة لقطع علمية متنوعة  -لمحادثات قصيرة وطويلة  االستماع -المهارات األساسية للغة : المحتوى

  التحدث وعرض األفكار بلغة إنجليزية سليمة  -ومقاالت علمية 

References: 
▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR062  2  (2) لغة إنجليزية Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 UNR061: المتطلبات

 اإلعداد لالختبارات القياسية فى اللغة اإلنجليزية-تلخيص النصوص  -تحليل وتفسير نصوص هندسية : المحتوى

References: 
▪ Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR171   1  والتكنولوجياتاريخ الهندسة Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  0 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

أمثلة   -التكنولوجيا والبيئة  -دور الهندسة والتكنولوجيا فى تطور ونشوء الحضارات  -تاريخ الهندسة والعلوم والتكنولوجيا : المحتوى

 الهندسي على تطور النشاط 
References: 
▪ Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 1990, 

ISBN10 0486264122 

  

UNR241   2 والعرض مهارات االتصال Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

االتصال:  المحتوى التقديمي  –مهارات  العرض  وإعداد  الجسد    -تخطيط  ولغة  واإلشارات  بالصوت  والتحكم  بالعين  التواصل  مهارات 

  مهارات العرض أمام المستثمرين –بنية العرض التقديمي -استخدام المرئيات  -خصائص مقدم العرض  -المظهر المناسب  واختيار
References: 
▪ Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red Globe Press, 2016 
▪ M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, Succex Publishers, 

2016  
▪ Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 

▪ Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi, "Communication skills " Vol.1, Students' coursebook, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2012 

 

UNR251  2 البحث والتحليل مهارات Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

البيانات من  مهارات تحليل    -  مهارات جمع البيانات  -  مهارات كتابة التقارير.  -  خصائص التفكير) البحث العلمي ( تعريف    :  المحتوى

 مهارات إجراء المقابالت   -  مهارات التخطيط والتنظيم  -  مهارات التفكير الناقد  -  العثور على المعلومات عبر اإلنترنت  -  مصادر مختلفة

 مهارات التحليل النقدي.  -

References: 
▪ Bernard C. Beins, Maureen A. McCarthy, Research Methods and Statistics, Pearson Education ,2012 

https://www.bookdepository.com/author/Roger-S-Kirby
https://www.bookdepository.com/publishers/Dover-Publications-Inc
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UNR261  2 التفاوض مهارات Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

التفاوض    :  المحتوى إدارة  إلى  التفاوض  -  مدخل  التفاوض    -  مبادئ  التفاوضي  -  مناهج  الصراع  -  الفريق  حل  اإلعداد    -  مهارات 

 صفات المفاوض الجيد  - تكتيكات التفاوض - إستراتيجيات التفاوض - للمفاوضات

References: 
▪ 2. Sebenius, J. K., 2004. Mapping Backward: Negotiating in the Right Sequence., Harvard Business School 

Publication Corp., USA  
 نادر أحمد أبو شيخة, أصول التفاوض، دار المسيرة ، الطبعة الرابعة ، عمان 2011م ▪

 

UNR281 2  القانون وحقوق اإلنسان Cr 

 إجباري  6 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

المؤسسات  :  المحتوى وقوانين  القانونية  )نظم  الوجهة  المؤسسات من  اإلدارية    –أنواع  الهياكل  للمحاسبة    –نظرة عامة على    –مقدمة 
والمواصفات الهندسية    –(  العقود  للمهن  المنظمة  والقوانين  العمل  والبيئة  -تشريعات  الصناعي  األمن  التاريخية  -تشريعات  األصول 

اإلنسان   لحقوق  اإلنسان    -الفلسفية  لحقوق  الدولية  واإلقليمية  )المصادر  اإلنسان  -العالمية  لحقوق  الوطنية  العالمية    -المصادر  األجهزة 

 . القائمة علي حماية حقوق اإلنسان
 

UNR461   2 آداب وأخالقيات المهنة Cr 

 إجباري  9 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

دراسات حالة   -السلوك  -كشف المخالفات  -مسئوليات المهندس  -االلتزامات تجاه المجتمع  -العامة ألخالقيات المهنة  المبادئ: المحتوى

 . وقضايا عامة

References: 
▪ Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, "Thinking like 

an engineer", Published by Pearson 2018. 

▪ Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, CA: 
Wadsworth, 2000 

 

UNR471  2 التسويق Cr 

 إجباري  10 فصل  0 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ----: المتطلبات

تسويق :  المحتوى التسويق    –مبادئ  الشراء  –بحوث  التسويقي    –سلوك  التسويق    –المزيج  استراتيجية  التسويق    –رسم  تحديد    –خطة 

البراند    –شبكة اإلنترنت    التسويق عبر  –السوق المستهدفة   التكاليف   تقدير  –اإلعالن والدعاية    –منتجات جديدة    تطوير  –استراتيجية 

 . عن تسويق المنتجات حاالت عملية  دراسة –واستراتيجيات التسعير 

References: 
▪ Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015, ISBN 13: 9781946135193 

 
 

  

https://www.lib.umn.edu/publishing
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 متطلبات كلية الهندسة:

 

BAS011   3 ( 1)رياضيات Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

قواعد  –االتصال ونظرية القيمة الوسيطة  –النهايات  –أمثلة دوال  –الدالة العكسية    –تصنيف الدوال    –مفهوم الدالة    : التفاضل:  المحتوى

 الجزئتياالشتتقاق  –المشتقات ذات الرتب العليا  –والبارامترى  الضمنياالشتقاق    –قاعدة السلسلة    –مشتقات الدوال األولية    –االشتقاق  
 . نظريات وخواص التكامل –التكامل غير المحدد  –رسم المنحنيات  –التفاضل تطبيقات على  –

المحددات   –مجموعات المعادالت الخطية  -المعادالتنظرية  –الكسور الجزئية –أس وتطبيقاتها  بأينظرية ذات الحدين  : الجبر

  طرق جاوس المختلفة   –المصفوفات وتطبيقاتها  –وخواصها 
References: 
▪ Akhtar & Ahsan, Textbook of Differential Calculus, second edition, 2009, PHI Learning Private Limited. 

▪ Alan Jeffrey, Matrix operations for Engineers and Scientists, 2010, Springer Science & Business Media. 

 

BAS012   3 ( 2)رياضيات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS011  (1)رياضيات : المتطلبات

حساب المساحات والحجوم    –تطبيقات التكامل  –التكامل المعتل –طرق التكامل   –التكامل المحدد وخواصه : التكامل : المحتوى

 الدورانية  
  -القطع الناقص )القطاعات المخروطية  -نقل المحاور  -معادلة زوج من الخطوط المستقيمة  -معادالت الدرجة الثانية : الهندسة التحليلية
  معادلة المستوى  -معادلة الكرة  -( المكافئ القطع  -القطع الزائد 

References: 
▪ Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, Geometry, 

Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 
▪ Hestenes, D. and G. Sobczyk, Clifford algebra to geometric calculus: a unified language for mathematics and 

physics. Vol. 5. 2012: Springer Science & Business Media. 

▪ Grossman, S.I., Multivariable calculus, linear algebra, and differential equations. 2014: Academic Press. 

 

BAS113   3 ( 3)رياضيات Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS012  (2)  رياضيات: المتطلبات

المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى   -اكثر من متغير وتطبيقات  فيالقيم القصوى للدوال  - الجزئيتطبيقات التفاضل : المحتوى

  . الفراغ  فيالهندسة التحليلية   –حل المعادالت التفاضلية فيتحويل البالس وتطبيقاته  -المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة الثانية  -

References: 
▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

▪ S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & Francis Group, LLC, 2015. 

 

BAS114   3 ( 4)رياضيات Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS 113    (3) رياضيات : المتطلب 

  -المشتقات المتجهة  - البواقينظرية  -التكامل المركب  -الدوال ذات المتغيرات المركبة  -تحويل فورير  -متسلسلة فورير : المحتوى
  . السطحيالتكامل  -التكامل الخطى  -التكامالت الثنائية والثالثية 

References: 
▪ J. Brown, and R. Churchill, "Complex Variables and Applications", 9th Edition, McGraw-Hill, 2013. 

▪ D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 
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BAS 215   3      (5)رياضيات Cr 

 إجباري  5 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

  BAS113 ( 3)رياضيات  المتطلبات 

تحويل   -مالءمة المنحنيات باستخدام خط مستقيم أو كثيرات الحدود  -الطرق التتابعية  -للمعادالت الخطية  العدديالحل : المحتوى

  . إجراء التفاضل والتكامل عدديا -الفرق المحدود  -خطية العالقات غير الخطية إلى  
References: 
▪ Mazumder, Numerical Methods for Partial Differential Equations, Finite Difference and Finite Volume 

Methods, science direct ,2016. 

▪ Sheldon Rose,  A First course in probability, Eighth edition, 2010, Pearson Prentice Hall. 

 

BAS021   3 ( 1)ميكانيكا Cr 

 إجبارى  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

  -محصلة عدة قوى   –اتزان الجسيم والجسم الجاسئ   –عزم االزدواج    –العزم    –المتجهات والقوى فى الفراغ    –قوانين نيوتن  :  المحتوى
  االحتكاك  –القوى الموزعة  –  الهندسيمركز الثقل والمركز 

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice Hall, New 

Jersey, 2016. 

▪ J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John Wiley & Sons, 
New York, 2016. 

 

BAS022   3  (2)ميكانيكا Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 BAS021  (2) رياضيات :  المتطلبات

  –حركة المقذوفات   –قوانين نيوتن للحركة  -المركبات المماسية والعمودية  -مسار منحنى  فيالحركة  –كينماتيكا الجسيم : المحتوى
   االحتكاك وتطبيقاته –الشغل والطاقة للجسيم

References: 
▪ R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice Hall, New 

Jersey, 2016. 

▪ F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector Mechanics for 

Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010.  

 

BAS031   3 ( 1)فيزياء Cr 

 إجباري  1 فصل  1,5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

ختواص  –الختواص الميكانيكيتة للمتواد  –الحركتة التذبذبيتة  –الوحدات القياسية واألبعاد  –الفيزيائية  الكميات: المادة صخوا  : المحتوى

 . المرنةالموجات فى األوساط  –الموجات الصوتية  -السطحيالتوتر  –اللزوجة  –الموائع 
اإلنتروبيا  –يناميكا الحرارية  الد فيالقانون األول   –النظرية الحركية للغازات  –  الحرارياالنتقال  : الحراريةالحرارة والديناميكية 

  . التمدد الحراري  -مقاييس الحرارة والترمومترات  –للديناميكا الحرارية  الثانيوالقانون 
References:   

▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014.  

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 
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BAS032   4   (2)فيزياء Cr 

 إجباري  2 فصل  1,5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

الجهتد  –قتانون جتاوس  – الكهربتيالفتي    –قتانون كولتوم    –  الكهربتيالمجتال    –الشتحنة والمتادة    : والمغناطيستيةالكهربية  :  المحتوى

 – المغناطيستيالمجتال  –قانون أوم والدوائر البستيطة  –التيار والمقاومة والقوة الدافعة الكهربية   –المكثفات والمواد العازلة    –  الكهربي
 . قانون بايوت وسافارت 

األلياف   -استقطاب الضوء  –التداخل والحيود   –الطبيعة الموجية للضوء ومبدأ هيجن  –الضوء الهندسي: الحديثة ءالضوء والفيزيا

  . النظرية النسبية -الظاهرة الكهروضوئية  –الليزر  –مبادئ نظرية الكم  –نظرية بوهر  –  تركيب الذرىال  -الضوئية 
References:   
▪ Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 9th Edition, Thomson Brooks/Cole 2014., 

▪ Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

 

BAS041 3  كيمياء هندسية Cr 

 إجباري  1 فصل  1،5 معمل  1 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

اساسيات   –خصائص المحاليل  –العمليات الكيميائية  في  والحراري  المادياالتزان  –الديناميكا الحرارية  –معادالت الحالة : المحتوى

  . موضوعات مختاره للصناعات الكيميائية –وتطبيقاتها  الكهربيةالكيمياء 

References: 
▪ Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry The Central Science", 

Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall, (2009). 

 

BAS115   2 وإحصاء نظرية احتماالت Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

  BAS 012(2)رياضيات  المتطلبات 

االختبارات غير   -الفروض اختبارات -االعتياديالعينات من التوزيع  -التوزيعات االحتمالية  -مقاييس التمركز والتشتت : المحتوى

. المتسلسالت الزمنية -الترابط والتراجع – البارامترية   
References: 
▪ Mary C. Meyer, Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and Practice in RSBN-10: 

1611975778, SIAM (June 24, 2019) 

 

PDE051  2 هندسة اإلنتاج Cr 

 إجباري  2 فصل  2 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

  ( النجارة –التشكيل  –التشغيل   –البرادة  –الحدادة   –السباكة )مقدمة لكل من العمليات اآلتية  : المحتوى
References: 
▪ Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing Technology, 

Production Management and Industrial Economics. Routledge, 2017. 

 

PDE052  2 رسم هندسي Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----: المتطلبات

الرسم باستخدام الحاسب   –مناظر مساعدة ومصطلحات   –المناظر القطاعية  –الرسم التخطيطي  –الرسومات ثنائية األبعاد : المحتوى

 لألشكال ثنائية وثالثية األبعاد

References: 
▪ Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 

 
  



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 448 برنامج درجة البكالوريوس في هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة بنظام الساعات المعتمدة : ثاني عشرالباب ال

 

PDE183  3 المراقبة وضبط الجودة نظم Cr 

 إجباري  4 فصل  0 معمل  2 تمارين  2 محاضرات  ب

 ----  المتطلبات 

المراقبة  :  المحتوى المشروعات    –أساسيات  المراقبة    –مراقبة  ل  –تقارير  اإلحصائية  فالمبادئ  الجودةلتحكم    الجودة مخططات      -  ى 

 . مقدمة لتصميم التجارب -وتقنيات أخذ العينات خطط  -تحليل قدرة العملية  -والسمات ت يراللمتغ

References: 
▪ B. S. Ramírez, and J. G. Ramírez, “Statistical Quality Control,” SAS Institute, 2018. 

▪ J. R. S.C. Mateo, “Management Science, Operations Research and Project Management: Modelling, 
Evaluation, Scheduling, Monitoring”, 2015. 

 

 ENG 111  2 فنية  كتابة تقارير Cr 

 إجباري  3 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

    UNR061(1) لغة إنجليزية : المتطلبات

أنواع   -تنظيم المستندات اآللي  -خصائص المستندات الفنية  -أساليب الكتابة الفنية  -تحليل الجمهور  -تعريف الكتابة الفنية  : المحتوى

  هيكل أنواع مختلفة من الوثائق التقنية -الوثائق الرسمية وغير الرسمية 
References: 
▪ G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. Martin's; 2018 
▪ K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016 

▪ M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 

 

ENG311  2 األثر البيئى للمشروعات Cr 

 إجباري  7 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

 ----  المتطلبات 

تقليدية وغير االحتياطيات والموارد ال  -كل الصناعية األساسية  االمش   -نظرة عامة على المجاالت الصناعية    -أهمية الصناعة  :  المحتوى

التدوير    -التصنيع المستدام    -معدات التصنيع  و  عمليات  –التقليدية   المبتكر    -إعادة التصنيع وإعادة االستخدام وإعادة    -تحويل الطاقة 

التوريد الهندس  -والنقل    الخضراء  سلسلة  ال  -  أثيرهاوت   ةالبيئي   ةتخطيط  الصلبة  يافان إدارة  و  -ت  الهواء   -الضوضاء  مراقبة  تلوث 

 . استخدامات اإلشعاع والحماية
References: 
▪ Gu¨nther Seliger, “Sustainable Manufacturing: Shaping Global Value Creation,” Springer-Verlag, 2012 . 
▪ Josepha A. Salvato, P.E.,Dee, “Environmental Engineering,” 5th Edition, Wiley, 2003.. 

 

ENG 412  2 إدارة مشروعات Cr 

 إجباري  9 فصل  0 معمل  2 تمارين  1 محاضرات  ب

 ال يوجد  المتطلبات 

عناصتر  -. التخطيط، االستراتيجيات للتطبيقات الهندسية المختلفتة -الوظائف اإلدارية األساسية   -أساسيات إدارة المشروعات  :  المحتوى

إدارة الوقت  -إدارة النطاق  -إدارة التكامل  -. إدارة الجودة الشاملة، التحسين المستمر.  التوظيف، التوجيه، التحكم:  إدارة الموارد البشرية

  إدارة المشتريات  -إدارة المخاطر  -إدارة االتصاالت  -إدارة التكاليف  -
References: 
▪ Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. Pearson, 2014. 

▪ Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008. 
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 متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق:

CSE042  3 لنظم الحاسب مقدمة Cr 

 إجباري  2 فصل  2 معمل  0 تمارين  2 محاضرات  ت

  ال يوجد: المتطلبات

المكونتات األساستية للحاستب وتنظتيم  –أنتواع البيانتات وأستلوب تمثيلهتا ونظتم األعتداد :  مقدمة لتصميم وعمل الحاسبات الرقمية:  المحتوى

البرمجتة بلغتة  -الحاسب، أو بين مختلف وحداتته وستجالته، وأستاليب معالجتة البيانتاتالحاسب ووصف سبل نقل المعلومات سواء من وإلى 

Visual basic-  مقدمتة . متدخل لشتبكات المعلومتات -المترجم ودوره  -أنظمة التشغيل  –العالقة بين البرمجيات والمكونات المادية للحاسب

 . على تطوير برامج بسيطة التدريب -عرض لألوامر الرئيسية -وأنواع األوامر البرنامجهيكل : للبرمجة
 برمجيات تطوير البرامج والبرمجيات المكتبية -(  لينوكس –ويندوز  )مع نظم التشغيل الشائعة  التعامل :التدريب أساسيات 

References 
▪ Peter Van Roy, Seif Haridi, "Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming" The MIT Press 

(February 20, 2012) 

 

 

 

3 Cr ( 1)  علوم المواد MET151 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  الثالث إجباري 

 متطلب  BAS031 (1فيزياء )

التركيب   -البلورية    لمستوياتاالتجاهات وا  -التركيب البلوري    -الترابط الذري وخصائص المواد    -  مقدمة    : المحتوى

  -توازن الطور    -الخلع وآليات التقوية    -الخواص الميكانيكية للمعادن    -االنتشار    -العيوب في المواد الصلبة    -الجزيئي  

 تطبيقات ومعالجة سبائك معدنية.  -التحكم في البنية المجهرية في المعادن  -تحوالت الطور 
 :References المحتوي 

▪ W.D. Callister, Jr. and D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, An Introduction, 9th 
ed., John Wiley & Sons, Inc., 2014. 

3 Cr  مقاومة المواد PDE181 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  الثالث إجباري 

 متطلب  BAS031  (1فيزياء ) BAS021 (2ميكانيكا )

الميكانيكية        : المحتوى األجزاء  على  المؤثرة  األحمال  البسيطة    –أنواع  الميكانيكية  العناصر  إتزان  القوى    –تحليل 

  –إجهادات التصميم ومعامل األمان    –وقانون هوك   اإلجهاد و اإلنفعال  –وعزم اإلنحناء واإللتواء    المحورية وقوى القص

اإلجهادات   التحميل    –الحرارية    اإلجهادات   –تركيز  اإللتوائي    –إجهادات  المباشر والقص  القص  إجهادات    –إجهادات 

  اإلجهادات الرئيسية   –تحليل اإلجهادات واإلنفعاالت في بعدين    –الكمرات    الترخيم في   –اإلنحناء والقص في الكمرات  

األقصى   القص  مور  –وإجهادات  للقدرة  -دائرة  الناقلة  المركزية    –  األعمده  غير  المحورية  إنبعاج   –األحمال  نظرية 

 المحتوي  . أوعية الضغط ذات الجدار الرقيق –األعمدة 

References: 

▪ Beer, Ferdinand, John DeWolf, E. Russell Johnston Jr, David Mazurek, "Mechanics of materials.", 
2014 . 

▪ R. K. Bansal, "A Text Book of Strength of Materials", Laxmi Publications, 4th edition , 2010. 

3 Cr  الديناميكا الحرارية للمواد MPE171 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  الثالث إجباري 

 متطلب  BAS031 (1فيزياء )

الحرارية    قوانين    : المحتوى الحالة    -الديناميكا  الشغل    -دوال  و  الحرارة   ، الداخلية  ثبات   -الطاقة   ( اإلجراءات  أنواع 

المحتوى الحرارى ، حرارة التكوين ، تغيرات الحالة    -الضغط ، ثبات الحجم ، ثبات درجة الحرارة و إجراء األديباتيك (  

التركيب    - فى  الكيميائي    -التغيرات  الحرة    -ماكسويل  معادالت    -الجهد  المكونات    -طاقة جبس  الحالة متعدد    -منحنى 

 المحتوي  . طاقة التنشيط الحرة -كيناماتيكا تغيرات الحالة 
References: 

▪ O. F. Devereux, Topics in Metallurgical Thermodynamics. NY: John Wiley and Sons, 1983. 

▪ E. Fermi, Thermodynamics. New York: Dover Publications, 1936 . 
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▪ D. R. Gaskell, Introduction to Metallurgical Thermodynamics. NY: McGraw-Hill, 2nd edition, 
1981. 

3 Cr  ( 2علوم المواد ) MET152 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  الرابع إجباري 

 متطلب  MET151( 1)علوم المواد 

خصائص وتطبيقات ومعالجة   -هياكل البوليمر  -تطبيقات ومعالجة السيراميك  -وخصائص السيراميك  هياكل  : المحتوى

 الخصائص الكهربائية والحرارية والمغناطيسية والبصرية للمواد.  -تآكل وتدهور المواد  -المواد المركبة  -البوليمرات 

 :References المحتوي 

▪ W.D. Callister, Jr. and D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, An Introduction, 9th 
ed., John Wiley & Sons, Inc., 2014. 

2 Cr  أساسيات تصنيع المواد PDE182 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  الرابع إجباري 

 متطلب  PDE051   هندسة اإلنتاج

   : المحتوى
الصب   المعادن    -عملية  للمواد    -تشكيل  الميكانيكية  الخواص  المواد    -توصيف  تشوه  السحب    -سحب األسالك    -طرق 

الضغط الساخن    -الدرفلة على البارد والساخن    -البثق    -الحداده    -الختم المعقد    -تشكيل المط    -السحب العميق    -بالقضيب  

عمليات تصنيع السيراميك    -تقنيات الطالء    -التلبيد    -يتالورجيا المساحيق  م  -اللحام العمليات    -عملية الغزل    -الصك    -

   والزجاج. 
 :References المحتوي 

▪ F. C. Campbell, Metal Fabrication, ASM International, 2013. 

▪ J. R. Groza, and J. F. Shackelford, Materials Processing Handbook, Taylor & Francis, 2007 . 

▪ W. F. Smith, Principles of Materials Science and Engineering, 3rd edition, Mcgraw Hill Series in 
Materials Science and Engineering, 1999. 

3 Cr  المواد الهندسية البوليمرية MET153 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  1 فصل  الرابع إجباري 

 متطلب  

   : المحتوى
حالة الزجاج وتقادم    -محاليل البوليمر    -مرونة المطاط    -مطابقة السالسل    -البلمرة ، الكتل المولية    -الهياكل الكيميائية  

الميكانيكية   اللزوجة    -الخصائص  ومرونة  الكسر  للكهرباء    -ميكانيكا  العازلة  السائلة    -الخواص  البوليمر   -بلورات 

قياس االنحراف    -الميكرسكوبى    –الريولوجيا وعمليات التحليل الحرارى    -لبوليمر  انصهار ا  -البوليمرات شبه البلورية  

 والتحليل الطيفي للبوليمرات. المحاكاة الحاسوبية للبوليمر. 

 :References المحتوي 

▪ R.J. Young, Introduction to Polymers, 2nd Edition, Chapman and Hall, 1991. 

▪ G. W. Ehrenstein, Polymeric Materials: Structure – Properties – Applications, 1st Edition, 

Hanser Gardner, 2001 . 
▪ L.H. Sperling, Introduction to Physical Polymer Science, 3rd Edition,  John Wiley & Sons, 2001 

▪ I. M. Ward, and J. Sweeney, An Introduction to Mechanical Properties of Solid Polymers, 2nd 

Edition, John Wiley & Sons, 2004. 

3 Cr  مقدمة للمواد المركبة MET251 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  2 فصل  الخامس  إجباري 

 متطلب  
   : المحتوى

المركبة   المواد  البالستيك  األلياف واألنسجة    -تعريف وأنواع  لتقوية  المركبة    -المستخدمة  المواد  تحليل    -طرق تصنيع 

 المحتوي  التصميم الميكانيكي مع المواد المركبة. -تقنيات اختيار المواد المركبة  -المواد المركبة باستخدام خصائص مكوناتها 
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References: 

▪ Ever J. Barbero, “Introduction to Composite Materials Design,” CRC Press, 2017 . 

▪ R. M. Jones, “Mechanics of Composite Materials”, 2nd Edition, CRC Press, 2014 . 

▪ B. Harris, Engineering Composite Materials, The Institute of Metals, London, 1986. 

▪ D. Hull, and T.W. Clyne, An Introduction to Composites Materials, Cambridge University Press, 
1996. 

3 Cr  تحليل إجهادات MET252 
 ت محاضرات  2 تمارين  -- معمل  3 فصل  الخامس  إجباري 

 متطلب  PDE181   مقاومة المواد 

 –أبعاد  بعدين وثالثة  فيت على مستويات مائلة واالنفعاال  اتاإلجهاد تحويالت -اإلجهاد واالنفعال بين القة الع : المحتوى

 –  اإلنهيارنظريات    -أبعاد  بعدين وثالثة    فيت  واالنفعاال  اتاإلجهاد  مور لتمثيلدائرة    -  العظمى  اإلجهادات واإلنفعاالت

بناءا اس االنفعالي ق -قياس اإلجهاد واالنفعال    أجهزة -تحليل اإلجهاد واالنفعال باستخدام برامج العناصر المحدودة  تطبيقات  

 الطالء.  ةقي طر - موييرطريقة  -لقياس اإلنفعالطرق الضوئية ال -المقاومة الكهربائية  على التغير فى

 المحتوي 

References: 

▪ M. Hetenyi, “Handbook of Experimental Stress Analysis”, Forgotten Books, United States, 2018 . 

▪ W. M. Hosford, Mechanical Behavior of Materials, 2nd Edition, Cambridge University Press, 
2009 . 

▪ N. E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, 4th Edition, Pearson, 2013. 

▪ T. H. Courtney, Mechanical Behavior of Materials, 2nd Edition, McGraw Hill, 2005 . 

▪ R. W. Hertzberg, Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, 4th Edition, 
John Wiley, 1996. 

3 Cr  ميتالورجيا ومعالجة المساحيق MET253 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  الخامس  إجباري 

 متطلب  MET152(  2) علوم المواد 
   : المحتوى

تصنيع المسحوق: التصنيع الميكانيكي    -المساحيق    مقدمة في ميتالورجيا المساحيق ، تعريف المسحوق ، لماذا ميتالورجيا

توصيف المسحوق: قياس    -التحكم في البنية الميكرونيه    -تصنيع المسحوق: التصنيع والتفتيت االلكتروليتى    -والكيميائي  

الجسيمات مساحة سطح    حجم   ،BET    الجسيمات بين  االحتكاك  والضغط    -،  والمزج  ,الخلط  التعبئة  تقنيات   -مسحوق 

  -تلبيد الطور المنشط والسائل   -التلبيد: نظرية التلبيد ، تلبيد الحالة الصلبة    -(  CIPلعجن ، الضغط المتساوي على البارد )ا

 المحتوي  ( . SPS( ، تلبيد بشرارة البالزما )HIPالضغط المتساوي الساكن الساخن ) -المعالجة الكاملة الكثافة 

References: 

▪ Isaac Chang, Yuyuan Zhao, “Advances in powder metallurgy: Properties, processing and 
applications”, Woodhead Publishing, 2013 

▪ R. M. German, Powder Metallurgy Science, 2nd Ed. Metal Powder Industries Federation, 1994. 

3 Cr  المواد ظاهرة االنتقال في علم MPE271 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  الخامس  إجباري 

 متطلب  

   : المحتوى
 إستاتيكا الموائع. ماهى ظاهرة اإلنتقال. قوانين البقاء. عناصر تحليل المتجه و التنسور.  –مفاهيم تمهيدية الموائع 

 نقل الزخم. اللزوجة وآليات نقل الزخم. االتزان الميكرسكوبى للزخم خالل السريان الرقائقى المستقر. الطاقة الميكانيكية.
 النقل الحراري. التوصيل الحراري وآليات نقل الطاقة الحرارية. الموازين الميكرسكوبية في السريان الرقائقى. 

 المحتوي  كتلة. النظرة الميكرسكوبية فى السريان الرقائقى.إنتقال الكتلة االنتشار وآليات إنتقال ال

References: 

▪ Venkanna, B. K. Fundamentals of heat and mass transfer. PHI Learning Pvt. Ltd., 2010. 

▪  Rajput, R. K. "a Text Book of Fluid Mechanics and Hydraulics Machines." (2020). 
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3 Cr  الكيمياء الكهربية والتآكل MET254 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  السادس  إجباري 

 متطلب  

   : المحتوى
األساسية   الكهروكيميائية  الحرارية  الكهروكيميائية    -الحركية    -الديناميكا  الكهربائية    -التقنيات  األقطاب   -تفاعالت 

أنواع التآكل ؛ التآكل العام   -حركية التآكل ؛ معدالت التآكل  -توازن الطاقة   -الكفاءة الكهروكيميائية  -الترسيب الكهربائي 

 اختبار التآكل. -التآكل بسبب درجات الحرارة العالية  -ل ؛ الحماية الكاثودية واألنودية التحكم في التآك -والموضعي 

 :References المحتوي 

▪ N. Perez,  Electrochemistry and Corrosion Science, Springer International Publishing, 2016. 

▪ C. D. Fernández-Solis et al., Fundamentals of Electrochemistry, Corrosion and Corrosion 
Protection. In: Lang P., Liu Y. (eds) Soft Matter at Aqueous Interfaces. Lecture Notes in Physics, 
vol 917. Springer, Cham, 2016. 

3 Cr  المواد السيراميكية والزجاجية MET255 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  السادس  إجباري 

 متطلب  
   : المحتوى

السيراميك   مواد  و  السيراميك  ونطاق  السيراميكية    -تعريف  المواد  والمتقدمة    -تصنيف  التقليدية  التطبيقات   -مجاالت 

السيراميكية   المواد  في  السيراميكية    -الترابط  المواد  التساهمي    -بنية  السيراميك  السيليكات    -بنية  البنية   -بنية  معلمات 

الم  -الذريه والكثافة   الغازيه    –واد السيراميكية  عمليات تصنيع  الفيزيائي    -تفاعالت الحاله   / الكيميائي  البخار   -ترسيب 

  -، االنحالل الحراري للبوليمر    Sol – Gelروابط التفاعل ، طرق السالئف السائلة ، عمليه    –أكسدة المعادن الموجهة  

المساحيق   من  السيراميك    -التصنيع  وتشكيل  المسحوق  الكهربائي    -تماسك  والتوصيل  التوصيل    -االنتشار    -االنتشار 

األنظمة الثنائية   -االتزان الطورى لبع  أنظمة السيراميك    -معامالت انتشار العيب    -االنتشار ثنائي القطب    -الكهربائي  

 آليات التقوية.  -مقاومة  السيراميك  –صالبة الكسر  -الخواص الميكانيكية: التكسير: التقصف  -ة الثالثية ، األنظم

 المحتوي 

References: 

▪ R. H. Doremus, Glass Science, John Wiley & Sons Inc., New York, 1994 . 

▪ M. Barsoum, Fundamentals of Ceramics, McGraw Hill, New York, 1997. 

3 Cr  اختيار المواد MET256 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  السادس  إجباري 

 متطلب  MET152(  2) علوم المواد 
   : المحتوى

للمنتج   البيئية  والجوانب  والتكاليف  التصنيع  وجوانب  الوظيفة  نظر  وجهة  من  المختلفة  المواد  ومقارنة  اختيار    -جوانب 

المواد   علم  في  المستقبلية  نظر    -االتجاهات  وجهة  من  المواد  الختيار  البيئية  الجوانب  وأساسيات    LCAو    LCCبع  

بالمواد  -  MIPSحسابات   الحل  لمعااجة مهام  المنتج    مبادئ  قائمة متطلبات  تبدأ من  التي  المنهجية    -بناًء على األساليب 

)تصميم قابلية التصنيع والتجميع( للمنتج يتم تقديمها وتنفيزها على تطبيقات    DFMAالقواعد األساسية لتحسين خصائص  

 تكنولوجيا الطاقة النموذجية. 
 المحتوي 

References: 

▪ M. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, 3rd Edition, Elsevier Butterworth-
Heinemann, Oxford, 3rd edition, 2004 

3 Cr المواد الحيوية MET257 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  0 فصل  السادس  إجباري 

 متطلب  

   : المحتوى
؛ الزرع  مواد  من  المركبة    سلسلة  والمواد  والبوليمرات  الزجاجي  والسيراميك  والسيراميك  المواد   -المعادن  مع  مقارنة 

االستجابة البيولوجية للمواد    -تحلل المواد بواسطة النظم البيولوجية    -المالئمة الحيوية    -الخواص الميكانيكية    -الطبيعية  

األجهزة    -مواد الحشو    -هيدروكسيباتيت    -ترميم األسنان    -المواد الخاصة بتغيير مفصل الورك بالكامل    -االصطناعية  

للزرع   القابلة  الجراحية    -الطبية  واألدوات  المعدنية  الحيوية  للمواد  السطحية  المواد    -المعالجة  على  الموافقة  خطوات 

 الحيوية الجديدة. 

 المحتوي 



 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 

 

 453 برنامج درجة البكالوريوس في هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة بنظام الساعات المعتمدة : ثاني عشرالباب ال

 

 

 

 

 

References: 

▪ C. M. Agrawal, An Introduction to Biomaterials Basic Theory with Engineering Applications, Part 
of Cambridge Texts in Biomedical Engineering, 2013. 

3 Cr  المواد النانومترية للمهندسين MET351 
 ت محاضرات  2 تمارين  -- معمل  2 فصل  السابع إجباري 

 متطلب  

   : المحتوى
 -فئات من المواد النانوية ذات تطبيقات تتراوح من تكنولوجيا المعلومات إلى التكنولوجيا الحيوية    -مقياس طول نانومتر  

أعلى   إلى  أسفل  ومن  أسفل  إلى  أعلى  من  تقنيات  متضمنه  ؛  النانوية  المواد  المحلول    -توليف  التصنيع    -كيمياء  طرق 

تقنيات   النانوية.  المواد  توصيف  ؛  والميكرسكوب  النانوي  المجس  باستخدام  الميكرسكوبى  والمسح   ، السينية  األشعة 

تأثيرات الحجم في التحكم في    -اإللكتروني ؛ الخصائص اإللكترونية والمغناطيسية والبصرية والميكانيكية للمواد النانوية  

النانوية   المواد  واألخالقية(  -خصائص  والصحية  البيئية  المخاوف  ذلك  في  )بما  في   التحديات  مواجهتها  يجب  التي 

 التطبيقات الهندسية الحديثة والمستقبلية للمواد النانوية. 

 المحتوي 

References: 

▪ D. Vollath, Nanomaterials: An Introduction to Synthesis, Properties and Applications, 2nd 
Edition, Wiley, 2013. 

3 Cr  مواد أشباه الموصالت MET352 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  السابع إجباري 

 متطلب  

   : المحتوى
الصلبة   المواد  في  والعيوب  البلورية  والبنية  الذرات  بين  الصلبة    -الترابط  للمواد  النطاق  األساسية    -نظرية  الخصائص 

حامالت زائدة غير   -ظواهر نقل الحامل    -أشباه الموصالت في التوازن    -تطبيقات أشباه الموصالت    -ألشباه الموصالت  

الموصالت   أشباه  في  ال  -متوازنة  الوصلة  التأثيرات  الموصالت:  أشباه  أجهزة   ، الخاليا    p-nبصرية  و  الترانزستور   ،

 استحداث أشباه موصالت غريبة.  –الشمسية 
 المحتوي 

References: 

▪ A. Rockett, The Materials Science of Semiconductors, Springer, 2008 

3 Cr  المواد الذكية MET353 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  السابع إجباري 

 متطلب  

   : المحتوى
مفاهيم المواد الكهرومغناطيسية والسبائك متذكرة الشكل   -الديناميكيات والضوابط  -خصائص المواد المركبة والسيراميك 

أنواع  -االستشعار والتحريك الكيميائي والميكانيكي  -الصوتيات  -اساسيات الكهرومغناطيسية  -المعالجة والخصائص  -

مبادئ تصميمات قيمة   - MRأنواع سوائل  -تصميم السبائك متذكرة الشكل  -ت معالجة اإلشارا -المستشعرات وتطبيقاتها 

 -مبادئ تقنية األلياف الضوئية  -مشكالت التصميم  - MRمخمدات   -تصميم الدائرة المغناطيسية  - MRالسوائل  

 مبادئ التصميم والتصنيع. -خصائص النظام والمكونات البصرية النشطة والتكيفية 
 المحتوي 

References: 

▪ K. Hitomi, Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing 
Technology, Production Management and Industrial Economics, Routledge, 2017 

3 Cr  توصيف المواد MET356 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  الثامن  إجباري 

 متطلب  

   : المحتوى
التأكيد على استخدام تحليل  -مبادئ وطرق تجريبية للفحص البصري واإللكتروني واألشعة السينية للمواد الهندسية 

الميكرسكوب اإللكتروني   -التحليل الطيفي ألوجير  -االختبار بالتصوير الشعاعي  -التفاصيل النانومتريه  -األشعة السينية 

 المحتوي 
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تقنيات  -والتحليل االلميكرونى  XPSإستخدام -الميكرسكوب القوة الذرية  -ر باألشعة السينية التحليل الطيفي للصو -

 FTIR - DSC - TGالتوصيف مثل 

References: 

▪ D. Goodhew, F. Humphreys, and R. Beanland, Electron Microscopy & Analysis, 3rd Edition, Taylor 
& Francis, 2001 . 

▪ B. Wilson,  and Evans, Encyclopedia of Materials Characterization, Butterworth-Heineman, 1992 . 

▪ Goldstein, et al., Scanning Electron Microscopy & X-Ray Analysis, 2nd edition, Plenum Press, 
1992 

3 Cr  تكنولوجيا األغشية الرقيقة MET357 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  الثامن  إجباري 

 متطلب  --
   : المحتوى

 –ترسيب البخار الفيزيائي ، ترسيب البخار الكيميائي    –التكون البللوري، والنمو، والحركية، والديناميكا الحرارية للمواد  
الفيلم    –  LPE, MBE, MOCVD:  األغشية الرقيقة فوق المحور   –األيونات    / ترسيب شعاع البالزما   توصيف    –تكوين 

الرقيقة   والفيزيائية  –األغشية  الهيكلية  الخصائص   ، الرقيقة  األغشية  في  والتفاعل  الشكل، :  االنتشار  التركيب،  السمك، 

التوصيل   –الخواص الكهربائية والضوئية والمغناطيسية لألغشية الرقيقة  –الخواص الميكانيكية، التجانس، حجم الحبيبات 

التطبيقات والتقنيات    –الهجرة الكهربائية    –خصائص الوسائط البينية    –تأثيرات الحجم    –غشية الرقيقة  الكهربائي في األ

أجهزة االستشعار    –أجهزة الكشف الضوئية   –  MEMSالطالئات الضوئية      –رقيقة أفالم لإللكترونيات الدقيقة    –الناشئة  

التبديل    –الذكية   للجلخ    –أجهزة  المضادة  الشمسية  ا  –الطالءات  وتقنيات    –لخاليا  التوصيل  فائقة    –   GMRأجهزة 
 . أجهزة اإللكترونيات الحيوية –أجهزة الكم والنانو  –شرائح رقيقة فائقة البنية  –بصريات متكاملة 

 المحتوي 

References: 

▪ M. Ohring, Materials Science of Thin Films: Deposition and Structure, 2nd Edition, Elsevier, 

2001. 

▪ K-N Tu, J. W. Mayer and L. C. Feldman, Electronic Thin Film Science for Electrical Engineers 

and Materials Scientists, Macmillan Publishing Company, 1992 . 

3 Cr  مواد تطبيقات الطاقة MET358 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  الثامن  إجباري 

 متطلب  --
 المحتوى:  

التقليدي   غير  الحيوي  والوقود  الجيولوجي  الشمسية    –الوقود  الطاقة  وتحويل  الكهروضوئية  الالزمة    –المواد  المواد 

 –مواد لتخزين الطاقة الكهربائية  –المواد الكهروحرارية لتحويل طاقة الحالة الصلبة  –الحتياجات طاقة الرياح المستقبلية 
 . تحديات المواد في الطاقة النووية  –مواد اإلضاءة الصلبة  –مواد إلنتاج الهيدروجين وتخزينه واستخدامه 

 :References المحتوي 

▪ W. Callister, and D. Rethwisch, Materials science and engineering : an introduction, 10th 

Edition, John Wiley  &  Sons, 2017 . 
▪ D. Ginley, S. David, D. Cahen, Fundamentals of materials for energy and environmental 

sustainability, Cambridge University Press, 2011. 

3 Cr األنظمة الميكرونية الكهروميكانيكية MET452 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  التاسع إجباري 

 متطلب  --
   : المحتوى

، الدقيقة  المستشعرات  إلى  ،    مقدمة  السوق  ، ومسح  الدقيقة  االستشعار  وأجهزة   ، الصغرى  الكهروميكانيكية  نظم  وتقييم 

الصغرى الكهروميكانيكية  النظم  مواد  .  MEMSمواد  .  وتطبيق  للنظم    MEMSخصائص  الدقيقة  اإللكترونيات  تقنية   ،

.  قنيات وقف الحفر والبنية الدقيقةت .  تكنولوجيا اآلالت الدقيقة للنظم الكهروميكانيكية الصغرى.  الكهروميكانيكية الصغرى

والكوارتز  السطحية  الدقيقة  الدقيقة.  اآلالت  المجهرية  الدقيقة.  تصنيع  الحجرية    MEMS Microsensors.  الطباعة 

بيزوريستيف.  الميكانيكية  Micromachined Microsensors.  الحرارية التسارع  مقياس  الدوران  .  تقنية  مستشعر 

MEMS  .  البوليمرMEMS   يب الكربون النانو  وأنابCNT  .  إلكترونيات الواجهة لتMEMS    وMEMS    للتطبيقات الطبية

 . الحيوية

 المحتوي 
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 :اختياريةمقررات 

 

 

References: 

▪ S. Senturia (Editor in chief), MEMS Reference Shelf, Springer, 2010 and later. 
▪ T. Jones, N. Nenadic, Electromechanics and MEMS, Cambridge University Press, 2013. 

3 Cr إعادة تدوير ومعالجة المواد الهندسية MET454 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  العاشر إجباري 

 متطلب  --

 : المحتوى
التدوير    –مقدمة   إعادة  عمليات  النفايات    –مبادئ  وتصنيفها    –توصيف  الحجم  ،   –تقليل  اليدوي  ،    الفصل  البصري  و 

 –إعادة تدوير المعادن    –الترشيح الكيميائي والبكتيري    –والمبني علي الجاذبية ، والفصل المغناطيسي والكهروستاتيكي  
الخرسانة   تدوير  المركبة    –إعادة  والمواد  البوليمرات  تدوير  والزجاج    –إعادة  الورق  تدوير  البيئي    –إعادة  األثر 

 . واقتصاديات إعادة التدوير

 :References المحتوي 

▪ Marc J. Rogoff, “Solid Waste Recycling and Processing. Planning of Solid Waste Recycling 

Facilities and Programs”, 2014. 

▪ Fernando Pacheco-Torgal, Jorge de Brito, Joao Labrincha, Vivian W.Y. Tam, Yining Ding , 

“Handbook of recycled concrete and demolition waste”, Woodhead Publishing, 2013. 

▪ V. Goodship, “Management, Recycling and Reuse of Waste Composites”, Woodhead Publishing, 

2010. 

3 Cr  عمليات التصنيع المتقدمة للمواد MET455 
 ت محاضرات  2 تمارين  1 معمل  1.5 فصل  العاشر إجباري 

 متطلب  --

   : المحتوى
عمليات تصنيع كهربائية    –عمليات تصنيع ميكانيكية غير تقليدية    –مقدمة لعمليات التصنيع غير التقليدية مع التصنيفات  

 .عمليات تصنيع كيميائية غير تقليدية –عمليات تصنيع حرارية غير تقليدية  –غير تقليدية 
 المحتوي 

References: 

▪ El-Hofy, H., and Youssef, H.A., “Machining Technology: Machine Tools and Operations”, CRC 

Press Taylor & Francis Group, ISBN-13: 978-1-4200-4339-6, (2008). 

3 Cr  مقدمة عن المواد الحديثة MET391 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
السبائك   –المواد المغناطيسية المتقدمة    –الموصالت الفائقة    –المواد الحيوية الجديدة    –التطورات الحديثة في علم المواد  

الغاز    –الفائقة   اإلنفعال    –مستشعرات  قياس  الحجمية    –مواد  نانويا  المنشأة  الكربون    –المواد  عالية    –ألياف  السبائك 

  –المواد المعدنية الجديدة والمواد الخام الطبيعية    –مواد الهندسة النووية    –السبائك المخزنة لشكلها المبدأي    –اإلنتروبيا  
 .  طرق تحليل المواد

 المحتوي 

References: 

▪ James K. Wessel, “The Handbook of Advanced Materials”, Wiley-Interscience Publisher, 2004. 

3 Cr الفيزيائية الحديثة جيا الميتالور MET392 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --
   : المحتوى

البللورات   االنفصال    –عيوب  االجهاد    –طاقة  االنفصال    –مجاالت  في    –حركة  التراص  وأخطاء  الممتد  االنفصال 

األسطح،    –اجهاد الخضوع، إجهادات القص المحللة الحرجة، العالقة بحركة االنفصال    –البلورات المعبأة بطريقة ضيقة  

  –السبائك المقساة    –التشتت    –آلية التقوية والتقسية في المواد غير الحديدية والصلب    –حدود الحبيبات والوسائط البينية  
تصميم   –آليات التغير في الشكل المصاحب للحرارة المعدني    –آليات االسترداد وإعادة التبلور    –تقسية بالشغل والتلدين  ال

 المحتوي 
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للحرارة   المصاحب  الشكل  في  التغير  ل  مقاومة  الشكل    –سبيكة  في  التغير  آلية  للكلل    –خرائط  الهندسية    –الجوانب 
الكلل عند درجات الحرارة العالية    –تشققات الناتجة عن الكلل و االنهيار الناتج  آلية ال  –التغيرات الهيكلية المصاحبة للكلل  

 . ، الزحف ، الكلل والكسر( بيتش-تأثير هول)تأثير حجم الحبيبات  على الخواص الكهربائية، قوة المادة  –

References: 

▪ R. E. Smallman, R J Bishop, “Modern physical metallurgy and materials engineering: science, 

process, applications”, Butterworth Heinemann Publisher, 1999.  

▪ R. E. Smallman, A.H.W. Ngan, “Physical Metallurgy and Advanced Materials”, Butterworth 

Heinemann Publisher, 2007. 

3 Cr  المعالجة الحرارية MET393 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
وحدات المعالجة الحرارية    –أساسيات المعالجة الحرارية   –المعدنية وغير المعدنية  :  الخصائص الحرارية للمواد  –مقدمة  

فوائد وصعوبات المعالجة    –تطوير أنظمة المعالجة الحرارية    –عمليات المعالجة الحرارية    –تقنيات المعالجة الحرارية    –

المعالجة الحرارية للمنتجات    –الحرارة معالجة المنتجات المعدنية    –تصميم وإدارة أنظمة المعالجة الحرارية    –الحرارية  

المعالجة الحرارية للحديد   –المعالجة الحرارية لصلب العدة    –صلب وسبائك الصلب  المعالجة الحرارية لل  –غير المعدنية  

للسبائك  –الزهر   الحرارية  الحديدية  :  المعالجة  وغير  للمسبوكات    –الحديدية  الحرارية  الحرارية    –المعالجة  المعالجة 

اآلالت   في  الدورانية  للمعادن    –لألجزاء  الكيميائية  الحرارية  الحرارية  استخ  –المعالجة  المعالجة  في  الليزر  تقليل   –دام 

الشكل   المواد    –التغير في  الحرارية على خواص  المعالجة  الحرارية    –تأثيرات  للمعالجة  مراقبة جودة    –أنظمة األمان 

 . عمليات المعالجة الحرارية

 المحتوي 

References: 

▪ Bryson, William E., “Heat treatment : master control manual”, Hanser Fachbuchverlag 

Publisher, 2015. 

▪ Ashok Sharma, C. P. Sharma, and T. V. Rajan, “Heat Treatment Principles and Techniques”, 2nd 

Edition, 2011. 

3 Cr  ميكانيكا األوساط المتصلة MET394 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --
   : المحتوى

الكارتيزية   التنسورات  التنسور    –أساسيات  أنظمة إحداثيات أويلر    –تعريف االنفعال    –نظرية جرين غاوس    –مشتقات 

القطبي    –والغرانج   االحداثيات  الشكل    –نظرية  في  التغير  األساسي    –معدل  الخطي    –االنفعال  التوافق    –معادالت 
اإلجهاد   واالسمية    –تعريف  كوتشي  التوازن    –اجهادات  والزاوية  :  قوانين  الخطية  الحركة    –الكتلة    –الطاقة    –قوة 
األسطح المفردة في الوسائط المتصلة   –نظرية نقل رينولدز    –اإلجهاد االنحرافى والهيدروستاتيكي    –االجهادات الرئيسية  

األو  – المتصلة  القانونان  للوسائط  الحرارية  للديناميكا  والثاني  الحالة    –ل  مقترنة    –معادالت  حرارية  حالة    –ميكانيكا 

أساسيات السلوك    –.(  التواجد ، الفعل المحلي ، الموضوعية ، إلخ)  –القيود األساسية على القوانين التعويضية    –الحدود  

أساسيات ميكانيكا االنهيار في االوساط المستمرة باستخدام    –تغيرة  المبادئ الم  –تماثالت المواد    –الخطي المرن للجوامد  

 . متغيرات الحالة الداخلية

 المحتوي 

References: 

▪ Reddy J.N., “An Introduction to Continuum Mechanics”, Cambridge University Press, 2013. 

▪ Ahmed A. Shabana, ”Computational Continuum Mechanics”, 3rd Edition, Wiley Publisher, 2018. 

3 Cr  التقييم الغير مدمر للهياكل و المواد MET395 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --
   : المحتوى

الفحص البصري وفحص    –مراجعة ميكانيكا الكسور    –مراجعة المرونة الخطية    –(  NDE)مقدمة في التقييم غير المدمر  

المغناطيسية    –األصباغ   الجسيمات  اإلشعاعي    –فحص  الصوتية    –الفحص  فوق  بالموجات  التيارات    –الفحص  فحص 

 . المضمن SHMمستشعر  – SHMديناميكا   –( SHM)مقدمة لمراقبة الصحة اإلنشائية  –الدوامية 

 المحتوي 
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References: 

▪ Grandt, A. F. (2004). Fundamentals of structural integrity: Damage tolerant design and 

nondestructive evaluation. London: Wiley. 

3 Cr  تصميم التجارب MET396 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
للتصميم    –مقدمة   التغاير  :  التجريبياألساسيات اإلحصائية  التباين، وتحليل   –االختبارات اإلحصائية األساسية، وتحليل 

  –التفاعالت في العمليات    –القياسات، وخصائص الجودة، والعشوائية، والتكرار، والقوالب  :  أساسيات التصميم التجريبي
التجريبي التصميم  ومرح:  مراحل  التنفيذ،  ومرحلة  التصميم،  مرحلة  التخطيط،  التحليل  مرحلة  التحليلية    –لة  األدوات 

التجريبي   الفرز    –للتصميم  تماًما    –تصميمات  عشوائية  القوالب  –تصميمات  العشوائية، :  تصميمات  القوالب  تصميم 

وتصميمات القوالب غير المكتملة، وتصميمات المربعات الالتينية، وتصميمات المربعات اليونانية الالتينية، وتصميمات  

المربعة   التصاميم    –يودن  الكاملة  الجزئية    –العوامل  العوامل  المتشابكة    –تصميمات  الموثوقة    –التصاميم    –التصاميم 
المنقسمة   الوحدات  المنقسمة   –تصميمات  المجموعات  المستجيبة    –  تصاميم  األسطح  المقاييس   –تصميمات  تصاميم 

 . الحاالت الهندسية –االستجابات المتعددة   –المتكررة 

 المحتوي 

References: 

▪ Douglas C. Montgomery, “Design and Analysis of Experiments”, 9th Edition, Wiley Publishers, 

2017. 

▪ A. Dean, M. Morris, J. Stufken, D. Bingham, “Handbook of design and analysis of experiments”, 

CRC Press, 2015. 

3 Cr   ة المرتفعمواد درجات الحرارة MET397 

 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  السابع اختيارى 

 متطلب  

   : المحتوى
المرتفعة   الحرارة  درجات  تطبيقات  في  المستخدمة  المواد  على  عامة  باستخدام    -نظرة  المرتبطة  والمشكالت  الظواهر 

والتعب ، والزحف ، واألكسدة    : اللدونة ،درجات الحرارة المرتفعة  المواد عند  سلوك  –المواد في درجات حرارة عالية  

المعتمده على النيكل   قةئ السبائك الفاالمعادن المقاومة للحراره ، والمعادن البينية ، والصلب المقاوم للصدأ ، و    -والتآكل  

آليات المعالجة    -نظرية السبائك    -، والمواد السيراميكيه ، والسيرميت لتطبيقات درجات الحرارة المرتفعة    -والكوبالت  

 . ألكسدة و الحاجز الحراريلالطالء المقاوم  –رارية والتصليد الح
 المحتوي 

References: 

▪ The Superalloys: Fundamentals and Applications, Roger C. Reed Cambridge University Press, 
New York, NY, 2006 

3 Cr  النمذجة والمحاكاة للمواد MET398 
 ت محاضرات  2 تمارين  -- معمل  2 فصل  السابع اختيارى 

 متطلب  

   : المحتوى
 -مقدمة في الفروق المحدودة وطرق العناصر المحدودة  -نمذجة عمليات المواد المختلفة باستخدام تقنيات الحجم المحدود 

النمذجة   -الروابط بين النمذجة الميكروسكوبيه والماكروسكوبية  -محاكاة تطور البنيه الميكرونيه باستخدام االليه الخلوية 

القيود على النمذجة العددية في   -وتحليل الحساسية كأدوات مساعدة للمحاكاة العددية  التقريبية ، وتحليل عدم اليقين ،

 المحتوي  عمل المشروع مستمد من المشاكل الحالية في معالجة المواد.  -المشاكل العملية 
References: 

▪ S. Kobayashi, S.I. Oh, and T. Altan, Metal Forming and the Finite-Element Method, Oxford 
University Press, 1989 . 

▪ D. R. Poirier, G. H. Geiger, Transport Phenomena in Materials Processing, TMS, 1994 
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3 Cr  تصميم الماكينات PDE391 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
، التصميم  االستاتيكى  طرق  التحميل  حاالت   ، واإلنشاء  التصميم  تفاصيل  على  المؤثرة  معامل  العوامل   ، والديناميكي 

القابلة للفك : الوصالت  بها ، تصميم الوصالت   -، الريش والخوابير والتضليع    المقلوظة  األمان ، اإلجهادات المسموح 

اللصق    ، البرشام   ، اللحام  الدائمة:  الوصالت  ،   -تصميم  القوى  قالووظ   ، الزنبرك   : الماكينات  أجزاء  بع   تصميم 

تطبيقات    -دروليكية وبضغط الهواء  تصميم وإنشاء االسطوانات الهي   -  التسرب المواسير واألوعية رفيعة الجدار ، موانع

 التصميم.  اباتالكمبيوتر في حس
 المحتوي 

References: 

▪ R. Budynas, K. Nisbett, “Shigley's Mechanical Engineering Design,”, 11th Edition, McGraw-Hill 

Education; 2019. 

3 Cr  كينماتيكا اآلليات والروبوت PDE392 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
الكينماتيكا  والروبوتات  مقدم  -أساسيا ت  الوضع والسرعتحليل كينماتيك  -ة لآلليات   : لآلليات  مجموعات   -والتسارع ةي 

الروبوت    اكينماتيك  -ما ت  الكا  -ومسامير القدرة    كينيماتيكا األحزمة والسالسل،  -التروس : البسيطة، المركبة ، الكوكبية  

 المحتوي  ي تحليل اآلليات، مشرو ع ي فاستخدام الحاسب اآلل -تطبيقات ودراسا ت الحالة  -على مستوى 

References: 

▪ R. Norton, “Design of Machinery”, 6th Edition, McGraw-Hill Education, 2019. 

3 Cr  المواد المتدرجة وظيفيا MET491 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
وظيفيا   المتدرجة  المواد  التقليدية    –تاريخ  المواد  مع  وظيفيا    –مقارنة  المتدرجة  المواد  وخصائص  البنية    –توصيف 

المتدرجة   وظيفيا    –المجهرية  المتدرجة  المواد  وتصنيع  المواد    –معالجة  للمواد  والتالمس  والكسر  التطبيقات  مشاكل 

المبني االحتراق    –المتدرجة وظيفيا   التصنيع  بتقنيات  الحصول عليها  تم  التي  المتدرجة وظيفيًا  اللدونة    –المواد  محاكاة 

ائية و المتدرجة  تحليل االلتواء الحراري للصفائح الرباعية الجوانب المستقيمة العشو  –الحرارية للمواد المتدرجة وظيفيا   

محاكاة انتشار الشقوق شبه الساكنة في    –االستجابة الميكانيكية للمواد المتدرجة وظيفيا من المعدن و السيراميك    –وظيفيًا  

 المحتوي  . المواد المصنفة وظيفيًا لتطبيقات تقويم العظام –المواد المتدرجة وظيفيا 

References: 

▪ Rasheedat Modupe Mahamood, Esther Titilayo Akinlabi, “Functionally Graded Materials”, 

Springer International Publishing, 2017. 

▪ Isaac Elishakoff, Demetris Pentaras, Christina Gentilini, “Mechanics of Functionally Graded 

Material Structures”, World Scientific Publishing, 2015. 

▪ Ebrahimi F., “Advances in Functionally Graded Materials and Structures”, 2016. 

3 Cr  المسامية المواد MET492 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
تصنيع السيراميك المسامي   –المعادن المسامية الخاصة    –تطبيقات المعادن المسامية    –تصنيع المعادن المسامية    –مقدمة  

المسامي    – السيراميك  الرغوي    –تطبيقات  البوليمر  الرغوي    –إنتاج  البوليمر  التوصيف  –تطبيقات  العوامل  :  طرق 

 المحتوي  . األساسية والخصائص الفيزيائية

References: 

▪ Peisheng Liu Ph.D., Guo–Feng Chen, “Porous Materials: Processing and Applications”, 
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Butterworth Heinemann Publisher, 2014 

▪  Pascal Van Der Voort, Karen Leus, Els de Canck, “Introduction to Porous Materials”, Wiley 

Publisher, 2019. 

3 Cr  النانو للمواد مقدمة في ميكانيكا MET493 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
النانو   الدقة    –مقدمة في ميكانيكا  القوة عالية  النانو اإلضافية    –مطيافية  القوة مقابل    –مكونات أجهزة ميكانيكا  منحنيات 

  –ميكانيكا الخلية الواحدة    –المشغوالت والتطبيقات  :  AFM IIتصوير    –(  AFM)تصوير مجهر القوة الذرية    –المسافة  
  –الجزيء    –الوصف الكمي القوى داخل الجزيئات وبين الجزيئات    –مقدمة نوعية للقوى داخل الجزيئات وبين الجزيئات  

االلتصاق المماثل لقدم البريص :  فان دير فالس في العملقوى    –الغرويات والجهود بين الجسيمات    –التفاعالت السطحية  

 المحتوي  . الجوانب النظرية الختبار الصالدة النانوي –( EDL)الطبقة المزدوجة الكهربائية  –

References: 

▪ Peisheng Liu Ph.D., Guo–Feng Chen, “Porous Materials: Processing and Applications”, 

Butterworth Heinemann Publisher, 2014 

▪  Pascal Van Der Voort, Karen Leus, Els de Canck, “Introduction to Porous Materials”, Wiley 

Publisher, 2019. 

3 Cr  الكسور و الكلل في المواد الهندسية PDE491 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
الكسور    –مقدمة   للكسور    –ميكانيكا  المجهرية  المجهرية    –الميكانيكا  البنية  و    –تأثيرات  البينية  ميكانيكا كسورالوسائط 

مناهج العمر الكلي للكلل   –االلية المجهرية لبداية شقوق الكلل في المواد الممطلية و القصفة  –ألية المتانة  –موضع المتانة 

نمو شقوق الكلل في    –نمو شقوق الكلل في المواد القصفة    –نمو شقوق الكلل في المواد الممطلية  المعدنية و السبائك    –

دراسات   –الكلل عند الوسائط البينية  –كلل الصدأ و كلل التغير في الشكل عند درجات الحرارة العالية  –المواد البوليمرية 

 . الحالة
 المحتوي 

References: 

▪ Campbell, F. C. (2012). Fatigue and fracture understanding the basics. Materials Park, OH: 

ASM International. 

3 Cr  التصنيع باالضافة PDE492 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
الصناعات    –استخدامات األجزاء المصنعة باالضافة    –العناصر األساسية للتصنيع باالضافة    –تعريف التصنيع باالضافة  

–   ASTMمعايير الت  –عمليات التصنيع باالضافة    –أدوات التصميم باستخدام الحاسب    –المستخدمة للتصنيع باالضافة  
مصادر المدخالت و خصائصها    –ميزات التصنيع باالضافة عن التقليدي  م  –العمليات الثانوية    –مواد التصنيع باالضافة  

  –بثق المواد    –صهر سرير المساحيق    –البلمرة الضوئية في االواني     –تعديل الملف    –عمل ملف الشرائح الطبقية    –
المواد   المرابطة    –حقن  المادة  ال  –حقن  المهجنة    –  رقائقتصفيح  بالطاقة    –األنظمة  الطبقات  الكتابة    –الموجهة  عمل 

المواضيع     –أنظمة الجودة للتصنيع الطبقي    –أعمال و اقتصاديات التصنيع الطبقي    –تصميم التصنيع الطبقي    –المباشرة  

 . و القضايا الحديثة للتصنيع الطبقي

 المحتوي 

References: 

▪ Gibson, Ian, Rosen, David, and Strucker, Brent. Additive Manufacturing Technologies: 3D 

Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, Second Edition. Springer, 2015. 
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3 Cr  مواد تخزين الطاقة الكهربائية MET494 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
الكهربائية   الطاقة  تخزين  عن  البطاريات    –مقدمة  عن  الحرارية    –خلفية  و  الكهروكيميائية  الطاقة  بين  بنية   –مقارنة 

للخلية  :  البطارية الميكانيكي  الرئيسية    –الهيكل  البطاريات  الرصاص    –كيمياء  حم   و    –بطاريات  النيكل  بطاريات 

المعدني   البطارية    –الهيدريد  نظام  ومحاكاتها    –تكامل  البطاريات  التدوير   –تحليل  إعادة  قضايا   ، الثانوي  االستخدام 

أوضاع  :  السالمة  –معايير البطارية واختبارها    –تقدير حالة البطارية    –شواحن البطاريات    –والتخلص من البطاريات  

 . لطاقة الكهربائية المستقبليةتقنية تخزين ا –أداء تطبيق بطارية السيارة  –االنهياراألساسية 
 المحتوي 

References: 

▪ Passerini, S. (2020). Batteries: Present and future energy storage challenges. Weinheim, 

Germany: Wiley–VCH. 

3 Cr  علم المواد العازلة كهربائيا MET495 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
المواد   –الشحنة الفضائية  –استرخاء العازل في المواد البوليمرية  –فيزياء العوازل المشحونة  –فيزياء العازل الكهربائي 

الماسح   اإللكتروني  المجهر  في  اإللكترون  إشعاع  تحت  المواد    –العازلة  في  الكهربي  العزل  وانهيار  األولية  الظواهر 

 المحتوي  . استجابة مادة عازلة لشحنة كهربائية –الصلبة 

References: 

▪ C. Kittel, Introduction to solid state physics, Wiley, 2004. 

3 Cr لكترونيات الضوئية باشباه الموصالت اإل MET496 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
  Fermi، وكثافة الحاالت ، واحتماالت حركة االلكترونيات ، ومستوى    k–Eنطاقات الطاقة في المواد الصلبة ، ومخطط  

شبه   وصلة    Fermiومستويات  و   ،n–p    وصلة و   ،Schottky    االومية أشباه الوصلة  الكهروضوئية  المواد    ،

. معدالت االنبعاث واالمتصاص ، Quantum Wellsالموصالت ، تعديل مدى الفجوة فيها، الهياكل غير المتجانسة و  

الكهربائي.   بالتاثير  الضوء  انبعاث  الليزر.  مكبر   ، المحفز  باالنبعاث  التكبير  والمواد  LEDشرط  الجهاز  هيكل   :

صالت: الهيكل األساسي والنظرية وخصائص الجهاز ؛ التعديل الضوئى. ليزر الكم. الليزر  والخصائص. ليزر أشباه المو

لألسطح   )  –DBRو    –DFBالباعث  معه.  VCSELوالعمودي  والتعامل  الجهاز  تغليف   . الليزر  صفائف  موحد  ؛   )

تصاص الكهربائي . بع  التطبيقات ، تاثير ستارك المحدود الكمي واالم  SOAالمضخمات الضوئية ألشباه الموصالت  

الكشف   في  الضوضاء  الضوء.  تاثير  تحت  الواحدة  الوصلة   ، الضوئية  الموصالت   ، الضوئية  الكشف  أجهزة  أنواع 

 .الضوئي الترانزستورات الضوئية والخاليا الشمسية وأجهزة التحكم عن بعد. الدوائر المتكاملة الكهروضوئية 

 المحتوي 

References: 

▪ B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, Inc., 2nd Ed. 

(2007), Ch.16, 17, and 18. 

3 Cr  مقدمة لشاشات العرض MET497 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --
   : المحتوى

المقرر سيتناول أساسيات أجهزة العرض اإللكترونية ، بما في ذلك البلورات السائلة ، واإلضاءة الكهربائية ، والبالزما ، 

سيتمكن   في نهاية هذه الدورة ،.  والصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء ، والشاشات القائمة على الترطيب الكهربائي

المتعلمون من اختيار تقنية العرض وتنفيذ التصميم األساسي للشاشة والحصول على فهم شامل للمبادئ األساسية التي تدفع 

 . ايضا المقرر سيتناول أساسيات شاشات الكريستال السائل ، المستخدمة في معظم شاشات الكمبيوتر. عملية العرض

 المحتوي 
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 والميداني العمليالمشروع والتدريب 

 

References: 
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3 Cr  الطاقة الشمسية الكهروضوئية MET498 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
هذه المقرر حول المواد واألجهزة الشمسية الكهروضوئية ، وتغطي الفيزياء األساسية للمواد وكذلك األجهزة ، ومختلف  

المعلقة  المواد  مناقشة  تليها  األجهزة  تصنيع  لجوانب  موجزة  مناقشة  مع  وحالتها  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  تقنيات 

القياس التقنيات وتقنيات  والتوليد  مقدمة وأسا .  وقضايا  النقل  الموصالت  الفيزياء األساسية ألشباه  الشمسي  سيات اإلشعاع 

الشمسية   الكهروضوئية  لألجهزة  األساسية  الخصائص  الموصالت  أشباه  تقاطعات  الموصالت  أشباه  في  التركيب  وإعادة 

 . الجيل األول الخاليا الشمسية الجيل الثاني الخاليا الشمسية الجيل الثالث الخاليا الشمسية

 المحتوي 

References: 

▪ Peter Würfel , Physics of Solar Cells: From Basic Principles to Advanced Concepts 2nd ed., 2010. 

3 Cr  الميكروسكوب االكتروني و نظرية الحيود MET499 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --
   : المحتوى

نموذج القناة ثنائي    –الحيود الديناميكي    –  SEM – TEM – HREM – STEM  –نظرية التصوير    –المجهر اإللكتروني  

 . قياسات كثافة الشحنة  –الهياكل الحجمية  –بنية السطح  –علم البلورات اإللكتروني  –األبعاد 
 المحتوي 

References: 

▪ Brent Fultz, James M. Howe, “Transmission Electron Microscopy and Diffractometry of 

Materials”, Springer Publisher, 2007. 

3 Cr  الترايبولوجيا PDE493 
 ت محاضرات  2 تمارين  2 معمل  -- فصل  -- اختياري

 متطلب  --

   : المحتوى
الهندسية    –مقدمة   الهرتيزي    –األسطح  البيضاوي  التالمس    –التالمس  الخشنة    –الهرتيزي  المساحة    –تالمس األسطح 

الفعلية   المعادن    –المتالمسة  التأكل    –المزلقات الصلبة    –احتكاك  التزييت  –ألية  الهيدروديناميكية، و :  أنظمة  المختلطة، 

 –ترايبولوجيا السيراميك  –ترايبولوجيا البوليمرات  –الدرجة األولي و الثانية : معادالت رينولد –الهيدروديناميكية المرنة 
 المحتوي  . تطبيقات –ترايبولوجيا المواد المركبة 

References: 

▪ Ian Hutchings, Philip Shipway, “Tribology. Friction and Wear of Engineering Materials”, 2nd 

Edition, Butterworth–Heinemann Publisher, 2017. 

0 Cr ( 1)  تدريب MET258 
 ث محاضرات  -- تمارين  -- معمل  -- فصل  الصيف  إجباري 

 متطلب  ساعة معتمدة  95إنجاز 

 تخصص  متطلبات هندسية

، خالل فترة حوالي أربعة    ساعة   120  يستمر التدريب لما مجموعه.  المنشآت الصناعية ذات الصلة بالبرنامجب التدريب  

زيارة متابعة واحدة على األقل إلى مكان التدريب وتقديم تقرير رسمي عن أداء ب التدريب في البرنامج  مشرف يقوم . أسابيع

التدريب(.  المتدربين)المتدرب   أثناء  الطالب  أداء  عن  رسميًا  تقريًرا  الصناعية  المؤسسة  في  المرشد  الطالب  .  يقدم  يقدم 

ميًا وعرًضا تقديميًا ليتم تقييمهما من قِبل لجنة مكونة من ثالثة أعضاء يكون أحدهم ممتحنًا خارجيًا معينًا من  تقريًرا رس

 . رسوب(  / نجاح )  كمتطلب التدريب الميدانى تقييميتم . الصناعة أو كليات الهندسة األخرى

 المحتوي 
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0 Cr (2)  تدريب   MET359 
 ث محاضرات  -- تمارين  -- معمل  -- فصل  الصيف  إجباري 

 متطلب  MET258 (1) ميدانيتدريب 

 تخصص  متطلبات هندسية

ساعة ، خالل فترة حوالي أربعة     120  يستمر التدريب لما مجموعه.  المنشآت الصناعية ذات الصلة بالبرنامجب التدريب  

زيارة متابعة واحدة على األقل إلى مكان التدريب وتقديم تقرير رسمي عن أداء ب التدريب في البرنامج  مشرف يقوم . أسابيع

التدريب(.  المتدربين)المتدرب   أثناء  الطالب  أداء  عن  رسميًا  تقريًرا  الصناعية  المؤسسة  في  المرشد  الطالب  .  يقدم  يقدم 

عضاء يكون أحدهم ممتحنًا خارجيًا معينًا من  تقريًرا رسميًا وعرًضا تقديميًا ليتم تقييمهما من قِبل لجنة مكونة من ثالثة أ

 . رسوب(  / نجاح )  كمتطلب التدريب الميدانى تقييميتم . الصناعة أو كليات الهندسة األخرى

 المحتوي 

2 Cr   ( 1)مشروع تخرج MET451 
 ث محاضرات  1 تمارين  2 معمل  3 فصل  9 إجباري 

 متطلب  ساعة معتمدة 125إنجاز 

 تخصص  متطلبات هندسية

العملية في بع  جوانب هندسة المواد.    على مشروع خاضع لإلشراف   الخبرة  مجموعات من الطالب يهدف إلى توفير 

تعلموها في    المشروعيطبق طالب   التي  يُتوقع من    السابقة  المقرراتالمعرفة والمهارات  لحل مشكالت هندسية حقيقية. 

وتحديد مواصفات المشروع    للدراسات السابقة فى موضوع المشروعمسح    عمل الطالب تحديد المشروع وتحديد أهدافه و

الالزمة   المواد  والتحليل األولي والحصول على  النمذجة  ببع   يقوموا  أن  أيًضا  المتوقع  التصميم. ومن  واختيار طريقة 

 روع. يتم تقديم تقرير مهني والدفاع عنه من قبل الطالب في نهاية المشروع. إلنجاز المش

 المحتوي 

3 Cr   ( 2)مشروع تخرج MET453 
 ث محاضرات  1 تمارين  0 معمل  6 فصل  10 إجباري 

 متطلب  MET451   (1)مشروع تخرج 

 تخصص  متطلبات هندسية

العملية في بع  جوانب هندسة المواد.    على مشروع خاضع لإلشراف   الخبرة  مجموعات من الطالب يهدف إلى توفير 

تعلموها في    المشروعيطبق طالب   التي  يُتوقع من    السابقة  المقرراتالمعرفة والمهارات  لحل مشكالت هندسية حقيقية. 

وتحديد مواصفات المشروع    وعللدراسات السابقة فى موضوع المشر مسح    عمل الطالب تحديد المشروع وتحديد أهدافه و

الالزمة   المواد  والتحليل األولي والحصول على  النمذجة  ببع   يقوموا  أن  أيًضا  المتوقع  التصميم. ومن  واختيار طريقة 

 إلنجاز المشروع. يتم تقديم تقرير مهني والدفاع عنه من قبل الطالب في نهاية المشروع. 

 المحتوي 



 

 الباب الثالث عشر
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  التعريفًبالبرنامج: أولاً

التحول   لمواكبة عصر  المنصورة  جامعة  الهندسة،  كلية  وذلك  الرقميتسعى  المستدامة   في،  التنمية  يواكب خطة  إطار 

  االصطناعي امتد ليشمل تقريبا كل مجاالت الحياة، فإن برنامج هندسة الذكاء  االصطناعي، وحيث أن تأثير الذكاء 2030

التحكم   ونظم  والبرمجيات  والحاسبات  المتقدمة  اإللكترونيات  تخصصات  بين  الجمع  يريد  لمن  متطورا  تخصصا  يقدم 

المتقدمة، حيث يهدف البرنامج إلعطاء الطالب معلومات اساسية مناسبة في مختلف التخصصات الهندسية المذكورة، كما  

الذات التعلم  القدرة على  الطالب  بإكساب  البرنامج  أي تخصص ألجل  يقوم  في  قد يحتاجه من معلومات  ما  ي، الستكمال 

التطور   مواكبة  على  بالقدرة  البرنامج  خريجو  يتمتع  حيث  فيه،  التطور  لمتابعة  أو  محددة  تطبيقية  مشكلة  مع  التعامل 

الحياة   فيمة  ، مرورا باألنظمة اإللكترونية المستخدالحكوميمن األداء    ، من أجل االرتقاء بكل المجاالت بدء  التكنولوجي

 . ساميا   تمثل هدفا    التياليومية، وحتى المدن الذكية 

يُساعد الذكاء االصطناعي على تعزيز قُدرات األعمال في جميع المجاالت، ويُعطي الشركات القدرة على إظهار جميع  

يزيد من قيمتها، ويساهم إمكانياتها، واالرتقاء بها إلى أعلى المستويات؛ حيث يزيد من كفاءة األعمال وسرعة تنفيذها، و

في تطّور األعمال باستمرار، كما يزيد من عدد الُمتفاعلين مع هذه األعمال، بسبب التطّور المستمر لألدوات والبرمجيات  

الُمتعلقة به، وقد أحدَث استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي ثورة كبيرة في مجال صناعة السيارات؛ فمثال  تستخدم برامج  

ذاتية من جوجل تقنيات الذكاء االصطناعي، كما تستخدمها شركات النقل اللّوجستية لتقليل نسبة الحوادث، وتخفيف القيادة ال

االزدحام المروري، كما تُستخدم تطبيقات الذكاء االصطناعي في مواقع التجارة اإللكترونية، للحصول على صورة واضحة  

تقديم التوصيات، وفى سياق آخر تَستخدم شبكات التواصل االجتماعي لسلوك العُمالء في عمليات الشراء عبر المواقع، و

تطبيقات الذكاء االصطناعي للكشف عن وجود اختراق لصور المستخدم، كما تم استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي  

الُمرّكزة، والفحص الطبي  فيللحد من التحديات   العناية  و تحسين سير   مجال الرعاية الصحية كالتنبّؤ بتحويالت وحدة 

 . العمل السريري والتنبؤ باألمراض الُمكتسبة من المستشفيات

وفى إطار المنافسة على مواكبة علوم المستقبل ومجابهة التحديات ووضع الحلول الذكية لها، قامت كلية الهندسة، جامعة  

البرنامج   هذا  بدمج  األسمى  فيالمنصورة،  الهدف  لتحقيق  بها،  الجديدة  البرامج  مهندس    منظومة  أجل  من  إنشائه،  من 

متكامل، في إطار برنامج عصري، يتبنى مفهوم التعلم مدى الحياة من خالل تطبيق نظام الساعات المعتمدة وتنمية القدرات  

 . في مختلف التخصصات التي تخدم هذا التخصص البيني

المتعددة الهادفة لحل مشاكل محددة    وأخيرا وليس آخرا، يركز البرنامج على التعلم من خالل دراسات الحالة والمشاريع

الهندسية األخرى، وهو ما يمثل  الحال في عدد من التخصصات  الحياة، غير مكتف بمشروع تخرج واحد كما هو  في 

 . عنصرا آخر من عناصر التميز
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اً  معلوماتًأساسيًة: ثانيا

 : رؤيةًالبرنامج. 1

 . وتطبيقاته االصطناعيفي مجال هندسة الذكاء  وإقليميا   الوصول الى مرتبة اإلبداع والريادة محليا  

 : رسالةًالبرنامج. 2

الذكاء االصطناعي   قادرة   ومهنيا    وتكوين كوادر هندسية مؤهلة علميا    وتطبيقاته،اعداد مهندس متميز في مجال هندسة 

  خدمة للمجتمع وتنمية البيئةالمنافسة في كبرى المؤسسات التي يعتمد مجال عملها على التكنولوجيا المتطورة،  على

 : أهدافًالبرنامج. 3

 . والمهنيالصعيد األكاديمي  علىعالية في حل المشاكل  ومهاراتاكساب المهندس قدرات  •
 . المهندسلدي  والمنطقيتطوير مهارات التفكير التحليلي  •
للعمل في تصيميم وتنفيذ األنظمة  االصيطناعيمجال الذكاء   فيخلق جيل من المهندسيين من ذوي الخلفية الجيدة  •

 . االصطناعيتعتمد على الذكاء  التيالمركبة 
ل في المؤسيييسيييات المصيييممة والمنفذة إعداد كوادر هندسيييية على درجة عالية من القدرة العلمية والمهنية للعم •

 . ودوليا   محليا   االصطناعيللتطبيقات المعتمدة على الذكاء 
 . تحقيق التكامل بين التخصصات الهندسية في المجالين البحثي والتطبيقي •
العمل على تطوير البحوث الهندسييية الخاصيية بتعديل وتحسييين األسييس التكنولوجية فى تطبيقات هندسيية الذكاء   •

 . ياالصطناع
 . فى شتى المجاالت الحياتية االصطناعيخدمة المجتمع من خالل تطبيقات الذكاء  •

 : مواصفاتًخريجًالبرنامج. 4

 : على قادرا   االصطناعييجب أن يكون خريج برنامج هندسة الذكاء 

 . االصطناعيتطبيق المعارف والنظريات العامة والمتخصصة في مجال هندسة الذكاء  •
الذكاء  • هندسة  تخصص  سياق  في  بها  التنبؤ  يمكن  ال  أو  يمكن  التي  المشكالت  لحل  النقدي  التفكير  استخدام 

 . مع األخذ في االعتبار لكافة المتغيرات االصطناعي
 . االصطناعيي مجال هندسة الذكاء اتقان مجموعة موسعة من المهارات المتخصصة ف •
 . التقييم النقدي لنتائج المهام المنجزة وبناء الخبرات التقنية •
 . تحديد المخاطر المهنية وسبل تقليلها •
 . تطبيق مقاييس فعاليات التكلفة •
 . االصطناعيإدارة السياقات المعتادة وغير المعتادة في مجال هندسة الذكاء  •
 . ديا لتناول التحديات المهنية واألكاديمية بطريقة مبتكرة استخدام الوسائل الرقمية والمي •
 . الدراسة والعمل بشكل مستقل تحت إطار القواعد والنظم العامة •
 . االصطناعياتخاذ قرارات صحيحة في سياق هندسة الذكاء  •
 . تحمل المسئولية عن نفسه وعن فريق العمل •
 . االستغالل األمثل وتنمية مصادر مكان العمل •
 . يات العملتطبيق أخالق •
 . االصطناعيتطبيق معايير ضمان الجودة في كافة اإلجراءات المتعلقة بهندسة الذكاء  •
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  5NARS 2018. كفاءاتًخريجًالبرنامجًطبقاًللمعاييرًالقوميةًاألكاديميةً

A1. Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying engineering fundamentals, 
basic science, and mathematics. 
A2. Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyze, and interpret data, 
assess, and evaluate findings, and use statistical analyses and objective engineering judgment to draw 
conclusions . 
A3. Apply engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet specified needs 
with consideration for global, cultural, social, economic, environmental, ethical, and other aspects as 
appropriate to the discipline and within the principles and contexts of sustainable design and 
development . 
A4. Utilize contemporary technologies, codes of practice, and standards, quality guidelines, health and 
safety requirements, environmental issues, and risk management principles. 
A5. Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of learning. 
A6. Plan, supervise, and monitor implementation of engineering projects, taking into consideration other 
trades requirements. 
A7. Function efficiently as an individual and as a member of multi-disciplinary and multicultural teams. 
A8. Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of audiences using 
contemporary tools  . 
A9. Use creative, innovative, and flexible thinking and acquire entrepreneurial and leadership skills to 
anticipate and respond to new situations . 

A10. Acquire and apply new knowledge, and practice self, lifelong and other learning strategies.

 (B1) Preparing and refining data for use in AI applications 
(B2) Measuring the performance of artificial intelligence systems for the purpose 
of their development 

     (C1) Designing artificial intelligence systems to solve complex problems in 
various fields 

  (C2) Building artificial intelligence systems using modern tools 
    (C3) Application of artificial intelligence systems in various applicationsً

ً

 نظامًتكويدًالمقرراًت: ثالثا

يتم تكويد المقررات طبقا للشيكل التالي، ويرتب  المقرر بالقسيم العلمي الذي يطرحه، ويكون الجزء األول من كود المقرر  

هو كود القسييم العلمي، ويتكون الجزء الثاني من كود المقرر من ثالثة أرقام يمثل أولها المسييتوى، بينما يمثل الرقم الثاني 

لمي، ويعبر الرقم الثالث عن مسيلسيل للمقررات في التخصيص الدقيق بنفس الفرقة،  رقم التخصيص الدقيق داخل القسيم الع

ال تدل جميع هذه األحرف على التخصيصيات التي تعطى فيها الدرجة فبعايها يمثل متطلبات جامعة أو متطلبات هندسيية  

 (. 1)أو مقررات تخصصية، كما هو مبين بشكل رقم 
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 نظامًتكويدًالمقرراًت( 1)شكلً
 

فبعاها يمثل متطلبات جامعة أو متطلبات  ال تدل جميع هذه األحرف على التخصصات التي تعطى فيها الدرجة   .1

 . هندسية أو مقررات تخصصية

يشير توصيف المقررات إلى الفصل الدراسي الذي عادة يعطى فيه هذا المقرر، ولكن هذه المواعيد قابلة للتغيير   .2

دوال  كما أنه ال يتم تدريس جميع المقررات كل عام، وقبل بداية كل فصل دراسي تعرض شئون الطالب بالكلية ج

 . بالمقررات التي سوف يتم تدريسها في هذا الفصل ومواعيد تدريسها والقائمين على التدريس

 االصطناعي ساعة معتمدة للحصول على درجة بكالوريوس هندسة الذكاء    160يجب إتمام ما ال يقل عن عدد   .3

 : لتكونتوزع كاآلتي 
 

اً  والحيويةًومحتوياتًهًالصطناعيهيكلًبرنامجًهندسةًالذكاءً: رابعا

 : كالتالي مقرر 56على   موزعة  ساعة معتمدة 160من  االصطناعيهندسة الذكاء يتكون هيكل برنامج 

 : متطلباتًالجامعة .1
ا لتزويدهم   بالمعرفة والمهارات الغرض الرئيسي من التعليم الجامعي ليس فق  إعداد الطالب للمهن الناجحة ولكن أيا 

عالوة على ذلك، تساعد جامعة المنصورة الطالب على اكتساب فهم  .  الالزمة لتطوير هوية شخصية عقالنية وناجحة

تتكون متطلبات الجامعة  .  تقديري للبيئات الطبيعية والثقافية التي يعيشون فيها وأدوارهم في المجتمع وخدمات المجتمع

والتي يتم استيفائها من خالل   ،(ساعة معتمدة  160٪ من إجمالي    8)اعة معتمدة  س  13في برامج البكالوريوس من  

 (. 1)والتي تتاح في جدول  مقررات( 7)سبعة استكمال 

 

 (ساعةًمعتمدة13) (UNR)مقرراتًإجباريةًكمتطلباتًجامعةً: 1جدولً

 توزيع الدرجات 
 العبء 

الساعات  

 المعتمدة 
 الرقم الكودي  اسم المقرر 

 منتصف فصل  أعمال فصلية الفصل نهاية 

 UNR 061 ( 1)لغة إنجليزية  2 5 20 30 50
 UNR 021 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا 1 2 20 30 50
 UNR 181 القانون وحقوق اإلنسان  2 4 20 30 50
 UNR 241 مهارات االتصال والعرض  2 5 20 30 50
 UNR 121 مهارات البحث والتحليل  2 5 20 30 50

 

 التخصص الكود

BAS الرياضياتًوالفيزياءًالهندسية 

STE الهندسةًاإلنشائية 

PWE هندسةًاألشغالًالعامة 

IHE هندسةًالريًوالهيدروليكا 

ARC هندسةًالعمارة 

CSE هندسةًالحاسبات 

ECE هندسةًالتصالت 

MPE هندسةًميكانيكاًالقوي 

PDE هندسةًاإلنتاج 

ELE الهندسةًالكهربية 

UNR ًالجامعةمتطلبات  

ENG متطلباتًكليةًالهندسة 

 

 التخصصاتًالمختلفة(:9ًً-1ً)ًالرقام

 ترتيبًالمقرر(:9ًً-1ً)ًاألرقام

 

 العامًالجامعيً)المستوي((:4ًً-0ً)ًاألرقام
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 UNR 261 آداب وأخالقيات المهنة  2 4 20 30 50
 UNR 471 التسويق  2 4 20 30 50

 

 : متطلباتًالكلية .2

يتم تطبيق جوهر الكلية المشتركة .  تزود متطلبات الكلية الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتطوير مهندس ناجح

المقررات األساسية في الكلية على مقررات المعرفة ويحتوي المتطلب الموحد من  .  في جميع برامج الساعات المعتمدة

والتصنيع  والتصميم  الهندسي  والرسم  والميكانيكا  والفيزياء  الرياضيات  مثل  الهندسة  خريجي  لجميع  األساسية 

من  .  والكيمياء  البكالوريوس  لمرحلة  والحيوية  الطبية  الهندسة  لبرنامج  الكلية  متطلبات  معتمدة  45وتتكون    ساعة 

مقرر إلزامية،   (16)ستة عشر  والتي يتم استكمالها عن طريق إكمال    ، (ساعة معتمدة  160من إجمالي  ٪  28.125)

 . 2على النحو الوارد في الجدول 

 

 (ساعةًمعتمدة 45)مقرراتًكمتطلباتًكليةًالهندسةً: 2جدولً

ًتوزيعًالدرجاًت
ًالعبًء

ً(ج)إجباريً
أوًاختياريًً

ً(خ)

الساعاتً

ًالمعتمدًة
ًاسمًالمقرًر ًالرقمًالكودي

نهاية  

 الفصل 
أعمال 

 فصلية 
 عملي

منتصف  

 فصل 

50ً  BAS 011 ( 1)رياضيات  3 ج 8 20 0 30

50ً  BAS 021 (1)ميكانيكا  3 ج 8 20 0 30

50ً  BAS 012 ( 2)رياضيات  3 ج 8 20 0 30

50ً  BAS 022 (2)ميكانيكا  3 ج 8 20 0 30

50ً  BAS 031 ( 1)فيزياء  3 ج 9 20 10 20

50ً  BAS 032 ( 2)فيزياء  3 ج 9 20 10 20

50ً  BAS 041 كيمياء هندسية  3 ج 9 20 10 20

50ً  PDE 051 هندسة اإلنتاج 3 ج 8 20 10 20

50ً  PDE 052 رسم هندسي 3 ج 10 20 0 30

50ً  ENG 111 كتابة تقارير فنية 2 ج 6 20 0 30

50ً  BAS 115 الجبر الخطى  3 ج 8 20 0 30

50ً  BAS 116 طرق رياضية للمهندسين 3 ج 8 20 0 30

50ً  BAS 216 اإلحصاء وتحليل البيانات 2 ج 6 20 0 30

50ً  ELE 151 قوى وآالت كهربية 3 ج 8 20 0 30

50ً  3 ج 8 20 0 30
الرياضيات المتقطعة  

 العددية
BAS 217 

50ً   ENG 312 إدارة المشروعات  2 ج 5 20 0 30

 

 الدقيًقمتطلباتًالتخصصًالعامًوالتخصصً .3

٪ من  63.75)ساعة معتمدة    102من    االصطناعيتتكون متطلبات التخصص العام والدقيق في برنامج هندسة الذكاء  

ساعة معتمدة،   78إلزامية تعادل   مقررات 26، والتي يتم استيفائها من خالل إكمال عدد (ساعة معتمدة 160إجمالي  

وتدريبات ميدانية تعادل   مشروعات التخرج  اتمقرر  3  باإلضافة إلىساعة معتمدة    15تعادل    مقررات اختيارية  5

  : ساعات معتمدة كما هو موضح في الجداول التالية  9
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 مقرراتًكمتطلباتًللتخصصًالعامًوالتخصصًالدقيًق: 3جدولً

 ( ساعةًاختياري  15+ ساعةًمعتمدةً 78)

ًتوزيعًالدرجاًت
ً

 العبًء

ً(ج)إجباريً
أوًاختياريًً

ً(خ)

الساعاتً

ًالمعتمدًة
ًاسمًالمقرًر ًالرقمًالكودي

نهاية  

 الفصل 
أعمال 

 فصلية 
 عملي

منتصف  

 فصل 

50ً  CSE 151 االصطناعيمقدمة للذكاء  3 ج 8 20 0 30

50ً  ECE 121 دوائر كهربية 3 ج 9 20 10 20

50ً  ECE 122 إلكترونيات 3 ج 6 20 10 20

50ً  CSE 141 تصميم رقمي 3 ج 9 20 10 20

50ً  BAS 218 رياضيات هندسية متقدمة  3 ج 8 20 0 30

50ً  CSE 221 تحكم آلي 3 ج 6 20 10 20

50ً  ECE 223 قياسات وأجهزة قياس  3 ج 9 20 10 20

50ً  ECE 234 إشارات ونظم  3 ج 8 20 0 30

50ً  ECE 332 شبكات عصبونية  3 ج 9 20 10 20

50ً  CSE 112 خوارزميات وهياكل بيانات 3 ج 9 20 0 30

50ً  ECE 333 معالجة صور رقمية  3 ج 9 20 10 20

50ً  CSE 251 تعلم اآللة 3 ج 8 20 10 20

50ً  CSE042 أساسيات البرمجة  3 ج 8 20 0 30

50ً  CSE 423 روبوتكس  3 ج 9 20 10 20

50ً  CSE 351 التعلم العميق 3 ج 9 20 0 30

50ً  CSE 313 إدارة البيانات 3 ج 9 20 0 30

50ً  CSE 111 ( 1)  برمجة 3 ج 8 20 0 30

50ً  CSE 315 األنظمة المتامنة  3 ج 8 20 0 30

50ً  CSE 212 أنظمة قواعد البيانات 3 ج 8 20 0 30

50ً  ECE 235 معالجة وتحليل اإلشارات  3 ج 8 20 0 30

50ً  3 ج 8 20 0 30
مستشعرات ومؤثرات وشبكات  

 الحساسات 
ECE 224 

50ً  CSE 451 البيانات الكبيرة علم  3 ج 8 20 0 30

50ً  CSE 317  معمار الحاسب  3 ج 8 20 0 30

50ً  3 ج 8 20 0 30
الذكاء   فيتطبيقات 

 االصطناعي 
CSE 452 

50ً  CSE 331 ( 2)  برمجة 3 ج 9 20 0 30

50ً  ECE 321 االتصاالت شبكات  3 ج 8 20 0 30

 

ً

ً  
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  (مقررات 5يختارًالطالبً)قائمةًالمقرراتًالختياريةً: 3تابعًجدولً

 300مستوى  اختياريةمقررات 
 

 توزي    ع الدرجات
 

 العبء 

إجباري  

 )ج(

أو اختياري 

 )خ(

الساعات  

 المعتمدة
 اسم المقرر 

الرقم 

نهاية   الكودي

 الفصل
أعمال  

 فصلية
 عمل  

منتصف 

 فصل 

 CSE 316 نظم اتخاذ القرار 3 خ 9 20 0 30 50

 ECE 334 التعرف عل األنماط  3 خ 9 20 0 30 50

 اإلستمثال 3 خ 9 20 0 30 50
ى
 BAS 315 طرق ف

 CSE 319 معلوماتية حيوية  3 خ 9 20 0 30 50

 3 خ 9 20 0 30 50
ى اإلنسان   التفاعل بي 

 والحاسب 
CSE 318  

   3 خ 9 20 0 30 50
 BAS 311 التعلم اإلحصائ 

 CSE 335 وتحليل البيانات عرض   3 خ 9 20 0 30 50

 CSE 352 علم النفس المعرفى  3 خ 9 20 0 30 50

 

 400مقررات إختيارية مستوى 
 

 توزيع الدرجات 

 

 العبء 

إجباري  

 )ج( 

أو 

اختياري  

 )خ( 

الساعات  

 المعتمدة 
 اسم المقرر 

الرقم  

نهاية   الكودي 

 الفصل 
أعمال 

 فصلية 
عمل

 ي
منتصف  

 فصل 

 IoT) ) ECE 432إنترنت األشياء  3 خ 9 20 0 30 50

 CSE 454 التعلم العميق المتقدم 3 خ 9 20 0 30 50

 CSE 455 معالجة لغات طبيعية 3 خ 9 20 0 30 50

 ECE 435 الرؤية بالحاسب  3 خ 9 20 0 30 50

 CSE 412 حوسبة لينة  3 خ 9 20 0 30 50

 CSE 413 عالية الكفاءة الحوسبة نظم  3 خ 9 20 0 30 50

 3 خ 9 20 0 30 50
تطبيقات الذكاء االصطناعي  

 فى النظم الطبية 
CSE 456 

 CSE 457 التعليم المعزز 3 خ 9 20 0 30 50

 CSE 414 التنقيب في البيانات 3 خ 9 20 0 30 50

 3 خ 9 20 0 30 50
الذكاء االصطناعي في  

 معالجة اإلشارات واألصوات 
CSE 458 

 3 خ 9 20 0 30 50
اآللة وتطبيقاتها في  تعلم 

 الفنون
CSE 459 
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 المشروعًوالتدريبًالعمليًوالميدانًي .4

 

 ( ساعةًمعتمدة 9)مقرراتًالمشروعًوالتدريبًالعمليًوالتدريبًالميدانيًً: 4جدولً

 

ًتوزيعًالدرجاًت
ً
 العبء

إجباريً

ً(ج)
أوًاختياريًً

ً(خ)

الساعاتً

ًالمعتمدًة
ًاسمًالمقرًر

ًالرقًم
نهاية  ًالكودي

 الفصل 
أعمال 

 فصلية 
 عملي

منتصف  

 فصل 

--ً  -- ( *)ج  3 -- -- --
تدريب عملي على هندسة 

 االصطناعي الذكاء 
ARI 171 

--ً  -- ( *)ج  3 -- -- --
على هندسة  ( 1)تدريب

 االصطناعي الذكاء 
ARI 271 

--ً  -- ( *)ج  3 -- -- --
على هندسة  ( 2)تدريب

 االصطناعي الذكاء 
ARI 371 

 3 ج 12 -- -- 50 50
في هندسة  (  1) مشروع 

 االصطناعي الذكاء 
ARI 381 

 3 ج 12 -- -- 50 50
في هندسة  (  2) مشروع 

 االصطناعي الذكاء 
ARI 481 

 3 ج 14 -- -- 50 50
في هندسة  (  3) مشروع 

 االصطناعي الذكاء 
ARI 482 

 متطلب تخرج ( *)
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اً  مقترحًالخطةًالدراسيةًللطالب: خامسا

توضح   اآلتية  لكل والجداول  والثاني  األول  الدراسيين  الفصلين  في  الدراسية  المقررات  لجدولة  المنتظم  للطالب  مقترح 

مستوى دراسي من المستويات الخمس للدراسة وعدد ساعات الدراسة المقررة محاضرات وتمارين ومعامل، كما تبين 

 . عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر 

ً (000)مقرراتًالمستوىً
ًالدراسيًاألولالفصلً

 

 

ًالفصلًالدراسيًالثاني

 

 المتطلبًالسابًق

 عددًالساعاتًاألسبوعًي توزيعًدرجاتًالمقرًر

 كودًالمقرًر المقرًراسمً

ع 
مو
ج
لم
ا

ل  
ص
لف
 ا
ية
ها
ن

 

ي
مل
ع

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
ع
أ

ل  
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
م

 

SW
L

 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل
عم
م

ن  
ري
ما
ت

ت  
را
ض
حا
م

 

دة 
تم
مع
ال

 

BAS011ً  BAS 012 ( 2)رياضيات  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100

BAS021ً  BAS 022 (2)ميكانيكا  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100

BAS031ً  BAS 032 ( 2)فيزياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100

-------ً  CSE 042 مقدمة لنظم الحاسب  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100

-------ً  PDE 051 هندسة اإلنتاج 3 2 -- 3 3 8 20 20 10 50 100

-------ً 100 50 -- 30 20 3 2 -- -- 1 1 
تاريخ الهندسة 

 والتكنولوجيا
UNR 021 

ً 600 ً    45 22ً 6ً 6ً 11ً 16ً ًالمجموًع

Total SWL = 45 hrs/week                         Total Contact hours = 23 hrs/week 

 

 

المتطلبًً

 السابًق

 عددًالساعاتًاألسبوعًي توزيعًدرجاتًالمقرًر

 كودًالمقرًر اسمًالمقرًر

ع 
مو
ج
لم
ا

ل  
ص
لف
 ا
ية
ها
ن

 

ي
مل
ع

 

ية 
صل
 ف
ل
ما
ع
أ

ل  
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
م

 

SW
L

 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل
عم
م

ن  
ري
ما
ت

ت  
را
ض
حا
م

 

دة 
تم
مع
ال

 

 BAS 011 ( 1)رياضيات  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------

 BAS 021 (1)ميكانيكا  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100 -------

 BAS 031 ( 1)فيزياء  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

 BAS 041 كيمياء هندسية  3 2 1 1.5 4.5 9 20 20 10 50 100 -------

 PDE 052 رسم هندسي 3 2 2 -- 6 10 20 30 -- 50 100 -------

 UNR 061 ( 1)لغة إنجليزية  2 1 2 -- 2 5 20 30 -- 50 100 -------
 المجموًع 17 11 10 3 25 49     600 

Total SWL = 49 hrs/week                       Total Contact hours = 24 hrs/week 
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 (100)مقرراتًالمستوىً
ًالفصلًالدراسيًالثالًث

 المتطلبًالسابًق

 عددًالساعاتًاألسبوعًي توزيعًدرجاتًالمقرًر

 كودًالمقرًر اسمًالمقرًر

ع 
مو
ج
لم
ا

ل  
ص
لف
 ا
ية
ها
ن

 

ي
مل
ع

 

ل 
ما
ع
أ

ية 
صل
ف

ل  
ص
لف
 ا
ف
ص
نت
م

 

SW
L

 

Fr
ee

 w
o

rk
 

ل
عم
م

ن  
ري
ما
ت

ت  
را
ض
حا
م

 

دة 
تم
مع
ال

 

BAS012 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  الجبر الخطى BAS 115 

--- 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
مقدمة للذكاء  

 االصطناعي 
CSE 151 

CSE042 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 تصميم رقمي CSE 141 

--- 100 50 -- 30 20 4 2 - - 2 2 
القانون وحقوق  

 اإلنسان
UNR 181 

BAS032 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 دوائر كهربية ECE 121 

UNR061 100 50 -- 30 20 6 3 -- 2 1 2 كتابة تقارير فنية ENG 111 

ً 600 ً    43 21.5ً 1.5ً 9ً 11ً 16ً ًالمجموًع

Total SWL = 43 hrs/week                       hrs/weekTotal Contact hours = 21.5  

ًالفصلًالدراسيًالرابًع

 المتطلبًالسابًق

 عددًالساعاتًاألسبوعًي توزيعًدرجاتًالمقرًر

 كودًالمقرًر اسمًالمقرًر
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BAS 115 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
طرق رياضية  

 للمهندسين 
BAS 116 

ECE 121  100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3 دوائر إلكترونية ECE 122 

CSE 141 100 50 -- 30 20 9 4 3 -- 2 3 ( 1)  برمجة CSE 111 

CSE 042 100 50  30 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
خوارزميات وهياكل  

 بيانات 
CSE 112 

ECE 121 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 قوى وآالت كهربية ELE 151 

---ً 100 50 -- 30 20 4 2 - - 2 2 
مهارات البحث  

 والتحليل 
UNR 121 

---ً  ARI 171  تدريب عملي 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0

ً 600 ً    47 24ً 6ً 6ً 12ً 17ً ًالمجموًع

Total SWL = 47 hrs/week                         khrs/wee 4Total Contact hours = 2 

 (200)مقرراتًالمستوىً
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ًالفصلًالدراسيًالخامس

 المتطلبًالسابًق

 عددًالساعاتًاألسبوعًي توزيعًدرجاتًالمقرًر

 كودًالمقرًر اسمًالمقرًر
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BAS 115ً 100 50 -- 30 20 7 4 -- 2 1 2 
اإلحصاء وتحليل  

 البيانات 
BAS 216 

BAS 116ً  ECE 234 إشارات ونظم  3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100

---ً 100 50 -- 30 20 5 2 -- 2 1 2 
مهارات  

االتصال  

 والعرض 

UNR 241 

ECE 122ً 100 50 -- 30 20 8 4 1.5 1 2 3 
قياسات وأجهزة  

 قياس 
ECE 223 

CSE 151ً  CSE 252 تعلم اآللة 3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100

BAS 116ً  CSE 221 تحكم آلي 3 2 2 -- 4 8 20 30 -- 50 100

ً  المجموًع 16 10 11 1.5 23 47 120 160 20 300 600

Total SWL = 47 hrs/week                           khrs/wee 22.5Total Contact hours =  

 

ًالفصلًالدراسيًالسادًس

 المتطلبًالسابًق

 عددًالساعاتًاألسبوعًي توزيعًدرجاتًالمقرًر

 كودًالمقرًر اسمًالمقرًر
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BAS 116 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3 
الرياضيات المتقطعة  

 العددية
BAS 217 

ECE 223 100 50 -- 30 20 9 4 -- 2 2 3 
مستشعرات ومؤثرات  

 وشبكات الحساسات 
ECE 224 

BAS 216 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  رياضيات هندسية متقدمة  BAS 218 

 UNR 261 وأخالقيات المهنة  دابآ 2 2 0 0 2 4 20 30 - 50 100 ---

CSE 112 100 50 -- 30 20 9 4 3 0 2 3 أنظمة قواعد البيانات CSE 212 

CSE 234 100 50 0 30 20 8 4 -- 2 2 3  معالجة وتحليل اإلشارات ECE 235 

ARI 171 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 ( 1)تدريب ARI 271 

ً 600 ً    48 24.5ً 3ً 8ً 12ً 17ً ًالمجموًع

Total SWL = 48 hrs/week                        weekContact hours = 23 hrs/Total  

 

 (300)مقرراتًالمستوىً
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ًالفصلًالدراسيًالسابًع

 المتطلبًالسابًق

 عددًالساعاتًاألسبوعًي توزيعًدرجاتًالمقرًر

 اسمًالمقرًر
كودًً

 المقرًر
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حسب توصيف  

 المقرر
100 50 -- 30 20 9 4 -- 2 2 3 

مقرر اختياري  

(1 ) 
Elective 

BAS 218 100 50 -- 30 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
الشبكات  

 العصبونية
ECE 332 

CSE 111 100 50 -- 30 20 9 5 3 -- 2 3 ( 2)  برمجة CSE 331 

CSE 212 100 50 0 30 20 9 4 3 -- 2 3 إدارة البيانات CSE 313 

CSE 141 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  معمار الحاسب CSE 317 

ECE 235 100 50  30 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
معالجة صور  

 رقمية 
ECE 333 

 المجموًع 18 12 6 9 22.5 44     500 

Total SWL = 44 hrs/week                                hrs/week27  Total Contact hours = 

 

 الفصلًالدراسيًالثامًن

 المتطلبًالسابًق

 عددًالساعاتًالسبوعًي توزيعًدرجاتًالمقرًر

 اسمًالمقرًر
كودًً

 المقرًر
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ECE 332 100 50  30 20 9 4 3 0 2 3 التعلم العميق CSE 351 

CSE 317 100 50 10 20 20 9 4.5 1.5 1 2 3  األنظمة المتامنة CSE 315 

حسب توصيف  

 المقرر
 Elective ( 2)مقرر اختياري  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100

ECE 234 100 50 -- 30 20 8 4 -- 2 2 3  االتصاالت شبكات ECE 321 

 ENG 312 إدارة المشروعات  2 1 2 -- 2 5 20 30 -- 50 100 ---

الوصول للمستوى  

300 
100 50 -- 50 -- 12 5 6  1 3 

مشروع فى هندسة  

  االصطناعيالذكاء 
(1 ) 

ARI 381 

ARI 271 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 ( 2)تدريب ARI 371 

 المجموًع 17 10 7 10.5 24 50     600 

Total SWL = 49 hrs/week                   hrs/week 7.5Total Contact hours = 2 

ً

ً  
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 (400)مقرراتًالمستوىً

ًالفصلًالدراسيًالتاسًع

 المتطلبًالسابًق

 عددًالساعاتًاألسبوعًي توزيعًدرجاتًالمقرًر

 اسمًالمقرًر
كودًً

 المقرًر
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حسب توصيف  

 المقرر
 Elective ( 3)مقرر اختياري  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100

حسب توصيف  

 المقرر
 Elective ( 4)مقرر اختياري  3 2 2 -- 5 9 20 30 -- 50 100

CSE 221 100 50 -- 30 20 9 4.5 1.5 1 2 3  روبوتكس CSE 423 

 التسويق  2 2 -- -- 2 4 20 30 -- 50 100 ---
UNR 
471 

الوصول للمستوى  

400 
100 50 -- 50 -- 12 5 6 -- 1 3 

مشروع فى   

هندسة الذكاء  

 ( 2)  االصطناعي
ARI 481 

ً  المجموًع 14 9 5 7.5 2.55 50     600

Total SWL = 50 hrs/week                                 .5 hrs/week21Total Contact hours =  

 

 الفصلًالدراسيًالعاشًر

 

المتطلبًً

 السابًق

 عددًالساعاتًاألسبوعًي توزيعًدرجاتًالمقرًر

 اسمًالمقرًر
كودًً

 المقرًر
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ا
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CSE 313 100 50 -- 30 20 9 4 3 -- 2 3 
علم البيانات  

 الكبيرة 
CSE 451 

CSE 351 100 50 -- 30 20 9 4.5 1.5 1 2 3 
الذكاء   فيتطبيقات 

 االصطناعي 
CSE 452 

حسب توصيف  

 المقرر
100 50 -- 30 20 9 5 -- 2 2 3 

مقرر اختياري  

(5 ) 
Elective 

ARI 481 100 50 -- 50 -- 14 7 6  1 3 
هندسة   فيمشروع 

الذكاء 

 ( 3)  االصطناعي
CSE 482 

ً 500ً ً ً ً ً 44ً 22.5ً 10.5ً 3ً 7ً 12ً ًالمجموًع

Total SWL = 44 hrs/week                          .5 hrs/week20Total Contact hours =  
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List of overall data about the program 

# Specialized Program  NC 
Credits and SWL Total Contact Hours 4 Requirements % 

BS % EC% 
CH ECTS SWL Lec Tut Lab TT UR FR DR PR 

1 
Artificial Intelligence 
Engineering (AIE) 

57 160 29.824 745.6 105 71 58 234 8  28  39  25  30  15  

 
NC Total number of Courses UR University Requirement   
CH Credit Hour FR Faculty Requirement   
ECTS European Credit Transfer System DR Discipline Requirement   
SWL Student Workload PR Program Requirement   
Lec Lectures     
Tut Tutorials BS Basic Sciences Percentage, Credit Hours   
Lab Laboratory EC Elective Courses Percentage, by Credit Hours   
TT Total     

 

 

ً  
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اً   توزيعًالمقررات: سادسا

ً. يوضح شجرة المقررات في الفصول الدراسية للبرنامج ويليه مصفوفة الكفاءات وارتباطها بالمقررات( 2)شكل 
 مشروع وتدريب عملى وميدانى   تخصص عام ودقيق  متطلبات كلية  متطلبات جامعة 
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Matrix of Competencies for Artificial Intelligence Engineering Program 

Level Course Title 
Course 
Code 

Courses Competencies According to NARS 2018 

A
1

 

A
2
 

A
3
 

A
4
 

A
5
 

A
6
 

A
7
 

A
8
 

A
9
 

A
1

0
 

B
1
 

B
2
 

C
1
 

C
2

 

C
3
 

000 

Mathematics (1) BAS 011 √               

Mechanics (1) BAS 021 √               

Physics (1) BAS 031 √ √              

Basics of 

Chemical 

Engineering 

BAS 041 √  √             

Engineering 

Drawing 
PDE 052 √  √ √            

English 

Language (1) 
UNR 061        √        

Mathematics (2) BAS 012 √               

Mechanics (2) BAS 022 √               

Physics (2) BAS 032 √ √              

Introduction to 

Computer 
Systems 

CSE 042 √   √ √           

Principles of 

Manufacturing 

Engineering 

PDE 051 √ √  √            

History of 

Engineering 

and Technology 

UNR 021    √ √      √     

100 

Linear Algebra BAS 115 √          √    √ 

Introduction to 
Artificial 

Intelligence 
CSE 151     √ √   √ √      

Digital Design CSE 141 √ √              

Law and Human 

Rights 
UNR 181       √ √  √      

Electric Circuits ECE 121 √ √           √   

Technical 

Report Writing 
ENG 111     √   √        
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Mathematical 
Methods for 
Engineering 

BAS 116 √           √    

Electronic Circuits ECE 122   √ √        √  √ √ 

Programming (1) CSE 111  √  √   √  √     √  

Algorithms and 

Data Structures 
CSE 112 √ √         √     

Electric Power 

and Machines 
ELE 151 √  √ √            

Research and 
analysis skills 

UNR 121     √   √ √       

Practical Training ARI 171 √ √ √ √ √ √ √ √        

 
200 

Statistics and 
Data Analysis 

BAS 216 √ √         √     

Signals Analysis ECE 234 √ √         √    √ 

Communication 

and Presentation 

Skills 

UNR 241      √  √ √ √      

Instrumentation 

and 
Measurements 

ECE 223    √       √ √   √ 

Machine Learning CSE 252          √  √ √ √ √ 

Automatic 

Control 
CSE 221 √           √ √   

Discrete 
Mathematics 

BAS 217 √ √          √    

Sensors and 

Actuators 
ECE 224   √ √        √  √ √ 

Advanced 
Engineering 

Mathematics  

BAS 218 √           √ √   

Ethics and 
Morals of the 

Profession 
UNR 261      √ √ √ √       

Database 

Systems 
CSE 212    √       √  √   

Digital Signal 

Processing 
ECE 235           √  √ √  

Field training (1) ARI 271 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √     

300 Elective (1) Elective                
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Neural Networks ECE 332 √            √ √ √ 

Programming (2) CSE 331      √    √  √ √ √ √ 

Data 
Management 

CSE 313           √  √ √ √ 

Computer 
Architecture 

CSE 317    √           √ 

Digital image 
Processing 

ECE 333           √    √ 

Deep Learning CSE 351         √  √ √ √ √ √ 

Embedded 
Systems 

CSE 315          √   √ √  

Elective (2) Elective                

Communication 
Networks 

ECE 321           √    √ 

Project 
Management 

ENG 312      √ √ √ √ √      

AI Engineering 
Project (1) 

ARI 381      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Field training (2) ARI 371 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √    √ 

400 

Elective (3) Elective                

Elective (4) Elective                

Robotics CSE 423                

Cloud Computing CSE 411                

Marketing UNR 471                

AI Engineering 
Project (2) 

ARI 481      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Big data CSE 451           √   √  

AI Applications CSE 452         √  √ √ √ √ √ 

Elective (5) Elective                

AI Engineering 
Project (3) 

CSE 482      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 االصطناعي توصيف المقررات لبرنامج بكالوريوس هندسة الذكاء 
 : متطلباتًالجامعة

 

UNR 061 ( 1لغة إنجليزية ) 2 Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- المتطلبات:  

كتابة تقارير   -القراءة لقطع علمية متنوعة   - االستماع لمحادثات قصيرة وطويلة  - المهارات األساسية للغة المحتوى: 

 التحدث وعرض األفكار بلغة إنجليزية سليمة -وملخصات ومقاالت علمية  

References: 

● Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering Student's book free, Cambridge press 2011 

 

UNR 062  2 مهارات البحث والتحليل Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  أ

  المتطلبات:

 طرق تحليل البيانات  -تنفيذ االستبيانات   - التخطيط لجمع عينة  - المحتوى: طرق البحث العلمي 

References: 

● Allison, Brian, et al. Research skills for students. Routledge, 2016. 

 

UNR 021 1 تاريخ الهندسة والتكنولوجيا Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 0 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- المتطلبات:  

التكنولوجيا   - والتكنولوجيا فى تطور ونشوء الحضارات دور الهندسة   -تاريخ الهندسة والعلوم والتكنولوجيا المحتوى: 

 تاريخ علم الذكاء االصطناعي -أمثلة على تطور النشاط الهندسي -والبيئة 

References: 

● Roger S. Kirby, Engineering in History, Dover Publications Inc. New York, United States, 1990, 
ISBN10 0486264122 

 

  

https://www.bookdepository.com/author/Roger-S-Kirby
https://www.bookdepository.com/publishers/Dover-Publications-Inc
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UNR 181 2 القانون وحقوق اإلنسان Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- المتطلبات:  

مقدمة   –نظرة عامة على الهياكل اإلدارية  – نظم وقوانين المؤسسات )أنواع المؤسسات من الوجهة القانونية المحتوى: 

- تشريعات األمن الصناعي والبيئة -تشريعات العمل والقوانين المنظمة للمهن الهندسية  – والمواصفات( العقود  – للمحاسبة 

المصادر الوطنية لحقوق   - المصادر الدولية لحقوق اإلنسان )العالمية واإلقليمية  -األصول التاريخية الفلسفية لحقوق اإلنسان 

 وق اإلنسان. األجهزة العالمية القائمة على حماية حق -اإلنسان

 

UNR 121  2 مهارات البحث والتحليل Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  أ

 المتطلبات  

     تحليل البيانات  -طرق جمع البيانات  -أدوات البحث العلمي  -طرق البحث العلمي  المحتوى:

References: 

● Recker, Jan. Scientific research in information systems: a beginner's guide. Springer Science & 
Business Media, 2012 

● Valiela, Ivan. Doing science: design, analysis, and communication of scientific research. Oxford 
University Press, 2009 

  

UNR 241  2 مهارات االتصال والعرض Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  أ

 ---- المتطلبات:  

بالعين والتحكم بالصوت واإلشارات ولغة  مهارات التواصل  -تخطيط وإعداد العرض التقديمي –مهارات االتصالالمحتوى: 

مهارات العرض    –بنية العرض التقديمي -استخدام المرئيات  - خصائص مقدم العرض   -الجسد واختيار المظهر المناسب  

 أمام المستثمرين 

References: 

● Joan van Emden, Lucinda Becker, Presentation Skills for Students, 3rd Edition, Red Globe Press, 
2016 

● M. Wa Mutua, S. Mwaniki, P. Kyalo, B. Sugut, Communication Skills: A University Book, Succex 
Publishers, 2016  

● Ian Tuhovsky, Wendell Wadsworth, Communication Skills Training, Ian Tuhovsky, 2015 
● Tabitha Wambui, Alice W. Hibui, Elizaeth Gathuthi, "Communication skills " Vol.1, Students' 

coursebook, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 
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UNR 261  2 آداب وأخالقيات المهنة Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- المتطلبات:  

  -السلوك   -كشف المخالفات   -مسئوليات المهندس   - االلتزامات تجاه المجتمع  -المبادئ العامة ألخالقيات المهنة  المحتوى: 

 دراسات حالة وقضايا عامة. 

References: 

● Lizabeth A. Stephan, David R. Bowman, William J. Park, Benjamin L. Sill, Matthew W. Ohland, 
"Thinking like an engineer", Published by Pearson 2018. 

● Harris, C. E., Jr., Pritchard, M. S., & Rabins, M. J. Engineering Ethics. Second edition. Belmont, 
CA: Wadsworth, 2000 

 

UNR 471  2 التسويق Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  أ

 ---- المتطلبات:  

  –رسم استراتيجية التسويق  –المزيج التسويقي   – سلوك الشراء للعمالء – التسويق بحوث   –مبادئ التسويق المحتوى: 

  –تطوير منتجات جديدة  – استراتيجية البراند  – التسويق عبر شبكة اإلنترنت  –تحديد السوق المستهدفة  –خطة التسويق  

 دراسة حاالت عملية  – تقدير التكاليف واستراتيجيات التسعير  – اإلعالن والدعاية 

References: 

● Principles of Marketing, University of Minnesota Libraries Publishing, 2015, ISBN 13: 
9781946135193 

 

 متطلبات كلية الهندسة: 
 

BAS 011 ( 1رياضيات ) 3 Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- المتطلبات:  

وأهم خصائصها    التفاضل: المحتوى:   األساسية  إيجادها  – الدوال  وطرق  للمشتقة  الهندسي  الجزئي    – المفهوم    – االشتقاق 

 نظريات وخواص التكامل.  – مقدمة عن التكامل غير المحدد  –  تطبيقات على التفاضل

جبر المصفوفات    – مجموعات المعادالت الخطية - -المفاهيم والقواعد األساسية في الجبر   - مقدمة أساسية عن الجبر  الجبر:

 التطبيقات األساسية في الجبر.  –وتطبيقاتها 

https://www.lib.umn.edu/publishing
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References: 

● Ron Larson and Bruce Edwards, Textbook of Calculus, 10th edition, 2020, Cengage Learning. 
● Calculus by James Stewart, 2020, Cengage Learning. 
● Ron Larson, David Falvo: Elementary Linear Algebra, cengage learning. 

  

BAS 021 ( 1ميكانيكا ) 3 Cr 

 إجبارى  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- المتطلبات:  

  – اتزان الجسيم والجسم الجاسئ  – عزم االزدواج  – العزم  – المتجهات والقوى فى الفراغ  –قوانين نيوتن المحتوى: 

  االحتكاك – القوى الموزعة  – مركز الثقل والمركز الهندسي  -محصلة عدة قوى  

References: 

● R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, 14th Edition", Pearson Prentice 
Hall, New Jersey, 2016. 

● J. L. Meriam, L. G. Kriage, and J. N. Botton, "Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition", John 
Wiley & Sons, New York, 2016. 

   

BAS 012 ( 2رياضيات ) 3 Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 BAS 011( 1رياضيات )المتطلبات:  

  -المحدود تعريفه والمعنى الهندسي له  التكامل  – طرق إيجاد التكامل   –: التكامل الغير المحدد وخواصه التكاملالمحتوى: 

 مقدمة فى األعداد والدوال المركبة  – تطبيقات التكامل المحدود 

القطاعات المخروطية   - األشكال الهندسية وأهم خصائصها -: التمثيل الهندسي لمعادالت الدرجة الثانية الهندسة التحليلية 

 ائص األشكال الفراغيةخص  -القطع المكافئ(   - القطع الزائد  -)القطع الناقص  

References: 

● Jumarie, G., Fractional Differential Calculus for Non-Differentiable Functions: Mechanics, 
Geometry, Stochastics, Information Theory. 2013: LAP Lambert Academic Publishing. 

● Ulrich L. Rohde, INTRODUCTION TO INTEGRAL CALCULUS: systematic Studies with Engineering 
Applications: John Wiley & Sons, Inc.2012 

● Stephen P. Radzevich, Geometry of Surfaces, John Wiley & Sons, Ltd. 2013. 
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BAS 022 ( 2ميكانيكا ) 3 Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 BAS 021 (1)المتطلبات: ميكانيكا 

حركة   – قوانين نيوتن للحركة   -المركبات المماسية والعمودية   -الحركة في مسار منحنى   –كينماتيكا الجسيم المحتوى: 

  االحتكاك وتطبيقاته –الشغل والطاقة للجسيم  –المقذوفات 

References: 

● R.C. Hibbeler, "Engineering Mechanics: Statics, 11th Edition", Pearson Prentice Hall, 2006. 
● F. P.  Beer, and E. R. Johston, Jr., D.  F. Mazurek, P. J. Cornwell, E. R. Eisenberg, "Vector 

Mechanics for Engineering, Statics and Dynamics, 9th Edition", McGraw-Hill, New York, 2010.  

  

BAS 031 ( 1فيزياء ) 3 Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- المتطلبات:  

  – الخواص الميكانيكية للمواد    – الحركة التذبذبية    – الوحدات القياسية واألبعاد    –: الكميات الفيزيائية  خواص المادة   المحتوى: 

 الموجات فى األوساط المرنة.  – الصوتية الموجات  -التوتر السطحي  –اللزوجة  –خواص الموائع 

  – القانون األول في الديناميكا الحرارية  – النظرية الحركية للغازات  –: االنتقال الحراري الحرارة والديناميكية الحرارية 

 التمدد الحراري.  -مقاييس الحرارة والترمومترات   –اإلنتروبيا والقانون الثاني للديناميكا الحرارية 

References:   

● Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 6th Edition, Thomson 
Brooks/Cole 2014.  

● Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 
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BAS 032 ( 2فيزياء ) 4 Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ب 

  BAS 031(  1المتطلبات: فيزياء )

  – قانون جاوس    –الفيض الكهربي    – قانون كولوم    –المجال الكهربي    –: الشحنة والمادة  الكهربية والمغناطيسية المحتوى:  

المجال    –والدوائر البسيطة  قانون أوم    –التيار والمقاومة والقوة الدافعة الكهربية    –المكثفات والمواد العازلة    –الجهد الكهربي  

 قانون بايوت وسافارت .   –المغناطيسي 

  - استقطاب الضوء  –التداخل والحيود  –الطبيعة الموجية للضوء ومبدأ هيجن  –: الضوء الهندسيالضوء والفيزياء الحديثة

النظرية   -روضوئية  الظاهرة الكه –الليزر  –مبادئ نظرية الكم  – نظرية بوهر  –لتركيب الذرى   -األلياف الضوئية  

 النسبية.

References:   

● Physics for Scientists and Engineers, R.A. Serway and J.W. Jewett, 9th Edition, Thomson 
Brooks/Cole 2014., 

● Paul A. Tipler, " Physics for scientists and engineers" sixth edition, 2008. 

  

BAS 041 3 كيمياء هندسية Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- المتطلبات:  

خصائص المحاليل   –االتزان المادي والحراري في العمليات الكيميائية  – الديناميكا الحرارية  –معادالت الحالة المحتوى: 

 الكيميائية.موضوعات مختاره للصناعات  –اساسيات الكيمياء الكهربية وتطبيقاتها  –

References: 

● Brown, L. T, LeMay H. E. Jr; Bursten, B. E.; Murphy, C.J., and Woodward, P.; " Chemistry The 
Central Science", Pearson International Edition (11th edn), Pearson Printice Hall,)2009) 

  

PDE 051  3 هندسة اإلنتاج Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- المتطلبات:  

الطباعة ثالثية   -النجارة  – التشكيل  – التشغيل  –البرادة   –الحدادة  – مقدمة لكل من العمليات اآلتية )السباكة  المحتوى: 

 األبعاد(

References: 

● Hitomi, Katsundo. Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach to Manufacturing 
Technology, Production Management and Industrial Economics. Routledge, 2017. 
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PDE 052  3 رسم هندسي Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ---- المتطلبات:  

الرسم   – مناظر مساعدة ومصطلحات  –المناظر القطاعية  – الرسم التخطيطي  –الرسومات ثنائية األبعاد  المحتوى: 

 باستخدام الحاسب لألشكال ثنائية وثالثية األبعاد

References: 

● Mcgraw-hill Mint, "Mechanical Drawing Board & CAD Techniques", Student Edition,2011 

  

ENG 111  2 كتابة تقارير فنية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  ب 

     UNR 061(  1لغة إنجليزية )المتطلبات:  

تنظيم المستندات   - خصائص المستندات الفنية  - أساليب الكتابة الفنية  -تحليل الجمهور   -تعريف الكتابة الفنية   المحتوى: 

 هيكل أنواع مختلفة من الوثائق التقنية  - أنواع الوثائق الرسمية وغير الرسمية  - اآللي 

References: 

● G. J. Alred, W. E. Oliu, The Handbook of Technical Writing, 12th Edition, Bedford/St. 
Martin's; 2018 

● K. Hyland, Teaching and researching writing. 3rd edition Routledge academic 
publisher, 2016 

● M. Markel, Technical Communication, 11th edition, MacMillan, 2015. 

 

BAS 115  3 الجبر الخطى Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ( BAS 012)  2 المتطلب: رياضيات 

القيم   -التعامد   - جبر المتجهات   -التحويل الخطى   - نظام المعادالت الخطية  -مقدمة عن الجبر الخطي  المحتوى: 

 الجبر الخطى المتقدم. - فضاء المتجهات  -بالمصفوفات  الحسابات -األنظمة البرمجية الخطية  - والمتجهات الذاتية 

References: 

● Lay, David C., Steven R. Lay, and Judi J. McDonald. "Linear algebra and its applications 
2016 
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BAS 116 3 طرق الرياضيات فى مجال الهندسة Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 BAS 012    ( 2) رياضة  المتطلبات:

تحويل البالس   -المعادالت التفاضلية العادية من الرتب العليا  - حل المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى  المحتوى: 

خصائص الدوال في أكثر من   -األعداد المركبة   -تحويل فوريير  -متتابعة فوريير  -وتطبيقاته في حل المعادالت التفاضلية

أنواع التكامالت المحدودة للدوال فى أكثر من متغير وتطبيقاتها -شتقات المتجهة  الم - التفاضل الجزئي وتطبيقاته  -متغير

  التكامل السطحي . - التكامل الخطي  - التكامالت الثنائية والثالثية   -

References: 

● D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

● S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & 
Francis Group, LLC, 2015. 

  

BAS 216 2 اإلحصاء وتحليل البيانات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  ب 

 BAS 115المتطلبات: الجبر الخطى    

التحليل التجميعي واإلحصاء الوصفي واالستنتاجي بما في ذلك التحليل االستكشافي والرسوم البيانية والطرق   المحتوى: 

للطالب ،   tالوصفية والتقدير وفترات الثقة واختبار الفرضيات واالرتباط واالنحدار. حدودي )على سبيل المثال ، اختبار 

( وغير  ANOVA، اتجاهين  ANCOVAأحادي االتجاه ،  ANOVAالمقترن ،  t، اختبار  Cochranالمعّدل من   Tاختبار 

 ( ChiSquare، اختبار  Mann Whitney U، اختبار  Wilcoxon sumمعلمي )على سبيل المثال ، اختبار تصنيف 

، وتحليل التباين ، والتحليل   لمعالجة البيانات )مثل الباندا( ، وتحليل / استكشاف البيانات اإلحصائية  Pythonأو  Rمكتبات 

  اإلحصائي التجاهات البيانات ، والمقاييس اإلحصائية التخاذ القرار وأيضا توزيعات البيانات

References: 

● D. Backman, "Advanced Calculus Demystified", McGraw-Hill, 2007. 

● S. A. Wirkus, and R. J. Swifi, "A Course of Ordinary Differential Equations", Taylor & 
Francis Group, LLC, 2015. 
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ELE 151 3 قوى وآالت كهربية Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

 ECE 121دوائر كهربية  المتطلبات

  - نماذج خطوط النقل  -المحوالت نظرية وعمل ونماذج  - منظومات الثالث أوجه -: نظم القوى الكهربية  القوىالمحتوى: 

 العمل األمثل لنظم القدرة  - القدرة الفعالة وغير الفعالة -التحكم فى الجهد والتردد  

تطبيقات محركات التيار   - منحنيات العزم والسعة والتيار  - : نظرية العمل والتركيب لمحركات التيار المستمر اآلالت

محركات المغناطيس الدائم ومحركات التيار المستمر ذات اقل   - ذات الخطوة نظرية العمل والتركيب للمحركات   -المستمر 

 نظرية العمل والتركيب للمحركات الحثية ثالثية الوجه.  -قصور ذاتي  

References: 

● Nilsson, J.W. and S.A. Riedel, Electric circuits. 2015: Pearson Upper Saddle River, NJ. 
● Slade, P.G., Electrical contacts: principles and applications. 2017: CRC press. 

  

BAS 217  3 العددية  المتقطعة الرياضيات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

  BAS 216  اإلحصاء وتحليل البيانات   : المتطلبات

طرق   - طرق العد   -العمليات المنطقية على المجموعات -العالقات المنطقية   -نظرية المجموعات   - مقدمة المحتوى: 

 -األشكال واألشجار -  المتسلسالت -التكرارية  -االستنتاج الرياضي  -التعقيد الحسابي للخوارزميات -الخوارزميات  -اإلثباتات 

   خوارزميات الرسم البياني وتطبيقاتها -مصفوفة المجاورة -موجة الرسم البياني الغير  -الرسم البياني الموجه 

References: 

● Mazumder, Numerical Methods for Partial Differential Equations, Finite Difference and Finite 
Volume Methods, science direct ,2016. 

● Hamming, Richard. Numerical methods for scientists and engineers. Courier Corporation, 2012. 

   

ENG 312  2 إدارة المشروعات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  ب 

     المتطلبات 

المختلفة.  التخطيط، االستراتيجيات للتطبيقات الهندسية    -الوظائف اإلدارية األساسية    -المحتوى: أساسيات إدارة المشروعات  

إدارة    - إدارة التكامل    - عناصر إدارة الموارد البشـرية: التوظيف، التوجيه، التحكم. إدارة الجودة الشاملة، التحسين المستمر.    -

       إدارة المشتريات -إدارة المخاطر   - إدارة االتصاالت  -إدارة التكاليف   - إدارة الوقت  - النطاق 
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References: 

● Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, 
scheduling, and controlling. John Wiley & Sons, 2017. 

● Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing Engineering and technology. 
Pearson, 2014. 

● Nigel J. Smith, "Engineering Project Management", 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2008 

  

 متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق: 
  

CSE 151 3 مقدمة للذكاء االصطناعي Cr 

 إجباري  1 فصل  --  معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

  :المتطلبات

 :المحتوى

  –العميل الذكى  –مشاكل الذكاء االصطناعى   –مستوى الذكاء  – بحث الذكاء االصطناعى  –خصائص الذكاء  – األهداف 

  –الدالة اإلرشادية  –إيجاد أفضل حل   –البحث األعمى  – أنواع خوارزميات البحث  – تقنيات البحث  – تصنيف المعرفة 

 .Dفصل  – اى شبكة ب  –االعتماد  – قاعدة باى  –  AIاإلحتمالية في 

Reference: 

● Russell, Stuart J., and Peter Norvig. Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia; 
Pearson Education Limited,, 2016. 

  

CSE 141  3 تصميم رقمي Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE 042   المتطلب: مقدمة لنظم الحاسب   

التحويل بين النظام الثنائي و العشـري و الثماني و الستة    –الجبر البوليانى  – البوابات المنطقية  – تبسيط الدوائر المحتوى: 

خريطة    –خريطة كارنوف )ضرب المجموعات(   –الدوائر التركيبية  -   النظم الرقمية تحليل الدوائر التركيبية–عشري 

بعض وظائف الدوائر التركيبية:   –المقارنات  – المشفرات  –دوائر  - ادالمنطقية محول األكو–كارنوف )مجموع الضـرب( 

التركيبية باستخدام شرائح    تجارب عملية على عمل الدوائر المنطقية  -باستخدام بوابات الـ  NANDوالـ  NOR –)الجوامع  

 . TTLاإلختيار   – مولدات الـ  Parity(تطبيقات باستخدام الـ    FPGA  الـ

References: 

● Mano, M. Morris, and Charles R. Kime. Logic and computer design fundamentals. 
Pearson Higher Education, 2015., 

● Thomas L. Floyed, Digital fundamentals, Pearson international edition, 11th edition, 
2019. 
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ECE 121  3 دوائر كهربية Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS 032     2المتطلب: فيزياء  

دوائر  –نظريات الدوائر الكهربية-تحليل دوائر التيار المستمر-دوائر المقاومة البسيطة- عناصر الدوائر الكهربية المحتوى: 

 الدوائر ثالثية الطور -دوائر الرنين -القدرة ومعامل القدرة-دوائر التيار المتردد الجيبية المستقرة –الدرجة األولى 

References: 

● William Hayt, Jack Kemmerly, Steven Durbin, Engineering Circuit Analysis, 8th ed. 2011. 

  

ECE 122  3 دوائر إلكترونية Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

  ECE 121  المتطلب: دوائر كهربية  

تبديد طاقة الصمام الثنائي ،  ( ، PIVتحليل وتطبيقات دارة الصمام الثنائي ، دوائر المقوم ، الجهد العكسي للذروة ) المحتوى: 

ترانزستورات الوصلة ثنائية القطبية وخواصها وتطبيقاتها في    دارات التقطيع والقص ، توليد الطاقة من الخاليا الشمسية ، 
  - ( وخواصها وتطبيقاتها في حاالت التيار المستمر JFET / MOSFETترانزستورات تأثير المجال ) - دوائر التيار المستمر

البوابات المنطقية  -( وخواصها وتطبيقاتها في حاالت التيار المتغير الصغير JFET / MOSFETورات تأثير المجال )ترانزست 

 دوائر المضخمات -دوائر مولد الذبذبات-دوائر التغذية العكسية -

References: 

● Ulrich Tietze, Christoph Schenk, Eberhard Gamm “Electronic Circuits: Handbook for Design and 
Application”,  Springer; 2nd edition (March 11, 2008) 

● Neamen, Donald A. Microelectronics: circuit analysis and design. 4th edition. New York: 
McGraw-Hill, 2021 

    

BAS 218  3 هندسية متقدمة رياضيات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS 216   اإلحصاء وتحليل البيانات : المتطلبات

  -اختبارات الفروض -العينات من التوزيع االعتيادي -التوزيعات االحتمالية   - مقاييس اتمركز والتشتت المحتوى: 
  -نظرية اإلستمثال   - المتغيرات العشوائية المتعددة   - المتسلسالت الزمنية -والتراجعالترابط  –االختبارات غير البارامترية 

  - اإلستمثال غير الخطى  -اإلستمثال الخطى  

References: 

● Mary C. Meyer, Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and 
Practice in RSBN-10: 1611975778, SIAM (June 24, 2019) 

● Rao, Singiresu S. Engineering optimization: theory and practice. John Wiley & Sons, 
2019 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=William+Hayt&text=William+Hayt&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jack+Kemmerly&text=Jack+Kemmerly&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Steven+Durbin&text=Steven+Durbin&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ulrich+Tietze&search-alias=books&field-author=Ulrich+Tietze&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Christoph+Schenk&search-alias=books&field-author=Christoph+Schenk&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Eberhard+Gamm&search-alias=books&field-author=Eberhard+Gamm&sort=relevancerank
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CSE 111 ( 1برمجة ) 3 Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

  CSE 042 مقدمة لنظم الحاسب     المتطلبات

تمثيل  -الحروف والكلمات  -التكرارات  -التسلسالت  -العمليات المنطقية   -برمجة الدوال  -ألساسيات البرمجة مقدمة المحتوى: 

     االصدارات والتحكم في اإلصدارات  -معالجة األخطاء واالستثناء -القواميس  -هياكل البيانات باستخدام المجموعات 

References: 

● Mark Lutz, “Learning Python”, O’ Reilly 5th edition, 2013 
● Sommerville, software engineering, 10 ed., Pearson India 2018 

   

CSE 112 3 خوارزميات وهيكلة البيانات Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

  CSE 042 مقدمة لنظم الحاسب     المتطلبات

القوائم الشجرية   – الطوابير - المصفوفات و متراصات – هياكل البيانات – تمثيل البيانات -  البياناتهياكل  مقدمة المحتوى: 

تحليل وتقييم كفاءة   -خوارزميات البحث والفرز والترتيب – هياكل البيانات للتخزين الخارجي -طرق االعادة – والجداول

      الخوارزميات باستخدام إحدى لغات البرمجة المتقدمة

References: 

● Narasimha Karumanchi,  Data Structures and Algorithms Made Easy: Data Structures and 
Algorithmic Puzzles, Fifth Edition 5th Edition, 2017 

  

ECE 234  3 إشارات ونظم Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

   BAS 116   طرق الرياضيات فى مجال الهندسة المتطلبات 

 االلتفاف -أنظمة الخطية الزمنية الثابتة  -خصائص النظام األساسية  -إشارات وأنظمة زمنية مستمرة ومنفصلة  المحتوى: 

C.T و D.T.  خصائص أنظمةLTI -  تمثيل سلسلة فوريير منC.T.   وD.T.  عالقة   -اإلشارات الدوريةParseval - The 

C.T.  تحويل   -خصائص الوقت المستمر  -تحويل فورييه لإلشارات الدورية وفترة التشغيلD   خصائص   -فوري فورييه

 -مااعفة تقسيم التردد  - AMإزالة التشكيل للجيوب األنفية  -تعديل السعة المعقدة والجيوب األنفية  - DT تحويل فورييه

أخذ العينات مع عدم وجود   -تأثير نقص أخذ العينات أو التعرج  -نظرية أخذ العينات  -تمثيل إشارة الوقت المستمر بعيناتها  

     Zتحويل  -أمر تعليق 

References: 

● Lizhe Tan Jean Jiang, “Digital Signal Processing Fundamentals and Applications”, 
Academic Press, 9th November 2018. 

https://www.amazon.com/Narasimha-Karumanchi/e/B004S7ZXQM/ref=dp_byline_cont_book_1
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ECE 223  3 قياسات وأجهزة قياس Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

   BAS 116   طرق الرياضيات فى مجال الهندسالمتطلبات :  

تصنيف   - الخصائص اإلستاتيكية والديناميكية ألجهزة القياس   -مكونات جهاز القياس   - تصنيف اإلشارات   المحتوى: 

  - تحويل اإلشارات -أجهزة القياس نظم  -أجهزة القياس الرقمية  -أجهزة القياس التناظرية   - وحدات القياس  - أجهزة القياس 

 نظم الحساسات  -نظم الحصول على اإلشارات  

References: 

● Webster, John G., and Halit Eren, eds. Measurement, Instrumentation, and Sensors 
Handbook: Two-Volume Set. CRC press, 2018. 

● Morris, Alan S., and Reza Langari. Measurement and instrumentation: theory and 
application. Academic Press, 2012. 

  

CSE 221  3 تحكم آلى Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

  BAS 116   طرق الرياضيات فى مجال الهندسة   المتطلبات 

منظومات التحكم المفتوحة والمغلقة   –  تحويل البالس ودالة النقل  –  اختصار البلوكات    –اإلشارات المحتوى: مخطط 

نمذجة    –   محركات التيار المستمر    –   محركات التيار المتردد  – حركات السيرفو    مقدمة عن هندسة التحكم اآللي  –

  -   المحركات الخطوية  – منظومات  -   األنظمة الحرارية  ةالمنظومات الميكانيكي   -   األنظمة: ) الدوائر الكهربائية 

تحليل االستجابة الزمنية:    –  منظومات الرتبة  المترددة–المتزامن  – مجزئ الجهود  – محركات السيرفو الهيدرولوكية 

ت التحكم:  استقراريه منظوما  السوائل( –تحويل المنظومات الخطية إلى منظومات غير خطية  –)أنظمة الرتبة األولى 

الثانية تطبيقات على ما  –تحليالت الخطأ الثابت(  – طريقة المحل الهندسي   -حساب األستقرارية النسبية  -)طريقة راوث 

  للجذور(–سبق باستخدام حزمة األدوات ببرنامج الماتالب. 

References: 

● Farid Golnaraghi, Benjamin Kuo, "Automatic Control Systems", McGraw-Hill 
Education, 10 edition, 2017 

● Ogata, Katsuhiko. Modern control engineering. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 
2015 

  

ECE 224  3 مستشعرات ومؤثرات وشبكات الحساسات Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ب 

   ECE 223  قياسات وأجهزة قياس    المتطلبات 

مواصفات   - أنواع الحساسات والمؤثرات  -تجهيز خرج الحساس   -المحتوى: الحساسات والمؤثرات فى أجهزة القياس  

المحركات   -الحساسات الرقمية  -الحساسات لألغراض الميكانيكية  - التوقع وأخطاء الحساسات  - الحساسات والمؤثرات 
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األجهزة القابلة   -مقدمة لشبكات الحساسات الالسلكية   -شبكات الحساسات    -محركات التيار المستمر  -ذات الخطوة  

 لالرتداء

References: 

● De Silva, Clarence W. Sensors and actuators: Engineering system instrumentation. 
CRC Press, 2015. 

● Yang, Kun. Wireless sensor networks.  2014 

  

CSE 251  3 تعلم اآللة Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

  CSE 151  المتطلبات

  :المحتوى

النمذجة والمحاكاة    –التعليم بالتناظر    –التعليم باألمثلة    –التعليم باإليعاز    –التعليم األصم    – مقدمة في تاريخ تطور تعلم اآللة  

األنحدار    -تطبيقات على التعلم تحت اشراف   - التعلم بالتعزيز    - التعلم بدون اشراف    - التعلم تحت اشراف    - نظرية التعلم     -

المتدرج    - الخطى   العشوائى    – االنحدار  التدريجي  الزائد    –االنحدار  والتركيب  البارامترية وال    –التجميع  الخوارزميات 

محليا    –بارامترية   المرجح  الخطى    –االنحدار  االنحدار  االستقرائي  االنحدار   – االستيفاء  االنحدار    – اللوجستى    دوافع 

 النمذجة الفازية وتطبيقاتها فى أنظمة التحكم باستخدام ماتالب.  –النمذجة الذكية   –اللوجستى اإلدراكى وطريقة نيوتن  

Reference: 

● Mohri, Mehryar, Afshin Rostamizadeh, and Ameet Talwalkar. Foundations of machine 
learning. MIT press, 2018. 

  

CSE 212 3 أنظمة قواعد البيانات Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE 112   خوارزميات وهياكل بيانات المتطلبات

  المحتوى: 

تعريف البيانات   - بنية نظام قاعدة البيانات  -نمذجة البيانات - هياكل البيانات والعمليات  -مفاهيم قاعدة البيانات األساسية  

تصميم   - NO SQL DB-حزمة برامج تدريبية  – SQLو  Algebraبما في ذلك  queryلغات  - ولغات معالجة البيانات 

 قواعد البيانات 

Reference: 

● Jukic, Nenad, Susan Vrbsky, and Svetlozar Nestorov. Database systems: Introduction 
to databases and data warehouses. Prospect Press, 2016 

● Coronel, Carlos, and Steven Morris. Database systems: design, implementation, & 

management. Cengage Learning, 2016. 
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ECE 235  3 معالجة وتحليل اإلشارات Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ECE 234   المتطلبات: إشارات ونظم

  :المحتوى

 -تقدير درجة الصوت والتنسيقات  -المعالجة القصيرة الوقت  -خصائص الكالم  -مرشحات اإلشارات وأنواعها-مقدمة عامة 

التعرف على   -التعرف على الكالم  -توليف الكالم  -تقنيات ترميز الكالم  -الترميز التنبؤي الخطي  -تقدير الكميات المتجهات 

 تطبيقات الذكاء االصطناعي فى اإلشارات  -ترميز الفيديو  -ترميز الصورة  -السماعة 

Reference: 

●  Lizhe Tan Jean Jiang, “Digital Signal Processing Fundamentals and Applications”, 
Academic Press, 9th November 2018 

● Steiglitz, Kenneth. A digital signal processing primer: with applications to digital audio 
and computer music. Dover Publications, 2020 

  

CSE 313  3 البيانات  إدارة Cr 

 إجباري  1 فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE 112خوارزميات وهيكلة البيانات   المتطلبات 

الطرق المثالية   -طرق عرض البيانات    -الطرق المختلفة لتمثيل قواعد البيانات -المحتوى: مقدمة لعلم إدارة البيانات  

طرق حماية    - الطرق المثالية للتعامل مع البيانات الكبيرة  -البيانات  الطرق المثالية لنقل  - لتخزين واسترجاع البيانات 

   -الجوانب القانونية واألخالقية للتعامل مع البيانات الحساسة   -البيانات 

References: 

● Michael N. Mitchell, “Data Management Using Stata: A Practical Handbook”, Stata 
Press; 2nd edition 2020 

   

CSE 311 ( 2برمجة ) 3 Cr 

 إجباري  1 فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE 212أنظمة قواعد البيانات   CSE 111   (1المتطلبات برمجة )

عرض   -(  scikit-learnتعلم حزم برمجية عام وحزم برمجية متخصصة في التعلم المتقدم) -المحتوى: إنشاء بيئة برمجية  

التعامل مع الملفات    - والبرمجة الشيئية-  برمجة الخوارزميات  -( matplotlibالحزم البرمجية الخاصة بالصور) البيانات و 

        -تخزين البيانات  - قراءة البيانات   -بكفاءة 
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References: 

● Aurélien Géron, “Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and 

TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems”, O'Reilly 

Media; 2nd edition (October 15, 2019) 
● Mark Lutz , “Programming Python: Powerful Object-Oriented Programming ”, O’Reilly 

O'Reilly Media; Fourth edition (January 18, 2011) 

  

  

CSE 317  3 معمار الحاسب Cr 

 إجباري  1 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE 141  المتطلبات تصميم رقمى

  - المعالجات المتعددة  - ذات األنابيب والمعالج  ALUوحدة المعالجة المركزية  -  ALUتصميم  -   المحتوى: النظام الحسابي

  -  I / Oأجهزة   -  BUSتزامن  - دوائر المقاطعة  - ( RISC، CISCذخيرة التعليمات ) - وحدة التحكم في الحواسيب المتعددة 

  - األنظمة الموزعة هندسة المعالجات المتوازية  - توصيل األجهزة الطرفية للكمبيوتر  -معماريات الذاكرة   -ات  القنو

معالجات متراصة   - المصفوفات االنقباضية  -المجمعات المتجهية   -معالجات متجهيه   -منصات كمبيوتر قابلة للتطوير  

برمجة موازية   -تجميع  - شبكات ربط  - آالت تدفق البيانات  -  CC-NUMAمعالجات متعددة متناظرة و  - فضفاضة وإحكام 

-GPUs.دراسات حالة       

References: 

● Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization (5th Edition) 5th Edition, Pearson; 5 
ed. 2005 

● Harris, Sarah, and David Harris. Digital design and computer architecture: arm edition. 
Morgan Kaufmann, 2015 

  

ECE 332  3 الشبكات العصبونية Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

  BAS 218  رياضيات هندسية متقدمة    المتطلبات 

  –بناء البوابات المنطقية  – دوال التفعيل  – تطبيقات الشبكات العصبية  –نموزج الخلية العصبية  –مقدمة المحتوى: 

خوازم الرجوع للخلف بعزم القصور    –خوارزم الرجوع للخلف  – الشبكات العصبية متعددة الطبقات ذات التغذية األمامية 

  – التشوه  –الكروموسوم  -   مقدمة عن الخوارزم الجينى –  Radialدالة الـ  – أمثلة على تدريب الشبكات العصبية  –الذاتى 

 تطبيقات على الخوارزم الجينى. 

References: 

● Metin Akay, Handbook of Neural Engineering, 2006. 
● Demuth, Howard B., et al. Neural network design. Martin Hagan, 2014 

● James Loy, “Neural Network Projects with Python: The ultimate guide to using Python 
to explore the true power of neural networks through six projects”, Springer 2019 

  

  

https://www.amazon.com/Aur%C3%A9lien-G%C3%A9ron/e/B004MOO740/ref=dp_byline_cont_book_1


 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 
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ECE 333  3 معالجة صور رقمية Cr 

 إجباري  1 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ECE 235   المتطلبات: تحليل ومعالجة إشارات 

  المحتوى: 
  - ميزات استخراج  -إعادة البناء من اإلسقاط   -ضغط البيانات    -تحسين الصورة   –طرق معالجة الصور   - مثيل الصورة 

 تحليل الفيديو. -رؤية الحاسب -التعرف على األنماط   - تحليل الصورة 

Reference: 

● Bhabatosh, Chanda. Digital image processing and analysis. PHI Learning Pvt. Ltd., 
2011 

● Understanding digital image processing, Vipin Tyagi, CRC press, 2018 

  

CSE 351 3 التعلم العميق Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ECE 332 العصبونيةالمتطلبات: الشبكات 

 المحتوى 
الحسابات   –طريقة األحتمالية المهيكلة  - قاعدة باى –اإلحتماالت ونظرية المعلومات   –العمليات على المصفوفات   -مقدمة

تطبيقات  -تعظيم كفاءة عملية التعلم العميق – تنظيمات التعلم العميق  –شبكات التعلم األمامية العميقة  –طرق التعلم   -العددية
 لى التعلم العميق. ع

Reference: 

● Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville, “Deep Learning”,  MIT Press 
2016 

  

CSE 315  3 األنظمة المتضمنة Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE 317   المتطلبات معمار الحاسب

البنى   -مسرعات األجهزة   -تصميم وتحليل البرنامج  -نظام الحوسبة المضمنة   - المحتوى: عملية تصميم النظام المضمن 
 .ARM      معمار  - مشروع البرمجة - مثال التصميم  -تحليل النظام والتصميم  - المدمجة الموزعة 

References: 

● Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization (5th Edition) 5th Edition, Pearson; 5 
ed. 2005 

● Harris, Sarah, and David Harris. Digital design and computer architecture: arm edition. 
Morgan Kaufmann, 2015 
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ECE 321  3 شبكات االتصاالت Cr 

 إجباري  2 فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 ECE 224  مستشعرات ومؤثرات وشبكات الحساسات   المتطلبات 

هندسة الشبكات وتقنيات توجيه البروتوكوالت   - نموذج االتصاالت المكونة من سبعة طبقات  - المحتوى: أنواع الشبكات 
، بروتوكوالت التوجيه ، تصميم   TCP / IPطبقات الشبكة، بروتوكول شبكة   -تخطيط الشبكة وتصميمها  -وخوارزمياتها 

 - تصميم شبكات الحساسات   -ساسات  الشبكات ، إدارة الشبكات ، االزدحام ،شبكات الح

References: 

● Yang, Kun. Wireless sensor networks. 2014 
● Dargie, Waltenegus, and Christian Poellabauer. Fundamentals of wireless sensor 

networks: theory and practice. John Wiley & Sons, 2010 
● Mosharraf, Firouz. Computer Networks: A Top-down Approach. McGraw-Hill, 2016 

  

CSE 423  3 روبوتكس Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ت 

  CSE 221المتطلبات: تحكم آلي   

 :المحتوى
 -الحركية للمتالعبين الترتيبات  -أنظمة الروبوت   –تصنيف أذرع الروبوتات  - تكوين الروبوت الفضاء ودرجة الحرية 

  -الحركية األمامية   - التحوالت المتجانسة  - الحركات الجامدة  - التحويالت الدورانية  -تمثيل التدوير   - تمثيل المواقف 
التحكم الخطي في   -الصيغة التكرارية لنيوتن   -الجرانج - ديناميكا األذرع اآللية: )معادالت أويلر -السالسل الحركية  

 بالقوة(.  التحكم - األذرع

Reference: 

● Craig, John J. Introduction to robotics: mechanics and control, 3/E. Pearson Education 
India, 2009 

● Saha, Subir Kumar. Introduction to robotics. Tata McGraw-Hill Education, 2014.. 

  

CSE 451 3 علم البيانات الكبيرة Cr 

 إجبارى   فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE 313المتطلبات: إدارة البيانات  

إدارة   -طرق العرض المرئية للبيانات الكبيرة   -تحميل وتدفق البيانات الكبيرة   - المحتوى : مقدمة لعلم البيانات الكبيرة 
  -النماذج الشبكية لتوصيف البيانات الكبيرة   - الكبيرة النظم المتوازية والنظم الموزعة لمعالجة البيانات  -البيانات الكبيرة 

التعامل بكفاءة مع البيانات   - تصميم نظم التوصية  -   توصيف معايير التشابه - طرق تجميع / تقسيم البيانات إلى مجموعات 
   خصوصية البيانات من الناحية القانونية واألخالقية  -الكبيرة

Reference: 

● Data Science and Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and 
Presenting Data, Wiley 2015 
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CSE 452  3 الذكاء االصطناعي  فيتطبيقات Cr 

 إجبارى   فصل  3 معمل 0 تمارين  2 محاضرات  ت 

 CSE 351المتطلبات: التعلم العميق 

نظم  -التعرف على الصور   -التعرف على األصوات   - معالجة اللغات الحية  - الطبيةالمحتوى : تطبيقات الذكاء االصطناعى 
  مشروع للطالب  - محركات البحث -مجال الروبوتكس   - الذكاء الصناعى  فى مجال األعمال -فى صناعة الدواء  -اإلختيار 

Reference: 

● Joshi, Prateek. Artificial intelligence with python. Packt Publishing Ltd, 2017 
● Sterne, Jim. Artificial intelligence for marketing: practical applications. John Wiley & 

Sons, 2017 

 

  اختياريةمقرراتً 
 

 300مقرراتًإختياريةًخاصةًبالمستوىً

CSE 316  3 نظم اتخاذ القرار Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS 218 رياضيات هندسية متقدمةالمتطلبات:  

  -  LPحل بياني   -البرمجة الخطية   -صنع القرار في ظل اليقين وعدم اليقين  - المحتوى: مقدمة في عملية صنع القرار 

  - البحث وترتيب التوصيات  - تمثيل المعرفة والمبادئ التوجيهية والتوصيات؛ واجهات لدعم القرار  -  Simplexطريقة 

 التقييم والفعالية واالتساق .  - ق التأليف والتحقق من المبادئ التوجيهية طر 

Reference: 

● Bonczek, Robert H., Clyde W. Holsapple, and Andrew B. Whinston. Foundations of 
decision support systems. Academic Press, 2014 

● E. Berner, "Clinical Decision Support Systems: Theory and Practice", Springer; 3rd 
edition, 2016 

 

ECE 334  3 التعرف على األنماط Cr 

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

  BAS 218 المتطلبات: رياضيات هندسية متقدمة

 .:المحتوى
  بدء قبل اإلشارة معالجة  طرق  -  البيانات جمع  -  المسالة  حل هيكلة  -  المسألة توصيف -مقدمة للتعرف على األنماط   

 . والتعرف  التصنيف- الخصائص  استخالص -  التعرف
 بارامتريةتقنيات غير  - تقنيات البارامترية  - بدون إشرافالتعلم - التعلم باإلشراف الطرق المختلفة للتصنيف والتعلم: 

Reference: 

● G. Dougherty, "Pattern Recognition and Classification", Springer, 2013 
● R. Duda , P.Hart and  D. Strock, “Pattern Classification”, Wiley, Nov 2000. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Eta+S.+Berner&text=Eta+S.+Berner&sort=relevancerank&search-alias=books
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9
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BAS 315 3 طرق فى اإلستمثال Cr 

 اختياري  فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS 218المتطلبات:   رياضيات هندسية متقدمة  

 -اإلستمثال الديناميكى  -اإلستمثال الغير خطى -اإلستمثال الديناميكى  - اإلستمثال العددى  -المحتوى: اإلستمثال الخطى  
     الطرق اإلستداللية فى اإلستمثال

Reference: 

● Rao, Singiresu S. Engineering optimization: theory and practice. John Wiley & Sons, 
2019 

 

CSE 319  3 معلوماتية حيوية Cr 

 اختياري  فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

 BAS 216المتطلبات: اإلحصاء وتحليل البيانات 

 -مراجـعة طرق البيولوجـيا الجزيئـية  -منظـمة  -المحتوى: مراجـعة تكرار الحمض النووي ، النســــخ ، والترجـمة ، الجينوم 
اـنات   اـنات الحمض النووي والبروتين والبـي دـمة في قواـعد بـي ات ، اســــترـجاع المعلوـمات    -مـق ات الملـف -التخزين ، تنســــيـق

ــلســـل ، المحاذاة المحلية ، العالمية المحاذاة، التحالفات-اســـتعالمات قاعدة بيانات  الداللة    -  رســـومات نقطة ، محاذاة التسـ
 -المـسافات الوراثية ، الـسالالت القائمة على المـسافة ، بناء ـشجرة الـسالالت    -ـصائية لعمليات البحث في قواعد البيانات اإلح

تحليل وتطبيقات   -اإلطارات في تســــلســــل الحمض النووي    -المتواليات التوافق ، والعثور على الجينات والقراءة المفتوحة  
  االتجاهات المستقبلية -الجينوم المقارن  -التنبؤ بنية البروتين وظيفة  -البروتينات  مقدمة في علم -المصفوفات الميكرووية 

Reference: 

● J. Momand, "Concepts in Bioinformatics and Genomics" ,  Oxford University Press; 1st edition, 2016 

 

CSE 318  التفاعل بين اإلنسان والحاسب  

 اختياري - فصل  0 معمل 2 تمارين  2 محاضرات  ت 

   CSE 251المتطلبات: تعلم اآللة 

  -محاكاة نفسيات اإلنسان   -طرق التصميم    -مقدمة لعلم النفس المعرفي   -المحتوى : مقدمة تفاعل اإلنسان مع الحاسب   
  طرق المعافاة من األخطاء  -طرق تقييم التصميم   - حساسية التصميم 

Reference: 

● Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd, Russell Beale, “Human Computer Interaction”, 
3rd Edition, Pearson Education, 2004 

 

 

  

https://www.amazon.com/Concepts-Bioinformatics-Genomics-Jamil-Momand/dp/0199936994/ref=sr_1_7?keywords=Bioinformatics+%E2%80%8E&qid=1583604660&s=books&sr=1-7
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BAS 311  3 التعلم اإلحصائي Cr 

ًاختياري ً-ًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

  BAS 216 اإلحصاء وتحليل البيانات المتطلبات: 

تحليل   - النماذج الغير خطية  -النماذج الخطية  -االنحدار اللوجستيك  -االنحدار متعدد الحدود   -المحتوى: االنحدار الخطي 
التحليل   -تحليل العنصر الرئيسي -شعاع الدعم اآللي  - طرق الغابات العشوائية    -طرق التصنيف األشجار   -التمييز الخطي  

 العنقودي

References: 

● Gareth James, “An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R”, springer 

2017 

 

CSE 335  3 عرض وتحليل البيانات Cr 

ًإختيارى ًًفصل 1.5ًًمعمل 1ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 BAS 218( , 2برمجة )CSE 311المتطلبات:   

الطرق   -وتطبيقهم في تحليل البيانات    Python and /or Rمقدمة للبرمجة  -المحتوى: مقدمة لتحليل وعرض البيانات 

  - التعامل مع البيانات عالية األبعاد  -   استكشاف البيانات واستنتاج التوجهات العامة لها-المختلفة لتوصيف وعرض البيانات
     تصميم لوحات البيانات - إستنتاج القرارات - فرضيات إختبار ال - التحليل اإلحصائي للبيانات 

Reference: 

● Phuong Vo.T.H, Martin Czygan, Ashish Kumar, Kirthi Raman, “Python: Data Analytics 
and Visualization”, O’Reilly 2017 

 

CSE 352  3ًعلم النفس المعرفى Cr 

ًاختياري ًًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 المتطلبات:    

 اللغة والفكر  – اإلدراك البصرى  – ذاكرة اإلنسان  –التصور   –معالجة المعلومات البشرية والذكاء اإلصطناعى  : المحتوى

Reference: 

● Gurumoorthy, Sasikumar, Bangole Narendra Kumar Rao, and Xiao-Zhi Gao. Cognitive 
Science and Artificial Intelligence: Advances and Applications. Springer Singapore, 
2018. 
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 400خاصةًبالمستوىًًاختياريةمقرراتً

ECE 432  إنترنت األشياء  (IoT )ً3 Cr 

ًإختيارى ًًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 ECE 321المتطلبات: شبكات االتصاالت 

 :المحتوى
تقنيات االتصال الالسلكي فى انترنت   -منصات األجهزة وأنظمة التشغيل فى إنترنت األشياء  -إنترنت األشياء مقدمة فى 

تتبع الشبكات   -خدمات الويب المدمجة وويب األشياء   - الشبكات والكائنات الذكية المرتبطة ببروتوكول اإلنترنت  - األشياء 
 عايير والبروتوكوالت. الهيئات األخرى ذات الصلة لوضع الم - الصناعية 

Reference: 

● Samuel Greengard , “The Internet of things”, Springer, 2015 

 

CSE 454  3 التعلم العميق المتقدم Cr 

ًإختيارى ًًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 CSE 351:  -المتطلبات التعلم العميق 

 المحتوى 
  -  النماذج المتقدمة للتعلم العميق وتطبيقاتها المختلفة : شبكات صورة إلى صورة وتطبيقاتها - التعلم العميق  مراجعة مبادئ

تعلم التعزيز    التعلم من البيانات صغيرة الحجم -نقل التعلم  -الخصومة التوليدية وتطبيقاتها على اإلشارات المختلفة    شبكات
 نمذجة التسلسل العميق   التعلم واإلدراك - تصور البيانات للتعلم اآللي  - العميق 

Reference: 

● Ian Goodfellow ,Yoshua Bengio and Aaron Courville, “Deep Learning”,  MIT Press 2016 
● S. Skansi, "Introduction to Deep Learning", Springer; 1st edition, 2018 

 

CSE 455  3 معالجة لغات طبيعية Cr 

ًاختياري ً-ًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 CSE 351 التعلم العميق المتطلبات:  

تحليل المشاعر أو    - المترجمات  -استخراج المعلومات من النص دوات   -   مقدمة لعلم معالجة اللغات الطبيعيةالمحتوى: 
الشبكة العصبية  -التسلسلنماذج  -توصيف اللغويات الحاسوبية بنظرية االحتماالت  -التمثيل المتجهي للكلمات  -اآلراء

إقتراحات إكمال    -التطبيقات العملية النماذج المدروسة : الترجمة من لغة إلى أخرى  - نماذج الذاكرة طويلة المدى -المتكررة
  العبارات

Reference: 

● Daniel Jurafsky and James Martin, “ Speech and language processing”, 2rd 
edition,  2008 

● Jacob Eisenstein, “Introduction to natural language processing”, MIT Press, 2019 

 

 

https://www.amazon.com/Samuel-Greengard/e/B00TR1Q9QM?ref=sr_ntt_srch_lnk_6&sr=8-6
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sandro+Skansi&text=Sandro+Skansi&sort=relevancerank&search-alias=books
https://mitpress.mit.edu/contributors/jacob-eisenstein


 جامعة املنصورة  –كلية الهندسة  بنظام الساعات املعتمدة  البكالوريوس لبرامجالالئحة املوحدة 
 

 504 بنظام الساعات المعتمدة  االصطناعيبرنامج درجة البكالوريوس في هندسة الذكاء : الثالث عشرالباب  

 

 

ECE 435  3 الرؤية بالحاسب Cr 

ًإختيارى ًًفصل 1.5ًًمعمل 1ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

  ECE 333المتطلبات: معالجة صور رقمية 

 :المحتوى
  - إحصاءات الصور ، الحواف ، والملمس  -هندسة تصوير الكاميرا  - أساسيات تكوين الصور  - مقدمة فى الرؤية بالحاسب 

رداد  است  -ستيريو ، تصنيف الصور ، فهم المشهد ، والتعلم العميق مع الشبكات العصبية  -تقدير حركة الصورة وتتبعها 
  - ، االنحدار ، التدفق الكثيف affineالعمق، معايرة الكاميرا ، تثبيت الصور ، التدفق البصري )حركة الصورة(: تدفق 

;  Bayesالتقسيم والتجميع؛ المحاذاة التلقائية، والتتبع، وكشف الحدود، والتعرف على األنماط. استدالل  -اإلحصاءات القوية  

 للكائن.  eigenتحليل المكون الرئيسي ونماذج 

Reference: 

● Richard Szeliski, “Computer Vision: Algorithms and Applications”, Springer, 2011 

 

CSE 412  3 حوسبة لينة Cr 

ًإختيارى 2ًًفصل 1.5ًًمعمل 1ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 ECE 332شبكات عصبونية  المتطلبات:

المنطق   - المجموعات الضبابية -شبكات عصبية   -متنوعة في الحوسبة اللينة  طرق   -المحتوى: مقدمة للحوسبة اللينة  
الخوارزميات   - النماذج العصبية الضبابية  - الطرق المختلطة  -طرق التصنيف باستخدام المنطق الضبابي    -الضبابي 

  الجينية وتطبيقاتها

Reference: 

● Khalid, Saifullah, ed. Applied Computational Intelligence and Soft Computing in 
Engineering. IGI Global, 2017 

 

CSE 413  3 نظم الحوسبة عالية الكفاءة Cr 

ًاختياري ً-ًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 CSE 313   ( 2المتطلبات: برمجة )

  -الذاكرة الموزعة   - المعالجة الموزعة  - التعدد الخيوطي   -المتجهي التمثيل -بنية متعددة اللب  - بنية الحاسب  المحتوى  

االتصال بين جانب   -وحدة معالجة الرسوميات  -جدولة المهام  - طرق تخزين البيانات  - حوسبة متوازية- الذاكرة المشتركة 
المستخدمة في تقنيات الحاسب  البرامج  -نقل البيانات بين العميل والخادم الحوسبي   - العميل الحوسبي والخادم الحوسبي 

 عالية الكفاءة 

Reference: 

● Greorg Hager and  Gerhard Wellein , “Introduction to High Performance Computing 
for Scientists and Engineers ”, CRC Press, 2010 
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CSE 456  3 تطبيقات فى الذكاء االصطناعي في النظم الطبية Cr 

ًاختياري ً-ًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 CSE 351تعلم عميق  المتطلبات : 

مقدمة لتعدين البيانات  -اإلشارات والصور الطبية   - المحتوى : مقدمة لتطبيقات الذكاء اإلصطناعي في المجال الطبي 
نماذج تحويل صورة إلى   - ( Convolutional Neural Networks)   الشبكات العصبية التالفيفية  -الطبية  

 Generative Adversarial)     نماذج الخصومة التوليدية - (image-to-image architectures)   صورة 
Networks  )-   حساب المعايير    -تقطيع الصور الطبية   -تطبيقات النماذج السابقة في: اكتشاف األورام في صور األشعة

  الطبية من اإلشارات
 

Reference: 

● Ian Goodfellow ,Yoshua Bengio and Aaron Courville, “Deep Learning”,  MIT Press 2016 
● Kevin Zhou, Hayit Greenspan and Dinggang Shen, “Deep Learning for Medical Image 

Analysis”, Academic Press, 2016 

 

CSE 457  3 التعلم المعزز Cr 

ًاختياري ً-ًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 CSE 351 التعلم العميق المتطلبات:  

تعريف   -تعريف مجموعة اإلجراءات   -تعريف البيئة ومجموعة الحاالت   - المحتوى: مقدمة لنظرية التعليم المعزز 
التعليم  تطبيقات  -صياغة التعليم المعزز كشبكة عصبية عميقة   - كيفية صياغة المشكلة في إطار التعليم المعزز - المكافآت

 المعزز العميق في الذكاء االصطناعي
 

Reference: 

● Maxim Lapan, “Deep Reinforcement Learning Hands-On: Apply modern RL methods to 
practical problems of chatbots, robotics, discrete optimization, web automation, and 
more, 2nd Edition”,  2020 

● Laura Greasser and Wah loon Keng, “Foundations of Deep Reinforcement Learning: 
Theory and Practice in Python ”, Addidon-Wesley, 2020 

 

CSE 414  3 التنقيب في البيانات Cr 

ًاختياري ً-ًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 CSE 351, التعلم العميق   BAS    218تعلم اآللة المتطلبات: 

طرق تصنيف وتجميع  -قراءة وتخزين البيانات المختلفة  -تعلم المفاهيم العامة للتنقيب عن البيانات وتطبيقاتها المختلفة المحتوى :
التعامل مع   -  المعرفية من البياناتإستنتاج األنماط  -التحليل االحصائي للبيانات  -استخالص السمات المميزة للبيانات - البيانات 

تطبيق   -الطرق المختلفة لعرض البيانات و انماطها المعرفية  -األنماط المختلفة للبيانات مثل البيانات الصوتية أو البيانات الكتابية 

   على البيانات خوارزميات تعلم اآللة المختلفة
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Reference: 

● P. Tang, M.Steinbash, A. Karpatne and V.Kumar, “Introduction to Data 
Mining”,  Pearson; 2nd edition (January 4, 2018) 

 

CSE 458  3 الذكاء االصطناعي في معالجة اإلشارات والصور Cr 

ًاختياري ً-ًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 CSE 351تعلم عميق  - CSE151ذكاء اصطناعي  :المتطلبات

معمارات متقدمة للشبكات العصبية   - المحتوى: مقدمة لتطبيقات الذكاء االصطناعي والتعلم العميق في معالجة اإلشارات 
دية  شبكات الخصومة التولي   شبكات نقل تسلسل   -نماذج الذاكرة طويلة المدى   -نماذج الشبكات العصبية المتكررة -العميقة

 -      وتطبيقاتها في توليد مقاطع صوتية

References: 

● Ian Goodfellow ,Yoshua Bengio and Aaron Courville, “Deep Learning”,  MIT Press 2016 
● David Foster, “Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, 

Compose, and Play”, O'Reilly, 2019 

 

CSE 459  3 تعلم اآللة وتطبيقاتها فى الفنون Cr 

ًاختياري ً-ًفصل 0ًًمعمل 2ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

 CSE 351 التعلم العميق المتطلبات:  

شبكات   -نماذج تعلم تحويل صورة إلى صورة -مقدمة لتطبيق الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة في مجال الفنون  :    المحتوى  

لوحات فنية ، تكوين تخيلي التصميم الداخلي    تطبيقات التقنيات السابقة في تكوين-شبكات نقل األنماط  -الخصومة التوليدية

     تلوين الفيديو - باستخدام شبكات الخصومات التوليدية تكوين مقطوعات موسيقية  - نماذج التسلسل  -

Reference: 

● David Foster, “Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, 

Compose, and Play”, O'Reilly, 2019 

 

CSE 411  3 الحوسبة السحابية Cr 

ًاختياري ًًفصل 1.5ًًمعمل 1ًًتمارين 2ًًمحاضرات ًت

  CSE 311    ( 2المتطلبات: برمجة )

 المحتوى 
تعريف الحوسبة السحابية، ويصف نماذج تقديم الخدمات المختلفة لبنية الحوسبة السحابية ، والطرق التي يمكن بها نشر  

وذج  السحاب على شكل سحاب عام ، خاص ، هجين ، ومجتمعي. وتشمل الموضوعات التاريخ والتقنيات التمكينية ، ونم
والمحاكاة االفتراضيه ، والحوسبة الشبكية ، والحوسبة   DFSبرمجة المعالجة المتوازية ، واألنظمة الموزعة ونظام ،  

باستخدام تخفيض الهدووب /   HDFو ، Hadoopالعنقودية ، وخوارزميات تخفيض الخرائط والبرمجة الوظيفية ، و  
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الطالب حول التحديات األمنية التي تواجهها عمليات نشر السحابة وكيفية  الخرائط مع مجموعات بيانات كبيرة للغاية. يتعلم 
  تبني السحابة وتشغيلها وحكمها إستخدمان نظم الوسبيات الشهيرة . مطلوب مشروع 

References 

● Buyya, Rajkumar, James Broberg, and Andrzej M. Goscinski, eds. Cloud computing: 
Principles and paradigms. Vol. 87. John Wiley & Sons, 2010 

● Rittinghouse, John W., and James F. Ransome. Cloud computing: implementation, 
management, and security. CRC press, 2016 

 

ً: المشروعًوالتدريبًالعمليًوالميداني
 

ARI271 ً0ً الصطناعًيعلىًهندسةًالذكاءًًعمليتدريب Cr 

ًإجبارًيً-ًفصًل0ًًمعمًل0ًًتماريًن0ًًمحاضراًتًث

 ( 100) اجتياز المستوى : المتطلبات

ويقدم عنه الطالب تقريرا   75تدريب يقوم به الطالب سواء في معامل الجامعة وبعدد ساعات إجمالي ال يقل عن  :  المحتوًى

 . ويناقش فيه

  

ARI271 0  الصطناعيعلىًهندسةًالذكاءً(  1)تدريب Cr 

 إجباري  - فصل  0 معمل 0 تمارين  0 محاضرات  ث 

 ( 200) اجتياز المستوى : المتطلبات

تدريب يقوم به الطالب سواء في في أي مؤسسة خارجية ذات صلةلمدة أسبوعين على األقل وبعدد ساعات إجمالي  :  المحتوًى

 . ويقدم عنه الطالب تقريرا ويناقش فيه  75ال يقل عن 

  

ARI272 0 الصطناعًيعلىًهندسةًالذكاءً(  2)تدريب Cr 

 إجباري  - فصل  0 معمل 0 تمارين  0 محاضرات  ث 

 ( 300) اجتياز المستوى : المتطلبات

تدريب يقوم به الطالب سواء في أي مؤسسة خارجية ذات صلة لمدة أسبوعين على األقل وبعدد ساعات إجمالي  :  المحتوًى

 . ويقدم عنه الطالب تقريرا ويناقش فيه  75ال يقل عن 
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ARI381 ً3 الصطناعًيفيًهندسةًالذكاءً( 1) مشروع Cr 

 إجباري  2 فصل  1.5 معمل 1 تمارين  2 محاضرات  ث 

 ( 200) اجتياز المستوى : المتطلبات

إنجاز مشروع يتم فيه تطبيق كل ما سبق تعلمه من علوم تنتمي لمجاالت متعددة ألجل حل مشكلة واقعية في إطار  :  المحتوًى

 فريق ويقدم الطالب في نهايته تقريرا يناقش فيه 

  

ARI 481 ً3 الصطناعًيفيًهندسةًالذكاءً( 2) مشروع Cr 

 إجباري  1 فصل  3 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  ث 

 ( 300) اجتياز المستوى : المتطلبات

إنجاز مشروع يتم فيه تطبيق كل ما سبق تعلمه من علوم تنتمي لمجاالت متعددة ألجل حل مشكلة واقعية في إطار  :  المحتوًى

 . يناقش فيهفريق ويقدم الطالب في نهايته تقريرا 

  

ARI482 ً3 الصطناعًيفيًهندسةًالذكاءً( 3) مشروع Cr 

 إجباري  2 فصل  3 معمل 2 تمارين  1 محاضرات  ث 

 2 ومشروع (  300) اجتياز المستوى : المتطلبات

إطار  إنجاز مشروع يتم فيه تطبيق كل ما سبق تعلمه من علوم تنتمي لمجاالت متعددة ألجل حل مشكلة واقعية في  :  المحتوًى

 . فريق ويقدم الطالب في نهايته تقريرا يناقش فيه

 


