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 فريق العمـــل 

 
 ادارة الكلية 

 

ونيات واالتصاالت  أ.د/ محمد عبد العظيم محمد   عميد الكليــــة واألستاذ بقسم هندسة اإللكتر

يف   مسعود البدوي أ.د/ شر
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث واألستاذ بقسم هندسة  

 األشغال العامة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب واألستاذ بقسم الهندسة   أ.د/ محمد جمال مهدي 
 اإلنشائية

ي قداح أ.د/ 
ر
 سحر صدق

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واألستاذ بقسم  
 الهندسة الكهربية 

 
 وحدة ضمان الجودة 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة واألستاذ بقسم الهندسة الكهربية  أ.د/ إبراهيم عبد الغفار بدران

 أ.م.د/ مرفت محمد أبو الخت  
المساعد بقسم  نائب مدير وحدة ضمان الجودة واألستاذ 

ياء الهندسية  ز  الرياضيات والفت 

 
ياء الهندسية  ز  قسم الرياضيات والفت 

 

 أ.د/ عـابـد مـحـمـد نـصـر 
نائب رئيس جامعة الدلتا السابق للدراسات العليا واألستاذ بقسم  

ياء الهندسية  ز  الرياضيات والفت 

ياء الهندسية رئيس مجلس قسم الرياضيات  ا .د محمد المتولي الجمل      ز  والفت 

ي القال 
ياء الهندسية  أ.د/ إبراهيم لطفز ز  األستاذ بقسم الرياضيات والفت 

ي  
ياء الهندسية  أ.د/ محمد محمد الحلوانز ز  أستاذ الهندسة الكيميائية بقسم الرياضيات والفت 

ياء  ا .م .د محمد شور عبد اللطيف    ز  الهندسية االستاذ المساعد بقسم الرياضيات والفت 

ياء الهندسية  د. عباس حسن منصور عبد القادر   ز  مدرس بقسم الرياضيات والفت 

ياء الهندسية  د. محمود حنفز محمود  ز  مدرس بقسم الرياضيات والفت 

 
 قسم هندسة القوى الميكانيكية 

 

 رئيس مجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية  قنديل  أ.د.احمد محمد حامد 

ي   االستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية  أ.د.محمد نبيل صتر

ج أوهانس جبه   األستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية  أ.د/ بت 

 أ.م.د/ الشافعي بدير زيدان 
مدير برنامج الميكاترونكس واألستاذ المساعد بقسم هندسة القوى  

 الميكانيكية 

 األستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية  أ.م.د. احمد عبد السالم  

 األستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية  أ.م.د. محمد حسن منصور 

 المدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية د. اسامه محمد حامد 

 الميكانيكيةالمدرس بقسم هندسة القوى  د. اسامه يوسف مقلد 

ي  د. 
 المدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية محمد رجب المرغنز

ي  د. 
 المدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية اسماء عىل العوضز

ي  د. 
 المدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية محمد سامح عبد الغنز

ي توفيق  د. 
 المدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية محمد مصطفز

 المدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية محمد حسن رضوان د. عىل 

 
 ونظم التحكم قسم هندسة الحاسبات 

 

ة يسن هيكل   ونظم التحكم رئيس مجلس قسم هندسة الحاسبات  ا.د. امت 

 ونظم التحكم بقسم هندسة الحاسبات  األستاذ  ا.د. هشام عىلي عرفات 

 ونظم التحكم مساعد بقسم هندسة الحاسبات الاألستاذ  ا.م.د. عمرو محمد ثابت 



 ونظم التحكم المدرس بقسم هندسة الحاسبات  د. محمد معوض عبده عبد السالم

 ونظم التحكم المدرس بقسم هندسة الحاسبات  د. محمود محمد سعفان

 ونظم التحكم المدرس بقسم هندسة الحاسبات  د. هشام حلمي جاد 

ي عبد المؤمن  . د   ونظم التحكم المدرس بقسم هندسة الحاسبات  نهلة بشر

 ونظم التحكم المدرس بقسم هندسة الحاسبات  احمد محمد عبد العليم غانم  . د 

 ونظم التحكم المدرس بقسم هندسة الحاسبات  د. إيمان محمد الجندي 

 
 قسم هندسة االنتاج والتصميم الميكانيكي 

 

 الميكانيكي رئيس مجلس قسم هندسة االنتاج والتصميم  ابراهيم سالمة نهي فودة  أ.م.د. 

 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي  أ.د/ إبراهيم محمد عليوة 

 أ.د/ عبده عبد الفتاح عبد الصمد 
األستاذ بقسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي وعميد كلية  

 الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية  

 الميكانيكي االستاذ بقسم هندسة االنتاج والتصميم  أ.د. حسن عىل سلطان  

 الميكانيكي قسم هندسة االنتاج والتصميم بمساعد الستاذ اال  أ.م.د توكل عنب 

ان  الميكانيكي مساعد بقسم هندسة االنتاج والتصميم ال المدرس  د. محمد أحمد القت 

 الميكانيكي مساعد بقسم هندسة االنتاج والتصميم ال المدرس  د. محمد جمعة الخطيب  

ز الشافعي   الميكانيكي مساعد بقسم هندسة االنتاج والتصميم ال المدرس  د. محمد حسي 

ي  
ر
 الميكانيكي بقسم هندسة االنتاج والتصميم المدرس  د. محمد حامد عراق

 
ونيات واالتصاالتقسم هندسة   االلكتر

 

يف السيد كشك   مدير مركز تقنية االتصاالت والمعلومات   أ.د/ شر

ونيات   عريض  نهال فايز / .د أ   واالتصاالترئيس قسم هندسة اإللكتر

 أ.م.د/ حسام الدين صالح مصطفز 
مدير برنامج الهندسة الطبية والحيوية واألستاذ المساعد بقسم  

ونيات   واالتصاالت هندسة اإللكتر

ونياتالستاذ اال  .م.د احمد عبد الرحمن النقيب أ   واالتصاالت  مساعد بقسم هندسة االلكتر

ونياتالمدرس  احمد مرزوق د. السعيد   واالتصاالت  بقسم هندسة االلكتر

ونياتالمدرس   طنطاويد. دعاء عادل   واالتصاالت  بقسم هندسة االلكتر

 
 قسم الهندسة الكهربية 

 

ي أ.د. سحر 
ر
 رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية قداح  صدق

 الهندسة الكهربيةاألستاذ المتفرغ بقسم  أ.د/ محمد عبد المنعم محمد طنطاوي 

 االستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية محمد السعداوى  مجدي / أ.د 

ز أ   مساعد بقسم الهندسة الكهربية الستاذ اال  .م.د. أحمد عيد موىس شاهي 

 مساعد بقسم الهندسة الكهربية ال المدرس    السيد أبو األنوار  / د 

 الهندسة الكهربية المدرس بقسم  د/ عبد الهادي طلبه غانم 

 المدرس بقسم الهندسة الكهربية  محمد السعيد رزق  / د 

 
 الري والهيدروليكا  هندسةقسم 

 

 رئيس مجلس قسم الهندسة االنشائية أ.م.د/ ثروت عيد شحان  

 مساعد بقسم الهندسة االنشائية الستاذ اال   أ.م.د/ محمد طارق السعيد شمعة

 مساعد بقسم الهندسة االنشائية الستاذ اال   الجوادأ.م.د/ حسام عبد العزيز عبد 

 بقسم الهندسة االنشائية المدرس   د/ رضا محمود دياب 

 بقسم الهندسة االنشائية المدرس   د/ أحمد عبد الرحيم العدوي

 بقسم الهندسة االنشائية المدرس   د/ كريم عادل نصار

ي   االنشائية بقسم الهندسة المدرس   د/ عمرو عباس الزهت 

 
 
 
 



 هندسة االنشائية القسم 
 

 رئيس قسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ أحمد محمود يوسف محمد 

 والهيدروليكا  الريمتفرغ بقسم هندسة الستاذ اال  ا.د. صالح الدين السعيد المتولي 

ي   األستاذ بقسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ عماد السعيد اسماعيل البلتاجر

 والهيدروليكا  الريمساعد بقسم هندسة الستاذ اال    نعبد الرحم.م.د محمد عطية محمد أ 

 
 قسم االشغال العامة  

 

ي   العامة رئيس مجلس قسم هندسة االشغال  أ.د. هشام خليل االترنر

 مساعد بقسم هندسة االشغال العامة الستاذ اال  عالء رشاد جتر  أ.م.د. 

 األستاذ المساعد بقسم هندسة االشغال العامة  أ.م.د/ محمد أحمد عبد الحكيم 

ي 
ز
ي  د. هان

 بقسم هندسة االشغال العامةالمدرس  شحاته  مهنز

 المدرس بقسم هندسة األشغال العامة أسامة الراوي عىل شهدة . د 

 بقسم هندسة االشغال العامةالمدرس  محمد متولي  د د. احم

 األشغال العامةالمدرس بقسم هندسة  د/ فوزي حامد زرزورة

 المدرس بقسم هندسة األشغال العامة د. محمد السعيد زهران  

 
 هندسة المعمارية  القسم 

 

اوي  سعد   أ.د. لميس ز  هندسة المعمارية الرئيس مجلس قسم  الجت 

 ةالمعماري هندسة البقسم المدرس  اسماء رشاد نرص البدراوي  د. 

 
 نسيج   ال غزل و هندسة القسم 

 

ي أ.د. فوقية   رئيس مجلس قسم هندسة الغزل والنسيج    فهيم الحبينر

 بقسم هندسة الغزل والنسيج  المدرس  فودة  عبد المنعم فهيم  د. 

 بقسم هندسة الغزل والنسيج  المدرس  رحاب عبد الخالق عبد الخالق  د. 

 بقسم هندسة الغزل والنسيج  المدرس  معاذ احمد سامي مصطفز الديب  د. 

 
 كلية الطب  

 

 أستاذ طب المجتمع بكلية الطب  أ.د/ باسم سالمه عبد الحليم 

 
 اللجنة الفنية

 

ي 
 مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا  أ. مروة محمد عبد الغنز

ي  ي لعميد الكلية  عبد المجيد  محمد  م. يحن 
 المكتب الفنز

 
 

 

 

  



 الصفحة الموضوع 

 1 الباب األول: القواعد العامة 
 2 مقدمـــــــــة

 2 رؤيـة الكليـة 
 2 رسالة الكلية 

 3 ( األقسام العلمية 1مادة ) 
 3 ( الدرجات األكاديمية 2مادة ) 
 4 ( نظام الدراسة3مادة ) 
 4 ( مواعيد القيد والدراسة 4مادة ) 
وط العامة للقيد 5مادة )   4 ( الشر
 4 المقررات ( تسجيل 6مادة ) 
 5 ( الحذف واإلضافة واالنسحاب وإعادة التسجيل 7مادة ) 
 6 ( التقديرات 8مادة ) 
 7 ( طريقة حساب متوسط النقاط لمجموعة من المقررات 9مادة ) 
 8 ( رسوم الدراسة10مادة ) 
 8 ( المرشد األكاديم  11مادة ) 
 8 ( مدة الدراسة 12مادة ) 
 8 ( وقف القيد 13مادة ) 
 9 ( إلغاء القيد14) مادة 
 10 ( إعادة القيد 15مادة ) 
 10 ( متطلبات اإلقامة للوافدين16مادة ) 
 10 ( الطالب وأعضاء هيئة التدريس األجانب 17مادة ) 
 10 ( النظام الكودي للمقررات 18مادة ) 
 11 ( المقررات الدراسية 19مادة ) 
 11 ( توزيــــع درجات المقررات 20مادة ) 
 12 المحتوى العلم  للمقررات ( 21مادة ) 
 12 ( معادلة المقررات 22مادة ) 
اف عىل الرسائل العلمية 23مادة )   12 ( اإلشر
 13 ( الرسائل العلمية 24مادة ) 
 14 ( لجنة الحكم عىل الرسالة 25مادة ) 
 14 ( برامج الدراسات العليا البينية 26مادة ) 

 15 االكاديمية مراحل ومتطلبات الحصول عىل الدرجات 
: دبلوم العلوم الهندسية 

ً
 15 أوال

 16 ( الدبلوم الهندس  األساس  27مادة ) 
 16 ( الدبلوم الهندس  المتقدم28مادة ) 
  29مادة ) 

وع البحث   16 ( المشر
ي الهندسة 

ز
: ماجستت  العلوم ق

ً
 18 ثانيا

وط القيد لدرجة الماجستي  30مادة )   18 ( شر
 18 الدراسة ( متطلبات 31مادة ) 
وط منح الدرجة 32مادة )   19 ( شر
 19 ( تحويل القيد 33مادة ) 

ي الهندسة 
ز
: دكتوراة الفلسفة ق

ً
 20 ثالثا

وط القيد لدرجة دكتوراه فلسفة 34مادة )   20 ( شر
 20 ( امتحان القبول35مادة ) 
 20 ( متطلبات الدراسة للدكتوراه36مادة ) 
ة العامة 37مادة )   21 ( المحاضر
وط منح الدرجة 38مادة )   21 ( شر
ية 39مادة )  ر  22 ( دراسة اللغة االنجلي 



كة مع جامعات أخري 40مادة )  امج المشير  22 ( الير
 22 ( أحكام انتقالية 41مادة ) 

: الجدارات  ي
ز
امج الدراسات العليا ل  العامةالباب الثان  23 تر
امج دبلوم العلوم الهندسية ل  العامةالجدارات   24 ير
  الهندسة ل  العامةالجدارات 

ر
امج ماجستي  العلوم ف  24 ير

  العلوم الهندسية ل  العامةالجدارات 
ر
امج دكتوراه الفلسفة ف  25 ير

ياء الهندسية : الثالثالباب  ز  27 قسم الرياضيات والفت 
  ماجستي  العلوم الهندسية 
ر
 28 الرياضيات الهندسية  ف

  دكتوراة الفلسفة 
ر
  العلوم الهندسية  ف

ر
 28 الرياضيات الهندسية  ف
 30 وصف مخترص لمحتويات المقررات 

  ماجستي  العلوم الهندسية 
ر
ياء الهندسية  ف ر  48 الفي 

ياء الهندسية  ر  الفي 
ر
  العلوم الهندسية ف

ر
 48 دكتوراة الفلسفة ف

 50 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
 59 قسم الهندسة الكهربية: الرابعالباب 

  الهندسة الكهربية تخصص قوى كهربية 
ر
 60 دبلوم العلوم الهندسية ف

  الهندسة الكهربية تخصص طاقة متجددة 
ر
 60 دبلوم العلوم الهندسية ف

  الهندسة الكهربية تخصص وقاية نظم كهربية
ر
 61 دبلوم العلوم الهندسية ف

  ماجستي  العلوم 
ر
 61 الهندسة تخصص الهندسة الكهربية  ف

  الهندسة الكهربية 
 62 دكتوراه الفلسفة فر

 65 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
ونيات واالتصاالت : الخامسالباب   77 قسم هندسة االلكتر

ونيات واالتصاالت  دبلوم العلوم الهندسية   هندسة االلكير
 78 فر

  هندسة العلوم ماجستي  
ونيات واالتصاالت فر  79 االلكير

ونيات واالتصاالت    هندسة االلكير
 80 دكتوراة الفلسفة فر

 83 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
 99 التحكم  قسم هندسة الحاسبات ونظم: السادسالباب 

  هندسة الحاسبات ونظم التحكم تخصص )هندسة الحاسبات( 
 100 دبلوم العلوم الهندسية فر

  هندسة الحاسبات ونظم التحكم تخصص )هندسة نظم التحكم( دبلوم 
 100 العلوم الهندسية فر

  ماجستي  العلوم الهندسية 
 101 هندسة الحاسبات ونظم التحكم  فر

  هندسة الحاسبات ونظم التحكم 
 101 دكتوراه الفلسفة فر

 105 وصف مخترص لمحتويات المقررات 
 128 الميكانيكية قسم هندسة القوى : السابعالباب 

يد وتكييف الهواء    هندسة القوى الميكانيكية تخصص التير
 129 دبلوم العلوم الهندسية فر

  هندسة القوى الميكانيكية تخصص هندسة محطات القوى 
 129 دبلوم العلوم الهندسية فر

  هندسة القوى الميكانيكية تخصص آالت هيدروليكية 
 130 دبلوم العلوم الهندسية فر

اق   هندسة القوى الميكانيكية تخصص هندسة االحير
 131 دبلوم العلوم الهندسية فر

  الهندسة تخصص هندسة القوى الميكانيكية 
 132 ماجستي  العلوم فر

  هندسة القوى الميكانيكية 
 132 دكتوراه الفلسفة فر

 137 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
 156 والتصميم الميكانيكي قسم هندسة اإلنتاج : الثامنالباب 

  هندسة التصميم 
 157 دبلوم العلوم الهندسية فر

  هندسة التصنيع 
 157 دبلوم العلوم الهندسية فر

  الهندسة تخصص هندسة التصميم والتصنيع 
 158 ماجستي  العلوم فر
  دكتوراه الفلسفة 
 159 هندسة التصميم والتصنيع  فر

 163 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
 208 قسم هندسة الغزل والنسيج : التاسعالباب 

 209 تخصص هندسة الغزل والنسيج   دبلومة هندسة الغزل والنسيج
يكو والمالبس الجاهزة   دبلومة هندسة الغزل والنسيج  209 تخصص هندسة الير
 209 تخصص هندسة المنسوجات الوظيفية  دبلومة هندسة الغزل والنسيج



  هندسة الغزل والنسيج ماجستي  العلوم 
ر
 210 الهندسية ف

  هندسة الغزل والنسيج 
ر
 210 دكتوراة الفلسفة ف

 214 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
 236 قسم الهندسة اإلنشائية: العاشر الباب 

  الهندسة اإلنشائية تخصص هندسة إنشائية 
ر
 237 دبلوم العلوم الهندسية ف

  ماجستي  العلوم 
ر
 237 الهندسة تخصص الهندسة اإلنشائية  ف

  الهندسة اإلنشائية 
ر
 238 دكتوراه الفلسفة ف

 241 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
 268 قسم هندسة الري والهيدروليكا : الحادي عشر الباب 

  هندسة الري والهيدروليكا تخصص مصادر المياه 
ر
 269 دبلوم العلوم الهندسية ف

  هندسة الري والهيدروليكا تخصص هندسة الري والرصف دبلوم العلوم 
ر
 269 الهندسية ف

  هندسة الري والهيدروليكا تخصص هندسة السواحل والموانر   
ر
 269 دبلوم العلوم الهندسية ف

   ماجستي  العلوم
ر
 269 هندسة الري والهيدروليكا   تخصص  الهندسة ف

  هندسة الري  
ر
 269 والهيدروليكا دكتوراه الفلسفة ف

 275 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
ي الباب 

ز
:  الثان  291 قسم هندسة األشغال العامة عشر

   ةيهندس العلوم الدبلوم 
ر
 292 األشغال العامة تخصص الهندسة المساحية هندسة  ف

  هندسة األشغال العامة 
ر
 292 تخصص الهندسة الصحية والبيئية دبلوم العلوم الهندسية ف

  هندسة األشغال العامة 
 293 تخصص هندسة الطرق والمطارات دبلوم العلوم الهندسية فر

  هندسة األشغال العامة 
 293 تخصص هندسة النقلدبلوم العلوم الهندسية فر

  الهندسة تخصص  ماجستي  
 293 هندسة األشغال العامة العلوم فر

  الهندسة تخصص  الفلسفة دكتوراة 
 294 هندسة األشغال العامة فر

 301 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
:  الثالثالباب   335 قسم الهندسة المعمارية عشر

  الهندسة المعمارية 
 336 دبلوم العلوم الهندسية فر

  ماجستي  العلوم 
 336 الهندسة المعمارية فر

  الهندسة المعمارية 
 336 دكتوراة الفلسفة فر

 339 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
: برامج دراسات عليا بينية   350 الباب الرابع عشر

  الهندسة الطبية   14.1
 351 الحيوية و دبلوم العلوم الهندسية فر

  الهندسة الطبية    14.2
 351 الحيوية و ماجستي  العلوم فر

  الهندسة الطبية   14.3
 351 الحيوية و دكتوراه الفلسفة فر

 354 وصف مخترص لمحتوي المقررات           
  هندسة الميكاترونكس   14.4

 364 دبلوم العلوم الهندسية فر
  ماجستي  العلوم   14.5

 365 الهندسة تخصص هندسة الميكاترونكس  فر
  هندسة الميكاترونكس   14.6

 366 دكتوراه الفلسفة فر
 370 وصف مخترص لمحتوي المقررات           

  هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة   14.7              
 391 ماجستي  العلوم الهندسية فر

              14.8   
 391 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دكتوراه الفلسفة فر

 395 وصف مخترص لمحتوي المقررات                         

  



 

 

 األول:الباب 

 القواعد العامة
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 مقدمة

 
 
جامعة المنصورة من أوىل كليات الهندسة بالجامعات اإلقليمية، إذ  –عد كلية الهندسة ت

  1957، بعد أن كانت معهدا صناعيا منذ عام 1974تأسست عام 
ً
 علميا

ً
، وقد تطورت تطورا

، حيث زادت رقعتها، وتعددت المعامل المتطورة 
ً
ا   كبير

 تخدم العملية التعليمية والبحثية،  الت 

ن كليات الهندسة    وأصبحت من الكليات الرائدة بير
مرص من خالل ما تقدمه من دراسات  فن

 وبحوث تتناول قضايا قومية وعالمية مهمة. 
  

بتاري    خ  1032وقد صدرت أول الئحة للدراسات العليا بالكلية بالقرار الوزاري رقم 

بتاري    خ  4440ري رقم تحديث لها بالقرار الوزاأول العام الدراس  وتم بنظام  1984/ 11/ 7

وقد ظهر جليا الحاجة اىل  تطوير الئحة الدراسات  . ةالمعتمدبنظام الساعات  2014/ 10/ 2

الممارسات العالمية و والتخصصات البينية العليا بالكلية لتتوافق مع التطور العلم  الرسي    ع 

  هذه ا
كة. وفيما يل  أهم جوانب التطوير فن

 لالئحة: والدرجات الدولية المزدوجة والمشي 

افالتوافق مع نظم الدراسة العالمية لتسهيل المرونة و  .1 المتبادل وتسهيل تنقل   االعي 

ن الجامعة والجامعات المرصية والدولية.  اضافة واستحداث برامج دراسات   الطالب بير

عليا جديدة وبرامج بينية تتوافق مع ما تقدمه النظم العالمية ورؤية الدولة المرصية  

2030. 

توي العمل  للمقررات واستحداث مقررات جديدة لتتوافق مع التطور تحديث المح .2

 . 2030المرصية العلم  ورؤية الدولة 

أثناء المراحل المختلفة للدراسة مع استحداث مسارات بديلة لطالب الدراسات العليا  .3

   بما تم دراسته.  د ما يفي  علالحصول 

امج الدراسية المرجع  إل  اإلطار التوافق مع  .4 لمرحلة الدراسات العليا لكليات عداد الير

من لجنة قطاع الدراسات الهندسية والتكنولوجية والصناعية   الهندسة والصادر 

2020. 
 

 رؤية الكلية 

 
ً
ن والريادة محليا   "التمير

ً
 وتبوء مكانة عالمية بتعاون أبنائها" واقليميا

 

 رسالة الكلية

ين قاد " ن ن متمير   علرين تقدم كلية الهندسة جامعة المنصورة مهندسير
ً
  المنافسة محليا

ً
 وإقليمي ا

  إط ار 
  النواح  العلمية والبحثية واألخالقية وحل مشكالت المجتم ع وتنمي ة م وارده فن

امفن ن  االل ي 

 بالقواعد المنظمة للمجتمع"
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 ( األقسام العلمية1مادة ) 

 جامعة المنصورة من األقسام العلمية اآلتية:  –تتكون كلية الهندسة  

ياء الهندسية.  قسم الرياضيات .1 ن  والفير

 قسم الهندسة الكهربية.  .2

ونيات   .3  . واالتصاالتقسم هندسة اإللكي 

 قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم.  .4

 قسم هندسة القوى الميكانيكية.  .5

6.  .  قسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيك 

 قسم هندسة الغزل والنسيج.  .7

 قسم الهندسة اإلنشائية.  .8

 قسم هندسة الري والهيدروليكا.  .9

 سم هندسة األشغال العامة. ق .10

 قسم الهندسة المعمارية.  .11

ف األقسام العلمية المختصة عل تدريس جميع المقررات الدراسية لطالب الدراسات العليا )الدبلوم   ترسر

  تتبعها. 
  التخصصات الت 

 والماجستير والدكتوراه( فن
 

 األكاديمية( الدرجات 2مادة ) 
 

ي  د م  ن ب  رامج الدراس  ات العلي  ا س  واء ب  رامج الدراس  ات العلي  ا تت  يك كلي  ة الهندس  ة جامع  ة المنص  ورة العد -أ 

تتن  وع ب  رامج الدراس  ات  . لل  درجات األكاديمي  ة المختلف  ة التخصص  ية أو ب  رامج الدراس  ات العلي  ا البيني  ة

ن دبلوم العلوم الهندس  ية وماجس  تير العل  وم متاحة الالعليا    بير
  الفلس  فة  ودكت  وراةالهندس  ة  فن

العل  وم  فن

 الهندسية. 

ت  م تعري  د ال  درجات  (2020) الهندس  ة العلي  ا بكلي  ات ب  رامج الدراس  ات الم  رجع  إلع  داد  لإلط  ار  طبق  ا  -ب

  األكاديمية  
 : كاآلت 

 

  تنمية القدرات العلمي  ة والتط  وير : تهدف هذه الدراسة إىل دبلوم العلوم الهندسية .1
التخص     فن

ة الحديثة من خ  الل يختاره الطالب، وذلك باستخدام التقنيات واألساليب العلمي الذي والمجال

 دراسة عدد من المقررات األكاديمية المتقدمة. 

ي الهندسةة .2
 
: ته  دف ه  ذه الدراس  ة إىل تنمي  ة الق  درات البحثي  ة والتفك  ير العلم       ماجستير العلوم ف

م  ن واق  ع الخط  ة البحثي  ة للكلي  ة، يخت  اره الطال  ب  ال  ذيموض  وع المج  ال و الف    رع و الوالتطوي    ر ف       

دراس    ة ع    دد م    ن المق    ررات  م    ن خ    الللتقني    ات واألس    اليب العلمي    ة الحديث    ة وذل    ك باس    تخدام ا

  أكاديم   علم  األكاديمية المتقدمة، وإجراء بحث 
 من خالل رسالة علمية متكاملة.  وتطبيق 

ي  .3
 
: ته  دف ه  ذه الدراس  ة إىل تنمي  ة الفك  ر المس  تقل والق  درة ةيالهندسةة العلةةوم دكتةةوهاا السلسةةسة ف

  ث  م  م  نو  ع  ل التط  وير واالبتك  ار 
يخت  اره  ال  ذيموض  وع المج  ال و الف  رع و الإض  افة الجدي  د للعل  م فن

العلمي   ة التقني   ة والبحثي   ة المتخصص    ة تخصص   ا دقيق   ا وتعمي    ق األص    ول وذل   ك باتب   اع  ،الطال   ب

يج       ب أن يض       يد جدي       دا للعل       م فن مج       ال الق       درات البحثي       ة ع       ن طري       ق إج       راء بح       ث عل       م  

 التخص . 
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 ( نظام الدراسة    3مادة ) 
 

 للقواع    د الموض    حة بالم    ادة ) الدراس    ة -أ 
ً
(، وي    تم 4بنظ    ام الس    اعات المعتم    دة ويس    مك بالقي    د به    ا طبق    ا

ع     دد م     ن س     اعات (، حي     ث تع     ادل الس     اعة المعتم     دة الواح     دة 8حس     اب التق     ديرات طبق     ا للم     ادة )

ة أس     بوعيا أو س     اعتان تم     ارين أس     بوعيا أو ث     الث : الت     اىل  ع     ل النح     و  االتص     ال س     اعة واح     دة مح     اسن

دق   ائق  10ودقيق   ة ت   دريس فع   ل  50الواح   دة اىل  االتص   الأس   بوعيا. وتنقس   م س   اعة س   اعات معم   ل 

 راحة. 

 

 األس  بو   س  اعة بحي  ث يك  ون مجم  ل حم  ل الطال  ب  25األس  بوعية ع  ن  االتص  الال يزيد عدد ساعات  -ب

Student Work Load: (SWL)   
  ساعة عمل وذلك  50حدود  فن

 . حالة التفرغ الكامل للدراسة فن

 
  عدد المقررات  -ت

ن  الواحد  الدراس  الفصل  فن اوح بير
مقررات معتمدا عل مدى تفرغ  5 إىلمقررات  3 يي 

 الطالب للدراسة. 
 

 مواعيد القيد والدراسة  ( 4مادة ) 
 

وط القيد.  -أ   يتم القيد خالل أربعة أسابيع قبل بدء أي فصل دراس  بعد استيفاء شر

ن باإلضافة إىل الفصل -ب ن رئيسيير :  تقسم السنة األكاديمية إىل فصلير   عل النحو التاىل 
 الصيقن

  أول األسبوع الرابع من شهر سبتمير ولمدة  •
  15الفصل الرئيس  األول )فصل الخريد(: يبدأ فن

 .
ً
 أسبوعا

اي   ر ولم   دة  الفص   ل الرئيس     •   )فص   ل الربي   ع(: يب   دأ م   ن أول األس   بوع الثال   ث م   ن ش   هر فير
 15  الث   اتن

 .
ً
 أسبوعا

: يبدأ من أول يوليو ولمدة ثما •  
 نية أسابيع. الفصل الصيقن

 

وط العامة للقيد 5مادة )   ( الرسر

  الهندس            ة م       ن إح       دى كلي              ات الهندس       ة  -أ 
 ع       ل درج            ة البك       الوريوه فن

و
أن يك       ون الطال          ب حاص       ل

               ما يعادلها من المجلس األعل للجامعات المرصية.      المرصية أو  بالجامعات

  تح     ددها إدارة الدراس     ات العلي     ا والبح     وث أن يس     توفن الطال     ب جمي     ع المس     تندات  -ب
المطلوب     ة، وال     ت 

     بالكلية.   

اطات يضعها مجلس القسم العلم  المخت .   -ت
 أن يستوفن الطالب أي اشي 

، وال يس       -ث رط ع     ل  رى ه     ذا الش       أن يس     دد الطال     ب الرس     وم الدراس     ية المق     ررة علي     ه ك     ل فص     ل دراس 

ن المساعدين  لدراسية بالكلية. وطالب المنك ا المعيدين والمدرسير

 سنويا مع بداي  ة ك  ل فص  ل دراس  رئيس    -ج
ن  ، ويس  تمر التس  جيل لم  دة  يفتك باب القيد للمستجدين مرتير

 أربعة أسابيع. 

 

 ( تسجيل المقررات6مادة ) 

  :  لما يل 
ً
 يتم تسجيل الطالب لمقررات الدراسات العليا طبقا

ن     امج فن  الحص     ول ع     ل موافق     ة مجل     س القس     م المخ     ت  -أ   حال     ة ب     رامج الدراس     ات العلي     ا أو ادارة الير

، واس  تكمال المس  تندات المطلوب  ة م  ن إدارة الدراس  ات العلي  ا بالكلي  ة، ث  م الحص  ول ع  ل موافق  ة البيني  ة

 مجلس الكلية بناء عل توصية لجنة الدراسات العليا. 

نامج  إدارةأو يجوز لمجلس القسم المخت   -ب   الير
تس  جيل عن  د الحالة ب  رامج الدراس  ات العلي  ا البيني  ة فن

ن حسب اإلمكانات المتاحة بالقسم والكلي      ة.   تحديد عدد الطالب المقبولير
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  الفصل  -ت
اوح ساعاتها المعتمدة من الدراس  الرئيس  يمكن للطالب التسجيل فن   مقررات تي 

إىل   9فن

  مقررات يزيد عدد ساعاتها   12
  للدراسة، ويمكن التسجيل فن

  حالة التفرغ الجزت 
ساعة معتمدة فن

  ح  الة التفرغ الكل     ى للدراسة بحد أقىص  12تمدة عن المع
 ساعة.  15ساعة فن

  ه  و  -ث
س  اعات  6الح  د األقىص   للس  اعات ال  ذي يس  مك للطال  ب التس  جيل في  ه بالفص  ل ال  دراس  الص  يقن

 معتمدة.  ساعات 3والحد األدن  ى هو 

  أي فص   ل دراس  تعتم   د ع   ل ع   دد الط     -ج
ن المق   ررات المتاح   ة للطال   ب للتس   جيل فيه   ا فن الب المتق   دمير

، وطبق    ا لم    ا يق    رره مجل    س القس    م المخ    ت  ن  إدارة/ للتس    جيل وأعض        اء هيي    ة الت    دريس المتخصص    ير

نامج                 .  الير
 

 ( الحذف واإلضافة واالنسحاب وإعادة التسجيل7مادة ) 

يمك   ن للطال   ب بع   د التس   جيل أن يض   يد أو يح   ذف بع     المق   ررات، وي    دى ع   دم إتم   ام اإلج   راءات  -أ 

                           الزمة عند حذف مقرر إىل اعتباره مقررا تم الرسوب فيه.   ال

، وال يس    -ب  م  ن ب  دء الفص  ل ال  دراس 
ن رى ه  ذا  يج  وز للطال  ب أن يس  تبدل مق  ررات ب  أخرى خ  الل أس  بوعير

 .  
 عل الفصل الصيقن

ن  يجوز للطالب حذف مقرر بدون أي أثر أكاديم  حت  نهاية األسبوع الرابع بالنسبة -ت ن الدراسيير للفصلير

، ث   م بع   د ذل   ك يك   ون الح   ذف المس   موح ب   ه ه   و االنس   حاب م   ن المق   رر، والمق   رر المح   ذوف  ن الرئيس   ير

  بيان الدرجات الذي يعط ى للطالب.  خالل األربعة
 أسابيع األوىل من الدراسة ال يظهر فن

  حال  ة االنس  حاب بع  د األس  بوع الراب  ع  -ث
  عش   وح  ت  فن

ن ال األس  بوع الث  اتن ن ر م  ن الفص  لير ن الرئيس  ير دراس  يير

  
  يم  نك الطال   ب التقدي   ر وح  ت  وبعد األس  بوع الث  اتن

  Wاألس  بوع الس  اده م  ن الفص  ل ال  دراس  الص  يقن

(Withdraw) .)   هذا المق رر )انسحاب رسم 
 فن

   االمتح  ان ب  دخول للطال  ب يس  مك ال -ج
 التدريس  ية الس  اعات م  ن األق  ل ع  ل% 75 ر حض    إذا إال النه  ات 

التدريس  ية يح  رم الطال  ب م  ن  الس  اعات ع  دد مجم  وع م  ن% 25 غياب  ه نس  بة تج  اوزت للمق  رر، ف   ذا

  بناءو ع  ل تقري  ر م  ن أس  تاذ المق  رر إىل مجل  س القس  م  االمتحاندخول 
ن  امج  إدارة / النهات  وبموافق  ة الير

   ل  ه ويرص  د لجن  ة الدراس  ات العلي  ا ومجل  س الكلي  ة
 م  ن إجباري  ا انس  حابا منس  حبا ال  دراس   س  جله فن

  Forced Withdrawal (FW). المقرر

   -ح
   االنس  حابت   رد للطال  ب الرس  وم الدراس  ية ويس   جل  ال  االنس  حابك  ل ح  االت   فن

  اس  تمارة خاص   ة فن
فن

ن  امج أن يطل  ب إع     ادة قي  ده    الكلي  ة كم  ا يمك  ن للطال  ب ال  ذي ينس  حب م  ن الير
قس  م الدراس  ات العلي  ا فن

 طبقا للقواعد. 

 لمقرر. إذا توقد عن الحضور بدون حذف ا Fيحصل الطالب عل تقدير  -خ

  مق   رر س  بق ل   ه الرس  وب في  ه، أو ل   م يحق  ق في   ه  -د 
يس  مك للطال  ب باع   ادة التس  جيل م   رة واح  دة فق  ه فن

  تح  دد ذل  ك ويحس  ب 
ل  ه التق  دير المطل  وب ويعي  د المق  رر دراس  ة وامتحان  ا وتطب  ق الل  وائك المالي  ة ال  ت 

 عند حساب المعدل.  B)+(األخير بحد أقىص  لتقدير ا

وني   اإع   ن بع   د )يمك   ن ت   دريس بع     أو ك   ل المق   ررات  -ذ  وني   ا إ( كم   ا يمك   ن عق   د االختب   ارات لكي  بع    د  لكي 

ن  امجا إدارة / مجل  س القس  م المخ  ت  ع  لالع  ر   واعتم  اد لجن  ة الدراس  ات العلي  ا ومجل  س الكلي  ة  لير

 ومجلس الدراسات بالجامعة. 
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 ( التقديرات 8مادة ) 
 

  جدول رقم  -أ 
  المقررات الدراسية عل النحو الوارد فن

 (: 1)تحدد التقديرات فن

 

 (: التقدير والنسبة الميوية ووزن الساعات المعتمدة 1) جدول

 وزن الساعة المعتمدة  النسبة المئوية التقدير

A+ 95%    4.0 أو أكي 

A  4.0 % 95وأقل من  %90من 

A-  3.7 % 90وأقل من  %85من 

B+  3.3 % 85وأقل من  %80من 

B  3.0 % 80وأقل من  %75من 

B-  2.7 % 75وأقل من  %70من 

C+  2.3 % 70وأقل من  %65من 

C  2.0 % 65وأقل من %60من 

D  1.0 % 60وأقل من  %50من 

F  0 % 50أقل من 

 

ي  ة  -ب ن يع  ا الطال  ب بن  اء ع  ل طلب  ه ش  هادة معتم  دة بتق  ديرات المق  ررات باللغ  ة العربي  ة أو باللغ  ة اإلنجلير

  درس     ها، وع     دد الس     اعات
 به     ا المق     ررات ال      ت 

ً
اكم  وق      ت  م     دونا

المعتم      دة والتق     دير والمتوس     ه ال     ي 

 استخراج الشهادة. 

  حس   اب متوس   ه  -ت
  األح   وال الخاص   ة، وال ت   دخل فن

التق   ديرات ال   واردة فيم   ا ي   ل  ع  تق   ديرات تع   ا فن

اكم  
 : وع  التقدير وال المعدل الي 

 

 (I  :عمل غير تام ) 

  الم
ق    رر وع    دم اس    تطاعته دخ    ول يش    ير إىل ع    دم مق    درة الطال    ب ع    ل إتم    ام العم    ل المطل    وب من    ه فن

  ألس  باب قهري  ة يقبله  ا مجل  س القس  م
ن  امج إدارة / االمتح  ان النه  ات  ، وتقره  ا لجن  ة الدراس  ات العلي  ا الير

  اس  تمارة البيان   ات
الخاص   ة بالطال  ب ل  دى ش   يون الدراس  ات العلي   ا  ومجل  س الكلي  ة، ويس   جل ذل  ك فن

وكمي  ة العم  ل المطل  وب لتع  ديل  نس  خة للطال  ب واألس  تاذ م  دون به  ا س   ب ع  دم إتم  ام العم  ل 2)ع  دد 

 هذا التقدير(. 

ويج   ب ع   ل الطال   ب أن يح   دد م   ع أس   تاذ المق   رر العم   ل ال   الزم إلتم   ام المق   رر خ   الل ش   هر م   ن بداي   ة  

(. وي   دى ع  دم إتم  ام    ه  ذا الفص  ل ال  دراس 
الفصل الدراس  التاىل  )وه  ذا ال ي   ثر ع  ل ع  دد المق  ررات فن

  هذا المقرر.  FW إىل حصول الطالب عل تقدير العمل خالل شهر من بداية الفصل الدراس  
 فن

  

 (W :  ( انسحاب هسمي

  المادة )يشير إىل تقدم الطالب لالنسحاب من  
  المواعيد المقررة فن

( من ث -7المقرر بعذر مقبول فن

  المقرر وقت 
 . االنسحابهذه الالئحة وأن يكون قد أدى العمل المطلوب منه فن

 

FW) :انسحاب إجباهي ) 

طبق  ا  االنس  حاب وق  تب  دون أداء العم  ل المطل  وب من  ه عن  د انس  حاب الطال  ب م  ن المق  رر  يش  ير إىل

  (.  ج-7للمادة )
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ي 
 
ي حالة المقرهات ف

ي تدهس الت 
 
 التقديرات التالية:  أحد الرسالة تعىط دهاسي أو أكي  من فصل ف

 

  (IP :متقدم ) 

  .   نهاية الفصل الدراس 
  يعا للطالب فن

 تقدير مبدت 

 (Pناجك: أ ) .المقرر، ونجك فيه  
 فن
ً
 دى امتحانا

 (NP .المقرر، ولم ينجك فيه  
 فن
ً
 ( غير ناجك: أدى امتحانا

 (S وع أو الرسالة أو   المرسر
: قدم أداءو مرضيا فن  شابهها من المقررات.  ما  ( أداء مرضن

 (US قدم : وع أو الرسالة أو ما  أداء( أداء غير مرضن   المرسر
 شابهها.  غير مر  فن

 (NE لم ي د ) متحاناال .  
 : حرصن المقرر ولم ي د االمتحان النهات 

 

(AU :مستمع ) 

مس  تمعا تقدير يرصد للطالب المسجل مستمع. حيث يمكن للطال  ب أن يس  جل مق  رر دراس  بوص  فه 

Audit حال  ة حض  ور الطال  ب  دون  
أو أك  يم م  ن الس  اعات التدريس  ية للمق  رر  %75دخ  ول االمتح  ان وفن

 سب للطالب أي ساعات معتمدة لذلك. وال تح AUيرصد للطالب تقدير مستمع 

 

 لمجموعة من المقرراتمتوسه النقاط طريقة حساب ( 9مادة )  
 

  كلية الهندسة  يقتص
  درسها الطالب فن

جامعة المنص  ورة، ويج  وز  -ر حساب متوسه النقاط عل المقررات الت 

اح مجل  س القس  م  ع  للمجل  س الكلي  ة بن  اءو  ن  امج  إدارةالمخ  ت  / اق  ي  مجل  س الدراس  ات بالجامع  ة  واعتم  اد الير

الس    ماح لط    الب الدراس    ات العلي    ا بدراس    ة بع      مق    ررات الدراس    ات العلي    ا بالجامع    ات األجنبي    ة المرتبط    ة م    ع 

جامعة المنصورة باتفاقيات تفاهم ثنائية، ويتم احتساب هذه المقررات ض  من متطلب  ات م  نك الدرج  ة. ويس  مك 

  ن
أي م   ن إىل ع   ل األق   ل أو م   ا يعادل   ه  B)-(ج   ك فيه   ا بتق   ديرللطال   ب أن يح   ول أي ع   دد م   ن ه   ذه المق   ررات ال   ت 

  
  يرغ   ب فن

ن   امج وت   دخل  االلتح   ا ب   رامج الدراس   ات العلي   ا ال   ت  به   ا إذا كان   ت ه   ذه المق   ررات ض   من متطلب   ات الير

ط أال يم   ر أك   يم م   ن  اكم  لل   درجات نرس   ر
  حس   اب المتوس   ه ال   ي 

دراس   تها م   ن  ع   لع   وام أثالث   ة ه   ذه المق   ررات فن

  
  برامج الدراسات العليا. تاري    خ القيد فن

 

  وزن كل ساعة معتمدة.  -أ
وبة فن  تحسب نقاط كل مقرر عل أنها عدد ساعاته المعتمدة مرصن

   -ب
  أي مرحل    ة ع    ل أنه    ا مجم    وع نق    اط ك    ل المق    ررات ال    ت 

يحس    ب مجم    وع النق    اط الخاص    ة بالطال    ب فن

 درسها. 

اكم   -ج
  حص   ل عليه   ا مرحل   ة ع   ل أن   ه ن   اتج قس   مة مجم   وع النألي يحس   ب متوس   ه النق   اط ال   ي 

ق   اط ال   ت 

  هذه المرحلة مقسوما عل مجموع عدد ساعات المقررات 
  الطالب فن

   .درسها الطالبالت 

  2.3ال يع  د الطال  ب ناجح  ا، وال يحص  ل ع  ل ال  دبلوم إال إذا حق  ق متوس  ه نق  اط ت  راكم  ال يق  ل ع  ن  -د

(C+)مق   ررات ال   دبلوم  
  االس   تمرار لل   دبلوم األس   اس   فن

  حال   ة الرغب   ة فن
المتق   دم يج   ب أال دس  الهن    وفن

اكم  عن 
 . (-B) 2.7يقل متوسه النقاط الي 

اكم  لمق     ررات ال     دبلوم  -ه
وك     ذلك ( B) 3.0ع     ن  األس     اس  الهن     دس  يج     ب أال يق     ل متوس     ه النق     اط ال     ي 

ط الحص  ول ( B) 3.0المتقدم عن الهندس  الدبلوم    ( -B) 2.7متوس  ه نق  اط ال يق  ل ع  ن  ع  لويشي 
فن

  حالة الرغبة الستكمال الدراسة للحصول عل  ماجس  تير أو المتقدم  أي من مقررات الدبلوم األساس  
فن

  العل   وم 
لمق   ررات ال   دبلوم أو  (+C)المق   رر ال   ذي يحص   ل في   ه الطال   ب ع   ل تق   دير أق   ل م   ن  . الهندس   ةفن

  هذه المرحلة. 
 الماجستير أو الدكتوراه ال يحسب ضم   ن الساعات المعتمدة المقررة فن

  س   بق نجاح   ه فيه   ا بتق   دير أق   ل م   ن المطل   وب لم   رة واح   دة يح   ق للطال   ب إع   ادة دراس   ة الم -و
ق   ررات ال   ت 

ن  اكم  أو تحقي    ق متطلب   ات الحص    ول ع   ل ال    دبلوم أو الماجس    تير أو  فق   ه بغ    ر  تحس   ير
المع    دل ال   ي 

عن  د حس  اب  (+B)ى  التق  دير األخ  ير بح  د أقص    ال  دكتوراه وتك  ون اإلع  ادة دراس  ة وامتحان  ا، ويحس  ب ل  ه



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 
 

 8 الباب األول: القواعد العامة 

 

  س   جله األك   اديم  كم   ا يح   ق للطال   ب اختي   ار مق   رر ب   ديل للمق   رر المع  دل ع   ل أن ي   ذكر ك   ال الت
ق   ديرين فن

 . الذي لم يحقق فيه المستوى المطلوب ما لم يكن المقرر إجباريا 

ن  -ز   إذا تك   رر رس   وب الطال   ب م   رتير
  تخص     دخ   ر لم   رة واح   دة  نف   س المق   رر فن

يج   وز تس   جيل الطال   ب فن

ة له.   كفرصة أخير
 

 ( رسوم الدراسة10مادة ) 
 

ن يتم   بما يحدده مجلس جامعة المنصورة نشأن الرسوم الدراسية.  امااللي 
 

 األكاديم  ( المرشد 11مادة )  
 

ن مجل  س القس  م لك  ل طال  ب عن  د   القي  د يع  ير
ً
 أكاديمي  ا

ً
، وذل  ك م  ن أعض  اء هيي  ة الت  دريس ألي درج  ة علمي  ة مرش  دا

بينما يستبدل  لوم الهندسيةدبلوم العلتقديم النصك واإلرشاد والمتابعة العلمية ويستمر معه حت  نهاية دراسة 

  الهندس  ة أو درج  ة رف الرئيس    بالمش   
  حال  ة تق  دم الطال  ب لدراس  ة درج  ة ماجس  تير العل  وم فن

   ع  ل الرس  الة فن

 . دكتوراه الفلسفة فن العلوم الهندسية
 

 ( مدة الدراسة 12مادة ) 
 

ىص   لم  دة الدراس  ة ، ويح  دد الح  د األدتن واألقالمس  موح به  ا الرئيس  ية مدد الدراسة بع  دد الفص  ول  تحدد  -أ

   
 كل درجة وكذلك المد بعد انتهاء الحد األقىص، وفقا للقواعد التالية: فن

 

 الدرجة العلمية 

 مدة الدراسة

 (دراس  رئيس  )فصل 

ى لمدة المد   الحد األقص

 روطة المش 

 الحد األقىص  الحد األدتن  (دراس  رئيس  )فصل 

 1 2 1 الهندس  األساس  الدبلوم 

 1 4 2 المتقدمالهندس  الدبلوم 

  ماجس          تير العل          وم 
الهندس          ة )متض          من فن

 والمتقدم(األساس  الدبلوم 
4 6 2 

  الفلسفة دكتوراه 
 2 10 6 العلوم الهندسيةفن

 

   -ب
ن  امج المخ  ت  وينظ  ر  إدارةمجل  س القس  م/ إىل حال  ة طل  ب م  د م  دة الدراس  ة يق  دم الطال  ب طلب  ا فن الير

  
 أحقية الطالب. فن

س  اعة وي  تم زي  ادة الح  د األقىص    25 أس  بو   بف  ر  س  اعات تواص  ل ع  الم  دد المنص  وي عليه  ا أع  اله  -ج

  )بحد أقىص ضعد المدة( للمدد أعاله 
  حالة عدم تفرغ الطالب فن

 . للدراسة بهذا المعدلالكافن

 

 ( وقد القيد13مادة ) 
 

ط إتم   ام   يقرره   ا مجل   س الدراس   ات العلي   ا والبح   وث بالجامع   ة، ويش   ي 
 يك   ون وق   د القي   د وفق   ا للض   وابه ال   ت 

  إجراءات  ه قب  ل انته  اء الم  دة األص   لية للقي  د أو التس  جيل والمنص  وي عليه   ا 
وال يك  ون ع  ن م   دة  (12الم  ادة )فن

اح مجل    س القس    م المخ    ت  أن يوق    د قي    د الطال    ب المس    جل  س    ابقة، ويج    وز لمجل    س الكلي    ة بن    اء ع    ل اق    ي 

  الحاالت اآلتية: 
 بالدراسات العليا وذلك فن
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ط أن يتق  دم  -أ  الطال  ب بالش  هادات المرض  ية الالزم  ة معتم  دة م  ن اإلدارة الطبي  ةالح  االت المرض  ية نرس  ر

 للجامعة. 

 ىل الخارج عل أن يتقدم الطالب بما يثبت ذلك. إمرافقة الزوج أو الزوجة للسفر  -ب

 االستدعاء للتجنيد للقوات المسلحة، وتقديم ما يفيد ذلك.   -ج

ط تق  ديم ش  هادة معتم  دة م  ن جه  ة العم  ل بالن  أج  ازه -د ن أو ش  هادة م  يالدرعاي  ة الطف  ل نرس  ر  س  بة للع  املير

 الطفل. 

ط تق   ديم م    ا  -ه   يوف   د فيه   ا الطال    ب ع   ن طري   ق جه   ة عمل   ه نرس   ر
الم   نك التدريبي   ة والمهم   ات الرس   مية ال   ت 

 يثبتها. 

 / أي ح  االت أخ  رى تقبله  ا لجن  ة الدراس  ات العلي  ا، ويعتم  دها مجل  س الكلي  ة بع  د موافق  ة مجل  س القس  م -و

نامج إدارة   . المخت  الير

ماجس  تير العل  وم الهندس  ية بع  د دبل  وم العل  وم الهندس  ية أو دم بوق  د قي  ده لدراس  ة يج  وز للطال  ب التق    -ز

  درس    ها أو بع    د  ع    لويحص    ل الهن    دس  األس    اس  ال    دبلوم مرحل    ة م    ن  االنته    اء
ش    هادة ب    المقررات ال    ت 

ن لدرج   ة المتق   دم الهن   دس  االنته   اء م   ن ال   دبلوم   ع   لويحص   ل  الماجس   تير بالنس   بة للط   الب المس   جلير

 المتقدم. الهندس  الدبلوم  شهادة بدرجة

  العلوم الهندسية بعد االنتهاء من أي من  -ح
يجوز للطالب التقدم بوقد قيده لدراسة دكتوراه الفلسفة فن

  
  درسها.  علالمتقدمة( ويحصل  و مقررات الدكتوراه )األساسية أمجموعت 

 شهادة بالمقررات الت 

بموافق     ة مجل     س الدراس     ات العلي     ا  ، ويج     وز م     دها لم     دد أخ     رىدراس  يك     ون وق     د القي     د لم     دة ع     ام  -ط

 أقىص ثالثة أعوام.  وبحد  بالجامعة والبحوث

ة وقد القيد.  -ي  ال يعقن الطالب من سداد الرسوم المقررة أثناء في 
 

 ( إلغاء القيد 14مادة ) 
 

  قي  د الطال  ب  بالغ  اءبالتوص  ية تق  وم لجن  ة الدراس  ات العلي  ا والبح  وث بن  اء ع  ل طل  ب مجل  س الكلي  ة 
الح  االت فن

 ية: التال

  أي رسوب الطالب  -أ
ن أو عدم حصوله عل الحد األدتن المطلوب للنجاح فن من المقررات الدراسية مرتير

 . من المقررات االنتهاءعند 

  ، واالمتحاناتحاالت اإلخالل بنظام الدراسة  -ب
 . رسم  تثبت بموجب تحقيق والت 

ن كل وتكون ا إنذاراتبثالثة  وإنذارهعدم جدية الطالب وانقطاعه عن الدراسة،  -ج ة بير
ل  ه  والت  اىل   إنذار لفي 

  الدراسة. خمسة عرسر يوما 
 يفيد عدم جدية الطالب فن

ً
 يقدم بعده المش رفون تقريرا

 دكتوراه( بأنها غير صالحة لنيل الدرجة.  -تقديم تقرير من لجنة الحكم عل الرسالة )ماجستير  -د

.د. نائ    ب رئ    يس الجامع    ة تق    دم الطال    ب بطل    ب إللغ    اء القي    د والموافق    ة ع    ل طلب    ه بع    د اعتم    اده م    ن أ  -ه

 للدراسات العليا. 

 (. 12 )مادةبالالئحة لم يمنك الطالب الدرجة العلمية خالل المدة المنصوي عليها  إذا  -و

 عدم سداد الرسوم المقررة طبقا للقواعد المنظمة لذلك.  -ز

   -ح
فق  ة جميع الحاالت يكون إلغاء القيد بقرار من مجل  س الدراس  ات العلي  ا والبح  وث بالجامع  ة بع  د موافن

اح مجلس القسم  نامج  إدارة / مجلس الكلية بناء عل اقي   المخت . الير
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 ( إعادة القيد 15مادة ) 
 

  الم    -أ
اح 14) ادةإذا تم إلغاء قيد الطال  ب ألح  د األس  باب الم  ذكورة فن ( يج  وز لمجل  س الكلي  ة بن  اءو ع  ل اق  ي 

ط مىصن سنة ميالدية عل األقل من تاري    خ موافقة مجلس الكلية  لجنة الدراسات العليا إعادة قيده يرسر

  المواعي  د المح  ددة، وذل  ك طبق  ا للم  ادة 
عل إلغاء قيده، وعل الطال  ب أن يتق  دم بطل  ب إع  ادة القي  د فن

وط الخاصة بالقيد لكل درجة والمبينة بهذه الالئحة 5وط العامة للقيد طبقا للمادة )والرسر ( 4) ( والرسر

نامج إدارة / بناءو عل موافقة مجلس القسم   . المخت  الير

   نم االنتهاءيجوز لمن وقد قيده بعد  -ب
  مق  ررات ال  دكتوراه أن يعي  د القي  د فن

الل خ   إحدى أو كلتا م  رحلت 

دراس    ة المق     ررات م    رة أخ     رى، وفن جمي     ع  إلع     ادةش    هر م     ن وق    د القي     د وإال اض    طر  12م    دة أقص     اها 

ف، وعلي   ه ال وب   رأياألح   وال والرتب   اط اختي   ار مق   ررات ال   دكتوراه المتقدم   ة بموض   وع الرس   الة    مرس   ر
 ف   قن

   الرئيس    رف  حال  ة تغي  ير موض  وع الرس  الة أو تغي  ير المش   
 / مرحل  ة إع  ادة القي  د فيك  ون م  ن ح  ق القس  م  فن

نامج  ف الرئيس  الجديد طلب دراسة مقررات متقدمة إضافية تناسب الوضع الجديد. الير
 أو المرسر

 

 ( متطلبات اإلقامة للوافدين 61مادة ) 
 

ن  يم ما يثب  ت حص  ولهم ع  ل اإلقام  ة داخ  ل جمهوري  ة مص   يجب عل الطالب الوافدين تقد ر العربي  ة لم  دة س  نتير

ن عل االقل.   دراسيتير

 

 ( الطالب وأعضاء هيية التدريس األجانب 71مادة ) 
 

اح مجلس القسم عليجوز لمجلس الكلية بناء  -أ نامج إدارة / اقي  المخت  السماح للط  الب األجان  ب  الير

  حال   ة اجتي   از الطال   ب المقي   دين بجامع   ات أجنبي   ة دراس   ة بع    
  مق   ررات الدراس   ات العلي   ا بالكلي   ة، وفن

  المقرر ومتطلباته بنجاح يمنك إفادة بذلك. 

اح مجل   س القس   م  -ب ن  امج  إدارة / يج  وز لمجل   س الكلي   ة بن   اءو ع  ل اق   ي  المخ   ت  الس   ماح ل س   اتذة م   ن الير

ة بت     دريس بع       مق     ررات الدراس     ات العلي     ا بالكلي     ة كم     ا يم ن ك     ن ت     دريس ه     ذه جامع     ات أجنبي     ة متم     ير

 إ االمتحانات وإجراءالمقررات عن بعد 
ً
ونيا  . لكي 

 

 ( النظام الكودي للمقررات 81مادة ) 
 

 (2تكود المقررات بوضع الرمز الكودي للقسم القائم بالتدريس كما هو موضك بالجدول رقم ) -أ

  ب  الحروف ويتك  ون الج  زء العل  م  ، الج  زء األول ه  و ك  ود القس  م ج  زأينيتك  ون ك  ود المق  رر م  ن  -ب
م  ن الث  اتن

، ويع  ير ال  رقم (9-1( يلي  ه رق  م يمث  ل تخص    المق  رر )7- 5ثالث  ة أرق  ام يمث  ل أوله  ا مس  توى المق  ررات )

  الثالث عن مسلسل للمقررات 
  التخص  فن

 (. 9 -1نفس المستوى )فن

  ال ت  دره باألقس  ام العلمي  ة تع  ا  ه  ذه المق  ررات ك  ود م  ن ثالث  ة أح  رف خ  اي  -ج
  حال  ة المق  ررات ال  ت 

فن

نامج ا . بالير  
 لبيتن
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 للمقرهات  الكودي(: النظام 2جدول )

 الكود  القسم العلمي  م

ياء الهندسية 1  BAS الرياضيات والسير 

 ELE الهندسة الكهربية 2

ونيات واالتصاالت 3  ECE هندسة االليكي 

 CSE هندسة الحاسبات ونظم التحكم 4

 MPE هندسة القوى الميكانيكية 5

 PDE يكانيكي هندسة اإلنتاج والتصميم الم 6

 TXE هندسة الغزل والنسيج 7

 STE الهندسة اإلنشائية 8

 IRH هندسة الري والهيدهوليكا 9

 PWE هندسة األشغال العامة 10

 ARE الهندسة المعماهية 11

 

 ( المقررات الدراسية 91مادة ) 
 

 تنقسم مقرهات الدهاسات العليا إىل: 

 لطلبة  قيةذات طبيعة تطبي وع  ( 500)مقررات ذات مستوى  - أ 
ً
 الهندس  بلوم الدتدره أساسا

كمقررات إضافية لطلبة    فأقل( 400مستوي مرحلة البكالوريوه )وقد تدره مقررات من  األساس  

 الدبلوم أو الماجستير لكن دون أن تحسب كساعات معتمدة.  

 الهندس  بلوم الد ذات طبيعة أكاديمية تدره أساسا لطلبة  وع  ( 600)مقررات ذات مستوى   - ب

  العلوم  وماجستير لمتقدم ا
الفلسفة ولكن بحد أقىص    دكتوراهكما يمكن أن تدره لطلبة الهندسة   فن

 مقرران لكل لطالب.  

تدره أساسا لطلبة دكتوراه الفلسفة كما يمكن تدريس المقررات ذات ( 700)مقررات ذات مستوى  - ت

 لطلبة الماجستير بحد أقىص مقرران لكل طالب.   700مستوى 
   

 وزي    ع درجات المقررات ت( 20مادة ) 
 

يخص    لك  ل مق  رر درج  ات ألعم  ال الفص  ل ال  دراس  بنس  بة م  ن الدرج  ة العظ  م للمق  رر يقرره  ا القس  م  -أ

نامج / العلم    .           لطبيعة المقرر طبقا  الير

التحري    ري، وبحي    ث ال يق    ل زم    ن االمتح    ان  لالمتح    انيخص      لك    ل س    اعة معتم    دة س    اعة ع    ل األق    ل  -ب

، و  ن  األقىص   ال يزيد عن ثالث ساعات ألي مقرر دراس  ويجوز االس  تثناء م  ن الح  د التحريري عن ساعتير

  لبع  المقررات 
  قسم الهندسة المعمارية. فن

  الالئح   ة نسب  ة ميوية ال  -ج
  وتحدد له فن

وع البحتم   مقرر حلقة البحث أو المرسر
يعقد االمتحان الشفوي فن

 . قرر النهاي  ة العظم  ى للدرجة الكلية للم من %50تقل عن 
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 ( المحتوى العلم  للمقررات 12مادة ) 

 / يعتم  د مجل  س الكلي  ة المحت  وى العل  م  لمق  ررات الدراس   ات العلي  ا بع  د تحدي  دها م  ن مجل  س القس   م  -أ

نامج  إدارة  المخت . الير

لجن     ة القط     اع  إىلبع       التع     ديالت الطفيف     ة واعتماده     ا ب     دون الرج     وع  إج     راءيمك     ن لمجل     س الكلي     ة  -ب

 مثل: الهندس  

  تع  ديل  –س  لة المق  ررات االختياري  ة  إىلرات مق  ر  إض  افة -ج
تع  ديل  - %50يتج  اوز  محت  وى المق  رر بم  ا ال فن

ي      ثر ع     ل حس     اب الس     اعات المعتم     دة  تع     ديل ع     دد س     اعات االتص     ال بم     ا ال  –نس    ب تقي     يم المق     رر 

 للمقرر. 
 

 ( معادلة المقررات22مادة ) 
 

اح مجل  س القس  م  -أ المخ  ت  أن يطل  ب م  ن مجل  س ن  امج الير  إدارة / يج  وز لمجل  س الكلي  ة بن  اء ع  ل اق  ي 

  الدراس  ات العلي  ا والبح  وث احتس  اب مق  ررات ع  ل مس  توى الدراس  ات العلي  ا 
نف  س المرحل  ة المن  اظرة فن

 وسبق للطالب دراستها بالكلية أو ما يعادلها من المجلس األعل للجامعات والنجاح فيها بمستوى جيد 

ه بالدراسات العليا وع  ل  أال تك  ون ق  د احتس   ت ( عل األقل خالل الثالث سنوات السابقة لقيدB) جدا 

ط أال يتج  اوز ع  دد س  اعات ه  ذه  له، وحصل بموجب دراستها ع  ل  ش  هادة أو درج  ة علمي  ة أخ  رى، وجرس  ر

  س    اعات معتم    دة وال ت    دخل ه    ذه المق    ررات  6المق    ررات 
اكم  حس    اب المع    دل فن

وتحتس    ب ه    ذه ال    ي 

 الساعات المطلوبة. إجماىل  الساعات من 

اح مجل  س القس  م يجوز لمجلس  -ب ن  امج  إدارة / الكلي  ة بن  اء ع  ل اق  ي  المخ  ت  واعتم  اد لجن  ة الدراس  ات الير

بالجامعة السماح لطالب الدراسات العليا بدراسة بع    مق  ررات الدراس  ات العلي  ا بالجامع  ات األجنبي  ة 

ات المرتبطة مع جامعة المنصورة باتفاقيات تفاهم ثنائية، ويتم احتس  اب ه  ذه المق  ررات ض  من متطلب   

  نج   ك فيه   ا بتق   دير )
 ع   ل(Bم   نك الدرج   ة. ويس   مك للطال   ب أن يح   ول أي ع   دد م   ن ه   ذه المق   ررات ال   ت 

  حس  اب   إذا األقل أو ما يعادله 
ن  امج وت  دخل ه  ذه المق  ررات فن كانت ه  ذه المق  ررات ض  من متطلب  ات الير

اكم  للدرجات نش 
  ب  رامج دراس  تها م  ن ت  اري    خ ا ع  لرط أال يمر أكيم من ثالث أع  وام  المتوسه الي 

لقي  د فن

 الدراسات العليا. 
 

اف23مادة )   عل الرسائل العلمية  ( اإلشر

ن  -أ  اح مجل   س القس    م المخ  ت  /  يع  ير ن  امج وموافق    ة لجن     ة الدراس   ات  إدارةمجل  س الكلي    ة بن  اء ع  ل اق  ي  الير

ن األس     اتذة أو األس     اتذة المس     اعدين بالكلي     ة و  العلي      ا مش        ع     ل الطال     ب م     ن ب    ير
ً
 رئيس     يا

ً
  رفا

يش     ي   مع     ه فن

ن  اف عض  و أو عض  وان دخ  ران ويج  وز أن يك  ون أح  دهما م  ن المدرس  ير ن أعض  اء  ع  لاإلشر أال ت  ربه فيم  ا ب  ير

ن أحدهم والطالب صلة قرابة أو نسب   الدرجة الرابعة.  حت  اللجنة أو فيما بير

اف  -ب   اإلشر
   وال   دكتوراهع    ل رس   ائل الماجس   تير يج   وز بموافق   ة مجل   س الكلي   ة أن يش   ار  فن

مس    توى م   ن فن

ن م   ن خ   ارج الكلي   ة  افيزي   د أعض   اء هيي   ة  أال ع   ل األس   اتذة أو األس   اتذة المس   اعدين م   ن المتخصص   ير  اإلشر

  عل ثالثة 
  حالة الماجستير وخمسة فن

ن ع  ن ذل  ك ، كم  ا يج  وز زي  ادة ع  دد المش   ال  دكتوراهحال  ة فن )بح  د  رفير

ن  مش          ةثالث           أقص         ن رفير    (أو ال        دكتوراه للماجس       تير  إض       افيير
ات البيني        ة وذل       ك لتع        دد س        حال       ة الدرافن

 . التخصصات بها 

بع   د    الرئيس    رف  للملتح   ق بدرج   ة ماجس   تير العل   وم ي   تم تحدي   د التخص     ال   دقيق وأيض   ا تحدي   د المش     -ج 

ف  . الهن  دس  األس  اس  االنته  اء م  ن ال  دبلوم  بتحدي  د مق  ررات س   الرئي   ويق  وم الطال  ب وبالتش  اور م  ع المرس  ر

  دبلوم الهندسة المتقدم 
. ها يجب دراستالت   لطالب الماجستير
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  الفلس  فة دكت  وراه بدرج  ة  للملتح  ق -د
ن  امج مش    إدارةالعل  وم الهندس  ية يح  دد مجل  س القس  م/ فن رفا رئيس  يا  الير

ح    طبق    ا لتخص      المق    ي 
  بع    د نج    اح الطال    ب البح    تم

ح لل    دكتوراه المق    ررات األساس    ية فن وتق    ديم المق    ي 

  
  المبدت 

 . البحتم

اح المش    اإل  لمجل   س الكلي   ة أن يق   وم بتع   ديل لجن   ة -ه اف ب   الرفع أو باإلضاف     ة أو بكليهم   ا بن   اء ع   ل اق   ي  رف  شر

ن   امج  إدارة /   وموافق  ة مجل   س القس  م المخ  ت  الرئيس    ولجن  ة الدراس  ات العلي   ا واعتم  اد التع  ديل م   ن الير

 المادة. عدم التعار  مع الفقرة )أ( من هذه  وذلك معنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

 إىل مجل   س القس     م الميق   دم  -و
ً
  نهاي   ة ك   ل ع   ام أك   اديم  تقري   را

فون فن ن   امج  إدارة / رس   ر المخ   ت  ع   ن م   دى الير

ف الرئيس  أن يوض باستمرار القيد أو إلغائه. 
  دراست   ه وللمرسر

 تقدم الطالب فن
 

 ( الرسائل العلمية42مادة ) 

(، ي  تم تس  جيلها ك  ل دكت  وراهاجس  تير أو )م تع  د الرس  الة العلمي  ة متطلب  ا جزئي  ا أساس  يا لني  ل الدرج  ة األكاديمي  ة   

 فصل دراس  رئيس  أو فصل الصيد بعد االنتهاء من المقررات. 

ة عامة عن موضوع الرسالة ي  تم  (1) ن تعقد محاسن عند انتهاء الطالب من إعداد الرسالة وتوقيعها من المش رفير

ن وموافقة رئيس مجلس القسم فير اح المرسر
نامج ةار إد/  تحديد موعدها بناءو عل اقي   . الير

ة العامة يتقدم المش  (2) ن  امج إدارة/  رفون إىل مجلس القس  م بعد إجراء المحاسن  المخ  ت  تمهي  دا للع  ر  الير

 :  
 عل مجلس الكلية باآلت 

ي  ة  تقريرا  - أ  ن ن العربي  ة واإلنجلير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضحا به العنوان ال  دقيق للرس  الة ب  اللغتير
اف )ويمك  ن اح تح  ديث أو ت  دقيق عن  وان الرس  الة بن  اء  أن موقعا من هيية اإلشر م  ا وص  لت  ع  لي  تم اق  ي 

ط موافق  ة مجل  س  ع  لمن نتائج والخالصة النهائية لها وبدون أن ي ثر ذلك  إليه ميع  اد المناقش  ة نرس  ر
ن  امج  إدارة / القس  م    حال  ة س  فر أح  د أعض  اء لجن  ة  وتق  ديم م  ا الير

يفي  د بأس  باب التغي  ير المطل  وب(. وفن
اف   ل  رئيس مجل  س ير  للخ  ارج اإلشر

وتن ي  د اإلليك  ي  ف المس  افر خطاب  ا أو فاكس  ا أو رس  الة بالير س  ل المرس  ر
ن  امج  / القس  م  ( يفي  د بموافقت  ه الير ن م  ا  ع  لأو وكي  ل الكلي  ة للدراس  ات العلي  ا والبح  وث )خ  الل أس  بوعير

  حال   ة ع   دم ورود 
ج   اء بتقري   ر الص   الحية، وإذا ل   م يص   ل ال   رد يطل   ب من   ه م   رة أخ   ري إرس   ال التقري   ر وفن

ن موا   حال  ة اخ  تالف  علفقته خالل أسبوعير
تقديم تقرير الصالحية يعتير ذلك بمثابة الموافقة. أم  ا فن

اف ع  ل  الطال  ب يق  وم المش   رف غ  ير المواف  ق بكتاب  ة تقري  ر تفص  يل  يش   رح في  ه 
دراء أعض  اء لجن  ة اإلشر

اضه عل عدم التوقي  ع  ن  ام / تقري  ر الص  الحية ويق  وم القس  م العل  م   ع  لس ب اعي  دراس  ة الحال  ة ب جالير
 واتخاذ القرار المناسب.  

ن أح  دهم المش   رف - ب ن ثالث  ة مرش  حير اح بتش  كيل لجن  ة المناقش  ة والحك  م ع  ل الرس  الة م  ن ب  ير
 طل  ب اق  ي 

ن بصوت واحد( واالثنان اآلخران يكون أحدهم من خارج الجامعة.  فير  )أو المرسر
  مج  الت علمي  ة متخص خطاب نش  - ت

محكم  ة يقره  ا القس  م ص  ة ر أورا  علمية مستخلصة م  ن الرس  الة فن
نامج  /    وطبقا للقواعد الير

  يحددها مجلس الجامعة الت 
 هذا الشأن. فن

أرب      ع نس    خ ورقي    ة م    ن الرس    الة مكتوب    ة طبق    ا للتعليم    ات والقواع    د الخاص    ة بكتاب    ة الرس    ائل العلمي    ة  - ث
 بالكلية لتسليمها إىل لجنة المناقشة والحكم.   

   حكم بعد قبول الرسالة من لجنة المناقشة وال (3)
مناقشة علنية وعمل التعديالت الالزمة إن وجدت يقدم  فن

ن ورئيس مجلس القسم  فير ونيا( موقعة من لجنة الحكم والمرسر
  / الطالب النسخ المطلوب    ة )ورقيا والكي 

نامج  ن عالوة عل  الير فير ية معتمدة من المرسر ن ن العربية واإلنجلير المخت  باإلضافة إىل الملخصات باللغتير

ن إىل إدارة الدراسات العليا بالكلية العتمادها من كل من  نات موقعة من الطالببيااستمارة ال فير والمرسر

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية. 
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 ( لجنة الحكم عل الرسالة52مادة ) 

اح مجل    س القس    م - أ  ن    امج إدارة/  يش    كل مجل    س الكلي    ة بن    اء ع    ل اق    ي  المخ    ت  لجن    ة للحك    م ع    ل  الير
ن  عض  وين رف )أو المش   رفون بص  وت واح  د( إض  افة اىل س  الة م  ن ثالث  ة أعض  اء أح  دهم المش   الر  م  ن ب  ير

  مس    تواهم العل    م  م    ن  األس   اتذة أو األس    اتذة المس    اعدين بالجامع    ات المص     
رية أو األجنبي   ة أو مم    ن فن

ن نش    رط أن يك   ون أح   دهم ع   ل األق   ل م   ن خ   ارج الجامع   ة وي   رأه اللجن   ة أق   دم األعض   اء  المتخصص   ير
العليا والبحوث تشكيل لجنة الحكم عل الرسالة بعد موافق  ة  عتمد نائب رئيس الجامعة للدراساتوي

بع  د انقض  اء خمس  ة  إال رس  الة الماجس  تير أو ال  دكتوراه  مجل  س الكلي  ة. وال ت  تم المناقش  ة أو الحك  م ع  ل
ناقش  ة خ  الل المت  تم  ع  ل أنالحك  م والمناقش  ة  عش   ر يوم  ا ع  ل ت  اري    خ اعتم  اد الجامع  ة لتش  كيل لجن  ة

 المدة المص رح بها للطالب لالنتهاء من المناقشة العلنية. 
  يختارها مجلس القسم  - ب

  اللجنة الت 
ط فن نامج  إدارة / يشي    الير

للحكم ع  ل الرس  الة أن يك  ون البح  ث فن
  هذا المجال.  

، ولهم إنتاج علم  فن  
 مجال تخصصهم البحتم

  لجن  ة ال - ت
ا  عض  و هيي  ة الت  دريس فن ع  ل الرس  ائل العلمي  ة المقدم  ة م  ن أح  د أقارب  ه  حك  مال يج  وز اش  ي 

  لجن  ة الحك  م ت  ربطهم ب  بع  ص  لة  ح  ت  
ا  أعض  اء فن الدرج  ة الرابع  ة نس  با أو ص  هرا. كم  ا ال يج  وز اش  ي 

 الدرجة الرابعة.  حت  قرابة 
افيجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثل  لجنة  - ث ن اآلخرين.  اإلشر فير   حال تعذر حضور المرسر

 فن
 ,Zoom( أو )Video conferenceمث   ل )ع   ن بع   د االتص   ال الحديث   ة  تقني   ات خدميج  وز أن تس   ت - ج

WebEx, Microsoft Team, Skype مناقشة الرسالة لعضو أو أكيم من أعضاء اللجنة  
( وخالفه فن

  حال   ة وج   ود عض   و محك   م م    ن 
لظ   روف ق   اهرة تح   ول دون حض   ورهم إىل مك   ان المناقش    ة، وك   ذلك فن

م المناقشة بدون عضو لجنة التحكيم م  ن خ  ارج الجمهوري  ة ع  ل أن تت خارج الجمهورية، كما يجوز أن
  يمثل   ه 
، وفن ه   ذه الحال   ة فن   اللجن   ة أح   د األس   اتذة م   ن القس   م العل   م 

للمحك   م الف   ردي ب   التقرير يك   تقن
 عل أن يصل التقرير قبل المناقشة العلنية. الخارحر  

  التق  ارير الفردي  ة المفص  لة يق  دم ك  ل عض  و م  ن أعض  اء لجن  ة الحك  م تقري  را فردي  ا ع  ن الرس  الة وبع    - ح
د تل  ق 

  حال   ة موافق  ة التق   ارير الفردي   ة ع   ل  المناقش   ة ويعل   ن ع   ن 
ي  تم تحدي   د موع   د مناقش   ة الرس   الة علني   ا فن

   الموعد قبلها بمدة كافية )أسبوع عل  األق  ل(، أو ي  تم م  نك الطال  ب مهل  ة لتع  ديل م  ا 
ي  تم ال  ن  علي  ه فن

ط لعقد المناقشة العلن  ية، وتقدم اللجنة تقريرا جماعيا بعد مناقشة الطالب علالتقارير الفردية كرسر
  تع     دها إدارة الدراس     ات العلي     ا والبح     وث له     ذا الغ     ر  ع     ن الرس     الة ونتيج     ة المناقش     ة 

النم     اذج ال     ت 
ن   امج  إدارة / وتع   ر  جميعه   ا ع   ل مجل   س القس   م  ن   ة الدراس   ات العلي   ا والبح   وث المخ   ت  ث   م لجالير

 
ً
 رضها عل مجلس الجامعة. لع بالكلية، فمجلس الكلية تمهيدا

:  - خ ن ن التاليتير   تقريرها الجما   باحدى التوصيتير
 للجنة أن توض فن

1. " "  
 " Sقبول الرسالة. وتعا تقدير "مرضن

2. " "  
 "USرف  الرسالة رفضا مطلقا، وتعا تقدير "غير مرضن

  حالة توصية اللجنة بر 
للجنة من  ف  الرسالة يجوز إعادة الرسالة إىل الطالب الستكمال ما تراه اوفن

نق  أو تعديل ويعا الطالب فرصة )تجديد تشكيل اللجنة دون تغيير أعضاء اللجنة( ال تزيد عن 

ط أال يتجاوز الحد األقىص لمنك الدرجة سواء للماجستير أو  ستة أشهر من تاري    خ المناقشة، وجرسر

 /  مجلس القسم ذه الحالة تعاد مناقشة الطالب، وتقدم اللجنة تقريرا جماعيا إىلالدكتوراه وفن ه

نامج  إدارة  المخت  بنتيجة فح  الرسالة والمناقشة. الير
 

 ( برامج الدراسات العليا البينية62مادة ) 
 

اح من األقسام العلمية المعنية وموافقة يجوز  - أ  لجن  ة استحداث برامج دراسات عليا بينية بناء عل اقي 
اسات العلي  ا والبح  وث وطبق  ا للقواع  د الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الكلية ومجلس الدر 

 . 2020 المرجع   باإلطار األساسية للدرجات البينية الموضحة 
ن أقس  ام أكاديمي  ة مختلف  ة وأيض  ا م  ع كلي  ات  - ب اك  ة أو ع  ل تع  اون وثي  ق ب  ير تق  وم الدراس  ات البيني  ة ع  ل شر

 أخرى. 
  ات العليا البينية كل ما يخ  الدرجات األكاديمية تتبع الدراس - ت

 . الحالية ةئحمواد الال فن
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  تك   ون ل   ه جمي   ع  - ث
يش   كل مجل   س الكلي   ة ك   ل ع   ام مجلس   ا علمي   ا لك   ل دبل   وم أو ماجس   تير أو دكت   وراه بي   تن

اف ع  ل ش  يون ك  ل م  ن ه  ذه ال  درجات ذات الطبيع  ة البيني  ة    اإلشر
ص  الحيات مجل  س القس  م العل  م  فن

الص  لة وأس  تاذ أو  كلية لشيون الدراسات العليا والبح  وث وعض  وية رؤس  اء األقس  ام ذاتبرئاسة وكيل ال
ن م     ن  ع     لأس    تاذ مس     اعد م     ن ه     ذه األقس     ام بن     اء  ، ويج     وز ض     م اثن     ير ترش    يك مجل     س القس     م العل     م 

ن  األك   يم بق   رار م   ن عمي   د الكلي   ة بن   اء ع   ل ع   ر  رئ   يس المجل   س )وكي   ل الكلي   ة لش   يون  ع   لالمدرس   ير
  والبحوث( بعد استطالع رأي رئيس مجلس القسم العلم  المخت . الدراسات العليا 

ن ع  ل بك  الوريوه يد - ج   م  ن غ  ير الحاص  لير
  التخص    البي  تن

ره الطالب المتقدمون لدرج  ة الماجس  تير فن
  هذا 

ساعة معتمدة طبقا  18ساعة معتمدة وال تزيد عن  12تأهيلية ال تقل عن  التخص  مقرراتفن
  إح  دى كلي  ات جامع  ةلجداول مقررات التخص  بالالئح

  أقس  ام أخ  رى بالكلي  ة أو فن
  تدره فن

 ة أو الت 
  تل    ك المق    ررات بتق    دير ال يق    ل ع    ن 

ف به    ا وبع    د نج    احهم فن المنص    ورة أو الجامع    ات األجنبي    ة المع    ي 
(C+)  وال .   يقي  دون لدرج  ة الماجس  تير

تحس  ب ه  ذه الس  اعات المعتم  دة ض  من الس  اعات الم  ذكورة فن
   ( الفقرة أ. 31المادة )

 (Advisors)مستش     ارين  إض     افةد االنته     اء م     ن المق     ررات ي     تم تس     جيل موض     وع الرس     الة ويمك     ن بع       - ح
يك   ون منص   با ع   ل دع   م وال   ذي دخ   رين م   ن تخصص   ات أخ   رى ثانوي   ة وذل   ك لتق   ديم ال   دعم المطل   وب 

افحيني   ذ م   ن لجن   ة  وال يكون  وا التجرب   ة البحثي   ة  إلج   راءاس  تخدام وس   يلة أو أداة معين   ة مطلوب  ة   اإلشر
(Supervisors)  فن النق    اط وولك    ن يض    اف أس    مائهم ل     ورا  البحثي    ة الناتج    ة ع    ن البح    ث  

ت    م ال    ت 
 تقديمهم للدعم فيها. 

 

 مراحل ومتطلبات الحصول عل الدرجات األكاديمية

: دبلو 
و
 ( ساعة معتمدة كحد أدتن 24) العلوم الهندسية مأوال

 

اح مجلس كلية الهن  هندس  ساس  ودبلوم هندس  أدسة دبلوم  يمنك مجلس جامعة المنصورة بناء عل اقي 

  أح   د التخصص   ات الم متق   دم
  الج   دول رق   م )فن

( وتم   نك الش   هادة مبين   ا فيه   ا اس   م ال   دبلوم. ويمك   ن 3بين   ة فن

اح مج     الس األقس     ام وموافق     ة لجن     ة الدراس     ات العلي     ا  طل     ب اس     تحداث دبلوم     ات جدي     دة بن     اء ع     ل اق     ي 

اس  ات العلي  ا والبح  وث ومجل  س الجامع  ة ع  ل ذل  ك، والبحوث ومجلس الكلي  ة وموافق  ة ك  ل م  ن مجل  س الدر 

  مج    ال متخص      أو ويج    وز إنش    اء دبلوم     
ات جدي    دة م    ع هيي    ات خ    ارج الجامع    ة للحص    ول ع    ل دبل    وم فن

  حال  ة ال  دبلوم المتخص    يق  وم مجل  س القس  م المخ  ت  بوض  ع القواع  د المنظم  ة له  ذا 
مجاالت بيني  ة، وفن

ا ث  م مجل  س الكلي  ة للموافق  ة، وفن حال  ة ال  دبلومات البيني  ة ال  دبلوم، وي  تم الع  ر  ع  ل لجن  ة الدراس  ات العلي   

افجن   ة تش   كل ل ع   ل  ال   دبلومات البيني   ة برئاس   ة أ.د. وكي   ل الكلي   ة لش   يون الدراس   ات العلي   ا والبح   وث  ل   إلشر

ن من األقسام العلمية ذات الصلة.   وعضوية ممثلير
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 ( مراحل ومتطلبات برامج الدهاسات العليا 1شكل )
 

(  12)  األساس   لوم الهندس  الدب ( 72)  مادة  ساعة معتمدة كحد أدتن

:   األساس   الهندس  راسة المقررات الدراسية للدبلوم يتم د  كما يل 

  هذه المرحلة مقررات تعادل  - أ 
 . (500) ساعة معتمدة من المستوى 12يدره الطالب فن

ن   امج / يج   وز لمجل   س القس   م  - ب ة واجتي   از بدراس     األك   اديم  الطال   ب بن   اء ع   ل طل   ب المرش   د  تكلي   د الير

أو أق  ل( بح   د أقص       400ك  الوريوه )ذات مس   توى بع    المق   ررات الدراس  ية م   ن مق  ررات مرحل   ة الب

 الساعات المقررة للدبلوم.  سب هذه الساعات ضمنحت ساعة معتمدة، وال ت 12

 ع  ل C+  (2.3تق  دير ال يق  ل ع  ن  ع  لتحتس  ب س  اعات أي مق  رر درس  ه الطال  ب إال إذا حص  ل في  ه ال  - ت

 األقل(. 

  ف    رع التخص       األس    اس   الهن    دس  دبلوم ال     ل الطال    ب ع    ل يحص      - ث
إذا أت    م دراس    ة جمي    ع المق    ررات فن

  االس   تمرار لل   دبلوم 2.3يق   ل ع   ن  ال  ت   راكم  بنج   اح بمع   دل  المح   ددة
 الهن    دس  ، وفن حال   ة الرغب   ة فن

اكم  المتقدم يجب أال يقل متوسه الدرجات 
اكم  ع    2.7عن  الي 

ن بينما ال يقل متوسه الدرجات ال  ي 

  التقدم للماجستير بعد الحصول  3.0
  حالة الرغبة فن

 الدبلوم الهندس  المتقدم.  علفن

 

(   أدتن  كحد   معتمدة ساعة 24)  المتقدم الدبلوم الهندس  ( 82مادة )   شامل الدبلوم األساس 

  المرحل    ة األوىل بتق   دير متوس    ه ال  - أ 
يح    ق ل   ه االلتح    ا  بالمرحل    ة  2.7يق    ل ع   ن  بع   د نج    اح الطال   ب فن

ن مجل  س القس  مالتالي  ة، ح ن  امج ي  ث يع  ير ف  / الير   ا ع  لبن  اء  أس  اس  مرس  ر
لتخص    وي  دره الطال  ب فن

ف.  600ساعة معتمدة اختيارية من مستوى  12هذه المرحلة   وذلك بالتنسيق مع المرسر
  تك   ون المق   ررات  - ب

  ف   روع الهندس   ة المتع   ددة، فن
المج   االت البحثي   ة والعلمي   ة للتخصص   ات الدقيق   ة فن

  
   إلعداد  فر  عمل ويمكن أن يشار  الطالب فن

وع بحتم   مرسر
معتم  دة م  ن  س  اعة 3يق  يم بع  دد تطبيق 

نامج / ساعة ويكلد مجلس القسم المخت  12ضمن ال  افمن يقوم  الير  (.  29عليه )مادة  باإلشر
  ف  رع التخص     دبلوم العل  وم الهندس  يةيحصل الطالب عل   - ت

أت  م بنج  اح دراس  ة جمي  ع المق  ررات  إذا فن
 ة(. ساعة معتمد 24)ال تقل عن 

 ع  ل C+  (2.3تق  دير ال يق  ل ع  ن  ع  لفي  ه مق  رر درس  ه الطال  ب إال إذا حص  ل  أيال تحتس  ب س  اعات  - ث
  حال  ة الرغب  ة الهن  دس  ال  دبلوم  ع  لاألق  ل( للحص  ول 

  المتق  دم، وفن
  االس  تمرار لماجس  تير العل  وم فن

فن
 3.0 الهندسة فيجب أال يقل متوسه الدرجات عن

   ( 92)  مادة
وع البحتم  المرسر

و يق  وم الطال    - أ  اف أعض  اء ب المس  جل لدرج  ة ال  دبلوم الهن  دس  المتق  دم باع  داد مرس  ر   تح  ت إشر
ع بح  تم

 .  هيية التدريس بالقسم، ويفضل أن يكون بالفصل الدراس  األخير
ن م   ن أعض   اء هيي   ة الت   دريس، وتق   وم ه    ذه  - ب يق   وم مجل   س القس   م بتش   كيل لجن   ة ثالثي   ة م    ن الممتحن   ير

  المش روع 
  اللجنة بمناقشة الطالب فن

  يم  نك فرص  ة ثاني  ة . إالبحتم
  المش روع البحتم

ذا رسب الطالب فن
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  ساعات معتمدة خاصة بالمش روع  3ويتطلب تسجيل  لالمتحان الفصل التاىل  فن

، ويل  عن قي  ده البحتم
  حالة رسوبه

  للمرة الثانية  فن
وع فن   المرسر

 . البحتم
 

 دبلوم العلوم الهندسية  ( تخصصات3دول )ج

 

 

 القسم م القسم م

1 

 كهربيةقسم الهندسة ال

ي  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي الهندسة الكهربية ف

 
 تخصص ف

 قوي كهربية

ي تخصص  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي الهندسة الكهربية ف

 
ف

 طاقة متجددة

ي الهندسة الكهربية تخصص  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ف

 وقاية نظم كهربية

2 

ونيات واالتصاالتقسم هندسة   اإللكي 

ي ه دبلوم العلوم الهندسية •
 
ونيات واالتصاالت ف ندسة اإللكي 

ي تخصص هندسة االتصاال 
 
 ت الكهربيةف

ونيات واالتصاالت  دبلوم العلوم الهندسية • ي هندسة اإللكي 
 
ف

ونيات ي تخصص هندسة اإللكي 
 
 ف

ونيات واالتصاالت  دبلوم العلوم الهندسية • ي هندسة اإللكي 
 
ف

ونيات الطبية الحيوية ي تخصص هندسة اإللكي 
 
 ف

3 

 حاسبات ونظم التحكمقسم هندسة ال

ي هندسة  دبلوم العلوم الهندسية •
 
الحاسبات ونظم ف

ي تخصص هندسة الحاسبات
 
 التحكم ف

ي هندسة الحاسبات ونظم  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ف

ي تخصص نظم تحكم
 
 التحكم ف

 
4 

 قسم هندسة القوي الميكانيكية

ي  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي هندسة قوى ميكانيكية ف

 
ف

يد وتكييف الهواءتخصص هندسة الت  ير

ي هندسة  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي ف

 
قوى ميكانيكية ف

 تخصص هندسة محطات القوى

ي  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي هندسة قوى ميكانيكية ف

 
ف
 تخصص أآلت هيدهوليكية

ي  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي هندسة قوى ميكانيكية ف

 
ف
اق  تخصص هندسة االحي 

5 

 الميكانيكي  قسم هندسة اإلنتاج والتصميم

ي هندسة التصميم دبلوم العلوم الهندسية •
 
 ف

ي هندسة التصنيع دبلوم العلوم الهندسية •
 
 ف

 6 

 قسم هندسة الغزل والنسيج

ي  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي هندسة الغزل والنسيج ف

 
ف
 . والنسيجتخصص هندسة الغزل 

ي  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي هندسة الغزل والنسيج ف

 
ف
يك  و والمالبستخصص هندسة الي 

ي هندسة الغزل وا دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي ف

 
لنسيج ف

 تخصص هندسة المنسوجات الوظيسية. 

7 

 قسم الهندسة اإلنشائيةة

 الهندسة اإلنشائية تخصص  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ف

 هندسة انشائية
 8 

 قسم هندسة الري والهيدهوليكا

ي هندسة الري والهيدهولي دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي ف

 
كا ف

 تخصص هندسة الري والرصف

ي  ةدبلوم العلوم الهندسي •
 
ي هندسة الري والهيدهوليكا ف

 
ف

 السواحل والموان   تخصص هندسة 

ي  دبلوم العلوم الهندسية •
 
ي هندسة الري والهيدهوليكا ف

 
ف

 تخصص هندسة مصاده المياا

9 

 قسم هندسة األشغال العامة

ي هندسة األشغال العا •
 
ي دبلوم العلوم الهندسية ف

 
مة ف

 تخصص هندسة النقل

ي ه •
 
ي دبلوم العلوم الهندسية ف

 
ندسة األشغال العامة ف

 والمطاهاتتخصص هندسة الطرق 

ي  •
 
ي هندسة األشغال العامة ف

 
دبلوم العلوم الهندسية ف

 تخصص الهندسة الصحية والبيئية

ي  •
 
ي هندسة األشغال العامة ف

 
دبلوم العلوم الهندسية ف

 . ةيهندسة المساحالتخصص 

10 
 الهندسة المعماهيةقسم 

ي الهندس •
 
 ة المعماهيةدبلوم العلوم الهندسية ف

11 

امج البينية  الير

ي الهندسة الطبية الحيوية •
 
 دبلوم العلوم الهندسية ف

ي هندسة الميكاترونكس •
 
 دبلوم العلوم الهندسية ف
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: ث
ً
  ماجستير العلوم انيا

( 36) الهندسة فن  ساعة معتمدة كحد أدتن
اح مجلس الكلية درجة ماجستير ايمنك مجلس جامعة ا

  لعلوم لمنصورة بناء عل اقي 
)متخصص  ة الهندسة فن

  الش     هادة اس     م القس     م العلم  أو بيني     ة( 
ن     امج/ ويوض     ك فن ن العربي     ة  الير والتخص       وعن     وان الرس     الة ب     اللغتير

ية.  ن  واإلنجلير

 

وط القيد  ( 30)  مادة  لدرجة الماجستير  شر

ط لقيد الطالب لدرجة الماجستير با
  المادة )يشي 

وط الواردة فن  : يل  ( ما 5إلضافة إىل الرسر
  الهندسة م  ن إح  دى كلي  ات الهندس  ة بالجامع  ات المص    أن - أ 

رية  يكون حاصال عل درجة البكالوريوه فن
ف به من المجلس األعل للجامعات بعد معادل  ة علم  أو أي درجة معادلة لها من أي معهد  دخر معي 

 الشهادة. 
ن والتأك   د م   ن ت   وفر الخلفي   ة العليعق   د القس   م امتح   ان قب   ول  - ب مي   ة واألكاديمي   ة لتحدي   د أع   داد المقب   ولير

 . المناسبة للدراسة
   - ت

   الطال  ب حص  ول حال  ة فن
 القي  د  ل  ه يح  ق األق  ل ع  ل 3.0 ت  راكم   نق  اط متوس  ه ع  ل القب  ول امتح  ان فن

 فان  ه 3.0 أق  ل م  ن ت  راكم   نق  اط متوس  ه ع  ل حص  وله حال  ة وفن . ال  دبلوم درج  ة أو  الماجس  تير  لدرج  ة
  تل  ك المق  ررات بتق  دير  . 500 المستوى من تأهيلية مقرراتمعتمدة  ساعة 12 يدره

وبعد نجاح  ه فن
  الهندسة يحق له القيد  (+C)ال يقل عن 

 . أو درجة الدبلوم لدرجة ماجستير العلوم فن
يجوز لمجلس الكلية بن  اء ع  ل توص  ية مجل  س القس  م المخ  ت  قب  ول قي  د الطال  ب لدرج    ة الماجس  تير  - ث

فة إىل حص  وله ع  ل أح  د دبلوم  ات حاصال عل بكالوريوه الهندس  ة بتق  دير ع  ام مقب  ول باإلض  اإذا كان 
ف به   ا م   ن المجل   س األع   ل للجامع   ات  المتقدم   ة الدراس   ات العلي   ا  م   ن إح   دى كلي   ات الهندس   ة المع   ي 

  نفس التخص .  3.0بتقدير ع       ام جيد عل األقل أو متوسه نقاط تراكم  
 عل األقل فن

ي   ا ي   دره الط      - ج ن   الرياض   يات والفير
ن الب المتق   دمون لدرج   ة الماجس   تير فن ء الهندس   ية م   ن غ   ير الحاص   لير

ساعة معتمدة وال تزيد عن  12تقل عن  ال  500المستوي   من تأهيليةعل بكالوريوه العلوم مقررات 
  تلك المقررات بتقدير ال يقل ع  ن  18

يقي  دون لدرج  ة ماجس  تير  (+C)ساعة معتمدة وبعد نجاحهم فن
  الهندس     ة. أم     ا إذا ك     ان الطال     ب حاص     ال ع     ل بك     الوريالعل      

وه العل     وم باإلض     افة إىل بك     الوريوه وم فن
ة لدرج  ة الماجس  تير م  ع مراع  اة الفق  رات )أ، ب( م  ن ه  ذه الم  ادة وك  ذلك  الهندس  ة، فيج  وز قي  ده مب  اشر

. 5المادة ) ن   كلتا الحالتير
 ( فن

ن لدرج  ة ماجس  تير العل  وم  - ح   يج  وز قي  د الط  الب المتق  دمير
ن ع  ل بك  الوريوه الهندفن س  ة إذا ك  انوا حاص  لير

  غ   ير ال
  يقرره   ا الهندس   ة فن

تخص     المطل   وب بع   د أدائه   م امتح   ان المق   ررات التأهيلي   ة اإلض   افية ال   ت 
ن  امج /مجل  س القس  م المخ  ت  س  اعة معتم  دة(  18س  اعة معتم  دة وال تزي  د ع  ن  12)ال تق  ل ع  ن  الير

ات المعتمدة ض  من الس  اعات الم  ذكورة وال تحسب هذه الساع(+C) ونجاحهم بها بتقدير ال يقل عن 
  المادة )

 (. 31فن
 

 متطلبات الدراسة ( 13)  ادةم

   الطال     ب ي     دره - أ 
 الهن     دس   ال     دبلوم تمث     ل 500 المس     توى م     ن معتم     دة س     اعة 12 األوىل المرحل     ة فن

  ، ث  م ي  دره األس  اس  
س  اعة اختياري  ة أخ  رى وب  ذلك يس  تكمل متطلب  ات ال  دبلوم  12المرحل  ة الثاني  ة فن

ة يق  وم الطال  ب بعم  ل البح  ث المتالهندس    المرحل  ة األخ  ير
  ويق  دم ك  اديم  األقدم، وفن

ص  ورة رس  الة فن
 ساعة معتمدة.  12يوازى والذي ماجستير 

 إط  ار  تحدي  د  ي  تم 3.0 ع  ن يق  ل ال  درج  ات بمع  دل األس  اس   الهن  دس   ال  دبلوم رراتق   م م  ن االنتهاء بعد  - ب
ف ويتم تحديد  الدقيق التخص   . رئيس   مرسر

ف يق  وم - ت    المق  ررات بتحدي  د  س    الرئي  المرس  ر
   دراس  تها  يج  ب ال  ت 

 وتتك  ون المتق  دم، دس  الهن    ال  دبلوم فن
   اختياري     ة مق     ررات م     ن معتم     دة س     اعات 6 م     ن

ن     امج تخص       إط     ار  فن  س     اعات 6 إىل   باإلض     افة الير
 م    ن المق   ررات ه   ذه وتك    ون البح   ث بنقط   ة مرتبط    ة أخ   ري تخصص   ات م    ن اختي   ارهم يمك   ن معتم   دة
  . 700 مستوي من أقىص   حد  عل   مقررين دراسة ويمكن 600 مستوي

ط 3.0 عن يقل ال  درجات بمتوسه والمتقدم  األساس    الهندس    الدبلوم مقررات من  االنتهاء  بعد  - ث  نرسر
   حصل قد  يكون أن

  -B تق  دير  ع  ل   المتق  دم أو  األس  اس   ال  دبلوم مقررات مقرر واحد عل  األقل من فن
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ن  إض       افة مك       نوي الرس       الة موض       وع تس       جيل ي       تم ،(األق       ل ع       ل   2.7) أك       يم  أو  فير  طبق       ا  دخ       رين مرس       ر
   المطلوبة للتخصصات

   وبحد  بحثال فن
ف أدتن    مرسر

 . ثاتن
 ع   ل   )2.3) أك   يم  أو   +C ر تق   دي ع   ل   في   ه حص   ل إذا  إال  الطال   ب درس   ه مق   رر  أي س   اعات تحتس   ب ال  - ج

 . األقل
   بح  د  النهائي  ة بالنس  خة التق  دم ت  اري    خ ح  ت   التس  جيل ت  اري    خ م  ن مح  ددة البح  ث م  دة تك  ون - ح

 س  نة أدتن
نامج/ لقسما مجلس يقبلها  ألسباب وذلك أخرى أشهر  ستة لمدة بمدها  ويسمك    الير

 . المعتن
ط أن المخ    ت  القس    م لمجل    س يج    وز  - خ  المق    ررات بع      النقط    ة تس    جيل قب    ل الطال    ب اجتي    از  يش    ي 

   الدراسية
فون له يحددها  الت   أو  البك  الوريوه مرحل  ة م  ن بالقس  م الدراس  ية المق  ررات ض  من م  ن المرس  ر
   أو  500 مستوى

   تدره الت 
   أو  بالكلية أخرى أقسام فن

الجامع  ات  أو  المنص  ورة جامع  ة كليات  إحدى فن
ف األجنبية الجامعات المرصية أو  ط بها  المعي     إال  نرسر

. معتم    دة س  اعة( 6) ستة عن مجموعه  ا  تزيد فن

   الم  ذكورة المعتم  دة الس  اعات ض  من الس  اعات هذه للطالب تحسب وال 
 الم    ادة ه  ذه م  ن( أ) الفق  رة فن

   تدخل وال 
اكم   المعدل حس  اب فن

ورية المقررات هذه وتكون الي   . الرسالة وإعداد  الدراسة إلتمام سن
 يتم تقييم الرسالة من خالل لجنة يشكلها القسم/  - د 

ً
نامج طبقا  . الالئحة هذه من( 25) للمادة الير

ن    امج إدارة /  القس    م لمجل    س يج    وز  - ذ   اءاس    تيف م    ع البح    ث مج    ال تع    ديل ع    ل يواف    ق أن المخ    ت  الير
، طلب عل بناء متطلباته ن فير  العلي  ا  الدراس  ات ومجلس الكلية مجلس من يلالتعد ذلك ويعتمد  المرسر
تب وال  بالجامعة، والبحوث    عليها  المنصوي الزمنية بالمدد  اإلخالل ذلك عل يي 

 (. 12) المادة فن
 م   دة لخ  ال 3.0 ع  ن يق  ل ال  درج  ات بمع  دل المتق  دم الهن  دس   ال  دبلوم درج  ة ع  ل حص  ل لم  ن يج  وز  - ر 

 ع  ل للحص  ول الدراس  ة الس  تكمال التق  دم يعي  د  أن الدرج  ة ع  ل الحص  ول تاري    خ من سنوات 3 أقصاها 
 ع    ل   للحص    ول المتق    دم الهن    دس   ال    دبلوم ي    دمج الحال    ة ه    ذه وفن  الهندس    ية العل    وم ماجس    تير  درج    ة
ن  المش  قائمة بتحديث القسم مجلس ويقوم دراسته، سبق  ما   باستخدام  الماجستير  درجة    رفير

 حالة فن
 . الجديد  الوضع عل   بناء وذلك تحديدهم سبق

 

وط منك الدرجة  ( 23)  ةماد  شر

ن     امج  إدارة / ي     وض مجل     س الكلي     ة بن     اء ع     ل توص     ية مجل     س القس     م   المخ     ت  ولجن     ة الدراس     ات العلي     ا الير
وط اآلتية:  والبحوث منك درجة ماجستير    حالة استيفاء الطالب للرسر

  الهندسة فن
 العلوم فن

 اعتم   اد  ت   اري    خ م   ن كام   ل  دراس   ع   ام أو  القي   د  ب   دء م  ن األق   ل ع   ل رئيس   ية أكاديمي   ة فص   ول أربع   ة م  رور  - أ 
ن  ع     ن الزمني     ة الم     دة تق     ل أال  ع     ل البح     ث نقط     ة تس     جيل ن  ع     امير  لدرج     ة القي     د  ت     اري    خ م     ن دراس     يير
 . طبقا لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الماجستير 

   الطال  ب نج  اح - ب
طنللمق  رر الواح  د  2.7 ع  ن يق  ل ال  نق  اط س  هبمتو  الدراس  ية المق  ررات جمي  ع فن  أن رس  ر

   حصل قد  يكون
 أو   -B تق  دير  ع  ل   المتق  دم أو  األس  اس   ال  دبلوم مق  ررات مقرر واحد ع  ل  األق  ل م  ن فن

 . 3.0ومعدل نقاط تراكم  ال يقل عن  (األقل عل   2.7) أكيم 
  الدرج    ة بم    نك التوص    ية م    ع والمناقش    ة الحك    م لجن    ة م    ن الرس    الة قب    ول - ت

ً
 ه    ذه م    ن( 25) ادةللم      طبق    ا

 . الالئحة
 

 تحويل القيد  ( 33)  مادة

 إذ 
ً
 عام   ا
ً
  متوس    ه مجم    وع المق   ررات الدراس    ية عن    د  3.0 ا ل   م يحق    ق الطال    ب تق    ديرا

م    ن  االنته    اءع    ل األق    ل فن
  الهندسة، يجوز له التقدم بطلب تحويل القي  د إىل 

دبل  وم العل  وم دراسة المقررات المطلوبة لماجستير العلوم فن
ن   امجا إدارة/  وي  تم التحوي   ل بن  اء ع   ل موافق  ة القس   م المخ  ت ، الهندس  ية ولجن  ة الدراس   ات العلي  ا ومجل   س  لير

 الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة. 
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 :
ً
( 54) دكتوراه الفلسفةثالثا  ساعة معتمدة كحد أدتن

 

اح عل بناء المنصورة جامعة تمنك    الفلس  فة دكت  وراه درج  ة الكلية مجلس اقي 
( بيني  ة أو  متخصص  ة) الهندس  ة فن

   ويوضك
نامج/ العلم   القسم اسم الشهادة فن ن  الرسالة وعنوان والتخص  الير ي   ة العربية باللغتير ن  . واالنجلير

 

وط القيد  ( 34)  مادة  لدرجة دكتوراه فلسفة  شر

ط    الفلسفة دكتوراه لدرجة للقيد  يشي 
 : يل   ما  الهندسية العلوم فن

وط - أ     الواردة العامة الرسر
 . الالئحة هذه من( 5) المادة فن

  يك    ون أن - ب
و
   العل     وم ماجس     تير  ةدرج      ع     ل حاص     ل

   الهندس    ة فن
 كلي     ات  إح     دى م    ن مناس     ب تخص       فن

 . للجامعات األعل المجلس من لها  معادلة درجة يأ أو  المرصية بالجامع  ات الهندسة
 بنجاح.  القبول امتحان يجتاز  أن - ت

 

 امتحان القبول  ( 35)  مادة

ن  لالقبو  امتحان يعقد    مرتير
ً
   التخص  مستوى عل سنويا

 قب  ل االمتح  ان نتيج  ة اعتماد  امباتم تسمك مواعيد  فن
 م    دة تك    ون أن ع    ل كالهم    ا   أو  ش    فويا  أو  تحريري    ا  االمتح    ان ويك    ون الرئيس       ال    دراس   للفص    ل التس    جيل إغ    ال 
   س  اعات أرب    ع التحري  ري االمتح  ان

   الم  واد  فن
   م  ن تحدي  دها  ت  م ال  ت 

 مس  تويات) جس  تير والما البك  الوريوه م  رحلت 
وط ووض     ع االمتح     ان جن     ةل بتش     كيل قس     م ك     ل  ويق     وم( 600 ،500 ،400  وتحدي     د  باالمتح     ان الخاص     ة الرس     ر
   اللجن   ة ق   رار  ويك   ون (-B) ع   ن يق   ل ال  وبم   ا  للقب   ول المطلوب   ة الدرج   ة

 نتيج   ة بمثاب   ة الش   فوي االمتح   ان حال   ة فن
   . القبول امتحان

 

 متطلبات الدراسة للدكتوراه  ( 36)  مادة

 المق  ررات ه  ذه وتعتم  د  ال  دكتوراه تمق  ررا م  ن معتم  دة ساعة 18 عن يقل ال  المقيد ما  الطالب يدره - أ 
 مق   ررات معتم   دة س   اعات 9 إىل المق   ررات ه   ذه وتنقس   مالعلي    ا  الدراس   ات ولجن   ة القس   م مجل   س م   ن

 بح  د  مق  ررين ع  ن 600 مس  توى م  ن المق  ررات ع  دد  يزي  د  ال  بح  ث) 700و 600 مس  توي م  ن أساس  ية
    ناجحا   بالطال  ويعتير   ،700 مستوي  من  مقررات متخصصة معتمدة اتساع 9و( أقىص

 إذا  المقرر   فن
  ( األق   ل ع   ل   2.7) أك   يم  أو  (-B) تق   دير  ع   ل والحص   ول 3.0 ع   ن يق   ل ال  نق   اط متوس   ه ع   ل حص   ل

 فن
 . الواحد  المقرر 

نامج إدارة/  القسم لمجلس يجوز  - ب ط أن المخت  الير  بع    النقط  ة تس  جيل قب  ل الطال  ب اجتي  از  يش  ي 
   الدراس    ية المق    ررات

 مرحل    ة م    ن بالقس    م الدراس    ية لمق    رراتا ض    من م    ن رفون المش      ل    ه يح    ددها  ال    ت 
   أو  500 مس      توى أو  البك      الوريوه

   ت      دره ال      ت 
   أو  بالكلي      ة أخ      رى أقس       ام فن

 جامع       ة كلي      ات  إح      دى فن
ف األجنبية الجامعات رية أو  الجامعات المص أو  المنصورة    تزي  د  أال  رط نش    به  ا  المع  ي 

 ع  ن ا مجموعه     فن
  
 المعتم     دة الس     اعات ض     من الس     اعات ه     ذه للطال     ب تحس     ب  وال  معتم       دة، س     اعة( 12) ر  عش       اث     تن

   المذكورة
   ت  دخل وال  الم    ادة، ه  ذه م  ن( أ) الفقرة فن

اكم   المع  دل حس    اب فن
 المق  ررات ه  ذه وتك  ون ال  ي 

ورية  . الرسالة وإعداد  الدراسة إلتمام سن
   الرئيس  ية المق  ررات الطال  ب يجت  از  - ت

ن  خ  الل فيه  ا  التس  جيل ت  م ال  ت  ن  فص  لير ن  دراس  يير  ثالث  ة ح  ت   رئيس  يير
 . رئيسية دراسية صولف
   بالنج   اح - ث

ح الطال   ب يق   دم لل   دكتوراه األساس   ية المق   ررات فن    المق   ي 
   البح   تم

 مجل   س ل   ه ويح   دد  المب   دت 
نامج إدارة/  القسم فا  الير    حالمقي   لتخص  طبقا  رئيسيا  مرسر

 . البحتم
ف مع بالتنسيق الطالب يختار  - ج    المتقدمة الدكتوراه راتمقر  المرسر

 ةمعتم  د س  اعات 9 م  ن تتكون والت 
 أخ   رى جامع   ة أي أو  بجامع   ة المنص   ورة المطروح   ة المق   ررات م   ن اختي   ارهم يمك   ن 700 مس   توى م   ن

( وج  ب ع  ل B) 3وفن حالة اجتياز الطالب المقررات بمتوس  ه ت  راكم أق  ل م  ن  . ها مع باتفاقية مرتبطة
ن متوسه التقدير. الطالب التسجيل فن مقررات   اضافية أو اعادة بع  المقررات لتحسير

ع     ل جم     ع معلوم     ات ع     ن خلفي     ة  معتم     دة(س     اعة  12تق     وم المرحل     ة األوىل فن البح     ث األك     اديم ) - ح
ة عام   ة بعم  ل  وتن   ت   الدراس  ة ومراجع   ة األدبي  ات الخاص   ة بموض  وع الدراس   ة وجم   ع البيان  ات  مح   اسن

   الش  امل لالمتح  ان لجن  ة تش  كلامل. يحكمه لجنة االمتح  ان الش    والذي)سيمنار( 
 التخص    مج  اىل   فن

   م  ن أو  مس  اعدين أس  اتذة أو  أس  اتذة) أعضاء خمسة من والفر      يس الرئ
 أن ع  ل( العل  م   مس  تواهم فن
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ن  المش  أو ) رف المش  أحدهم يكون    وعضوين( رفير
 رط نش    والف  ر      الرئيس    التخص  مجاىل   من كل  فن

 لجن  ة م  ن اللجن  ة ه  ذه تش  كيل ويعتم  د  الجامع  ة خ  ارج م  ن ق  لاأل ع  ل واح  دا  عض  وا  باللجن  ة يك  ون أن
نامج.  إدارة / العلم   القسم مجلس رأي أخذ  بعد  الكلية ومجلس العليا  الدراسات  الير

   للطال  ب ويح  ق %70 ع  ن يق  ل ال  بنج  اح( وش  فويا تحريري  ا ) الش  امل االمتح  ان الطال  ب يجت  از   - خ
 حال  ة فن

 طل   ب ع   ل بن   اء أس   ابيع ثماني   ة م   رور  بع   د  أخ   رى ةفرص     ع   ل الحص   ول الش   امل االمتح   ان اجتي   از  ع   دم
ن  فير ن   امج إدارة /  القس   م مجل   س وموافق   ة ،المرس   ر  قي   اه إىل الش   امل االمتح   ان وي  ه   دف. المخ   ت  الير
 الفرعي    ة والتخصص    ات   الرئيس      التخص      لموض    وعات فهم    ه وم    دي للطال    ب األكاديمي    ة الخلفي    ة
   االنخ   راط ع   ل وقدرت   ه المس   اندة

اح واالس   تنتاج والتحلي   ل نهج،المم     العم   ل   البح   ث فن  الحل   ول واق   ي 
   الهندسية مشكالتلل المناسبة

 .  تخصصه مجال فن
ن  إض  افة تمي    الش  امل لالمتح  ان الطالب اجتياز  بعد  - د  فير  وي  تم المطلوب  ة للتخصص  ات طبق  ا  للطال  ب مرس  ر

   البح     ث موض     وع تس     جيل
ح تقدم     ه ت     اري    خ م     ن ش     هر  12 ع     ن تزي     د  ال  م     دة خ     الل فن    ب     المقي 

 البح     تم
نامج إدارة /  لقسما مجلسب  مجل  س م  ن ويعتم  د  الكلي     ة ومجل  س العلي  ا  الدراسات ولجنة المخت  الير

ط  والبحوث  العليا  الدراسات     نجاحه  وجرسر
 عل والحصول  للدكتوراه  والمتقدمة األساسية  المقررات فن

 . 3.0 عن يقل ال تراكم   نقاط وبمتوسه( األقل عل 2.7) أكيم  أو  (-B) تقدير 
ن  المش     م  ن طل   ب ع   ل بن   اء المخ  ت  مالقس     لمجل   س يج  وز  - ذ   البح   ث مج   ال لتع   دي ع  ل يواف   ق أن رفير

ن  تغي   ير  ب   دون أو  م   ع ذل   ك ي  تم أن ويج   وز  ال   دكتوراه، دراس   ة خ  الل فير  م   ن التع   ديل ذل   ك ويعتم   د  المرس  ر
ت  ب وال  والبح  وث العلي  ا  الدراس  ات ومجل  س الكلي  ة مجل  سو  والبح  وث العلي  ا  الدراس  ات لجن  ة  ع  ل يي 
   عليها  المنصوي الزمنية بالمدد  لاإلخال التعديل ذلك

 . الالئحة هذه من( 12) المادة فن
س  اعة معتم  دة( ي  تم تحلي  ل النت  ائج وعرض  ها وص  وال اىل  12فن المرحل  ة الثاني  ة م  ن البح  ث األك  اديم ) - ر 

حات  . أيضا نسيمنار عام وتنت    النتائج والمقي 
 أش  هر للعم  ل ع  ل كتاب  ة  3ل ع  ن م  دة التق    الطال  ب بع  د اج  ازة مرحل  ة البح  ث بالس  يمنار الع  ام ، يم  نك - ز 

 ال  دوىل  ر  األكاديمي  ة وأيض  ا االنته  اء م  ن اج  راءات النش    لعلمي  ة و ات الرس  الة ان   و ش  املة كاف  ة مك س  الةلر ا
  مجل     ة علمي     ة  ع     لالمنبثق     ة م     ن البح     ث االك     اديم  ل بح     اث

أن تك     ون واح     دة منهم     ا ع     ل األق     ل فن
  م    تمر  ت    أثير  معام   لمتخصص   ة محكم   ة ومفهرس   ة ذات 

م    رات(  10من   تظم االنعق   اد )ف   و  دوىل  أوفن
ط  وم  نظم بأح  د الجمعي  ات   مج  ال التخص    وان يك  ون التحك  يم ع  ل  كام  ل البح  ث وشر

الرئيس  ية فن
وتكون ه  ذه المرحل  ة النهائي  ة للكتاب  ة تع  ادل للتق  دم بالرس  الة النهائي  ة للمناقش  ة. أس  اس  القب  ول للنرس  ر 

 54ة األدتن لدرج    ة دكت    وراة الفلس    فة ه    و س    اعة معتم    دة ليك    ون اجم    اىل ع    دد الس    اعات المعتم    د 12
 ساعة معتمدة. 

ن  الطالب كيمن - ه ة الدراسية المقررات الجتياز  فقه فرصتير  . الشامل واالمتحان العامة والمحاسن
 

ة العامة ( 37)  مادة  المحاسن

ة بتقديم الطالب يقوم - أ  ح عن عامة محاسن ن  األس  اتذة م  ن لجن  ة أمام البحث موضوع مقي   المتخصص  ير

 . بنجاح الدراسية المقررات امتحان اجتياز  بعد  ذلكو  والجمهور،

ة بموع  د  المخ  ت  المجل  س باخط  ار  رفون لمش   ا يق  وم - ب    عنه  ا  واإلع  الن العام  ة المح  اسن
 واض  ك مك  ان فن

 . بالكلية

   الطال  ب ب  أداء تقري  را  المخ  ت  القس  م مجل  س إىل رفون المش    يق  دم - ت
ة فن  اللجن      ة ورأى العام  ة المح  اسن

ةالمحاوتعد  المتخصص    ة  . ساعة معتمدة 12العامة واالمتحان الشامل بمثابة  سن

 

وط منك الدرجة  ( 38)  ادةم  شر

يوض مجلس الكلية بناءو عل توصية مجلس القسم المخت  ولجن  ة الدراس  ات العلي  ا والبح  وث بالكلي  ة م  نك 
وط اآلتية:    حالة استيفاء الطالب للرسر

 درجة دكتوراه الفلسفة فن
   النجاح - أ 

 . الالئحة هذه من (36للمادة ) طبقا  الدكتوراه مقررات فن

 . ( من هذه الالئحة36طبقا للمادة ) شاملال االختبار  اجتياز  - ب

ة تقديم - ت    عليها  المنصوي العامة المحاسن
 (. 37) المادة فن



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 
 

 22 الباب األول: القواعد العامة 

 

ن  ر  النش    قب  ول أو  ر  نش    يفي  د  م  ا  تق  ديم - ث ن  ل  ورقتير  طبق  ا للم  ادة الرس  الة م  ن مستخلص  ة األق  ل ع  ل علميت  ير

 . (ر36)

  وا الرس  الة قب  ول - ج
   العل   م إىل ض  افةإ ويمث  ل ،ومبتك  ر  جدي   د  عل  م   بح  ث تق  ديم أس  اه ع   ل تق  وم ل  ت 

 فن

  . الدرجة بمنك والتوصية والمناقشة الحكم لجنة من التخص    مجال

 ع  ل بالجامعة والبحوث العليا  الدراسات مجلس موافقة تاري    خ منرئيسية  دراسية فصول أربعة مرور  - ح

 لدرج  ة القي  د  ت  اري    خ م  ن ث  الث س  نوات دراس  ية ع  ن لزمني  ةا الم  دة تق  ل أال  ع  ل البح  ث نقط  ة تس  جيل

 طبقا لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.  دكتوراهال

 

ية  اللغة دراسة ( 39مادة )  ن  االنجلير

ن لدرجات "ماجستير    العلوم  بالنسبة للطالب الدارسير
   الهندسة"، و"دكتوراه الفلسفة فن

" العلوم الهندسية فن
   ال   دوىل   (TOEFL) تي   از امتح   ان ش   هادةاج د م   ا يفي    يج   ب تق   ديم 

ي   ة  فن ن درج   ة ع   ل  450مع   دل باللغ   ة االنجلير
ي  ة  لما يعاددرجة عل األقل للدكتوراه )أو  500واألقل للماجستير  ن هذا االمتحان م  ن امتحان  ات اللغ  ة االنجلير

ف بها عالميا(،    يد. يتم شطب الق وإال جيل س وذلك قبل التسجيل أو خالل عام من تاري    خ الت المعي 
 

كة مع جامعات أخري  ( 40)  مادة امج المشي   الير

امج الثنائي  ةنيجوز م كة م  ع جامع  ات أخ  رى بنظ  ام ال  ير
 أو  (Dual Degree) ك شهادات أو درجات علمية مش  ي 

كة امج المشي    يحددها مجلس الجامعة.  (Joint Degree) الير
 وفقا للضوابه الت 

 

 أحكام انتقالية ( 41)  مادة
ر ال   وزاري باعتم   اد ه   ذه ال الط   الب المقي   دين بالدراس   ات العلي   ا م   ن ت   اري    خ ص   دور الق   ر تطب  ق ه   ذه الالئح   ة ع    

رى عل  يهم الالئح  ة الداخلي  ة والقواع  د المتبع  ة المكمل  ة  الالئحة، أما الطالب المقيدون قبل ه  ذا الت  اري    خ، فتس   

  ت  م نج  احهم الجديدة ومعادل  ة المق    لالئحةلها قبل اعتماد هذه الالئحة أو تسوية أوضاعهم ونقلهم 
ررات ال  ت 

ح مجلس القسم المخت  وموافقة مجلس الكلية. بمن هذه الالئحة  38بها طبقا للمادة   ناء عل اقي 
 



 

 

 الباب الثاني:

 برامج الدراسات العليا ل العامة الجدارات 
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 العلوم الهندسية دبلوم برامج
 

 الخريةةةةج:  مواصسات

   العلوم الهندسية دبلوم برنامج خري    ج
 :عل قادرا يكون أن يجب تخص  أي فن

   المتخصصة المعارف تطبيق -أ 
   كتسبهاا  الت 

 المهنية.  ممارسته فن

احقوا المهنية المشكالت تحديد -ب  لها.  حلوال ي 

   المناسبة التكنولوجية الوسائل واستخدام المهنية المهارات إتقان -ت
 المهنية.  ممارسته فن

   العمل خالل من العمل فر  قيادةو  التواصل -ث
.  المهتن  المنظوم 

   القرار اتخاذ -ج
 .المتاحة المعلومات ضوء فن

 بكفاءة.  المتاحة مواردال توظيد -ح

   بدوره الو    -خ
 البيية.  عل حفاظلاو  المجتمع تنمية فن

ام يعكس بما الترصف -د  ن اهة االلي  ن   .والمحاسبة المسائلة وتقبل المهنة وقواعد والمصداقية بالين

ورة إدرا  -ذ     واالنخراط ذاته تنمية سن
 .المستمر التعلم فن

 

امجل العامةالجداهات   دبلوم العلوم الهندسية:  ير

   العلوم الهندسية دبلوم برنامج خري    ج
 :عل قادرا كوني أن يجب تخص  أي فن

   المشاكل وحل وتحليل تحديد -أ 
 . التخص  مجال فن

 .فن مجال التخص  وكتابة التقارير الفنية والمواضيع ل بحاث التحليلية القراءة -ب

   المخاطر تقييم -ت
   المهنيةواتخاذ القرارات  المهنية الممارسات فن

 .المتاحة لوماتالمع ضوء فن

  . المعاسة األدوات باستخدام فيات مختلفة مع - وخطيا  ولفظيا  بيانيا  - الفعال التواصل -ث

 والثقافات.  التخصصات من مختلد داخل فريق بمفرده وكعضو  بكفاءة العمل -ج

   التعلم وممارسة الجديدة؛ المعارف وتطبيق اكتساب -ح
اتيجيات التعلم األخرى الذات   . واسي 

 

ي العلوم   ير ماجست  برامج  .1
 
 الهندسة  ف

 

 الخريةةةةج:  مواصسات

  العلوم  تير س ماج برنامج خري    ج
   الهندسة فن

 :عل قادرا يكون أن يجب تخص  أيفن

 .المختلفة أدواته واستخدام العلم   البحث ومنهجيات أساسيات تطبيق إجادة -أ 

   واستخدامه التحليل   المنهج تطبيق -ب
  .التخص  مجال فن

   العالقة ذات المعارف مع ودمجها المتخصصة المعارف تطبيق -ت
  .المهنية ممارسته فن

   الحديثة والرؤى الجارية بالمشاكل ياعو  إظهار  -ث
 .التخص  مجال فن

  .لها حلوال إيجادو  المهنية المشكالت تحديد  -ج

 المناس  بة التكنولوجي  ة الوس  ائل واس  تخدام المتخصص  ة، المهني  ة راتالمه  ا م  ن مناس  ب نط  ا  إتق  ان  -ح

  .يةالمهن ممارسته يخدم بما

 العمل فر  قيادة عل والقدرة بفاعلية التواصل -خ

   القرار ذااتخ  -د 
  .مختلفة مهنية سياقات فن

  .التنمية المستدامة يحقق بما المتاحة الموارد توظيد -ذ 

   بدوره الو    إظهار -ر 
   البيية عل والحفاظ المجتمع تنمية فن

ات ضوء فن   .واإلقليمية العالمية المتغير

ام يعكس بما الترصف -ز  ن اهة االلي  ن ام والمصداقية بالين ن   . المهنة بقواعد وااللي 

 .المستمر التعلم عل وقادرا ومهنيا أكاديميا اتهذ تنمية -ه
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امجل العامةلجداهات ا  الهندسة:  ماجستير  ير
 
 العلوم ف

  العلوم  ماجستير  برنامج خري    ج
   الهندسة فن

 :عل قادرا يكون أن يجب تخص  أي فن

  تحدي  د وح  ل المش  اكل  -أ 
ن المعلوم  ات مج  ال التخ فن ص    م  ع ع  دم ت  وافر بع    المعطي  ات بالتكام  ل ب  ير

  
 لمجاالت المختلفة. ا فن

 تقييم وتطوير الطر  واألدوات الموجودة فن مجال التخص .  -ب

  تقييم المخاطر  -ت
 الممارسات المهنية والتخطيه لتطوير األداء فن مجال التخص .  فن

 لة بحثية. دراسة بحثية حول مشك الفنية واجراءكتابة وتقييم التقارير  -ث

 ق   رارات واتخ   اذ  لتوق   ع والقي   ادة األعم   ال ري   ادة تامه   ار  والم   رن واكتس   اب االبتك   ارياس   تخدام التفك   ير  -ج

   جيدة
 . المهنية الجوانب مختلد فن

 . المعاسة األدوات باستخدام فيات مختلفة مع - وخطيا  ولفظيا  بيانيا  - الفعال التواصل -ح

 والثقافات.  التخصصات دمن مختل داخل فريق بمفرده وكعضو  بكفاءة العمل -خ

   التعلم ارسةموم الجديدة؛ المعارف وتطبيق اكتساب -د 
اتيجيات التعلم األخرى الذات   . واسي 

 

ي هاة السلسسة دكتو  برامج  .2
 
 العلوم الهندسية  ف

 

 الخريةةةةج:  مواصسات

  دكتوراة الفلسفة  برنامج خري    ج
   العلوم الهندسية فن

 :عل قادرا يكون أن يجب تخص  أي فن

  .العلم   البحث ومنهجيات تأساسيا إتقان -أ 

   ارفعللم اإلضافة عل المستمر العمل -ب
 .التخص  مجال فن

   للمعارف والناقد التحليل   المنهج تطبيق -ت
  .العالقة ذات والمجاالت التخص  مجال فن

 .بينها البينية للعالقات ومطورا مستنبطا  العالقة ذات المعارف مع المتخصصة المعارف دمج -ث

   الحديثة والنظريات الجارية مشاكلبال عميقا وعيا إظهار -ج
 .التخص  مجال فن

 .لحلها مبتكرة حلوال إيجادو  المهنية مشكالتلا تحديد -ح

   المهنية المهارات من واسعا نطاقا إتقان -خ
 .التخص  مجال فن

 . المهنية للمزاولة جديدة أساليبو  أدواتو  طر  تطوير نحو التوجه -د 

 ة. المهني ممارسته دميخ بما المناسبة التكنولوجية الوسائل استخدام -ذ 

   عمل فريق قيادةو  بفاعلية التواصل -ر 
ن
 .مختلفة مهنية سياقات ف

   القرار اتخاذ -ز 
 .المتاحة المعلومات ظل فن

 .جديدة موارد  إيجاد عل والعمل وتنميتها بكفاءة المتاحة الموارد توظيد -ه

   بدوره الو    -ش
 .البيية عل الحفاظو  المجتمع تنمية فن

ام يعكس بما الترصف -ي ن اهة االلي  ن ام والمصداقية بالين ن   . المهنة بقواعد وااللي 

ام -  ن اتهو  علمه ونقل المستمرة الذاتية بالتنمية االلي   .لآلخرين خير
 

ي السلسسة  برامج دكتوهاالخريةةةةج  العامةالجداهات 
 
 العلوم الهندسية:  ف

   راة الفلسفة فن العلوم الهندسيةدكتو  برنامج خري    ج
 :عل قادرا يكون أن يجب تخص  أي فن

 حديد وحل المشاكل المهنية تبعا للمعلومات المتاحة. ت -أ 

  تطوير الطر  واألدوات الموجودة و تقييم  -ب
 مجال التخص .  فن

  تقييم المخاطر فن الممارسات المهنية والتخطيه لتطوير األداء  -ت
 مجال التخص .  فن

   التحقيق وطر  البحث تقنيات ممارسة -ث
 . جديدة معرفة خلق إىل ت دي الت 

ن  ع  ل بن  اءو  الثق  ة م  ن ال  ع    بمس  توى لمناقش  ة -ج اه  ير العلمي  ة والتق  ارير  ألورا ا وتقي  يم وكتاب  ة واألدل  ة، الير

 الفنية. 
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 ق   رارات واتخ   اذ  لتوق   ع والقي   ادة األعم   ال ري   ادة مه   ارات والم   رن واكتس   اب االبتك   ارياس   تخدام التفك   ير  -ح

   جيدة
 . المهنية الجوانب مختلد فن

 الص  حة ومتطلب  ات الج  ودة وإرش  ادات والمع  ايير  ةالممارس    وقواع  د  المع  اسة التقني  ات م  ن االس  تفادة -خ

 . المهنية الممارسة ةملخد والسالمة

 . المعاسة األدوات باستخدام فيات مختلفة مع - وخطيا  ولفظيا  بيانيا  - الفعال التواصل -د 

 والثقافات.  التخصصات من مختلد داخل فريق بمفرده وكعضو  بكفاءة العمل -ذ 

   التعلم ارسةومم الجديدة؛ المعارف وتطبيق اكتساب -ر 
اتيجيات التعلم األخرى الذات   . واسي 
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ياء الهندسية  ز  28 الباب الثالث: قسم الرياضيات والفي 

 

 
ى
 الهندسية الرياضياتبرنامج ماجستير العلوم الهندسية ف

نامج   وصف الير

  ال يقووووووم ب  وووووام 
الهندسوووووية داعووووودا  الفوووووريوووو  لفووووو خ العمووووو  الهندسوووووية المفتلفوووووة  دحيوووووث يقووووووم الفوووووريوووو   رياضوووووياتالماجسوووووتي  لز

 الحسابية لز تطوي  التكنولوجيا   والرياضياتاالمثلية غي  الفطية، االحصاء داستفدام ط ق المعا الت التفاضلية المتقدمة، 

 

 
ى
 العلوم الهندسية ف

ى
 الهندسية  الرياضياتبرنامج دكتوراة الفلسفة ف

نامج: وصف    الير

اء  المجووووواالت متعووووود ة  وقوووووا ة لز الهووووودا العوووووام موووووه ب  وووووام   نتووووووراع الرياضووووويات الهندسوووووية  وووووو تعلووووويم الطووووو ب لووووو   يكو ووووووا  وووووي 

  العلوم والهندسة
ز الفوارزميات، التطبيقات  اال تصاصات لز ز عىل التدا   بي  ني 

   والبيا اتويتم الير
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BAS511  ياء الرياضية ز  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 الفي 

BAS512  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 الجي  الفط 

BAS513 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التحلي  الداىل 

BAS514  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 التحلي  العد ى 

BAS521  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 المعا الت التفاضلية الجزئية 

BAS522   
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التحلي  الحقيقر

BAS523  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 التحلي  الم نب 

BAS531  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 المعا الت التكاملية 

BAS532  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 الرياضيات المتقطعة 

BAS533  واالحصاء االحتماالت  2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 
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 (600)قائمة بمقررات المستوى 
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BAS611 
مه ال تبة الكرسية   والتكام  حساب التفاض  

 والمعا الت التفاضلية مه ال تبة الكرسية 
2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 

BAS612 100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 تحلي  التماث  للمعا الت التفاضلية 

BAS613 
اليجا  الحلول المضبوطة للمعا الت   تحليلية ط ق

 التفاضلية الجزئية 
2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 

BAS614  70 - 10 3 5 0 4 1  قطة دحثية 
30 
* 

- 100 

BAS615 ة مفتار  ات موضوع  2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 

BAS621  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2  ظرية التقريب 

BAS622  يحية ب التقريب داستفدام الدوال الرسر  2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 

BAS623  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 الجي  الفط العد ى 

BAS624  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 التحلي  العد ى للمعا الت التفاضلية الجزئية 

BAS625   100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 تحلي  العنرص المحدو 

BAS626 100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2  ظرية القياس 

BAS627  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 الط ق التقاربية لح  المعا الت التفاضلية 

BAS628  وط غي  المحلية  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 المعا الت التفاضلية ذات الرسر

BAS631   واالمثلية مقدمة عه دحوث العمليات  2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 

BAS632  التصا فية  والعملياتاالحتماالت  2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 

BAS633  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 مقدمة للنظم الديناميكية 

BAS634  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 الميكا يكا التحليلية 

BAS635  ميكا يكا الكم  
 100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 مقدمة لز

Discussion*  
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BAS711  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 المعا الت الف قية 

BAS712  ز البقاء  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 التكام  االول وقوا ي 

BAS713  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 التحوي ت التكاملية وتطبيقاتها 

BAS714  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 موضوع مفتار متقدم 
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BAS715  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 النمذجة الرياضية 

BAS716  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 مقدمة عه المعا الت التفاضلية الضبابية 

BAS721 100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 التحلي  الداىل متقدم 

BAS722  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 التقريب داستفدام المويجات 

BAS723  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 ط ق تقريب السنك 

BAS724  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 تحلي  العنرص المحدو  المتقدم 

BAS725  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2  يناميكا الموائع الحسابية 

BAS731  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 التحلي  الفط للمعا الت التفاضلية 

BAS732   المتح نة المعا الت التفاضلية الجزئية ذات الحدو  2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 

BAS733 100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 الحلول العد ية للمعا الت التكاملية 

BAS734  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 امثلية غي   طية 

BAS735  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 المعا الت التفاضلية التصا فية 

BAS736  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 ميكا يكا الكم المتقدمة 

 

 وصف مخترص لمحتوي المقررات

 ( 500)المستوى 

BAS511  ياء الرياضية  كود المقرر ى  اسم المقرر  الفير

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

المقرر درجات   
0 0 50 50 

 المحتوى 

ات حدو  )ليجندر،    - وال  اصة ) جاما، بيتا، بيسي (  -ح  متسلس  للمعا الت التفاضلية العا ية  - ظام مه المعا الت التفاضلية العا ية نثي 

ميت( ،  ي  معا الت    طية مه الدرجة االوىل، المعا الت التفاضلية الجزئية )معا الت تفاضلية جزئية -متسلسلة و تكام  فورييه  -الجي 

، معا الت تفاضلية جزئية  
تطبيقات للمعا الت التفاضلية الجزئية )طريقة فص    -غي   طية مه الدرجة االوىل(    تفاضلية مه  وع نوىسر

  دعد واحد، معا الت المو 
ات، ح  معا لة ح ارة لز    .معا الت تفاضلية جزئية غي  متجانسة  -جة والد س، ا تقال ح ارة مستق (المتغي 

References: 

1. B. Borden, J.  Luscombe, Mathematical Methods in Physics, Engineering, and Chemistry, John Wiley & Sons, 2019. 

2. Ramana B.,  Higher Engineering Mathematics, Tata McGraw-Hill, 2015. 

 

BAS512  اسم المقرر  الجير الخىط كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

ل درجر  شك  ،  عىل المصفوفات عمليات –المصفوفات  ز ح  أ ظمة المعا الت الفطية ، وصف الح  ، الحذا  –، معكوس المصفوفة  مفير

ب   –ف اغات المتجهات ، الف اغات الف عية ومجموعات االمتدا  ، االستق ل الفط  ، األساس واألدعا  ، تغيي  األساس   –الغاوىس   الرصز

المحد ات ،  صائص المحد ات ، التوسع   –شميدت - وارزمية ج ام –الدا ىل  ، المعيار ، المسافة ، اال ح اا المعياري ، اإلسقاط ، التعامد 

الحسادات مع المصفوفات ،   –لمصفوفات الموجبة المحد ةا   – القيم الذاتية والمتجهات الذاتية – ات ندالة لقياس الحجم التبا ىل  ، المحد

ح  مسائ  أق  المربعات ،   –، الدوال الفطية واألفينية  QRمضاعفة المصفوفة ، تكويه الدوال الفطية ، أس المصفوفة ، التحلي  دطريقة 
 عات  ت نيب بيا ات أق  المرب

References: 

1. Gilbert Strang,  Introduction to Linear Algebra, Wellesley-Cambridge Press; Fifth Edition (2016) 

2. David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald, Linear Algebra and Its Applications, ,  Pearson; 5 edition ( 2015) 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=David+C.+Lay&text=David+C.+Lay&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Steven+R.+Lay&text=Steven+R.+Lay&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Judi+J.+McDonald&text=Judi+J.+McDonald&sort=relevancerank&search-alias=books
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BAS513  اسم المقرر  التحليل الدال  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

  مجموعات مفتلفة 
ز
ية ، أمثلة لبعض المقاييس ل      –مقدمة لللفضاءات المير

ز
المجموعة المفتوحة ، المجموعة المغلقة ، الجوار ، التقارب ل

  ، االكتمال ، إثباتات االكتمال 
ية ، تسلس  نوىسر  صائص إضافية   –فضاءات دا اخ  –الفضاءات المعيارية  –فضاء المتجهات  –فضاءات مير

المؤث ات الفطية   –دو ة ، االكتناز واألدعا  المحدو ة الفضاءات والفضاءات الف عية المعيارية ذات األدعا  المح –للفضاءات المعيارية

فضاء    –الفضاء المز وج –فضاءات معيارية للمؤث ات  –المؤث ات الفطية والدوال عىل فضاءات ذات أدعا  محدو ة  المحدو ة والمتصلة ، 

ب الدا ىل  
ة ، تمثي  الدوا   –الرصز ت ، المكم ت المتعامدة والمجاميع المباشر ت الم افق ،  ظرية  فضاء  يلي  ت ، مؤث   يلي    فضاء  يلي 

ز
ل ل

 دا اخ للنقاط الثابتة  

References: 

1. Markin, Marat V,  Elementary functional analysis , de Gruyter, 2018 

2. Hans Wilhelm Alt,  Linear Functional Analysis: An Application-Oriented Introduction, , Springer; 1st ed. 2016 

 

BAS514 اسم المقرر  التحليل العددى  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة ساعات التمارين عمىل  محاضى

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
م  امتحان عمىل شفوى  امتحان تحريرى أعمال الير

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

   –الثابتة  طةالنق طريقة القاطع ،  طريقة المعا الت غي  الفطية ، طريقة اال قسام ، طريقة  يوته ،جذور  –معا الت الف وق   – ظرية تايلور

ية الفطية  ة   – Choleskyو  LU تحلي  ،  اتجي  المصفوف  –ح  أ ظمة المعا الت الجي  متعد  الحدو   كمال االست –الط ق التك ارية والمباشر

ائح التكعيبية ا   استكمال  –الف وق المقسمة   –وتوفيق المنحنيات  ميت ، اال  استكمال     –لرسر    ستكمال ي 
    –العد ي  فاض  الت –المثلث 

بيع الجاوىس   –التكام  العد ي  بيع التكيقز  – واعد شبة المنح ا وسمبسونق – الير ج  والير لح   ا –التكام ت المتعد ة   –تكام  رومي 

و    ة الفطواتطريقة متعد   ، نوتا-طريقة را   – طريقة اويل  واويل  المعدلة ، طريقة متسلسلة تايلور العد ي للمعا الت التفاضلية العا ية ، 

 لتصويب  طريقة ا 

References: 

1. James F. Epperson, An Introduction to Numerical Methods and Analysis, John Wiley & Sons Canada, Limited, 2021. 

2. Alejandro L. Garcia, Numerical Methods for Physics, Create Space Independent Publishing Platform; Second, Revised 

(Python) edition, 2017. 

 

BAS521  اسم المقرر  المعادالت التفاضلية الجزئية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

ة، حدو   هائية معتمدة عىل الزمه( مسائ  غي  متجانسة ) حدو  غي  متجانسة غي  معتمدة عىل الزمه،  ز معا لة      -طريقة  مفكوك الدوال الممي 

  االحداثيات القطبية
  اكي  مه دعد )استنتاج معا لة   -الجهد لز

الح ارة ذات االدعا  الثنائية، متسلسة فوريية الثنائية، االحداثيات  مسائ  لز

ية، االحداثيات االسطوا ية، االحداثيات الك وية( ز حلول الموجة المساف ة للمعا الت التفاضلية   -معا الت   ط النق  -معا لة بواسون - الكارتي 

الحلول المضبوطة للمعا الت التفاضلية الجزيئية   -و معا لة ب ج  ون جور  -دعض الحلول لمعا لة سايه   -الجزئية الفطية و غي  الفطية

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Alejandro+L.+Garcia&text=Alejandro+L.+Garcia&sort=relevancerank&search-alias=books
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 الفطية و النصف  طية ذات ال تبة االوىل  

References: 

1. V. Henner, T. Belozerova, A. Nepomnyashchy, Partial Differential Equations: Analytical Methods and 

Applications, CRC Press, 2019. 

2. Nakhle H. Asmar, Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems: Third Edition, 

Courier Dover Publications, 2017. 

 

BAS522  كود المقرر   
 اسم المقرر  التحليل الحقيقر

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

)   القياىس 
الدوال المتصلة   –النهايات  –تمهيد،االعدا  الحقيقية، المتتادعات والمتسلس ت ) ظريات النهاية، امتسلس ت المط  ة، مدلول نوىسر

ات، االتصال المنتظم، الدوال العكسية والمط  ة( االشتقاق ) المشتقة،  ظرية القيمة المتوسطة، قاعدة لوبيتال،    –) الدوال المتصلة عىل فير

(تكام  ريمان ) تكام  ريمان،  وال قادلة للتكام  تبعا لريمان، تكام   اربو، النظرية االساسية للتكا   – ظرية تايلور(    –م ، التكام  التقريث  

،   الدوال المثلثية(  تكام     –المتسلس ت غي  المنتهية )التقارب المطلق، متسلس ت الدوال(   –متسلس ت الدوال )التقارب المنتظم والنقط 

 ريمان المعمم )التعريف، الفصائص االساسية، التكام ت المعتلة، تكام ت لبي ،  ظريات التقارب(   

References: 

1. Christopher Heil, Introduction to Real Analysis, Springer, 2019. 

2. Agarwal R., Fluat C. O’Regan D.: An Introduction to Real Analysis, CRC Press, 2018. 

 

BAS523  اسم المقرر  التحليل المركب  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

الدوال التحليلية   –االعدا  الم نبة و المستوى الم نب ،تمثي  االعدا  الم نبة داستفدام المحاور القطبية ،  الدوال الم نبة و التصوي  الفط، 

 ظرية نوىسر نورسات ، التكام  الم نب غي    التكام  الم نب ، –الدوال الم نبة االولية –ريمان ،  الدوال التوافقية-الم نبة ، معا الت نوىسر 

  –التحوي ت التشابهية – ظرية البالر وتطبيقاتها  –متسلس ت تايلور ولوران –معتمد عىل المسار ، صيغة نوىسر للتكام  و استنتاجاتها ال

تحوي  شوارز    –النماذج الرياضية ذات البعديه )  رجة الح ارة المستق ة، الكهرباء الساكنه، ح نة الموائع( –تطبيقات عىل الدوال التوافقية

 نريستوف    

References: 

1. Nakhlé H. Asmar , Loukas Grafakos , Complex Analysis: Theory and Applications, Springer; 1st ed. 2018 . 

2. Ian Stewart, David Tall Complex Analysis, Cambridge University Press,2018 

 
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nakhl%C3%A9+H.+Asmar&text=Nakhl%C3%A9+H.+Asmar&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Loukas+Grafakos&text=Loukas+Grafakos&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ian+Stewart%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Tall%22
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ياء الهندسية  ز  33 الباب الثالث: قسم الرياضيات والفي 

 

BAS531  اسم المقرر  المعادالت التكاملية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

ا إىل  —تصنيف المعا الت التكاملية ا ،  IVP، تحوي   ODEتحوي  معا لة فولتي  إىل معا الت فريد ولم   BVPحوي  تإىل معا الت فولتي 
ا التكاملية )طريقة التقريبات المتتالية ، طريقة تحوي ت الد س ، ط لم تقنيات الح —التكاملية    ريقة التعويض المتتاىل  ، طريقة ا عا الت فولتي 

طريقة ا  ة ، سلسلة  يومان ، طريقة التعويضات المتتالي  ،فريد ولم التكاملية )طريقة التقريبات المتتالية معا الت  —   وميانأل  مفكوكل
 (أل وميان مفكوك طريقة ا لالمعا الت التكاملية غي  الفطية )طريقة التقريب المتتاىل  ، طريقة بيكار  للتقريب المتتاىل  ،  —أل وميان ( مفكوكل

ا التكاملية التفاضلية )طريقة ح  السلسلة ، طريقة  ,التفاضلية التكامليةالمعا الت  — ا   المفكوكمعا الت فولتي  ، التحوي  إىل معا الت فولتي 
، التحوي  إىل معا الت  المفكوكمعا الت فريد ولم التكاملية التفاضلية )طريقة الحساب المباشر ، طريقة   — ( IVPالتكاملية ، التحوي  إىل 

 .لم التكاملية(فريد و 
References: 

1. D.C. Sharma, M. C. Goyal,   Integral Equations, PHI Learning Pvt. Ltd., 2017. 

2. Abdul-Majid Wazwaz, A First Course in Integral Equations, World Scientific, 2015. 

 

BAS532  اسم المقرر  الرياضيات المتقطعة كود المقرر 

معتمدة ساعات  3  
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

  األعدا  الصحيحة ، الهياك  الرياضية 
المنطق ،    —المجموعات والمجموعات الف عية ، العمليات عىل المجموعات ، المتتاليات ، القسمة لز

احات والعمليات المنطقية    ، العد ، التبا ي  ، التوليفات ، مبدأ مفحص الحمام   —ط ق اإلثبات   —االقير
عنارص   —االستق اء الرياضز

   ع قات التك ار ، الع قات و —االحتمال 
   ، ع قات التكافؤ ، التمثي  الحاسوئ   للع قات و ال سم الثنائ 

، العمليات عىل   ال سم الثنائ 

لحد  األشجار ، واألشجار الممتدة عىل ا  —المنطقية المحدو ة  —ت تيب الع قات والهياك  — مو الدوال —اإلغ ق اال تقاىل   —الع قات 

  ، وال سوم البيا ية الملو ة ، المجموعات وشبه المجموعات 
   ظرية ال سم البيائز

اللغات وآالت الحالة المحدو ة ،  —األ ئز ، والموضوعات لز

ز  —آالت الحالة المحدو ة  مي 
 .المجموعات و الير

References: 

1. A.  Raigorodskii, Michael Th. Rassias, Discrete Mathematics and Applications, Springer International Publishing, 2020 

2. Susanna S. Epp, Discrete Mathematics with Applications, Cengage Learning; 5 edition, 2019. 

 

BAS533 واالحصاء االحتماالت  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
التمارينساعات  عمىل ة   محاضى

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
م  امتحان عمىل شفوى  امتحان تحريرى أعمال الير

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

األحداث    –قاعدة داي    –قواعد االحتمال    –تحلي  العد  – ظرية المجموعات   –م اجعة مفا يم االحتماالت األساسية 

ات العشوائية    –المستقلة  ات العشوائية ، التوزيعات االحتمالية المتقطعة) توزيعات ذو الحديه، متعد      –المتغي  أ واع المتغي 

، جاما،    – الحدو ، بواسون ، بواسون السالب ، الهندىس  و فوق الهندىس  (  ، الطبيع  التوزيعات االحتمالية المتصلة )المنتظم، االىس 

ات عش   — وال توليد العزم   –( tبيتا و توزيووووع  ك  –وائية متعد ة متغي      –التغاي  واالرتباط   –التوزيووووع المشير
المتغي  العشوائ 

ات العشوائية  –المستق      –ا تبار الف ضيات واأل مية   – ظرية التقدي   – ظرية المعاينة   – ظرية الحد الم نزي   – وال المتغي 

   الذي  
  العمليات ا –ا تبار الذي  الواحد و ا تبارثنائ 

 لتصا فية  مقدمة لز
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References: 

1. Sheldon Ross, A First Course in Probability, Pearson, 2018. 

2. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic Press, 2020 

 

 (600)المستوى 

BAS611  كود المقرر 
من الرتبة الكرسية والمعادالت التفاضلية    والتكاملحساب التفاضل 

 من الرتبة الكرسية 
 اسم المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

  التفاض  والتكام  مه الل تبة الكرسية ) وال جاما، بيتا، ميتاج وال  اصة 
ز
  — ( وال فوق  ندسية   لفل ، رايت، مينار ي  و-مستفدمة ل

ليوفي  ، تفاض  وي  ، تفاض  كابوتو ،  -التفاض  و التكام  مه ال تبة الكرسية، تفاض  وتكام  ريمان  —تحوي ت الد س لبعض الدوال الفاصة

تحوي  فورييه للتفاض  و التكام  مه ال تبة   —تحوي ت الد س للتفاض  و التكام  مه ال تبة الكرسية،   —لتنيكوا-دتفاض  جرينوال

حلول متسلسلة للمعا الت  —استفدام تحوي ت الد س وفورييه لح  المعا الت التفاضلية العا ية والجزئية مه ال تبة الكرسية —الكرسية

لتنيكوا اليجا  الحلول العد ية للمعا الت التفاضلية العا ية مه  -استفدام ط ق اويل  و جرينوالد —ة الكرسية،التفاضلية العا ية مه ال تب

 ال تبة الكرسية  

References: 

1. D. Baleanu, K. Diethelm, E. Scalas, J. J. Trujillo. Fractional Calculus: Models And Numerical Methods (Vol. 5). World 

Scientific, 2017. 

2. C. Milici, G. Drăgănescu, J. T.  Machado,   Introduction to fractional differential equations (Vol. 25), Springer, 2019. 

 

BAS612  اسم المقرر  تحليل التماثل للمعادالت التفاضلية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

ط ىل لثبات المعا الت التفاضلية  —الثبات للمعا الت التفاضلية— تحوي ت مجموعات ىل والتحوي ت المتنا ية الصغ  تحلي  التماث    —شر

ز التماث  و معام  التكام  للمعا الت  الع قة االساسية  —ال تب العليا ، مهالتماث  المتص  و التماث    —للمعا الت التفاضلية العا ية بي 

حلول الثبات للمعا الت التفاضلية   —التفاضلية الجزئية تحلي  التماث  للمعا الت —تحلي  التماث  لأل ظمة التفاضلية العا ية  —التفاضلية

ز    الع قة —  الجزئية     —تحلي  التماث  لأل ظمة التفاضلية الجزئية—الموجة المتنقلة و تحلي  التماث  للمعا الت التفاضلية الجزئية  وي تحبي 

 التماث  غي  الك سيىك للمعا الت التفاضلية الجزئية والم ئمة  

References: 

1. Daniel J. Arrigo, An Introduction : Symmetry Analysis of Differential Equations, John Wiley & Sons,2015. 

2. M. Sajjad Hashemi, D. Baleanu, Lie Symmetry Analysis of Fractional Differential Equations, CRC Press,2020. 
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BAS613  كود المقرر 
طرق تحليلية اليجاد الحلول المضبوطة للمعادالت التفاضلية 

 الجزئية
 اسم المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل امتحان  شفوى  م    امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

  ،  exp(−Φ(η))طريقة مفكوك     — (G'/G)طريقة مفكوك     —ظ  الزاوية الزائدية قط  
طريقة التوازن   —طريقة المتغي  الوظيقز

طريقة ابسط معا لة، طريقة التشعب التكامىل، تكافؤ طريقة ظ  الزاوية الزائدية و طريقة     —الدوال والتكام ت الناقصية   —المتجانس

حلول الموجة غي  المتنقلة للمعا الت التفاضلية   — exp(−Φ(η))، تكافؤ طريقة ظ  الزاوية الزائدية و طريقة مفكوك    (G'/G)مفكوك   

ة   غي  المتغي  لح  المعا الت التفاضلية الجزئية —الجزئية ذات المعام ت المتغي 
 غي  المتغي    —طريقة الف اغ الجزئ 

طريقة الف اغ الجزئ 

 ، تحلي  بنليقز  للمعا الت التفاضلية الجزئية  تحلي  بنليقز  للمعا الت التفاضلية العا ية   — لح  معا الت الف وق التفاضلية الجزئية

References: 

1. Andrei D. Polyanin, Valentin F. Zaitsev, Handbook of Nonlinear Partial Differential Equations, Second Edition, 

CRC Press, 2016. 

2. Robert Conte, Micheline Musette, The Painlevé Handbook, Springer International Publishing, 2020. 

 

BAS614  اسم المقرر  النقطة البحثية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 4 1 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

المقرر درجات   
30 0 70 0 

 المحتوى 

اا عضو  يئة التدريس     يقوم الطالب دعم   راسة دحثية لز تفصص محد  تحت اشر

References: 

According to selected research point. 

 

BAS615  اسم المقرر  موضوعات مختارة كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

التدريس ساعات   
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

  ال تغطيها المق رات النظامية 
  مجال متعلق دموضوع رسالة  – راسة دعض الموضوعات الفاصة المتقدمة الثر

ويفض  أن تكون لز
 الطالب  

References: 

According to the specific field. 
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BAS621  اسم المقرر  نظرية التقريب كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

استق اء  ا ىل  متعد    —عوام  التقريب وبعض الدوال التقريبية ،  —تف   أفض  التقريبات  —مشكلة التقريب ووجو  أفض  التقريبات 

   —التقارب المنتظم للتقريب متعد  الحدو  —الف وق المقسمة —الحدو  
ز
,C[aأفض  تقريب ل b] —    شبتشيفمتعد  حدو    

ز
، التقريب ل

L1  وL2—   ات الحدو  المتعامدة   —تقريب المربعات الصغ ى ،  — ظرية تقريب الحد األ ئز التقريب إىل الدوال   — صائص نثي 

ائح ،   —استق اء  ا ىل  بواسطة متعد  الحدو   —ت تيب التقارب التقريث   متعد  الحدو    —الدورية  by  صائص التقارب لتقريب الرسر

piecewise ، ائح الطبيعية والكاملة  دا ىل  األمث   الاالستق اء  by piecewise الرسر

References: 
 

1. Naokant Deo, Vijay Gupta, Ana Maria Acu, P. N. Agrawal, Mathematical Analysis I: Approximation Theory, 

Springer Nature, 2020. 

2. Lloyd N. Trefethen, Approximation Theory and Approximation Practice, Extended Edition, SIAM, 2019 

 

BAS622  يحية بالتقريب باستخدام الدوال  كود المقرر الرسر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

يحية يحية و وال  (مقدمة عه الدوال الرسر يحية(  Bتعريف و  واخ الدوال الرسر مسائ  القيم الحدية ثنائية النقطة ) الفطية و غي   — الرسر

المعا الت التفاضلية الجزئية ) معا الت الح ارع و الموجة   — مسائ  القيم الحدية مه ال تبة العليا ) الفطية و غي  الفطية ( — الفطية (، 

ا  المعا الت التكاملية  و التفاضلية التكاملية   — الفطية، المعا الت غي   طية( ليوفي  مه ال تب  -مسائ  شتورم  )—) فريد ولم و فولتي 

معا الت تفاضلية جزئية  مكافئية و   — وا،-ستونس و واييز -معا الت  اقيي  —مسألة ث ثية التوافق الحدية   —العليا، مسألة ثنائية التوافق، 

وط حدية غي  محلية  فول  معتمدة عىل الزمه   -معا الت امدن  —زائدية ذات شر

References: 
 

1. Klaus Hollig, Jorg Horner, Approximation and Modeling with B-Splines, SIAM, 2015. 

2. El-Gamel M. and  El-Shamy N.:  B-spline and singular higher-order boundary value problems,  SeMa J.  73(2016) 

287-307. 

 

BAS623  اسم المقرر  الجير الخىط العددى  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

لتحديد  صائص   SVDاستفدام  —تحل  القيمة المف  ة ، —تحل  تشوليسىك   —مصفوفات محد ة موجبة متماثلة  — األقطار أ ظمة ث ثية 

القيمة الذاتية   مسألة —شميدت-داستفدام غ ام QR، م اجعة تحل   SVDمصفوفة ، التفسي  الهندىس  لو المعايي  و   SVD — المصفوفة

ية  غ العليا  —حساب القيم الذاتية والمتجهات الذاتية المفتارة  —، الجي  حساب ك  مه القيم    —مثلث شور  —التحول إىل صيغة  يسني 
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ة   —االستق ار والتكييف   —تقدي  الفطأ ، — حساسية القيم الذاتية ل ضط ادات   —الذاتية والمتجهات الذاتية المقادلة لها  الط ق المباشر

ية والتك ارية لح  األ ظ ة —مة الفطية للمعا الت الجي  ة    —دعض الط ق لأل ظمة المتف قة الكبي   ط ق األ ظمة ذات الكثافة الكبي 

References: 

1. William Layton, Myron Mike Sussman, Numerical Linear Algebra, World Scientific, 2020. 

2. Larisa Beilina, Evgenii Karchevskii, Mikhail Karchevskii, Numerical Linear Algebra: Theory and Applications, 

Springer International Publishing AG, 2017. 

 

BAS624  اسم المقرر  التحليل العددى للمعادالت التفاضلية الجزئية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

التطبيقات     —وأ طاء االقتطاع الف وق  تقريب —طريقة  الف وق المحدو ة  — مصا قة التحقق وال —تصنيف المعا الت التفاضلية الجزئية 

وط الحدية  ط   —االستق ار والتقارب  —المشك ت متعد ة األدعا    — موذج المصفوفة   —عىل الرسر الطريقة    —القيم الذاتية ورقم الرسر

   معا لة ا تشار التفاع  —المعا الت التفاضلية الجزئية المكافئة   — الشبكات  متعد ة
 الح  الرصيووووح  —استق ار فون  يومان   — االفقر

  و  المعا الت التفاضلية الجزئية الناقصة والزائدة 
فضاء    —الصيغة الضعيفة  — الصيغة القوية   —طريقة العنارص المحدو ة   —والضمثز

معا الت   و عىل سلسلة فورييه ، سلسلة فورييه المنفصلة  المعتمدةالطريقة الطيفية   —لطريقة الطيفية ا   — سوبوليف ، تحلي  التقارب 

 متعد ة الحدو     تشبيشيف

References: 

1. Vitoriano Ruas, Numerical Methods for Partial Differential Equations: An Introduction, John Wiley & Sons, 2016. 

2. Martin J. Gander and Felix Kwok,  Numerical Analysis of Partial Differential Equations Using Maple and 

MATLAB , SIAM,  2018. 

 

BAS625  اسم المقرر  تحليل العنرص المحدود  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

  مباشر لطريقة العنارص المحدو ة 
يقر ز   الم و ة والحقول الفطية  — ه  في 

النظام المنفص  القياىس  وأصول طريقة العنارص  —المسائ  لز

  دعد واحداألشكال الضعيفة وتقريب العنارص المحدو ة:  —المحدو ة 
ة وتقريب العنارص المحدو ة:  —مسائ  لز     -األشكال المتغي 

مسائ  لز

الم و ة: العنارص  —المشك ت الميدا ية: طريقة العنارص المحدو ة متعد ة األدعا  ،  وال الشك  ، المشتقات ، والتكام   — دعد واحد 

: التقسيم شبه التقدي ي   —المحدو ة ثنائية وث ثية األدعا  ، ا تبار التصحيح ، والتكام  المنففض ، والعنارص غي  المطادقة   
البعد الزمثز

 وصق  العنارص المحدو ة التكيفية   —تقدي ات الفطأ  و  ية والديناميكية ، األ طاء ، عمليات االسير ا  للمسائ  الميدا 

References: 

1.  I. Koutromanos, Fundamentals of Finite Element Analysis: Linear Finite Element Analysis, Wiley, 2018. 

2. Singiresu Rao, The Finite Element Method in Engineering, , Butterworth-Heinemann,  2018. 

 
  

https://epubs.siam.org/author/Gander%2C+Martin+J
https://epubs.siam.org/author/Kwok%2C+Felix
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ioannis+Koutromanos&text=Ioannis+Koutromanos&sort=relevancerank&search-alias=books
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BAS626  اسم المقرر  نظرية القياس كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

    —دعض عنارص  ظرية القياس الك سيكية   —فضاءات القياس المج  ة  — لبي  ، تكام   لبي  قياس  —تاريووووخ  ظرية القياس 
ز
التناقضات ل

بالمقاييس المسبقة وقياسات ال  —المقاييس الفارجية  — ظريات التمايز  —ط ق التقارب  — ظرية القياس  لدوال  ظريات التقارب  — رصز

  التوزيووووع  — المجموعة
ز
    —اال تشار أحا ي البعد وتقاربووها ل

  فضاءات دا اخ والتطبيق عىل التكام  العشوائ 
ز
 ظرية ريز    —تكام  المتجهات ل

ية الطوبولوجية ، والنظرية    —طبولوجيا الكثافة  — : مفا يم و تائ  ومشك ت مفتارة ، ومقاييس عىل الهياك  الجي   ظرية القياس الهندىس 

Ergodic    والمشتقات المعممة ، وقادلية القياس الحقيقية ، وبعض الجوا ب النظرية ، 

References: 

1. Vladimir Kadets, A Course in Functional Analysis and Measure Theory, Springer, 2018. 

2. Piermarco Cannarsa, Teresa D'Aprile, Introduction to Measure Theory and Functional Analysis, Springer, 2015. 

 

BAS627  اسم المقرر  الطرق التقاربية لحل المعادالت التفاضلية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 لمحتوى ا

ة ات ذات القيم  الصغي 
ة جدا   المفكوكات التقاربية للتكام ت المحدو ة ذات البارمير طريقة الد س لحساب التكام  المحدو     —جدا  او الكبي 

استفدام طريقة المسار االشع لز  —ف ضية واتسون و الدوال  المع فة  دالتكام ت عىل المسارات    —والذى يحتوى عىل  الة اسية

وتطبيقاتها عم المفكوك التقارئ  المنتظم لبعض الدوال المعتمدة عىل قيم    —تعريف الدوال داستفدام التكام ت عىل المسار  — دل التغي 

ة ية صغي 
ة —دارمير   —طريقة الطبقة الحدية   —ط ق االضط ادات المف  ة  —حلول معا الت تفاضلية عا ية وجزئية ذات معام ت صغي 

طريقة النطاقات     —المعا الت التفاضلية العا ية ذات االضط ادات المف  ة  —لمفكوكات التقاربيةالمطادقة ل    —الحلول الدا لية والفارجية

   WKBطريقة   —المتعد ة

References: 

1. David Y. Gao, Vadim A. Krysko, Introduction to Asymptotic Methods, Taylor & Francis Limited, 2019. 

2. Alan W. Bush, Perturbation Methods for Engineers and Scientists, CRC Press LLC, 2019. 

 

BAS628  وط غير المحلية كود المقرر  اسم المقرر  المعادالت التفاضلية ذات الرسر

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

ة   —المعام  التفاضىل   —مفططات الف وق   — جريه  الة ف وق   —مفططات الف وق المتجانسة ذات المعام ت المتغي 

 ذات لزمهالمعا الت المعتمدة عىل ا  —الف قية  لمسألة  رشليت الثبات والتقارب  — ناقصيةمفطط الف وق للمعا الت ال

ات المكا ية —المعام ت الثابتة  معام   مفططات   —مفططات الف ق ل ظرية االستق ار   —معا لة التوصي  الح اري مع المتغي 

ز   —ق  و ف  ال معا لة التوصي  الح اري ذات   —مفططات ثابتة مه ث ث طبقات  —فئات مفططات مستق ة مه طبقتي 

ة  ز  —المعام ت المتغي  وط غي  المحلية ذات النقطتي  وط الحدو  المتكاملة   —الرسر معا الت  ظام مه   —مشكلة الواجهة   —شر

 مسائ  القيمة الذاتية    — يةوالمكافئ الناقصيةالمعا لة التفاضلية الجزئية  —الف وق 
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References: 

1. Ronald E. Mickens, Nonstandard Finite Difference Schemes: Methodology and Applications, World Scientific 

Publishing Company, 2020. 

2. Qiang Du, Nonlocal Modeling, Analysis, and Computation, SIAM, 2019. 

 

BAS631  واالمثليةمقدمة عن بحوث العمليات  كود المقرر المقرر اسم    

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

مجة الفطية   —قوائم اال تظار و ماذج المحاكاة   —، OR ح   موذج — ماذج دحوث العمليات     —ال سوم   LP ح   — النمذجة دالي 

مجة الفطية    —ح  البدء االصطناع      —وتحلي  الحساسية  Simplex طريقة   الي 
ز
الثنائية والتحلي  ما دعد األمث     —المشكلة الحسابية ل

مجة الفطية   —تطبيقات أقرص طريق  — وارزمية شج ة االمتدا  الد يا  —   ماذج الشبكة  —  موذج التفصيص  —  موذج النق   — الي 

مجة الفطية الصحيحة  —صياغة ب مجة الهدا —المتقدمة  مجة اإلرشا ية والقيد  —الي  ، تطبيق   Metaheuristics —الي 

metaheuristics  ام  الفطية الصحيحة مجة القيدية   —عىل الي  مجة —مقدمة إىل الي   ماذج الج   الحتمية ،    —الديناميكية الحتمية  الي 

مجة غي  الفطية   الي 
 .مقدمة لز

References: 

1.  Hamdy A. Taha, Operations Research: An Introduction , Pearson; 10 edition, (2016). 

2. Igor Griva, Stephen G. Nash,  Linear and Nonlinear Optimization,, Orient Blackswan PVT Limited, (2017). 

 

BAS632  التصادفية والعملياتاالحتماالت  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

التدريس ساعات   
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

وطة    –المتغي  العشوائ  المتقطع والمستم  والمتعد   –المتغي  العشوائ   –األحداث المستقلة  - ظرية دايز –اإلحتماالت المرسر

ة –الفاصة دعض التوزيعات  ز ادط و اال حدار، تحلي   -  - الة توليد العزوم والدالة الممي  ، ا تبار الف ضيات، الير  
التقدي  االحصائ 

: العملية المف  ة  –التفاوت   العمليات العمليات التصا فية تشم  مقدمة لز
  –العمليات المتجد ة  –عمليات العد  –مقدمة لز

ة البيضاء  –ب اون  ح نة  –س س  مارنوا  –عمليات بواسون  مقدمة عه المعا الت التفاضلية    -عمليات جاوس والشوشر

 التصا فية  
References:  

1. P. Brémaud,  Probability theory and stochastic processes, Springer, 2020. 

2. E. Bas,  Basics of  probability and  stochastic processes,  Springer,  2019. 

 

BAS633  اسم المقرر  مقدمة للنظم الديناميكية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

  فضاء الحالة  فضاء الحالة،  قاط االتزان، االستق ار،  ظرية ليوفي   —الفطالمذدذدات الح ة، البندول الفط و غي  
—وثبات المساحة لز

https://www.amazon.com/Hamdy-A-Taha/e/B001HPGRPO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22IGOR+GRIVA.+STEPHEN+G.+NASH%22
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ز   —البندول المدفوع  — معا لة فا دربول، السلوك التك ارى ط ق تحلي    عقدة الرسج وتشعب  وا،   ظرية التشعب،مقدمة عه —ال  ي 

  لجاذدات العجيبة،ا —ت ا تصار التدفق اىل اسقاطا   —االسقاطات   —السلوك التك ارى و شبه التك ارى، مقاطع بوا كاريه، مصفوفات فلونيه

  —البعد الكرسى —أسس ليابو وا  —جاذب  نون، التحلي  الكم  للجاذدات العجيبة  استق ار معا لة لور ز،  جاذذب لور ز، استنتاج، التبد  

  ظرية الصيغة المبسطة  

References: 

1. S.  H. Strogatz, Nonlinear dynamics and chaos with applications to physics, biology, chemistry, and 

engineering., CRC Press; 2 edition (2018). 

2. J. D. Meiss, Differential dynamical systems ,  SIAM-Society for Industrial and Applied Mathematics; Revised 

Edition (2017). 

 

BAS634  اسم المقرر  الميكانيكا التحليلية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

ز  يوته للح نة     —ثبات الطاقة و كمية الح نة  —متذدذدات مفمو ة مدفوعة  المتذدذدات الميكا يكية، متذدذدات ثنائية االدعا ،—قوا ي 

ات، معا لة اويل  الغ ا  ، تطبيقات عىل معا لة اويل  الغ ا    يناميكا الغ ا  ،  معا الت الغ ا  ، العزم المعمم والحداثيات    —حساب التغي 

  
اضز ا الت  ميكا يكا  اميلتون،   معا الت  املتون المقننة، مع — المهملة، القيو  وطريقة الغ ا   لمدا، قيو  غي   ولو ومية، الشغ  االفير

التحوي ت المقننة، تكام  معا الت الح نة،    — املتون ل  ظمة احا ية البعد، معا الت  املتون ل  ظمة ثنائية االدعا ، االحداثيات المهملة

 جاكوئ   -أقواس بواسون،  ظرية  املتون

References: 

1. Samya Zain, Classical Mechanics: From Lagrangian to Newtonian Mechanics, Institute of Physics Publishing, 2019. 

2. P. C. Deshmukh, Foundations of Classical Mechanics, Cambridge University Press, 2019. 

 

BAS635  ميكانيكا الكم  كود المقرر 
ى
 اسم المقرر  مقدمة ف

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

 —المعا لة الموجية —صياغة  ي اك  —فضاءات الدوال —المعاِم ت والقيم الحدية والدوال الحدية —ف ضيات ميكا يكا الكم

و  ج  غي   تقريب   —مبدأ التبايه  — ظرية اإلضط اب —المغزىل   دورانلا —ةالزاوي  كمية الح نة —معتمدة عىل  الزمهالمعا لة شر

WKB  —  و  ج  المعتمدة عىل  الزمه   —التشتت
النظرية    —تأثي  زيمانالجسيم الح     —الحاالت الثابتة    —معا لة شر

ي   — األ يباتية )الكظومة( السلوك ذو  رجة عليا    —تفاع  نولوم   —اليةالكثافة اإلحتم    —مصفوفة الكثافة    —طور بي 

  الميكا يكا الك سيكية معا لة ليوفي    —ناقصية صائص معا لة جاكوئ   ال   — ابطلمفكوك  ظرية اإلض
    معا لة ليوفي    —لز

لز

ز   —ميكا يكا الكم ز زمني  بيع  وتطبيقاته   —المعام ت اإلحصائية   — وال االرتباط بي 
نب   —التكهف    —الهاملتون الير  —مبدأ الير

 تأثي  ستارك      —دوران المغزىل  مصفوفات داوىل  لل  

References:  

1. David Griffith, Darrell F. Schroeter,  Introduction to Quantum Mechanics , Cambridge university Press, 2018. 

2. Leo P. Kadanoff, Quantum Statistical Mechanics, CRC Press, 2018. 
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 (700)المستوى 

BAS711  الفرقية المعادالت كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

ز معا الت الف وق و المعا الت التفاضلية —حساب الف ق  النظريات االساسية   — المعا الت الف قية مه ال تبة االوىل  — الع قة بي 

محد ة و طريقة  المشغ  ،    —للمعا الت الف وق الفطية و المتجانسة  معا الت الف وق الفطية الغي  متجانسة : طريقة المعام ت الغي 

ات ،   —أ ظمة معا الت الف وق العا ية الفطية —  Z طريقة تحوي  ط ق  معا الت الف وق الجزئية الفطية : ط ق الج ا   وفص  المتغي 

التناظ  البسيطة دالنسبة لمعا الت الف وق العا ية ، وتمديدات ط ق التماث  األساسية ، وتحوالت الشبكة ، وبعض ط ق الح  لمعا الت 

ز الثبات لمعا الت الف وق  —الف وق الجزئية ومعا الت الف وق الكرسية    الف وق   وتطبيقات الفاصة دمعا الت    —قوا ي 

References: 

1. Ronald E. Mickens, Difference Equations: Theory, Applications and Advanced Topics, CRC Press,  2015 

2. Decio Levi, Raphaël Rebelo, Pavel Winternitz, Symmetries and Integrability of Difference Equations, Springer, 

2017 

 

BAS712  ى البقاء كود المقرر  اسم المقرر  التكامل االول وقوانير

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

تحوي     —معام ت التكام  للمعا الت التفاضلية العا ية ذات ال تب العليا   —معام ت التكام  للمعا الت التفاضلية العا ية ذات ال تبة االوىل

ر —طريقة التحوي ت المتكافئة — المعا الت التفاضلية العا ية الغي   طية اىل معا الت  طية  ز التماث     —المعا الت الم تبطة  — ظرية  ي 

    —المعا الت الم تبطة غي   طية الذاتية  —المعا الت الم تبطة شبه الذاتية   —المعا الت الم تبطة الذاتية   —للمعا الت الم تبطة 

الج ا     — طريقة حساب قا ون البقاء داستفدام التماث  للمعا الت التفاضلية   —قا و ن البقاء الغي  محىل   —الج ا   المعا الت التفاضيلية 

ةطريقة   —ط ق تحلي  التماث   —الجزئ   ز ب  لحسا  ةالمباشر  ةالطريق  —غي  الفطية لأل ظمة العا ية  التكام  االول   —االلفاصية الممي 

 التكام  االول للمعا الت التفاضلية العا ية غي  الفطية    

References: 

1. Costas J. Papachristou, Aspects of Integrability of Differential Systems and Fields, Springer International 

Publishing, 2019 

2. P.G.L. Leach, Andronikos Paliathanasis, Noether's Theorem and Symmetry, MDPI, 2020 

 

BAS713  اسم المقرر  التحويالت التكاملية وتطبيقاتها كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

جيب التمام والجيب    تحوي   —حلول المعا الت التفاضلية الجزئية :تحوي ت فورييه المتعد ة وتطبيقاتها    —تحوي ت فورييه وتطبيقاتها 

  ح  المعا الت التكاملية ومعا الت الف وق ومعا الت الف وق التفاضلية   —لفورييه وتطبيقاتها 
تطبيقات    —تحوي ت الد س وتطبيقاتها لز

https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+E.+Mickens%22
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  و تطبيقاتها  — عىل  استفدام تحوي  فورييه و الد س معا 
تحوي ت مله    —تحوي ت  نك  و تطبيقاتها   —تحوي ت الد س الثنائ 

تحوي ت  نك     —تحوي ت الد س المحدو  و تطبيقاتها   —لجيب المحدو  لفورييه وتطبيقاتهما جيب التمام وا   تحوي   —وتطبيقاتها 

 المحدو ة و تطبيقاتها  

References: 

1. L. Debnath,  D. Bhatta,  Integral Transforms and Their Applications, CRC Press, Third edition, 2015 

2. Alexander D. Poularikas, Transforms and Applications Handbook, CRC Press, Third edition , 2018. 

 

BAS714  اسم المقرر  موضوع مختار متقدم كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

  ال تغطيها المق رات النظامية 
  مجال متعلق دموضوع رسالة  – راسة دعض الموضوعات الفاصة المتقدمة الثر

ويفض  أن تكون لز
  
ً
 الطالب وإن كان  ذا ليس حتميا

References: 

According to the specific field. 
 

BAS715  اسم المقرر  النمذجة الرياضية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

ز الطبيعة االساسية   — النماذج الرياضية االولية  —مفا يم اساسية عه النماذج الرياضية مبدأ ثبات      :استنباط النماذج الرياضية مه قوا ي 

ز اساسية الستنباط النماذج الرياضية  —نت  الجزيئيات، مبدأ ثبات الطاقة، مبدأ ثبات عد  الجسيمات ك لعدة قوا ي 
 ماذج    —تطبيق مشير

  علم الميكا يكا معا    —رياضية مستنتجة مه مبا ئ التغي  
ز الثبات لز  ماذج مه ا تقال الح ارة و الدوائ     —الت الح نة، مبا يء التغي  وقوا ي 

ات التماث    —تحلي  دعدي  — راسة النماذج الرياضية    —الكهربية و علم االحياء و ميكا يكا الموائع ط ق    —الغاء االدعا  و التدريوووو   —متغي 

 االضط اب  

References: 

1. A.A. Samarskii, A.P. Mikhailov, Principles of Mathematical Modeling, CRC Press, 2018. 

2. Mark H. Holmes, Introduction to the Foundations of Applied Mathematics, Springer International Publishing, 2019 

 

BAS716  المعادالت التفاضلية الضبابية مقدمة عن  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

ية الضبابية الفطية  —الدوال الضبابية   —الحساب الضبائ     —االعدا  و الفئات الضبابية ية    —المعا الت الجي  مجموعات المعا الت الجي 

وط الضبابية االبتدائية  —المعا الت التفاضلية الضبابية  —الضبادة الفطية   :الط ق التحليلية لح  المعا الت التفاضلية الضبابية    —الرسر

م نز، طريقة االعتما  عىل جمع و طرح االرقام الضبابية، الطريقة الضبابية المعتمدة عىل الم نز و  صف القط ،  الطريقة الضابية العتمدة عىل ال

ات الثنائية ،    —طريقة االعتما  عىل البارامير الط ق العد ية لح  المعا الت التفاضلية الضبابية، ط ق اويل ، طريقة اويل  للحد االقىص و اال ئز
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  الم جح   —طةطريقة اويل  المتوس
ر
 طريقة ا وميان      —طريقة جال نه   —طريقة التنظيم   —ط ق البال

References: 

1. S. Chakraverty, S. Tapaswini & D. Behera,  Fuzzy differential equations and applications for engineers and scientists. CRC 

Press,  2016. 

2. S. Chakraverty, S. Tapaswini & D. Behera.   Fuzzy arbitrary order system: fuzzy fractional differential equations and 

applications. John Wiley & Sons., 2016. 

 

BAS721  اسم المقرر  التحليل الدال متقدم  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

المؤث    —تكام  ريمان ستيلت   — C[a, b]التطبيق عىل الوظائف الفطية المقيدة عىل  —بناخ  -ف ضية مساعدة زورن و  ظرية  ان 

تقارب متواليات المؤثريه    —التقارب القوي والضعيف   — ظرية الحدو  الموحدة   — ظرية الفئة  — الفضاءات اال عكاسية  —القريه 

     —العوام  الفطية المغلقة   — ظرية رسم الف ائط المفتوحة  —التكام  العد ي والضعف * التقارب  —والدوال
 ظرية ال سم البيائز

  المساحات المعيارية   —المغلق 
ز لز   المؤث ات الفطية المدمج  — صائص المفكك والطيف   —النظرية الطيفية للمؤث ات الفطيي 

ة لز

  الفضاءات    —تسلس  المؤث ات الفطية المدمجة   —الفضاءات المعيارية 
الفصائص الطيفية لوعوام  المؤث ات الفطية المدمجة لز

 المعيارية  

References: 

1. Eberhard Malkowsky, Vladimir Rakočević, Advanced Functional Analysis, CRC Press, 2019. 

2. Oleg G. Smolyanov, Vladimir I. Bogachev, Real and Functional Analysis, Springer Nature, 2020. 

 

BAS722  اسم المقرر  التقريب باستخدام المويجات كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

نه المويجية ( — تعريف و  واخ المويجات(  (مقدمة عه المويجات مسائ  القيم الحدية مه   — ا واع المويجات )مويجات  ار و  وال جالي 

حلول المويجات للمعا الت   — مسائ  القيم الحدية مه ال تب العليا ) الفطية و غي  الفطية ( — ال تبة الثا ية  وحلها داستفدام المويجات 

ة للصفيحة المثبتةمسألة القيمة ا  —التفاضلية الجزئية و المعا الت التفاضلية التكاملية و مجموعة مه المعا الت التفاضلية الجزئية ز    —لممي 

ز    — مسألة ثنائية التوافق -معا الت  اقيي    —معا لة  نثافة مجموعة مه االحياء غي   طية  —مسألة ث ثية التوافق الحدية و معا لة  لمهولير

وط حدية غي  محلية   —  وا -ستونس و واييز   ي  مه ال تب العليا    ليوف-مسائ  شتورم  —معا الت تفاضلية جزئية  مكافئية و زائدية ذات شر

References: 

1. Lokenath Debnath, Firdous A. Shah, Lecture Notes on Wavelet Transforms, Birkhäuser, 2017. 

2. Lubos Pick, Alois Kufner, Oldřich John, Svatopluk Fucík, Vit Musil, Function Spaces, Walter de Gruyter GmbH, 2021. 

 
  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الساعات المعتمدة الئحة الدراسات العليا بنظام 

 

ياء الهندسية  ز  44 الباب الثالث: قسم الرياضيات والفي 

 

BAS723  المقرر كود  اسم المقرر  طرق تقريب السنك  

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

الط ق العد ية  )تجميع    —تكاما السنك  —استكمال السنك  —متسلس ت فورييه(  -التحوي ت التشابهية –مقدمة )الدوال التحليلية 

 —مسائ  االستق ار —الفطية و غي  الفطية  حلول السنك للمعا الت التفاضلية العا ية — جال نه(-السنك، التفاا السنك، طريقة السنك

معا لة     —معا لة الموجة  —معا لة بواسون  —تفدام حزمة السنكح  المعا الت التفاضلية الجزئية داس  —المسائ  المعتمدة عىل الزمه

ز  معا الت تفاضلية جزئية  مكافئية    — وا-ستونس و واييز -معا الت  اقيي    —معا لة  نثافة مجموعة مه االحياء غي   طية  — لمهولير

وط حدية غي  محلية لمعا الت التفاضلية التكاملية و مسألة القيمة  حلول السنك  ل    —ليوفي  مه ال تب العليا -مسائ  شتورم  —ذات شر

ة للصفيحة المثبتة ز    مسألة ث ثية التوافق الحدية     —مسألة ثنائية التوافق    —الممي 

  References: 

1. Frank Stenger, Handbook of Sinc Numerical Methods, CRC Press, 2016. 

2. El-Gamel M. and  Abd El-Hady M. On using sinc-collocation approach for solving a parabolic PDE with nonlocal 

boundary conditions,  J. Nonlinear Sci Appl. 14 (2021) 29-38. 

 

BAS724  اسم المقرر  تحليل العنرص المحدود المتقدم كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

ة  تحلي   طأ العنارص المحدو ة ، ا تبار التصحيح   —تحلي  العنارص المحدو ة لبعد واحد وأدعا  أعىل  —الصياغة المتكاملة والط ق المتغي 

  اإلحداثيات األسطوا ية  —العنرص الرباع  مع وظائف شك  اال حناء اإلضافية  — والعنارص غي  المتوافقة 
الصيغ   —معا الت الم و ة لز

    —المتعد ة لعنارص الحزمة 
ت نيبة مفتلطة للموا    — تعتمد عىل الوقتالصيغ المتعد ة لتحلي  القيم الذاتية للجوامد الم  ة والمسائ  الثر

السوائ  اللزجة    —التكام  العد ي   — استكمال الدوال —صيغة ضعيفة للصياغة القائمة عىل اإلزاحة   —الصلبة غي  القادلة للضغط تقريًبا 

وا  — التحديات العد ية لمعا الت التدفق   —والمطاطية غي  القادلة للضغط  ز -ت نيبات بير ني     جالي 

References: 
 

1. J. N. Reddy,  An introduction to the finite element method, , fourth edition, McGraw Hill Professional, 2018 

2. Darrell W. Pepper, The Intermediate Finite Element Method: Fluid Flow And Heat Transfer Applications, 

Routledge, 2017. 

 

BAS725  اسم المقرر  ديناميكا الموائع الحسابية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

أساسيات الط ق العد ية - لو   — CFDأساسيات  يناميكيات السوائ  و ق  الح ارة لعقد   — التطوي  والتطبيق والتحلي   ، CFDمقدمة إىل 

CFD — CFD  يناميات    — الحم  الح اري الحسائ     —التأليف الح اري الحسائ     —التوصي  الح اري الحسائ     — للهندسة الديكارتية 

  طريقة ، الموائع الحسابية
يائ  ز  يناميكيات السوائ  الحسابية عىل   —للهندسة المعقدة  CFD —الحجم المحدو ة القائمة عىل القا ون الفي 

  —النماذج الرياضية لتدفق السوائ  ، الطبيعة الرياضية لمعا الت التدفق   — و ظام المحاكاة CFDمكو ات   —شبكة منحنية الفطوط 
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 التطبيق عىل التدفقات اللزجة وغي  اللزجة   —ط ق تكام  الوقت  —العد ي تحلي  المفطط  —طريقة العنارص المحدو ة 

References: 

1. Charles Hirsch, Numerical Computation of Internal and External Flows, Volume 2: Computational Methods for 

Inviscid and Viscous Flows, Butterworth-Heinemann, 2019. 

2. D. Anderson, John C. Tannehill, Richard H. Pletcher, R. Munipalli, V. Shankar, Computational Fluid Mechanics 

and Heat Transfer, Taylor & Francis Group, 2020. 

 

BAS731  اسم المقرر  التحليل الخىط للمعادالت التفاضلية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

م اجعة عىل     (Autonomous) — الت التفاضلية العا ية  مه النوع التحلي  النوع للمعا الت النفاضلية العا ية وا ظمة المعا  

التحلي  الوجىه لز المستوى لتوصيف وتصنيف     اط التفرع واستفدامقتصنيف النقاط المستق ة ال ظمة المعا الت التفاضاية و 

تشار االستق ار ل   —التحلي  الفط ل ستق ار ل  ظمة التفاعلية اال تشارية —ا واع الحلول ال ظمة المعا الت التفاضلية العا ية

الرسعة االق   —عدم االستق ار المعدل لز المعا الت التفاضلية وحساب الكسب — الوجىه لفئات مه المعا الت التفاضلية

 مقدمة —الحلول الوجهية اال تقالية  بشك  موحد او  مط لبعض المعا الت التفاضلية الجزئية —للحلول ذات الصفة الوجهية

 ت التفاضلية الجزئية )ظا  ة تورين (  تكويه اال ماط لز  دعض المعا ال عه 

References: 

1. C.G. Lambe, C.J. Tranter, Differential Equations for Engineers and Scientists, Courier Dover Publications, 2018. 

2. Ching Shan Chou, Avner Friedman, Introduction to Mathematical Biology: Modeling, Analysis, and Simulations, 

Springer, 2016 

 

BAS732  اسم المقرر  المعادالت التفاضلية الجزئية ذات الحدود المتحركة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

 —معلمات الح ارة غي  الفطية   —مسالة استيفان الك سيكية  — م حلة واحدة ، م حلتان   — مذجة مسائ  الحدو  المتح نة 

الصياغة  —مسائ  الحدو  الح ة   مذجة  —المسائ  متعد ة األطوار  —تغيي  الكثافة والحم  الح اري  —األشكال الفطية 

الفطوة   —شبكة الف وق المحدو ة الثابتة  —التقنيات العد ية  —الصياغة عىل المجال الثادت  —التدفق  الة الك سيكية ، 

ة  ة  —الزمنية المتغي  عد  المسائ  ذات الب —الط ق الثابتة األمامية  —طريقة الفطوط  —العنارص المحد ة   —شبكة الفضاء المتغي 

  —الحلول الضعيفة  —طريقة المحتوى الح اري  —طريقة المجال الثادت  —الواحد ، احداثيات منحنية الشك  مناسبة للجسم 

  —مسالة استيفان ذات الم حلة الثا ية  —مسالة استيفان ذات الم حلة الواحدة   —األشكال البديلة  —الف وق المحدو ة الرصيحة 

 طريقة شبه التحليلية  ال  —مسالة استيفان المعكوسة 

References: 

1. William Schiesser, Moving Boundary PDE Analysis: Biomedical Applications in R, CRC Press, 2019 

2. S.C. Gupta, The Classical Stefan Problem: Basic Concepts, Modelling and Analysis with Quasi-Analytical 

Solutions and Methods, Elsevier, 2017 
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BAS733  اسم المقرر  الحلول العددية للمعادالت التكاملية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

  
ز  وتشم  ط ق اإلسقاط )ط ق التجميع ، ط ق الحلول العد ية لمعا الت فريد ولم التكاملية مه النوع الثائز ، التجميع الفط  المتقطع   جال ني 

ات الحدو  المثلثية ، طريقة ات الحدو  المثلثية  جال نه الفطية المتقطعة ، طريقة   جال نه  ، التجميع دكثي  وم مع نثي    ) —  وطريقة  يسير

ا   — )طريقة التكام  المنت  ، ع قة التكام  المنت  وط ق التجميع( لح  العد ي للمعا الت الف  ية التكاملية ا  الحلول العد ية لمعا الت فولتي 

وم وطريقة التجميع(    التكاملية   )طريقة  يسير
ا التكاملية —   مه النوع الثائز وم(  الحلول العد ية لمعا الت فولتي   — مه النوع األول )طريقة  يسير

وم(   )طريقة  يسير
   الح  العد ي لمعا الت فريد ولم التكاملية التفاضلية — الحلول العد ية للمعا الت التكاملية المفتلطة مه النوع الثائز

References: 

1. Abdul-Majid Wazwaz, A First Course in Integral Equations, World Scientific, 2015. 

2. Hermann Brunner, Volterra Integral Equations: An Introduction to Theory and Applications, Cambridge  

University Press, 2017 

 

BAS734  المقرر اسم  امثلية غير خطية كود المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

ز غي  المقيد ز غي  المقيد  — التحسي  وط المثىل للتحسي  ز عىل   —طريقة  يوته  — ط ق اتجا ات النسب —ط ق التدرج  —الرسر التحسي 

وط مثالية    — وال شبه محددة وشبه مقع ة    —مشتقات اتجا ية وتدرجات ف عية  — وال محددة ومقع ة  —مجموعة محددة  شر

ط ق الجزاء والج ا      —ط ق الحاجز و النقطة الدا لية  —  و  المتبايناتقي  — ظرية المضاعف الج ا     —للمسائ  المقيدة  طًيا 

مجة الثنائية والمحددة  —الغ ا   مع  صائص الحساسية المثىل —المعززة بيعية المتسلسلة ، الي 
مجة الير ط ق   —الط ق المز وجة  —الي 

 الط ق التفاعلية    —الط ق ال حقة والبد ية   —ط ق عدم التفضي   —القياس 

References: 

1. Dimitri Bertsekas, Athena Scientific,  Nonlinear Programming,  3rd edition , 2016. 

2. Richard W. Cottle, Mukund N. Thapa, Linear and Nonlinear Optimization, Springer, 2017 

 

BAS735  اسم المقرر  المعادالت التفاضلية التصادفية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م أعمال  امتحان عمىل  شفوى  الير  امتحان تحريرى  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى

ة البيضاء –العمليات التصا فية  -تصنيف المعا الت التفاضلية التصا فية    حساب حساب اتو -عمليات جاوس والشوشر
  -مقدمة لز

االشتقاق دمفهوم الوسط   -الوسط المربع  االتصال دمفهوم   -الحلول الرصيحة للمعا الت التفاضلية التصا فية  -تشييد تكام  اتو 

  ط ق ح  المعا الت  -تواجد ووحدا ية الح    -ح  المعا الت التفاضلية التصا فية دمفهوم الوسط المربع   -المربووع 
مقدمة لز

  :  طريقة ا ميان
مت،  طريقة فييز الفوضوية،  توليد  التفاضلية  التصا فية وتشم  مقدمة لز  و ي 

، طريقة مو ت كارلو،  طريقة فييز

 ، ات حدو  الفوضز  العزوم اإلحصائية لعملية الح    نثي 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dimitri+Bertsekas&text=Dimitri+Bertsekas&sort=relevancerank&search-alias=books
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References:  

1. Carlos A. Braumann, Introduction to Stochastic Differential Equations with Applications to Modelling in Biology 

and Finance, Wiley,  2019 

2. S. Sarkka , A. Solin, Applied Stochastic Differential Equations,  Cambridge University Press,  2019.   

 

BAS736  المتقدمة ميكانيكا الكم  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

و  ج  بواسطة مذدذدات  —معاِم ت الكثافة—  ظرية ويك لمعاِم ت بوسون —معاِم ت بوسون —التشادك ح  معا لة شر

 ظرية الكم للتفميد )طريقة   —تفاع  اإلشعاع مع الما ة  —تكميم المجال الكه ومغناطيس   —توافقية ذات ت تيب طبيع  

) ز   ميكا يكا   —متباينة بي  —ةالقفزات الكمي —التشفي  الكم   — وال جريه المعتمدة عىل  الزمه  — ال جفي 
العمليات التصا فية لز

  الحاالت المفتلطة —الكم
وئ   الكمية —المعلومات الكمية  —التشادك لز

  —الحاسوب الكم   — ظرية عدم اإلستنساخ  —اإل ير

  الكم  
فاينمان  ال سوم البيا ية لفاينمان، قواعد  —تقريب بورن  — ظرية التشتت —نومين -ذج جينيس و  م  —اإل تقال اآلئز

، معام  الطاقة)الهاملتون( — الحسابية ال معام  إىل  الشك  الطبيع 
ز ر —ا ير ز ر، الفواخ اإلحصائية للي  ز   —النظرية الكمية للي 

ر ز ز الفلوري —معا لة فون  د  ك للي    الف اغ —تشتت رامان —ال  ي 
ح   — املتون ذرة  ا   مجال اشعاع   —ا تشار الضوء لز

   معا لة فون  د  ك

References: 

1. David Griffith, Darrell F. Schroeter,  Introduction to Quantum Mechanics , Cambridge university Press, 2018. 

2. Leo P. Kadanoff, Quantum Statistical Mechanics, CRC Press, 2018. 

 

  

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ACarlos+A.+Braumann
https://www.bookdepository.com/author/Simo-Sarkka
https://www.bookdepository.com/author/Arno-Solin
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Darrell+F.+Schroeter&text=Darrell+F.+Schroeter&sort=relevancerank&search-alias=books
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ياء الهندسية  ز  48 الباب الثالث: قسم الرياضيات والفي 

 

ياء الهندسية ى  الفير
ى
 برنامج ماجستير العلوم الهندسية ف

نامج   وصف الير

يوواء الهندسووية أن يكووون  ووري    الي  ووام  
ز   الفي 

قووا ريه عووىل   ووول سوووق الهوودا مووه ب  ووام   رجووة الماجسووتي  لز

  تتدا   فيها العلوم التقليدية والهندسة  
  المجاالت الثر

 العم  لز

 

  برنامج دكتوراة الفلسفة 
ى
ياء الهندسية ف ى  الفير

ى
 العلوم الهندسية ف

نامج   وصف الير

ياء المتقدمة عىل التحديات الهندسية الحديثة   ز ياء الهندسية مع تطبيق الفي  ز  يتعام  ب  ام   نتوراع الفي 

 

 (500قائمة بمقررات المستوى )

رر
مق
 ال
ود
ك

 

 اسم المقرر 

 ساعات التدريس

دة
تم
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ت 
عا
سا

ب  
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ىس 

درا
 ال
ل
حم

ال
(S

W
L)

 

ن
حا
مت
ال
ن ا
زم

 
ئ  
ها
لن
ا

 

 توزي    ع الدرجات

ت
ىا
ى

ض
حا
م

 

ن
ري
ما
ت

 

ىل
عم

 

ل
صا
الت
ت ا

عا
سا
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ي
 ال
ل
ما
أع

ى 
فو
ش
 /
ىل
عم

ى 
ير
حر

ن ت
حا
مت
ا

 

وع
جم

لم
ا

 

BAS541  ياء رياضية ز  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 في 

BAS551  100 50 10 40 3 6 3 4 0 2 2 ميكا يكا الكم 

BAS552  ياء الجوامد ز  100 50 10 40 3 6 3 4 0 2 2 في 

BAS553  ياء ذرية ز  100 50 10 40 3 6 3 4 0 2 2 في 

BAS542  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ميكا يكا احصائية 

BAS561  و يات درصية  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 الكير

BAS543  ياء  ووية ز  100 50 10 40 3 6 3 4 0 2 2 في 

BAS544  مقدمة  
ياء الحيوية  لز ز  100 50 10 40 3 6 3 4 0 2 2 الفي 

BAS545 ياء الب زما ز  100 50 10 40 3 6 3 4 0 2 2 أساسيات في 

BAS546  ياء تجريبية ز  100 50 20 30 2 6 3 5 3 0 2 في 

BAS547  ياء ز  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 حاسوبية في 

BAS548  ياء الف يا الشمسية ز  100 50 10 40 3 6 3 4 0 2 2 في 
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 (600قائمة بمقررات المستوى )
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مق
 ال
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 اسم المقرر

 ساعات التدريس

دة
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ت 
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ب  
طال

لل
ىس 
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 ال
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ن
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ئ  
ها
لن
ا

 

 توزي    ع الدرجات

ت
ىا
ى

ض
حا
م

 

ن
ري
ما
ت

 

ىل
عم

 

ل
صا
الت
ت ا
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سا

 

م
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ي
 ال
ل
ما
أع

ى 
فو
ش
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ىل
عم

ى 
ير
حر

ن ت
حا
مت
ا

 

وع
جم

لم
ا

 

BAS651  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 ميكا يكا الكم المتقدمة 

BAS652  ياء الجوامد ز  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 تطبيقات في 

BAS641  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ميكا يكا احصائية متقدمة 

BAS661  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 درصيات تطبيقية 

BAS642  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نه ومغناطيسية حاسوبية 

BAS643  100 50 0 50 3 10 3 4 0 2 2 رياضيات تطبيقية 

BAS662  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 علم الفوتو ات 

BAS644  70 - 10 3 5 0 4 1 حلقة دحث 
30   
* 

- 100 

*Discussion 

 

 (700قائمة بمقررات المستوى )
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 ال
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 اسم المقرر 

 ساعات التدريس

دة
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ت 
عا
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ب  
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لل
ىس 

درا
 ال
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حا
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زم

 

 توزي    ع الدرجات

ت
ىا
ى

ض
حا
م

 

ن
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ما
ت

 

ىل
عم

 

ل
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ت ا
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لم
ا

 

BAS751  الموا  علم  2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 

BAS752  و يات الجوامد  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 الكير

BAS741  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 التحلي  الطيقز التطبيقر 

BAS761 ر ز  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 تطبيقات اللي 

BAS753 ياء البنيه النا ويه الكميه ز  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 في 

BAS762  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 فوتو ات  ا وية 

BAS742 
موضوعات مفتارة متقدمة لطلبة 

 الدنتوراة 
1 4 0 5 3 10 3 40 20 40 100 
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 وصف مخترص لمحتوي المقررات

 ( 500المستوى )

BAS541  ياء رياضية كود المقرر ى  اسم المقرر  فير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

  ريمان )الدوال   - وال متغي  م نب )األعدا  الم نبة ، الدوال األولية ، الدوال متعد ة القيم ورسم الف ائط المطادقة( 
معا الت نوىسر

  للتكام ،  استق ل مسار التكام  ، مبدأ المعام  األقىص ،   -التحليلية والمتوافقة( 
  ، صيغة نوىسر

التكام  الم نب ) ظرية نوىسر
متواليات  –جي  البقايا ) ظرية البقية ، حساب البقايا ، تطبيقات  ظرية البقايا(  - ظرية تايلور و ظرية لوران واألصفار واال ف ا ية( 

 الدوال الفاصة )جاما و بيتا و بيسي (   -المعا الت التفاضلية الجزئية ومشك ت القيمة الحدو ية   -رييه وتحوي ت فو 
References: 

- Leslie Copley, "Mathematics for the Physical Sciences", De Gruyter Open Ltd, Warsaw/Berlin, 2014. 

 

BAS551  المقرر اسم  ميكانيكا الكم  كود المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

مفهوم  الة   –طبيعة الما ع  –ب وىل موجة  ى  – واخ الما ع  –الظا  ع الكه وضوئيه  –ظا  ة نومبتون  –اشعاع الجسم االسو  
و  ج    –مبدأ عدم التحديد )التأكيد(  – الة الجسيم الح  و تحوي ت فوري   –از واجية الجسيم و الموجه  –الموجه  معا لة شر

و  ج الغي  معتمدع عىل  -القيمه المتوقعه  –احتفاظ التيار  –معا لة االستم اريه  –المعتمدع عىل الزمه  تكميم   –الزمه معا لة شر
مسائ   – طوة الجهد  –الجسيم الح   –اال ظمه احا يه البعد  –طيف الطاقه و  الة الموجه  –مشاك  القيمه الذاتيه  –الطاقه 

ج  –المذدذب التوافقر  – فق الكموم  –متنوعه عىل جهد البي   ز ي  تمثي  رقم االحت ل لز   –تمثي ت ميكا يكا الكم  –مبدأ  ي 
   توافقر مقدمه لفزياء الكم للذرع و  واة الذرةالمذدذب ال

References:  
- Elisa Ercolessi , Valter Moretti , Manuel Asorey "From Classical Mechanics to Quantum Field Theory" 

World Scientific Publishing Co –2020. 
- James Lees  "Quantum Theory", Flame Tree Press; Deluxe 2019. 

 

BAS552  ياء الجوامد  كود المقرر ى  اسم المقرر  فير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

المقرر درجات   
10 0 40 50 

 المحتوى  

زات الشبكه  –الفواخ الم  ه للجوامد  –البنيه البلوريه للجوامد  ز زات الشبكه  – 1ا ير ز و ات الح ع لز المعا ن  -  2ا ير  ظرية االلكير
ون لز المجاالت الكهربيه و المغناطيسيه  –  ظرية  طاق  - طاقات الطاقه لز الموا  الصلبه البلوريه  –ظا  ة اال تقال  –االلكير

و يه لبعض البلورات ال –البلورات  وئز  –فحص العزل الكه ئ  لز البلورات  –فواخ االلكير النووى و مبدأ  -تفاع   ظام االلكير
 واخ العزل لز الجوامد   –اشباع الموص ت  –أسطح فارم  –تشتت الجسيمات دالبلورات  – يناميكا الحزمه للبلورات  –اال يباتك 

ونهربيه  –الغي  موصله  ومغناطيسيه  –المغناطيسيه  –الجوامد الفي  الشوائب )العيوب( لز الموا    –التوصيليه الفائقه  –الفي 
   الموا  النا ويه  –البلورات السائله  –العشوائيه لز الجوامد  –البلوريه الصلبه 

References:  
- Joginder Singh Galsin  "Solid State Physics" Academic Press, 2019. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Elisa+Ercolessi&text=Elisa+Ercolessi&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Valter+Moretti&text=Valter+Moretti&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Manuel+Asorey&text=Manuel+Asorey&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/James-Lees/e/B07W1PQSF8/ref=dp_byline_cont_book_3
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- Giuseppe Grosso and Giuseppe Pastori Parravicini  " Solid state physics "   Elsevier, 2014. 

BAS553  ياء ذرية كود المقرر ى  اسم المقرر  فير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل    محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

يائيوووووة ، الدالوووووة الموجيوووووة ، العوامووووو   ز يائيوووووة ، الطبيعوووووة المز وجوووووة للظووووووا   الفي  ز ز الفي  نيوووووب الوووووذري للموووووا ة ، الطبيعوووووة الكميوووووة للقووووووا ي 
الير

ز ، الووذرات الكموميووة ، تطووور الووزمه ، أ ظمووة الجسوويمات المتطادقووة ، مجموعووة رموووز المصووفوفة ،  ظريووة االضووط اب ، ذرة  الهيوودروجي 
ات النسبية األ  ى ، تصنيف مسووتويات  الهيدروجينية ، العزوم المغناطيسية و التفاع ت ، تفاع  الدوران المغزىل  مع المدار ، التأثي 

ات الشاذة زيمان و داشه   ، التأثي 
  ، ا بعوواث وامتصوواخ اإلشوو -البنية الدقيقة: التدويه الطيقز

عاع ، النظريووة دوواك ، تووأثي  المجووال الكهربووائ 
ر   ز   و قواعد اال تيار للحاالت الهيدروجينية ، اال تقاالت المح مة ، اللي 

  القطب الكهربائ 
 الميك وسكوبية لمعام ت أينشتايه ، ثنائ 

References: 

- Luciano Colombo, " Atomic and Molecular Physics ", IOP Publishing, Bristol, UK, 2019. 
- Mark Fox, " A Student's Guide to Atomic Physics", cambridge university press, 2018 

 

BAS542  اسم المقرر  ميكانيكا إحصائية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 المقرر درجات 
0 0 50 50 

 المحتوى  

 –المبووا ئ األساسوووية  - وووواخ الووديناميكا الح اريووة  –مفططووات األطوووار  –تفاعوو  العديوود موووه األ ظمووة  -  ور الميكا يكووا اإلحصووائية
  الهزاز  -مفطط مستوى الح ارة المحد   - ظرية التوزع المتساوي  –األمثلة )األ ظمة الف عية غي  المتفاعلة 

الدوار الح  و  –التوافقر
 ظريوووووة المجوووووال  -متوسوووووط مصوووووفوفة الكثافوووووة  -تقريوووووب متوسوووووط المجوووووال للطاقوووووة الحووووو ة  -الغوووووازات غوووووي  المتفاعلوووووة  -قوووووا ون جرينسوووووه 
ز أو أكووي  مووه معووام ت النظووام  -وتوسووعات ال ووداو  فوووك للف ميو ووات مووع -الموصوولية الفائقووة:  ووارت ي -سوووائ  الكووم  - ظريووة ال ووداو الثنووي 

ز الوودقيق  -مفطووط كووايىل   –المناقشووة النوعيووة للتذدووذات  -لتفوواع ت ا  - موووذج إيووزين  )الحلووول الدقيقووة(  -سلسوولة التوسووعات  -التعيووي 
   -مو ت كارلو

 تمد  إبسيلون   -مجموعة إعا ة تطبيع الفضاء الحقيقر
References: 

- A. J. Berlinsky • A. B. Harris, “Statistical Mechanics ", Springer, 2019. 
- I. Willard Gibbs, " Elementary Principles in Statistical Mechanics: with The Rational Foundations of 

Thermodynamics ", The Perfect Library ,2015. 

 

BAS561  ونيات برصية  كود المقرر  اسم المقرر  الكير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل  ساعات   محاضى

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ز لز األلياا الضوئية و تطبيقاتها،    األلياا الضوئية، التو ي 
ات الكه وضوئية، التحكم لز التشتت لز ، المغي 

التأثي  الكه وضوئ 
الشعاع الضوئ  و أوساط اإل تقال، استقبال الضوء و المستقب ت، علم أشباع الموص ت و الصمامات الثنائية المصدرة  ا تقال 

ة لز أشباع الموص ت، مفا يم   ة و غي  المباشر ، فجوة الحزمة المباشر
للضوء، ال سومات البيا ية لنطاقات الطاقة لز المجال التطبيقر

يا ية للوصلة الثنائية، مفا يم الصمام الثنائ  المصدر للضوء، الفواخ ال ئيسية للصمام الثنائ  المصدر الوصلة الثنائية، ال سوم الب
للضوء، استفدام الصمام الثنائ  المصدر للضوء لز االتصاالت داستفدام األلياا الضوئية، أ وات اإل بعاث المستحث، المضفم  

ر، المضفم الضوئ  المعتمد عىل  ز  و ضوء اللي 
ر   الضوئ  ز  مع ضوء اللي 

 األلياا المطعمة داإلربيوم، التضفيم الفوتوئز
References: 

- Optical Electronics: An Introduction, Jixiang Yan, De Gruyter, 2019. 
- Handbook of Optoelectronics: Enabling Technologies (Volume2 ), John P. Dakin, Robert G. W. Brown, 
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CRC press 2017. 

BAS543  ياء نووية كود المقرر ى  اسم المقرر  فير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

م  للنيوكليو ات والكت  النووية(  -مقدمة  القوة   -الفصائص الكلية للنواة )األحجام النووية ، الكثافة العد ية وكمية التح ك لفي 
نيب العام للقوة النووية ،  صائص الديوت ون و القوة النووية ، تشتت  ز )أساسيات القوة النووية ، الير النووية وأ ظمة الجسمي 

ون ،  النكليون ز التفاع  مع المجال   -والتفاع  الفعال  ا   النواة(  QCDوالنيكلون ، االعتبارات المجهرية:  ظرية مي 
  للتفاع  الكه ومغناطيس  وعزوم تعد  األقطاب الكه ومغناطيسية ، 

: العزوم  الكه ومغناطيسية ) اميلتوئز الكه ومغناطيس 
  يك  مستويات –و صائص مشغىل  األقطاب الكه ومغناطيسية المتعد ة (  عوام  التشغي  متعد ة األقطاب الكه ومغناطيسية

 ت نيب العنارص   -االضمح ل النووي والنشاط اإلشعاع   -أشكال النواة  -المجهرية  ظرية المجال المتوسط   - الطاقة
References: 

- Noboru Takigawa, Kouhei Washiyama, "Fundamentals of Nuclear energy" Springer, 2017. 

 

BAS544  ياء الحيوية  كود المقرر ى  الفير
ى
 اسم المقرر  مقدمة ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

الديناميكا الح ارية  -العمليات الفوضوية  -النظم الحيوية الموزعة  -ح نية عمليات اال زيم  -الفواخ الديناميكية للعمليات الحيوية 
  األ ظمة البيولوجية دالق ب مه التوازن 

المبا ئ  -الديناميكا الح ارية لأل ظمة البعيدة عه التوازن  -للعمليات الغي  قادلة لل جوع لز
ونيميائية يات اساس ز وتينات  -لهيك  البوليم  الحيوي الفواخ الفي  ا تقال الطاقة و ق   - يناميكيات الجزيئات  ا   الي 

  الهياك  البيولوجية 
و ات لز    -اإللكير

ز الكيميائ  ونيميائية لألغشية البيولوجية  -آليات التحفي  ز ات الفي  ز    -الممي 
النق   -االتزان األيوئز

  األغشية المثارة  -النق  النشط  -القنوات والحام ت -للموا  عي  األغشية السلث   
العمليات األولية لتحوي  الطاقة  - ق  األيو ات لز

  
  البناء الضوئ 

  األغشية البيولوجية   -لز
 تحوي  الطاقة لز

References: 

- Armin kargol, "Introduction to cellular biophysics", Morgan& Claypool publishers,2019. 

- Andrey B.Rubin, "Fundamentals of Biophysics", Wiley, 2014. 

 

BAS545  ياء البالزما  كود المقرر ى  اسم المقرر  أساسيات فير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 

الطول الموج   لدي  -د زما بيتا  -الب زما الممغنطة  -معام  الب زما  -ت    الب زما  -العوام  األساسية  -مقدمة: ما ه  الب زما؟ 
مان  -االصطدام  -ح نة الجسيمات المشحو ة  -ب وجىل   ز ز   – H ظرية بولير  ظرية  -أزمنة االصطدام  -تصا مات نولوم لجسمي 

وبيا  -معا الت الموائع  -د زما موائع      -أغلفة ال غموي   -معا الت الب زما البار ة  -معا الت ب اغينسىك   -إ تاج اال ير
الموجات لز

  الب زما غي  الممغنطة  الموجات -استقطاب الموجة  -السماحية العازلة للب زما البار ة  -الب زما البار ة 
ا تشار الموجة مه  -لز

المتوازية والعمو ية   MHD)صدمات  MHDصدمات  -سوائ  مغناطيسية  يدرو يناميكية  -  ل الب زما غي  المتجانسة 
  الب زما السا نة )التفميد ال داو  -المائلة(   MHDوصدمات 

 (  عدم االستق ار لهاريس  - الة تشتت الب زما   -موجات لز
 References: 

- Richard Fitzpatrick, "Plasma Physics: An Introduction", CRC Press,2014. 

- Gẻrard Belmont, Laurence Rezeau, "Introduction to plasma physics", ISTE Press Ltd, 2019. 
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BAS546  ياء تجريبية  كود المقرر ى  اسم المقرر  فير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
3 0 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 20 30 50 

 المحتوى  

:  -األ  قيوووات العلميوووة(  -الدقوووة واإلحصووواءات  -عووو ل النتوووائ   -الجوووزء األول: األساسووويات )تفطووويط التجوووارب وتنفيوووذ ا   
الجوووزء الثوووائز

و يووووات التناظريووووة  و يووووات ال قميووووة  -أساسوووويات ربووووط التجووووارب مووووع أجهووووزة الكمبيوووووت   -أ وات العموووو  التجووووريث   )اإللكير اكتسوووواب  -اإللكير
  التجربووة داسووتفدام لغووة البووايثون 

ر واالسووتقطاب والتوودا    -تقنيووات وأجهووزة البرصوويات األساسووية  -البيا ووات والووتحكم لز ز  -أشووعة اللووي 
اا عىل المشاريووووع المستقلة  -الجسيمات الكشف عه  -الف اغ  ياء )التطوي  واإلشر ز ياء الموا  المكثفووة  -الجزء الثالث: مجاالت الفي  ز في 

ياء الحيوية  - ز ياء غي  الفطية والحبيبية والموائع  -الفي  ز ياء الجزيئية  -الفي  ز  الضوئيات واأللياا الضوئية   -الفي 
References: 

- Walter Fox Smith, "Experimental physics: Principles and practice for the laboratory", CRC Press,2020. 

 

BAS547  ياء حاسوبية  كود المقرر ى  اسم المقرر  فير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى  تحريرى امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

المعا لة التفاضلية  -مسألة نبل   -التكام  العد ي  -الجزء األول: الط ق المحد ة )التفاض  العد ي  -دعض الم حظات األساسية 
الحلول العد ية للمعا الت التفاضلية العا ية: مسائ    - يناميكا الجزيئات  –البندول المز وج  -العا ية: مسائ  القيمة االبتدائية 

المعا الت التفاضلية  -الثابتة لز دعد واحد  SCHRӦDINGERمعا لة  -معا لة الح ارة الثابتة لز دعد واحد  –ية القيمة الحدو  
: الط ق العشوائية )مولدات األرقام العشوائية  -الجزئية  مقدمة موجزة عه ط ق مو ت   -ط ق أ ذ العينات العشوائية  -الجزء الثائز
  و ظرية اال تشار  -وائية دعض أساسيات العمليات العش  -كارلو 

  - POTTSسلسلة مو ت كارلو و موذج  -مارنوا  -السي  العشوائ 
 تحلي  البيا ات(  

References: 

- Benjamin A. Stickler, Ewald Schachinger, "Basic concepts in Computational physics", Springer,2016. 

- Mark E. J. Newman, "Computational physics", Createspace Independent Pub, 2012. 

 

BAS548  ياء الخاليا الشمسية  كود المقرر ى  اسم المقرر  فير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

  أشووووباع الموصوووو ت العضوووووية وغووووي  العضوووووية  -امتصوووواخ الضوووووء  -إشووووعاع الجسووووم األسووووو  والضوووووء 
النموووووذج  -التحوووووالت البرصووووية لز

األساىس  للفلية الشمسية )آليووات حقووه حاموو  األغلبيووة ، أجهووزة حاموو  األغلبيووة ، أجهووزة حاموو  األقليووة ، الفصووائص األساسووية للفليووة 
يائية لالفصائص  الشمسية ،  ز   الف يا الشمسية( الفي 

  ،أشباع الموص ت  – تصاالت اال تقائية لز
  الصمام الثنائ 

 –إعا ة  م  التيار لز
  أشباع الموص ت  

ز   -االتزان اإلشعاع  لز  )التبا لية بي 
لكه وضوئية ، العوام  عنارص اال اء لو  LEDالع قات التبا لية والجهد الضوئ 

  ، الكفاءة اإل 
  تحد  الجهد الضوئ 

( الثر  
 التشغي  األساىس  للف يا الشمسية   -شعاعية الفارجية ، إعا ة التدوي  الضوئ 

 

References: 

- Juan Bisquert, "The Physics of Solar Cells", CRC Press ,2018. 
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BAS651  اسم المقرر  المتقدمة ميكانيكا الكم  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ت  –و الة الموجه و قياسات الكم  –حاالت الكم    –مجال دلوش  –عزم الزاوى المغزىل  –عام    متان  –تدويه  ي اك  –فضاء  لي 
ز  ادطه )متماسكه(  –المذدذب التوافقر الكم  – وران المغزىل ر ي   ظرية االضط اب )التشويش( ث ثية االدعا  الغي    –حاالت مير

 ظرية االضط اب )التشويش( ث ثية   -تماث  و مقياس التحوي ت  –معام  تنسور  –تكميم و اضافة العزم الزاوى  –معتمدع عىل الزمه 
 –المغناطيسيه  – ظام م نب  –تطبيقات عىل النواع و الجسيمات  – ظرية التشتت )التناث ( االساسيه  –زمه االدعا  المعتمدع عىل ال
 نسبية ميكا يكا الكم   –ميكا يكا الكم المتف قه   –التوصيليه الفائقه 

References:  
- Wolfgang Scherer "Mathematics of Quantum Computing: An Introduction" Springer. 2019. 
- J. J. Sakurai  and Jim Napolitano  "Modern Quantum Mechanics" Cambridge University Press; 2 edition , 2017.  

 

BAS652  ياء الجوامد  كود المقرر ى  اسم المقرر  التطبيقيةفير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ياء اشباع الموص ت  ز ياء المعا ن الشبه موصله و المعا ن العازله  –الوصله الثنائيه  –في  ز كاشفات و   –وص ت اشباع الموص ت  –في 
ياء و تطبيقات الفواخ الغي   طيه الضوئيه للجوامد  –الموا  فائقة التوصي   –مولدات االشعه الكه ومغناطيسيه  ز تجارب   –في 

ع( ا تيار االشعه  –امتصاخ االشعه السينيه   –حيو  االشعه السينيه تقنيات  مبدأ ليو ال ح اا )حيو (   –امتصاخ و ت شيح )فلير
حيو  االشعه السينيه لما ة متعد ة البلورع  عام  البنيه  -التحكم دالكمبيوت  لز حيو  االشعه السينيه لبلورع احا يه  –االشعه السينيه 

نيب الدرى  –مشكلة الطور و حسادات البنيه بتقنية االشعه السينيه  –وري  و ت نيبة )تجميع( ف دلورة و ح نية البوليم   ع قة الير
يائيه  ز نيب البلورى  –العشوائيه و البلم ع  – مو البلورات مه المحلول  –ببعض الفواخ الفي  نيب ) مو( البلورات  –تغيي  الير عينه لير

 حساب نثافه البلورع دطريقة التعويم   –تصا م الشعاع السيثز الساقط  –
References:  
- Hendrik Bluhm , Thomas Brückel, Markus Morgenstern , Gero Plessen , and Christoph Stampfer "Advanced 

Solid State Physics: Electronic Properties" de Gruyter  2019. 
- Jacques Cazaux "Understanding Solid State Physics: Problems and Solutions", Jenny Stanford Publishing; 

2016. 

 

BAS641  اسم المقرر  ميكانيكا احصائية متقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

 موواذج بسوويطة مووه  -المجموعووات اإلحصووائية المفتلفووة  -الميكا يكووا اإلحصووائية الك سوويكية  -الووديناميكا الح اريووة  -الميكا يكووا الك سوويكية 
از  ز    -صووياغة الكووم  -الميكا يكووا اإلحصووائية للسوووائ  غووي  المتجانسووة  -الووديناميكا الح اريووة للواجهووات  -االمووير

مبوودأ الحفوواظ عووىل التمديوود لز
  الطووور عووىل  ظريووة األ طوواء  تطبيووق مبوودأ الحفوواظ –الم حلووة 

  الطووور عووىل تكاموو   -عووىل التمديوود لز
تطبيووق مبوودأ الحفوواظ عووىل التمديوود لز

  مجموعة أساسية مه األ ظمة   -احتمال الدالة الفطية للطاقة  –المعا لة التفاضلية للح نة 
 متوسط القيم لز

References: 

- J. Willard Gibbs, “Elementary Principles in Statistical Mechanics ", Dover Publications, 2014. 
- Isamu Kusaka, “Statistical Mechanics for Engineers”, Springer, 2015. 

https://www.amazon.com/Wolfgang-Scherer/e/B001K1SNQQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/J-J-Sakurai/e/B00J25CSA4/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Jim-Napolitano/e/B07B6BLTT6/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Hendrik+Bluhm&text=Hendrik+Bluhm&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thomas+Br%C3%BCckel&text=Thomas+Br%C3%BCckel&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Markus+Morgenstern&text=Markus+Morgenstern&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Gero+Plessen&text=Gero+Plessen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&field-author=Christoph+Stampfer&text=Christoph+Stampfer&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jacques+Cazaux&text=Jacques+Cazaux&sort=relevancerank&search-alias=books
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BAS642  اسم المقرر  كهرومغناطيسية حاسوبية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م أعمال  امتحان عمىل  شفوى  الير  امتحان تحريرى  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

وط الحدية المفتلفة ، الط ق التحليلية   تصنيف المسائ  الفاصة دالموجات الكه ومغناطيسية ،  راسة معا الت ماكسول ، الرسر
ان متبايه/غي  

ان النمط) اقير ات(، الدوال المتعامدة، مفكوك المتسلسلة، التكام  العد ى،  ظرية اقير )داستفدام فص  المتغي 
وط الحدية ذات  اصية متبايه(، طريقة الف وق المحدو  ة )لز  طاق الزمه/الير  (، الدقة و اإلستق ار لز الحسادات، الرسر

وط اإلقتطاع مه البنية، طريقة عزم القوة، طريقة معام  اإل كسار المؤث ، مسائ  القيمة الذاتية،  مذجة الم شدات  اإلمتصاخ، شر
  تتكون مه عازل/معدن/عازل، األجهزة الفوتو ية المعتمدة 

عىل تصميم األلياا الفوتو ية البلورية مث  مدور اإلستقطاب، مقسم الثر
اإلستقطاب، مجمع/مجزئ ضوئ  و المستشع ات الب زمو ية المعتمدة عىل ب ام  المحاكاع المفتلفة مث  ب  ام  الكومسول 

Comsol      
References: 

- Computational Electromagnetics with MATLAB, Matthew N.O. Sadiku, CRC press 2018. 
- Advanced Computational Electromagnetic Methods and Applications, Wenhua Yu, Wenxing Li, Atef Z. 

Elsherbeni, Yahya Rahmat-Samii, Artech House 2015. 

 

BAS643  اسم المقرر  رياضيات تطبيقية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

المعا لة التفاضلية العا ية:   -مسألة نبل   -التكام  العد ي  -الجزء األول: الط ق المحد ة )التفاض  العد ي  -دعض الم حظات األساسية 
  –ية الحلول العد ية للمعا الت التفاضلية العا ية: مسائ  القيمة الحدو    - يناميكا الجزيئات  –البندول المز وج  -مسائ  القيمة االبتدائية 

: الط ق  -المعا الت التفاضلية الجزئية  -الثابتة لز دعد واحد  SCHRӦDINGERمعا لة  -معا لة الح ارة الثابتة لز دعد واحد  الجزء الثائز
دعض أساسيات العمليات   -مقدمة موجزة عه ط ق مو ت كارلو  -ط ق أ ذ العينات العشوائية  -العشوائية )مولدات األرقام العشوائية 

BAS661  اسم المقرر  تطبيقات برصية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي  م    امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

، معوووووام ت النفاذيووووة و اإل عكوووواس، زاويوووووة اإل عكوووواس و زاويوووووة  Fresnel راسووووة  ووووواخ الضووووووء لز األغشووووية ال قيقووووة، معوووووام ت ف ز يوووو  

، الموجات شيعة الزوال، الط ء المضا  لإل عكاس و الم ايا الكو ة مووه موووا  عازلووة، األليوواا  اإلستقطاب، اإل عكاس الدا ىل/ الفارج 

سووووطح الب زمو يووووة الب ريتو يووووة، الفووووواخ الضوووووئية و المستشووووع ات الب زمو يووووة، مفووووا يم اإلستشووووعار المعتموووود عووووىل الب زمو ووووات، األ 

الكه ومغناطيسوووية للمعوووا ن و الب زمو وووات الحجميوووة، الب زمو وووات الموضووووعية، إثوووارة األسوووطح الب زمو يوووة الب ريتو يوووة عنووود األسووووطح 

ر النووووووووووات  مووووووووووه أشووووووووووباع الموصوووووووووو ت، تطبيقووووووووووات لز مجووووووووووال اإلتصوووووووووواالت متضووووووووووم ز  اإلسووووووووووتقطاب، اللووووووووووي 
نة المسووووووووووتوية، أ وات الووووووووووتحكم لز

المجمع/المجزئ األطوال الموجة و مدور اإلستقطاب ، فاص  اإلستقطاب ، األلياا الفوتو ية البلورية و  مذجة م شدات الموجات 

ام  المبنية عليها    الضوئية داستفدام ط ق النمذجة و الي 

References: 

- Applied Optics, Ronald Driggers, OSA 2018. 
- An Introduction to Applied Electromagnetics and Optics, Vladimir V. Mitin , Dmitry I. Sementsov, CRC 

press, 2016. 
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  و ظرية اال تشار  -وائية العش
 تحلي  البيا ات(    - POTTSسلسلة مو ت كارلو و موذج   -مارنوا  -السي  العشوائ 

References: 

- Louis A. Pipes and Lawrence R.Harvill  "Applied mathematics for engineers and physicists " 

 

BAS644  اسم المقرر  حلقة بحث  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 4 1 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 30 درجات المقرر 
Discussion 

- 70 - 

اا عضو  يئة التدريس   : المحتوى  يقوم الطالب دعم   راسة دحثية لز تفصص محد  تحت اشر

References: 

- According to selected research point. 

 

 ( 700)المستوى 

BAS751  اسم المقرر  علم المواد  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الكلية الدرجات  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 

ات البيئية وغي  ا ،     للموا  ، تصنيف الموا  عىل أساس البنية ، التأثي 
ما  و علم و ندسة الموا  ، تصنيف الموا  ، التصنيف الوظيقز

البوليم ات ، دلم ة اإلضافة والتكثيف ،  رجة البلم ة ، اللدائه الح ارية النموذجية ، ع قة  تصميم الموا  وا تيار ا ، تصنيف 
  اللدائه الح ارية ، تأثي   رجة الح ارة عىل اللدائه الح ارية ، الفواخ الميكا يكية للب ستيك الح اري ، اللدائ

نيب دالفواخ لز ه الير
الموا  ال صقة ، معالجة البوليم  وإعا ة التدوي  ، الم نبات المعززة دالتشتت ، م نبات  ]المطاط[ ، البوليم ات المتصلدة دالح ارة ، 

الجسيمات ، الم نبات المقواة داأللياا ،  صائص األلياا المقواة داأللياا الم نبات ، ألياا التصنيع والم نبات ، األ ظمة 
 أمثلة وتطبيقات الم نبات ال قائقية ،  ياك  سا دويتش   والتطبيقات المقواة داأللياا ، الموا  الم نبة الصفائحية ، 

 References: 

- Kasap, Safa, Capper, Peter, Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials, springer, 2017 
- Donald R. Askeland, Wendelin J. Wright, " The Science and Engineering of Materials ", cengage 

learning, 2014 

BAS662  اسم المقرر  علم الفوتونات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

تفاع  الضوء مع الموا  المفتلفة ، معام ت فرين ، معام  اإل كسار و التشتت، الرسعة المجمعة و معام  اإل كسار المجمع،  
امتصاخ الضوء   ، الط ء المضا  لإل عكاس، الم ايا المكو ة مه موا  عازلة، pointingالمجال المغناطيس، اإلشعاع، متجه الطاقة 

 واخ توجيه الضوء   ل م شدات الموجات الضوئية و األلياا الضوئية،  صائص التشتت و  و معام  اإل كسار الم نب،
 اإلستقطاب، ا تقال الضوء   ل الوسط الغي  متجانس، الم شدات الموجية ثنائية اإل كسار، اللوح المثبط،  

، التحكم لز ز التو ي 
 Lumericalو ب  ام  ال  لمحاكاع مث  ب  ام  الكومسول و منشور ولسون ، كما سيتم استفدام ب ام  ا Soleil–Babinetمكم  
FDTD   لنمذجة األجهزة الفوتو ية المفتلفة 

References: 

- Photonics: An Introduction, Georg A. Reider, Springer 2016. 
- Fundamentals of Photonics, 3rd Edition, Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich, Wiley 2019. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Elisa+Ercolessi&text=Elisa+Ercolessi&sort=relevancerank&search-alias=books
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BAS752  وني كود المقرر  اسم المقرر  ة الجوامد االلكير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

و ات و  نيب  -اتزان اشباع الموص ت المتجانسه  –السندات و ال وادط و الف اغات االلكير اال ج اا واال تشار والتوليد وإعا ة الير
  \ اال حياز العكس –معا لة الصمام الثنائ   –اال حياز االمام  –ع ل النضوب  -قا ون جاوس  –واأل فاق  )المحارصع( والصيد 
ت ا زستور اكسيد معدن شبه موص  و ت ا زستور  –الوصله الثنائيه و الوص ت اال  ى  –مكثف اكسيد معدن شبه موص   –اال هيار 

النبائط الكميه و  بائط   –اجهزة الطاقه   -اجهزة ) بائط(  ت ا زستور ثنائ  القطب  – ت ا زستور ثنائ  القطب –تأثي  المجال اال  ى 
و ات السا نه  ر   –النبائط الفوتو يه  –اجهزع ) بائط(  الموجات الدقيقه الفعاله  –االلكير ز  الف يا الشمسيه   –اللي 

References:  
- Manijeh Razeghi "Fundamentals of Solid State Engineering" Springer, (4th edition), 2019 
- Papadopoulos, Christo  "Solid-State Electronic Devices, An Introduction" Springer-Verlag New York, 2014  

 

BAS741  الطيقى التطبيقر  التحليل كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

  البرصي ، امتصاخ الضوء ، مطيافية األشعة تحت الحم اء 
تحضي  العينة والمعالجة المسبقة للعينة ، أساسيات التحلي  الطيقز

  البرصي ، مطياا 
، مقاييس طيف   MIR، مطياا رامان ، امتصاخ األشعة فوق البنفسجية والتأللؤ ، أجهزة التحلي  الطيقز

  ، تز ، مقاييس طيف رامان ، مقاييس األشعة فوق البنفسجية / تاضوء الم ئ  ا ي  األشعة تحت الحم اء ، مقاييس طيفية تي 
ازي غي  الفط  ، تقنيات 

ز   اال ير
  ، أجهزة التحلي  الطيقز

( ، أجهزة التصوي  الطيقز  
  الفلوري )قياس التألق الطيقز

التحلي  الطيقز
  للضوء المستقطب ، القياسات الضوئية ، القياسات القياس ، قياسا

ت اإلرسال ، قياسات اال عكاس ، التحلي  الطيقز
  داألشعة تحت الحم اء ، مبا ئ قياس الطيف الكتىل  ، تقنيات وأ وات قياس الكتلة طيف  

الميك وسكوبية ، التصوي  الطيقز
  الفلوري لألشعة ال

( ، مطياا اال بعاث الذري AASسينية ، مطياا االمتصاخ الذري )الكتلة ، تحلي  العنارص ، التحلي  الطيقز
(AES  تحلي  السطح ، ) 

References: 
• Siegfried Hofmann, “Surface and Interface Analysis”, Wiley, 2016  

• Prof. Dr. Günter Gauglitz Dr. David S. Moore, " Handbook of Spectroscopy: Second, Enlarged Edition", Wiley, 2014. 
 

BAS761  ر وتطبيقات كود المقرر ى ة اللير  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل    محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

، اإلشعاع الذرى، اإل بعاث المستحث، األ ظمة الضوئية،  صائص أشعة  ز جاوس، الم شدات الموجية الضوئية و تجاويف ال  ي 
ر ذا األربووع مستويات، معدل اإل بعاث المستحث و مقطع  ز ر،  ظام اللي  ز  و اللي 

، مفا يم التضفيم الفوتوئز ز عكس نثافة التسكي 
رالهيليوم  ز ر النات  مه الغازات: لي  ز ر النات   يون، ذدذدات -اإل بعاث، اللي  ز ، مفا يم الي  ر النبىصز ز ، اللي  ر، دداية تأثي  معام  التكبي  ز اللي 

ر   ز ر الثنائية ذات التصميم غي  المتجانس، أ وات المور  الكم، الفواخ ال ئيسية لصمام اللي  ز ، صمامات الي   
مه الصمام الثنائ 

ر الثنائية المع ز   ، صمامات اللي 
ر أشباع الموص ت وحيدة الير ز ، لي 

ر الثنائية   تمدة عىل ا عكاس ب اجالثنائ  ز الموزع، صمامات اللي 
ز الفارجية   ر الثنائية مع فجوات ال  ي  ز  المعتمدة عىل إعا ة التغذية الموزعة، استفدام صمامات اللي 

References: 

- Lasers and Their Applications, Phoenix Walsh, ED-Tech press 2018. 
- Lasers- Fundamentals and Applications, Ajoy Ghatak K.Thyagarajan, Laxmi Publications; 2nd edition 2019. 

 

https://www.alibris.com/search/books/author/Manijeh-Razeghi
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BAS762  اسم المقرر  الفوتونات النانوية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

تحلي  الم شدات الموجية الضوئية اللوحية المتماثلة و غي  المتمائلة  لنمط  المجال الكه ئ  المستع ل و المجال المغناطيس 
المستع ل، التحلي  النمط لم شدات الموجات الضوية، طريقة تمد  النمط، أ وات تدا   األ ماط المتعد ة، الفواخ 

الفطية، الموا  المتباينة و غي  المتباينة، أ واع العوازل، الموا  ذات القطبية و معدومة الكه ومغناطيسية للموا  الفطية و غي  
ز للموا  العازلة،  موذج  رويد للمعا ن، حسادات فجوة الحزمة للتصميمات الفوتو ية الك ستالية، حساب  القطبية،  موذج لور ير

، مفا يم و تطبيقات الم شدات الموجية النفاذية لتصميم أحا ى التك ارية داستفدام طريقة الف وق ال  
  النطاق الزمثز

محدو ة لز
الب زمو ية و الموا  الفوقية، الفواخ الكه ومغناطيسية للمعا ن و الب زمو ات الحجمية، ع قة التشتت لز األسطح الب زمو ية  

 الب ريتو ية   
References: 

- Nanophotonics, Arthur McGurn, Springer 2018. 

- Photonics, Volume 2: Nanophotonic Structures and Materials, David L. Andrews, Wiley 2015. 
 

BAS742  اسم المقرر  موضوعات مختارة متقدمة لطلبة الدكتوراة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 4 1 

 الدرجات الكلية  100
عمىل امتحان  شفوى  م    امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
20 0 40 40 

ا االكا يم موضوعات متقدمة لز مجال التفصص تجع  طلب الدنتوراة قا را عىل تحديد  قطة البحث   المحتوى:   يفتار المرسر

References: 

- According to the specific field. 

 

BAS753  ياء  كود المقرر ى  اسم المقرر  ة الكمي النانوية البنيةفير

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىل   محاضى

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمىل  شفوى   امتحان تحريرى  أعمال الير

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

   ظم حلقات الكم 
حلقات الكم الف  ية تحت المجاالت  - ظرية الكثافة الوظيفية-الحالة القاعية )االرضيه( و ثنائىة القطب لز

  -الكهربائية و المغناطيسية 
ً
ادط المغزىل المداري عىل   -الم نز حلقات الكم متحدة  -حلقات الكم المقير ة "المز وجه" رأسيا تأثي  الير

 الكم الفاضع لمجال مغناطيس  متعامد  -البنيه النا و ية الكمية 
  أس ك الكم المع ضة إىل  -بي 

آثار )ظا  ة( االرتباط التبا ىل  لز
 الكم مع مدار الدوران تحت تأثي  المجاالت المغناط -المجاالت المغناطيسية المتوازية 

  -يسية المائلة )او المنح فه( تفاع  بي 
طريقة مو ت   – مازج ل جسام المتعد ة الجهو    - يناميكا الجزيئات الكميه  –توصيف  ظ ى و حسائ  ل  ظمه النا ويه العا يه 

   ح  تحليىل مه الدرجة الثا ية لنظرية اإلضط اب ألس ك الكم غي  المتدا له -كارلو 
References: 
- Andrei D. Zaikin and Dmitry Golubev "Dissipative Quantum Mechanics of Nanostructures: Electron Transport, 

Fluctuations, and Interactions" Jenny Stanford Publishing; 1 edition ,2019. 
- Wolfram Schommers "Basic Physics of Nanoscience" Elsevier, 2018.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andrei+D.+Zaikin&text=Andrei+D.+Zaikin&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Dmitry+Golubev&text=Dmitry+Golubev&sort=relevancerank&search-alias=books
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ي الهندسة الكهربية تخصص قوى كهربية 
 
 دبلوم العلوم الهندسية ف

نامج   وصف البر

نامج هو تقديم دراسات عليا مرنة وعالية الجودة لدراسة وتحليل منظومات القوى  الهدف من هذا البر

ن 
ّ
نامج الطالب من تطوير فهم شامل ألنظمة الطاقة الكهربية  بما يوفر أساًسا سليًما الكهربية  حيث ُيمك البر

ي األوساط األكاديمية. 
ي الصناعة أو ف 

ي ف 
 لقيامه بدور مهن 

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

ي الهندسة الكهربية اباإلضافة إىل الجدار 
ت العامة لدبلوم الهندسة يجب أن يكون خري    ج برنامج الدبلوم ف 

 :عىل كهربية قادًرا تخصص قوى  

ي مجال نظم القوى  .1
 الكهربية. إظهار المعرفة والفهم الشامل للموضوعات المتقدمة ف 

 الكهربية. إظهار المعرفة والفهم لمبادئ التشغيل والتحكم لنظم القوى  .2

ي ذلك السياسة واالقتصاد  إظهار معرفة  .3
شاملة وفهم لعدد من القضايا غبر التقنية الرئيسية بما ف 

 . ونمذجة النظام والقضايا البيئية وإدارة الطاقة المرتبطة بنظم القوى الكهربية 

ي نظم القوى الكهربية  .4
 .إظهار اإلدراك النقدي لمفاهيم التصميم النظري وتطبيقها العمىلي ف 

امج المناسبة ومهارات تقنية المعلومات لنمذجة ومحاكاة نظم القوى  .5  . الكهربيةاستخدام حزم البر

 العملية  الكهربية للمشكالتاختيار وتطبيق األساليب المناسبة لتطوير حلول الطاقة  .6

 

ي الهندسة الكهربية تخصص طاقة متجددة
 
  دبلوم العلوم الهندسية ف

نامج   وصف البر

نامج  الهدف من هذا البر  ي مجال نظم الطاقة المتجددة. البر
نامج هو تقديم دراسات عليا مرنة وعالية الجودة ف 

امج ذات الصلة وقد تم تصميمه خصيًصا لتلبية  مناسب للخريجير  من برنامج الهندسة الكهربية والبر

ي التوسع محليا وعالميا
 .احتياجات صناعة الطاقة المتجددة اآلخذة ف 

 برنامج الدبلومجدارات خري    ج 

ي الهندسة  الجداراتباإلضافة إىل 
ي الهندسة ، يجب أن يكون خري    ج برنامج الدبلوم ف 

العامة للدبلوم ف 

 :الكهربية تخصص طاقة متجددة قادًرا عىل

إظهار معرفة وفهم شاملير  ألصول وتوزي    ع مصادر الطاقة المتجددة المختلفة )الشمسية وطاقة   .1

 مواج والمد والجزر والطاقة الحيوية( وأنظمة التخزين / التحويلالرياح والطاقة المائية واأل 

ي شبكات توزي    ع القوى الكهربية  .2
 إظهار المعرفة والفهم لمبادئ التشغيل والتحكم ف 

ي ذلك السياسة واالقتصاد   .3
إظهار معرفة شاملة وفهم لعدد من القضايا غبر التقنية الرئيسية بما ف 

 .دارة الطاقةونمذجة النظام والقضايا البيئية وإ

ي نظم الطاقة المتجددة  .4
 .إظهار وعي نقدي بمفاهيم التصميم النظري وتطبيقها العمىلي ف 
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امج المناسبة ومهارات تقنية المعلومات لنمذجة ومحاكاة نظم الطاقة المتجددة .5  .استخدام حزم البر

ي موقع معير  من خالل التعرف عىل  .6
البيئة المحيطة زمانيا تحديد موارد الطاقة المتجددة المناسبة ف 

 . ومكانيا 

ي الهندسة الكهربية تخصص وقاية نظم كهربية 
 
 دبلوم العلوم الهندسية ف

نامج   وصف البر

ي برنامج الهندسة الكهربية تتعلق  نامج هو توفبر دراسات عليا مرنة وعالية الجودة لخريجر الهدف من هذا البر

نامج األدوات والمهارات الالزمة لمواكبة تقنيات حماية نظام بحماية نظام القوى الكهربية. ويوفر هذا  البر

ي جميع جوانب حماية نظام القوى الكهربية. فهو 
القوى الكهربية رسيعة التطور ، ويغطي أحدث التطورات ف 

ي مجال حماية نظام القوى الكهربية
ورية للمهندس ف   .يجمع بير  التمبر  األكاديمي ومهارات التطوير الض 

 خري    ج برنامج الدبلوم جدارات

ي الهندسة  الجداراتباإلضافة إىل 
ي الهندسة ، يجب أن يكون خري    ج برنامج الدبلوم ف 

العامة للدبلوم ف 

 :الكهربية تخصص وقاية نظم كهربية قادًرا عىل

ي مجال وقاية نظم القوى الكهربية.  .1
 إظهار المعرفة والفهم الشامل للموضوعات المتقدمة ف 

ي نظم القوى الكهربية. إظهار المعرفة والف .2
 هم لمبادئ التشغيل والتحكم ف 

ي ذلك السياسة واالقتصاد   .3
إظهار معرفة وفهم شاملير  لعدد من القضايا الرئيسية غبر الفنية بما ف 

 ونمذجة النظام والقضايا البيئية المرتبطة بحماية نظم القوى. 

ي إدارة نظم الوقاية والحفاظ عىل البيئة.  .4
 إبداء وعي نقدي ف 

امج المناسبة ومهارات تقنية المعلومات لنمذجة ومحاكاة وقاية نظم القوى استخ  .5 دام حزم البر

 الكهربية. 

 اختيار وتطبيق األساليب المناسبة لتطوير الحلول للمشكالت العملية ألنظمة الوقاية.  .6

 

 الهندسة تخصص الهندسة الكهربية 
 
 ماجستبر العلوم ف

نامج   وصف البر

ي مجموعة واسعة من الموضوعات الكهربية الهدف من هذا 
ة ف  نامج هو توفبر المعرفة البحثية المستنبر البر

ي توليد 
اوح هذه الموضوعات بير  التحكم المتقدم ف 

المتخصصة مع التطبيق عىل المشاكل الصناعية. تبر

 
ً
نامج هيكل ونيات القوى عالية الرسعة. يوفر هذا البر ا يتيح لكل من  الطاقة الكهربية إىلي تطبيقات إلكبر

ً
مرن

ا تصميم تجربة التعلم الخاصة بهم لتلبية احتياجات حياتهم 
ً
الخريجير  الجدد والمهندسير  األكبر رسوخ

ي المستقبل
 .المهنية ف 
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 جدارات خري    ج برنامج الماجستبر 

ي  باإلضافة إىل الجدارات العامة لماجستبر العلوم ف  الهندسة يجب أن يكون خري    ج برنامج 
ماجستبر العلوم ف 

 عىل: 
ً
 الهندسة تخصص الهندسة الكهربية قادرا

وني ات  .1 ي مج ال نظ م الق وى الكهربي ة: إلكبر
 الطاق ة،إظهار معرف ة وفه م ش امل للموض وعات المتقدم ة ف 

ي المحرك        ات 
تص        ميم اآلالت  الكهربي        ة،تحلي        ل دراس        ات الحال        ة وتص        ميم المتحكم        ات، ال        تحكم ف 

 . نظم القوى الكهربية الكهربية وتشغيلاآلالت  الكهربية الحديثة،والمحركات 

 تقييم تقنيات التصميم والتحليل بمساعدة الحاسوب المناسبة لنظم القوى الكهربية.  .2

ي  .3
وع بحنر  . تحديد موضوع معير  متعلق بنظم القوى الكهربية تمت دراسته بتعمق كجزء من مرسر

ي نظم ال .4
 . قوى الكهربية تطبيق األساليب المناسبة لنمذجة وتحليل المشكالت ف 

ي نمذجة وتحليل النظم والعمليات والمنتجات الهندسية  .5
 . استخدام المبادئ العلمية ف 

 . العملية الكهربية للمشكالتاختيار وتطبيق األساليب المناسبة لتطوير حلول الطاقة  .6

تطوير األفكار واآلراء والحلول الهندسية من خالل التقييم النقدي للمعلومات من مجموعة واسعة   .7

 . من المصادر 

امج ومعدات القياس ذات الصلة بنظم القوى الكهربية .8  . استخدام حزم البر

 

ي الهندسة الكهربية 
 
 دكتوراه الفلسفة ف

نامج   وصف البر

ي 
، الغرض منه هو تعزيز المعرفة ف  ي

ي الهندسة الكهربية  هو برنامج لدرجة ذات توجه بحنر
برنامج الدكتوراه ف 

ل بالطالب إىل القدرة عىل إجراء دراسات متقدمة وأبحاث أصلية. يقوم مجاالت الهندسة الكهربية والوصو 

ي مؤسسات البحث العلمي والجامعات والصناعة. ويركز 
نامج بإعداد الطالب لمهنة البحث أو التدريس ف  البر

ي كل من نظم القوى الكهربية وهندسة الطاقة المتجددة واآلالت
نامج عىل قضايا التكنولوجيا الحديثة ف   البر

ها من المواضيع ذات الصلة ونيات القوى وهندسة الجهد العاىلي وغبر
 .الكهربية  وتطبيقات إلكبر

 جدارات خري    ج برنامج الدكتوراه 

باإلضافة إىل الجدارات العامة لدكتوراه الفلسفة ف  العلوم الهندسية يجب أن يكون خري    ج برنامج دكتوراه 

 عىل: 
ً
ي الهندسة الكهربية قادرا

 الفلسفة ف 

ي مجال الهندسة الكهربية حنر يتمكن من قيادة وتوجيه فرق الصناعة  .1
إظهار معرفة تقنية قوية ف 

ي المجال الذي يختاره. 
 الهندسية والعلمية ف 

ي مجال الهندسة الكهربية الذي  .2
إظهار القدرة عىل التعلم بشكل مستقل لتوليد معارف حديثة ف 

 يختاره. 

ي مجال الهندسة الوصول إىل أعىل مستوى أكاديمي مع إمكا .3
ا وذو سلطة ف 

ً
 الكهربية. نية أن يصبح رائد
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إظهار القدرة عىل توليد معرفة جديدة من خالل استكمال العمل اإلبداعي الجديد واإلبالغ عن هذا  .4

ي أطروحة. 
 العمل ف 

ي  .5
ي المقررات السابقة دراستها ف 

ي دمج المعارف المكتسبة ف 
 .أطروحتهتطبيق المبادئ العلمية ف 

 (500)ستوى مقررات الم

رر
مق
 ال
ود
ك

 

 اسم المقرر

 ساعات التدريس

دة
تم
مع
ت 
عا
سا

 

ل 
حم

ال
سي 

درا
ال

 
ب 

طال
لل

(S
W

L)
 

ن
حا
مت
ال
ن ا
زم

  
ئ ي 
ها
لن
ا

 

 توزي    ع الدرجات

ت
ا
 

ض
حا
م

 

ن
ري
ما
ت

 

لي 
عم

 

ل
صا
الت
ت ا

عا
سا

 

م
ر
ب
 ال
ل
ما
أع

 

لي 
عم

 /  
ي
فو
ش

 

ن 
حا
مت
ا

ي
ير
حر

ت
 

وع
جم

لم
ا

 

ELE511  100 50 - 50 3 8 3 4 0 2 2 تخطيط نظم القوى 

ELE521  100 50 20 30 3 8 3 5 3 - 2 الطاقة المتجددة  مصادر 

ELE512 100 50 - 50 3 8 3 4 0 2 2 جودة نظم القوي الكهربية 

ELE513 100 50 - 50 3 8 3 4 0 2 2 التحليل المتقدم لنظم القوى الكهربية 

ELE514 100 50 - 50 3 8 3 4 0 2 2 التحكم المتقدم لنظم القوي الكهربية 

ELE551 ي الهندسة الكهربية
 
 100 50 - 50 3 8 3 4 0 2 2 تحليالت عددية ف

ELE541 ( ونيات القوى  100 50 20 30 3 8 3 5 3 - 2 ( 1الكبر

ELE552 
ي  
 
االختبارات والمواصفات القياسية ف

 نظم القوي الكهربية 
2 - 3 4 3 8 3 30 20 50 100 

ELE553  100 50 - 50 2 8 3 5 0 2 2 نظم التحكم الرقمي 

COM511  100 50 - 50 3 8 3 4 0 2 2 نظم معالجه االشارة الرقمية 

ELE531 100 50 20 30 3 8 3 5 3 - 2 الوقاية والقطع  أجهزة 

 

 

 

 

 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

 64 الكهربية الهندسة قسم: الرابع  الباب

 

 (600)مقررات المستوى 

رر
مق
 ال
ود
ك

 

 اسم المقرر 

 ساعات التدريس

دة
تم
مع
ت 
عا
سا

 

ل 
حم
ال

سي 
درا
ال

 
ب 

طال
لل

(S
W

L)
 

ن
حا
مت
ال
ن ا
زم

 
ئ ي 
ها
لن
ا

 

 توزي    ع الدرجات

ت
ا
 

ض
حا
م

 

ن
ري
ما
ت

 

لي 
عم

 

ل
صا
الت
ت ا

عا
سا

 

م 
ر
ب
 ال
ل
ما
أع

 

لي 
عم

 /  
ي
فو
ش

 

ن 
حا
مت
ا

ي
ير
حر

ت
 

وع
جم

لم
ا

 

ELE611  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 الشبكات الذكية 

ELE612 100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 التشغيل األمثل لنظم القوي الكهربية 

ELE613 100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 نظم النقل المرنة 

ELE614  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 هندسة الجهد العالي 

ELE651 100 50 20 30 3 8 3 5 2 1 2 النمذجة والمحاكاة 

ELE641 ( ونيات القوى  100 50 20 30 3 8 3 5 3 - 2 ( 2الكبر

ELE621  100 50 20 30 3 8 3 5 3 - 2 نظم الطاقة المتجددة 

ELE631  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 نظم الطاقات المتجددة حماية 

ELE661 100 50 - 50 3 8 3 5 - 2 2 ( 1) تصميم اآلالت الكهربية 

ELE615  100 50 - 50 3 8 3 4  2 2 أنظمة النقل بالجهد العالي ذات التيار المستمر 

ELE632  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 حماية نظم التوزي    ع الكهربية 

ELE662 ي اآلالت الكهربية
 
 100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 الظواهر العابرة ف

ELE652  50   3 4 - 2 2 حلقة بحث 
50 
* 

 100 

 مناقشة *

 

 (700)مقررات المستوى 
رر
مق
 ال
ود
ك

 

 اسم المقرر 

 ساعات التدريس

دة
تم
مع
ت 
عا
سا

 

ل 
حم

ال
سي 

درا
ال

 
ب 

طال
لل

(S
W

L)
 

ن
حا
مت
ال
ن ا
زم

 
ئ ي 
ها
لن
ا

 

 الدرجاتتوزي    ع 

ت
ا
 

ض
حا
م

 

ن
ري
ما
ت

 

لي 
عم

 

ل
صا
الت
ت ا

عا
سا

 

م 
ر
ب
 ال
ل
ما
أع

 

لي 
عم

 /  
ي
فو
ش

 

ن 
حا
مت
ا

ي
ير
حر

ت
 

وع
جم

لم
ا

 

ELE711 استقرار نظم القوى الكهربية
 3 - - 3 3 8 3 50 - 50 100 

ELE761 ي اآلالت الكهربية
 
التحكم المتقدم ف

 3 - - 3 3 8 3 30 - 50 100 

ELE731  نظم حماية متقدمة
 3 - - 3 3 8 3 50 - 50 100 

ELE751  الطرق الرقمية للمجاالت الكهرومغناطيسية
 3 - - 3 3 8 3 50 - 50 100 
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ELE712  إعادة هيكلة نظم القوى الكهربية
 3 - - 3 3 8 3 50 - 50 100 

ELE762 ( 2تصميم اآلالت الكهربية )
 3 - - 3 3 8 3 50 - 50 100 

ELE713  إدارة نظم القوى الكهربية
 3 - - 3 3 8 3 50 - 50 100 

ELE714  100 50 - 50 3 8 3 3 - - 3 نظم تخزين الطاقة 

 

 وصف مخترص لمحتوي المقررات

 (500)المستوى 

ELE511 اسم المقرر  تخطيط نظم القوى  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

تخطيط قدرات نظام التوليد:    -أهداف تخطيط منظومة القوى الكهربية، ومراحل التخطيط، واالنتقال من التخطيط إىل التشغيل
االنقطاع وتقييم النظام لفقدان الحمل النظام عند النماذج االحتمالية لوحدات التوليد، ومعدل النمو، ومعدل قدرة التوليد، وأداء 

ات الطاقة، و  توقعات الطلب/الطاقة: نمط استهالك الكهرباء، ذروة الطلب والتنبؤ –تقييم توافر إمدادات الطاقة وفقدان مؤرسر
ي تنطوي عىل رأس المال، وتكاليف التشغيل والصيانة   –بالحمل 

تخطيط توسيع نظام الطاقة: مشكلة تحسير  التكلفة األقل النر
ات ، تخطيط محطشبكات التوزي    ع ، إعادة تشكيلاتكثفماكن المتحديد أ، صميم أنظمة التوزي    ع: اختيار الموصالتت -للوحدات 
 .المحوالت 

References: 

• Joe H. Chow, Juan J. Sanchez-Gasca Power System Modeling, Computation, and Control Wiley-IEEE Press, 
2019. 

• Grigsby, L.L., Power system stability and control. CRC press. 2016. 
• Juergen Schlabbach and  Karl-Hein Rofalski, “Power System Engineering: Planning, Design, and Operation of 

Power Systems and Equipment” 2nd Edition, Wiley 2014 

 

ELE521 اسم المقرر  الطاقة المتجددة  مصادر  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
3 0 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 20 30 50 

 المحتوى 

المكونات   –الخاليا الفوتوفولتية  -الطاقة الشمسية: قياس االشعاع الشمىس  -مزاياها وأهم مشاكلها و أهمية الطاقة المتجددة 
  -طاقة الرياح:  قياس رسعة الرياح  -الطاقة الشمسية الحرارية وطرق االستفادة منها األساسيه لمنظومة القوى الفوتوفولتيه.   

خصائص   –أنواع توربينات الرياح  -األساسيه لمحطة توليد باستخدام طاقة الرياح المكونات  -استخالص القدرة الكهربية من الرياح 
ي منظومة الرياح  –عنارص منظومة الرياح 

طاقة المد   –طاقة االمواج  -توقع قيم الطاقة المستخلصة من الرياح  –أساسيات التحكم ف 
 يدروجير  وخاليا الوقود. اله -طاقة الكتلة الحيوية   -الطاقة الحرارية لباطن األرض -والجزر 

References: 

• A.Felix, M.Farret, Godoy Simoes, Integration of Renewable Sources of Energy, 2nd Edition, John Wiley & 
Sons,, 2017 

• Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle , “Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation” 
springer 2017 

• R. Wengenmayr, T. Buhrke, W. Brewer, "Renewable Energy"’, Wiley, 2011. 
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ELE512 اسم المقرر  جودة نظم القوي الكهربية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

جودة منظومة القوى تصنيف اضطرابات  -منظومة القوى الكهربية مصادر تدهور جودة  -جودة منظومة القوى الكهربية  تعريف
ي عدم توازن المصدر  -ارشادات المحافظة عليها و  القدرةمعايبر جودة  -الكهربية 

مراقبة جودة   –االوجه  )المصادر واآلثار(  ثالئر
ي  -آثار التوافقيات عىل المستخدمير  والشبكات  -التوافقيات )التعريف والحساب(  – القدرة خفاض الجهد،  ن، واارتفاع الجهد الكهرئر

اتها عىل جودة ، األحمال غبر الخطية الخدمة ، الوميض، انقطاعالزائد والجهد المنخفضوالجهد  ، القيم القدرة للمنظومةوتأثبر
 .مشاكل جودة القدرةطرق مختلفة لتخفيف  القدرة،  القياسية لجودة 

References: 

• J. Pinto , ‘‘Power electronics and power quality’’, Energies, 2020. 
• A.. Zobaa, S. Aleem,  M. Balci, "Power System Harmonics: Analysis, Effects and Mitigation Solutions for 

Power Quality improvement",  IntecOpen, 2018  

 

ELE513 اسم المقرر  التحليل المتقدم لنظم القوى الكهربية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي تحليل منظومة القوى -بناء منظومة القوى الكهربية، مكونات منظومة القوى وتمثيلها 
تمثيل عنارص منظومة القوى  -مقدمة ف 

سيدل ، نيوتن رافسون ، طريقة الفصل -باستخدام طرق: جاوس تحليل تدفق الطاقة  -اختصار كرون  -باستخدام نموذج السماحية 

ة  اعتبارات –الرسي    ع  مجة للنظم الكببر تدفق القدرة  ف  نظام الجهد المستمر/  -تدفق القدرة الشعاعي المتوازن وغبر المتوازن  -البر

دد    –أسباب  –) تعريف  اختناقات الشبكة -أساليب تخصيص المفاقيد  -استقرار الجهد  -طريقة تدفق القدرة التوافقية  -المبر

ات(   تحليل األعطال باستخدام مصفوفة الممانعة  -تمثيل مصفوفة الممانعة  -القدرة المتاحة عىل النقل  -مؤرسر

References: 

• P.S.R. Murty, Power Systems Analysis, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, June 2017 
• Thomas, Glover, J. Duncan Power System Analysis and Design, 6th Edition, Cengage Learning 2018. 

 

ELE514 اسم المقرر  التحكم المتقدم لنظم القوي الكهربية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة ساعات التدريس عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م أعمال   البر تحريريامتحان    

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

  -عنارص التحكم ف  نظم القوى الكهربية –حاالت التشغيل المختلفة لنظم القوى الكهربية  –أهمية التحكم ف  نظم القوى الكهربية 
ات الحالة لمنظومة القوى  دد  ) – )المفهوم والطرق( التوليد لهيكل العام لنظام التحكم ف  منظومة ا  -متغبر مفهوم  الالتحكم ف  البر

دد  –طرق( الو   شبكات النقل الكهرئر  -مفهوم التحكم ف  الجهد– دوائر التحكم ف  البر
ي رسيان القدرة الفعالة ف 

ي  ا   –التحكم ف 
لتحكم ف 

ي رسيان القدرة غبر الفعالة ف  شبكات النقل  تبادل   -يد ف  النظام أحادى المنطقة ومتعدد المناطقف  التول اآلىلي نظام التحكم  - الكهرئر
ي نظام متعدد المناطق. 

 القدرة والطاقة ف 
References: 

• Kwatny, Harry G., Miu-Miller, Karen, “Power System Dynamics and Control”, springer 2016 

• Grigsby, L.L., Power system stability and control. CRC press. 2016.. 
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ELE551 ي الهندسة الكهربية كود المقرر
 
 اسم المقرر  تحليالت عددية ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي حسابات النظم   –طرق تحديد الحل األمثل  –الطرق التكرارية  –ة ليالمعادالت التفاضالطرق العددية لحل 
الطرق العددية ف 

ي  –التنبؤ بسلوك المنحنيات  –الكهربية  ي  –معادالت الخواص  –النموذج الخط للنظام الكهرئر التحليل  –اتزان النظام الكهرئر

ي و كذلك طر  المنتهيه الفروقات الرقمي للمجاالت الكهرومغناطيسية باستخدام طريقة 
ي النطاق الزمن 

قة العنض المحدود و ذلك  يف 

ي  –لحل المعادالت التفاضلية لماكسويل
ي الفراغ   استخدام طريقة العنض الجزئ 

للدائرة المكافئة لحل معادالت دالة الجهد التكاملية ف 

ي نظم القوى لتحليل الرقمي للل   EMTP-RVو  PSCADتطبيق برامج الحاسب اآلىلي مثل  –
 ظواهر الكهرومغناطيسية العابرة ف 

 
References: 

Timothy Sauer, Numerical Analysis, Pearson Education, 2018  
A., Ametani, ‘‘Numerical Analysis of Power System Transients and Dynamics (Energy Engineering)’’ IET, 2015 
Stanislaw Rosloniec, Fundamental Numerical Methods for Electrical Engineering, Springer Berlin Heidelberg,  2008  

 

ELE541 ونيات القوى ) كود المقرر  اسم المقرر  ( 1الكبر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
3 0 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 20 30 50 

 المحتوى 

ونياتمقدمة ومراجعة عىل  غبر   -متحكم فيها دوائر التوحيد أحادية الوجة )ال -حماية المفاتيح وتحديد قيم معدالتها  -القوى  إلكبر

دد  –غبر المتحكم فيها(  -المتحكم فيها دوائر التوحيد ثالثية األوجه ) –( المتحكم فيها عواكس الوجه   –دوائر تنظيم التيار المبر

ددية مع   -أنواعها و نظرية عملهاو المستمر  مقطعات التيار  –الواحد والثالثة أوجه و أنواعها و نظرية عملها  تطبيقات المحوالت البر

ددة والثالثية الوجه  المقطعات األحادية-طرق تحسير  معامل القدرة  –األحمال الساكنة ي زاوية الوجه   مع المبر
 . التحكم ف 

References: 

• B. Issa, H. Ahmad, ‘‘Power electronics: circuit Analysis and Design’’ Springer, 2017.  
• Muhammad H. Rashid, Power Electronics Handbook, 4th Edition, Elsevier Inc., 2018 

 

ELE552  ي نظم القوي الكهربية  المقرركود
 
 اسم المقرر  االختبارات والمواصفات القياسية ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
3 0 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 20 30 50 

 المحتوى 

. طرق وآليات القياس و أنواع   (IEC, BS, NFPA) العالميةواألكواد  المضيطبقا للكود  الصيانةأساسيات االختبارات وطرق 

  ا أثناء تشغيله األجهزة أجهزه ومعدات وطرق االختبارات. كيفية مراقبة  حالة  -بينها وأهميتها والتفرقةالرسومات المطلوبه للمعدات 
ألهم   االختبار ية يفلالختبار. ك الالزمةياطات األمان تبع األخطاء وتحليلها.  أساسيات اتخاذ طرق و احتتمهيدا لصيانتها. طرق ت

. اختبارات العزل واختبار والعالمية المضيةطبقا لالكواد  المختلفةلالختبارات  والمقبولة  الحرجة القيم  ت الكهربيه. المعدات والمنشآ

. الكهربيةاليه و اختبار معامل القدره واالختبارات الحيه أثناء التشغيل لكل نوع من المعدات واختبارات الجهود الع القطبيةمعامل 

 . المختلفةاختبار أنظمة األرض    - االختبارات المختلفه للزيت ودرجة عزله ومواصفاته
References: 

• P80-Guide for Safety in AC Substation Grounding, IEEE Standard Association, 2017 

• 2030.3-2016 - IEEE Standard Test Procedures for Electric Energy Storage Equipment and Systems for Electric 
Power Systems Applications, IEEE Standard Association, 2016  

• BS 7671- Requirements for Electrical Installations IEE Wiring Regulations Seventeenth Edition, 2105 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

 68 الكهربية الهندسة قسم: الرابع  الباب

 

ELE553 اسم المقرر  نظم التحكم الرقمي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي التحكم الرقمي 
استقرار  -نمذجة أنظمة التحكم الرقمي  -منفصلة ال زمنية النظمة األ  - Zمعادالت الفروق الخطية وتحويل  –مقدمة ف 

   -خصائص نظم التحكم الغبر متصلة  -تمثيل الحالة ألنظمة التحكم الرقمي  -تصميم أنظمة التحكم الرقمي  -أنظمة التحكم الرقمي 
ي والمشتقة والمتكاملة  نظم -التحكم الرقمي  ذات التغذية العكسية  أنظمة  تقدير  –مقدمة للتحكم الرقمي األمثل  -التحكم النسنر

ي وجود تشويش 
 عملية. تطبيقات  –مقدمة لتحديد النظام   –الحالة ف 

References: 

• R. G. Jacquot, Modern Digital Control Systems: CRC Press, 2019.  
• A. Veloni, N. Miridakis, Digital Control Systems: Theoretical Problems and Simulation Tools, 1st Ed., CRC 

Press, 2017 

 

COM511 اسم المقرر  نظم معالجه االشارة الرقمية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

دوائر   –انواع المعالجات  – التناظري الرقمي دوائر التحويل  – الرقمي  التناظريدوائر التحويل  –نظم معالجه االشارات  دراسة
ي   تمثيل -استعراض اإلشارات ومفاهيم النظم المتقطعة  - برمجه معالجات االشاره –دوائر التعديل السعوى  –النبضات 

اإلشارات ف 
رات معالجة اإلشا -حساب الحلول للمشاكل باستخدام طريقة أقل مربعات الخطأ  -المشاكل العكسية الخطية  - االتجاهيه الفراغات

ي  -الخطية المثىل  لمرشحاتا  –التنبؤ الخطي  -الرقمية متعددة الدرجات 
ية الق الطر  -التقدير الطيف  تقدير  - الطيف لتقدير بارامبر

 األجهزة وتقنيات التنفيذ لمعالجة االشارات -معالجة إشارة الكالم 
 

References: 

• P. M. Parker, ‘‘Digital signal processors DSP’’, ICON Group International, Inc., 2020. 
• Orhan Gazi, Understanding Digital Signal Processing, Springer, 2017 

 

ELE531 الوقاية والقطع  أجهزة كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
3 0 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 20 30 50 

 المحتوى  

  –مبدأ حماية الوحدة  –الحماية بمساعدة النواقل للخطوط الهوائية  –الحماية الرقمية  –استخدام المقارنات الثابتة كمرحالت 

الحماية من الصواعق والجهود العالية اثناء القطع وكيفية  –أدارة انظمة الحماية  –حماية المعذيات )الخطوط الهوائية والكابالت(

ي  –تنسيق العوازل 
ي الجهود   –تقنيات القواطع الكهربية  –الحماية من التيار المترسب وخطأ االرض 

القواطع المستخدمة ف 

ي الجهود المنخفضة والمتوسطة  –المنخفضة والمتوسطة والعالية 
ق قواطع الجهود  التحكم وطرق تعشي–تطبيقات القواطع ف 

تركيب وتشغيل وصيانة –انظمة الحماية المتكاملة للمحطات الفرعية  –مخططات حماية قواطع الجهود المتوسطة  –المتوسطة 

مبر  القواطع و السكاكير  و المرحالت المختلفة  -واختبار القواطع الكهربية 
 –التعرف عىل األكواد الدولية المتعارف عليها لبر

ي نظم الحماية الرقمية تطبيقات المعالج
 ات الدقيقة ف 

References: 

• Na Vikraman, A Textbook of Protection and Switchgear, Independently Published, 2020 
• V. K. Sachan, ‘‘Electrical Switchgear, Protection & Energy Management: Principles, Designs & 

Applications’, Smt. Jay Devi Sachan Memorial Publication House, 2019. 
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 (600)المستوى 

ELE611 اسم المقرر  الشبكات الذكية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى  

مقدمة لمفهوم الشبكة الذكية ، المشكالت المرتبطة باألنظمة الكهربية التقليدية ، التعريفات واالعتبارات العامة للشبكات الذكية ،  
ي الشبكة الذكية ، نظام اتصاالت 

خصائص الشبكة الذكية ، تقنيات الشبكة الذكية ، عنارص الشبكة الذكية ، تقنيات التحكم ف 
ي ، عمليات الشبكة الذكية: وظائف التحكم واإلدارة ،  الشبكة الذكية وأمنها 

ائ  حماية  معمارية التشغيل ونماذج المعلومات ، السيبر
ي ظل بيئة الشبكة الذكية ، تطبيق مفهوم الشبكة الذكية عىل شبكات التوزي    ع ، 

الشبكة دمج المركبات الكهربية  مع نظام الطاقة ف 
. الذكية ، الشبكة الذكية وأنظمة    تخزين الطاقة ، شبكة النقل الذكي

References: 

• K S Manoj, “Smart Grid: Concepts To Design”, Notion Press, 2019. 
• Thomas, Mini S., and John Douglas McDonald “Power system SCADA and smart grids”, CRC press, 2017. 

 
ELE612 المقرر اسم  التشغيل األمثل لنظم القوي الكهربية كود المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

مجة الخطية  -المدا التكرارية تقنيات األمثلة الكالسيكية )طريقة   -تصنيف تقنيات األمثلة  -أساسيات تقنيات األمثلة  مجة  -البر البر
بيعية(  تطبيقات   -(الجينية، أمثلة رسب الجسيمات، طريقة المنطق المبهم، .......  اتتقنيات األمثلة الحديثة )الخوارزمي  -البر

ي نظم 
ي نظم  -الكهربية التقليدية  القوىتقنيات األمثلة ف 

الحديثة: أمثلة إدارة الطاقة الكهربية  القوىتطبيقات تقنيات األمثلة ف 
أمثلة دمج السيارات الكهربائية ف  النظم  –المتجددة ذات الطبيعة العشوائية، تحديد التشغيل األمثل لمصادر الطاقة الموزعة 

ي مشكلة األمثلة لتحديد التشغيل األمثل لمصادر الطاقة الموزعة  -الكهربية 
زين  أمثلة تشغيل أنظمة تخ –دمج استجابة الطلب  ف 

 الطاقة المتصلة بالشبكة. 
References: 

• Antonio J. Conejo, et al., Electric Energy Systems: Analysis and Operation, CRC Press 2016.  
• Jizhong Zhu, “Optimization of Power System Operation”2nd Edition  Wiley – IEEE press 2015 

 

ELE613 دد  كود المقرر  اسم المقرر  (FACTS) المرنةنظم نقل التيار المبر

 ساعات معتمدة 3
ة ساعات التدريس عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

منظمات  –تواىلي عىل ال الساكنة المعوضات –توازي عىل الالساكنة  المعوضات –محوالت الجهد الثابت  –أساسيات واعتبارات عامة
دد المرنه  –الجهد والوجه الساكنه   تأثبر   -تنسيق النظم المرنة  –متحكمات النظم المرنة  –نمذجه عنارص نظام نقل التيار المبر

حادي اال مغبر النمذجة  –أغراض خاصة للنظم المرنة  – UPFC  متحكم القدرة الموحد  –واستجابة النظم المرنة المتحكمات عىلي أداء 
ي تحليل تدفق الطاقة  استخدام نظم النقل المرنه – االغراضمتعدد ال

استقرار وتحكم الطواريء للنظم المرنه مع األنظمه الغبر   –ف 
 ظم النقل المرنه. لن  مراقبة منطقة واسعة -متصله بالشبكه  

References: 

- B. Andersen, S. Nilsson , Flexible AC Transmission Systems. Springer International Publishing, 2020.   
- S. Bhowmick, Flexible AC Transmission Systems (FACTS): Newton Power-Flow Modeling of Voltage-

Sourced Converter-Based Controllers, CRC Press 2016 
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ELE614 اسم المقرر  هندسة الجهد العالي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

دد والجهود النبضية (. تصميم   العاىلي مراجعة عىل توليد وقياس األنواع مختلفة من الجهد  )الجهود العالية ف  التيار المستمر والمبر
الهاىل   التفري    غ وبناء وتشغيل المولدات النبضية، المجاالت االستاتيكية والتحكم ف  االجهاد الناتج عنها، انهيار العوازل الغازية،

ها ،   انهيار المواد العازلة السائلة ،انهيار المواد العازلة ،)الكورونا( الصلبة ، انهيار العوزل المركبة ، تقنيات اختبار العوازل دون تدمبر
، تنسيق وخصائص المتانة للعوازل، التسييج التأريض والتدري    ع ف    قياس المفاقيد والسعة للمواد العازلة، ي

قياسات التفري    غ الجزئ 
 . ي  نظم الجهد العاىلي ، تصميم واختبار العزل الخارجر

References: 

- Ayman El-Hag , High Voltage Engineering and Applications,: Mdpi AG Publisher, April 2020. 
- Farouk A.M. Rizk, Giao N. Trinh, High Voltage Engineering, CRC press 2018.  

 
ELE651 اسم المقرر  النمذجة والمحاكاة كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
2 1 2 

 الدرجات الكلية 100
م  عملي امتحان  شفوي  تحريريامتحان  أعمال البر

 درجات المقرر
0 20 30 50 

 المحتوى 

ي واألمثلة، أنماط النم
ي الوقت الحقيفر

ذج، المعادالت ااستخدامات وفوائد نمذجة النظم، استخدام النماذج للتصميم والتدريب ف 
: حالة االستقرار والحالة الديناميكيةالمادية  ي

ية والتفاضلية، المعادالت ذات القيود، حلول المجال الزمن  تشكيل  -لألنظمة: الجبر
، تحويالت البالس. التحويل إىل دوال االنتقال  ات المجمعة، تحويل النظم اىلي شكل خطي التحقق من صحة النماذج:  –نماذج المتغبر

ات المطلقة واالنحراف تقنيات النمذجة ، نمذجة الم محاكاة النظم المتصلة   –تمثيل المخططات  -عامالت المجمعة ، المتغبر
وط األولية والحدود، نمذجة فضاء   والمتقطعة ، اختيار طريقة التكامل العددي ، اختيار زمن الخطوة ووقت التشغيل، وضع الرسر

ات  .الحالة لألنظمة متعددة المتغبر
References: 

- Andreas Tolk, Tuncer Ören, The Profession of Modeling and Simulation: Discipline, Ethics, Education, 
Vocation, Societies, and Economics, John Wiley and sons Inc., 2017 

- B. Guilfoos and S. I. Gordon, Introduction to Modeling and Simulation with MATLAB® and Python, CRC 
Press, 2017 

 
ELE641 ونيات القوي ) كود المقرر (2الكبر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
3  2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 20 30 50 

 المحتوى 

ي  –العاكس متعدد المراحل  –العواكس ثالثية األوجه 
المرشحات  –نظم عدم فصل الخدمة  -محوالت  التبديل  -المغبر الحلفر

  –منظمات الجهد وزاوية الطور  –معوضات التواىلي االستاتيكية  –معوضات التوازي االستاتيكية  –الفعالة ف  نظم القوى 

امنة  –الجهد العاىل ذات التيار المستمر النقل عىل نظم  –المعوضات المركبة   نظم تخزين –نظم االثارة الرقمية للمولدات المبر 

تصميم الملفات والمحوالت لتطبيقات  –خاليا الوقود(  –الموصالت الفائقة التوصيل  –البطاريات  – الفائقةالطاقة )المكثفات 

ونيات القوي  .الكبر
References: 

- F. Blaabjerg, T. Dragicevic  and P. Davari, "Applications of Power Electronics", MDPI AG Publisher, 2019 
- Simone Buso, Paolo Mattavelli, Digital Control in Power Electronics, 2nd Edition, Morgan & Claypool 

Publishers, 2015 
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ELE621 اسم المقرر  نظم الطاقة المتجددة   كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
3 0 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 20 30 50 

 المحتوى 

: الطاقة الشمسية. والهجير   المرتبطة بالشبكة الكهربيةالمستقلة و  نظم الطاقة المتجددة  –مزايا والتحديات الالطاقة المتجددة: 

ي تؤثر عىل  -والنمذجة لمنظومة الخاليا الشمسية  تصميمال -حساب الحجم المطلوب للخاليا  
،  تصميم المنظومةالعوامل النر

ونيات القوى عنارص الكهروضوئية ،  للخاليا  وتنظيم الجهد التحكم  نظمة الخاليا الشمسية.  طاقة الرياح: أنواع  مع أ المستخدمة الكبر
امن أنظمة مولدات توربينات الرياح  ي  –التغذية(  ةوالمزدوج،  ية)المولدات الحثية ، البر 

خصائص   –خصائص النمذجة والتحكم ف 
 .الذكية اتلموقع والتأثبر عىل أداء النظام، تكنولوجيا الشبكو  حجملا  : من حيث التوليد الموزع 

References: 

- G Rigatos Gerasimos, Intelligent Renewable Energy Systems: Modelling and Control, Springer, 2016. 
- Muhammad Rashid " Electric Renewable Energy Systems “ Elsevier 2015 

 

ELE631 اسم المقرر  حماية نظم الطاقات المتجددة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة ساعات التدريس عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

تأثبر    -التوليد  الموزع  موضوعات الحماية الخاصة بمصادر    -الحماية التكيفية  - اعتبارات الحماية لمصادر الطاقة المتجددة 
مخططات الحماية ف  وجود مصادر التوليد   –الحماية ، فقدان التنسيق نظام التوليد  الموزع عىل منظومة الحماية: فشل مصادر 
ي حماية مصادر  -معدات الحماية للشبكات المشتملة عىل مصادر التوليد  الموزع    -الموزع 

االتجاهات التكنولوجية الحديثة ف 
الصواعق عىلي  تأثبر تصميم نظام التأريض عىلي تخفيف اثار  –حماية أنظمة توليد الطاقة المتجددة ضد الصواعق  -التوليد  الموزع 
 محطات الرياح 

References: 
- Ali Hooshya, Protection of Renewable Energy Systems, Lap Lambert Academic Publishing, 2015 
- Taha Selim Ustun, Smart grid Protection Principles with Advanced Communication & Control, Lap Lambert 

Academic Publishing, 2019  

- Pengwei Du, Ross Baldick, Aidan Tuohy, Integration of Large-Scale Renewable Energy into Bulk Power 

Systems: From Planning to Operation, Springer 2017.. 
 

ELE661 اسم المقرر  (1) تصميم اآلالت الكهربية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي تصميم اآلالت الكهربائية  أهم  مقدمة : 
ي والمغناطيىسي النوعي  –االعتبارات  االساسية ف  االعتبارات الحرارية  -اختيار التحميل الكهرئر

 .المواصفات القياسية لالالت الكهربية -
ي والظاهري لكثافة الفيض  -حسابات الدوائر المغناطيسية   -األبعاد الرئيسية  -معادالت الخرج  االت التيار المستمر: 

التدفق الحقيفر
تصميم االت التيار  –التنبؤ باألداء باستخدام القيم المصممة لاللة  -الموحد والفرش  و تصميم عضو االستنتاج  -المغناطيىسي 

 .  المنتهيهالمستمر باستخدام طريقة العنارص 
خصائص   -للمحوالت أحادية الطور وثالثية الطور  قيمة الكيلو فولت امببر الخارجه –األبعاد الرئيسية  -معادالت الخرج  المحوالت: 
يد المحوالت  -تصميم الخزان   -تنظيم الجهد   –التشغيل   المنتهيهتصميم المحوالت باستخدام طريقة العنارص  - تبر
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References: 

- K.M. Vishnu Murthy, Computer Aided Design of Electrical Machines, StreetLib SRL, 2019 
- Lei, Gang, Zhu, Jianguo, Guo, Youguang, Multidisciplinary Design Optimization Methods for Electrical 

Machines and Drive Systems, Springer, 2016. 
- Pyrhonen, Juha, Tapani Jokinen, and Valeria Hrabovcova. Design of rotating electrical machines. John Wiley 

& Sons, 2013. 
 

ELE615 اسم المقرر  أنظمة النقل بالجهد العالي ذات التيار المستمر  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة ساعات التدريس عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

الكليةالدرجات  100  
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

دد مقدمة  تطبيقات نقل  -مكونات نظام النقل باستخدام التيار المستمر  -حول نقل القدرة باستخدام التيار المستمر والتيار المبر
ات و حمايتها ضد التيارات أنواع  -القدرة باستخدام التيار المستمر   :  أعطال المغبر ات التيار المستمر عىل الجهد العاىلي وخصائص مغبر

ي القطب  -مفاعالت التنعيم   -والجهود العابره 
  -الجهود العابرة ف  خطوط التيار المستمر  التشغيل أحادي القطب ، التشغيل ثنائ 

دد والتيار المستمر  -ر قواطع التيار المستم –حماية خطوط نقل التيار المستمر  ات التقارب بير  خطوط نقل التيار المبر التحكم   -تأثبر
ي الطاقة الغبر فعالة 

ي أنظمة النقل نظام التيار المستمر متعدد األطراف  -ف 
ربط   -قواطع دوائر التيار المستمر  –تحليل تدفق القدرة ف 

 . محطات الرياح البحرية من خالل نظم التيار المستمر 
References: 

- H. Zhou, ‘Ultra-high Voltage AC/DC Power Transmission’, Springer, 2018. 
- Dragan Jovcic, High Voltage Direct Current Transmission: Converters, Systems and DC Grids, 2nd Edition, 

John Wiley and sons Inc., 2019 
 
ELE632 اسم المقرر  الكهربيةحماية نظم التوزي    ع  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي منظومة التوزي    ع ، الحماية ضد زيادة الجهد، حماية محوالت التوزي    ع، حماية المحطات الفرعية، 
حماية القضبان  حسابات الخطأ ف 

العمومية، حماية األحمال، حماية مغذيات التوزي    ع ، استخدام أجهزة الفصل والتوصيل اآلىل وتطبيقاتها ف  نظم التوزي    ع، نظم  
ات الجهد، مراقبة أداء منظومة شبكات التوزي    ع، تأثبر التوليد الموزع عىل نظم الحماية ف  شبكات تحسير  الجهد باستخدام منظم 

حماية   -زي    ع، طرق حماية محوالت التوزي    ع التوزي    ع، حماية المولدات الموزعة ونظم الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكات التو 
ة  خطوط التوزي    ع ذات الجهد المتوسط ضد الجهود المستحثة نتيجة د ترسيبات نظم  ضالحماية  -الصواعق القريبة غبر المبارسر

 التأريض. 
References: 

- Juan Manuel Gers, Distribution Systems Analysis and Automation, 2nd Edition, IET Digital Library, 2020. 
- V. K. Sachan, ‘‘Electrical Switchgear, Protection & Energy Management: Principles, Designs & Applications ’, 

Smt. Jay Devi Sachan Memorial Publication House, 2019. 

 
ELE662 ي اآلالت الكهربية كود المقرر

 
 اسم المقرر  الظواهر العابرة ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0  50 50 

 المحتوى 

ي اآلالت الكهربية، الظواهر الكهرومغناطيسية 
ي المحوالت العابرة الحث الكهرومغناطيىسي و تحول الطاقة ف 

الممغنط  االندفاع تيار )ف 

ت الكهربية اآلال، بدء حركة و فرملة (الزائدة و ظاهرة الرنير  الحديدي و أخطاء القض و األخطاء الداخلية المغناطيسيةواإلثارة 

دد ت آال الدوارة، تمثيل  ي نظام الدوارة  التيار المبر
ددات العالية المصاحبة  dqف  ي حاالت البر

، تمثيل الدوائر المكافئة لآلالت الكهربية ف 
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ي أنظمة إدارة آالت  الستخدامظواهر العابرة المصاحبة لحاالت الظواهر العابرة، ال
ونية ف  دد والمستمر المفاتيح اإللكبر و  التيار المبر

ي اآلالت الكهربية، تطبيقات برامج الكمبيوتر المبنية عىل طريفر العنض 
ي   المنتىهالتحكم بها، الظواهر العابرة الكهروميكانيكية ف 

ف 

ي 
 العابرة.  الحاالتللتصميم األمثل لآلالت ف 

References: 

- Ion Boldea, Induction Machines Handbook: Transients, Control Principles, Design and Testing, CRC Press, 
2020. 

- Jan A Melkebeek, Transient Phenomena in Electrical Machines, Springer, 2018 
- K. T. Chau. Electric Vehicle Machines and Drives: Design, Analysis and Application. Wiley-IEEE Press, 2015. 

 

ELE652  اسم المقرر  حلقة بحث  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

اف أحد اعضاء هيئة التدريس.   ي درسها تحت اشر
 يقوم الطالب بعمل بحث عن موضوع خاص من الموضوعات التر

References: 

 

 

 (700)المستوى 

ELE711  اسم المقرر  استقرار نظم القوى الكهربية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0  3 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

ي تسبب عدم  –المشاكل الناتجة من عدم استقرار المنظومة  -أساسيات استقرار منظومة القوى الكهربية
اضطرابات النظام النر

ة جابة منظومة القوى الكهربية است -االستقرار العابر –االستقرار  استخدام عالقة   -انهيار الجهد  -استقرار الجهد –لالشارات الصغبر
دد -كمقياس استقرار الجهد، تأثبر التغذية عىل االستقرار القدرة الفعالة بالجهد و القدرة غبر الفعالة بالجهد  استقرار  -استقرار البر

تأثبر مصادر الطاقة المتجددة عىل استقرار منظومة القوى  – تقرار منظومة القوىوسائل تعزيز اس -الملدات المنظومة متعددة 
  الكهربية. 

References: 

- Vijay Vittal, James D. McCalley, Paul M. Anderson, A. A. Fouad- “Power System Control and Stability”, 3rd 
Edition-Wiley-IEEE Press, 2019. 

- Kenneth Okedu, Power System Stability, InTecOpen, 2019 

 

ELE761 ي التحكم المتقدم    كود المقرر
 
 اسم المقرر  اآلالت الكهربية ف

 ساعات معتمدة 3
ة ساعات التدريس عملي   محاض 

 3 -  ساعات التدريس

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

المقرردرجات   
0  50 50 

 المحتوى 

ي  -التمثيل الديناميكي آلالت الحث 
ي   -التحكم المبارسر وغبر المبارسر  -مباديء التحكم االتجاهي  -مباديء التحكم الحنر

التحكم ف 

ي المحركات الحثية 
الرسعة ومستشعر التحكم المتسامح مع الخطأ  للمحركات الحثية ، مراقبة أعطال الجزء الثابت وكشفها ف 

ي التحكم  -  المتحكم فيها  طرق تشخيص أعطال الدائرة المفتوحة للمحركات الحثية   -المتحكم فيها 
ات ف  غبر  الحساسية المتغبر

ي تعمل عن طريق إضعاف المجال  -الت الحث لآلمبارسر 
ات النر امنة ذات  -تعويض حساسية المتغبر ي اآلالت المبر 

التحكم االتجاهي ف 

 . المغناطيس الدائم. 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AVijay+Vittal
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AJames+D.+McCalley
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3APaul+M.+Anderson
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AA.+A.+Fouad
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References: 

- Masmoudi, Ahmed, Control Oriented Modelling of AC Electric Machines, Springer, 2018 
- Jacek Kabziński, “Advanced Control of Electrical Drives and Power Electronic Converter”, Springer 2017. 

- J. Pyrhonen, V. Hrabovcova, R. Scott Semken, Electrical Machine Drives Control: An Introduction, 1st ed, 

Wiley; 2016. 
 

ELE731 اسم المقرر  نظم وقاية متقدمة كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0  3 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي تحريريامتحان  50   

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي نظم الحماية المتكاملة تنظيم 
حيل والتحكم  -المكونات المادية ف  حماية النظم   -تطبيقات المرحالت للموجات العابرة  -نظام البر

الحماية المسافية بمساعدة  -تطبيقات المعالجات الدقيقة واألتمتة الفرعية  -من الصواعق والزيادات المفاجئة والحاالت العابرة 
أنظمة الحماية الحديثة لمنظومات القدرة الذكية المشتملة عىل نسب عالية من مصادر الطاقة   -التكيفية نظام الحماية  -اقل و الن

نت األشياء  -المتجددة  الحماية من الصواعق لمنظومات التوليد   -تقنيات وتطبيقات حماية الشبكات المصغرة الذكية باستخدام إنبر
 باستخدام طاقة الرياح 

References: 

- J. Ekanayake,J. Karunanayake , V. Terzija  “Modern Power System Protection”, Wiley, 2020. 
- Z. Q. Bo et al., Protection and Control of Modern Power Systems, Springer, 2016 

 

ELE751 اسم المقرر  الطرق الرقمية للمجاالت الكهرومغناطيسية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0  3 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي التحليل العددي: الكهربية الساكنة والمغناطيسية الساكنة؛ تصنيف طرق الحل، أساليب المعادلة التكاملية  
استعراض ومقدمة ف 

تكراري؛  الأحادية وثنائية األبعاد: الحل  المنتهيه) ثنائية وثالثية األيعاد(، طريقة البوافر المرجحة و بناء النظام، طريقة الفروق 
أحادية وثنائية األبعاد: الدوال   المنتهيهالعنارص  رسم المجال، األسطح المتساوية الجهد، طريقةخرائط حسابات مجال للفجوات؛ 

بيعية، التشابك؛ بناء وتجميع كبر  عىل ا رص لمعادلة الموجة؛ ا، مصفوفة العنالنظام الخطية والبر
 يةط الحدو رسر لتطبيق والبر

ي  النطاق طريقةباستخدام 
( لمعادالت ماكسويل؛ استخدام الدائرة  FEM) المنتهيهرص االعن طريقة(، FDTD) المنتهيهق و لفر لالزمن 

 (. MPIEة ذات اإلمكانات المختلطة )يتكاملحل المعادلة ال( لPEEC)الجزئية رص االمكافئة للعن
. 

References: 

- Matthew N. Sadiku, Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB, 3rd Edition, CRC Press, 2015. 
- Lawrence N. Dworsky, Introduction to Numerical Electrostatics Using MATLAB, Wiley-IEEE Press, 2014 

- Atef Z. Elsherbeni, Veysel Demir, The Finite-Difference Time-Domain Method for Electromagnetics with 
MATLAB® Simulations, 2nd Edition, Scitech Publishing, 2015 

 

ELE712 اسم المقرر  إعادة هيكله نظم القوى الكهربية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0  3 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م أعمال   البر تحريريامتحان    

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

، إعادة الهيكلة: المفاهيم والنشأة، المنافسة عىل مستوى التوليد إجماال ، التوليد  التقليدية منظومة القوى الكهربية هيكل ومعمارية  
ي االنظمة المهيكلة، 

ي االنظمة  الموزع ونظم التخزين، منظومات التوليد والنقل ف 
منظومات التوزي    ع ف  االنظمة المهيكلة، بيع التجزئة ف 

ي نظم القوى المهيكلةالنقل  المهيكلة بالكامل، تخصيص مفاقيد 
البنية التحتية للشبكات التقليدية، تقادم موثوقية الخدمة و  - ف 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Janaka+B.+Ekanayake&text=Janaka+B.+Ekanayake&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jayasiri+Karunanayake&text=Jayasiri+Karunanayake&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Vladimir+Terzija&text=Vladimir+Terzija&sort=relevancerank&search-alias=books
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ي  التشغيل اتوتعقيدالكىلي ظالم اإل 
 -فتوح ومكونات تكلفة التسعبر من نظام النقل نقل الوصول الم -النظم المهيكلة وغبر المهيكلة  ف 

ايد عىل أساس  -طرق التسعبر     التكلفةتسعبر النقل المبر 
 

References: 

- P. S. Varma, S. Velamury, Power System Deregulation, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017 

- A. Creti, F. Fontini, "Economics of Electricity: Markets, Competition and Rules", Cambridge University Press, 
2019. 

 

ELE762 اسم المقرر  تصميم اآلالت الكهربية )2(  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 3 -  ساعات التدريس

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0  50 50 

 المحتوى 

ي    -االبعاد األساسية لالالت الدوارة  –ملفات االالت الكهربية  –مقدمة إىل تصميم اآلالت الكهربائية  اختيار التحميل الكهرئر
ي   المحركات الحثية:  -المواصفات القياسية لآلالت الكهربية  -االعتبارات الحرارية  -والمغناطيىسي النوعي 

معادلة الخرج للمحرك الحنر
حسابات الممانعة  -تصميم العضو الدوار ذو النوع الملفوف  -تصميم قضبان العضو الدائر وكذلك المجاري  -األبعاد الرئيسية  -

امنة: معادالت ا - المنتهيهتصميم المحركات الحثية باستخدام طريقة العنارص  -المغناطيسية للفقد المغناطيىسي    -لخرج اآلالت المبر 
ي والمغناطيىسي المناسب لآللة   تصميم   -تصميم عضو االستنتاج  -تصميم اآلالت ذات االقطاب البارزة  -اختيار التحميل الكهرئر

امنة باستخدام طريقة  - تحديد عدد االمببر لفات لدائرة المجال المغناطيىسي عند الحمل الكامل –العضو الدوار  تصميم اآلالت المبر 
 يهالمنتهالعنارص 

References: 

- V. Rajini and V. Nagarajan, Electrical Machine Design: Pearson Education India, 2018. 

- Alexander Gray, Electrical Machine Design: The Design and Specification of Direct and Alternating Current 
Machinery, Forgotten Books Publisher, 2018 

 
ELE713 اسم المقرر  إدارة نظام القوى  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 0 3 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

وتشغيل سوق الكهرباء ، التسعبر والنمذجة والمحاكاة لسوق الكهرباء ، تقييم سوق الكهرباء ، تخطيط  ةتصميم وهيكل مقدمة ،

ي ظل نظام سوق الكهرباء ، سوق الكهرباء ف  الشبكة المستقبلية ، 
الشبكات ، منافسة البيع بالتجزئة: إمداد    احتقانالنقل ف 

ي تعتمد  ائد منافسة التجزئة ، ، تقييم فو بالطاقة الكهربية للمستهلكير  النهائيير  
ي توليد الطاقة ، األسواق النر

االستثمار األمثل ف 

ي مقابل األسواق ذات آليات مكافآت القدرات ، تحليل آليات مكافآت القدرات ، االحتباس الحراري وأسواق 
عىل الطاقة فقط ف 

ي نظام الكهرباء
 .الكهرباء ، تكامل مصادر الطاقة المتجددة ف 

 

References: 

- J. Lin, F. Magnago “Electricity markets: theories and applications”, IEEE Press series on power 
engineering, Wiley 2017. 

- A. Cretì, F. Fontini, “Economics of Electricity: Markets, Competition and Rules”, Cambridge University 
Press, 2019. 
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ELE714 اسم المقرر  نظم تخزين الطاقة كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 0 3 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

توليد الطاقة اليوم المسبق والمناقصة ل ة، جدولمنظومة القوىتشغيل لتخطيط و مقدمة ، نمذجة أنظمة تخزين الطاقة 
اتيجية تشغيل المجمعةم تخزين الطاقة المتجددة ونظ الطاقة  مع مولدات المجمعة م تخزين الطاقةنظ، العطاءات المكررة واسبر

ام الوحدة مع  دد  وجود نظم تخزين الطاقة ، التدفق األمثل للطاقة مع وجود نظالمتجددة ، البر  ي البر
م تخزين الطاقة ، التحكم ف 

ي ة ، دمج نظة االستجابنظم تخزين الطاقة رسيعوجود الثانوي لنظام الطاقة مع 
شبكة النقل ،  م تخزين الطاقة عىل نطاق واسع ف 

 .م تخزين الطاقة الموزعةالتخطيط األمثل لنظ
References: 

- Zechun Hu , “ Energy Storage for Power System Planning and Operation ”, Wiley 2020 . 
- Fu-Bao Wu, Bo Yang, Ji-Lei Ye, Grid-Scale Energy Storage Systems and Applications, Academic Press, 

2019 
- Michael Sterner, Ingo Stadler, "Handbook of Energy Storage: Demand, Technologies, Integration", 

Springer, 2019 

 

 

 



 

  

 الخامس: الباب 

 قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت



  المنصورة جامعة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

ونيات واالتصاالت   78 الباب الخامس: قسم هندسة االلكتر

 

   دبلوم العلوم الهندسةبرنامج 
 
ونيات  تخصص ف  واالتصاالتهندسة االلكتر

نامج   وصف التر

ونيات واالتصاالت تزويد الطالبب بالمعرةالة والمهالارات  دبلوم العلوم الهندسيةالهدف من برنامج  ي هندسة اإللكتر
ف 

ي م الالالالالالالا  
ي تنالالالالالالالمم التحليالالالالالالالم وتنويالالالالالالالت اينظمالالالالالالالة والينالالالالالالال يم واإلنتالالالالالالالا  و الالالالالالاليانة التط يقالالالالالالالات المختلوالالالالالالالة ف 

العميقالالالالالالالة الالالالالالالالير

ونيات وهندسة االتصاالت  .  وذلكاإللكتر ة إىل وظيوة معينة أو تس يم درجة الماجستتر  يؤدي مباشر
 

 ري    ج برنامج الدبلومجدارات خ

امج لالال  العامالالة ال الالداراتباإلضالالاةة إىل  ونيالالات  ،الهندسالالية دبلالالوم العلالالومتر ي الالأ أي ينالالوي  الالجيالالالالج دبلالالوم هندسالالة اإللكتر

 واالتصاالت قادًرا عىل: 

 توةتر المعرةة العملية للطبب من  ب  المعامم الحديثة مع التدر  المستمر.  .1

ي بير  الطبب من  ب  م  .2
اء البارزين لق الوعي الوي  ات  ا ة من الختر رات ، من  ب  الزياحاض 

ي  الصناعية والتدريأ
 المصانع.  ف 

ي  .3
وتقديم ايوراق الونية   الندوة،توةتر الور ة لتحسير  مهارات الطبب وكواءاتهم من  ب  المناركة ف 

كات ذات السمعة الطيبة.  ي الشر
 وأعما  المناريالالالالع دا م الحرم ال امعي وف 

ي الم االت التننولوجية  تط يق المبادئ ال .4
علمية والهندسية لحم المنكبت متعددة التخصصات ف 

ونيات واالتصاالت   المرتبطة باإللكتر

ي تطوير معرةتهم المواهيمية، من  ب  تعزيز مصادر المعلومات مثم  .5
توةتر الورص للطبب للمساعدة ف 

نت،ومراةق الو و  إىل  المنتبة،  إلخ.  اإلنتر
 

نامج الدبلومه األساسية والمتقدمة Benchmarkالمعياري )الدليل   ( لتر

نت  الجامعة   الدرجة  العنوان عىل االنتر

   دبلوم shorturl.at/eqFSW معهد الدراسات اإلدارية والهندسية، الهند 
 
ونيات ف واالتصاالت هندسة اإللكتر  

 

 

  

https://imesedu.in/one-year-diploma-in-electronics-and-communication-engineering/
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ونيات واالتصاالت   79 الباب الخامس: قسم هندسة االلكتر

 

ونيات واالتصاالتبرنامج    هندسة االلكتر
 
 ماجستتر العلوم ف

نامج   وصف التر

ي اتيسالالالاب معرةالالالة متقدمالالالة كالالو  أنظمالالالة االتصالالالاالت السالالاللكية والبسالالاللكية 
تتمثالالم أهالالالداف برنالالالامج درجالالالة الماجسالالتتر ف 

ونيالالالالة الحاليالالالالة مالالالالع أكالالالالد  المهالالالالارات  ي واينظمالالالالة اإللكتر
لتصالالالالميمها وتطويرهالالالالا و الالالاليانتها مالالالالن أجالالالالم إعالالالالداد الخالالالالجي ير  ف 

ي التعلم مالد  
ونيات واالتصاالت، مع القدرة عىل االنخراط ف  ي هندسة اإللكتر

وظائف ناجحة أو دراسات متقدمة ف 

ونيات وهندسة االتصاالت.  ي م ا  اإللكتر
 الحياة ف 

 

 جدارات خري    ج برنامج الماجستتر 

، ي الالالالالالأ أي ينالالالالالالوي  الالالالالالجيالالالالج برنالالالالالالامج ندسالالالالالالة المنصالالالالالالورةه ميالالالالالالع بالالالالالالرامج الماجسالالالالالالتتر ل العامالالالالالالة ال الالالالالالداراتاإلضالالالالالالاةة إىل ب

 عىل: الماجستتر تخصص 
ً
ونيات واالتصاالت قادرا  هندسة اإللكتر

ي م ا  هندسة  .1
القدرة عىل تصميم المنونات وايجهزة واينظمة لتل ية االكتياجات المحددة ف 

ونيات واالتصاالت  ضمن القيود المحددة.   ،اإللكتر

افالقدرة  .2 ونيات واالتصاالت باكتر ي م ا  اإللكتر
 . عىل تحديد و ياغة وكم المنكبت ف 

ونيات  .3 ي ممارسة اإللكتر
القدرة عىل استخدام تقنيات ومهارات وأدوات الهندسة الحديثة بنكم ةعا  ف 

 . واالتصاالت 

نامج الماجستتر Benchmarkالدليل المعياري )  ( لتر

نت  الجامعة   الدرجة  العنوان عىل االنتر

ونيات واالتصاالت shorturl.at/sHMQZ جامعة سيينا، إيطاليا   اإللكتر
 
 ماجستتر ف

جامعة لويزفيل، الواليات المتحدة 
 األمريكية 

shorturl.at/nGH45 
  الهندسة الكهربائية وهندسة  

 
ماجستتر ف

 الحاسبات

 

 

 

 

 

  

https://electronics-communications.unisi.it/en
https://engineering.louisville.edu/academics/departments/electrical/
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  برنامج دكتوراة الفلسفة 
 
ونيات واالتصاالت هندسة ف  االلكتر

نامج   وصف التر

ي يهالالالالالالالالدف برنالالالالالالالالامج دكتالالالالالالالالورا  
ي م الالالالالالالالا  هندسالالالالالالالالة  ف 

ونيالالالالالالالالات واالتصالالالالالالالالاالت إىل تالالالالالالالالوةتر تالالالالالالالالدريأ متعمالالالالالالالالق ف 
هندسالالالالالالالالة اإللكتر

ي والسالالاللو  
 عالالالىل التونالالتر اي الالالىلي والسالاللو  المهالالالي 

كالالتر 
ونيالالات واالتصالالالاالت يالالؤدي إىل أكروكالالالة دكتالالورا ، مالالالع التر اإللكتر

ي ومهالالالارات االتصالالالا  والوهالالالم التحلالالاليىلي الواسالالالع للت الالالارب المتقدمالالالة 
والنظجيالالالة والحاسالالالوسية ايسالالالاليأ والقالالالدرة اي الالالبفر

اتهم المهنيالة للت هالم  نالامج إىل تزويالد الطالبب بور الة تطالوير معالارةهم و التر عىل إجراء البحو  المسالتقلة. يهالدف التر

ي التدريس والبحث والصناعة. 
 لن م منا أ قيادية ف 

 

 جدارات خري    ج برنامج الدكتوراه

 الالالدكتورا  ي الالأ أي ينالوي  الجيالالالالج برنالامج ،هندسالة المنصالورة دكتورا الال  ميالع بالالرامج العامالة ل ال الداراتاإلضالاةة إىل ب

ي 
ونيات واالتصاالت )  تخصص ف   ( قادًرا عىل: ECEهندسة اإللكتر

ونيات واالتصاالت بناًء عىل معلومات محدودة ومتناقضة.  .1 ي م ا  اإللكتر
 كم مناكم محددة ف 

ونيا  .2 ي م ا  اإللكتر
 . ت واالتصاالتتوليد أةكار ومقارسات جديدة لحم المناكم ف 

اف .3  . التع تر عن ايةكار وكرق عرضها باكتر

ونيات   .4 ي م ا  اإللكتر
ي التدريس و / أو البحث ف 

ي ايوساط ايكاديمية ف 
الت هم لن م منا أ قيادية ف 

 . واالتصاالت 

ي البحث والتطوير الصناعي )  .5
 . ( R & Dالت هيم لن م منا أ قيادية ف 

نامج الدكتوراه( Benchmarkالدليل المعياري )  لتر

نت الجامعة   الدرجة  العنوان عىل االنتر

ي الهندسة الكهجسائية shorturl.at/sxCU1 هارةارد للهندسة، الواليات المتحدة ايمجينية 
 دكتورا  ف 

ونيات واالتصاالت shorturl.at/esyJO ال امعة ايمجينية ، القاهرة ، مرص ي اإللكتر
 دكتورا  ف 

ونيات واالتصاالت shorturl.at/ahmrG جامعة برنو للتننولوجيا ، الينيك ي اإللكتر
 دكتورا  ف 

 

 

 

 

 

 

 

https://gsas.harvard.edu/programs-of-study/all/electrical-engineering
https://sse.aucegypt.edu/departments/electronics-communications
https://www.vutbr.cz/en/students/programmes/programme/6643
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BAS511  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نظجية اكتماالت متقدمة 

ECE512  م يات  100 50 10 40 3 8 3 4 2 0 2 تط يقات التر
ECE521  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 نظم االتصاالت الرقمية 

ECE531  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 الدوائر المتكاملة الرقمية 

ECE513  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 رياضيات هندسية متقدمة 
ECE541  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 متقدمة رقمية معال ة إشارات 

ECE551 100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 هندسة الموجات المينرووية 
ECE513  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 اتصا   ومهاراتل ة ةنية 

 

 (600)قائمة بمقررات المستوى 
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ECE625 
ي موضوعات مختارة 
هندسة   ف 

   االتصاالت
2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 

ECE635 
ي موضوعات مختارة 
هندسة   ف 

ونيات    االلكتر
2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 

ECE611  ي
وع بحي   100 -  *30 70 - 8 3 5 2 2 1 مشر

ECE621 100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 البسلكية المتقدمة  االتصاالت 

ECE622  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 المتقدمة االتصاالتشبكات 
ECE623 100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 الخلوية المتقدمة االتصاالت 

ECE624 100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 البرصية المتقدمة االتصاالت 

ECE631 
تصميم الدوائر المتكاملة  

 التناظجية 
2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 
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ECE632  ونيات الضوئية المتقدمة  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 االلكتر

ECE633  ونيات ية االلكتر  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 النانومتر

ECE634 ونيات الحالة الصلبة  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 الكتر
ECE651  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 نظم الهوائيات المتقدمة 

ECE652  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 النانوةوتونيات 
ECE641 100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 المتقدمة  معال ة الصور الرقمية 

ECE642  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 عىل اينماط والتعرفتعلم اآللة 

ECE612 
مهارات وأ بقيات البحث  

 العلمي 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

ECE653 
العددية ف   الطرق 

 الكهروم ناكيسية 
2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 

Discussion* 
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ECE 711  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 كرق االستمثا  المتقدمة 

ECE 751  ية  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 تننولوجيا الموجات الملليمتر

ECE 721  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 أمن النبكات 

ECE 741   100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 تحليم متقدم لل يانات 

ECE 752  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 برصيات الكم 

ECE 731  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 الووتونية الدوائر المتكاملة 

ECE732  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 تصميم دوائر متكاملة متقدم 

ECE 722 
شبكات االتصاالت البسلكية 

 المتقدمة 
2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 

ECE 712 
ي موضوعات متقدمة  
هندسة   ف 

ونيات واالتصاالت   االلكتر
2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 
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 وصف مخترص لمحتوي المقررات

 (500)المستوى 

BAS 511 اسم المقرر نظرية احتماالت متقدمة  كود المقرر 

 معتمدة ساعات  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

ات العنالالالوائيةا دالالالالة الكثاةالالالة االكتماليالالالةا التوزيعالالالات المختلطالالالةا النمالالالاذ   ي نظجيالالالة االكتمالالالاالتا المت الالالتر
ات مقدمالالالة ف  يالالالة للمت الالالتر

البارامتر
ي )مالالن جانالالأ واكالالد(ا مت الالتر البالالبس 

ي لوغاريتمي عالالاديا المت الالتر ايسي العنالالوائ 
ي جاوس عادي ا مت تر عنوائ 

العنوائيةا مت تر عنوائ 
ات العنوائية المستقلةا المت هالالات (ا تقجيأ ذو كدين تقجيأ بواسويا التقجيبات ال اوسيةا المت تر ي )أسي مزدو  ال ان ير 

 العنوائ 
ات العنالالوائية ا تحالالويبت المت هالالات العنالالوائيةا التوقالالع واالنالالدما  ا توقالالع ةضالالاءات العينالالة المنوصالالاللةا  العنالالوائيةا تحالالويبت المت الالتر
وطا التبالالالالاين والتوالالالالاوت واالرتبالالالالاط ا مصالالالالووةات االرتبالالالالاط والت الالالالايرا أنالالالالواع العمليالالالالات  توقالالالالع ةضالالالالاءات العينالالالالة المسالالالالتمرة ا التوقالالالالع المشالالالالر

ي وكسالالالالاب التواضالالالالم والتكامالالالالم والتحلالالالالما نظجيالالالالة الحالالالالد المركالالالالزيا اينظمالالالالة والضوضالالالالاء وتقالالالالدير الطيالالالالف ا العنالالالالوائيةا التقالالالالارب ال
عنالالالالوائ 

 إكصاءات كاةية وتقدير المعامبت. 
References: 

- John J. Shynk “Probability, Random Variables, and Random Processes: Theory and Signal 
Processing Applications”, John Wiley & Sons, 2013 

- Richard Durrett, “Probability: Theory and Examples”, Cambridge Series in Statistical and 

Probabilistic Mathematics, 4th Edition. 

 

ECE512 مجيات كود المقرر  اسم المقرر تطبيقات التر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

كم المسائم الهندسيةا برامج الكم يوترا بيئة الحوسبة التقنية للماتببا القيود الحسابيةا الدوا  الجياضية: اإلككام والدقةا ملوات 
M  النصالاليةا اي طالالاء والتصالالحي ا علالالم المثلثالالات وايرقالالام المركبالالةا المصالالووةات والعمليالالات عليهالالاا قالالدرات رسالالم المصالالووةاتا تمثيالالم

ا العوامالالم العبقيالالة والمنطقيالالةا اإلشالالارة ومعال تهالالا  ي
ينا رسالالم الالالدوا ا تحليالالم ال يانالالاتا توليالالد رقالالم عنالالوائ  ورسالالمهاا الالالدوا  ذات مت الالتر

ي الوظالالالالالالالائف المعرةالالالالالالالة مالالالالالالالن قبالالالالالالالم المسالالالالالالالتخدما تحليالالالالالالالم إشالالالالالالالارة الكالالالالالالالبما المت هالالالالالالالات 
ي التالالالالالالالدةق والحلقالالالالالالالاتا عبالالالالالالالارات التحديالالالالالالالد ف 

الالالالالالالالتحكم ف 
ا كلالالالالالو  أنظمالالالالالة المعالالالالالادالت ا لخطيالالالالالةا كالالالالالم المنالالالالالكبت التط يقيالالالالالة: كركالالالالالة الروسالالالالالوتا تركيالالالالالأ المنحالالالالالي  والمصالالالالالووةات وال الالالالالتر الخالالالالالاي

يالالة والميسالالاميةا كسالالاب  واالسالالييواءا التواضالالم والتكامالالما النصالالوص والوقالالت والتحويالالم القاعالالدي وعمليالالات البالالتا كالالم المعالالادالت ال تر
 .  التواضم والتكامما ال تر الخاي

References: 

- Stephen Chapman, “Matlab Programming for Engineers”,4th Edition, Thomson, 2008. 
- Stephen J. Chapman, “MATLAB Programming with Applications for Engineers”, Cengage Learning, 

2013. 
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ECE521 اسم المقرر نظم االتصاالت الرقمية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

تحليالالالالم ةورييالالالالال  لألشالالالالالارات واينظمالالالالالةا نظجيالالالالالة االكتمالالالالالاالت واسالالالالالتدال  بالالالالالايزيا العمليالالالالالات العنالالالالالوائيةا نظجيالالالالالة المعلومالالالالالاتا نظجيالالالالالة تالالالالالرمتر  
ال يانالالالالالات بالالالالالدوي ةقالالالالالدا نظجيالالالالالة تالالالالالرمتر  القنالالالالالاةا قالالالالالانوي سالالالالالعة المعلومالالالالالاتا نظجيالالالالالة أ الالالالالت العينالالالالالاتا التكمالالالالاليم المصالالالالالدرا  وارزميالالالالالات ضالالالالال   

ا تعالالديم دلتالالاا تالالرمتر  الخالال ا المسالالتقببت  ي
ا تصالالوية التأل الالؤ باي طالالاء لتقليالالم التنالالرارا تعالالديم شالالورة النالالبل التبالالايي  ي

والتو الاليف اإلكصالالائ 
امنا تقنيالالالالات التعالالالالديم ب ز  دد المالالالالثىل باسالالالالتخدام الكنالالالالف المالالالالتر  امنا تقنيالالالالات التعالالالالديم ب زاكالالالالة الالالالالتر اكالالالالة الطالالالالور باسالالالالتخدام الكنالالالالف المالالالالتر 

ا ارسالالالا  االشالالالارات عالالالتر قنالالالوات  امنا التعالالالديم ب زاكالالالة الطالالالور التبالالالايي   
امنا تقنيالالالات التعالالالديم المتعامالالالد غالالالتر المالالالتر  

باسالالالتخدام الكنالالالف المالالالتر
ق ايسالالالاسي بالالالدوي تنالالالوي ا ارسالالالا  االشالالالارات عالالالىل النطالالالاق المحالالالدودا التالالالدا م بالالالير  الرمالالالوزا نبضالالالة نينويسالالالت المالالالثىلي لنقالالالم بيانالالالات النطالالالا

ا الو الالو  المتعالالدد بتقسالاليم  ي للقنوات البسلكية عجيضة النطاقا إشارات الطيالالف المنيشالالر
القنوات ذات الخووتا التو يف اإلكصائ 

 النورة. 
References: 

- J. G. Proakis, Digital Communications, 4th edition, McGraw Hill, 2001 
- S. Haykin, Communication Systems, 4th edition, Wiley, 2001. 

 

ECE531 اسم المقرر الدوائر المتكاملة الرقمية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ا تصالالأليع الالالدوائر المتكاملالالة نالالوع  ا قواعالالد التصالالميما العقالالد بالالير  المصالالمم ومهنالالدس العمليالالاتا  CMOSمقالالاييس جالالودة التصالالميم الالالرقمي
انزستور  ا تصميم التر ي

ي  MOSFETت ليف الدوائر المتكاملةا تصميم الصمام الثنائ 
السالالعة  -ا محاكالالاة الالالدائرةا معالالامبت التو الاليم ال يالالي 

: السالالالالاللو  CMOSالسالالالالاتنا أداء عالالالالالاتس  CMOSللسالالالاللكا عالالالالالاتس  SPICEوالمقاومالالالالة والمحانالالالالالةا نمالالالالاذ  ايسالالالالالب  الكهجسائيالالالالة ا نمالالالالالاذ  

ا الطاقالالالالالة والقالالالالالدرة وتالالالالال  تر الطاقالالالالالةا تصالالالالالميم  ا تصالالالالالميم المالالالالالزالج والمسالالالالال بت  CMOSالسالالالالالاتنا تصالالالالالميم  CMOSالالالالالالديناميلي الالالالالالديناميلي
 ننائيالالة االسالالتقرارا منه يالالة الساتنةا تصميم المزالج والمس بت الدينامينيةا كجيقة لتحسير  الدوائر التتابعية ا الدوائر التتابعيالالة غالالتر 

التصالالالميم القالالالائم عالالالىل الخبيالالالاا نهالالالج التنويالالالت القالالالائم عالالالىل المصالالالووةةا الطويليالالالات السالالالعويةا الطويليالالالات المقاومالالالةا الطويليالالالات الحثيالالالةا 
 تقنيات الجس  المتقدمة. 

References: 

- J. Rabaey, A. Chandrakasan and B. Nikolic,” Digital Integrated Circuits: A Design Perspective,” 2nd 
Edition, Prentice Hall, 2003. 

- Neil Weste and David Harris,” CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 3rd or 4th 

Edition. 

 

ECE513 اسم المقرر رياضيات هندسية متقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

م يالالاتا التقجيبالالات وأ طالالاء التقجيالالأا أ طالالاء االقتطالالاع  م الالة والتر النمتجالالة الجياضالالية وكالالم المنالالكبت الهندسالاليةا نظالالرة عامالالة عالالىل التر
(ا الطالالرق الموتوكالالة )التنالالرار ال سالالالي   وسلسالاللة تالالايلورا كالالرق التصالالحي  )الطالالالرق الرسالالومية، كجيقالالة التقسالاليم، كجيقالالة الموضالالالع الخالالاك 



  المنصورة جامعة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

ونيات واالتصاالت   85 الباب الخامس: قسم هندسة االلكتر

 

امجا  -للنقاط الثابتة، كجيقة نيوتن  ات الحدودا موقع ال الالتر مالالع كالالزم الالالتر راةسوي، أنظمة المعادالت غتر الخطية(ا الحوسبة مع كثتر
 LUدراسالالة كالالالالة: تصالالالميم دائالالالرة كهجسائيالالالة ا كجيقالالة غالالالاوس للحالالالتفا أنظمالالالة المعالالالادالت غالالتر الخطيالالالةا كجيقالالالة غالالالاوس جالالالورداي ا تحليالالالم 

يالالالالة  م يالالالالات  تط يالالالالق المعالالالالادالت ال تر يالالالالة الخطيالالالالة مالالالالع كالالالالزم التر وعنالالالالس المصالالالالووةةا تحليالالالالم اي طالالالالاء وكالالالالالة النظالالالالام ا المعالالالالادالت ال تر
ي دوائر المقاومةا تحسير  أكادي الُبعد غتر مقيدا تحسير  متعدد ايبعاد غتر مقيدا التحسير  المقيدا 

الخطية عىل التيارات وال هود ف 
 ئرةا انحدار أقم المجسعاتا االسييواء. نقم الطاقة القصو  للدا

References: 

- Steven C. Chapra, Raymond P. Canale,” Numerical Methods for Engineers,” 7th Edition, McGraw-
Hill Education, 2015. 

- Steven Chapra, “Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists,” McGraw-

Hill Higher Education, 2006. 

 

ECE541 اسم المقرر معالجة إشارات رقمية متقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ة مالالع الالالالزمن ) (ا أنظمالالة الالالالزمن LTIإشالالارات الالالزمن المتقطالالالعا أنظمالالة الالالزمن المتقطالالالعا تحليالالم أنظمالالة الالالالزمن المتقطالالع الخطيالالة ال الالالتر مت الالتر
وتط يقالال   Zالمتقطع المو وةة بواسطة معادالت الوروقا تنويت أنظمالالة الالالزمن المتقطالالعا ارتبالالاط اإلشالالارات الزمنيالالة المتقطعالالةا تحويالالم 

ددي لانظمالالة الخطيالالة الثابتالالة ) LTIعالالىل تحليالالم أنظمالالة  دد إلشالالارات الالالزمن المتقطالالعا  صالالائص الم الالا  الالالتر (ا اسالالت ابة LTIا تحليالالم الالالتر
دد ينظمالالة  دد ينظمالالة  LTIالتر ا  DFTا اينظمالالة العنسالاليةا أ الالت العينالالات واعالالادة بنالالاء اإلشالالاراتا  صالالائص  LTIا مرشالالحات انتقائيالالة للالالتر
شالالالي  (ا IIR(ا هياكالالالم أنظمالالالة االسالالالت ابة البمحالالالدودة )FIRا هياكالالالم أنظمالالالة االسالالالت ابة المحالالالدودة ) DFTالخطيالالالة القائمالالالة عالالالىل  كالالالرق التر

ددا معال الالالة اإلشالالالارات الرقميالالالة المتعالالالددةا  IIRا تصالالالميم مرشالالالحات  FIRتصالالالميم مرشالالالحات  مالالالن المرشالالالحات التناظجيالالالة ا تحالالالويبت الالالالتر
و  المرشالالالالحات الرقميالالالالةا التأل الالالالؤ الخالالالالاي والمرشالالالالحات الخطيالالالالة المالالالالثىلا مرشالالالالحات تط يقالالالالات معال الالالالة اإلشالالالالارات متعالالالالددة المعالالالالد  ا بنالالالال 

 التنيف. 
References: 

- Proakis & Manolakis,” Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications,” 4th 
Edition, Prentice Hall, 2003. 

- Simon Haykin,” Modern Filters,” Macmillan Publishing Company, 1989. 

 

ECE 551 اسم المقرر هندسة الموجات الميكرووية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 
 مقسمات ومقارنات القدرة –دوائر رس  ومرشدات الموجات المينرووية  -الدوائر المينرووية المستوية    –الدوائر المينرووية  تحليم  

وويالالة المتكاملالالة    -عناض المالالواد ال الالتر م ناكيسالالية   –مرشحات الموجات الدقيقة  – ي الالالدوائر المينرويالالة   -الالالدوائر المنتر
الضوضالالاء ف 

ات المينرووية والمازكات والمتبتبات  -  تصميم المنتر
References:  
- Frank Gustrau, RF and Microwave Engineering, Fundamentals of wireless communications. 

 
  



  المنصورة جامعة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

ونيات واالتصاالت   86 الباب الخامس: قسم هندسة االلكتر

 

ECE 513 االتصال  ومهاراتلغة فنية  كود المقرر  اسم المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

عالالالالرك الكتابالالالالة عالالالالىل الويالالالالأ  )تصالالالالميم  -المراجالالالالع   -الكتابالالالالة الونيالالالالة    -ايسالالالاللوب ايمثالالالالم للكتابالالالالة   -الوعالالالالالة القالالالالراءة  – مهالالالالارات الدراسالالالالة
كالالات ايبحالالا   -الطباعالالة وايدوات   – الالوحات الويالالأ (  تقالالديم ايبحالالا   –المقالالاالت والرسالالائم ( -متطلبالالات بعالالل المسالاليندات  )مقتر

ي المؤتمرات 
 ف 

References: 

- Adair, John. Effective Communication. London: Pan Macmillan Ltd., 2003. ❑ Ajmani, J. C. Good 
English: Getting it Right ... . 

- Hasson, Gill. Brilliant Communication Skills. Great Britain: Pearson. Education, 2012. ❑ Hughes, 
Shirley ... . 

- Raman, Meenakshi & Sangeeta Sharma. Technical Communication: Principles and Practice. 

 

 (600)المستوى 

ECE611 كود المقرر   
وع بحث   اسم المقرر مشر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
2 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
30 0 70 0 

 المحتوى  

ي ذلك تقجير مونق ومحاكاة النتائج والعرك التقديمي 
ونيات واالتصاالت بما ف  ي م ا  اإللكتر

تنمم م االت  -الدراسة والبحث ف 

  -االتصاالت البسلكية  - -االتصاالت البرصية  -االتصاالت الخلوية  -الدراسة عىل سبيم المثا  ال الحرص: االتصاالت البسلكية 

النبكات المعرةية المعرةة  -أمن النبكات  -شبكات الكم يوتر  -شبكات أجهزة االسينعار البسلكية  -االتصاالت الساتلية 

م يات  ونيات -تصميم الدوائر المتقدمة  -تصميم الدوائر المتكاملة الرقمية   -التناظجية – تصميم الدوائر المتكاملة -بالتر  اإللكتر

ونيات الضوئية  -النانوية  ونيات الط ية الحيوية  -اإللكتر ونيات الحالة الصلبة  -اإللكتر انينار  -الضوئيات النانوية  -الضوئيات  -إلكتر

ي والموجات 
نت   -تحليم الصور الط ية  -معال ة الصور  -معال ة اإلشارات الرقمية  -نظجية المعلومات  -المينروويف  -الهوائ  إنتر

 التعرف عىل اينماط وتعلم اآللة  -الحسابات الكمومية  -التعلم العميق   -ت ميع الطاقة  - (IOT) ايشياء

References: 

- Egyptian Knowledge Bank: Books, Journals, Theses, and proceedings 

- Google Scholar: Books, Journals, Theses, and proceedings  

- IEEE transactions and conferences  

 

ECE631 اسم المقرر تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ونيالالة  -المعال ة والتخطي  للدوائر المتكاملة  -أجهزة الدوائر المتكاملة والنمتجة  دد للالالدوائر اإللكتر مضالالخمات الت تيالالة  -است ابة التر

دد العجيل  -المرتدة  المنظمالالات  -المراجالالع  -الت تية  -( ايساسي op-ampالين يىلي )تصميم وتعويل المنتر  -مضخمات نطاق التر



  المنصورة جامعة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

ونيات واالتصاالت   87 الباب الخامس: قسم هندسة االلكتر

 

تصالالالالالالميم وسنالالالالالالالاء الالالالالالالدوائر المقارنالالالالالالالة  -التحليالالالالالالم الخالالالالالالالاي ونمتجتالالالالالالة  –تحليالالالالالالم ونمتجالالالالالالالة الضوضالالالالالالاء  -ايجهالالالالالالزة والالالالالالالدوائر ننائيالالالالالالالة القطالالالالالالأ  -

(comparators )- دوائالالالر العينالالالالة واالنتظالالالالار(sample and hold) -  دوائالالالالر  -قالالالالت المسالالالالتمر مرشالالالالحات الو  -الالالالالدوائر عالالالالتر الخطيالالالالة

 -أساسالاليات تحويالالم ال يانالالات  - (switched capacitorتقطعالالة )دوائالالر المنثوالالات الم -إشارات الوقت المنوصم  -المضخم التواضىلي 

 -( A / Dلتحويالالم التنالالاظري إىل رقالالمي )ل Nyquistمحالالوالت معالالد   -( D / Aلتحويالالم الالالرقمي إىل تنالالاظري )ل Nyquistمحوالت معالالد  

محاكالالاة  - CMOSأجهالالزة ودوائالالر  -( phase locked loopsطالالور)الالحلقالالات مقولالالة  -(oversamplingالح الالم ) محالالوالت ت الالاوز 

ي تصميم  ُمستحد ال – لدوائر المتكاملة التناظجيةامقدمة يدوات برامج تصميم  -الدوائر التناظجية 
 لدوائر المتكاملة التناظجيةاف 

References: 

- Baker, R. Jacob. CMOS: circuit design, layout, and simulation. John Wiley & Sons, 2019. 

- Martins, Ricardo, Nuno Lourenço, and Nuno Horta. Analog Integrated Circuit Design Automation. 

Springer, 2017. 

- Gray, Paul R., and Robert G. Meyer. "Analysis and design of analog integrated circuits." (2017). 

- Johns, David A., and Ken Martin. Analog integrated circuit design. John Wiley & Sons, 2008. 

 

ECE632 ونيات الضوئية المتقدمة كود المقرر  اسم المقرر االلكتر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ي أدلة الموجات -ايشعة والحزم الضوئية 
  -العازلة الضوئية وايلياف البرصية  (waveguides) االنينار واليننيم والتتبتب ف 

ر نظجية  -تواعم اإلشعاع واينظمة الترية  -المرنانات البرصية  ر المحددة  -التتبتب باللتر  ي ايلياف  -أنظمة اللتر 
  -الينيت ف 

ي  -الكاشوات المتكاملة  -البرصيات غتر الخطية 
ر  -اندما  الحامم  -الصمام الثنائ  ي البرصي يشعة اللتر 

 أ طاء و -التعديم الكهجسائ 

SNR  ي اينظمة البرصية
ات الضوئية  -ف  ونية البرصية  -الخبيا النمسية  -السائلة أجهزة ومواد البلورات  -تحليم المنتر الدوائر اإللكتر

ر  -تواعم الضوء والصوت  -المتكاملة  ر أشبا  المو بت: النظجية والتط يقات  -تط يقات اللتر  ر جدار الكم  -لتر  البرصيات  -لتر 

اةقة: النظجية والتط يقات ونية الضوئية  -  المتر ونيات الضوئية  مقدمة يدوات -محاكاة الدوائر اإللكتر م يات المتعلقة باإللكتر   –التر

ونيات الضوئية ُمستحد ال  ف  علم اإللكتر

References: 

- Jixiang Yan, Optical Electronics: An Introduction, Series: De Gruyter Textbook Together with 
Tsinghua University Press, 2019, DOI: https://doi.org/10.1515/9783110500608  

- Yoshimura, Tetsuzo. Optical Electronics: Self-Organized Integration and Applications. CRC Press, 

2012. 

- Amnon Yariv and Pochi Yeh, Photonics: Optical Electronics in Modern Communications (The Oxford 
Series in Electrical and Computer Engineering) 6th Edition, 2007 

- Yariv, Amnon. Optical electronics. Saunders College Publ., 1991. 

 

ECE633 ية  كود المقرر ونيات النانومتر  اسم المقرر االلكتر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ونيات النانوية  ية لتقنية   - CMOSتقنية  –أساسيات اإللكتر ددات  -المنثوات النانوية  -CMOSالنمتجة النانومتر أنظمة وأجهزة التر

ونية   Terahertz - ف  نطاق وي المورد  -أجهزة التصميم باستخدام تقنية كور اينواق اإللكتر ونيات  -ترانزستورات اإللكتر اإللكتر

https://doi.org/10.1515/9783110500608


  المنصورة جامعة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

ونيات واالتصاالت   88 الباب الخامس: قسم هندسة االلكتر

 

ونية الكمومية  -النانوية باستخدام المو بت الوائقة  ونيات ال زيئية  - الكمومية ال زيئية ذاتية الين يم –ايجهزة اإللكتر  -اإللكتر

ية  –ال وانأ الميكانينية الكمومية  ية  - العيوب النانومتر المقاومة التاتجية   - ال سيمات النانوية  - الطبقات النانومتر

(Memristors)-   تط يقات اينابيأ ال راةيألية  -أجهزة ال راةير   -إعداد ال راةير  و صائص   -التاترة النانوية  –مواتي  المقاومة

ترانزستورات شبنة اينابيأ  -تصأليع ترانزستور اينابيأ النانوية الكجسونية  -نية نمتجة ترانزستور اينابيأ النانوية الكجسو  -النانوية 

المنطق الم نطيسي   -تط يقات ايسب  النانوية  -تصأليع ايسب  النانوية   -أنظمة النانو الزائدة  -النانوية الكجسونية العنوائية 

ونيات دورانية ) - النانوي ي ك -( Spintronicsإلكتر
ونية النانوية  -النانوية – نمتجة ايجهزة -أ النانو مقدمة ف    -محاكاة الدوائر اإللكتر

ونيات النانوية   م يات المتعلقة باإللكتر ونيات النانوية -مقدمة يدوات التر ي اإللكتر
 الُمستحد  ف 

References: 

- Raza, Hassan. Nanoelectronics Fundamentals: Materials, Devices and Systems. Springer, 2020.  
- Ismail, Razali, Mohammad Taghi Ahmadi, and Sohail Anwar, eds. Advanced nanoelectronics. CRC 

Press, 2018.  
- Puers, Robert, Livio Baldi, Marcel Van de Voorde, and Sebastiaan E. Van Nooten, eds. 

Nanoelectronics: Materials, Devices, Applications, 2 Volumes. John Wiley & Sons, 2017. 
- Morris, James E., and Krzysztof Iniewski, eds. Nanoelectronic device applications handbook. CRC 

Press, 2017. 
- Weiner, R. (Ed.). (2005). Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic 

Materials and Novel Devices. Wiley-VCH.. 
 

ECE634 ونيات الحالة الصلبة كود المقرر  اسم المقرر الكتر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ي للترات 
وئ  كيأ اإللكتر اتيأ الدورية  -الخصائص البلورية للمواد الصلبة  -ذرة الكجسوي  -التر ي   -التر

ونات ف  كركة موجات اإللكتر

ي ميكانيكا الكم  -المواد 
ي البلورات  -مقدمة ف 

وي وم موعة الطاقة ف  أشبا    -المقاومة السل ية  -نظجية الناقم  -هياكم اإللكتر

كيأ وااللتصاق واينواق  -ة عند التوازي المو بت المت انس  انزستورات ذات الت نتر   -االن راف ، االنينار والتوليد واعادة التر
التر

ي 
انزستورات ننائية القطأ -الميدائ  ة - (MOS) أجهزة أشبا  المو بت من أتسيد الولز -التر ات الميدانية والقصتر نموذ    -الت نتر

ونيات الحالة الصلبة  -توةتر الطاقة النمسية  -ناظجية والرقمية ال هاز وت نتر  عىل الدوائر الت محاكاة الدوائر   -تط يقات إلكتر

ونية الصلبة  ونيات الحالة الصلبة  -اإللكتر م يات المتعلقة ب لكتر ونيات الحالة الصلبة -مقدمة يدوات التر ي علم إلكتر
 الحديث ف 

References: 

- Van der Ziel, Aldert. Solid state physical electronics. Prentice Hall, 2018. 

- Papadopoulos, Christo. "Solid-State Electronic Devices." Undergraduate Lecture Notes in Physics, 

New York, NY: Springer New York (2014). 
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ونيات واالتصاالت   89 الباب الخامس: قسم هندسة االلكتر

 

ECE641 اسم المقرر المتقدمة معالجة الصور الرقمية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ي معال ة الصور الرقمية  -الرقمية أساسيات معال ة الصور 
تحويم شدة   -مقدمة عن ايدوات الجياضية ايساسية المستخدمة ف 

ي معال ة الصور الرقمية fuzzyاستخدام تقنيات ضبابية ) -اإلضاءة والمرشحات المكانية 
دد  -( ف  ي م ا  التر

استعادة  -المرشحات ف 

معال ة  -ض   الصور والعبمات المائية  -معال ة الصور الملونة  -اي ر  الموي ات وتحويبت الصور  -الصور واعادة بنائها 

ات  -الصور  محاذاة -  (active contourالتحديد نن  ) -كنف الحواف   -ت زئة الصورة  -الصور المورةولوجية    -استخرا  المتر 

ي  -تصأليف نم  الصورة  م ة المتوازية  -كرائق التصوير الطير محاكاة عمليات الصور  -( pythonباستخدام )معال ة الصور والتر

م يات لتحليم ومعال ة التصوير الرقمي   -الرقمية وتقنيات المعال ة  ي معال ة الصور الرقمية  -ممارسة أدوات التر
 الُمستحد  ف 

References: 

- Chityala, Ravishankar, and Sridevi Pudipeddi. Image processing and acquisition using Python. CRC 

Press, 2020. 

- Gonzalez, Rafael C., Richard Eugene Woods, and Steven L. Eddins. Digital Image Processing Using 

MATLAB 3rd edition, 2020. 

- Gonzalez, Rafael C., Richard Eugene Woods, Digital Image Processing (4th Edition) 4th Edition, 

2017 

 

ECE642 اسم المقرر عىل األنماط والتعرفتعلم اآللة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

اف  ي التعرف عىل اينماط  -التعلم اآلىلي  -التعلم غتر الخاضع للرقابة  -التعلم تحت اإلشر
  -التعلم العميق  -النبكات العصبية ف 

ي  -المجسعات الص ر  المرجحة  -االنحدار الخاي  -النبكات العصبية التبةيوية 
التعرف   - Netwonكجيقة  -االنحدار اللوجسير

آالت مكاةحة ناقبت الدعم.  -آالت مكاةحة ناقبت الدعم   - تنعيم الببس -النماذ  الخطية المعممة  -عىل اينماط اإلكصائية 
Kernels -  النبكات العصبية- K-Means. GMM (non EM) -  تقنيات التعرف   -تحليم المنونات ايساسية  -تعظيم التوقعات

ي  -منكلة التعرف عىل الصور  -عىل اينماط والتعلم اآلىلي لمعال ة الصور وتحليلها 
استخرا   -تقنيات البحث  -التعرف المكائ 

ات  محاكاة تقنيات التعرف عىل  -التعرف عىل اينماط والتعلم اآلىلي باستخدام بيثوي  -رؤية الماتينة  -التكاء اال طناعي  -المتر 
م يات للتعرف عىل اينماط والتع  -اينماط والتعلم اآلىلي  ي التعرف عىل اينماط وتعلم اآللة -لم اآلىلي ممارسة أدوات التر

 التقدم ف 
References: 

- Alpaydin, E. (2020). Introduction to machine learning. MIT press. 

- Fu, King-Sun. Applications of pattern recognition. CRC press, 2019. 

- Mohri, Mehryar, Afshin Rostamizadeh, and Ameet Talwalkar. Foundations of machine learning. 

MIT press, 2018. 

- Raschka, Sebastian, and Vahid Mirjalili. Python machine learning. Packt Publishing Ltd, 2017. 
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ونيات واالتصاالت   90 الباب الخامس: قسم هندسة االلكتر

 

ECE 635 موضوعات مختارة  كود المقرر  
 
ونيات ف  اسم المقرر هندسة االلكتر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 

ونيات.  ي م ا  هندسة اإللكتر
ي ممنن اي سيتم ا تيار محتو  المقرر كم ةصم دراسي من التطورات الحالية ف 

من الموضوعات الير
ونيات وأجهزة أشبا  ييناولها المقرر اي  ونيات وأجهزة االسينعار الحيوية والتقنيات الناشئة والكتر المو بت تقنية النانو لأللكتر

ونيات عالية  ونية عالية الشعة. تح يم وتكامم اإللكتر ذات ة وة الحزمة العجيضة ومنطق ودوائر عالية ايداء لانظمة اإللكتر
ياء ونمتجة أجهزة ا.   الشعة واينظمة الميكانينية البرصية. ةتر   النانو و التتر

References: 

- Anantram, M.P., Lundstrom, M.S. and Nikonov, D.E., 2008. Modeling of nanoscale devices. 

Proceedings of the IEEE, 96(9), pp.1511-1550. 

- Bakir, M.S., King, C., Sekar, D., Thacker, H., Dang, B., Huang, G., Naeemi, A. and Meindl, J.D., 2008, 

September. 3D heterogeneous integrated systems: Liquid cooling, power delivery, and 

implementation. In 2008 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (pp. 663-670). IEEE . 

- Viveros, R.D., Zhou, T., Hong, G., Fu, T.M., Lin, H.Y.G. and Lieber, C.M., 2019. Advanced one-and 

two-dimensional mesh designs for injectable electronics. Nano letters, 19(6), pp.4180-4187 . 

- Borlase, S. ed., 2016. Smart grids: infrastructure, technology, and solutions. CRC press. 

- Peng, C., Sun, H., Yang, M. and Wang, Y.L., 2019. A survey on security communication and control 

for smart grids under malicious cyber attacks. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: 

Systems, 49(8), pp.1554-1569 . 

 

ECE 625 موضوعات مختارة  كود المقرر  
 
 اسم المقرر هندسة االتصاالت ف

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 

ي م ا  هندسة االتصاالت
نمتجة اإلشارة لبتصاالت السمعية  . سيتم ا تيار محتو  المقرر كم ةصم دراسي من التطورات الحالية ف 

والبرصية. تحليم المنهد للمحتو  السمعي البرصي. التعلم اآلىلي للمعال ة السمعية البرصية. تمثيم بيانات ةعا  ونماذ  متورقة 
: النمت

ً
، ولكن  سينمم عادة جة  لبتصا  السمعي البرصي. قد يعتمد ا تيار الموضوعات إىل كد ما عىل اهتمامات المناركير 

ي اينظمة الخلوية ، وأنظمة  MIMOاإلكصائية وتحليم قنوات الخ و ، وأنظمة 
، وتنوتر الزمكاي ، وتقنيات الو و  المتعدد ف 

ي اينظمة البسلكية.   -اإلرسا  االنتهازية والتعاونية ، والتدا م 
 شبكات السلكية محدودة ، وتنييف االرتباط ف 

 

References: 

- Karthika, R. and Balakrishnan, S., 2015. Wireless communication using Li-Fi technology. SSRG 

International Journal of Electronics and Communication Engineering (SSRG-IJECE), 2(3), pp.32-40 . 

- Vahdat-Nejad, H., Ramazani, A., Mohammadi, T. and Mansoor, W., 2016. A survey on context-

aware vehicular network applications. Vehicular Communications, 3, pp.43-57 . 

 
  



  المنصورة جامعة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

ونيات واالتصاالت   91 الباب الخامس: قسم هندسة االلكتر

 

ECE 621 اسم المقرر االتصاالت الالسلكية المتقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ي االتصاالت البسلكية والتقنيات ذات الصلة. سينيسأ الطبب ةهًما  
ي عدد من الموضوعات المتقدمة ف 

يوةر هتا المقرر المعرةة ف 
ا لمواضيع مثم 

ً
. سيتم زيارة   القناة البسلكية والنمتجة وتقدير سعة و صائص تو يف متعمق القناة وتقنيات التعديم الرقمي

دد( والتدا ممواضيع معقدة مثم الخ و وتقن ي الطاقة.  يات التنوع )مثم الوقت والمكاي والتر
ي الخط  والتحكم ف 

وترمتر  التحكم ف 
ي تمت

ي    وائف االنينار،كيف  المتعدد،ت طيتها تننيم الحامم  تنمم الموضوعات المتقدمة اي ر  الير
ي ، تقنيات الهوائ 

الهوائ 
 المخرجات المتعددة.  التكية ، أنظمة االتصاالت متعددة المد بت / 

References: 

- Savo G. Glisic, Advanced Wireless Communications: 4G Technologies, ISBN: 978-0-470-86777- 27 
April 2004 

- Karun Rawat, Patrick Roblin, Shiban Kishen Koul, Bandwidth and Efficiency Enhancement in Radio 
Frequency Power Amplifiers for Wireless Transmitters, April 2020 

 

ECE622 اسم المقرر شبكات االتصاالت المتقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

الهدف من هتا المقرر هو تطوير ةهم بعل التقنيات ايساسية المستخدمة لنمتجة وتحليم شبكات االتصا . ، سيتناو  المقرر 
ي النبكات الحالية. ومع ذلك ، سيتم استخدام 

وتوكوالت المستخدمة ف  تطوير ايدوات التحليلية والنماذ  المواهيمية ف  و ف التر
وتوكوالت الحالية لتو  ضي  المواهيم. يتم استخدام هت  ايدوات التحليلية لتحليم أداء النبكات المختلوة. ايضا المحتو   بعل التر

كز  النبكات عالية  - SS7بروتوكو   -كبقة ارتباط ال يانات  - OSIنموذ   -مثم هيكلة شبكات الكم يوتر  عىل الموضوعاتستر
نت  -جودة الخدمة  -الشعة  م يات  -النبكات الواسعة  -التوزيالالالالع بروتوكوالت -بروتوكو  اإلنتر أماي  -النبكات المعرةة بالتر
 النبكات. 

References: 

• D. Bertsekas and R. Gallager, Data Networks, Prentie Hall, 2nd edition, 1992 

• B. Hajek, Notes for ECE 567: Communication Network Analysis, available on-line 

• Selected Journal Articles and supplementary notes. 
 

ECE623 اسم المقرر االتصاالت الخلوية المتقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ي العقد 
ي االقتصاد العالمي ، ومن المتوقع أي تقود تطورات هائلة ف 

أنظمة االتصاالت المحمولة من بير  القطاعات ايشع نمًوا ف 
القادم. تستخدم أنظمة االتصاالت المحمولة الحديثة م موعة من تقنيات االتصاالت البسلكية المتقدمة وتقنيات / بروتوكوالت 

إىل ت طية عدد  يهدف المقرر لية ال ودة وعالية ال ودة لم موعة متنوعة من التط يقات المحمولة. النبكات لتقديم  دمات عا
ي المستقبم

ها ف  ي أنظمة االتصاالت المحمولة الحديثة أو من المتوقع نشر
ي يتم استخدامها إما ف 

 من المواهيم المتقدمة الرئيسية الير
القدرة عىل تحليم  -النبكات: نتائج التعلم للموضوع:  LTE-Advancedو  LTEو  UMTSسيتناو  الموضوعات و ف وتحليم 

وتوكوالت و واجهات االتصا  ينظمة االتصاالت المحمولة.  القدرة عىل تحليم ونمتجة وتط يق   -وتصميم وتنويت أكد  ال ي  والتر
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ونيات واالتصاالت   92 الباب الخامس: قسم هندسة االلكتر

 

 االتصاالت المتنقلة المتقدمة التقنيات. 
References: 

• Rony Kumer SAHA, Advanced mobile communications, July 2016 
 

ECE624 اسم المقرر االتصاالت البرصية المتقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ي تعزز ايداء واإلنتاجية اإلجمالية لنظام النقم البرصي ، والمواضبت المتعلقة بعملية هندسة 
التقنيات وايساليأ المتقدمة الير

ي المتقدم ، وتعويل 
، وادارة الب طية. سيتم و ف كدود الكواءة  PMDالنظام. تنمم الموضوعات تعويل الينيت اللوئ 

مثم معادلة تورسو ، تصحي  الخط  ايمامي والينوتر المنور. تألسيقات اليننيم المتقدمة ، مثم الطيوية وكتلك تقنيات تحقيقها ، 
ياء  OFDMمختلف اليننيبت متعددة المستويات و  ، وتقنيات الينوتر المقيدة المناسبة للتعامم مع ايلياف غتر الخطية. الوتر 

ي والتبديم متعدد النطاقات. مواضيع الكامنة وراء تضخيم المعلمات ، وكتلك تط يقها عىل الت دي د البرصي ، وتحويم الطو  الموجر
ي تديرها الينيت solitonونقم  solitonأ ر  تنمم 

ي  -الكاشوات و    الير
ي الضوئ 

ر  -االنصهار الحامم  -الصمام الثنائ  التحوير  -اللتر 
ي 
ي اينظمة البرصية  SNRاي طاء و  -البرصي الكهجسائ 

ات ا -ف  الخبيا   -أجهزة ومواد البلورات السائلة  -لضوئية تحليم المنتر
ونيات الضوئية  -النمسية   الدوائر المتكاملة لأللكتر

References: 

• Milorad Cvijetic, Advanced Optical Communication Systems and Networks, 16 Dec 2020  
 

ECE651 اسم المقرر نظم الهوائيات المتقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

ي  
ي بالتوصيم. تتم مراجعة تحويبت ةوريي  وتط يقها عىل نظجية الهوائ 

يتم دراسة التقنيات المتقدمة البزمة لتحليم أنظمة الهوائ 
ي كم المعادالت التكاملية ايساسية باستخدام وظائف أساس  

وتوزيالالالالع الصويف. يتم دراسة كجيقة الوروق الزمنية واستخدامها ف 
. يتم تقديم تقنيات مثم  Sommerfeldلهوائيات التصحي  من كيث التكامبت النبيهة بال  Greenمختلوة. يتم  ياغة وظائف 

اي  ي يتم تناولها الكهروم ناكيسية الحسابية ، والموجات الميشسة والسطحية ، واالقتر
تكامم نقطة الش . تنمم الموضوعات الير

ائ    –يقة العزوم وتط يقها ف  الهوائيات السلكية كج ايضا تيناو  موضوعات المقرر  . Floquetالمتباد  ، وأنماط  هوائيات الشر
  -المصووةات المنوصلة وهوائيات ةتحة العدسة  -تحليم وسناء مصووةات الهوائيات  -هوائيات الموجات المينرووية -الدقيقة

ي هوائيات القرويالدليم ال  -االنحراةات وكجيقة التصويأ  -الهوائيات اي طناعية وهوائيات الدانييم الممهدة   . موجر
References: 

• Henrik Asplund David Astely Peter von Butovitsch Thomas Chapman Mattias Frenne Farshid, 

Ghasemzadeh Måns Hagström Billy Hogan George Jöngren Jonas Karlsson Fredric Kronestedt Erik 

Larsson, advanced antenna systems, june 2020. 

• , Modern Antenna Systems, 2017 
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ECE 642 اسم المقرر النانوفوتونيات كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

الخصائص النانوةوتونية للمواد المصنعة هندسيا )العواز ، أشبا  المو بت، والمعادي(. تحديد الم ا  -النانوةوتونياتمقدمة ف  
ر -القجيأ وتط يقات  أساسيات معادالت ماتسويم وتواعم الضوء مع المواد   -الحساسات(  -الكاشوات-تط يقات النبائ  ) اللتر 

اتيأ الووتونية و االلياف البرصية ذات  ودراسة الينيت والخصائص الكهروم ناكي ية. كما تتضمن دراسة التر اتيأ النانومتر سة للتر
اتيأ الووتونية والدوائر النانوةوتونية والمعادي البرصية والمواد المصنعة ذات معامبت االننسار السالب  مثم مواد الميتا   التر

اتيأ النانو ببزمونك. كما ي ا هتا المقرر أكد  ما  .تو لت إلي  ايبحا  ف  النانوةوتونياتوالتر
References: 

- Paras N. Prasad, Nanophotonics, March 2004 
- Sergey V. Gaponenko, Introduction to nanphotonics, 2012 
 

 

 

 

  

ECE 612 اسم المقرر العلم  مهارات وأخالقيات البحث  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
القراءة الوعالة ، ايسلوب ايمثم للكتابة ، الكتابة الونية ، المراجع ، عرك الكتابة عىل الويأ )تصميم  وحات الويأ( ، الطباعة 

كات ايبحا  ، المقاالت والرسائم( ، تقديم ايبحا  ف  المؤتمرات    LaTexاستخدام -وايدوات ، متطلبات بعل المسيندات )مقتر
  أ بقيات البحث العلم وكقوق الملكية الونجية  – م مهارة العرك والتوا–

 
References: 

- Hansrudi Lenz, Scientific ethics and publishing conduct, Feb 2014 

ECE 653 كود المقرر  
 
 اسم المقرر الكهرومغناطيسيةالطرق العددية ف

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 
ائ  الدقيقة -الطيف  كرق التحليم  -كرق التقجيأ -الوراغات ذات المقياس –ةراغات المت هات  كجيقة  -تحليم مرشدات الشر

كجيقة العناض  -كجيقة العناض المحددة وتط يقاتها ف  االنينار الموج   -العزوم وتط يقاتها ف  الهوائيات ومرشدات الموجات
ائ   -السطحية وتحليم  طوط التو يم  .الدقيقةكجيقة الوروق ف  النطاق الزمي  وتط يقاتها ف  هوائيات ومرشدات الشر

References: 

- Mattew N. O. Sadiku, Numerical Electromagnetics with MATLAB, 3rd. ed. 2020 
- C. Neal Stewart Jr., Research Ethics for Scientists: A Companion for Students, John Wiley & Sons, 

Ltd, sep. 2011. 

https://www.researchgate.net/profile/Hansrudi_Lenz
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Stewart%2C+C+Neal+Jr


  المنصورة جامعة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 
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 (700) المستو 

 

 
  

ECE 711 اسم المقرر طرق االستمثال المتقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 

 Leastمناكم االستمثا  المنوصلة والمتصلة: مناكم التصأليف والتعلم )م موعات محدبة ، الدوا  محدبة ، أمثلة عىل 
squares ،LASSO  ،SVM الحد ايقىص للتدةقات والحد ايدئ  للقطع ، الحد ايقىص للقطع ، الحد ايدئ  للم موعة ، )

و  المتدر  للدوا  السل سة والمحدبة بقوة ، التأل ؤ باستخدام: المستقلة ، الظروف المثالية للمناكم العامة والمحدبة ، كجيقة الت  
 وارزميات ايغل ية ،  وارزمية التحديث بواسطة ايوزاي المضاعوة ، تط يقات عىل  وارزمية التحديث بواسطة ايوزاي 
ي ، واإلسقاط نت ، مقدمة عن االستمثا  المنوصم ، الدوا  واالستمثا  تحت النموذجر ،  المضاعوة ، التحسير  والتعلم عتر اإلنتر

م ة شب    - Lagrangianننائية  - Karush-Kuhn-Tuckerوةصم المستويات، وم موعات متعددة السطوح ، وظروف  التر
ي  -المحددة   ي - وارزميات التقجيأ  -التعقيد الحسائر

  وارزميات التحسير  التطوري  -التحسير  متعدد ايهداف  -االستمثا  العنوائ 
References: 
- Yang, X.S., 2018. Optimization techniques and applications with examples. John Wiley & Sons. 
- Boyd, S., Boyd, S.P. and Vandenberghe, L., 2004. Convex optimization. Cambridge university press. 

ECE 751 ية كود المقرر  اسم المقرر تكنولوجيا الموجات الملليمتر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 
ية  ي تقنية الموجات المليمتر

ية  -مقدمة ف  الهياكم اإلرشادية والو بت ال ينية عند ترددات  - صائص اتصاالت الموجات المليمتر
ية  ية  -الموجات المليمتر ية  -نطاقات الموجات المليمتر ية وتصميمها ،   -انينار الموجات المليمتر الهوائيات عند الموجات المليمتر

ية    -المنونات السل ية:  -هوائيات السط  العلوي ، الهوائيات القرنية ، والهوائيات المنخوضة المظهر منونات الموجات المليمتر
ية ،  diplexers أجهزة المنونات الألنطة:  -محوالت الوضع العمود ، المنونات اله ينة ، والهياكم اي ر  عند الموجات المليمتر

دد باستخدام ية ومضاعوات التر ية   -دايود  GaAs Schottky  بكات الموجات المليمتر تصميم وتصأليع منونات الموجات المليمتر
ية أجهزة الم-جهاز استقبا  التحويم المباشر  -م  - ية  -وجات الملليمتر ية  -نمتجة القنوات الملليمتر   -أنظمة الموجات الملليمتر

ية -موازنة الضوضاء  ي الموجات الملليمتر
ية  -الضخمة  - MIMO تصميم هوائ  اإلرسا    -منكبت تصميم الموجات الملليمتر

 MMW النمتجة والتحليم لتقنية -االت اهي 
References: 
- Rappaport, T.S., Heath Jr, R.W., Daniels, R.C. and Murdock, J.N., 2015. Millimeter wave wireless 

communications. Pearson Education. 
- Va, V., Shimizu, T., Bansal, G. and Heath Jr, R.W., 2016. Millimeter wave vehicular 

communications: A survey. Foundations and Trends® in Networking, 10(1), pp.1-118 . 
- Liu, D., Pfeiffer, U., Grzyb, J. and Gaucher, B. eds., 2009. Advanced millimeter-wave technologies: 

antennas, packaging and circuits. John Wiley & Sons 
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ECE 721 اسم المقرر أمن الشبكات كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 
امن  -امن نظام ويندوز -د و  ومعرةة كجيق قوائم التحكم  - IPبناء وتحليم كزمة -المتقدم   TCP/IP-اساسيات امن النبكات

نت وشبنة المعلومات الدولية-نظام ليننس  تصميم وسناء كوائ    -اساسيات دةاعات النبكات-كرق واشكا  اله وم -امن االنتر
-اساسيات الينوتر -  لق سياسات االماي –تحليبت المخاكرة -تحليم وسم التد بت  -IDSتصميم  -VPNتنوين  -السد النارية

يد  -كلو  اليس يم-اساسيات القياسات الحيوية-  PKIاساسيات ومباد ء ا -الوسم والتوقيع الرقم-التامير  والتونيق القو  التر
وئ  االمن االمن -شبكات التحاليم ال نائية-االمور القانونية المن النبكات-و تط يقات  PKIكلو  ا  -كلو  تنوتر الملوات-االلكتر

نت االشياءةيما يخص القوانير  والضواب   -تخطيطات استمرارية العمم ومواجهة المخاكر والكوار -يائ  الوتر   االموراالمنية النتر
 .واالسيثمارت

References: 
- Forouzan, B.A., 2007. Cryptography & network security. McGraw-Hill, Inc. 

- Network Security: Current Status and Future Directions, Christos Douligeris, Dimitrios N. Serpanos – 

2007 . 

- Network Security, Firewalls and VPN, J. Michael Stewart – 2013 

ECE 741 اسم المقرر تحليل متقدم للبيانات كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 
ات االكصائية-االكصاء يساسياتمراجعة  اب  واالضمحب  الخا -تحليبت الورضيات -الوتر تصميم الت ارب معامم واكدة   -التر

االضمحب  الخا وال تر   -تلخيص ال يانات وعرضها -اليات التعامم مع ال يانات الضخمة-تحليم ال يانات الضخمة -او عدة عوامم 
التعامم مع  -تصميمات التخطي   -اش ار القرار-الت ميع  -ضمحب  المنطفر اال -التصأليف-ا تيار المود  او التصميم – ا 

نمتجة   –العاملية  ANOVAا   – ANCOVAتحليبت الت اير  -ANOVAمقارنة المتوسطات -ال يانات من  ب  المخططات 
تحليم  –لتخطي  نمتجة ا  -عصف التخطي  –تعلم التخطي   –ك يعية كنمتجة المسارات ونمتجة المعادالت ال نائية 

تحليبت ال يانات الضخمة -تحليبت ال يانات الضخمة و وارزميات التواز   –تحليبت ميسلسبت الزامكاي  –ميسلسبت الوقت 
نت او الوقير  م ة المتوازية  –تحليبت ال يانات الضخمة و كم الحساسية للمحلية  –و التعلم االونبين او عىل االنتر تط يقات -التر

 م ا  تعلم االلة وتميتر  االنماطتحليم 
 .معال ة الل ة الط يعية  -ال يانات ف 

References: 
- Advanced Statistical Methods for the Analysis of Large Data-Sets, Agostino Di Ciaccio, Mauro Coli, 

Jose Miguel Angulo Ibanez – 2012 . 

- Dietrich, D., 2015. Data science and big data analytics: Discovering, analyzing, visualizing and 

presenting data. John Wiley & Sons 
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ECE 752 اسم المقرر برصيات الكم  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 
رو العمليات البرصية المتمانلة   –عمليات كنف وتحديد الووتوي  –الط يعة الكمية للووتوي  –الو ف الكم للبرصيات واللتر 

ر والبرصيات ال تر ضوئية  دد  –الحاالت المتمانلة و المض وكة لم ا  االشعاع واللتر  ر اكاد  التر   –مصادر الووتوي الواكد  -اللتر 
الو ف الكم   -الينوتر  –االنتقا  االئ   -الحوسبة الكمية –مولدات الحالة المض وكة -يد للبرصيات التتر   -عدادات الووتونات 

اتساع واشكا  الخطوط  –معدالت االنتقا   -معامبت ايألنتير   –االنتقاالت االشعاعية  –والكبسيل لبشعاع الكهروم ناكيس 
ر ( تن تر الموجات المتناهية القرص والموجات   –الطيوية  ر والمتر   LASER and MASERالضوئية بواسطة االنبعا  االشعاع )اللتر 

ازات و اوضاع  تواعم الضوء مع  -الحاالت المتمانلة  -ت ميع وةرد الووتونات –اكصائيات الووتونات   -وما يخصها من  واص واهتر 
ودن-دقة الوقت  –تراتأ الحاالت المتمانلة ومصووةة الكثاةة  –المادة  الم ا  الضعيف -عمليات الرنير  - ر المعتمدة معادلة شر

ازات رائر -ومعامبت ايألنتير  
  –الح رات الضوئية -الترات ف  الح رات او الو وات  –والتث ي   Rabi'sالم ا  الوتر  و اهتر 

بذوا  القو  وت ارس  الكهرودينامينية الكمية ل -Purcell'sتانتر -االنبعا  التلقائ  والضعيف المحدود  -ازدوا  الترات والح رات
يد    –العملية   .الوخاخ الكهروم ناكيسية -Dopplerتط يقات التتر

References: 
- Ficek, Z. and Wahiddin, M.R., 2014. Quantum optics for beginners. CRC Press. 
- Fox, M., 2006. Quantum optics: an introduction (Vol. 15). OUP Oxford. 

ECE 731  اسم المقرر الدوائر المتكاملة البرصية المقرركود 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 
نظجية المرشد الموجر  -الدوائر والو بت   -اساسيات مباد ء تن يم االجهزة الووتونية واساسيات تصميمها الألنظ والخامم

تصأليع ايجهزة   -تصميم دوائر متكاملة ةوتونية  –تقنيات اجهزة االستقبا  واالرسا  الضوئية -تقنيات التبديم الضوئ   -الضوئ  
  –( ينظمة وسيانات االتصاالت PICsالدوائر المتكاملة الووتونية )  -تقنيات ايجهزة المتكاملة الووتونية نظجية و  -المتكاملة الووتونية 

إي ابيات وسل يات   - PICالخطوات رئيسية إلنتا   -مواد االنظمة و ا ة الووتونيات السلينونية وةوتونيات ةوسوات االنديوم 
PIC – ميم والتحديات للتط يقات الناشئة ، مثم النبكات العصبية و الووتونيات السلينونية و متطلبات التصLIDAR تط يقات .

كة  ي الحوسبة عالية ايداء  - Lumerical Incالووتونيات باستخدام أدوات المحاكاة من شر
  -تط يق الووتونيات السلينونية ف 

Lumerical  و ،FDTD  و ،INTERCONNECT  المحاكاة( و(Klayout   يحة والتحقق منهالتصميم وتخطي  ا  لشر
References: 
- Coldren, L.A., Corzine, S.W. and Mashanovitch, M.L., 2012. Diode lasers and photonic integrated 

circuits (Vol. 218). John Wiley & Sons. 

- Chrostowski, L. and Hochberg, M., 2015. Silicon photonics design: from devices to systems. 
Cambridge University Press 

ECE 732 اسم المقرر تصميم دوائر متكاملة متقدم كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 
  -المناهج البديهية للتصميم  -التقييمات الكمية لاداء  -النمتجة المدم ة لمحاكاة الدوائر  -ودوائرها   CMOSيجهزةمقدمة 
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 الكتم التناظجية اإلرشادية مثم مراكم كسأ النطاق العجيل ومضخمات -المتقدمة وننائية القطأ   MOSمعال ة تقنيات
transimpedance- ددات الراديو  تصميم الدوائر المتكاملة ل ونية الدقيقة  -تر أجهزة الكم يوتر   -تصميم ناسر  لاجهزة اإللكتر

المعال ات التحليلية والتقجيبية لسبمة اإلشارة وقضايا التوقيت ، وكتلك استهب  الطاقة.  -المستقبلية. تصاميم التاترة والمنطق 
ات تح يم ال هاز عىل أداء ال هزة والداوئر  تطور  -المقاومة المنخوضة لاجهزة ذات المقياس النانوي  الو بت ذات -ت نتر

- Kتقنية التو يم مثم التو يبت المعدنية والعواز  منخوضة ا   -وايسب  النانوية وال راةير    SOIالتننولوجيا المستقبلية مثم
ي ايبعاد

 .التكامم غتر متمانم نبئ 

References: 
- Baschirotto, Andrea, Pieter Harpe, and Kofi AA Makinwa, eds. Next-Generation ADCs, High-

Performance Power Management, and Technology Considerations for Advanced Integrated 

Circuits: Advances in Analog Circuit Design 2019. Springer Nature, 2019. 

- Gray, P.R., Hurst, P.J., Lewis, S.H. and Meyer, R.G., 2009. Analysis and design of analog integrated 

circuits. John Wiley & Sons. 

- Pavlidis, V.F., Savidis, I. and Friedman, E.G., 2017. Three-dimensional integrated circuit design. 
Newnes. 

ECE 722 اسم المقرر المتقدمةشبكات االتصاالت الالسلكية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى: 
اء ) ديقة ال يئة(الكواءة الطيوية وتعقيد التنويت ، وكواءة الطاقة ،  -نماذ  القنوات البسلكية  ي   -واالتصاالت الخرص 

تقنيات الهوائ 
الد و  المتعدد   -  OFDM- (MIMO)أنظمة متعددة المد بت متعددة المخرجات -مكاسأ تنوع ومضاعوة اإلرسا   -المتعددة 

  –بسلكية بروتوكو  التط يقات ال -النبكات المتخصصة  –شبكات ال يم الخامس -شبكات ال يم الرابع  -بتقسيم الوضاء 
اينظمة البسلكية الناشئة وتقنيات المراجع البسلكية:   -أماي المحمو   -المحمو    IPv6المحمو  و   IP-النبكات الينع ية 
ي ، 

بروتوكوالت التوجي   -تخصيص الطاقة والتحكم  -مراقبة النبنة وادارة الموارد بنواءة  -، إلخ  SDR  ،WRANالراديو المعرف 
تحليم أداء االتصاالت المستضاةة  -تسليم ايداء  -معد  التنيف   - (RRM)إدارة الموارد البسلكية البسلكية -كية للنبكات البسل 

نت البسلكية الحساسة للت  تر   QoSعن ُبعد ، توستر المقاييس ، مقاييس  .والتقنيات بناًء عىل متطلبات تط يقات اإلنتر
References: 
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ECE 712 موضوعات متقدمة  كود المقرر  
 
ونيات واالتصاالت   ف  اسم المقرر هندسة االلكتر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين عمىل    محاض 

 تمارين
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحان  شفوي م  تحريريامتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  
نت ايشياء ) -تط يقات شبنة المركبات  - Fi-Liاالتصاالت البسلكية القائمة عىل  ونيات القابلة للهضم  -( IOTإنتر اتصاالت  -اإللكتر

HAM -  اينظمة والتقنيات والتط يقات : ي
ة للوسائ  المتعددة  -ال يم القادم من اتصاالت الينيت الخلف  الحوسبة الك تر
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نت ايشياء   / LEOأنظمة اتصاالت السلكية برصية  -هوائيات مرنة قابلة للم   -ات اهات الحوسبة السحابية  -لتط يقات إنتر
MEO - نحو التكامم العميق   -شبكات الحوسبة متعددة المستويات  -الت لل يم القادم مخط  مناركة الطيف ينظمة االتصا

ونيات والضوئيات  ونيات عالية الشعة يجهزة اإلرسا  الضوئية السيلينونية  -لأللكتر ونيات ك ية كيوية تعمم بخبيا   -إلكتر إلكتر
ونيات الط ية الحيوية اينابيأ  -التعلم العميق لتحديات الرعاية الصحية  -الطاقة النمسية    -النانوية الكجسونية: منصة ةعالة لأللكتر

ونيات القابلة للحقن  -الدوائر المتكاملة غتر المت انسة نبنية ايبعاد  -أجهزة المقياس النانوي   -تقنيات النبكات التكية  -اإللكتر
ي النبكات التكية

انية ف   .اله مات السيتر
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ي هندسة الحاسبات ونظم التحكم تخصص )هندسة الحاسبات( 
 
 دبلوم العلوم الهندسية ف

 
نامج   وصف البر

هندسة الحاسبات العديد من األساسيات والتقنيات المتقدمة والمتطورة ف  مجال هندسة الحاسبات  يقدم برنامج دبلوم ف  
ي برنامج هندسة  سة دبلومادر وتهدف 

  عىل الوصول الطالب القدرة  يتكون لدى( 1اىل الوصول اىل األهداف التالية  الحاسباتف 
اك ف   ي مجال هندسة الو واالشتر

عىل متابعة واستكمال درجات علمية   والقدرةحاسبات ظائف ذات رؤية جيدة وطويلة ف 
( يتمكن الطالب من تقديم حلول للمشكالت بطريقة غتر مكلفة من خالل تطبيق نظرية وممارسات هندسة  2متقدمة بنجاح. 

ي التعلم مدى الحياة من خالل اإلكمال الناجح للدرجات المتقدمة ، والتعليم المستمر،3الحاسبات. 
أو  ( المشاركة ف 

ي آخر. الشهادات/التر 
 خيص الهندسي أو أي تطوير مهن 

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم
امج العامة الجدارات اىل باإلضافة ي هندسة   الهندسية العلوم دبلوم برنامج خري    ج يكون أن يجب دبلوم العلوم الهندسية، لتر

ف 
 عىل:  قادًرا  الحاسبات ونظم التحكم تخصص )هندسة الحاسبات(

 االحتياجات العملية اليومية للحياة. القدرة عىل التعامل مع  .1
 القدرة عىل تحليل البيانات وتطبيق األدوات التقنية والوصول إىل النتائج المطلوبة.  .2
 القدرة عىل إرساء أساس قوي للتعلم المبتكر واألفكار اإلبداعية ألنظمة التشغيل .3
 وتطبيقات اللوغاريتم ،هيكلة البيانات( اسياتأسو  الفعالةفهم )استخدام أنظمة إدارة قواعد البيانات إلدارة البيانات  .4
والجوانب البينية لألجهزة   مجال هندسة الحاسبات  ف   العملوالمهارات الالزمة فيما يتعلق ببناء   إدراك المعرفة .5

 الطرفية للكمبيوتر. 

ي هندسة الحاسبات ونظم التحكم تخصص )هندسة نظم التحكم( 
 
 دبلوم العلوم الهندسية ف

نامج وصف    البر
األساسيات والتقنيات المتقدمة والمتطورة ف  مجال هندسة   والحديث من يقدم برنامج دبلوم ف  هندسة التحكم الجديد 

ي األساسيات الرياضية والعلمية 1التحكم والهدف من برنامج دبلوم هندسة التحكم هو األهداف التالية 
( توفتر أساس سليم ف 

ي الصناعات 2مشكالت المتعلقة بهندسة األجهزة والتحكم. والهندسية لصياغة وحل وتحليل ال
( إلعداد الخريجير  للعمل ف 

ي 3األساسية / تكنولوجيا التحكم اآلىل الذين يكونون مسؤولير  ومتكاملير  مع المهارات المهنية. 
( إلعداد الخريجير  للمشاركة ف 

 لطويل.  األبحاث والدراسات العليا و / أو ليصبحوا رواد أعمال عىل المدى ا
 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

ي هندسة  
امج دبلوم العلوم الهندسية، يجب أن يكون خري    ج برنامج دبلوم العلوم الهندسية ف  باإلضافة اىل الجدارات العامة لتر

 قادًرا عىل:  الحاسبات ونظم التحكم تخصص )هندسة نظم التحكم(
ي المجاالت التكنولوجية المرتبطة بنظريات  تطبيق المبادئ العلمية والهندسية لحل المشكالت مت -1

عددة التخصصات ف 
 . التحكم اآلىل الحديثة

ي مجال فرعي متخصص من هندسة التحكم لتحليل وتقييم البحوث الخاصة بهم  -2
استيعاب وتوليف المعرفة الموجودة ف 

ي أنظمة هندسة التحكم بشكل نقدي
 وبحوث اآلخرين ف 

وصياغة ومراجعة األدبيات البحثية وتحليل المشاكل الهندسية المعقدة للوصول إىل استنتاجات  تحليل المشكلة: تحديد  -3
 موثقة باستخدام المبادئ األوىل للرياضيات والعلوم الطبيعية والعلوم الهندسية. 

ي  تصميم / تطوير الحلول: حلول التصميم للمشاكل الهندسية المعقدة وتصميم مكونات أو عمليات النظام ال -4 ي تلنر
نر

 االحتياجات المحددة مع االعتبار المناسب للصحة والسالمة العامة ، واالعتبارات الثقافية والمجتمعية والبيئية. 
ي  -5

استخدام األدوات الحديثة: إنشاء واختيار وتطبيق التقنيات والموارد والهندسة الحديثة وأدوات تكنولوجيا المعلومات بما ف 
 طة الهندسية المعقدة مع فهم القيود. ذلك التنبؤ والنمذجة لألنش 

 
 
 
 
 
 
 

 

ي هندسة الحاسبات ونظم التحكم تخصص )هندسة الحاسبات(  درجة دبلومللحصول عىل 
 
 العلوم الهندسية ف

 *54 -*52 - *51الفئات      من المقررات 500يسجل الطالب من مقررات المستوى 
 

ي هندسة الحاسبات   درجة دبلومللحصول عىل 
 
 )هندسة نظم التحكم( ونظم التحكم تخصصالعلوم الهندسية ف

 *54 -*53 - *51الفئات      من المقررات 500يسجل الطالب من مقررات المستوى 
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 هندسة الحاسبات 
 
 التحكم ونظمبرنامج ماجستبر العلوم الهندسية ف

 
نامج   وصف البر

امج ألنظمة الحوسبة والتحكم اآلىلي ،  هذا قدم ي ة لكل من عنارص األجهزة والتر
ً
نامج رؤية متوازن النسبية  وأساسيات التصميم التر

ي المجاالت   زيادة معرفةوالتطبيقات. ويعتمد عىل 
ي الرياضيات والعلوم والهندسة لضمان أن يكون لديك أساس سليم ف 

ف 
ي هذا المجال. الهدف من ب 

ي برنامج هندسة أنظمة الكمبيوتر والتحكم هو: المطلوبة للعمل ف 
 رنامج الماجستتر ف 

ي مجال الحاسب  .1
ات متخصصة ف  هندسة التحكم يتم من خاللها استخدام التقنيات المتقدمة  اآلىلي أو إنتاج ختر

 وتطبيقاتها 
ي مجاالت التطبيق المختلفة  .2

ي المشكالت ف 
)الحوسبة أو التحكم( وتطوير  إنتاج الباحثير  الذين يمكنهم التحقيق ف 
 الحلول الحسابية وتقييمها بشكل خالق. 

 تجهتر  الخريجير  بأساس قوي لمزيد من البحث واالكتشاف.  .3
 

 جدارات خري    ج برنامج الماجستبر 
ي الهندسة يجب أن يكون خري    ج برنامج ماجستتر العلوم ف  

هندسة  باإلضافة إىل الجدارات العامة لماجستتر العلوم ف 
 عىل: 

ً
 الحاسبات ونظم التحكم قادرا

ي مختلف موضوعات هندسة التحكم والحاسبات الحالية والمتقدمة.  .1
 امتالك معرفة واسعة ف 

استخدم األدوات المناسبة ومصادر متنوعة لتقييم وجهات نظر متعددة لتحليل المعلومات ودمجها إلجراء حجج   .2
 منطقية نقدية. 

اح تحسينات أن تكون قادًرا عىل  .3 ي وفهم االتجاهات العلمية والهندسية الناشئة من أجل التمكن من اقتر
التعلم الذاتر

 محددة. 
والرقابة المناسبة   الحوسبة والتحكم اآلىلامتالك المعرفة والمهارات العلمية والتقنية الالزمة للسماح بتحديد مشاكل  .4

ي أي تخصص ذي صلة. وصياغة خطط البحث المقابلة لتطوير وتقييم تقنيات ونماذ 
 ج الحسابات لحل المشكالت ف 

 ديه القدرة عىل استخدام التقنيات والمهارات واألدوات المناسبة الالزمة لممارسة الحوسبة والتحكم اآلىل. ل .5

 
ي دكتوراه الفلسفة 
 
 التحكم  ونظمهندسة الحاسبات  ف

 
نامج   وصف البر

ي الفلسفة )
ي هندسة الحاسبات ونظم التحكم هو برنامج موجه نحو البحث العلىم المتقدم ف  Ph.Dبرنامج الدكتواره ف 

( ف 
ي 
ي لشغل وظائف بحثية ف 

نامج هو إعداد الباحثير  المؤهلير  بشكل استثنات  مجاىل الحاسبات وأنظمة التحكم. الهدف من هذا التر
نامج للطالب الذين يقدمون  أدلة عىل القدرة الدراسية االستثنائية واإلبداع األوساط األكاديمية والصناعية. تم تصميم التر

ي مجاالت هندسة الكمبيوتر والتحكم وتمكير  الطالب ذوي القدرة  
. والغرض منه هو تعزيز المعرفة ف  ي

الفكري والتحفتر  البحن 
ي ال

ي البحث و / أو التدريس ف 
. يعد الطالب للعمل ف  صناعة والمؤسسات  االستثنائية من إجراء الدراسة المتقدمة والبحث األصىلي

ي تتخىط حدود هندسة الكمبيوتر ، 
نامج عىل أحدث القضايا التكنولوجية النر البحثية والجامعات والحكومة. يركز التر

ولر ، وبروتوكول االتصاالت ومعالجة اإلشارات  والميكروكونتر
 

 جدارات خري    ج برنامج الدكتوراه
ي هندسة باإلضافة إىل الجدارات العامة لدكتوراه 

ي العلوم الهندسية، يجب أن يكون خري    ج برنامج دكتوراه الفلسفة ف 
الفلسفة ف 

 عىل:  الحاسبات ونظم التحكم 
ً
 قادرا

 . القدرة عىل تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات1
ي االحتياجات المحددة مع مراعاة الصحة العامة والسالمة والرفاهية ،  . القدرة عىل تطبيق التصميم الهندسي 2 إلنتاج حلول تلنر

 عن العوامل العالمية والثقافية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية
ً
 فضال

ي فريق يوفر أعضاؤه القيادة مًعا ، ويخلقون بيئة تعاونية وشاملة ، ويضعون األهداف3
،   . القدرة عىل العمل بفعالية ف 

ي األهداف  ويخططون للمهام ، ويلنر
 . القدرة عىل تطوير وإجراء التجارب المناسبة ، وتحليل وتفستر البيانات ، واستخدام الحكم الهندسي الستخالص النتائج 4
اتيجيات التعلم المناسبة 5  . القدرة عىل اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة حسب الحاجة ، باستخدام استر
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CSE 511 ي متقدم
 100 50 15 35 3 5 2 4 2 1 1 تصميم رقمي منطقر

CSE 512  100 60 10 30 3 5 2 4 2 1 1 إحصاء هندىسي متقدم 

CSE 513  ية فنية 10- 40 3 5 2 4 2 1 1 لغة انجلبر   50 100 

CSE 514  100 50 15 35 3 5 2 4 2 1 1 هياكل البيانات والخوارزميات 

CSE 515  100 50 15 35 3 5 2 4 2 1 1 برمجة متقدمة 

CSE 516  ي تصميم ومعمار الحاسب
 
 100 50 15 35 3 5 2 4 2 1 1 مقدمة ف

CSE 517  100 50 15 35 3 5 2 4 2 1 1 شبكات الحاسب 

CSE 518  100 50 15 35 3 5 2 4 2 1 1 نظم تشغيل الحاسب 

CSE 519  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 ذكاء صناعي وتعلم اآللة 

CSE 521  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 هندسة معمار الحاسب 

CSE 522  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 تقييم كفاءة نظم الحاسبات 

CSE 523  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 تحليل وتصميم النظم 

CSE 524  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 نظم قواعد البيانات 

CSE 525  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 الرسم بالحاسب 

CSE 526 نت األشياء  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 ( 1)إنبر

CSE 527  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 معالجة اللغة الطبيعية 

CSE 531  ي هندسة التحكم اآللي
 
 100 50 15 35 3 5 2 4 2 1 1 مقدمة ف

CSE 532  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 اتجاهات التحكم الحديثة 

CSE 533 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 تطبيقات انظمة المعالج الدقيق 

CSE 534 مج ي مبر
 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 تحكم منطقر

CSE 535 ( 2ميكاترونكس ) 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 

CSE 536 ( 1التحكم الرقمي ) 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 

CSE 537 ( 1التحكم بالحاسبات) 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 

CSE 538 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 نظم تحكم حديثة 

CSE 541 ( 1ميكاترونكس ) 100 50 15 35 3 5 2 4 2 1 1 

CSE 542 100 50 15 35 3 5 2 4 2 1 1 هندس ة المنظوم ات 

CSE 543  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 تطبيقات حاسب متقدمة 

CSE 544  ي دبلوم
وع بحث   100 50  50 مناقشة 8 3 5 2 1 2 مشر
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CSE 621  مجيات  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 هندسة البر

CSE 622  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 رسية وأمن البيانات 

CSE 623 ( 1معمار حاسب متقدم) 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 

CSE 624  ( 1نظم التشغيل الموزعة ) 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 

CSE 625  ( 1نظم قواعد البيانات الموزعة ) 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 

CSE 626  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 نظم المعلومات 

CSE 627  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 الوسائط المتعددة 

CSE 628  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 تصميم وبرمجة شبكات الحاسب 

CSE 629  ي هندسة الحاسبات
 
 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 موضوعات مختارة ف

CSE 641  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 بالحاسب  والرؤية المناظر تحليل 

CSE 642  ي
ائ   100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 ( 1) األمن السيبر

CSE 631  100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 الخوارزميات الجينية 

CSE 632 ( 1التحكم بالحاسبات المتقدم ) 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 

CSE 633  ( ي
 100 50 15 35 3 6 3 5 2 1 2 ( 1تصميم نظم تحكم توافقر

CSE 634 ( 1تصميم نظم تحكم حديثة ) 100 50 15 35 3 7 3 5 2 1 2 

CSE 635 ( 1تصميم نظم تحكم أمثل ) 100 50 15 35 3 7 3 5 2 1 2 

CSE 636  ( 1تصميم نظم تحكم ذاتية الضبط ) 100 50 15 35 3 7 3 5 2 1 2 

CSE 637 100 50 15 35 3 7 3 5 2 1 2 الشبكات العصبية والمنطق الفازي 

CSE 638 100 50 15 35 3 7 3 5 2 1 2 نظم التحكم الالخطية 

CSE 639  ي هندسة نظم التحكم
 
 100 50 15 35 3 7 3 5 2 1 2 موضوعات مختارة ف

CSE 643  ( نت األشياء  100 50 15 35 3 7 3 5 2 1 2 ( 2انبر

CSE 644  100 50  50 مناقشة 8 3 5 2 1 2 حلقة بحث 
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CSE 721 ( 2معمار حاسب متقدم ) 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 

CSE 722  ( 2نظم التشغيل الموزعة ) 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 

CSE 723  ( 2نظم قواعد البيانات الموزعة ) 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 

CSE 724  100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 معالجة الصور 

CSE 725  ي
اض   100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 معمار ألعاب الحاسب والواقع االفبر

CSE 726  100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 الحاسبات الموزعة والمتوازية 

CSE 727  ي هندسة الحاسبات
 
 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 موضوعات متقدمة ف

CSE 728 ( ي
ائ   100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 ( 2األمن السيبر

CSE 729  100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 مفاهيم البيانات الضخمة 

CSE 731 ( 2التحكم بالحاسبات المتقدم ) 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 

CSE 732  ( ي
 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 ( 2تصميم نظم تحكم توافقر

CSE 733 ( 2تصميم نظم تحكم حديثه ) 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 

CSE 734 ( 2تصميم نظم تحكم أمثل ) 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 

CSE 735  ( 2تصميم نظم تحكم ذاتية الضبط ) 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 

CSE 736  ي هندسة نظم التحكم
 
 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 موضوعات متقدمة ف

CSE 737  ات  100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 التحكم الراسخ متعدد المتغبر

CSE 738  100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 نمذجة وتحكم الروبوت 

CSE 739 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 تطبيقات مرشح كالمان 

CSE 741 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 التعلم اآللي الموزع والبيانات الضخمة 

CSE 742  ي تعزيز التعلم
 
 100 50 15 35 3 8 3 5 2 1 2 مقدمة ف
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 وصف مخترص لمحتوي المقررات

 ( 500)المستوى  

 

 

 
  

CSE 511  ي متقدم  كود المقرر
 اسم المقرر  تصميم رقمي منطقر

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التدريس  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

 100 عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية   م   تحريري امتحان  أعمال البر  
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

 المحتوى  
ي الرقمي  أسس التصميم

  أفضلية تخصيص -تقليل الحالة المنطقية  -مراجعة ألساليب تصميم دوائر المنطق التوافقية والتتابعية  -المنطقر
ي للحاسب أساليب التصميم  -الحالة المنطقية 

تقنيات التصميم الحديثة مع برنامج  تطبيقات تصميم المنطق الرقمي التقدمية.  -المنطقر
Quartus  ي والرقائق القابلة

 
مجة ف ي منهجية التصميم HDLsوبناء قيمة وأهمية  –الحديثة  الصناعيةالتطبيقات  للبر

 
 Basicأساسيات  -ف

Micro-architectural blocks (Mux/Demux, decoders, FSMs, Counters, MACs, Memories) 
References: 

• B. LaMeres, “Introduction to Logic Circuits & Logic Design with VHDL Brock, 1st edition” Switzerland, 
Springer, 2017. 

CSE 512  اسم المقرر  إحصاء هندىسي متقدم  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 60 30  10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  

ات المتصلة العشوائية والتوزي    ع االحتمالي  كة والعينات العشوائية  –المتغبر  الفواصل اإلحصائية  -توزيعات االحتماالت المشبر
كيفي ة بن اء النم وذ    .تحليل متعدد العوامل من التب اين - تحليل التباين -االستنتاجات بناء عىل عينتير   - استنادا إل عينة واحدة

 التعامل مع البيانات المختلطة النصوص والصوت
 
 والتحقق منه وجمع البيانات وتحليل البيانات وتفسبر البيانات والمتمثلة ف

References: 

• D. Montgomery and G. Runger, “Applied Statistics and Probability for Engineers,7th edition,” Hoboken, 
Wiley, 2018. 

CSE 513  ية فنية  كود المقرر  اسم المقرر  لغة إنجلبر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 40  10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
ي الموض   وعات الهندس   ية للت   دريب ع   ىل الق   راءة الش   يعة والق   راءة الفاحص   ة نص   وص 

 
تنمي   ة  – نق   ل المعلوم   ات –كتاب   ة التق   ارير   –مخت   ارة ف

ق   راءة النص   وص م   ن ال ت   ب المتع   ددة  -تحلي   ل وتفس   بر ونق   د ال تاب   ة  -االتص   ال اللغ   وي ع   ن يري   ق مواض   يع للمناقش   ة وكتاب   ة الملخص   ات
ي ع   رد النص   وص نم   و المف   ردات والفه   م والتعب   بر ع   ن الفك   رة مراجع   ة مرك   زة لل تاب     -الحج   م

 
ة ف ي تش   مل األبح   اي والخ   بر

ات الطويل   ة وال   ثر
ي  -تط  وير بني  ة الجمل  ة وتن  وع الجمل  ة ع  ىل مس  توى الفق  رة. الط  الب  -مه  ارات الق  راءة مث  ل الق  راءة المس  بقة.  -الرئيس  ية. 

 
ش  كل الفق  رة ا بم  ا ف

ي الج
 
ي ذلك التعببر عن الفكرة الرئيسية ف

 مل الفث 
.References: 

• A. Downing, “English Grammar: A University Course, 3rd edition,” London and New York, Routledge, 2015 
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CSE 514  اسم المقرر  هياكل البيانات والخوارزميات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
مقارن  ه ب  ير   هياك  ل البيان  ات مث  ل المص  فوفاتا الق  وائما االص  طفا ا الرس  ومات.  -وأن  واع البيان  ات -الخوارزمي  ات -أساس  يات هيكل  ة البيان  ات

ابطا الش    جرا التمثي    ل والتعام    ل م    ع الق    وائم و الش    جر )األف    رع(ا أس    لوب هاش    نجا تنظ    يم الملف    ات ع    ىل األجه    زة  التمثي    ل المتت    ابع والم    بر
ا أزم    ان الوص    ول وأنم    اف مختلف    ة م    ن الملف    اتا أس    اليب البح    ثا Stacksالخارجي    ةا أعم    دة البيان    اتا  تي    با  ا الط    واببر خوارزمي    ات البر

تي  ب المت  والي المتق  دم وتحلي  ل الخوارزمي  ات. الخوارزمي  ات وتش  مل التنفي  ذ  األس  اليب
والتنس  يق والبح  ث. جمي  ع  الداخلي  ة والخارجي  ةا البر

ي هندس  ة الحاس   بات. الرس  ومات البياني   ة :  
 
مج   ة المتقدم  ة ف مج  ة ت   تم باس  تخدام إح   دى لغ  ات البر المص  طلحات والرس   ومات  الهيكل  ة والبر

ي وأنواعها. البيانية )كأنواع من الب
 
 يانات المجردة(. تطبيق الرسومات البيانية والمرور عىل كل نقاف الرسم البيائ

References: 

• Karumanchi, “Data Structures and Algorithms Made Easy: Data Structures and Algorithmic Puzzles, 5th 
edition,” M. Tech, IIT Bombay Founder, CareerMonk, 2017. 

CSE 515  اسم المقرر  برمجة متقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
مجة الموجهة للكائنات  مجة باستخدام البر مجة الموجهة  -البر الوظائف واإلجراءات ا خصائص  -المسارات  -المصفوفات  -أساسيات البر

وتوكوالت وتصميم وبناء الخادم: األداء    -األمن  -التعامل مع الخطأ  -الكائنات مثل التوريث. نموذ  برمجة للخوادم والمستخدمير  والبر
  لغة برمجة جافا.  - HTMLلغة برمجة  -أمان الخادم  -بروتوكول النظبر إل النظبر ا أساسيات شبكة الويب العالمية  – برمجة الويب

ابط  برمجة الشبكات –تحديد المعلمات والوراثة لتعزيز إعادة االستخدام  ات البر ا من أجزاء أبسط  -وتعدد مؤرسر
ً
تنفيذ   -برامج أكب  تعقيد

 بناء الخوارزميات وتنفيذها   –ومية.  واجهات المستخدم الرس
References: 
T. Mailund, “Advanced Object-Oriented Programming in R: Statistical Programming for Data Science, 

Aarhus N, Denmark, Apress, 2017 Analysis and Finance,”  - 

CSE 516  ي تصميم ومعمار  كود المقرر
 
 اسم المقرر  الحاسب مقدمة ف

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
األساس  ية  البني  ة -برمجي  ات الحاس  ب -نظ  م التش  غيل - -مكون  ات الحاس  بمواصفات  -المكونات المادية للحاسبات -مقدمة عن الحاسبات

مجة الدقيقة -وحدة الحساب والمنطق  -للحاسبا وحدة التشغيل  -اتصاالت الحاسب -تنظيم اإلدخال/اإلخرا  -وحدة التحكما تحكم البر
مج  ة بلغ  ة التجمي  ع عملي  ات ال  دخل والخ  ر ا األك  واد المج  زأةا -أن  واع وهيت  ات األوام  را تمثي  ل الح  رو  -حس  اب اآلل  ة -تمثي  ل البيان  ات -البر

ي 
امجا المقايعات تقسيم –العناوين الرمزيةا مفهوم المجمعا هيتة أوامر وأساليب العنونةا تطبيقات الوقت الحقيقر  .وربط البر

References: 

• R. Trobec, B. Slivnik P. Bulić, and B. Robič, “Introduction to Parallel Computing From Algorithms to 
Programming on State-of-the-Art Platforms,” Switzerland, Springer, 2018. 
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CSE 517  اسم المقرر  شبكات الحاسب  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الكلية الدرجات  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
مراجع    ه لمب    ادا للبيان    ات الرقمي    ةا نم    وذ  الس    بعة يبق    ات لش    بكات الحاس    با بني    ات ش    بكات الحاس    با يوبولوجي    ة الش    بكاتا أمثل    ة 

وتوك    والت  -يبق    ة رب    ط البيان    ات -للش    بكات المنف    ذةا ش    بكات المنطق    ة المحلي    ةا إدارة الش    بكاتا تكنولوجي    ا الش    بكات المتقدم    ة   –البر
ن  ت -ج  ودة الخدم  ة -الشبكات ذات الشعة العالية الش  بكات المحلي  ة وذات الم  دى الواس  ع.  توص  يل البيان  ات ونقله  ا  هياك  ل  -برتوك  ول اإلنبر

 –تص    ميم الش     بكات وأساس     يات التص     ميم  –األجه     زة المركزي    ة والموزع     ة وتطويره     ا –بروتوك    والت االتص     ال    -ح     زم االتص     ال  -الش    بكات
 الحاس  بات ش  بكات -توزي      ع األحم  ال  –برمج  ة الم  داخل  –ظم  ة االس  تدعاء ع  ن بع  د أن –نظ  ام )العمي  ل / خ  ادم (  –برمجي  ات الش  بكات 

ي  البيانات تحويل يرق  ا المتحركة الحسابات شبكات ا الالسل ية
 
 الشبكات ( ف

References: 

• M. O’Leary, “Cyber Operations: Building, Defending, and Attacking Modern Computer Networks, 2nd  
edition,” Towson, MD, USA, Apress, 2019. 

CSE 518  اسم المقرر  نظم تشغيل الحاسب  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
امن   ة  –تعري   ف العملي   ات ويبيعته   ا  المعالج   ات والعملي   ات  –األنظم   ة  -نظ   م التش   غيل الموزع   ة  –رسي   ة الحاس   بات  –إدارة العملي   ات المبر 

أغ  راد ووظ  ائف ألح  د نظ  م التش  غيلا   -األوس  اف الثانوي  ة ووح  دات اإلدخ  ال واإلخ  را  وتنظيمه  ا .  –مع  ايبر التص  ميم للعملي  ات  –وإدارته  ا 
مج ة المتعددة والتشغيل المتعددا إدارة ترقيم وتجزئة الذاكرةا إدارة التشغيلا الوقاية من الفشلا االستبعاد المتبادل واستخدام مفهوم البر

.إم.إ
 
سا السيمافوراتا جدولة األعمالا إدارة األجهزةا إدارة المداخل والمخار  والملفاتا دراسة نسبية لبعض النظم )مثل اليونيكس, ال  ف

 الموزعة.  مقدمة إل نظم التشغيل... الخ(ا 
References: 

• E. Nemeth, G. Snyder, T. Hein, et. al., “Unix and Linux System Administration Handbook,” Boston, 
Addison-Wesley, 2018 

CSE 519  اسم المقرر  ذكاء صناعي وتعلم اآللة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
 -تص   نيف المعرف   ة  -العمي   ل ال   ذ ي  –مش   اكل ال   ذكاء االص   طناعي  -مس   توى ال   ذكاء  -بح   ث ال   ذكاء االص   طناعي  -خص   ائص ال   ذكاء  –األه   دا  

ي  –الدال    ة اإلرش    ادية  –إيج    اد أفض    ل ح    ل  -البح    ث األع    م  -أن    واع خوارزمي    ات البح    ث  -تقني   ات البح    ث 
 
 - قاع    دة ب    اى – AIاالحتمالي    ة ف

 خوارزميات التعلم المختلفة والفرق بينهم.  –أنواع التعلم  لآللة  -االعتماد 

References: 

• W. Ertel, “Introduction to Artificial Intelligence, 2nd  edition,” Switzerland, Springer, 2017. 

• R. Neapolitan and X. Jiang, “Artificial Intelligence With an Introduction to Machine Learning, 2nd  edition,” 
Boca Raton, CRC Press, 2018. 
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CSE 521  اسم المقرر  هندسة معمار الحاسب  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ## 

 المحتوى  
 –التنب   ؤ ب   التفرع  األي   ة  -ت   دفق المعلوم   ات وال   تحكم فيه   ا    -أن   واع ألوام   ر وأش   كالها  -تقي   يم األداء - مقدم   ة إل هندس   ة بن   اء المعالج   ات

ا تص  ميم المع  الج العام  لا هيكلي  ة ال  ذاكرةا تص  ميم ال  ذاكرة  -ديناميكي  ة الجدول  ة  اد والح  االت الخاص  ةا خاص  ية المقي  اس المتم  بر 
 -االع  بر

ي يعتم   د عليه   ا تص   ميم نظ   م الحاس   با تعري   ف وتش   غيل نظ   م الحاس   با ي   رق التحلي   لا نظ   م الحاس   ب 
اض   ية . العوام   ل ال   ثر ال   ذاكرة االفبر

 تصنيع دوائ  ر الحاس  با تص  نيع وتطبيق  ات ال  نظم ذات ال
 
بديلةا اقتصاديات الحاسبا تقييم األداءا متطلبات العملياتا التطور الحديث ف

 .المعالجات المتعددة

References: 

• A. Elahi, “Computer Systems Digital Design, Fundamentals of Computer Architecture and Assembly 
Language,” New Haven, CT, USA, Springer, 2018 

CSE 522  اسم المقرر  تقييم كفاءة نظم الحاسبات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
ي ظل تكوينات مختلفة ا وتصميم تطبي

 
قات المفاهيم والتقنيات الرئيسية الالزمة لتقدير قدرة أنظمة الكمبيوترا والتنبؤ بأدائها المستقبىلي ف

ي متطلبات األداء. يعتمد المقرر بشكل أساىسي عىل استخدام نماذ  شبكة الطابور التحليلية ألنظم  ة الكمبي  وتر. ي  تم تطبي  ق ه  ذه  جديدة تلثر
ونية. يتناولالت المقرر  قنيات لدراسة أداء األنظمة المركزيةا الموزعة ا المتوازية ا العميل / الخادم ا خادم الويب وأداء موقع التجارة اإلل بر

ا أدوات قي  اس األداء ألنظم  ة التش  غيل مث  ل 
ً
ي تقي  يم األداء م  ن خ  الل Windowsو  Unixأيض  

 
وع. . ي  وفر المق  رر للط  الب تجرب  ة عملي  ة ف مش  ر

مجيات.   وتغطي أيضا مفهوم وتطبيقات هندسة أداء البر

References: 

• N. Powers, D. Frangopol, R. Al-Mahaidi, and C. Caprani, “Maintenance, Safety, Risk, Management and 
Life-Cycle Performance of Bridges,” London, UK, CRC Press/Balkema, 2018 

CSE 523  اسم المقرر  تحليل وتصميم النظم  المقرر كود 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
ا مواص  فات التص  ميم مراجع  ة ل  دورة حي  اة النظ  اما متطلب  ات  النظ  اما تجمي  ع البيان  ات وتحليله  اا تنظ  يم البيان  ات وتوثيقه  اا التحلي  ل العم  ىلي

مجة واالختبارا  ا تنظيم النظاما تصميم المداخل والمخار ا تصميم ملفات البيانات وقواعد البياناتا تصميم برامج الحاسبا البر ي
المنطقر

ني     ة لالستقص     اءا مواص     فات بع     ض الح     االت الدراس     ية م     ن الحي     اة العملي     ة. تط     وير نظ     م ص     يانة النظ     اما مع     ايبر التوثي     قا األس     اليب الف
 .أساسيات إدارة نظم المعلومات -المعلومات

 .References: 

A. Dennis, B. Wixom, and D. Tegarden, “Systems Analysis & Design: An Object-Oriented Approach with UML, 
7th edition,” Hoboken, Wiley, 2019 
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CSE 524  اسم المقرر  نظم قواعد البيانات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
تص  ميم  –مفه  وم نظ  م قواع  د البيان  ات ومكوناته  ا وأن  واع نظ  م قواع  د البيان  ات  –مفه  وم قواع  د البيان  ات  –ي  رق وأس  اليب معالج  ة البيان  ات 

دراس  ة تطبي  ق إلح  دى ح  زم إدارة قواع  د البيان  ات.  - EERنم  وذ   -لغ  ة االستفس  ار المعياري  ة -نظم قواعد البيانات. األنماف العالئقية والجبر 
 -ونم      وذ  العالق      ات وال ينون      ات –عملي      ات التطبي      ع  –تص      ميم قواع      د البيان      ات  –نظ      م ادارة قواع      د البيان      ات  -واع      د البيان      اتنم      اذ  ق

ي تطبيقات قواعد البيانات.  -التغلب عىل مشاكل قواعد البيانات –الشية والتأمير  للبيانات  -االستفسارات 
 
امن لإلجراءات ف  التشغيل المبر 

References: 

• A. Taylor, “SQL For Dummies, 9th edition,” Hoboken, Wiley, 2019  - 

CSE 525  اسم المقرر  الرسم بالحاسب  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
امج الج  اهزة للرس  م بالحاس  ب. اإلدراي الحو  ي للص  ورا  –أساليب ويرق برمجة الرسم بالحاسب  –مقدمه  تطبيقات إلحدى اللغات أو البر

تمثي   ل األل   وان ونظ   م اإلح   داثياتا الدراس   ة الرياض   ية التمهيدي   ة لل   نظم ذات البع   دينا تح   ويالت الص   ورا تحس   ير  الص   ورا يبق   ات الرس   وم 
جاع الص  ورا ض  غط بيان  ات الص  ورا إع  ادة تك  وين الص  ور باس  تخدام المس  اقطا تحلي  ل الص  ورا مقدم  ة التخطيطي  ة والم  ؤثرات  الخاص  ةا اس  بر

ا استخرا  السمات وتصنيفها  (. لمشاكل تحويل المناظرا مقدمة للتعر  عىل األشكال )أسلوب بيبر 

References: 

•  S. Guha, “Computer Graphics Through OpenGL: From Theory to Experiments, 3rd edition,” Boca Raton, 
CRC Press, 2019      

CSE 526  نت األشياء كود المقرر  اسم المقرر  ( 1)  إنبر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
نت األشياء  ي إنبر

 
نت األشياء  -مقدمة ف ي إنبر

 
نت األشياء تقنيات االتصال  -منصات األجهزة وأنظمة التشغيل ف ي انبر

 
الشبكات   -الالسلكي ف

نت  وتوكول االنبر الهيتات األخرى ذات   –تتبع الشبكات الصناعية  -خدمات الويب المدمجة وويب األشياء  -والكائنات الذكية المرتبطة ببر
وتوكوالت ي أجهزة  مكونات األجهزة ا -تفاعالت األنظمة المضمنة مع العالم المادي  -الصلة لوضع المعايبر والبر

 
ألساسية األكب  استخداًما ف

نت األشياء  نت األشياء  -إنبر ي إنبر
 
امج واألجهزة ف نت األشياء -التفاعل بير  البر ي جهاز إنبر

 
امج ف ي دعم البر

 
 . وصف دور نظام التشغيل ف

References: 

• B. Tripathy and J. Anuradha, “Internet of things (IoT): technologies, applications, challenges and 
solutions,” Boca Raton, CRC Press, 2018 

CSE 527  اسم المقرر  ة معالجة اللغة الطبيعي كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 المقرر درجات 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
 -كتاب  ة ب  رامج منظم  ة   -معالج  ة النص  وص األولي  ة  -Lexical Resourcesو  Corporaالوص  ول إل نص  وص  -Pythonمعالج  ة اللغ  ة ولغ  ة 

https://www.pdfdrive.com/search?q=Sumanta+Guha
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ادوات معالج  ة  -تحليل هياكل الجمل النص  ية  -تعلم تصنيف المعلومات المستخرجة من النصوص –تصنيف ووضع عالمات عىل الكلمات 
جم   ات  –اللغ   ة الطبيعي    ة  النمذج   ة اللغوي    ة االحتمالي   ة وتطبيقاته    ا. نم    اذ   .بن    اء ادوات معالج   ة اللغ    ة الطبيعي    ة اس   تخدام الب    ايثون -المبر

ي المدربير  تلقائًيا غرام.    -Nماركو . 
 
ي العشوائ

 
وئ يد اإلل بر تقدير احتمالية كلمة ا وتسوية. النماذ  التوليدية للغة. تطبيقهم لبناء مرشح البر

 ا وتحديد اللغة تلقائًيا
References: 

• D. Rao and B. McMahan, “Natural Language Processing with PyTorch: Build Intelligent Language 
Applications Using Deep Learning,” Sebastopol, O’Reilly Media, 2019. 

CSE 531  هندسة التحكم اآلل ي  كود المقرر 
 
 اسم المقرر  مقدمة ف

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
دد . التص     ميم  ي مج     ال ال    بر

 
ات الحال     ة( والمح    ال الهندس    ية للج     ذور واالس    تجابة ف مراجع    ة لتمثي    ل ال     نظم وخواص    ها )دوال النق     ل ومتغ    بر

دد مع استخدام ال     ي مجال البر
 
لحل بعض األمثلة. استنباف نموذ  دوال النقل  MATLABباستخدام المحال الهندسية للجذور والتصميم ف

دية الخر  والدخل لتحقيق المواصفات الديناميكية واإلس  تاتيكية المطلوب  ة. أمثل  ة مختلف  ة ل  نظم مفتوح  ة تحت  وى ع  ىل  للنظم المغلقة أحا
 .كل أقطاب ونظم ذات أصفار وجذور

References: 

• K. Vamvoudakis and S. Jagannathan, “Control of Complex Systems: Theory and Applications,” 
Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2016 

CSE 532  اسم المقرر  اتجاهات التحكم الحديثة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
 
 
ح بعض الموضوعات الجديدة ف تصميم   –نظم التحكم ذاتية الضبط  -التحكم باختصار مثل: الحاكمات الخطية من الدرجة الثانية  رسر

ي موضوعات التحكم المتقدم: التحكم  
 
نظم التحكم المختلفة باستخدام يريقة المنطق المبهم ويريقة الشبكات العصبية. مقدمة ف

أنواع   -نظمة الديناميكية ا المربعات الصغرى ا النظرية والتنفيذ لتقدير النظاماألمثل. أنظمة التحكم التكيفية وألمثل . تحديد النظام لل 
ي يكون متغبر الوقت فيها مستمًرا 

 عنها وتلك الثر
ً
ي يكون متغبر الوقت منفصال

ي التطبيقات: تلك الثر
 
 األنظمة الديناميكية شائعة ف

 
References:  

• W. Mitkowski, J. Kacprzyk, K. Oprzędkiewicz, and P. Skruch (eds.), “Preview Trends in Advanced 
Intelligent Control, Optimization and Automation,” Proceedings of KKA 2017—The 19th Polish Control 
Conference, Kraków, Poland, Springer, Volume 577, 2017. - 

CSE 533  اسم المقرر  تطبيقات انظمة المعالج الدقيق  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
مجة  -أساسيات لغة اإلجماع  -المكونات الصلبة للحاسب اآللي  -التكوين الهيكىلي  -مقدمة للحاسبات    -وصالت نظام لحاسب اآللي  -البر

ي الحاسب اآللي 
 
امن ف مجة  -تقسيم تزامن الحاسب  -إجراءات المقايعة  -المقايعة  -البر   - أنظمة اكتساب البيانات -الرقائق القابلة للبر

دراسات حالة المشكلة المفاجتة الهيكل الداخىلي وتصميم األجهزة الطرفية.   -أدوات التطوير  -تطبيقات عىل تحكم الدورات المغلقة 
تصميم وتحليل نظام الذاكرة. استخدام وهيكل أدوات التطوير مثل المجمعات )المتقايعة( أو المجمعات ا برامج المراقبة ا المحاكيات ا  

 المحاكيات 

https://www.pdfdrive.com/search?q=Kyriakos+Vamvoudakis
https://www.pdfdrive.com/search?q=Sarangapani+Jagannathan
https://www.pdfdrive.com/search?q=Wojciech+Mitkowski
https://www.pdfdrive.com/search?q=Janusz+Kacprzyk
https://www.pdfdrive.com/search?q=Krzysztof+Oprz%C4%99dkiewicz
https://www.pdfdrive.com/search?q=Pawe%C5%82+Skruch+%28eds.%29
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References: 

• Alan D. George, “Microprocessor-based Parallel Architecture for Reliable Digital Signal Processing 
Systems,” Boca Raton, CRC Press, 2017. 

CSE 534  مج  كود المقرر ي مبر
 اسم المقرر  تحكم منطقر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
مج  ي المبر

ي  -أجزاء منظومات التحكم المنطقر
مج )الشكل السلمي لغات برمجة المتحكم المنطقر النص غبر منظم(   –الدوال التتابعية  –المبر

كيفية    –الدخل والخر  التناظري –معالجة وتنظيم البيانات  -مسجل االزاحة  -التحكم القافز  -التحكم الرئيوي  -العدادات  -المؤقتات –
مج لمنظومة معينة  ي مبر

ي منظومات التحكم –اختيار حاكم منطقر
 
ي يستخدمها  PPEات الحماية الشخصية )صف معد -تطبيقات ف

( الثر
هيكل اإلدخال / اإلخرا  ا   - PLCعملية القفل / الوسم والحاجة إل فحص نظام  -( OCCالفنيون عند العمل عىل األنظمة ال هربائية. )

 Controlة وإنشاء روتير  وحدة اإلدخال ا وحدة اإلخرا  ا المستشعر والمشغل ا قم بتوصيل أسالي مجال اإلدخال / اإلخرا  المناسب
Logix    ا لممارسة أجهزة اإلدخال / اإلخرا

ً
وري  ض 

References: 
 Pondicherry, India, Wiley, 2015. “Programmable Logic Controllers,”, D. Hanssen  - 

CSE 535  اسم المقرر  ( 2)   ميكاترونكس  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
ي (  –الحاكم الرقمي   -الحاكم الذى يعمل بضغط الهواء  – PIDحاكم ال  - ON-OFFحاكمات العمليات )حاكم ال  

ماكينات   –الحاكم التوافقر
ي الوقت الفعىلي ا ومتطلبات أنظمة الوقت الفعىلي ا والمأزق ا   تصميم أنظمة الميكاترونيك.  –الروبوتات  –التحكم الرقمي 

 
أنظمة التشغيل ف

ي  -األنواع المختلفة للخوارزميات  جدولة الوقت الفعىلي  الصعب:   –وإدارة الموارد ا واألولوية ا والسبقية 
التقييم الرتيب وأقرب موعد نهائ 

: ا ي الوقت الفعىلي
 
 ا اختبارات الجدولة ا االتصال ف

ً
. أوال ي الوقت غبر الفعىلي

 
وتوكوالت الرئيسية ف ورة ا وهياكل الشبكات والبر  لمقدمة ا الرص 

References: 

• K. Deng, Z. Yu, S. Patnaik, and J. Wang, “Recent Developments in Mechatronics and Intelligent Robotics,” 
Proceedings of International Conference on Mechatronics and Intelligent Robotics (ICMIR2018), 
Switzerland, Springer, Volume 856, 2019. 

CSE 536  اسم المقرر  ( 1)   التحكم الرقمي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
ي ردود الفعل ذات الوقت المنفصل

 
ي تحليل وتصميم أنظمة التحكم ف

 
  -وتحويالت البالس   Zالمقارنة بير  تحويالت  - Zتحويالت   -مقدمة ف

النظم   -تحليل ليابونو   –االستقرار ودرا سته . تحليل مسار الجذور  -S ومستوى   Zالمقارنة بير  مستوى -معادالت الفرق وحلولها 
مستقرة ا االستقرار اتصميم تحكم ا  أنظمة مكافتة منفصلة ا مواصفات للحالة البينية ا أخطاء تتبع الحالة ال   -الرقمية التلقائية الضبط

ات الكمية  التأثبر
References: 

• C. Phillips, H. Nagle, and A. Chakrabortty, “Digital Control System Analysis & Design, 4th edition (Global 
Edition),” England, Pearson, 2015 

https://www.pdfdrive.com/search?q=Alan+D.+George
https://www.pdfdrive.com/search?q=Dag+H.+Hanssen
https://www.pdfdrive.com/search?q=Kevin+Deng
https://www.pdfdrive.com/search?q=Zhengtao+Yu
https://www.pdfdrive.com/search?q=Srikanta+Patnaik
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CSE 537  المقرر اسم  ( 1)  التحكم بالحاسبات كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
ي 
 
مجيات والمكونات الصلبة ف ي نظم التحكم. البر

 
المنظومات المفتوحة والمغلقة   -أنظمة التحكم بالحاسب مقدمة استخدام الحاسبات ف
ي أنظمة التحكم بالحاسب 

 
ي أنظمة التحكم  –ف

 
ي أنظمة   -تطبيقات. أساسيات استخدام أجهزة الكمبيوتر ف

 
امج واألجهزة ف مكونات البر

ي الكمبيوتر 
 
ي يتحكم فيها الكمبيوتر  -التحكم ف

ي األنظمة الثر
 
ي   -لتطبيقات  ا -الحلقة المفتوحة والمغلقة ف

 
تحليل إمكانية المالحظة والتحكم ف

 . ي الوقت المنفصل الخطي
 
تصميم أنظمة   -تصميم أنظمة التحكم الرقمية باستخدام نهج فضاء حالة وضع القطب.  -أنظمة التحكم ف

 قطعة غبر الخطية .تحليل استقرار النقاف المفردة للنظمة الزمنية المت  -التحكم الرقمية باستخدام أسلوب التحكم األمثل. 
References: 

C.L. Phillips and H.T. Nagle, Digital System Control Analysis and Design "Prentice Hall, 3rd Ed, 2017 

CSE 538  اسم المقرر  نظم تحكم حديثة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الكلية الدرجات  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
ي صورة فضاء الحالة 

 
حل معادالت   –  Canonicalالصورة ال   –تحويل دالة النقل إل فضاء الحالة والعكس  –قيم أيجن  –تمثيل األنظمة ف
نظرية ليابونو  .  يرق التحكم    -األنظمة ذات أكب  من دخل وأكب  من خر   –الثنائية  –التحكمية وقابلية المالحظة  –فضاء الحالة 
ي ردود الفعل للنظمة الديناميكية ؛ تصميم وحدة  المثىل ا م

 
. تحكم قوي ف ياجير  األدئ 

نظم خطي تربيعي ا برمجة ديناميكية ا مبدأ بونبر
ي المستند إل النموذ  )LMIsالتحكم باستخدام متباينات المصفوفة الخطية )

. تصميم التحكم التنبث  ي
(. تصميم  MPC(. التحكم التكيق 

.. FDIماذ . مراقبو الدول ؛ معوضات المراقب والمراقب المجمعة ؛ كشف األخطاء وعزلها )وحدة تحكم خالية من الن  ( باستخدام المراقبير 
References: 

• R. Dorf and R. Bishop, “Modern Control Systems, 12th edition,” England, Pearson, 2017 

CSE 541  اسم المقرر  ( 1)  ميكاترونكس  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
ي تخط    يط المش    كلة وي    رق ح   ل 

 
المش    كالت ؛ النمذج    ة الهندس    ية الم س    طة أساس   يات الق    وانير  ومب    ادا الهندس    ة الميكانيكي   ة ؛ مقدم    ة ف

–الح  رارة  –مستش  عرات اإلزاح  ة –أجه  زة قي  اس ومستش  عرات   -وتحلي  ل األنظم  ة الميكانيكي  ة ؛ جم  ع ومعالج  ة وع  رد البيان  ات الهندس  ية
ونية )المقرنات البص رية  –العزم  –الشعة  ي األجهزة اإلل بر

 
اياي  -مقدمة ف ي  -الداياي  -البر

 -الوص  لة الثنائي  ة  -المتحكم به  المقوم السليكوئ 
انزستور( . منظومات ضغط الهواء   -المح  ري الخط  وي  -محري التيار الثاب  ت  -المواتبر بأنواعها من محري التيار المستمر  -الصمامات –البر

ي 
ي رسعة المحري الحث 

 
 األنظمة الوسيطة وأنظمة تجميع البيانات.  –االنظمة والبوابات الرقمية  -التحكم ف

References: 

• F. Qiao, S. Patnaik, and J. Wang (eds.), “Recent Developments in Mechatronics and Intelligent Robotics,” 
Proceedings of the International Conference on Mechatronics and Intelligent Robotics (ICMIR2017), 
Switzerland, Springer, Volume 1, 2018 

https://www.pdfdrive.com/search?q=Feng+Qiao
https://www.pdfdrive.com/search?q=Srikanta+Patnaik
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CSE 542  اسم المقرر  هندسة المنظومات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 1 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
متسلسلة فورير   -تحويل فورير   -التثبيت ذو الرتبة الصفرية واألول   –المعادالت الفرقية  -( Zمحوالت ) -مقدمة النظم المتقطعة 

 المعالجة التناظرية والرقمية لإلشارات المتصلة  –المتقطعة ومحوالت فورير الشيعة 
 
  -المصفوفات العمليات المرتبطة بها –مقدمة ف

 لية هندسة النظام وفوائدها للعمالء والمستخدمير  والمديرين والقائمير  عىل الصيانة ا مع تعزيز المفاهيم عم
References: 

•  N. Nise, “Control Systems Engineering 7th Ed – Nise,” California State Polytechnic University, Pomona, 
Wiley, 2015 

CSE 543  اسم المقرر  تطبيقات حاسب متقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل  ### 

 المحتوى  
مجة مج  ة  -بناء أوامر اللغات   - أساسيات تصميم لغات البر ات المحلي  ة والعام  ة  -إدارة ال  ذاكرة  -قواعد وضع بناء ومظهر لغات البر  -المتغ  بر

امج الفرعي  ة وتب  ادل الوس  طاء جم  ل اإلد مج  ةا ال  بر ابط والتش  ابه ب  ير  لغ  ات البر
امج المتطورة ا قواع  د اللغ  ات ا مالم  ح ال  بر خ  ال مقارنة لغة البر

يية واالستثنائية ا جمل التحكم بأنواعها ا ابية الحلقات التكرارية ا الدوال المعرفة والمهجن  ات ا العملي  ات الحس     واإلخرا  ا العبارات الشر
ات والعناض   -والمنطقية والخوارزميات الذاتية  ات  -تعريف المتغبر مجة .   -المصفوفات والمؤرسر  تطبيقات عىل بعض لغات البر

References 

• D. Wyld, J. Zizka, and D. Nagamalai (eds.), “Advances in Computer Science, Engineering and 
Applications,” Proceedings of the Second International Conference on Computer Science, Engineering 
and Applications (ICCSEA 2012), New Delhi, India, Springer, Volume 2, 2012. 

CSE 544  وع  كود المقرر ي دبلوم مشر
 اسم المقرر  بحث 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100  تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 50   مقرر مؤهل  ال يوجد 

 المحتوى  
ي مجال الدبلوم 

 
ي موضوع يقع ف

 
ا  أحد األساتذة من أعضاء هيتة التدريسيقوم الطالب بدراسة أو بحث ف  بالقسم.  المسجل فيه تحت إرسر

https://www.pdfdrive.com/search?q=Norman+S.+Nise


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

 114 الباب السادس: قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم 

 

 ( 600المستوى )
 

 

 

 
  

CSE 621  مجيات  كود المقرر  اسم المقرر  هندسة البر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

 100 عمىلي  امتحان شفوي  الدرجات الكلية   م   تحريري امتحان  أعمال البر  
 درجات المقرر 

 50 35 5 10  ال يوجد 

 المحتوى  
مجيات: نماذ  الشالل ا الطرق الرشيقة ا تطوير التطبيقات الشيعة  : نماذ  الس  ياق ا UMLنمذجة النظام باستخدام  -عمليات تطوير البر

تص    ميم النظ    ام وتص    ميمه: ق    رارات التص    ميم  -نم    اذ  التفاع    ل ا النم    اذ  الهيكلي    ة ا النم    اذ  الس    لوكية ا الهندس    ة المعتم    دة ع    ىل النم    اذ  
ي المعمار ا األنماف المعمارية ا أبنية التطبيق المعماري لل

 
االختبار: اختبار التطوير ا لتطوير الق  ائم ع  ىل االختب  ار ا  -نظام ا اآلراء المختلفة ف
امج التش  غيلية ا -اختب  ار اإلص  دار ا اختب  ار المس  تخدم  ات ع  ىل أنظم  ة ال  بر امج ا إج  راء تغي  بر امج: عملي  ات التط  ور ا فه  م تط  ور ال  بر  ص  يانة ال  بر

نامج  مجيات.  -إدارة النظام القديم ا اتخاذ القرارات بشأن تغيبر البر ي تطوير البر
 
 ضمان الجودة وإدارة الهيتة ا االتجاهات الحديثة ف

References: 

•    R. Mall, “Fundamentals of Software Engineering, 4th  edition,” Haryana, PHI Learning, 2014. 

CSE 622  اسم المقرر  رسية وأمن البيانات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 10 5 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
ي ال  دخول –الحماي  ة  –أم  ان أنظم  ة الحاس  بات 

 
 -الخصوص  ية  –والتأك  د م  ن الص  الحيات والط  رق المختلف  ة ألدائه  ا   -دراس  ة ي  رق ال  تحكم ف

وس    ات الحاس    ب  ي  -تقي    يم وتحلي    ل ي    رق األم    ان المختلف    ة  –ج    در الحماي    ة  –فبر
 
ي تحت    ا  إلي األم    ن والس     رية ف

التطبيق    ات المختلف    ة ال    ثر
وني  ة  –التطبيق  ات التجاري  ة  -البيان  ات حماي  ة البيان  ات أثن  اء  –تطبيق  ات أنظم  ة الحماي  ة  –الص   را  األلي  –ال   روت الذكي  ة  –التج  ارة اإلل بر

نظم التشغيل وقواعد البيانات وكيفية تأمينها وكذلك الشبكات  -التشفبر وإعادة التشفبر    –المعلومات المحلية والعالمية    –النقل والتخزين  
 ا. وتأمينه

References: 

• T. Johnson, “Cyber-security Protecting Critical Infrastructures from Cyber Attack and Cyber Warfare,” 
Boca Raton, CRC Press, 2015. 

CSE 623  اسم المقرر  ( 1)   معمار حاسب متقدم كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
امنة  ي  –وحدة التشغيل المركزية وكيفية عملها وبناؤها الهيكىلي  –الدوائر الرقمية المتتابعة  –الدوائر المنطقية المبر 

كيب البنائ    –للذاكرة البر
ي المسارات الداخىلي  –الذاكرة الثابتة والديناميكية 

 
مجة تحكم -التحكم  وحدة -رسيان البيانات ف  -اإلخرا  /تنظيم اإلدخال  –الدقيقة  البر

مجة -الحاسب  اتصاالت   -امج البر  وربط تقسيم -  الماكرو  –العنونة  أوامر وأساليب هيتة -األوامر  وهيتات أنواع -التجميع  بلغة البر
ة للذاكرة  –المقايعات  التحسينات   - SPECأداء المعالجات متعددة النواة باستخدام معايبر . ذاكرة الكاش –وحدة الدخول المبارسر

اضية  -المتعددة المتقدمة لتحقيق أداء ذاكرة التخزين المؤقت  اضية واألجهزة االفبر ا أداء اإلدخال   RAIDأنظمة التخزين ا  -الذاكرة االفبر
 اإلخرا  ا وقياس الموثوقية  / 

 
References: 

• H. El-Rewini and M. Abd-El-Barr, “Advanced Computer Architecture And Parallel Processing,” Hoboken, 
New Jersey, Wiley Interscience, 2005 
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CSE 624  اسم المقرر  ( 1)  نظم التشغيل الموزعة كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10  مقرر مؤهل ال يوجد 

 المحتوى  
الجمود وجدولة المعالجات المتعددة ونمذجة أنظمة الكمبيوتر وإدارة الذاكرة   حماية  –الالزمة  الموزعة الموارد أساسيات أنظمة التشغيل 

اضية من وجهة نظر أنظمة التشغيل. البناء الهيكىلي للنظمة الموزعة 
توزي    ع  –أنظمة التشغيل المعتمدة عىل المسارات والمفاتيح  –االفبر

ي األنظمة الموزعة  - العمليات والمهام
 
امن –يات جدولة العمل –العمليات ف ي األنظمة الموزعة والبر 

 
برتوكوالت  -االتصال بير  العمليات ف

 .االتصال بير  العمليات 
References: 

•   Silberschatz, G. Gagne, and P. Galvin, “Operating System Concepts, 10th edition,” Palatino, Wiley, 2018. 

•  J. Schönwälder, “Operating Systems - Computer Networks and Distributed Systems,” JACOBS University, 

CSE 625  اسم المقرر  ( 1)  نظم قواعد البيانات الموزعة كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 التدريس ساعات 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
البيانات  أساسيات نظام قواعد  –األنظمة المعتمدة عىلي الشبكات  –األنظمة المركزية واألنظمة الموزعة  -تطور تطبيقات قواعد البيانات

ي بتاء نظم قواعد البيانات الموزعة –العالقة بير  نظم قواعد البيانات  -الموزعة
 
أساليب   -معالجة االستفسارات  - االعتبارات الهامة ف

امن ي ذلك إدارة البيان  -األمن والصالحية– أساليب مساندة للعمليات وإعادتها  - مراقبة البر 
 
ات  مشكالت إدارة البيانات الناشتة بما ف

التجريبية. تصميم وتنفيذ محري معالجة   DDBMS -الجديدة عىل السحابة.  SQLوإدارة بيانات  NoSQLالمتوازية والمتدفقة ا و 
عد 
ُ
ي خدمة ويب لتلبية متطلبات مكالمة الخدمة عن ب

 
تخضع الخدمة المقدمة   -وتحسير  استعالم قاعدة بيانات موزعة ا محصوًرا ف

 للمعيار 
References: 

• M. Özsu and P. Valduriez, “Principles of Distributed Database Systems, 4th edition,” Switzerland, Springer, 
2020. 

• S. Rahimi and F. Haug, “Distributed Database Management Systems: A Practical Approach,” Hoboken, 
Wiley, 2010 

CSE 626  اسم المقرر  ت نظم المعلوما كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
  –أنواع نظم المعلومات المؤسسية  -المؤسسيةا مفهوم العمليات التجارية مفهوم نظم المعلومات  -المؤسسات وتكنولوجيا المعلومات 

اء  -بناء وإدارة نظم المعلومات المؤسسية  قضايا واتجاهات إدارة  -العمليات المتكاملة –عمليات االنتا   –عمليات التحقيق  –عمليات الشر
نت للتفاعل مع المستهل ير  

ي استخدام اإلنبر
 
أنظمة   -البنية التحتية لنظم المعلومات وخدماتها. نظم المعلومات والعمليات المتضمنة ف

ي تطوير وتأمير  نظم المعلومات  -المعلومات من حيث صلتها بتعزيز ذكاء األعمال والعمليات 
 
 العمليات المتضمنة ف

References: 

• J. Świątek, L. Borzemski, and Z. Wilimowska (edits), “Information systems architecture and technology- 
Part II,” Proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and 
Technology (ISAT-2017), Switzerland, Springer, Volume 656, 2018. 

• L. Borzemski, J. Świątek, and Z. Wilimowska (edits), “Information Systems Architecture and Technology- 
Part I,” Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and 
Technology (ISAT 2018), Switzerland, Springer, Volume 852, 2019 
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https://www.pdfdrive.com/search?q=Zofia+Wilimowska


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

 116 الباب السادس: قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم 

 

 

 

 

CSE 627  قرر اسم الم الوسائط المتعددة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
ات والعيوب  –أنواع الوسائط المتعددة  –مقدمة  مجيات المكونات  –الممبر   تطبيقات متنوعة ع  ىل مختل  ف األن  واع. التق  دم –المادية والبر
ي  الحالي 
 
 ب  ير   التفاع  ل اإلش  اراتا م  ن مختلف  ة أن  واع ب  ير   التكام  ل الفي  ديوا وم  ؤتمرات الصوت -وأجهزة  والطباعة العرد وشاشات التخزين ف
مج  ة/المادي  ة األس  اليب والص  وتا للفيديو كروت التعامل والحاسبا اإلنسان  مقدم  ه المتع  ددةا الوس  ائط أساس  يات الص  ورا لض  غط المبر
ي  إل الواقع

اض   .االفبر
References: 

• M.  Collins, “Pro HTML5 with CSS, JavaScript, and Multimedia: Complete Website Development and Best 
Practices,” California, Apress, Berkeley, CA, 2017 

CSE 628  اسم المقرر  تصميم وبرمجة شبكات الحاسب  المقرر كود 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10  مقرر مؤهل ال يوجد 

 المحتوى  
 بي  ة أجه  زة الحاس  بات 

 
ي وس  ط النق  ل -أنظم  ة االتص  االت الرقمي  ة مكوناته  ا ومحتوياته  ا وعالقته  ا بتناق  ل البيان  ات ف

 
-بروتوك  والت ال  تحكم ف

 - (ISDN)الش    بكات الرقمي    ة للخ    دمات المتكامل    ة -(TCP/IP)بروتوك    والت-(OSI)بروتوك    والت ال    نظم المفتوح    ة -معم    ار ش    بكات الحاس    ب
امن  ة -الش  بكات الرقمي  ة للخ   دمات المتكامل  ة ذات النط  اق المتس   ع - (ISDN)بروتوك  والت ش  بكات نظ   بر إل   (ATM)ش  بكات النق  ل الغ   بر مبر 

ي  -نظ  بر ا ونم  وذ  خ  ادم العمي  ل ا وأنظم  ة تش  غيل الش  بكة ا ومقدم  ة لش  بكات المنطق  ة الواس  عة  ق  د تختل  ف أدوات الش  بكة والتنفي  ذ لتل  ثر
 الحالية اتجاهات التنمية

References: 

• Olivier Bonaventure  , “Computer Networking : Principles, Protocols and Practice Release 0.25 “ , 2018 

CSE 629  ي هندسة الحاسبات  كود المقرر
 
 اسم المقرر  موضوعات مختارة ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
 هندسة الحاسبات ونظم التحكم   

 
 يتناول موضوع متقدم وحديث ال تتناوله المقررات األخرى ف

References: 

• Abdallah, “Advanced Multicore Systems-On-Chip: Architecture, On-Chip Network, Design,” Singapore, 
Springer, 2017. 

• I. Alsmadi, “The NICE Cyber Security Framework: Cyber Security Intelligence and Analytics,” Switzerland, 
Springer, 2019. 

CSE 641  اسم المقرر  تحليل المناظر والرؤية بالحاسب  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10  مقرر مؤهل ال يوجد 

 المحتوى  
التحويل الخطي والال   –أنواع الصور  –تقطيع الصور  –العمليات األساسية ويرق التمثيل  –صور رقمية  تحويل الصور إلي  –تمثل الصور 

ي الصور  –استعادة الصور وقراءتها –األشكال( التصفية ويرقها المختلفة  –الدوائر  -مكونات الصور )الخطوف  –خطي 
 
  –الظالل والحركة ف

ي الصور 
 
 التمهيدية الرياضية الدراسة اإلحداثياتا ونظم األلوان تمثيل للصورا الحوي  ة الصور. اإلدرايتطبيقات معالج-تشغيل البيانات ف

https://www.pdfdrive.com/search?q=Abderazek+Ben+Abdallah+%28auth.%29
https://www.pdfdrive.com/search?q=Izzat+Alsmadi
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 الرسوم يبقات للتطويرا التواتر توزي    ع مخطط أساليب النقطيةا العمليات) الصور تحسير   الصورا البعدينا تحويالت ذات للنظم
جاع الخاصةا والمؤثرات التخطيطية   مقدمة الصورا تحليل  المساقطا باستخدام الصور  تكوين إعادة بيانات الصورا ضغط الصورا  اسبر
ا أسلوب -األشكال للتعر  عىل  مقدمة  المناظرا تحويل  لمشاكل ا استعادة الصورة ا  -تحسير  صورة  -وتصنيفها السمات استخرا   بيبر 

ا معالجة الصور المورفولوجية ا تجزئة الصورة ا التمثيل والوصف والتعر  عىل  ط الصورة الضغمعالجة الموجات والحلول المتعددة ا 
 الكائن

References: 

• H. Singh, “Practical Machine Learning and Image Processing: For Facial Recognition, Object Detection, 
and Pattern Recognition Using Python,” New York, Apress, 2019 

CSE 642  ي  كود المقرر
 
ائ  اسم المقرر  ( 1)   األمن السيبر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
ي ا القرص  نة 

 
ائ ي ا الحاج  ة إل األم  ن الس  يبر

 
ائ ي ا تعري  ف األم  ن الس  يبر

 
وئ : الفض  اء اإلل   بر ي

 
ائ مجي  ات الخبيث  ة:  -أساس  يات األم  ن الس  يبر أن  واع البر

وسات ا برامج التجسس ا أحصنة يروادة  : التصيد االحتيالي ا رسقة الهوي  ة ا المض  ايقة ا التس  لط انتهاكات  -الديدان ا الفبر ي
 
ائ األمن السيبر

ن  ت  اق  -ع  بر اإلنبر ي ا اختب  ار االخ  بر وني  ة ا هجم  ات رف  ض الخدم  ة ا الهج  وم الس  لثر
الحماي  ة  -التحق  ق م  ن خط  وتير   -أن  واع الهجم  ات اإلل بر

وس  ات وب  رامج أم  ان الش  بكات االجتماعي  ة ا ب  رامج الوقاي  ة: ج  دران الحماي  ة  -المتنقل  ة  اض  ية ا ب  رامج مكافح  ة الفبر
ا الش  بكات الخاص  ة االفبر

 مكافحة التجسس. 

References: 

• I. Alsmadi, “The NICE Cyber Security Framework: Cyber Security Intelligence and Analytics,” Switzerland, 
Springer, 2019. 

CSE 631  اسم المقرر  الخوارزميات الجينية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
   

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
أساسيات الحل األمثلا مشاكل يرق الحصول عىل الحل األمثلا الخوارزميات المعتمدة عىل التطورا نظرة عامة موجزة عن الحساب 
ي ا عوامل البحث ا يرق االختيار ا يرق التكاثر والطفراتا العمليات عىل تطبيقات  

التطوريا الخوارزميات الجينية ا التمثيل الورائ 
ي مشاكل الحل األمثل ا   تستخدم القيم

 
اتيجيات التطور ا والتعامل مع القيود ف الحقيقية ا دالة األداء ا تحسير  رسب الجسيمات ا واسبر

أنماف السلوي المحسوبة    -وتطبيقات من حياتنا اليومية لخوارزميات الحل األمثل ا ومقدمة عن الخوارزميات التطورية متعددة األهدا 
ي تمنع المرور السهل إل الخصائص العالمية المرغوبة عىل أساس حساب التفاضل و 

 متوازية عىل المستوى المفاهيمي  -التكامل والثر
References: 

• F. Buontempo, “Genetic Algorithms and Machine Learning for Programmers: Create AI Models and 
Evolve Solutions,” Frances Buontempo, 2019 

CSE 632  اسم المقرر  ( 1)   التحكم بالحاسبات المتقدم كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى 

ي نظم التحكم. دراسة يرق استقرار المنظومات 
 
  -تحسير  أداء نظم تحكم بالحاسبات -تصميم المعوضات  -مقدمة استخدام الحاسبات ف

الرقمية ا تصميم وحدات التحكم الرقمية ا نماذ  فضاء الدولة اقابلية المالحظة والتحكم ا تصميم موضع القطب ا   PIDوحدات تحكم 
ي أنظمة ياقة  يرق التصميم المثىل ا غبر الخطية

 
ي األنظمة الطبية الحيوية ا والتحكم الرقمي ف

 
أنظمة الوقت المنفصلة ا والتحكم الرقمي ف

 دراسات الحالة  الرياحا

https://www.pdfdrive.com/search?q=Himanshu+Singh
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References: 

• F. Giri, “AC Electric Motors Control: Advanced Design Techniques and Applications,” United Kingdom, 
Wiley, 2013. 

CSE 633  ي  كود المقرر
 اسم المقرر  ( 1)   تصميم نظم تحكم توافقر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى 

ي  -مقدمه
المنظومات ذات ال سب   -منظومات مبينة عىلي يريقة ليابونو   -منظومات النموذ  المرجعي  –يرق وأساليب التحكم التوافقر

ي    -تصميم منظومات التحكم باستخدام المنطق المبهم  -تصميم منظومات التحكم باستخدام الشبكات العصبية   -ال ببر 
التحكم التكيق 

ي وجود قيود اإلدخا 
 
: انجرا  MRACمتانة  -المبارسر للنظمة غبر الخطية ذات العناض الهيكلية غبر الخطية المتطابقة  MRAC -ل ف

ي وجود العناض غبر الخطية المتبقية المحددة بشكل موحد  -المعلمات 
 
ي ف

استقرار اإلدخال إل   -رفض االضطراب  -التحكم التكيق 
 الحالة.. 

References: 

• W. Levine, “The Control Systems Handbook: Control System Advanced Methods, Second Edition 
(Electrical Engineering Handbook),” Boca Raton, CRC Press, 2011. 

CSE 634  اسم المقرر  ( 1)   حديثة   تصميم نظم تحكم كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى 

التصميم باستخدام   -التصميم باستخدام يريقة االنحدار  -تصميم نظم التحكم باستخدام ليابونو   -االزدواجية  -المراقبة  -التحكمية 
ياجير   -يريقة كراسوفكي 

ي ردود الفعل  يرق التحكم المثىل ا منظم تربيعي خطي ا برمجة ديناميكية ا مبدأ بونبر
 
. تحكم قوي ف األدئ 

ي  LMIsللنظمة الديناميكية ؛ تصميم وحدة التحكم باستخدام متباينات المصفوفة الخطية )
. تصميم التحكم التنبث  ي

(. التحكم التكيق 
عة ؛ كشف (. تصميم وحدة تحكم خالية من النماذ . مراقبو الدول ؛ معوضات المراقب والمراقب المجمMPCالمستند إل النموذ  )

   ( باستخدام المراقبير  FDIاألخطاء وعزلها )
References: 

•  R. Dorf and R. Bishop, “Modern Control Systems, 12th edition,” New Jersey, Pearson, 2011.    

CSE 635  اسم المقرر  ( 1)  تحكم أمثلتصميم نظم  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى 

المقارنة بير  الحاكمات المثىل والحاكمات ذاتية   -تصميم المعوضات  -تصميم الحاكمات  -التصميم باستخدام دالئل خواص مختلفة 
بيعي ا   -تقنيات التحسير  ا حساب هاميلتون للتباين  -المقارنة بير  الحاكمات المثىل والحاكمات التوافقية  -التغنيم 

المنظم الخطي البر
بيعي التتبع الخطي ا
التحكم األمثل للوقت األدئ  ا   -LQG / LTRمقدر الحالة ا  -التحكم األمثل عبر التغذية الراجعة للمخرجات  -لبر
..  -تصميم المتانة  ي

 تطبيق التحكم األمثل عىل المصنع الحقيقر
References: 

• D. Subbaram Naidu , “Optimal Control Systems (Electrical Engineering Series)”, 1st Edition” CRC press 
2020   

https://www.pdfdrive.com/search?q=William+S.+Levine
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CSE 636  اسم المقرر  ( 1)   تصميم نظم تحكم ذاتية الضبط كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى 

ات الحاكمات ذاتية الضبط  -التصميم والتحليل  -المختلفة لنظم التحكم ذاتية الضبط  األنواع -مقدمة مقارنة مع الحاكمات   -دراسة ممبر 
  PIDوحدات تحكم   -..PIDتطبيقات عىل حاكم  –استخدام النموذ  لتوليد معامالت الحاكم  –النموذ  بطريقة آلية  إيجاد   -الكالسيكية 
ي الضبط  -ذاتية الضبط 

ر
ية لتصميم وحدة التحكم ذائ تصميم بمساعدة الكمبيوتر   -وحدات تحكم تربيعية خطية ذاتية الضبط  -يرق جبر

ي 
ر
ي تطبيق وح  -لوحدات تحكم الضبط الذائ

ر
 المعايبر المستخدمة إلنهاء تكييف نظام فرعي معير   -دات تحكم الضبط الذائ

References: 

• A. Marco, “Gaussian Process Optimization for Self-Tuning Control,” ETSEIB, 2015 

• V. Bobál, J. Böhm, J. Fessl, and J. Macháček, “Digital Self-tuning Controllers: Algorithms, Implementation 
and Applications (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing),” Germany, Springer, 2005 

CSE 637  اسم المقرر  الشبكات العصبية والمنطق الفازي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى 

الشبكات العصبية متعددة   –بناء البوابات المنطقية  –دوال التفعيل  –تطبيقات الشبكات العصبية  –نموذ  الخلية العصبية  –مقدمة 
ي  –خوارزم الرجوع للخلف  –الطبقات ذات التغذية األمامية 

أمثلة عىل تدريب الشبكات   –خوارزم الرجوع للخلف بعزم القصور الذائر
 المنطق الفازى واالستنتا   -Radial دالة ال  –العصبية 

 
المكامل   -المكامل المفاضل الطردي الفازى الخط  -التحكم الفازى  -مقدمة ف
ا الشبكة   hetroلشبكة العصبية للذاكرة النقابية   -الحاكمات ذاتية التكيف باستخدام التحكم الفازى -المفاضل الطردي الفازى الالخطي 

.  -ا الشبكات العصبية التنافسية  Boltzmanا آلة  Hopfieldيقات الذاكرة النقابية ثنائية االتجاه ا شبكات النقابية التلقائية ا تطب

الهندسة المعمارية وخوارزمية التدريب والذكريات المرتبطة بالتطبيق   - Neocognitronو  Cognitron -الشبكات العصبية الخاصة 
ي  ي ا بنية النظام الضبائر  ألنظمة الضبابية واألنظمة العصبيةمقارنة ا -الضبائر

References: 

• J. Keller, D. Liu, and D. Fogel, “Fundamentals of Computational Intelligence: Neural Networks, Fuzzy 
Systems, and Evolutionary Computation,” Canada, Wiley, 2016. 

• P. Melin, O. Castillo, and J. Kacprzyk (eds.), “Design of Intelligent Systems Based on Fuzzy Logic, Neural 
Networks and Nature-Inspired Optimization,” Switzerland, Springer, Volume 601, 2015 

CSE 638  اسم المقرر  نظم التحكم الالخطية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى 

يريقة –استقراريه النظم الالخطية  -رسم الحالة  -الدوال الوصفية  -تحليالت األنظمة الالخطية : التحويل إل نظام خط  -مقدمة 
ا استقرار المدخالت إل الحالة ا استقرار   Lyapunovتحليل مستوى الطور ا استقرار  -التحليل بطريقة رسم الحالة –نايكويست 

ي ذلك التحكم المستند إل  -وتحليل السلبية المدخالت والمخرجات ا 
 
ا والتحكم القائم   Lyapunovتصميم التحكم غبر الخطي ا بما ف

 . Backsteppingعىل الطاقة ا والتحكم المتتالي ا والتحكم القائم عىل السلبية ا والخطي المدخالت والمخرجات و 
References: 

• R. Vepa,“Nonlinear control of robots and unmanned aerial vehicles: an integrated approach,” Boca 
Raton, CRC Press, 2017. 
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CSE 639  ي هندسة نظم التحكم  كود المقرر
 
 اسم المقرر  موضوعات مختارة ف

 معتمدة ساعات  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى 
ي موضوعات متقدمة حديثة ال تتناوله المقررات األخرى  يتناول

 
 هندسة نظم التحكم .  ف

Reference  

• Norman S. Nise , “ Control Systems Engineering” , 8th Edition , wiley  , 2019 

• Katsuhiko Ogata  ,“Modern Control Engineering”,  Fifth Edition ,  Prentice Hall, 2016 

CSE 643  نت األشياء كود المقرر  اسم المقرر  ( 2)   إنبر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
نت األشياء للصناعة  -هياكل تحليالت البيانات  -حوسبة الضباب والحافة  -البيانات مقدمة إل تحليالت  نت األشياء   -اعتبارات إنبر إنبر

نت األشياء  -للمدن المتصلة والذكية  نت األشياء -تحليل أمان شبكات إنبر نت   العالقة -قضايا الخصوصية واألمان ألنظمة إنبر بير  إنبر
نت األشياء عن أنظمة جمع البيانات التقليدية   -والبيانات الضخمة  األشياء والحوسبة السحابية نت   -كيف تختلف إنبر دمج بيانات إنبر
نت األشياء  -األشياء مع البيانات الثابتة  مجة باستخدام إنبر مجة النصية والبر  .  .التعلم اآللي / الذكاء االصطناعي  -البر

References: 

• G. R. Kanagachidambaresan, R. Maheswar, V. Manikandan, K. Ramakrishnan , “Internet of Things in Smart 

Technologies for Sustainable Urban Development”, springer , |Feb 21, 2020| 

CSE 644  اسم المقرر  حلقة بحث  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 50   مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
ي  
 
ي مجال  يقع موضوعيقوم الطالب بدراسة أو بحث ف

 
ي المواد ف

ا  أحد أعضاء المتخصصير   فيهااالتسجيل تم  الثر ي وذلك تحت إرسر
 
  ف

 .  .بالقسم  المجال )تحكم/حاسبات( هيتة التدريس
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CSE 721  اسم المقرر  ( 2)   معمار حاسب متقدم كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

 100 عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية   م   تحريري امتحان  أعمال البر  
المقرر درجات   

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ### 

 المحتوى  
مجة   مجة   -   FPGAمقدمة عن البوابات المنطقية القابلة للبر ي برمجة البوابات القابلة للبر

 
دراسة البناء  –التقنيات المختلفة المستخدمة ف

مج  ة المختلف  ة  –الهيكىلي لهذه البوابات واألدوات المستخدمة  مج  ة وإع  ادة التش  كيل  –يرق البر مج  ة ع  ىلي  –إع  ادة البر أهمي  ة تكنولوجي  ا البر
ائح إنش    اء  -FPGAإنش   اء ماكين   ات الحال    ة بال      –ل    دوائر المنطقي   ة والمتسلس    لة  اس   تخدام أح    د اللغ   ات الخاص    ة باله   اردوير لوص   ف ا –الش   ر

ي مسار البيانات
 
ي تتحكم ف

ائح  -ماكينات الحالة الثر نظرة عامة  .SoCوعيوب وأنواع ال   مزايا – SoCتكنولوجيا المنظومات المتكاملة عىل الشر
وح   دات والمناف   ذ ا والنمذج   ة ع   ىل مس   توى البواب   ة ا وت   دفق البيان   ات ا والنمذج   ة الهرمي   ة ا وال Verilog HDLع   ىل التص   ميم ال   رقمي م   ع 

والنمذجة السلوكية ا والمهام والوظائف ا والتوقيت والتأخبر ا والنمذجة عىل مستوى المحول ا واألولويات المحددة م  ن قب  ل المس  تخدم 
ي مع 

مجة ا والتوليف المنطقر  .VHDLا وواجهة لغة البر

References: 

• A. Elahi, “Computer Systems Digital Design, Fundamentals of Computer Architecture and Assembly 
Language,” New Haven, CT, USA, Springer, 2018. 

•  J. Dumas II, “Computer architecture: fundamentals and principles of computer design,” Boca Raton, CRC 
Press, 2017 

CSE 722  اسم المقرر  ( 2)   نظم التشغيل الموزعة كود المقرر 

 معتمدة ساعات  2
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ### 

 المحتوى  
ي األنظم  ة الموزع  ة  –أنظم  ة تش  غيل الش  بكات 

 
ي األنظم  ة الموزع  ة  -تفاع  ل العملي  ات والمه  ام ف

 
ي تنفي  ذ  –تنظ  يم ال  ذاكرة وج  دولتها ف

 
امن ف ال  بر 

امن ومشاكله  –العمليات للمشغالت الموزعة  تط  ور  -اعتب  ارات التص  ميم . دراس  ة عملي  ة لحال  ة م  ن ح  االت التنظ  يم الم  وزع  –التشغيل المبر 
–دراس  ة متقدم  ة للش  بكات المحلي  ة والموس  عة  –اس  تعراد معظ  م أنظم  ة الش  بكات الحديث  ة  -الشبكات واعتماد معظم التطبيق  ات أنظمة 

وتوكوالت ويبيعتها والعالقة بير  الطبقات المختلفة  –االتصاالت الرقمية   نظم التشغيل الخاصة بالحوسبة السحابية وامثلتها.  –البر

References: 

• A. Silberschatz, G. Gagne, and P. Galvin, “Operating System Concepts, 10th edition,” Palatino, Wiley, 2018. 

• J. Schönwälder, “Operating Systems - Computer Networks and Distributed Systems,” JACOBS University, 
2013. 

• A. Silberschatz, “Operating System Concepts Essentials, 2nd edition,” Courier Kendallville, Wiley, 2014. 

CSE 723  اسم المقرر  ( 2)   نظم قواعد البيانات الموزعة كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ### 

 المحتوى  
ي نظ   م قواع   د البيان   ات الموزع  ة 

 
ي مش   اكل قواع   د البيان  ات المركزي   ة والموزع   ة الف   روق -االتجاه  ات الحديث   ة ف

 
-توزي       ع البيان   ات –األساس   ية ف

ي بيت  ة قواع  د البيان  ات الموزع  ة  -التش  غيل المرك  زي والتش  غيل الم  وزع 
 
مجي  ات ع  ىلي الم  دخالت   -تش  غيل االس  تعالمات ف   –كيفي  ة اعتم  اد البر

امج عىلي المدخالت  ة أساس  يات فهم المدخالت وك  -كيفية هيكلة المدخالت لبناء البر تعريف  ات الهياك  ل  -يفية معالجاتها وكتابة برامج متمبر 
ي التطبي   ق   –األن   واع المختلف   ة للبيان   ات وكيفي   ة تراص   ها  –المحلي   ة للبيان   ات 

 
قواع   د البيان   ات  -اس   تخدام أح   د اللغ   ات الحديث   ة مث   ل ىسي ف

 الضخمة..  هياكل البيانات –البيانات الغبر مهيكلة  –المبنية بنظام الكائنات الموجهة 

https://www.pdfdrive.com/search?q=Joseph+D.+Dumas+II
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https://www.pdfdrive.com/search?q=Abraham+Silberschatz


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

 122 الباب السادس: قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم 

 

 

 

 

 
References:  

• M. Özsu and P. Valduriez, “Principles of Distributed Database Systems, 4th edition,” Switzerland, Springer, 
2020. 

• S. Rahimi and F. Haug, “Distributed Database Management Systems: A Practical Approach,” Hoboken, 
Wiley, 2010. 

• O. Folorunso and A. Adebanjo  “advanced database management system,” National Open University of 
Nigeria, 2009 

CSE 724  اسم المقرر    معالجة الصور كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد 

 المحتوى  
  Lovتحويل  -تحويل هادمارت  -والش  -تحويل جيب التمام  -تحويل فورييه  - 2Dو  1Dالتعريف والخصائص التحويل  -تحويل الصورة 

ي  -الشي 
 
دد  -تحسير  الصورة: مرشح مكائ أخذ العينات والتكمية   -التحويل المقلوب  -استعادة الصورة: وصف نموذ  التشوه  -ييف البر

صوير. تحويالت الصورة: تحويل فورييه المنفصل ا تحويل جيب  ا والحصول عىل الصور ا والعالقات األساسية بير  البكسل ا وهندسة الت
ي التجزئة   -التمام المنفصل ا تحويل هوتلينغ. 

 
ال شف عن االنقطاعات ا العتبة ا التجزئة الموجهة للمنطقة ا استخدام تحليل الحركة ف

دد  حبر  البر
 
ا وف ي

 .س المرشح المعكو  -استعادة الصور: وصف نموذ  للتشوه -المرشح المكائ 
References: 

• H. Singh, “Practical Machine Learning and Image Processing: For Facial Recognition, Object Detection, 
and Pattern Recognition Using Python,” New York, Apress, 2019. 

•  J. Kinser, “Image operators image processing in Python,” Boca Raton, CRC Press, 2019. 

CSE 725  ي  كود المقرر
اض   اسم المقرر  معمار ألعاب الحاسب والواقع االفبر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

 المحتوى  
ي ألعاب الحاسوب  -الخلفية والدوافع لنظرية األلعاب 

 
مجيات ف ي األبعاد  -معمار البر

ي األبعاد وثالئ 
مجة القائمة عىل  -التصيبر ثنائ  البر

ي  -محركات األلعاب  -الحدي
اض  ي )أجهزة االدخال واجهزة االخرا (  -مقدمة عن الواقع االفبر

اض  معمار الحوسبة للواقع   –الواقع االفبر
ي مكتبة الرسوميات المفتوحة االفبر 

 
ي )مقدمة ف

نمذجة الرسومات ثالثية األبعاد عن يريق المكتبات   -التظليل(  –الرسم ثنائ  األبعاد  –اض 
ونيات العرد المثبتة عىل الرأس  -اإلدراي المجسم والتقديم  -األضواء –الرسوم المتحركة  –الرسومية المفتوحة  وحدات   -برصيات وإل بر

وسكوبات والمشعات ومقاييس المغناييسية القياس بالق : الجبر ي
اإلدراي  -اندما  المستشعر: مرشح تكميىلي ا مرشح كالمان  -صور الذائر

ي: برصي ا سمعي ا  ملموس   ال شر
References: 

• B. Arnaldi, P. Guitton, and G. Moreau, “Virtual Reality and Augmented Reality: Myths and Realities,” 
London, Wiley, 2018 

• T. Jung, “Augmented Reality and Virtual Reality: The Power of AR and VR for Business,” Switzerland, 
Springer, 2019 

CSE 726  اسم المقرر  الحاسبات الموزعة والمتوازية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

 المحتوى  
ا التوازي داخل وحدة المعالجة المركزيةا التوازي لعدة وحدات تشغيل مركزيةا المكونات المادية  استخدام التوازي لتحقيق األداء العالي
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ي التشغيل عىل التوازيا نماذ  وبنيات الحسابات المتوازيةا أمثله   -متوازية جديدة  بنيات –آلالت تدفق البيانات 
 
التقدم الحالي ف

ي الحاسبات الموزعة والمتوازيةللتطبيقات 
 
أنظمة الملفات الموزعةا  -المجموعات  - MapReduceا وتوظيفالموزعة  األنظمة -الحالية ف

كة الموزعة ا نظبر إل نظبر  -األمان 
 الذاكرة المشبر

References: 

• F. Xhafa, F. Leu, M. Ficco, and C. Yang, “Advances on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing,” 
Proceedings of the 13th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC-
2018), 

CSE 727  ي هندسة الحاسبات  كود المقرر
 
 اسم المقرر  موضوعات متقدمة ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

ي هندسة الحاسبات ال تتناوله المقررات األخرى  موضوعات متقدمةيتناول  : المحتوى
 
ي وحديثة ف

 
هندسة الحاسبات كشبكات األشياء   ف

IoT  –   الحسابات الضبابية.  –الحسابات السحابية 
References: 

• Y. Wenli, “Information Technology and Computer Application Engineering,” Proceedings of the International 
Conference on Information Technology and Computer Application Engineering (ITCAE 2013), Boca Raton, CRC Press, 
2014 

CSE 728  ي  كود المقرر
ائ   اسم المقرر  ( 2)   األمن السيبر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ### 

 المحتوى  
انية انية الحرجة: التهديدات السيبر ي  التهديدات السيبر

وئ  ونية ا التجسس اإلل بر ي ا الحرب اإلل بر
ائ  الدفاع ضد  –الحرجةا اإلرهاب السيبر
ي 
عي الرقمي ا كشف التسلل ا اللجوء القانوئ 

: التشفبر ا الطب الشر ي ا   -المتسللير 
ائ  ي ا إدارة األمن السيبر

ائ  تعدين البيانات للمن السيبر
ة التقنيات المناسبة لتوفبر الحماية األ   -دراسة حالة تقنيات االستجابة األساسية   -ساسية لجهاز كمبيوتر صغبر و / أو شبكة صغبر
ة   -تحديد التهديدات المحتملة للشبكات الالسل ية  -للحوادي  كة صغبر ي رسر

 
 تحليل مخاير لشبكة ف

References: 
• I. Alsmadi, “The NICE Cyber Security Framework: Cyber Security Intelligence and Analytics,” Switzerland, Springer, 

2019. 

•  M. Lehto and P. Neittaanmäki (edits.), “Cyber Security: Analytics, Technology and Automation,” London, Springer, 
Volume 78, 2015 

CSE 729  اسم المقرر  مفاهيم البيانات الضخمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

 المحتوى  
ة  ةا بيانات كببر نت  Multi-V-modelتعريف البيانات ال ببر ةا الحوسبة السحابيةا انبر ةا تقنيات البيانات ال ببر ا تحديات البيانات ال ببر

ة وتحليلهاHadoopاألشياءا  ي تعتبر   - ا توليد البيانات الضخمة وامتالكها وتخزينها وتحليلهاا أدوات لتعدين البيانات ال ببر
األساليب الثر

ا إل منصات األجهزة المختلفة ا مثل رقائق يرق لتح -أسًسا للذكاء االصطناعي والشبكات المعرفية 
ً
&   Intelسير  التحليالت استناد

Power  وGPU  وFPGA -  ي يتضمن
التحديات المستقبلية للبيانات الضخمة ا ال سيما فيما يتعلق بقضايا البيانات الضخمة المرتبطة الثر

ي والتحليالت المعرفية. 
ي والزمائ 

 الرسوم البيانية والنماذ  الرسومية والتحليل المكائ 
References: 

• T. Erl, W. Khattak, and P. Buhler, “Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques,” Indiana , 
Prentice Hall, 2016. 
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CSE 731  اسم المقرر  ( 2)   التحكم بالحاسبات المتقدم كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ### 

 المحتوى 

ي 
ي الوقت الحقيقر

 
 أنظمة التشغيل ف

 
كة للموارد - RT kernelبنيات  -مقدمة ف ي جدولة الموارد المشبر

 
االتصال   -مسائل التنازع  -التحكم ف

مراقبة برمجيات المهام المتعددة باستخدام   -اختبار النظام  -استخدام الذاكرة وأنظمة إدارة المعالجات المتعددة الموزعة  -الداخىلي 
RTOS ي األنظمة الحرجة
 
ي الكمبيوتر  -ف

 
ي مجاالت مختلفة من الصناعة تط  -التنفيذ الهرمي للتحكم ف

 
  -بيق مبادا التحكم الحديثة ف

ي التغذية األمامية ا والتحكم متعدد الحلقات باستخدام أدوات الفصل ا وتوقع  -الروبوتات واألنظمة المستقلة 
 
التحكم المتتالي ا والتحكم ف

ي   -سميث.   مجموعة مصفوفات ل تحليل التفاعل متعدد الحلقات باستخدام كسب نسثر
References: 

• F. Giri, “AC Electric Motors Control: Advanced Design Techniques and Applications,” United Kingdom, 
Wiley, 2013.  

•  A. Glumineau, “Sensorless AC Electric Motor Control: Robust Advanced Design Techniques and 
Applications,” London, Springer, 2015 

CSE 732  ي  كود المقرر
 اسم المقرر  ( 2)  تصميم نظم تحكم توافقر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ### 

 المحتوى  
ة  -مقدمة  ة والشبكات العصبية  -تصميم الحاكمات باستخدام الهياكل المتغبر التصميم باستخدام   -التصميم باستخدام الهياكل المتغبر

ي قوي  -تقارب العناض ا اإلثارة المستمرة   -المنطق القيمي والهيكل المتغبر 
ي قوي  -اضطرابات والتحكم التكيق   -تحكم تكيق 

  -تحكم تكيق 
ة بمرور الوقت عناض م ي صلب  -تغبر

ي  -ديناميكيات غبر منمقة  -تحكم تكيق 
ي التحكم التكيق 

 
ي   -تحسير  االستجابة العابرة ف

التحكم التكيق 
ي 
ي النباتات غبر الخطية ا أنظمة التأخبر الزمث 

 
ي  -ف

 تطبيقات التحكم التكيق 
References: 

• W. Levine, “The Control Systems Handbook: Control System Advanced Methods, Second Edition (Electrical 
Engineering Handbook),” Boca Raton, CRC Press, 2011. 

• W. Levine, “The Control Handbook, Second Edition: Control System Fundamentals, Second Edition 
(Electrical Engineering Handbook),” Boca Raton, CRC Press, 2011 

CSE 733  اسم المقرر  ( 2)   حكم حديثه تصميم نظم ت كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ### 

 المحتوى 

ات الحالة  -استخدام يريقة كراسوفكي لتصميم الحاكمات - تقييم متقدم باستخدام نظرية ليابونو  ي نظم متغبر
 
  -تصميم الحاكمات ف

ي التغذية الراجعة   - دراسة استقراريه المنظومات عن وجود اضطرابات 
 
تحلل النظام إل أجزاء يمكن التحكم   -خصائص أنظمة التحكم ف

ي التغ  -فيها وال يمكن التحكم فيها 
 
تصميم   -تعيير  قطب االستجابة مع الحالة ومع التغذية المرتدة  -ذية الراجعة أداء أنظمة التحكم ف

ي التغذية الراجعة 
 
ي التغذية الراجعة  -أنظمة التحكم ف

 
دد  -استقرار أنظمة التحكم ف ي التغذية   -يرق استجابة البر

 
تصميم أنظمة التحكم ف

ة.   الراجعة المتغبر
References: 

•  R. Dorf and R. Bishop, “Modern Control Systems, 12th edition,” England, Pearson, 2011. 

•  T. Mills, “Applied Time Series Analysis: A Practical Guide to Modeling and Forecasting,” United Kingdom, 
Academic Press, Elsevier, 2019 
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CSE 734  اسم المقرر  ( 2)  تصميم نظم تحكم أمثل كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ### 

 المحتوى 

القرار المقيدة ومضاعفات مدى التأخر. حساب التفاضل   -مراجعة النهج الحديث لنظام التحكم. حساب التفاضل والتكامل ومرحلة واحدة
. الحد األقىصEulerLagrange Eqوالتكامل المتباين و  . مشاكل  -مبدأ نظرية هاملتونيان  -. النمذجة الرياضية لمشكلة التحسير  ي جاكوئر
. ا  من الوقت مشكلة. مبدأ الحد األقىص المنفصل مشكلة تربيعية خطية منفصلة. التكيف المنظم الخطي

 
أنظمة التحكم.   -لحد األدئ

 . ي
ر
. أنظمة التحكم التكيفية الضبط الذائ ي

ي أنظمة التحكم التكيفية -مرجع نموذ  التحكم التكيق 
 
تطبيقات متقدمة  - االستقرار ا مشكلة ف

 دراسة استقرار منظومات التحكم األمثل.  -مثل عىلي تحليل وتصميم نظم التحكم األ 
References: 

• D. Subbaram Naidu , “Optimal Control Systems (Electrical Engineering Series)”, 1st Edition” CRC press 
2020   

CSE 735  اسم المقرر  ( 2)   تصميم نظم تحكم ذاتية الضبط كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م أعمال  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ### 

 المحتوى 

ي والتنبؤ  -األنظمة المجمعة ونموذ  اإلشارة  
ي للتقدير العودي  -تهيتة المقدر  -استخدام التقدير العودي  -الخطأ المتبقر   -البديل الحسائر

ي  - تحليل التقارب للخوارزمية العودية
ي الضبط الذائر

 
ي متعدد المراحل  -وحدة التحكم ف

ي للمراحل المتعددة  -التحكم التنبث 
  -الضبط الذائر

دد  ي لمجال البر
از  -الضبط الذائر ي االهبر 

 
ي  -خوارزمية التحكم ف

تطبيقات متقدمة عىلي تحليل وتصميم نظم التحكم   آلية ضبط الضبط الذائر
ي ذاتية الضبط 

ي دراسة استقرار  -التلقائ 
 .   منظومات التحكم التلقائ 

References: 

• A. Marco, “Gaussian Process Optimization for Self-Tuning Control,” ETSEIB, 2015. 

•  M. Jelali, “Control Performance Management in Industrial Automation: Assessment, Diagnosis and 
Improvement of Control Loop Performance,” London, Springer, 2013. 

CSE 736 ي هندسة نظم التحكم  قرر كود الم
 
 اسم المقرر  موضوعات متقدمة ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
   

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

 المحتوى 

ي هندسة نظم التحكميتناول موضوع متقدم حديث ال 
 
 تتناوله المقررات األخرى ف

References: 
• D. Nenchev, A. Konno, and T. Tsujita, “Humanoid Robots: Modelling and Control,” United Kingdom, Elsevier, 2019. 

• L. Keviczky, R. Bars, J. Hetthéssy, and C. Bányász, “Control engineering,” Singapore, Springer, 2019 
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CSE 737  ات  كود المقرر  اسم المقرر  التحكم الراسخ متعدد المتغبر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

 المحتوى 

ات. نظرية خطيةمن  دد متعدد المتغبر
ي أداء الرقابة القابلة للتحقيق. تصميم نطاق البر

 
مبادا التصميم األساسية. القيود األساسية ف

ات وتشكيل الحلقة.   μ - ا تخفيض النموذ ا تحليل  ∞Hا تحليل  Youla الدرجة الثانية اتمثيل دد متعدد المتغبر
 -تصميم مجال البر

بيعي ي   -ة الخطية. النظرية البر
 
  .Robust Control Toolbox (MATLABتخفيض النموذ . األدوات الحسابية ألنظمة التحكم المتوفرة ف

References: 

• D. Crolla, “Automotive Engineering: Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, 1st edition,” USA, Elsevier, 
2009. 

CSE 738  اسم المقرر  نمذجة وتحكم الروبوت  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
   

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

 المحتوى 

 الروبوت , المتحكم  انمذجة الروبوت
 
 و  PID معادالت الحركة ,الحركة ال ينماتيكا  ,الحركة الديناميكية  ,تخطيط المسار  ,التحكم ف

 
 
, التحكم ف ي

 و  Modelica و Robotics Toolbox مثل ) القوة, الرؤية مبنيه عىل التحكم, أدوات حسابات عزم الدوران, التحكم التوافقر
Mathematica  و RobotStudio ي

 
مجة ف مجة الروبوت(.   ABB's )لغة Rapid (ا البر ات الروبوت ا وأجهزة االستشعار ا    -للبر مبر 

 . أجهزة االستشعار وتفسبر بيانات أجهزة   -ة األجهزة الروبوتية. . أنظم-مجاالت التطبيق. حالة أبحاي الروبوتات واعتمادها.  -والمتالعبير 
تقدير الموقف. أنظمة ذكية. رسم الخرائط المكانية. أساسيات التفاعل بير    -. مساحات التكوين. -االستشعار ودمج أجهزة االستشعار. 

ي مقابل الرصي    ح. تصميم تجريب 
 دة العوامل أنظمة متعد -. HRIاإلنسان والروبوت. التفاعل الضمث 

References: 

• S. Cubero, “Industrial Robotics: Theory, Modelling and Control,” Advanced Robotic Systems International, 
2007. 

CSE 739  اسم المقرر  تطبيقات مرشح كالمان كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
   

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

 المحتوى 

 –مرش  ح واي  ب   –التق  دير باس  تخدام يريق  ة المربع  ات الص  غرى اإلرتجاعي  ة  -التق  دير لثاب  ت   –التقدير باستخدام يريق  ة المربع  ات الص  غرى 
(   –تغ  بر الح  االت ومق  اييس التش  تت  ي الوق  ت المتقط  ع )ال  رقمي

 
مرش  ح   –مع  ادالت مرش  ح كالم  ان ذات الخط  وة الواح  دة  –مرش  ح كاالم  ان ف

 الوقت المستمر )التناظري( كالمان الذى يعم
 
 الوقت المستمر والمتقطع  –ل ف

 
ة البيضاء ف ي الوق  ت  –الشورسر

 
اس  تنتا  مع  ادالت الكالم  ان ف

 الوق    ت المس    تمر  –المس    تمر 
 
الع    ال  المفص    ل لنظري    ة مرش    ح كالم    ان –مرش    ح كالم    ان المع    دل أو الممت    د  –مع    ادالت كالم    ان المس    تقرة ف

ي ذل  ك بع  ض جو 
 
ي الفض  اء م  ع م  دخالت عش  وائية وتق  دير وتطبيقاته  ا ا بم  ا ف

 
. تش  مل المواض  يع نم  اذ  الحال  ة ف ي

ان  ب نظري  ة ال  تحكم العش  وائ 
ي إي  ار مرش  ح 

 
شيح والتنبؤ وته  ذيب اإلش  ارات العش  وائية م  ع قياس  ات ص  اخبة ا ك  ل ذل  ك ف . المواض  يع اإلض  افية Kalmanالحالة األمثل والبر

ي هي مش  اكل التص  فية غ  بر الخطي  ةا واألس  اليب الحس  ابي
 
ة ا والتطبيق  ات المختلف  ة مث  ل نظ  ام تحدي  د المواق  ع الع  المي ا والتتب  ع ا وال  تحكم ف

ي مش   كلة خطي   ة م   ن الدرج   ة الثاني   ة 
ه   ا. تتض   من مش   كالت ال   تحكم العش   وائ  ي الح   د األدئ  م   ن  –النظ   ام ا وغبر

 
مش   كلة جاوس   يان وال   تحكم ف

 التباين. 

References: 

• M. Grewal and A. Andrews, “Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB, 4th edition” New 
Jersey, Wiley, 2015 
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ي   : # ##

 
واعتماد مجلس القسم  األكاديمي من قبل المرشد  تحديدهمقرر يتم   هي خانة المقرر المؤهل  ف  

 
 

 

CSE 741  اسم المقرر  الموزع والبيانات الضخمةالتعلم اآللي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
   

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

 المحتوى 

ة باستخدام  تحليل  -االنحدار الخطي الموزع -االنحدار الخطي الموزع -مبادا التعلم اآللي الموزع -أباتش ي سباري مقدمة إل البيانات ال ببر
ي عبر تحليل مكونات المبدأ.  -مكونات المبدأ  تحليل التصوير العصثر

References: 

• H. Luu, “Beginning Apache Spark 2: With Resilient Distributed Datasets, Spark Sql, Structured Streaming 
and Spark Machine Learning Library,” California, USA, Apress, 2018 

CSE 742  ي تعزيز التعلم  كود المقرر
 
 اسم المقرر  مقدمة ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
2 1 2 

م  عمىلي امتحان  شفوي  الدرجات الكلية  100   تحريري امتحان  أعمال البر
 درجات المقرر 

 50 35 5 10 مقرر مؤهل   ال يوجد  

 المحتوى 

ي  -تعزي  ز ال  تعلم  أساس  يات
ي  - (TD)تعل  م الف  رق ال  زمث 

 
 -(AAA)تحلي  ل الخوارزمي  ات المتق  دم  -ومع  ادالت بيلم  ان  TD التق  ارب: ال  تحكم ف

  (CCC).التنسيق والتواصل والتدريب –نظرية اللعبة  -ومالحظته جزئيا  MDPال  -االستكشا  القائم عىل الثقة  -دراسة تعديل المكافآت

References: 

• R. Sutton and A. Barto, “Reinforcement Learning: An Introduction, 2nd Edition,” London, England, The MIT 
Press, 2018 

https://www.pdfdrive.com/search?q=Hien+Luu
https://www.pdfdrive.com/search?q=Richard+S.+Sutton
https://www.pdfdrive.com/search?q=Andrew+G+Barto
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يد  ي هندسة القوى الميكانيكية تخصص التبر
 
 الهواء  وتكييفدبلوم العلوم الهندسية ف

نامج   وصف البر

نامج هو  يد والتكييف  توفبر جودة عالية للجوانب النظرية والعملية لهندسة الهدف من هذا البر . التبر

نامج الطالب من التعلم بعمق وتطبيق مبادئ أنظمة ال ن البر
ّ
يد يمك بما  وتقنيات التكييف المتقدمة تبر

ي األوساط األكاديمية. 
ي الصناعة أو ف 

ي ف 
 يوفر أساًسا سليًما لقيامه بدور مهن 

 بلومجدارات خري    ج برنامج الد

ي  يجب،  الهندسية العلوم دبلوم لبرامج العامة الجدارات  الى باإلضافة
أن يكون خري    ج برنامج الدبلوم ف 

 :قادًرا عىلهندسة القوى الميكانيكية  

تكييف إظهار المعرفة التأسيسية األساسية المطلوبة لتصور وتصميم وتصنيع وتشغيل أنظمة  .1

 . الهواء 

يد إظهار المعرفة والفهم للمكونات األساسية لنظام التحكم  .2 ي منظومات التبر
 . ف 

إظهار معرفة شاملة بمعلومات واضحة وموجزة ودقيقة ومتاحة بسهولة تتعلق بالسياسة  .3

يد والتكييف نظام والقضايا البيئية وإدارة الطاقة المرتبطة بواالقتصاد ونمذجة ال  . أنظمة التبر

ي أنظمة ال .4
 . تكييفإظهار الوعي النقدي بمفاهيم التصميم النظري وتنفيذها العمىلي ف 

مجيات عالية المستوى ومهارات تكنولوجيا المعلومات لنمذجة ومحاكاة  .5 استخدام حزم البر

 األنظمة الميكانيكية. 

اختيار وتطبيق األساليب المناسبة لتحسير  كفاءة األنظمة الميكانيكية وتكييف الحلول  .6

 المناسبة للمشكالت العملية

Benchmark:   British Columbia Institute of Technology (BCIT) 

https://www.bcit.ca/study/programs/635ddiplt#details 

 

ي هندسة القوى الميكانيكية تخصص 
 
 هندسة محطات القوىدبلوم العلوم الهندسية ف

نامج   وصف البر

ي مجال محطات القوى ، إىل 
نامج هو اكتساب المعرفة األساسية المطلوبة للعمل ف  الهدف من هذا البر

نامج الطالب من التعلم بعمق وتطبيق مبادئ أنظمة جانب الرياضيات والعلوم األساسية ،  ن البر
ّ
يمك

نامج مناسب للخريجير  من برنامج الهندسة الميكانيكية  الطاقة والتعرف عىل مصادر الطاقة. البر

ي التوسع. 
امج ذات الصلة وقد تم تصميمه خصيًصا لتلبية احتياجات صناعة الطاقة اآلخذة ف   والبر

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

، يجب أن يكون خري    ج برنامج الدبلوم   الهندسية العلوم دبلوم لبرامج العامة الجدارات  الى باإلضافة

ي هندسة القوى الميكانيكية قادًرا عىل
 :المتقدم ف 

https://www.bcit.ca/study/programs/635ddiplt#details
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إظهار معرفة وفهم شاملير  ألصول وتوزي    ع مصادر الطاقة المتجددة المختلفة )الطاقة  .1

والجزر والطاقة الحيوية( ،وكذلك الطاقة التقليدية بما الشمسية وطاقة الرياح واألمواج والمد 

ي ذلك الطاقة المائية والتوربينات الغازية والطاقة النووية. 
 ف 

إظهار الوعي النقدي لتطبيق إجراءات مراقبة الجودة وضمان الجودة لتلبية المعايبر   .2

 والمتطلبات التنظيمية

حليل وحل المشكالت الميكانيكية  تطبيق الرياضيات وأساسيات الهندسة الميكانيكية لت .3

 وكذلك تصميم وصيانة وإصالح مكونات محطات القوى. 

 إظهار الوعي النقدي بمفاهيم التصميم النظري وتطبيقها العمىلي داخل أنظمة الطاقة.  .4

ا ألنظمة  .5
ً
استخدام التقنيات الحالية والناشئة لدعم تنفيذ مشاري    ع الهندسة الميكانيكية وفق

 اإلضافة إىل الممارسات واإلجراءات القياسية الصحة والسالمة ، ب

6.  . ي موقع معير 
 تحديد الموارد المحتملة وتحديد مصدر الطاقة المناسب ف 

Benchmark: Sheridan College  

https://academics.sheridancollege.ca/programs/mechanical-engineering-technician  

 

ي هندسة القوى الميكانيكية تخصص 
 
 هيدروليكية آالتدبلوم العلوم الهندسية ف

نامج   وصف البر

ي مجال اآلالت الهيدروليكية 
نامج هو اكتساب المعرفة األساسية المطلوبة للعمل ف  الهدف من هذا البر

نامج الطالب من التعلم بعمق وتطبيق مبادئ ، إىل جانب  ن البر
ّ
الرياضيات والعلوم األساسية ، يمك

نامج مناسب للخريجير  من برنامج الهندسة الميكانيكية  أنظمة الطاقة والتعرف عىل مصادر الطاقة. البر

امج ذات الصلة وقد تم تصميمه خصيًصا لتلبية احتياجات التحكم وتشغيل خطوط االنابيب  والبر

 . والمعدات الهيدروليكية

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

ي ،  الهندسية العلوم دبلوم لبرامج العامة الجدارات  الى باإلضافة
يجب أن يكون خري    ج برنامج الدبلوم ف 

 :هندسة القوى الميكانيكية قادًرا عىل

المعدات إظهار المعرفة التأسيسية األساسية المطلوبة لتصور وتصميم وتصنيع وتشغيل  .1

 . الهيدروليكية 

ي األنظمة الهيدروليكية  إظهار المعرفة والفهم للمكونات األساسية لنظام التحكم .2
 . ف 

إظهار معرفة شاملة بمعلومات واضحة وموجزة ودقيقة ومتاحة بسهولة تتعلق بالسياسة  .3

بآالت الموائع واآلالت  واالقتصاد ونمذجة النظام والقضايا البيئية وإدارة الطاقة المرتبطة 

 الهيدروليكية. 

ي  .4
 . ة األنظمة الهيدروليكيإظهار الوعي النقدي بمفاهيم التصميم النظري وتنفيذها العمىلي ف 

https://academics.sheridancollege.ca/programs/mechanical-engineering-technician
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مجيات عالية المستوى ومهارات تكنولوجيا المعلومات لنمذجة ومحاكاة  .5  استخدام حزم البر

 الهيدروليكية.  األجزاء أداء

اختيار وتطبيق األساليب المناسبة لتحسير  كفاءة األنظمة الميكانيكية وتكييف الحلول  .6

 المناسبة للمشكالت العملية

Benchmark:   British Columbia Institute of Technology (BCIT) 

https://www.bcit.ca/study/programs/635ddiplt#details 

 
 

ي هندسة القوى الميكانيكية تخصص هندسة 
 
اق دبلوم العلوم الهندسية ف  االحبر

نامج   وصف البر

نامج هو توفبر جودة عالية للجوانب النظرية والعملية  اق الهدف من هذا البر ي مجال هندسة االحبر
. ف 

ي بما يوفر أساًسا سليًما  اق الداخىلي والخارجر
نامج الطالب من التعلم بعمق محركات االحبر ن البر

ّ
يمك

ي األوساط األكاديمية
ي الصناعة أو ف 

ي ف 
 . لقيامه بدور مهن 

 الدبلوم جدارات خري    ج برنامج

ي ،  الهندسية العلوم دبلوم لبرامج العامة الجدارات  الى باإلضافة
يجب أن يكون خري    ج برنامج الدبلوم ف 

 :هندسة القوى الميكانيكية قادًرا عىل

 المحركاتإظهار المعرفة التأسيسية األساسية المطلوبة لتصور وتصميم وتصنيع وتشغيل  .1

 الميكانيكية. 

إظهار الوعي النقدي لتطبيق إجراءات مراقبة الجودة وضمان الجودة لتلبية المعايبر   .2

 والمتطلبات التنظيمية. 

بالسياسة  إظهار معرفة شاملة بمعلومات واضحة وموجزة ودقيقة ومتاحة بسهولة تتعلق  .3

اقواالقتصاد ونمذجة النظام والقضايا البيئية وإدارة الطاقة المرتبطة   . عمليات االحبر

ي أنظمة القوى الميكانيكية.  .4
 إظهار الوعي النقدي بمفاهيم التصميم النظري وتنفيذها العمىلي ف 

مجيات عالية المستوى ومهارات تكنولوجيا المعلومات لنمذجة ومحاكاة  .5 استخدام حزم البر

اق والمحركات الميكانيكية   . عملية االحبر

اختيار وتطبيق األساليب المناسبة لتحسير  كفاءة األنظمة الميكانيكية وتكييف الحلول  .6

 المناسبة للمشكالت العملية

Benchmark:   British Columbia Institute of Technology (BCIT) 

https://www.bcit.ca/study/programs/635ddiplt#details 

 

 

 

https://www.bcit.ca/study/programs/635ddiplt#details
https://www.bcit.ca/study/programs/635ddiplt#details
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ي  الهندسة تخصص هندسة القوى الميكانيكية 
 
 ماجستبر العلوم ف

نامج   وصف البر

ي مجموعة واسعة من الموضوعات  الهدف من هذا 
ة ف  نامج هو توفبر المعرفة البحثية المستنبر البر

اوح هذه الموضوعات بير  توليد   ميكانيكيةال
المتخصصة مع التطبيق عىل المشاكل الصناعية. تبر

يد و الطاقة إىلي تطبيقات  ا يتيح لكل من تطبيقات موائع النانو التبر
ً
 مرن
ا
نامج هيكًل . يوفر هذا البر

ا تصميم تجربة التعلم الخاصة بهم لتلبية احتياجات الخري
ً
جير  الجدد والمهندسير  األكبر رسوخ

ي المستقبل
 .حياتهم المهنية ف 

 جدارات خري    ج برنامج الماجستبر 

ي باإلضافة إىل الجدارات العامة لماجستبر العلوم 
الهندسة يجب أن يكون خري    ج برنامج ماجستبر   ف 

ي الهندسة تخصص 
 عىل: هندسة القوى الميكانيكية  العلوم ف 

ً
 قادرا

 إثبات القدرة عىل تطبيق المعرفة العلمية المكتسبة عىل مشاكل الهندسة الميكانيكية الواقعية.  .1

ي مهمة  .2
بحثية مكثفة  إثبات القدرة عىل إجراء التجارب أو استخدام المهارات الحسابية ف 

 تتعامل مع مجاالت الهندسة الميكانيكية. 

استخدام تقنيات التصميم والتحليل المناسبة بمساعدة الكمبيوتر لتقديم حلول للمشاكل  .3

 العملية المتعلقة باألنظمة الميكانيكية. 

التعرف عىل معرفة متعمقة بموضوع معير  يتعلق بمجاالت الهندسة الميكانيكية كجزء من  .4

ي 
وع بحنر  . مشر

ح األنظمة المعقدة   .5 ي تخصصات أخرى لشر
تطبيق ودمج المعارف والمهارات المكتسبة ف 

 واختيار األساليب المناسبة لنمذجة األنظمة الميكانيكية. 

ي أنظمة الطاقة.  .6
 تطوير البحوث الحالية وأفضل الممارسات ف 

امج ومعدات القياس ذات الصلة باألنظمة  .7  الميكانيكية. استخدام حزم البر

Benchmark: Queen’s University 

https://www.queensu.ca/sgs/sites/webpublish.queensu.ca.sgswww/files/files/Program%20DLEs/ME

ME_MASc.pdf 

 

 

  

https://www.queensu.ca/sgs/sites/webpublish.queensu.ca.sgswww/files/files/Program%20DLEs/MEME_MASc.pdf
https://www.queensu.ca/sgs/sites/webpublish.queensu.ca.sgswww/files/files/Program%20DLEs/MEME_MASc.pdf
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ي 
 
 هندسة القوى الميكانيكية دكتوراه الفلسفة ف

نامج   وصف البر

ي 
، الغرض منه هو هندسة القوى الميكانيكية برنامج الدكتوراه ف  ي

هو برنامج لدرجة ذات توجه بحنر

ي مجاالت الهندسة ال
والوصول بالطالب إىل القدرة عىل إجراء دراسات  ميكانيكيةتعزيز المعرفة ف 

ي مؤسسات البحث 
نامج بإعداد الطالب لمهنة البحث أو التدريس ف  متقدمة وأبحاث أصلية. يقوم البر

ي تتخىط . والحكومة العلمي والجامعات والصناعة
نامج عىل أحدث القضايا التكنولوجية النر ويركز البر

الميكانيكية وهندسة الطاقة المتجددة واآلالت الهيدروليكية وتطبيقات السوائل حدود أنظمة القوى 

ها من الموضوعات ذات الصلة  . الحرارية وتطبيقات الموائع الدقيقة وغبر

 جدارات خري    ج برنامج الدكتوراه 

ي باإلضافة إىل الجدارات العامة لدكتوراه الفلسفة 
 يجب أن يكون خري    ج برنامج  ،العلوم الهندسية ف 

ي 
 عىل: هندسة القوى الميكانيكية دكتوراه الفلسفة ف 

ً
 قادرا

ي األنظمة الميكانيكية وتطوير مهارات البحث الالزمة لتخطيط  .1
إظهار المعرفة التقنية القوية ف 

 وإجراء البحوث. 

ي مجال الهندسة   .2
إظهار القدرة عىل التعلم بشكل مستقل وتقديم مساهمة أصلية للمعرفة ف 

 . الميكانيكية المختار 

ا عالمًيا ضمن المتخصصير    .3
ً
الوصول إىل أعىل مستوى أكاديمي مع إمكانية أن يصبح رائد

ي مجاالت الهندسة الميكانيكية 
 والباحثير  ف 

 إظهار القدرة عىل توليد معرفة جديدة من خالل استكمال العمل اإلبداعي وكتابة الرسالة.  .4

ي  .5
ي دمج المعارف المكتسبة ف 

ي رسالته. تطبيق المبادئ العلمية ف 
 المقررات السابق دراستها ف 

Benchmark: The University of Manchester 

https://www.manchester.ac.uk/study/postgraduate-research/programmes/list/03061/phd-

mechanical-engineering/programme-details/#course-profile 

 

  

https://www.manchester.ac.uk/study/postgraduate-research/programmes/list/03061/phd-mechanical-engineering/programme-details/#course-profile
https://www.manchester.ac.uk/study/postgraduate-research/programmes/list/03061/phd-mechanical-engineering/programme-details/#course-profile
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MPE511  100 50 - 50 3 8 3 4 0 2 2 الديناميكا الحرارية 

MPE512  100 50 20 30 3 9 3 5 3 0 2 ميكانيكا الموائع 

MPE513 100 50 - 50 3 8 3 4 0 2 2 انتقال الحرارة والكتلة 

MPE514  يد  100 50 20 30 3 8 3 5 3 0 2 دورات وأنظمة التبر

MPE515  اق داخلي
 100 50 - 50 3 8 3 4 0 2 2 آالت احبر

MPE516 100 50 20 30 3 9 3 5 3 0 2  هيدروليكية آالت 

MPE517  100 50 - 50 3 8 3 4 0 2 2 ديناميكا الغازات 
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MPE611  100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 أجهزة القياس 

MPE612  ي
وع بحث   100 0 70 30 3 10 3 5 3 0 2 مشر

MPE613 
ي هندسة القوى  

 
تطبيقات حاسب ف

 الميكانيكية 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

MPE614  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الديناميكا الحرارية االحصائية 

MPE621  يد الشمسي  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 التسخير  والتبر

MPE622  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة تكييف الهواء 
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MPE623 يد وتكييف الهواء  100 50 20 30 3 8 3 5 3 0 2 صيانة معدات التبر

MPE624 
ي هندسة تكييف  

 
موضوعات مختارة ف

 الهواء
2 0 3 5 3 10 3 30 20 50 100 

MPE625  100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 مبادالت حرارية 

MPE626 يد والتدفئة  100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 أنظمة التبر

MPE627  يد الغبر تقليدية  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة التبر

MPE628 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة التجفيف 

MPE631 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 تحويل الطاقة 

MPE632  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الطاقة الجديدة والمتجددة 

MPE633  100 50 20 30 3 7 3 5 3 0 2 الطاقة الشمسية 

MPE634  100 50 20 30 3 7 3 5 3 0 2 طاقة الرياح 

MPE635  100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 الطاقة النووية 

MPE636  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 محطات القوى الحديثة 

MPE637  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 اقتصاديات محطات القوى 

MPE641  ي
 100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 والمثالي الشيان الرقائقر

MPE642  100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 نظرية االضطراب 

MPE643  ي القنوات المفتوحة
 
 100 50 20 30 3 8 3 5 3 0 2 الشيان ف

MPE644  ي الطور
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الشيان ثنائ 

MPE645  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 إعذاب المياه 

MPE646  100 50 20 30 3 8 3 5 3 0 2 خطوط األنابيب والشبكات 

MPE647  100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 محطات القوى المائية 

MPE648  100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 صيانة الدوائر الهيدروليكية 

MPE649 
ي اآلالت  

 
موضوعات مختارة ف

 الهيدروليكية 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

MPE651  100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 التلوث 

MPE652 اق  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 األفران واالحبر
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MPE653  100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 وقود وزيوت 

MPE654  اق  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 صيانة محركات االحبر

MPE655 
ي هندسة  

 
موضوعات مختارة ف

اق   االحبر
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

MPE656  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أداء المحركات 

MPE657  ييت  100 50 0 50 3 7 3 4 0 2 2 الزيوت وأساليب البر 
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MPE711  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة التكييف غبر التقليدية 

MPE712  ي الموفرة للطاقة
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المبائ 

MPE713 
ة  ي االنابيب الصغبر

 
انتقال الحرارة ف

 والمتناهية الصغر 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

MPE714  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة 

MPE715  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الموائع الدقيقة 

MPE716 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 تقنيات التحلية الناشئة 

MPE717 
ي معالجة مياه 

 
الرصف  التطورات ف

 الصحي 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

MPE718  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المبخرات والمكثفات 

MPE719 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 تصميم معدات انتقال الحرارة 

MPE721  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ميكاترونيات 

MPE722  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة التحكم اآللي 

MPE723  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نظرية الطبقة الحدية 

MPE724  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المضخات والضواغط 
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 وصف مخترص لمحتوي المقررات 

 ( 500)المستوى 

MPE511 اسم المقرر  حرارية ديناميكا الال كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ي الديناميكا الحرارية 

 
القانون   -القانون األول للديناميكا الحرارية  -القانون الصفري للديناميكا الحرارية  -الحالة الميكروسكوبية للمادة  -مقدمة ف

ي للديناميكا الحرارية 
وبيا  -األنظمة المفتوحة  -األنظمة المغلقة  -الثائ  جيا  –تعريف االنبر جيا اإلكتحليل  - إهالك اإلكسبر   - يةاالنعكاس - سبر

  -دورة كارنو  -العالقات الحرارية المحددة للغازات المثالية  -مزي    ج الغازات المثاىلي  -الخصائص العيانية  -عمل والحرارة للالتعريف المجهري 
لنغ وإريكسون ، ودورة برايتون(  يةالغاز  القدرةدورات  -محرك كارنو الحراري  دورات  -المجمعة  القدرة  دورات البخار و  -)دورة أوتو ، ديزل ، ستبر

 المجمعة.  يةوالبخار   يةالغاز  ةالقدر 

References: 

• Cengel, Yunus A., and Michael A. Boles. Thermodynamics: An engineering approach, 2015.  

• Bejan, Adrian. Advanced engineering thermodynamics. John Wiley & Sons, 2016. 
 

 

MPE512 المقرر اسم    ميكانيكا الموائع كود المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
3 - 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- 20 30 50 

 المحتوى  
ي  -تحلي   ل األبع    اد والنمذج   ة  -إحص    ائيات الض   غط والس    وائل  -مقدم   ة ومف    اهيم أساس   ية 

ي وغ    بر النيوت    وئ 
ي للس    ائل النيوت   وئ   -الس    لوك الريول   وجر

 -الت دفق الل زج  -س توكس -الحل ول التقرييي ة لمعادل ة ن افيبر  -س توكس -مع ادالت ن افيبر  -معادلة حركة الس وائل المض غوطة وغ بر القابل ة للض غط 
ي والمض  طرب )التحلي  ل والقي  اس والتص  ور( الت   

ات  -دوام  ات الس  وائل  -الت  دفق الثاب  ي وغ  بر المس  تقر  -دفق الرق  ائير ي الفوه  ات والن  ا ر
 -الت  دفق ف 

ي األبعاد للسوائل المثالية 
ي )السحب والرف ع(  -التدفق ثنائ   -وائي ة ال ديناميكا اله - تح ي ت أثبر الطف و  الت دفقات –الت دفق ال داخىلي  -التدفق الخارجر

ي التدفق ال -ميكانيكا الموائع الحيوية 
 ألجسام المغمورة. ا  حولالتدفق  - غبر دورائ 

References: 
▪ Pritchard, Philip J., and John W. Mitchell. Fox and McDonald's introduction to fluid mechanics. John Wiley & 

Sons, 2016. 
▪ Yunus, A. Cengel. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications (Si Units). McGraw Hill Education, 2017. 

MPE513 اسم المقرر  انتقال حرارة وكتلة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

المقرردرجات   
- - 50 50 

 المحتوى  
التوص   يل  -التوص  يل المس  تقر وغ  بر المس  تقر  -العالق   ة بال  ديناميكا الحراري  ة  -المف  اهيم األساس  ية النتق  ال الح  رارة )التوص  يل والحم  ل واإلش  عاع( 

ي األبع   اد 
لح   راري الحم   ل ا  -الحم   ل الح   راري القش   ي الح   ر  -التوص   يل الع   ابر  -التوص   يل بتولي   د الطاق   ة الحراري   ة  -المس   تقر أح   ادي األبع   اد وثن   ائ 
(  و  اإلجب   اري )الت    دفق ال    داخىلي  ي ي  -اإلش   عاع  -نق    ل الح   رارة م    ن األس    طح الممت    دة  -الحراري    ة  ي    ةطبق   ة الحدال -الخ    ارجر

نق    ل الح    رارة م    ع التغي    بر ف 
يد ا  -التناظر بير  الحرارة واالنتقال الشامل   -مبادئ نقل الكتلة   -المبادالت الحرارية   -المرحلة )الغليان والتكثيف والتجميد(   لتطبيقات )أبراج التبر

يد الرطب  -غساالت الهواء  - (.  -المرطبات  -ملفات التبر  التجفيف الصناعي
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References: 
▪ Bergman, Theodore L., Adrienne Lavine, Frank P. Incropera, and David P. Dewitt. Fundamentals of heat and 

mass transfer. New York: John Wiley & Sons, 2017. 
▪ Yunus, A. Cengel. Heat and mass transfer: fundamentals and applications. McGraw-Hill Education, 2019. 

MPE514 يد  كود المقرر  اسم المقرر  دورات وأنظمة التبر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
3 - 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- 20 03  50 

 المحتوى 
ي  د )دورات ض   غط البخ   ار(  دات  -دورة التبر ي   د باالمتص   ا   -المض  خات الحراري   ة واألنظم   ة المتكامل   ة  -الم   بر ي   د  -أساس   يات أنظم  ة التبر نظ   ام التبر

ي ورباعي 
ي وثالئر

يد بواسطة فوهات البخ ار  -باالمتصا  أحادي وثنائ  ي د اله واء  -التبر ي د الكهروح راري  -ط رق وتطبيق ات تكيي ف اله واء  -تبر  -التبر
دات المل    ح  -إنت    اج ال    ثلج  -تس    ييل الغ    از  ي    د  -إزال    ة الص    قيع  -م    بر ي    د والتدفئ    ة  -اختي    ار المكون    ات والموازن    ة  -ص    مامات التم    دد  -أب    راج التبر التبر
ي   د التخ   زين الب   ارد  -الم   وزعير   ي   د  -وتق   دير حم   ل التبر ي   د األطعم   ة وتجمي   دها  -تركي   ب وبن   اء التبر ي   د التطبيق   ات الص   ناعية أنظم   ة الص   يانة  -تبر تبر
 والتحكم. 

References: 
▪ Hundy, Guy F. Refrigeration, air conditioning and heat pumps. Butterworth-Heinemann, 2016. 
▪ Tomczyk, John, Eugene Silberstein, Bill Whitman, and Bill Johnson. Refrigeration and air conditioning 

technology. Nelson Education, 2016. 
▪ Dincer, Ibrahim. Refrigeration systems and applications. John Wiley & Sons, 2017. 

MPE515 اق داخىلي  كود المقرر
 اسم المقرر  آالت احبر

 ساعات معتمدة  3
ة  ساعات التدريس  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
اق ال    داخىلي 

اق ال    داخىلي  -مقدم    ة ومف    اهيم أساس    ية لمحرك    ات االح    بر
الكيمي    اء  -المح    رك ومعلم    ات التش    غيل تص    ميم  -تص    نيف محرك    ات االح    بر

ين  -النماذج المثالية لدورات المحرك  -عمليات تبادل الغازات  -الحرارية لمخاليط الوقود والهواء   محركات الغاز  -محركات الديزل  -محركات البب  
ين و ال    ديزل  - ي محرك    ات الب    ب  

اق ف  ارة  -باراته    ا أداء المحرك    ات واخت -حق    ن الوق    ود  -الش    حن الزائ    د  -االح    بر ي محرك    ات اإلش    عال بالش    ر
اق ف   -االح    بر

ي محرك  ات اإلش  عال بالض  غط 
 
اق ف اق  -نق  ل ح  رارة المح  رك  -االح  بر ي وعملي  ات االح  بر

 -احتك  اك المح  رك وتزييت  ه  -نمذج  ة ت  دفق المح  رك الحق  يير
ي تلوث الهواء . 

 تحليل العادم والتحكم ف 

References: 
▪ Heywood, John B. Internal Combustion Engine Fundamentals. New York: McGraw-Hill, 2018. 
▪ Ferguson, Colin R., and Allan T. Kirkpatrick. Internal Combustion Engines: Applied Thermosciences. John 

Wiley & Sons, 2015. 
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 ( 600)المستوى 

 

MPE516 اسم المقرر  هيدروليكية  آالت كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
3 - 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- 02  03  50 

 المحتوى  
 -مضخات الطرد المركزي  -المحركات الهيدروليكية  -توربينات اآلالت الهيدروليكية  -تصميم وتحليل الدوائر الهيدروليكية    -المفاهيم األساسية  
ددي    ة  إرش    ادات الفح    ص  -احتك    اك دوالب ال    دفع والخس    ائر الميكانيكي    ة  -ال    دفاعات وال    دوارات  -رب  التس      –غ    الف المض    خة  -المض    خات البر

ي المض خة والص مامات  -أداء المض خات  -ال دفع المح وري  -صالح للدوارات واإل 
 
عوام ل  -تص نيف الض واغط  -أنظم ة ت دفق األنابي ب  -ال تحكم ف

ي الس  عة  -االختي  ار لض  اغطات العملي   ات 
 
ددي  ة  -خص  ائص تش   غيل الض  واغط التوربيني  ة  -تش  غيل الض  اغط وال   تحكم ف الض   واغط  -الض   واغط البر

ي األجه   زة  -ر أداء الض   اغط اختب   ا  -ال   دوارة 
 
ازات  -المراقب   ة واستكش   اف األخط   اء وإص   الحها  -أدوات ال   تحكم ف  -اس   تقرار المحام   ل و توجي   ه االه   بر 

 تقنيات الصيانة. 

References: 
▪ Goyal, M. K. Fluid and Hydraulic Machines. Prentice Hall India Pvt., Limited, 2015. 

▪ Subramanya, K. Fluid Mechanics and Hydraulic Machines: Problems and Solutions, 2e. McGraw-Hill Education, 2018 

MPE517 اسم المقرر  ديناميكا الغازات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
الت  دفق  -ص دمة الت  دفق أحادي ة البع  د وموج ات التم  دد  -الت  دفقات المثالي ة الثابت  ة القابل ة للض  غط  -المف اهيم األساس  ية للت دفق القاب  ل للض غط 

التدفقات فوق الصوتية غبر اللزجة  -ديناميكيات الغاز ذات درجة الحرارة العالية  -التدفق مع االحتكاك ونقل الحرارة  -المضغوط متعدد األبعاد 
طريق    ة  -ات الغ    از اإلش    عاعي كي     دينامي -تطبيق    ات نظري    ة االض    طراب الص    غبر  -نظري    ة االض    طراب الص    غبر  -التف    اعالت اللزج    ة ف    وق الص    وتية  -

ي الت   دفقات المض   غوطة  -الخص   ائص 
ي القن   وات الت   دفق غ   بر المس   ت -الموج   ات ف 

 -الص   دمات العادي   ة الدائم    ة  -اإلج   راءات العددي   ة للح   ل  -قر ف 
ياء الصدمات ،موجات التمدد  -الصدمات المائلة  -الصدمات المتحركة   .دراسات الحالة -تطبيقات فبر 

References: 
▪ Emmons, Howard W. Fundamentals of gas dynamics. Princeton University Press, 2015.  
▪ Zucker, R. D., and O. Biblarz. Fundamentals of Gas Dynamics. Wiley, 2019. 

MPE611 اسم المقرر  أجهزة القياس  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ط  رق القي  اس )الض  غط ، درج  ة الح  رارة ، مع  دل الت  دفق ، خاص  ية النق  ل الح  راري ،  -نظري  ة وأداء أجه  زة القي  اس وال  تحكم  -المف  اهيم األساس  ية 

ونية(  -أنظمة التحكم الخطية  -اللزوجة(  التوازن والضبط والمعايرة أجهزة القياس وال تحكم  -الدوائر المنطقية )الهيدروليكية ، الهوائية ، اإللكبر
قي    اس  -ت    واء تج    ارب بن    دول االل -مع    ايرة القي    اس  -تطبيق    ات اآلالت الهيدروليكي    ة  -تحلي    ل النت    ائج التجرييي    ة  -ال    تحكم باس    تخدام الكمبي    وتر  -

ي الدوائر الكهربائية   قدرةال -فواصل الجهد  -مكونات محرك التوربينات  
ي  مراقباتال -والطاقة ف 

ين  -مضان الو المقاسة ف  جابوسكي ،  -مخطط ببر
 . األجهزة ، مصدر الضوء ، أحادي اللون ، أجهزة الكشف عن الضوء 

References: 
▪ Morris, A. S., and R. Langari. Measurement and Instrumentation: Theory and Application. Elsevier Science, 

2015. 
▪ Rajput, R. K. Mechanical Measurements & Instrumentation. SK Kataria and Sons, 2015. 
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MPE612 ي  كود المقرر
وع بحنر  اسم المقرر  مشر

 معتمدة ساعات   3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
3 - 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
اف أح  د أعض  اء هيئ  ة الت  دريس  ا بالهندس  ة الميكانيكي  ة تح  ي إ ر

ً
ا متعلق  

ً
( موض  وع ي

 
ا ف
ً
كيفي  ة هيكل  ة تقري  ر   -الب  دء  -بالقس  م ي  درس الطال  ب )أبحاث  

اتيجيات البح  ث  -اختي  ار منهجي  ة البح  ث  -كتاب  ة مراجع  ة األدبي  ات   -البح  ث   -دراس  ات الحال  ة ، إج  راء البح  وث والدراس  ات االستقص  ائية  -اس  بر
تحلي ل  -تحلي ل البيان ات النوعي ة  -نات الوثائق واالستبيا  -جمع البيانات الخاصة بك  -المقابالت والمالحظات  -جمع البيانات الخاصة بالبحث 

ي وعرض النتائج.  -كتابة األدبيات   -بعض النصائح النهائية  -البيانات الكمية 
 الرسم البيائ 

References: 
▪ Bell, J. Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers. McGraw-Hill Education, 2014 

▪ Thomas, G. How to Do Your Research Project: A Guide for Students. SAGE Publications, 2017.   

MPE613 ي هندسة القوى الميكانيكية  كود المقرر
 
 اسم المقرر  تطبيقات حاسب ف

 ساعات معتمدة  3
ة  ساعات التدريس  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ي ذل ك التنفي ذ والف رز والبح ث  -أساسيات هياكل البيانات 

مج ة باس تخدام  -هياك ل البيان ات  -أن واع البيان ات  -الخوارزميات بما ف  ت تم الهياك ل والبر
ي أنشطة وأساليب إدارة الطاقة  -++ مع أمثلة قابلة للتطبيق    Cلغة  

حفظ الطاقة  فر  -تنفيذ النظام  -وظائف الكمبيوتر  -تطبيقات الكمبيوتر ف 
ي أنظمة إدارة الطاقة المعتمدة عىل الكمبيوتر  -

فلس فة ال تحكم  -فر  حفظ الطاق ة م ن خ الل تحك م أفض ل  -منظمة إدارة الطاقة  -االتجاهات ف 
ي عملي  ات الطاق  ة 

ث ع  ن أس  لوب البح    -مراجع  ة ط  رق البح  ث التجرييي  ة  -تطبي  ق تقني  ات التحس  ير   -إج  راءات التص  ميم لنظ  ام تحك  م متق  دم  -ف 
: حلول إدارة الطاقة الشائعة  -األنماط  ي د  -ثالث تقنيات للتحسير  ي د وأنظم ة إدارة التبر ي أب راج التبر

التش غيل األس اسي آلل ة  -تطبيقات الكمبيوتر ف 
يد.   التبر

References: 
▪ kanetkar, Y. Computer System and Programming in C: Learn the Fundamentals of C Programming. BPB Publications, 

2018. 

▪ Steven Chapra, “Applied Numerical Methods with MATLAB: for Engineers & Scientists”, 4th edition, McGraw-Hill 
Education, 2017. 

MPE614 اسم المقرر  ديناميكا حرارية إحصائية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
وبي      ا  -الحال      ة الميكروس      كوبية للم      ادة  -مقدم      ة  ي  -االنبر

وبي      ا  -التحلي      ل اإلحص      ائ  ي لالنبر
ات  -التحلي      ل اإلحص      ائ  وبي      ا بس       ب الت      أثبر

تغ      بر االنبر
ي ذل     ك مف     اهيم الس     عة الحراري     ة -التعري     ف المجه     ري للعم     ل والح     رارة  -الميكروس     كوبية 

 الق     انون الص     فري واألول لل     ديناميكا الحراري     ة ، بم     ا ف 
ي لل   ديناميكا الحراري   ة  -والمحت   وى الح   راري 

الجه   ود  -فح   ص الخ   وا  باس   تخدام الق   انون الثال   ث لل   ديناميكا الحراري   ة  -استكش   اف الق   انون الث   ائ 
ي المواد. يستكشف الجزء األخبر من الوحدة النظرية الحركية للغازات والميكانيكا اإلحص ائية. يش  

ات الطور ف  الع الج  ملالديناميكية الحرارية وتغبر
ي تخض ع إم ا إلحص اءات ب وزلتشمل الكالسيكي لتوزي    ع الطاقة 

ات ميكانيك ا الك م ، واش تقاق وظ ائف توزي     ع إش عاع الجس م األس ود والم واد ال نر -ت أثبر
مي   ديراك. -آينشتاين أو فبر

References: 
▪ Hertel, P. Quantum Theory and Statistical Thermodynamics: Principles and Worked Examples. Graduate Texts in 

Physics. Springer International Publishing, 2017. 

▪ Daily, J. W. Statistical Thermodynamics: An Engineering Approach. Cambridge University Press, 2018. 
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MPE621 يد الشمسي  كود المقرر  والتبر
 اسم المقرر  التسخير 

 معتمدة ساعات   3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م عمىلي امتحان   شفوي   تحريري امتحان  أعمال البر

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
مجمع  ات اإلش  عاع  -حس  اب اإلش  عاع الشمس  ي ع  ىل األس  طح األفقي  ة والمائل  ة  -هندس  ة اإلش  عاع الشمس  ي وكثافت  ه  -الطاق  ة الشمس  ية واإلش  عاع 

دات  -تطبيقات الطاقة الشمسية  -الشمسي  ي د باالمتص ا   -الم بر ي د  -نظ ام التبر  الشمس ي المب ا ر وغ بر المب ا ر  - يالكه رو ح رار التبر
 -التس خير 

ي الشمسية السلبية  
تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية )مثل مجففات  - ةالشمسي مساحاتتسخير  ال -تسخير  المياه بالطاقة الشمسية   -المبائ 

التطبيقات  -الخاليا الكهروضوئية القائمة بذاتها  -الخاليا الكهروضوئية المتصلة بالشبكة  -المنتجات الزراعية واألفران الشمسية وتحلية المياه( 
از.  -ذات النطاق األكبر مثل الطاقة الشمسية المركزة  يد باالمتصا  واالمبر   دورات التبر

References: 
▪ Dincer, Ibrahim. Refrigeration systems and applications. John Wiley & Sons, 2017. 

▪ Karellas, S.,T.C. Roumpedakis, N. Tzouganatos, and K. Braimakis. Solar Cooling Technologies. Energy Systems.CRC Press, 2018. 

MPE622 اسم المقرر  أنظمة تكييف الهواء  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ي  -أغ   راض التكيي   ف الص   ناعي  -راح   ة اإلنس   ان  ي   د  -عملي   ات القي   اس الس   يكروميبر  -توزي       ع اله   واء وفتح   ات التهوي   ة  -حم   ل التدفئ   ة  -حم   ل التبر
نظ  ام مج  اري  -وح  دات المروح  ة والمل  ف  -التكيي  ف المرك  زي  -المحمول  ة الوح  دات  -الوح  دات المنفص  لة  -وح  دات النواف  ذ  -تحج  يم القن  وات 
دات االمتص ا   -دورة التس خير   -تطبيق ات تكيي ف اله واء  -الهواء المزدوج ة   -وح دة تطه بر اله واء  -مم تص مب ا ر االش عال م زدوج الت أثبر  –م بر

ي الس  عة وتش  غيل الحمول  ة الجزئي  ة 
ي  د  -ج  ة ح  رارة التكثي  ف ض  وابط در  -معام  ل األداء  -ال  تحكم ف  ي درج  ة  -درج  ة ح  رارة دخ  ول مي  اه التبر

ال  تحكم ف 
ي  د  ي التآك  ل  -ح رارة مي  اه التبر

ي التبل ور  -ال تحكم ف 
دات االمتص ا  والط  رد المرك  زي  -أدوات ال  تحكم ف  المبخ  ر  -درج ة ح  رارة التبخ  ر  -الف  رق ب  ير  م  بر

يد  د  -ومضخة التبر  إزالة الحرارة من الممتص والمكثف.  -دالت الحرارية المبا  -المولدات  -تدفق المحلول والمبر

References: 
▪ Hundy, G. F. Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps. Elsevier Science, 2016 . 
▪ Kandelousi, M. S. HVAC System. IntechOpen, 2018. 
▪ Bearg, D. W. Indoor Air Quality and Hvac Systems. CRC Press, 2019. 

MPE623 يد وتكييف الهواء ال صيانة معدات  كود المقرر  اسم المقرر  تبر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
3 - 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- 20 30 50 

 المحتوى  
د )ضواغط  وحدات مناولة الهواء )شبكات توري د وع ادم  -أجهزة تحكم(  -مضخات  -أجهزة تمدد  -مكثفات  -مبخرات  -وحدات إنتاج الماء المبر

يد   -فالتر   -الهواء   يد    -مجاري    -مراوح(   -مرطبات    -ملفات تدفئة   -ملفات تبر يد  -أجهزة التحكم  -عوازل  -أبراج تبر تشخيص مشاكل معدات التبر
يد وتكييف الهواء   -وتكييف الهواء   يد   -نظرة عامة عىل الصيانة   -طرق صيانة معدات التبر صيانة األلواح المعزولة وختم  -الحفاظ عىل نظام التبر
ي البخار  

يد   -التحكم ف  ي التكثيف خارج حاوية مخزن التبر
ي  -التحكم ف 

دة  -التجميد  التحكم ف  يد  -عزل ألواح المخازن المبر جدول  -عزل أنابيب التبر
دة  دة  -صيانة المخازن المبر يد  -المركبات المبر دة  -شاحنات التبر دة  -الهياكل الصلبة المبر دة.  -نصف مقطورة مبر  حاويات مبر

References: 
▪ Eric Kleinert, HVAC and Refrigeration Preventive Maintenance, 2015. 
▪ Ibrahim Dincer, Refrigeration Cycles and Systems, 2017. 
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MPE624 ي هندسة تكييف الهواء  كود المقرر
 
 اسم المقرر  موضوعات مختارة ف

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
3 - 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- 02  03  50 

يد ،  : المحتوى  ي مجال الهندسة الميكانيكية مثل )الفالتر ، ملفات التبر
 
ي دورات أخرى ف

 
ي هندسة تكييف الهواء لم يتم تناولها ف

 
مواضيع متقدمة ف

يد  -القنوات  -ملفات التدفئة ، المرطبات ، المراوح(  يد والتكييف مشاكل المعدات  -التحكم أجهزة  -العوازل  -أبراج التبر نظام  -تشخيص التبر
دات االمتصا  ، التأثبر المزدوج ، والحرق المبا ر   -تطبيقات تكييف الهواء  -القناة المزدوجة  يد الكهروحراري  -دورة التسخير  ، مبر   -التبر

 الشمسي المبا ر وغبر المبا ر 
ي  -التسخير   الشمسي السلنر

التطبيقات  -تسخير  المساحات الشمسية  -ه بالطاقة الشمسية تسخير  الميا  -المبن 
 األخرى للحرارة الشمسية. 

References: 
▪ Eric Kleinert, HVAC and Refrigeration Preventive Maintenance, 2015. 
▪ Kreith, F., S. K. Wang, and P. Norton. Air Conditioning and Refrigeration Engineering. CRC Press, 2018. 
▪ Althouse, A. D., C. H. Turnquist, A. F. Bracciano, G. M. Bracciano, and D. C. Bracciano. Modern 

Refridgeration and Air Conditioning. Goodheart-Willcox Company, Incorporated, 2019. 

MPE625 المقرر اسم  مبادالت حرارية  كود المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
 -المبادالت ذات الغالف واألنابيب  -التصميم الحراري والهيدروليكي للمبادالت الحرارية  -تصنيف المبادالت الحرارية   -مقدمة ومفاهيم أساسية  

ي د  -الغاليات  ي المب ادالت الحراري ة  -اختب ار المب ادالت الحراري ة وفعاليته ا  -المش عات  -المكثفات وأبراج التبر
ي اد المس تخدمة الم و  -الق اذورات ف 

ف 
 -تصنيف المبادالت الحرارية  -بناء المبادالت الحرارية  -اختيار المبادالت الحرارية   -استخدامات المبادالت الحرارية   -تصنيع المبادالت الحرارية  
ي  ا لعملي ة  -ي ة المتج ددة المب ادالت الحرار  -المبادالت السطحية الممت دة  - المبادالت الحرارية الصفائحي  -المبادل الحراري األنبوئر

ً
التص نيف وفق 

ة  -النق  ل  مب  ادل ح  راري  -دائرة مطبوع  ة مب  ادل ح  راري ك    -الح  رارة ال  دقيق مب  ادل  -االتص  ال المب  ا ر  -المب  ادالت الحراري  ة المالمس  ة غ  بر المب  ا ر
يد  دات بالتبر  جرافيي. المن مبادل حراري  -ط و كشمسطح  مبادل حراري ذو  -للوحة مثقبة كمبر

References: 
▪ Balik, M. Heat Exchangers: Basics Design Applications. Scitus Academics, 2017. 
▪ Ranganayakulu, Chennu, and Kankanhalli N. Seetharamu. Compact heat exchangers: Analysis, design and 

optimization using FEM and CFD approach. John Wiley & Sons, 2018. 

MPE626 يد والتدفئة  كود المقرر  اسم المقرر  أنظمة التبر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ي  د بض  غط البخ  ار  -ظ  روف الراح  ة الحراري  ة  -الظ  روف الجوي  ة  ي  د  -مكون  ات دورة ض  غط البخ  ار  -نظ  ام التبر ي  د  -المكثف  ات وأب  راج التبر ط  رق التبر
ي  د باس  تخدام دورات االمتص  ا   -والتجمي  د التجاري  ة   الشمس  ي  -المض  خات الحراري  ة  -التبر

التس  خير  بالبخ  ار والم  اء الس  اخن واله  واء  -التس  خير 
ي د  -فق د الح رارة  -التسخير  بالسخانات الكهربائية  -الساخن  لي ة  -أنظم ة البخ ار  -أنظم ة التدفئ ة  -أحم ال التبر تكيي ف  -التهوي ة  -الخ دمات المب  
خصائص  -أنظمة التدفئة بالطاقة الشمسية  -أنظمة التدفئة بالبخار  -أنظمة التدفئة  -معدالت العمالة  -الصوت  -المضخات والمراوح  -الهواء 

ي  -العزل الحراري  -رارية والحرارة للمواد الخوا  الح -البخار والهواء 
جيج الفراع  .  -البر  ي

 ألواح العزل الفراع 

References: 
▪ Kandelousi, M. S. HVAC System. IntechOpen, 2018. 
▪ Dincer, Ibrahim, and Tahir Abdul Hussain Ratlamwala. Integrated absorption refrigeration systems: 

comparative energy and exergy analyses. Springer, 2016 
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MPE627 يد الغبر تقليدية  كود المقرر  اسم المقرر  أنظمة التبر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
يد الهواء  -مقدمة ومفاهيم أساسية  يد هواء الطائرات  -دورات تبر يد ضغط البخار  -دورات تبر أنواع   -مكونات دورة ضغط البخار  -نظام تبر

يد المركبة  -أنواع الروب الشعري  -أنواع الضواغط  -أنواع المكثفات  -المبخرات  يد دوامة نظام التبر  -دورات التبر   -يد المكثفات وأبراج التبر
ي 
يد النبض  يد الشمسي  -أنبوب دوامة  -أنبوب التبر يد  -التبر  الشمسي المبا ر وغبر المبا ر  - يالكهرو حرار التبر

ي  -التسخير 
ي للمبائ  يد السلنر   -التبر

يد الكهرو كالوريك  يد باالمتصا   -مضخات الحرارة األرضية  -تدفئة المساحات الشمسية  -تسخير  المياه بالطاقة الشمسية  -التبر   -أنظمة التبر
يد باالمتصا   يد العجلة  -أنظمة التبر يد  -المنحدر تبر .  يكهرو حرار الالتبر يد المغناطيسي  والتبر

References: 
▪ Dincer, Ibrahim, and Tahir Abdul Hussain Ratlamwala. Integrated absorption refrigeration systems: 

comparative energy and exergy analyses. Springer, 2016.  
▪ J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 

New York, 2006. 

MPE628 اسم المقرر  أنظمة التجفيف  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ة  -مع    دات التجفي   ف  -احتياج   ات ط   رق التجفي   ف  -نق   ل الكتل    ة بأساس   يات الحم   ل غ   بر المس    تقر  -أساس   يات نق   ل الكتل   ة  حس   ابات مع   دل ف    بر

وات والس   كر والكتل   ة الحيوي   ة  -التجفي   ف ع   ن طري   ق تجمي   د الم   واد العض   وية  -التجفي   ف  اس   تخدام حق   ول التجفي   ف. تجفي   ف الفواك   ه والخل    
ي  -بمس    اعدة ج    داول البيان    ات  تص    ميم المجف    ف -والفح    م 

تجفي    ف األس    ماك والم    أكوالت البحري    ة والحب    وب  -التجفي    ف غ    بر المب    ا ر واله    وائ 
تجفي ف  -معالج ة المي اه العادم ة الحم أة  وتجفي فن زح المي اه  -تجفيف المنتجات النانوي ة واإلنزيم ات والمنس وجات  -واألدوية العشيية والشاي 

 فصل الصلبة والسائلة للمعالجة المسبقة.  -اعي المضخة الحرارية والتبلور الصن

References: 
▪ Kudra, Tadeusz, and Arun S. Mujumdar. Advanced drying technologies. CRC press, 2009. 
▪ Arun S. Mujumdar, Handbook of Industrial Drying,2015 

MPE631 اسم المقرر  تحويل الطاقة  كود المقرر 

 معتمدة ساعات   3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
إنت   اج  -قي   اس الطاق   ة األولي   ة وح   دات  -وح   دات وتقني   ات قي   اس الطاق   ة والطاق   ة  -تص   نيفات الطاق   ة  -المب   ادئ العام   ة لتحوي   ل الطاق   ة وإدارته   ا 

ة للح رارة ، الطاق  ة  -إنت  اج الطاق ة الكهربائي ة  -إنت اج الطاق ة الميكانيكي ة  -أنظم ة الوق ود األحف وري  -الطاق ة الحراري ة  أجه زة تحوي ل الطاق ة المب ا ر
التب   ادل  -خ  زين الطاق   ة الكيميائي   ة والميكانيكي   ة مب   ادئ ونظري   ات أجه   زة ت -الحراري  ة األيوني   ة ، المغناطيس   ية الديناميكي   ة ، الطاق  ة الكهروض   وئية 

ي العمليات والمرافق 
 . النفايات و استعادة الطاقة -المبادئ األساسية لتشغيل المبادل الحراري  -الحراري واالستعادة ف 

References: 
▪ Goswami, D. Yogi, and Frank Kreith, eds. Energy conversion. CRC press, 2007. 
▪ Petrecca, Giovanni. Energy Conversion and Management. Springer, 2014. 
▪ Geradus Blokdyk, Energy Conversion and management: A complete guide. Emereo Pty Limited, 2020. 
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MPE632 اسم المقرر  طاقة جديدة ومتجددة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 التدريس ساعات 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
  -تسخير  المياه بالطاقة الشمسية  -اإلشعاع الشمسي وتأثبر االحتباس الحراري  -مبادئ الطاقة المتجددة  -تحديات الطاقة العالمية واإلقليمية 

  -تكنولوجيا طاقة الرياح  -موارد الرياح  -الطاقة المائية  -( PVتكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية )  -تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية األخرى 
ي 
ي  طاقة ال -طاقة المد والجزر ونطاق المد والجزر  -طاقة الموجة  -تقنيات الطاقة الحيوية  -موارد الكتلة الحيوية من التمثيل الضوئ 

 
تدرج ف

  -استخدام الطاقة بكفاءة  -أنظمة الطاقة: التكامل والتوزي    ع والتخزين  -الطاقة الحرارية األرضية  -والطاقة التناضحية  OTECالمحيط: طاقة 
 . اقتصاديات الطاقة المتجددة

References: 
▪ Boyle, Godfrey. Renewable energy. 2004. 
▪ Twidell, John, and Tony Weir. Renewable energy resources. Routledge, 2015. 

MPE633 اسم المقرر  طاقة شمسية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
3 - 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- 20 03  50 

 المحتوى  
حس  اب اإلش  عاع الشمس  ي ع  ىل األس  طح األفقي  ة  -هندس  ة اإلش  عاع الشمس  ي وكثافت  ه  -الطاق  ة الشمس  ية واإلش  عاع  -الخص  ائص البيئي  ة  -مقدم  ة 
ي  -مجمع   ات الطاق   ة الشمس   ية م   ن الهليوس   تات  -مجمع   ات الطاق   ة الشمس   ية ذات األل   واح المس   طحة  -والمائل   ة 

مجمع   ات الطاق   ة الشمس   ية ف 
تدفئ  ة  -أنظم  ة تس  خير  المي  اه بالطاق  ة الشمس  ية  -أداء مجمع  ات الطاق  ة الشمس  ية  -طب  ق مك  اف    -مجمع  ات الطاق  ة الشمس  ية  -الح  وض المك  اف   

ي    د الفض    اء الشمس    ي  أنظم    ة تحلي    ة المي    اه بالطاق    ة  -مجفف    ات الطاق    ة الشمس    ية  -التطبيق    ات الكيميائي    ة  -تس    خير  العملي    ات الص    ناعية  -وتبر
تص ميم ونمذج ة أنظم ة الطاق ة الشمس ية  -تخزين الطاقة الشمسية  -أنظمة الطاقة الحرارية الشمسية  -كهروضوئية أنظمة الطاقة ال -الشمسية 

 . اقتصاديات الطاقة الشمسية -

References: 
▪ Kalogirou, Soteris A. Solar energy engineering: processes and systems. Academic Press, 2013. 
▪ Sukhatme, Suhas P., and J. K. Nayak. Solar energy. McGraw-Hill Education, 2017. 

MPE634 اسم المقرر  طاقة الرياح  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
3 - 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- 20 03  50 

 المحتوى  
تحليل بيانات   -قياس الرياح واألجهزة  -خصائص طبقة حدود الغالف الجوي  -الخصائص العامة لموارد الرياح  -التعاريف والمصطلحات الفنية 

أنواع   -ت اإلحصائية تقدير إنتاج طاقة الرياح باستخدام التقنيا  -التنبؤ والتنبؤ بالرياح  -تقييم موارد الرياح اإلقليمية  -الرياح وتقدير الموارد 
  -نظرية الزخم أحادي البعد وحدود بيبر   -الديناميكا الهوائية لتوربينات الرياح  -مكونات توربينات الرياح وخصائص التشغيل  -توربينات الرياح 

مزارع   -ن توربينات الرياح حساب الطاقة المولدة م  -تصميم الشفرات لتوربينات الرياح الحديثة  -المفاهيم الرئيسية لتصميم فتحات الهواء 
ات البيئية لتوربينات الرياح  -الرياح   . اقتصاديات توليد الطاقة بواسطة الرياح -التأثبر

References: 
▪ Burton, Tony, et al. Wind energy handbook. Vol. 2. New York: Wiley, 2001. 
▪ Manwell, James F., Jon G. McGowan, and Anthony L. Rogers. Wind energy explained: theory, design and 

application. John Wiley & Sons, 2010. 
▪ Shambhu Ratan Awasthi. Wind power: Practivcal aspects. TERI press, 2018. 
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MPE635 اسم المقرر  الطاقة النووية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 التدريس ساعات 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
  -االنشطار النووي  -توليد الكهرباء بواسطة محطات الطاقة النووية  -أهمية الطاقة النووية  -الطلب عىل الطاقة  -أساسيات الطاقة النووية 

دة بالغاز  -مفاعالت الماء المغىلي  -محطات توليد الطاقة لمفاعالت االنشطار )مفاعالت الماء المضغوط  -النشاط اإلشعاعي    -المفاعالت المبر
  - قانون الطاقة الذرية والبناء -تصميم المفاعل  -محطات توليد الطاقة للمفاعالت النيوترونية الشيعة  -مفاعالت الماء الثقيل المضغوط( 

ي ينطوي عليها تصميم المنشآت   -متطلبات التخطيط والتصميم  -الواجهة البينية بير  الهندسة اإلنشائية والمحطات 
اإلجراءات غبر العادية النر

تعليمات التصميم   -الهياكل الخرسانية المجهدة  -تعليمات التصميم للخرسانة والمدعومة والمسبقة  -مفهوم األمان وتصميمه  -النووية 
.  -لمكونات الفوالذية ل ي

 إدارة التقادم للمبائ 
References: 
▪ Stuart, Sam. Nuclear Power Generation: Modern Power Station Practice. Elsevier, 2013. 
▪ Meiswinkel, Rüdiger, Julian Meyer, and Jürgen Schnell. Design and construction of nuclear power plants. 

John Wiley & Sons, 2013. 
▪ Breeze, Paul. Nuclear Power. Academic Press, 2016. 

MPE636 اسم المقرر  الحديثة  قوىمحطات ال كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

المقرردرجات   
- - 50 50 

 المحتوى  
محط  ات تولي  د الطاق   ة  -دورات ال  ديناميكا الحراري   ة لمحط  ات الطاق  ة  -تخط   يط وتص  ميم محط  ات الطاق  ة  -تص  نيف محط  ات الطاق  ة  -مقدم  ة 
ي معالج   ة الفح   م والحج   ر  -الوق   ود األحف   وري  -محط   ات ال   دورة المركب   ة  -محط   ات تولي   د الطاق   ة بالغ   از  -البخاري   ة  اق  -الج   بر  -عملي   ات االح   بر

ات أداء  -أنظم ة المي اه المتداول ة  -المض خات  -الم راوح  -المب ادالت الحراري ة  -التوربين ات الغازي ة  -التوربين ات البخاري ة  -المولدات البخارية  ت أثبر
ي انبعاثات الغالف الجوي لمحط ة تولي د الكهرب اء  -الدورة 

أنظم ة  -النفاي ات الس ائلة والص لبة وال تخلص منه ا معالج ة  -معالج ة المي اه  -التحكم ف 
ي المحطة 

 . محطات الطاقة المتجددة -المحطات الهيدروليكية  -أساسيات تشغيل المحطات النووية  -استعادة الموارد  -التحكم ف 

References: 
▪ Drbal, Larry, Kayla Westra, and Pat Boston, eds. Power plant engineering. Springer Science & Business 

Media, 2012. 
▪ Sarkar, Dipak. Thermal power plant: design and operation. Elsevier, 2015. 

MPE637 اسم المقرر  اقتصاديات محطات القوى  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

موق    ع  -تخط   يط محط   ات الطاق   ة  -أن   واع مختلف   ة م   ن محط    ات الطاق   ة  -تقاس   م األحم    ال االقتص   ادية  -منحني   ات الحم   ل  -مقدم   ة : المحت   وى
االقتص اديات  -اختي ار الحج م وع دد وح دات التولي د  -اختي ار المح رك الرئيس ي  -اختيار الغاليات  -اختيار نوع التوليد  -تحليل التكلفة  -المحطة 

ي اختي   ار محط   ات الطاق   ة 
 -اقتص   اديات محط   ات الطاق   ة الكهرومائي   ة  -الحي   اة المفي   دة لمحط   ات الطاق   ة  -كيفي   ة تقلي   ل تكلف   ة تولي   د الطاق   ة   -ف 

ك   . نموذج التعريفة العامة -هدف التعريفة ومتطلباتها  -تعريفة الطاقة الكهربائية  -اقتصاديات محطات التوليد المشبر
References: 
▪ Hegde, R. K. Power plant engineering. Pearson, 2014. 
▪ Rajput, R. K. Power system engineering. Firewall Media, 2006. 
▪ Haas, Reinhard, Lutz Mez, and Amela Ajanovic. The Technological and Economic Future of Nuclear Power. 

Springer Nature, 2019. 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

 146 الباب السابع: قسم هندسة القوى الميكانيكية 

 

 

 

 

  

MPE641 ي والمثاىلي  كود المقرر
 اسم المقرر  الشيان الرقائير

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
مقدمة عن   – Eulerianوصف  –معادلة الطاقة ومعادلة الدفع  –معادلة االستمرارية  –معادلة الحركة  –الضغط  -مقدمة ومفاهيم أساسية 

ي السوائل  –ومسارات الجسيمات  – Lagrangianوصف 
 
نوىلي  – غبر لزجالتدفق ال –التوازن ف التدفق المحتمل   –التدفق المحتمل  –معادلة ببر

ي بعدين وثالثة أبعاد 
 
ي  –حول الهيئات ف

الشيان   –ستوكس للحركة -معادالت نافيبر  -معادلة الدوامة  –معادلة الضغط للتدفق غبر المنطير
ي 
ي خالل مقطع حلير

ي خالل سطحير  متوازيير   –الرقائير
 )قانون  الشيان خالل وسط مسامي  –قياس اللزوجة  –قانون ستوكس  –الشيان الرقائير

  )  . التميع –دارسي
References: 
▪ Pritchard, Philip J., and John W. Mitchell. Fox and McDonald's introduction to fluid mechanics. John Wiley & 

Sons, 2016 . 
▪ Yunus, A. Cengel. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications (Si Units). Tata McGraw Hill Education 

Private Limited, 2010. 

MPE642 اسم المقرر  نظرية االضطراب  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ي / أويلريان الوصف 

ي  -الخصائص األساسية للحلول الخاصة بالسوائل األحادية غبر القابلة للضغط  -المكائ 
ي الوصف المكائ 

  -الدوران والدوامة ف 
ي الوصف المادي  -وصف المادة / الغرانج  -ديناميكيات ناقل الحمل للسوائل غبر القابلة للضغط 

ي    -الدوران والدوامة ف 
مصفوفة تدرج الشعة ف 

ي 
تدفق   -عدد درجات الحرية لتدفق االضطراب  -الخصائص المقاربة لتدفق االضطراب  -التعريف العمىلي لالضطراب  -الوصف المكائ 

مساحة الطور   -مسافات وظائف المرحلة واالختبار  -المجال المفتوح وغبر المدمج  -مجال التدفق الدوري لألنابيب  -االضطراب المتجانس 
وط الحدود المتجانسة. لقياس االضطراب :   السوائل غبر القابلة للضغط و ر

References: 
▪ Wolfgang Kollmann. Navier-Stokes Turbulence: Theory and Analysis. Springer Nature, 2019. 
▪ Stanisic, M. M. The mathematical theory of turbulence. Springer Science & Business Media, 2012. 

MPE643 ي القنوات المفتوحة  كود المقرر
 اسم المقرر  الشيان ف 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
3 - 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- 20 03  50 

 المحتوى  
ي التدفقات   -توزي    ع الضغط  -طريقة أحادية البعد لتحليل التدفق  -توزي    ع الشعة  -تصنيفات التدفقات  -أنواع التدفق السائل 

توزي    ع الضغط ف 
طاقة  ال  -عالقات عمق الطاقة  -معادلة الزخم الخىطي  -معادلة الطاقة  -معادلة االستمرارية  -التدفق مع انحناء سطح الماء الصغبر  -المنحنية 
ي تدفق األنابيب والقنوات  - Chezyمعادلة  -مقدمة عن التدفق الموحد  -العمق البديل والعمق الحرج  -المحددة 

عامل احتكاك دارسي ف 
ة تدريجًيا  -حسابات التدفق الموحدة  -توزي    ع إجهاد القص وصيغ المقاومة المختلفة  -المفتوحة  معادالت وتصنيفات   -نظرية التدفق المتغبر

.  -تعريف التدفق   نحنياتتلفة من م مخ
ً
ة تدريجيا  حسابات التدفق المتغبر

References: 
▪ Chaudhry, M. Hanif. Open-channel flow. Springer Science & Business Media, 2007. 
▪ K Subramanya. Flow in open channels. McGraw-Hill Education, Apr 20, 2019 - Technology & Engineering - 

676 pages 
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MPE644 ي الطور كود المقرر
 اسم المقرر  الشيان ثنائ 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ات غبر   -إدخال حركة الجسيمات المفردة  -التفاعل مع االضطراب  -معادالت الحركة  -أساسية للتدفق متعدد األطوار مقدمة ومفاهيم  التأثبر

ة لتدفقات الغاز والسائل  -نظرة عامة عىل الحسابات  -معادلة الجسيمات للحركة  -المستقرة  مان  -المحاكاة الرقمية المبا ر طريقة شعرية بولبر 
ي القنوات  -طريقة أويلر الغرانج  -رة الطريقة حدود مغمو  -

 
ي القنوات  -تدفق الغاز والسائل ف

 
التدفق متعدد األطوار   -تدفق السوائل الصلبة ف

ي سائل  -القابل للضغط 
 
طرق النمذجة للتدفقات المحملة بالجسيمات ،    -التدفقات المشتتة: القوى الهيدروديناميكية عىل كرة واحدة مغمورة ف

 . البينية والواجهة ت الحبيبية ، طرق تتبع التدفق المنفصلالتدفقا 
References: 
▪ Brennen, Christopher Earls, and Christopher E. Brennen. Fundamentals of multiphase flow. Cambridge university press, 

2005. 
▪ Prosperetti, Andrea, and Grétar Tryggvason, eds. Computational methods for multiphase flow. Cambridge university 

press, 2009. 

▪ Efstathios Michaelides, Clayton T. Crowe, John D. Schwarzkopf. Multiphase Flow Handbook, Second Edition, 2016. 

MPE645 اسم المقرر  إعذاب المياه  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ضغط   -( MEDالتقطبر متعدد التأثبر ) -التأثبر التبخر أحادي  -العمليات الحرارية التقليدية  -تحلية مياه البحر إلنتاج المياه العذبة  -مقدمة 

  -التناضح العكسي وتحلية المياه بالتناضح األمامي  -( MSFتحلية المياه بالفالش متعدد المراحل )  -( MVCالبخار الميكانيكي أحادي التأثبر ) 
  -مواد ووحدات األغشية  -ا تحلية المياه بالغشاء تكنولوجي -أغشية لتحلية المياه  -معلمات التصميم والتشغيل واألداء للوحدات الحرارية 

شيح الفائق  شيح الدقيق والبر ي لتحلية المياه   -العمليات الحرارية الشمسية  -التحلية النووية  -تقنيات التحلية التجارية  -البر
التقطبر الغشائ 

 . الطاقة الشمسية لتحلية المياه -بالطاقة الشمسية 
References: 
▪ El-Dessouky, Hisham T., and Hisham Mohamed Ettouney. Fundamentals of saltwater desalination. Elsevier, 

2002. 
▪ Schorr, Michael, ed. Desalination: Trends and Technologies. BoD–Books on Demand, 2011. 

MPE646 اسم المقرر  خطوط األنابيب والشبكات  كود المقرر 

 معتمدة ساعات   3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
3 - 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- 20 03  50 

 المحتوى  
نقل المواد الصلبة عبر خطوط   -تركيب الشبكة  -اعتبارات التكلفة والتصميم  -التدفق الهيدروليكي وتحليل الشبكة  -مقدمة وتكوينات النظام 

خسائر   -تحليل شبكة األنابيب  -األنابيب المكافئة  -مشاكل تدفق األنابيب  -مقاومة الشكل  -المبادئ األساسية لمقاومة السطح  -األنابيب 
ي األنبوب 

تحليل شبكة المياه   -ة الحلقية تحليل الشبك  -تحليل الشبكة المتفرعة  -هندسة شبكة األنابيب   -تحليل خطوط نقل المياه   -الرأس ف 
كيب الشبكات )القيود وصياغة المشاكل( -وصف مسار التدفق   -متعددة المدخالت   . المبادئ العامة لبر

References: 
▪ Verde, Cristina, and Lizeth Torres. Modeling and Monitoring of Pipelines and Networks. Springer, 2017. 
▪ Swamee, Prabhata K., and Ashok K. Sharma. Design of water supply pipe networks. John Wiley & Sons, 

2008. 
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MPE647 اسم المقرر  محطات القوى المائية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  مأعمال   البر تحريري امتحان    

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
توربينات الطاقة  -السدود والقناطر  -موارد الطاقة الكهرومائية ومواقع الطاقة المائية وأنواع محطات الطاقة الكهرومائية  -المفاهيم األساسية 

ة والمتناهية الصغر تصميم محطة  -مولدات الطاقة الكهرومائية وأنواعها  -المائية  تصميم   -طاقة المد والجزر  -الطاقة الكهرومائية الصغبر
اإلحصائيات   -تكلفة الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية  -محطات الطاقة الكهرومائية والبيئة  -محطة تخزين الطاقة الكهرومائية 
تقنيات قياس  -من خزان السدود المائية عىل نظام فيضان النهر عند المصب  تقييم تأثبر التدفق الخارج -الهيدرولوجية لتنظيم الطاقة المائية 

كبر  عىل الضغط 
ي أنظمة الطاقة الكهرومائية مع البر

 
ي سد الطاقة الكهرومائية  -التليف ف

 
تشغيل الخزان المطبق عىل أنظمة   -إدارة الرواسب ف

 الطاقة الكهرومائية. 
 

References: 
▪ Ming Jun Tang. Hydropower: Practice and Application. Scitus Academics LLC, 2016 - Water-power - 298 

pages. 
▪ Paul Breeze. Hydropower., 2018. 

MPE648 اسم المقرر  صيانة الدوائر الهيدروليكية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ي األنظمة الهيدروليكية 

  -أنواع مختلفة من المضخات الهيدروليكية  -قياسات الضغط والتدفق  -خصائص السوائل الهيدروليكية  -مقدمة ف 
  -أداء المحرك الهيدروليكي  -المحركات الهيدروليكية ومفاهيمها األساسية  -أداء المضخات وصيانتها  -الهيدروليكية مبادئ وتشغيل المضخات 

ي النظام الهيدروليكي  -األسطوانات الهيدروليكية وبنيتها 
ي  -الملحقات الهيدروليكية )نظام الخزان  -مكونات التحكم ف 

  -المراكم  -الفالتر والمصاف 
التطبيقات )الرافعات   -اختبار أداء النظام والمعدات  -تصميم وتحليل الدوائر الهيدروليكية  -األنابيب والخراطيم(  -الحرارية المبادالت 
 . تحديد مشاكل الدوائر الهيدروليكية وطرق الصيانة -إلخ. .(  -الروافع  -اللوادر  -الهيدروليكية 

References: 
▪ Doddannavar, Ravi, Andries Barnard, and Jayaraman Ganesh. Practical hydraulic systems: operation and 

troubleshooting for engineers and technicians. Elsevier, 2005. 
▪ Gupta, Ram S. Hydrology and hydraulic systems. Waveland Press, 2016. 

MPE649 ي  كود المقرر
 اسم المقرر  اآلالت الهيدروليكية موضوعات مختارة ف 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ي اآلالت الهيدروليكية ال تتناوله 

ي مجال الهندسة الميكانيكية. يتناول موضوع متقدم حديث ف 
 المقررات األخرى ف 

References: 
-- 
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MPE651 اسم المقرر  التلوث  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
-طرق قياس ملوثات الهواء-خوا  ملوثات الهواء-مخاطر تلوث الهواء-دورة الحياة لملوثات الهواء-مصادر تلوث الهواء-علم تلوث الهواء

ي  -مخاطر تلوث الهواء عىل الجهاز التنفسي -تاثسؤ تلوث الهواء عىل الدورة البيبئية-المخاطر المتعلقة بملوثات الهواء
 
انتشار و طرق التحكم ف

ها عىل التلوثو  الهواءالخصائص البيئية المتعلقة بتلوث -الهواءتلوث  متابعة و مراقبة حالة   –حساب المتوسط السنوي لتلوث الهواء -تاثبر
ي الجو

 
 . حساب ارتفاع المداخن-عمل دراسة نظرية لتلوث الهواء لتوقع نسب تلوث الهواء-الهواء و حساب نسب الملوثات ف

References: 
▪ Vallero, Daniel A. Fundamentals of air pollution. Academic press, 2014. 
▪ de Nevers, Noel. Air Pollution Control Engineering. Waveland Press, 2016. 

MPE652 اق كود المقرر  اسم المقرر  األفران واالحبر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ي وجود الهواء -األنظمة التفاعلية -تحليل دورات الهواء القياسية  –دورات الهواء القياسية  

اق ف  دورات الهواء و   -درجة الحرارة االدياباتكية -االحبر
اق الواقعية -دورات الهواء و الوقودتحليل   -الوقود اق -دورات االحبر اق  -اساسيات قوانير  االحبر درجة حرارة  -أنواع االشتعال -كيناتيكا االحبر
ات المحركات عىل شعلة االشتعال و  عتها  -استقرار الشعلة -االشتعال اق الواقعية -تاثبر متغبر القدرة   -تاثبر توقيي االشتعال عىل الدورات االحبر

اك  و  اق  -كفاءة دورات االحبر اق و ملوثات الهواء -الدق -ثرموديناميا االحبر اق عىل تأخبر الشعلة -االحبر
اق-تاثبر االحبر ات   -مؤثرات االحبر التغبر

اق.  ي االحبر
 الدورية ف 

References: 
▪ H. N. Gupta, “Fundamentals of Internal Combustion Engines”, PHI Learning Pvt. Ltd., 2012 
▪ Glassman, Irvin, Richard A. Yetter, and Nick G. Glumac. Combustion. Academic press, 2014. 

▪ Williams, Forman A. Combustion theory. CRC Press, 2018 

MPE653 اسم المقرر  وقود وزيوت  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ول المسال  -أنواع الوقود وخصائصه  -مقدمة  ين والمواصفات  -النفثالير   -غاز الببر وسير  والمواصفات والتطبيقات   -درجات البب   درجات الكبر

ول  -تركيبة البيتومير  وتطبيقاته  -الوقود المتبقية زيوت  -وقود الديزل  - القيمة   -تصنيف زيي التشحيم  -مزج زيي التشحيم  -أنواع كوك الببر
اق  -بدائل الوقود  -الحرارية للوقود  أنظمة   -أنواع وخصائص زيوت التشحيم  -صلب(  -غاز  -أنظمة الوقود )سائل  -مكونات نظام االحبر

ول وخصائصها   -إعادة تشذيب الزيوت المستعملة  -غازات التشحيم  -زيي التوربينات  -صطناعية الزيوت اال  -التشحيم  تصنيع شمع الببر
 . زيوت القطع.  -سوائل األشغال المعدنية -وتطبيقاتها 

References: 
▪ SurinderParkash, “Petroleum Fuels Manufacturing Handbook: Including Specialty Products and Sustainable 

Manufacturing Techniques”, McGraw-Hill Companies, Inc., 2010 
▪ Turns, S. R. An Introduction to Combustion: Concepts and Applications. Mcgraw-Hill Series in Mechanical Engineering. 

McGraw-Hill, 2012. 

▪ Francis, Wilfrid. Fuels and Fuel Technology: A Summarized Manual in Two Volumes. Elsevier, 2016. 
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MPE654 اق  آالتصيانة  كود المقرر  اسم المقرر  االحبر

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ين  ددية  -محركات الغاز  -محركات الديزل  -محركات البب   اق  -المحركات البر اق المحرك  -تشخيص االحبر ي   -التفاعل الحركي  -احبر

 
اق ف االحبر

ين والديزل  -عملية العمل الحقيقية  ي محركات البب  
 
اق ف اق الداخىلي  -حقن الوقود  -الشحن الزائد  -االحبر

داء المحرك أ  -شحن محرك االحبر
اق الداخىلي وطرق الصيانة  -واالختبارات 

اق الكىلي  -المعالجة الالحقة للعادم  -تحديد مشاكل محركات االحبر
اق  -تحليل نظام االحبر نماذج االحبر

ي 
خرائط   -ية سلسلة القياس الكهرضغط  -تحليل أثر الضغط وتوزي    ع الخسارة  -تقنيات التشخيص البلي  -محاكاة عملية الحقن  -الظاهرائر
 .  TDCتحديد نقطة    -اختيار موقع القياس  -االشتعال 

References: 
▪ Merker, Günter P., Christian Schwarz, and Rüdiger Teichmann, eds. Combustion engines development: mixture 

formation, combustion, emissions and simulation. Springer Science & Business Media, 2011. 
▪ Benson, Rowland S., and Norman Dan Whitehouse. Internal combustion engines: a detailed introduction to the 

thermodynamics of spark and compression ignition engines, their design and development. Vol. 1. Elsevier, 2013. 
▪ Baumgarten, Carsten. Mixture formation in internal combustion engines. Springer Science & Business Media, 2006. 

▪ Law, Chung K. "Combustion Physics." 2016 

MPE655 اق كود المقرر ي هندسة االحبر
 اسم المقرر  موضوعات مختارة ف 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 التدريس ساعات 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ي مجال الهندسة الميكانيكية يتناول موضوع متقدم حديث

اق ال تتناوله المقررات األخرى ف  ي هندسة االحبر
 . ف 

References: 

MPE 656 اسم المقرر  أداء المحركات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
اق الداخىلي 

دخان العادم   -خرج الطاقة المحدد  -متوسط الضغط الفعال  -المحدد استهالك الوقود  -المعامالت الداخلية لمحركات االحبر
الطاقة   -الكفاءة الحرارية  -نسبة الوقود إىل الهواء  -متوسط الضغط الفعال وعزم الدوران -الطاقة والكفاءة الميكانيكية  -واالنبعاثات األخرى 

اق   -الوزن المحدد لشعة المحرك  -حجم الشوط  -حمولة الطريق  -الطاقة الفعالة  -المشار إليها  القياسات المتعلقة بأداء محركات االحبر
. معامل التفري    غ  تحسير  أداء   -الصيغة الرياضية لتصميم نظام المحرك الساكن  -ديناميكيات ملء متشعب المحرك  -معامل التدفق  -الداخىلي
اق الداخىلي 

اق ومراحله -محركات االحبر  . االحبر
References: 
▪ Guzzella, Lino, and Christopher H. Onder. "Introduction to modeling and control of internal combustion engine 

systems." (2010). 
▪ Williams, Forman A. Combustion theory. CRC Press, 2018. 

▪ Joseph Wood Kershaw, “Elementary Internal Combustion Engines", Longmans, Green, and Co., 2012. 
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MPE 657 ييي  كود المقرر  اسم المقرر  الزيوت وأساليب البر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
 ) ييي )هيدروديناميكي وهيدرواستاتيكي

لقات ، حبال   –طرق البر  تزييي أجزاء ميكانيكية )محامل مستوية ، محامل تدحرج ، تروس ، جنازير ، مب  
ييي )شحوم صلبة ، شحوم غازية ، اختبار نوعية الزيي(  –سلكية(  ييي )أنظمة تزييي الزيي والشحم ،   –أنواع زيوت وشحوم البر  أنظمة البر 

ات تغيبر الزيي واالختبارات(
ييي   -نظام االختبار ، وسائل االنذار والحماية ، فبر ييي  -كيفية خلط زيوت البر  استخدام المحفزات   –شحوم البر 

ي ع
 
ييي للزيوت ف ييي  –ملية البر  ييي  –تاثبر الحرارة عىل زيوت البر  ييي  –تاثبر االكسدة عىل زيوت البر  تاثيبر   –تاثبر االكسدة األولية عىل البر 

ييي.   ي الزيوت عىل عملية البر 
 
 اكسدة الطبقات األولية ف

References: 
▪ SurinderParkash, “Petroleum Fuels Manufacturing Handbook: Including Specialty Products and Sustainable 

Manufacturing Techniques”, McGraw-Hill Companies, Inc., 2010 
▪ Leslie R. Rudnick, “Lubricant Additives: Chemistry and Applications”, CRC Press, 2nd edition, 2009 

▪ Francis, Wilfrid. Fuels and Fuel Technology: A Summarized Manual in Two Volumes. Elsevier, 2016. 

MPE711 اسم المقرر  غبر التقليدية كييف الأنظمة الت كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

المقرردرجات   
- - 50 50 

 المحتوى  
ي الطاقة الشمسية 

مجمعات اإلشعاع   -حساب اإلشعاع الشمسي عىل األسطح األفقية والمائلة  -هندسة اإلشعاع الشمسي وكثافته  -مقدمة ف 
دات  -تطبيقات الطاقة الشمسية  -الشمسي  يد باالمتصا   -المبر از  -نظام التبر يد باالمبر  يد عجلة   -مكيف الهواء الشمسي  -أنظمة التبر تبر
ي  - المجفف  يد التبخبر دات الكهروحرارية  -نظام التبر يد باإلشعاع  -المبر ي الشمسية السلبية  -أنظمة التبر

تسخير  المياه بالطاقة الشمسية   -المبائ 
 الفضاء الشمسي  -

يد وتحلية المياه(  -تسخير  الخاليا   -الخاليا الكهروضوئية المتصلة بالشبكة  -التطبيقات الحرارية الشمسية األخرى )مثل التبر
يد باالمتصا    -الكهروضوئية المستقلة. كما يقدم القارئ إىل تطبيقات أوسع نطاقا مثل تركبر  الطاقة الشمسية  از دورات التبر    .و االمبر 

References: 
▪ GuptIoan Sarbu and Calin Sebarchievici, “Solar Heating and Cooling Systems, 2016 
▪ Sotirios Karellas, Tryfon C Roumpedakis, Nikolaos Tzouganatos, Konstantinos Braimakis, Solar Cooling Technologies 

(Energy Systems), 2018 

▪ Flath Julia , Selke Tim ,Life Cycle Analysis of a Solar Air Conditioning System Paperback, 2012 

MPE712 ي الموفرة للطاقة  كود المقرر
المقرر اسم  المبائ   

 ساعات معتمدة  3
ة  ساعات التدريس  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

المنازل السلبية والعمارة   -)التعاريف ومنهجيات التصميم والممارسات الجيدة ودراسات الحالة(   NZEBو  ZEB -التوصيات والمعايبر : المحتوى 
ي ، مواد وأنظمة العزل المبتكرة والمتقدمة،

ي ، أغلفة المبن  ، العزل الحراري الفعال للمبائ 
المواد  المناخية الحيوية ، أدوات محاكاة المبائ 
ي الكهروضوئية المتكاملة ، الطاقة الزجاجية المبتكرة والمتقدمة )الكهر 

وضوئية ، الحرارية ، الطالءات االنتقائية( ، الواجهات التكيفية ، المبائ 
ي ، أنظمة اإلضاءة الفعالة 

ي المبائ 
يد ف  ، تحليل   الحرارية الشمسية لتطبيقات البناء ، مضخات الحرارة األرضية ، التوزي    ع الفعال للحرارة والتبر

ي التكاليف والفوائد لت
 . جديد المبائ 

References: 
▪ Umberto Desideri Francesco Asdrubali, Handbook of Energy Efficiency in Buildings,2018 

▪ Jessica Granderson, Mary Ann Piette, Ben Rosenblum, Lily Hu, George Hernandez, Daniel Harris, Paul Mathew, Phillip 
Price, Geoffrey Bell, Srinivas Katipamula, Energy Information Handbook: Applications for Energy-Efficient Building 
Operations,2013. 
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MPE713 ي االنابانتقال  كود المقرر
 
ة والمتناهية الصغر الحرارة ف يب الصغبر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  تحريري امتحان  50   

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى  
ي القنوات الدقيقة مع انتقال الحرارة  -مقدمة 

 
ة والقنوات الدقيقة  -تدفق الغاز أحادي الطور ف ي القنوات الصغبر

 
  -تدفق السائل أحادي الطور ف

ي القنوات الدقيقة  الكهرو حركي التدفق 
 
ة والقنوات الدقيقة  -أحادي الطور ف ي القنوات الصغبر

 
ي القنوات ال  -تدفق الغليان ف

 
ة  التكثيف ف صغبر

ة.  -والقنوات الدقيقة  ة والقنوات الدقيقة  التطبيقات الطبية الحيوية لتدفقات القنوات الصغبر ي القنوات الصغبر
 
يد   -نقل الحرارة ف أنظمة تبر

 -المعدنية ثالثية األبعاد الطباعة  -السوائل النانوية  -المبادالت الحرارية الدقيقة  -اإلدارة الحرارية للمركبة الكهربائية  -وحدة المعالجة المركزية 
ي  -األنابيب الحرارية 

ي الجزئ 
وئ  يد اإللكبر يد الزعانف الدقيقة   -التبر   -أحواض حرارية ذات زعانف  -أحواض حرارية للوسائط المسامية الدقيقة  -تبر
 أحواض اصطدام نفاثة حرارية.  

References: 
▪ Satish Kandlikar, Srinivas Garimella, Dongqing Li, Stephane Colin, Michael R. King, Heat Transfer and Fluid Flow in 

Minichannels and Microchannels, 2005. 
▪ Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass 

Transfer 6th Edition, 2006. 

MPE714 اسم المقرر  األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ياء التدفق  - MEMSالخوا  الميكانيكية لمواد  -تحجيم األجهزة الميكانيكية الدقيقة  - MEMSمقدمة ألجهزة    MEMSمحاكاة متكاملة ل   -فبر 

الديناميكا المائية   -الممغنطة الميكانيكية  MEMSمستشعرات  -محوالت الطاقة الكهروميكانيكية  -نماذج محاكاة الموائع الدقيقة الجزيئية  -
ة الحجم  للتدفقات الغازية ي األجهزة الدقيقة  -الداخلية الصغبر

ي   -محاكاة بورنيي للتدفقات الغازية الداخلية التدفقات ف 
التدفق السائل ف 

ي النظم الكهروميكانيكية الصغرى  -القنوات الدقيقة 
ييي ف  ياء األغشية السائلة الرقيقة  -البر  ي القنوات الدقيقة   -فبر 

النقل بالفقاعات والقطرات ف 
ي التدفق للبن  الموزعة  -يات نظرية التحكم أساس -

ي التحكم الحوسبة الناعمة -التحكم ف 
 . ف 

References: 
▪ Gad-el-Hak, Mohamed, ed. MEMS: introduction and fundamentals. CRC press, 2005. 

▪ Tilli, Markku, Mervi Paulasto-Krockel, Matthias Petzold, Horst Theuss, Teruaki Motooka, and Veikko Lindroos, eds. 

Handbook of silicon based MEMS materials and technologies. Elsevier, 2020. 

MPE715 اسم المقرر  الموائع الدقيقة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ي الموائع الدقيقة 

ي األحجام الدقيقة  -أنظمة الموائع الدقيقة الموجهة  -تطوير مكونات الموائع الدقيقة  -مقدمة ف 
ياء ف  تقنيات التصنيع   -الفبر 

ي التدفق  -للموائع الدقيقة 
ي الموائع الدقيقة للتحكم ف  ي التدفق الداخىلي  -الخارجر

الموائع الدقيقة القائمة عىل القطرات   -الموائع الدقيقة للتحكم ف 
ي الموائع الدقيقة  -الموائع الدقيقة الرقمية  -

ياء ف  ي الموائع الدقيقة و  -أجهزة الموائع الدقيقة  -المفاهيم األساسية والفبر 
  تقديم المحاكاة العددية ف 

امج ذات الصلة  ي  -سيات أنظمة الموائع الدقيقة الرقمية أسا  -البر
أجهزة موائع جزيئية لعزل الخاليا الشطانية   -موائع جزيئية للتحليل الكيميائ 

ة     . مراضموائع جزيئية لتشخيص األ   -المنتشر
References: 
▪ Nguyen, Nam-Trung, Steven T. Wereley, and Seyed Ali Mousavi Shaegh. Fundamentals and applications of 

microfluidics. Artech house, 2019. 
▪ Kakaç, Sadık, B. Kosoy, D. Li, and A. Pramuanjaroenkij, eds. Microfluidics based microsystems: fundamentals 

and applications. Springer, 2010. 
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MPE716 الناشئة تقنيات التحلية  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
از  از  -مبادئ تحلية االمبر  مبادئ وتكوينات وتطبيقات التقطبر  -المياه بالتناضح األمامي مبادئ وجدوى تحلية  -تصميم عملية تحلية االمبر 

ي 
ي  -الغشائ 

طيب  -تحلية المياه عن طريق التبخر  -تصميم وتنفيذ عملية التقطبر الغشائ  إزالة الرطوبة. التحلية المستدامة عن   -تحلية المياه بالبر
مرشح  -أغشية المركبات النانوية  -ات درجة الحرارة المنخفضة بمساعدة الرش تقنية تحلية المياه ذ -طريق تقنية التقطبر بغشاء فجوة النفاذية 

ي من األنابيب النانوية الكربونية النشيطة كهربًيا لتحلية المياه 
 المحاليل الملحية بالتناضح العكسي  -غشائ 

التطبيقات الحرارية لتحلية   -تثمير 
 . لمحاصيلتحلية مياه البحر لري ا  -مياه اللف بالغاز الصخري 

References: 
▪ Gude, Gnaneswar. Emerging Technologies for Sustainable Desalination Handbook. Butterworth-Heinemann, 

2018. Wang, Lawrence K., et al., eds. Membrane and desalination technologies. Vol. 13. Springer Science+ 
Business Media, LLC, 2008. 

MPE717 ي معالجة مياه اللف الصحي  كود المقرر
 
 اسم المقرر  التطورات ف

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
  Pحركيات إزالة  - CAS UCTو  MBRاألداء العام ألنظمة  -إزالة المغذيات البيولوجية باألغشية  -تقنية غربال الحزام الدوار  -المعالجة األولية 
ي  اعتبارات تحجيم مفاعل النظام ال -( MBBRتقنية مفاعل األغشية الحيوية ذات الطبقة المتحركة ) - Anoxicاختبار دفعة  -البيولوجية 

غشائ 
ي الملوثات العضوية   -الحمأة الحبيبية الهوائية  -العملية القائمة عىل الغشاء  -( IFASعملية الحمأة المنشطة ) -غشاء ثابي متكامل  -

التحكم ف 
االحتباس الحراري  انبعاثات غازات  -هيكل وتكوين الحبيبات الهوائية  -عمليات الهضم الالهوائية  -إزالة الملوثات الدقيقة العضوية  -الدقيقة 

 . من المفاعالت الحيوية الغشائية
References: 
▪ Henze, Mogens, et al., eds. Biological wastewater treatment. IWA publishing, 2008. 
▪ Mannina, Giorgio, et al., eds. Advances in Wastewater Treatment. iwa publishing, 2018. 

MPE718 اسم المقرر  المبخرات والمكثفات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
إنشاء وتشغيل المبادالت   -التصميم الحراري والهيدروليكي للمبادالت الحرارية  -تصنيف المبادالت الحرارية  -مقدمة ومفاهيم أساسية 

ي المكثفات والمبخرات  -الغاليات  -مبادالت األسطوانات واألنابيب  -التكثيف  -الغليان والتبخر  -الحرارية 
  -األداء الحراري والهيدروليكي ف 

يد  ي المبادالت الحرارية  -طرق التصميم األساسية  -المواد والتصنيع  -التطبيقات الصناعية  -المكثفات وأبراج التبر
 -القاذورات والتآكل ف 

ي تصنيع المبخرات والمكثفات 
مشكالت التصميم   -اختيار المبخرات والمكثفات  -ت استخدامات المبخرات والمكثفا  -المواد المستخدمة ف 
 .والتشغيل الممتدة

 
References: 
▪ Sundén, Bengt, and Raj M. Manglik. Plate heat exchangers: design, applications and performance. Vol. 

11. Wit Press, 2007. 
▪ Kakaç, Sadik, ed. Boilers, evaporators, and condensers. John Wiley & Sons, 1991. 
▪ Ranganayakulu, Chennu, and Kankanhalli N. Seetharamu. Compact heat exchangers: Analysis, design 

and optimization using FEM and CFD approach. John Wiley & Sons, 2018 
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MPE719 الحرارة تصميم معدات انتقال  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
آلية نقل الحرارة -التصميم الحراري والهيدروليكي للمبادالت الحرارية  -هندسة البناء  -تصنيف المبادالت الحرارية  -مقدمة ومفاهيم أساسية 
ي المبادالت الحرارية 

 
يد  -الغاليات  -مبادالت األسطوانات واألنابيب  -ف اختبار المبادالت الحرارية   -المشعات  -المكثفات وأبراج التبر

ي المبادالت الحرارية  -وفعاليتها 
 
ي ت  -تلوث ف

 
تصميم شبكات   -استخدامات المبادالت الحرارية  -صنيع المبادالت الحرارية المواد المستخدمة ف

ات تشغيل المبادالت الحرارية  -المبادالت الحرارية المدمجة  -ارتباطات التصميم للمكثفات والمبخرات  -المبادالت الحرارية  تشغيل   -مبر 
 .المبادالت الحرارية المعرضة للتلوث

 
References: 
▪ Kakac, Sadik, Hongtan Liu, and Anchasa Pramuanjaroenkij. Heat exchangers: selection, rating, and 

thermal design. CRC press, 2020. 
▪ Hesselgreaves, John E., Richard Law, and David Reay. Compact heat exchangers: selection, design and 

operation. Butterworth-Heinemann, 2016. 
▪ Kröger, Detlev G. Air-cooled heat exchangers and cooling towers. Vol. 1. PennWell Books, 2004. 

MPE721 اسم المقرر  ميكاترونيات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ونية والبوابات المنطقية   –األنظمة الكهروميكانيكية مقدمة والمفاهيم العامة  –دمة والمفاهيم األساسية المق المكونات الكهربائية واإللكبر

ي المشغالت  –عدادات التحكم المؤقتة  –الميكانيكية 
ات الصوت وأجهزة التحكم ف  ي تعمل عىل مكبر

مشغالت أشباه  –التسلسلية النر
ي الكمبيوتر

 .الموصالت من أجل القدرة عىل التحكم ف 
References: 
▪ Shetty, Devdas, and Richard A. Kolk. Mechatronics system design, SI version. Cengage Learning, 2010. 
▪ Preumont, André. Mechatronics. Springer, 2006. 
▪ De Silva, Clarence W. Mechatronics: an integrated approach. CRC press, 2004. 

MPE722 المقرر اسم  أنظمة التحكم اآلىلي  كود المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
أنظمة التحكم   -النمذجة لألنظمة الميكاترونية نماذج  -النمذجة مع التحليل الهيكىلي  -نظرية أجهزة التحكم واألداء  -المفاهيم األساسية 

ي التحكم  -الخطية 
ونية(  -الهوائية  -الدوائر المنطقية )الهيدروليكية  -التطبيقات ف  ي التوازن والضبط  -اإللكبر

التحكم   -أجهزة التحكم ف 
ي درجة الحرارة  -باستخدام الكمبيوتر 

 -قضايا المحاكاة  -عناض النمذجة  -إلخ ...(  - الشعة -الرطوبة  -الضغط  -التطبيقات ) التحكم ف 
: ديناميكيات األجسام المتعددة  ي

ي العام  -اإلدراك الوظيي 
محول الطاقة   -محول الطاقة الكهروستاتيكي  -محول الطاقة الميكاتروئ 

ي الجوانب  -معالجة المعلومات الرقمية  -محوالت الطاقة الكهرومغناطيسية  -الكهروضغىطي 
التحليل الديناميكي  -النظرية التحكم ف 

ي 
انيات النظام.  -العشوائ   تقييم التصميم: مبر 

 
References: 
▪ Manring, Noah D., and Roger C. Fales. Hydraulic control systems. John Wiley & Sons, 2019. 
▪ Walters, Ronald B. Hydraulic and electric-hydraulic control systems. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer 

academic publishers, 2000. 
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MPE723 اسم المقرر  نظرية الطبقة الحدية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
ات التدفق اللزج  -القوانير  األساسية لحركة السوائل اللزجة  معادالت  -الطبقة الحدية الصفائحية  -أساسيات نظرية الطبقة الحدية  -مبر 
الخصائص العامة والحلول  - Navier stokesخصائص معادلة الحركة الحل الدقيق لمعادالت  - المجال لتدفقات السوائل النيوتونية

ان بمجال الشعة  -الدقيقة ل معادالت الطبقة الحدية للجدران المستوية  ي الطبقة الحدية   -الطبقة الحدية الحرارية مع وبدون االقبر
 
التحكم ف

 .نماذج التدفق الصفحي  -الطبقة الحدية المضطربة   -الطبقات الحدية غبر المستقرة  -الطبقات الحدية المحورية وثالثية األبعاد  -
 

References: 
▪ Schlichting, Hermann, and Klaus Gersten. Boundary-layer theory. Springer, 2016. 
▪ Sobey, Ian John. Introduction to interactive boundary layer theory. Vol. 3. Oxford University Press on 

Demand, 2000. 

MPE724 اسم المقرر  مضخات وضواغط  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة  تمارين  عمىلي   محاض 

 ساعات التدريس 
- 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىلي امتحان   شفوي  م  تحريري امتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
- - 50 50 

 المحتوى  
أساسيات نقل الطاقة  -مكونات مضخات الطرد المركزي  -مضخات الطرد المركزي  -مقدمة واعتبارات أساسية  -أساسيات ميكانيكا الموائع 
ي مضخات الطرد المركزي 

ي مضخات الطرد المركزي  -ف 
ي مضخات الطرد المركزي  -الدفعات المحورية والشعاعية ف 

  -المشكالت الشائعة ف 
التحكم  -أداء المضخات  -الدفع المحوري  -مضخة التدفق المحوري  -احتكاك الدفاعة والخسائر الميكانيكية  -لتشب ا  -غالف المضخة 

ي المضخة والصمامات 
ددية  -تصنيف الضواغط  -مضخات اإلزاحة  -ف   -مقدمة عن المراوح والضواغط  -الضواغط الدوارة  -الضواغط البر

 . إرشادات اختيار المضخة  -ضخ التدفق متعدد المراحل  -اغط أداء الضو  -مراوح الطرد المركزي 
References: 
▪ Badr, Hassan M., and Wael H. Ahmed. Pumping machinery theory and practice. John Wiley & Sons, 

2015. 
▪ Brown, Royce N. Compressors: Selection and sizing. Gulf Professional Publishing, 1997. 
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ي هندسة التصميم
 
 دبلوم العلوم الهندسية ف

 
نامج   وصف البر

نامج   نامج للطالب متابعة لتصميم. يتيلهندسة اتوفبر جودة عالية للجوانب النظرية والعملية    إىليهدف البر ح البر

  التصميم؛ توفبر حافز ألخذ المزيد هندسة التصميم تخصص
  المزيد من ، والمشامن الدورات التدريبية ف 

ركة ف 

 سليم ؛ وتحسير  آفاق توظيفهم لتصميم التطبيقات الهندسيةمشاري    ع التصميم
ً
 بما يوفر أساسا

ً
لقيامه بدور  ا

  األوساط األكاديمية. 
  الصناعة أو ف 

  ف 
 مهن 

نامج الجدارات   لخري    ج البر

  الهندسة يجب أن يكون خري    ج 
  هندسة باإلضافة إىل الجدارات العامة للدبلوم ف 

دبلوم العلوم الهندسية ف 

 عىل:  التصميم
ً
 قادرا

 . هندسة التصميم نظمإظهار المعرفة التأسيسية األساسية المطلوبة لتصور  -1

 . ة المتكامل هندسة التصميمم فة والفهم للمكونات األساسية لنظإظهار المعر  -2

اسة واالقتصاد وقضايا إظهار معرفة شاملة بمعلومات واضحة وموجزة ودقيقة ومتاحة بسهولة تتعلق بالسي  -3

وري لتحقيق حلول التصميم المثىل للمنتجات واألنظمة والعمليات والخدمات. نمذجة النظ  م وهذا ض 

  نظمصميم النظري وتإظهار الوع  النقدي بمفاهيم الت -4
 . هندسة التصميم نفيذها العمىل  ف 

مجيات عالية المستوى ومهارات تكنولوجيا المعلومات لنمذجة ومحاكاة أنظمة  -5  لتصميم ااستخدام حزم البر

 . الهندس  

التصميم وتكييف الحلول المناسبة هندسة اختيار وتطبيق األساليب المناسبة لتحسير  كفاءة أنظمة  -6

 للمشكالت العملية. 

 

Benchmark: University of Adelaide 

https://www.adelaide.edu.au/degree-finder/2019/gdeng_gdengmech.html 

 

ي هندسة التصنيع
 
 دبلوم العلوم الهندسية ف

نامج   وصف البر

نامج  ف به دوليتقديم تعليم ع إىليهدف البر  اىل  الجودة ومحدث ومعبر
ً
نامج رعاية  ا لهندسة التصنيع. يمكن البر

 ا والتصميم والتصنيع بما يوفر أساسأسس المعرفة الهندسية النية للطالب والقدرات الفكرية و األفكار العق
 
ً 

 سليم
ً
  األوساط األكاديمية.  ا

  الصناعة أو ف 
  ف 
 لقيامه بدور مهن 

 

نامج   الجدارات لخري    ج البر

  الهندسة يجب أن يكون خري    ج 
  هندسة باإلضافة إىل الجدارات العامة للدبلوم ف 

دبلوم العلوم الهندسية ف 

 عىل:  التصنيع
ً
 قادرا

 .األساسيات المطلوبة لفهم وتصميم وتصنيع تقنيات هندسة التصنيعاألساسية و إظهار المعرفة  -1

  الميكانيكا والتصميم وعمليات التصن -2
 .الهندسيةيع والمواد إظهار المعرفة ف 
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 .تصميم وتصنيع منتجات عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات واألساليب  -3

  ذلك  إظهار  -4
، بما ف 

ً
 وعالميا

ً
الوع  بالسوق المحىل  والعالم  الذي تنافس فيه هندسة التصنيع محليا

العامة والسالمة والبيئة  الممارسات االقتصادية والتجارية، واالحتياجات المجتمعية، واعتبارات الصحة

  تثقيف أنفسهم ولديهم الموارد الفكرية   إظهار 
ا ف 

ً
المهارات التقنية المطلوبة فحسب، بل يستمرون أيض

  المجتمع
  يحتاجونها لالزدهار ف 

 .النر

المعرفة واسعة بالحسابات الحديثة والتصميم الهندس  والمواد والتصنيع والهندسة الصناعية  إظهار  -5

  هندسة التصنيع والميكاترونياتوالطاقة 
 .والطرق التجريبية ف 

 

Benchmark: German University in Cairo (GUC) 

https://www.guc.edu.eg/en/academic_programs/programs/program_details.aspx?programId=38 

 

ي الهندسة تخصص هندسة التصميم والتصنيع
 
 ماجستبر العلوم ف

نامج   وصف البر

نامج  يهدف   تزويد الطالب بمعرفة موسعة موجهة نحو البحث ومنحهم الفرص المناسبة للم إىلالبر
شاركة ف 

  
تشتمل عىل هندسة التصميم الميكانيك  وهندسة المواد وهندسة التصنيع  العديد من الموضوعات النر

ن الخريجير  والمهندسير  
ّ
ا ومتعدد الجوانب يمك

ً
نامج إطاًرا مرن ئ هذا البر  الجدد عىل والهندسة الصناعية، وينش 

اتهم العلمية واالستفادة منها لتلبية احتياجاتهم المستقبلية.   حد سواء من تنمية خبر
 

نامج   الجدارات لخري    ج البر

  الهندسة  لماجستبر العلومباإلضافة إىل الجدارات العامة 
  الهندسة يجب أن يكون خري    ج ماجستبر العلوم ف 

ف 

 عىل: 
ً
 تخصص هندسة التصميم والتصنيع قادرا

1-  .  
  هذا المجال البحن 

  تدخل ف 
 امتالك المعرفة األساسية وفهم الجوانب النر

  تم الحصول عليها عىل المشكالت الهندسية    -2
الواقعية وتحليلها بطريقة إظهار القدرة عىل تطبيق المعرفة النر

 علمية معقولة. 

باإلضافة  والمنتجات،المناسبة لنمذجة وتصميم وتطوير المواد  CAD/CAM/CAPP/FEAاستخدم أدوات  -3

 إىل تحسير  تصنيعها وتطبيقها وكفاءتها. 

أثناء االعتماد عىل الذات إلجراء مسح لألبحاث السابقة حول أي موضوع أو موضوع فرع  سيواجه الباحث  -4

م عمل الرسالة. 
ُ
 تقد

ام إظهار  -5  .واإلنتاج ممارسات هندسة التصميم  والمسئوليات وأعرافبالمبادئ األخالقية  االلبر 

ا الستكشاف تقنيات التصنيع الجديدة والناشئة -6
ً
 .تعلم كيفية استخدام المعرفة المكتسبة حديث

  األنظمة الصن -7
 .اعية والتصنيعية تطوير البحوث الحالية وأفضل الممارسات ف 

8-  .  
  هذا المجال البحن 

  تظهر ف 
ات برمجية تستهدف التعامل مع الجوانب المتنوعة النر  يمتلك مهارات وخبر

 

Benchmark: Queen’s University 

https://www.ncl.ac.uk/postgraduate/modules/mec8095/ 
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ي هندسة التصميم والتصنيع
 
 دكتوراه الفلسفة ف

نامج وصف   البر

  الفلسفة إىل يسع  
ف عليها واألبحاث األكب  تطورا و  التكامل بير  المقررات الدراسية برنامج الدكتوراه ف  المش 

  مجال  وتقدينبناء مهنية عالية  عىللمساعدة الطالب 
 وبإنجاز . التصنيع هندسة التصميم و مساهمات أصلية ف 

  الصناعة أو    أنهذا الهدف يتوقع  
     أو    األكاديمياتيكون الطالب مؤهلون الن يصبحوا قادة فنيير  ف 

المؤسسات ف 

 البحثية. 

نامج   الجدارات لخري    ج البر

  
 عىل التصنيعهندسة التصميم و يجب أن يكون خري    ج برنامج دكتوراه الفلسفة ف 

ً
 : قادرا

  و  األساسيةالفهم العميق للمواضيع  إظهار  -1
 .اإلنتاجهندسة التصميم و المتقدمة ف 

  المجاالت  القدرة عىل إظهار  -2
وصياغة المشاكل ذلك من خالل التعرف األكب  تقدما و القيام بأبحاث ف 

  مجاالت الرياضيات  ذلك من خالل دمج المبادئ المتداخلةالمتعلقة وتقديم حلول و 
هندسة والعلوم و ف 

 .والتصنيعالتصميم 

 .و كجزء من فرق بحثية أكل مستقل والعمل بشكل خالق منفردا التعلم بش إظهار القدرة عىل -3

  يمكن تحقيقها  مهارات اتصال عالية و   إظهار   -4
للمجالت المراجعة   من خالل كتابة رسالة الدكتوراه وأبحاثالنر

  المؤتمرات و  أيضا و 
 .ورش العملالقدرة عىل العرض بوضوح ف 

ام  إظهار  -5  .مسئوليات وأعراف ممارسات هندسة التصميم واإلنتاج بالمبادئ األخالقية و االلبر 

6-   
  القطاع المفضل سواء   الحصول عىل النجاح ف 

 أو المراكز البحثية القومية أو الصناعة.   األكاديم  وظيفة ف 

 
Benchmark: Ohio State University 

https://asccas.osu.edu/sites/default/files/2017_GraduateLearningOutcomes.pdf 

 

  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

والتصميم الميكانيك   اإلنتاج: قسم هندسة الثامن الفصل   160 

 

 (500)مقررات المستوى 
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PDE511 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 تحليل اإلجهاد واالنفعال 

PDE512  100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 مبادئ ميكانيكا الكسور 

PDE513   100 50 – 50 3 6 3 4 0 2 2 التصميم الميكانيك 

PDE514 ( 1تصميم ماكينات) 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 

PDE515 ( 2تصميم ماكينات) 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 

PDE516 ( 3تصميم ماكينات) 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 

PDE517 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 تصميم االسطمبات 

PDE521  ايبولوجيا  100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 مبادئ البر

PDE522   
 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 التصنيع الموائع الهندسية ف 

PDE523   از الميكانيك
 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 أساسيات االهبر 

PDE524  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 صيانة األنظمة الميكانيكية 

PDE531 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 مبادئ الميكاترونيات 

PDE541  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 هندسة المواد 

PDE542  100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 تحليل أنظمة المواد 

PDE551 100 50 25 25 3 12 4 6 3 2 2 هندسة التشكيل 

PDE552 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 المعالجة الحرارية 

PDE553 100 50 25 25 3 12 4 6 3 2 2 هندسة التشغيل 

PDE561  ولوجيا  100 50 25 25 3 8 2 4 3 0 1 مبادئ المبر

PDE571   100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 اإلحصاء الهندس 

PDE572  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 هندسة الجودة 

PDE581  100 50 – 50 3 5 3 3 0 2 2 إدارة اإلمكانيات 

PDE582 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 إدارة العمليات 

PDE583  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 تصميم المنتج 

PDE584 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 دراسة العمل 
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 (600)مقررات المستوى 

رر
مق
 ال
ود
ك

 

 اسم المقرر 

 ساعات التدريس

دة
تم
مع
ت 
عا
سا

 

ل 
حم

ال
سي 

درا
ال

 
ب 

طال
لل

(S
W

L)
 

ن
حا
مت
ال
ن ا
زم

 
ئ ي 
ها
لن
ا

 

 توزي    ع الدرجات

ت
ا
 

ض
حا
م

 

ن
ري
ما
ت

 

لي 
عم

 

ل
صا
الت
ت ا

عا
سا

 

م 
ر
ب
 ال
ل
ما
أع

 

لي 
عم

 /  
ي
فو
ش

 

ن 
حا
مت
ا

ي
ير
حر

ت
 

وع
جم

لم
ا

 

PDE611  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 المرونة واللدونة 

PDE612  100 50 – 50 3 5 3 3 0 2 2 ميكانيكا المواد 

PDE613  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 أساسيات ميكانيكا الكسور 

PDE614 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 التصميم األمثل 

PDE615  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 ( 1الورش )آالت 

PDE616 ( 2آالت الورش ) 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 

PDE617 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 هندسة عدد القطع 

PDE618 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 هندسة معدات التصنيع 

PDE621  ايبولوجيا  100 50 – 50 3 5 3 3 0 2 2 أساسيات البر

PDE622  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 تحليل ورقابة األعطال 

PDE623 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 ترايبولوجيا قطع المعادن 

PDE624   از الميكانيك
  االهبر 

 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 التحليل والتحكم ف 

PDE631  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 أتمتة التصنيع 

PDE632   
اض   100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 التصنيع االفبر

PDE633 100 50 25 25 3 9 3 5 3 0 2 أساسيات الروبوتات 

PDE634 100 50 25 25 3 9 3 5 3 0 2 أساسيات الميكاترونيات 

PDE635 
األنظمة الكهروميكانيكية الميكروية  

 والنانوية 
2 2 0 4 3 7 3 50 – 50 100 

PDE636  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 اإلشارات الرقمية واإلحصائيةمعالجة 

PDE637   ْم اآلىل
ٌ
َعل
َ
 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 هندسه الت

PDE638  ‘100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 أساسيات تحكم ’فزي 

PDE639  100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 طريقة العناض المحدودة 

PDE641 ( 1المواد الهندسية ) 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 

PDE642 ( 2المواد الهندسية ) 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 

PDE643  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 المواد المركبة 

PDE644  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 أساسيات علم البوليمر 

PDE645  100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 تطبيقات خاصة للبوليمرات 

PDE646 التصنيع  
 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 اختيار المواد ف 

PDE651 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 تصنيع المواد المركبة 

PDE652  100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 تشكيل األلواح المعدنية 

PDE653 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 ميكانيكا تشكيل األلواح المعدنية 

PDE654 
تشكيل األلواح  تصميم قوالب 

 المعدنية
1 2 0 3 2 5 3 50 – 50 100 

PDE655 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 هندسة التصنيع 

PDE656 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 قطع المعادن 

PDE657  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 هندسة البالستيك 
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PDE658 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 2 لحام المعادن 

PDE659  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 هندسة سباكة القوالب 

PDE661  ولوجيا الضوئية  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 المبر

PDE662  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 جودة القياس 

PDE671 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 بحوث العمليات 

PDE672 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 هياكل دعم القرار 

PDE673 ‘100 50 – 50 3 5 3 3 0 2 2 أساسيات أساليب ’مونت كارلو 

PDE674  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 هندسة المعولية 

PDE675  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 تصميم التجارب 

PDE676  100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 إدارة الجودة الشاملة 

PDE677  ‘100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 اللينيةمنهجية ’ست قبعات 

PDE681 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 تصميم العمل 

PDE682 100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 إدارة اللوجستية وسالسل اإلمداد 

PDE683  100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 تصميم أنظمة مناولة المواد 

PDE684 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 تصميم عمليات التصنيع 

PDE691  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 أساسيات المواد الحيوية 

PDE692 ( 1الهندسة الطب حيوية ) 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 

PDE693 ( 2الهندسة الطب حيوية ) 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 

PDE694  والصحة  
 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 األمان المهن 
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PDE711  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 تصميم اآلليات ل  الكلل 

PDE721   
 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 هندسة التآكل الكيميائئ

PDE722  وطة لآلليات  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 المراقبة المش 

PDE723  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 هندسة األنظمة الهيدروليكية 

PDE724  از األنظمة المستمرة  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 اهبر 

PDE725 
  األنظمة  

  ف 
از العشوائئ االهبر 

 الميكانيكية
2 2 0 4 3 7 3 50 – 50 100 

PDE726  الضوضاء الهندسية  
 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 التحكم ف 

PDE731 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 التصنيع باإلضافة 

PDE732 100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 التصنيع بمنهج حقول الطاقة الذكية 

PDE733  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 تحليل وتحكم أنظمة الروبوتات 

PDE734  100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 معالجة اإلشارات الرقمية 

PDE741  100 50 – 50 3 5 2 3 0 2 1 ميكانيكا المواد المركبة 

PDE742  100 50 – 50 3 7 3 4 0 2 2 نمذجة وتحليل المواد 

PDE751 100 50 25 25 3 12 3 6 3 2 1 سباكة القوالب ذات التكاملية العالية 
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 وصف مخترص لمحتوي المقررات

 (500)المستوى 

 

PDE512  اسم المقرر  مبادئ ميكانيكا الكسور  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

     –الكسور الديناميكية المعتمدة عىل الزمن    –اللدنة  -ميكانيكا الكسور المرنة  –ميكانيكا الكسور المرنة الخطية    –مقدمة  
آليات الكسور ف 

  التصدع  –انتشار صدوع الكلل   –اختبارات الكسور  –المعادن واال معادن 
ً
ز بيئيا

َ
ورية    –ميكانيكا الكسور الحسابية  –المحف برمجيات ض 

 .موضوعات حديثة العهد  –تطبيقات  –

References: 

E.E. Gdoutos, Fracture Mechanics: An Introduction, 3rd Edition, Springer Nature Switzerland AG, 2020. 
 

PDE513  المقرر اسم  التصميم الميكانيكي  كود المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  التصميم الميكانيك     – السماحيات الهندسية    –أساسيات التصميم الميكانيك     –مقدمة  
تصميم    – تصميم األنظمة الميكانيكية    – المواد ف 

‘ ، التصميم   –تصميم العدد  – األجزاء الميكانيكية   
: التصميم الكىل  ، تخطيط التصميم ، التصميم ’السين  عملية التصميم الميكانيك 

  للتصميم  البديه  ، التصميم 
  والمعرف 

المديوىل  ، النمذجة األولية العاجلة ، حساب تكاليف التصميم. تكنولوجيا الدعم المعلومائر
  – الهندسة العكسية  –ستيب‘ ’التصميم باالستعانة بمنهج  –االنهيارات وتحليل االنهيار لألجزاء واألنظمة الميكانيكية  –الميكانيك  

ورية    تصميم آالت الورش حاال  –تطبيقات   –برمجيات ض 
 موضوعات حديثة العهد.  –ت دراسية ف 

References: 

• J.A. Collins et al., Mechanical Design of Machine Elements and Machines, 2nd Edition, A Failure Prevention 

Perspective, John Wiley & Sons, Inc., 2010. 

• Grous, Applied Mechanical Design, ISTE Ltd., 2018. 

• R.L. Mott et al., Machine Elements in Mechanical Design, 6th, Pearson Education, Inc., 2018. 

• P.R.N. Childs, Mechanical Design Engineering Handbook, 2nd Edition, Elsevier Ltd., 2019. 

PDE511  اسم المقرر  تحليل اإلجهاد واالنفعال  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

 –نظري  ات االنهي  ار  –تك  ام  ل االتزان ومع  ادالت التكوين  –طرق قي  اس وتحلي  ل اإلجه  اد واالنفع  ال  –نظري  ة اإلجه  اد واالنفع  ال  –مق  دم  ة 

  القض         بان المنش         ورية    –االنحناء  
 
ية والدائرية والمنحنية  معالجة   –الىل  ف   المحاور الكارتبر 

 
تركبر   –نظرية الجهد المركب   –االتجاهير  ف

ورية    –طرق عددية   –المرونة الض     وئية    –المرونة اللزجة    –المرونة الحرارية    –طريقة الطاقة   –اإلجهادات   –تطبيقات    –برمجيات ض 

 .موضوعات حديثة العهد

References: 

R.L. Mott and J.A. Untener, Applied Strength of Materials, 6th Edition, Taylor & Francis Group, LLC, 

2017. 
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• R.G. Budynas and J.K. Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design, 11th Edition, McGraw-Hill Education, 

2020. 

• R.L. Norton, Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines, 

6th Edition, McGraw-Hill Education, 2020. 
 

PDE514  اسم المقرر  (  1تصميم ماكينات )  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

، العجالت   ، التارات ، األحبال ، السالسل الناقالت )السيور  :الحركةعناض أنظمة نقل    –األعمدة    – أساسيات ميكانيكيا المواد   – مقدمة 
وس( ، المقرنات ، القو ،  المسننة ، قالووظ نقل الحركة    تصميم الماكينات  . وابضالبر

 
وثائق   –اعتبارات األمان ، المعولية ، والصيانة ف

  – تقديرات دورة الحياه وحساب التكاليف للماكينات  – أجزائها االختبارات المعجلة للماكينات و  – تصميم الماكينات ، وإدارة التناسق 
ورية   .موضوعات حديثة العهد  –حاالت دراسية  –تطبيقات   –برمجيات ض 

 

References: 

• J.A. Collins et al., Mechanical Design of Machine Elements and Machines, 2nd Edition, A Failure Prevention 

Perspective, John Wiley & Sons, Inc., 2010. 

• Grous, Applied Mechanical Design, ISTE Ltd., 2018. 

• R.L. Mott et al., Machine Elements in Mechanical Design, 6th, Pearson Education, Inc., 2018. 

• P.R.N. Childs, Mechanical Design Engineering Handbook, 2nd Edition, Elsevier Ltd., 2019. 

• R.G. Budynas and J.K. Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design, 11th Edition, McGraw-Hill Education, 

2020. 

• R.L. Norton, Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines, 

6th Edition, McGraw-Hill Education, 2020. 

 
PDE515  اسم المقرر  (  2تصميم ماكينات )  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

وس  –كراس  المحاور والدعامات   –أعمدة الدوران  –األعمدة  –المواد  ا أساسيات ميكانيك –مقدمة  وس  –قطارات البر   – صناديق البر
  –أعمدة التوازن  – ذرع المتأرجحة األ أعمدة الكمات و  – أعمدة الكرنك  – أعمدة التوصيل  – المكابس وحلقات المكابس  – األسطوانات 

وسكوبات  ورية  –التصميم وثائق  –الحدافات ، الحاكمات ، والجبر موضوعات حديثة   – حاالت دراسية  – تطبيقات  –برمجيات ض 
 .العهد

 

References: 

• J.A. Collins et al., Mechanical Design of Machine Elements and Machines, 2nd Edition, A Failure Prevention 

Perspective, John Wiley & Sons, Inc., 2010. 

• Grous, Applied Mechanical Design, ISTE Ltd., 2018. 

• R.L. Mott et al., Machine Elements in Mechanical Design, 6th, Pearson Education, Inc., 2018. 

• P.R.N. Childs, Mechanical Design Engineering Handbook, 2nd Edition, Elsevier Ltd., 2019. 

• R.G. Budynas and J.K. Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design, 11th Edition, McGraw-Hill Education, 

2020. 

• R.L. Norton, Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines, 

6th Edition, McGraw-Hill Education, 2020. 
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PDE516  المقرر كود  اسم المقرر  (  3تصميم ماكينات )  

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

المثبتات   – الشفهات  –الخزانات   –األعمدة المحورية   – المحركات أجسام  – الحاميات  –الهياكل   –أساسيات ميكانيكيا المواد   – مقدمة 
الوصالت القابلة للفك )مثبتات القالووظ ، الخواببر ، البنوز ، المطبقات ، واألخاديد( ، الوصالت   عناض الوصالت:  – الوصالت  –

شة ، ال المكابح   –الخامدات الهيدروليكية  – اليايات  –حشوات اإلحكام وموانع التشب  –ملحومة ، والملصوقة(. الجلب الدائمة )المبر
الطلمبات ، الضواغط ، الصمامات ، األنابيب والخراطيم ، المرشحات واألوعية الضغطية. وثائق   األنظمة الهيدروليكية للماكينات:  –

ورية  – التصميم   . موضوعات حديثة العهد – حاالت دراسية  – تطبيقات  –برمجيات ض 
 

References: 

• J.A. Collins et al., Mechanical Design of Machine Elements and Machines, 2nd Edition, A Failure Prevention 

Perspective, John Wiley & Sons, Inc., 2010. 

• Grous, Applied Mechanical Design, ISTE Ltd., 2018. 

• R.L. Mott et al., Machine Elements in Mechanical Design, 6th, Pearson Education, Inc., 2018. 

• P.R.N. Childs, Mechanical Design Engineering Handbook, 2nd Edition, Elsevier Ltd., 2019. 

• R.G. Budynas and J.K. Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design, 11th Edition, McGraw-Hill Education, 

2020. 

• R.L. Norton, Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines, 

6th Edition, McGraw-Hill Education, 2020. 
 

PDE517  اسم المقرر  تصميم االسطمبات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  – عمليات قص المعادن  –التصميم الهندس  لالسطمبات  – تصميم عمليات الختم  – مسميات التشكيل  –بيانات المكابس  – مقدمة 
إسطمبات   –إسطمبات الموائع والمطاط المرن  –إسطمبات السحب  –إسطمبات التشكيل  –إسطمبات االنحناء  –إسطمبات القص 

اعتبارات   –  معادن الختم  –معادن االسطمبات الحديدية وغبر الحديدية  –االسطمبات المركبة  – االسطمبات المتسلسلة  – الضغط 
ورية   –ساليب العددية والمحاكاه األ  – اقتصادية   موضوعات حديثة العهد.   –تطبيقات  – برمجيات ض 

References: 

• V. Boljanovic and J.R. Paquin, Die Design Fundamentals, 3rd Edition, Industrial Press Inc., 2006. 

• Suchy, Handbook of Die Design, 2nd Edition, I. Suchy. Published by McGraw-Hill, 2006. 

• J.G. Nee (ed.), Fundamentals of Tool Design, 6th Edition, Society of Manufacturing Engineers, 2010. 

• V. Boljanovic, Sheet Metal Forming Processes and Die Design, 2nd Edition, Industrial Press Inc., 2014. 
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PDE521  ايبولوجيا  كود المقرر  اسم المقرر  مبادئ البر

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

ي    –السطوح الهندسية    –مقدمة   ي البيضاوي    –التالمس الهرتبر  مساحة التالمس الحقيقية    –تالمس السطوح الخشنة    –التالمس الهرتبر 
ات الصلبة    –احتكاك المعادن    –

َ
ق
ِّ
ليج:   –آلية التآكل    –الُمَزل معادالت  ، والهيدروديناميكية المرنة.   المختلطة ، الهيدروديناميكية  أنظمة البر 

اميك  –األحادية والثنائية. ترايبولوجيا البوليمرات  ولدز: رين موضوعات   –تطبيقات  – ترايبولوجيا المواد المركبة  –ترايبولوجيا السبر
 حديثة العهد. 

References: 

• J.P. Davim (ed.), Tribology in Manufacturing Technology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. 

• M. Qiu et al., Bearing Tribology: Principles and Applications, National Defense Industry Press, Beijing and 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017. 

• S. Wen and P. Huang, Principles of Tribology, 2nd Edition, Tsinghua University Press, 2018. 
 

PDE522  ي التصنيع  كود المقرر
 
 اسم المقرر  الموائع الهندسية ف

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

يد    –تطور أنواع وأساليب استخدام الموائع الهندسية    –مقدمة   ليج    –موائع التبر   عمليات تشكيل وتشغيل    –موائع البر 
استخدام الموائع ف 

تآكل العدة وتشوه الشغلة وعالقة ذلك بمائع   –اعتبارات ميتالوروجية وكيميائية وميكانيكية  –المعادن والعمليات التصنيعية األخرى 
يد     عمليات التصنيع وإعادة استخدامها والترصف فيها  معايبر   – التبر

موضوعات    –تطبيقات    – اعتبارات صحية ومهنية    –  اختيار الموائع ف 
 حديثة العهد. 

References: 

• J.P. Davim (ed.), Tribology in Manufacturing Technology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. 

• M. Torbacke et al., Lubricants Introduction to Properties and Performance, John Wiley & Sons Ltd., 2014. 

• W. Dresel and T. Mang, Lubricants and Lubrication, Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2017. 

• D.M. Pirro et al., Lubrication Fundamentals, 3rd Edition, CRC Press, Talyor & Francis group, 2017. 

• J.P. Byers, Metalworking Fluids: Manufacturing Engineering and Materials Processing, 3rd Edition, Taylor & 

Francis Group, LLC 2018. 
 

PDE523  از الميكانيكي  كود المقرر
 اسم المقرر  أساسيات االهبر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

ازات الميكانيكية    –مقدمة   از الميكانيك     –أنواع االهبر 
از الماكينات    –أنظمة ونماذج االهبر  ازات    –مسببات اهبر  تفسبر    –أجهزة قياس االهبر 

ازات  از الماكينات  –قياسات االهبر  از:  –وضع حدود القبول الهبر  االتزان ، االنحراف الخط  ، الرنير  ، العزل.   طرق السيطرة عل االهبر 
از   ستدراكا  ورية   –وتشخيص األعطال عىل أساس االهبر  از  –برمجيات ض   موضوعات حديثة العهد.   – تطبيقات عىل تحليل االهبر 
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• A.A. Shabana, Theory of Vibration: An Introduction, 3rd Edition, Springer International Publishing AG, part of 

Springer Nature, 2019. 
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PDE524  اسم المقرر  صيانة األنظمة الميكانيكية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

  األنظمة الميكانيكية  – تصميم األنظمة الميكانيكية – مقدمة 
 
نماذج التحطم   –  أنماط وأشكال التحطم والكسور –األخطاء الهندسية ف

ايبولوجية  االنهيارات السطحية    – والكسور   تحليل    – االنهيارات الوظيفية   –تأثبر الكلل والزحف عىل االنهيار    –االنهيارات الحجمية    – والبر
طرق ومعدات الصيانة   – االختبارات غبر المتلفة  – مراقبة أداء الماكينات  – طرق القياس  –كشف وتشخيص األعطال   –االنهيار 

از  – الميكانيكية  ورية   –  نظم إدارة ومعلومات الصيانة –أنواع الصيانة  –  ة انهيارات األسطح أساليب معالج  – إخماد االهبر  برمجيات ض 
 موضوعات حديثة العهد.  –حاالت دراسية    –تطبيقات  –
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PDE531  اسم المقرر  مبادئ الميكاترونيات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

ونيات أشباه الموصالت    – الدوائر الكهربية ومكوناتها    –هيكلة األنظمة الميكاترونية    –مقدمة   معالجة اإلشارات    –استجابة األنظمة    –إلكبر
   –الدوائر الرقمية  – التناظرية باستخدام المضخمات التشغيلية 

  – استحواذ البيانات  –برمجة المتحكمات الميكروية ، والتواصل البين 
  األنظمة الميكاترونية  –المشغالت  –شعرات المست

  األنظمة الميكاترونية  –التحكم ف 
تنفيذ األنظمة   –القياسات وتحليل األخطاء ف 

ورية عتاديات و  – الميكاترونية   . موضوعات حديثة العهد – حاالت دراسية  – تطبيقات  –برمجيات ض 
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PDE541  اسم المقرر  هندسة المواد كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

الميكانيكية ، الكهربية ، المغناطيسية ، الضوئية ، الحرارية ، الكيميائية ،   خواص المواد:  –بنية المواد  –أنواع المواد  –مقدمة 
ايبولوجية. تغبر الخواص 

   –الميتالوروجية ، البيولوجية ، البر
  – قصور الجوامد  –خواص االنتقال  –االضمحالل  – التآكل الكيميائئ

  – رسومات األطوار    –معولية أنظمة المواد    – ات وآليات انهيار المنتجات  االنهيار   –اختبارات المواد    –آليات التشوه وااللتئام    –االنبعاث  
المعالجة    معالجة المواد:   –توليف وتخليق ومعاملة المواد   – العمليات الحركية    –الديناميكا الحرارية لألطوار المكثفة    –تحوالت األطوار  

ورية    – األساليب العددية    – السطحية والحرارية ، التكسية ، التقوية. تصميم واختيار المواد   تطبيقات هندسية وصناعية    –برمجيات ض 
  هندسة المواد   –

 
 موضوعات حديثة العهد.   –إعادة تدوير المواد    – اهتمامات اقتصادية وبيئية لهندسة المواد    –أنظمة الصحة واألمان ف
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• K. Kumar et al. (eds.), Micro and Nano Machining of Engineering Materials: Recent Developments, Springer 

Nature Switzerland AG, 2019. 

• A.V. Vakhrushev and A.K. Haghi, Composite Materials Engineering: Modeling and Technology, Apple Academic 

Press, 2020. 
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PDE542  اسم المقرر  تحليل أنظمة المواد  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  األنظمة الميكانيكية  – تصميم األنظمة الميكانيكية – مقدمة 
نماذج التحطم   –  أنماط وأشكال التحطم والكسور –األخطاء الهندسية ف 

ايبولوجية    – والكسور   تحليل    – االنهيارات الوظيفية   –االنهيار  تأثبر الكلل والزحف عىل    –االنهيارات الحجمية    – االنهيارات السطحية والبر
طرق ومعدات الصيانة   – االختبارات غبر المتلفة  – مراقبة أداء الماكينات  – طرق القياس  –كشف وتشخيص األعطال   –االنهيار 

از  – الميكانيكية  ورية   –  ةنظم إدارة ومعلومات الصيان  –أنواع الصيانة  –  أساليب معالجة انهيارات األسطح  – إخماد االهبر  برمجيات ض 
 موضوعات حديثة العهد.  –حاالت دراسية    –تطبيقات  –
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PDE551  اسم المقرر  هندسة التشكيل  كود المقرر 

معتمدة ساعات  4  
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

سباكة   عمليات التجمد:  –عمليات وأساليب التشكيل  –تطور تكنولوجيا وعمليات التشكيل  –نظرية وأساسيات التشكيل  –مقدمة 
اميك  عمليات   –عمليات البودرة  –المعادن ، تعميل الزجاج ، تجسيد البالستيك ، تكسيم المطاط ، تكسيم البوليمرات. قولبة السبر

‘ وتعميل ’األسالك والقضبان واألنابيب‘ ، تعميل األلواح. ’الحدادة ،  تشكيل المعادن:   
اللحام ،   عمليات الوصل: الدرفلة ، البثق ، الثن 

ميكانيكا   –التشكيل الميكروي  –التشكيل الهيدروليك   –الملء الجاسئ ، الملء اللير  ، الربط ، التثبيت. عمليات تشكيل المواد المركبة 
ترايبولوجيا   – معالجة األسطح  – المعالجة الحرارية  – قياسات التشكيل   –ة وأمثلة عمليات التشكيل  نمذجة ومحاكا   –عمليات التشكيل  

تحليل معولية منتجات وعمليات وأنظمة التشكيل    – تصميم عدد ومعدات وقوالب التشكيل    –تصميم وإدارة أنظمة التشكيل    –التشكيل  
ورية    –محاكاة عمليات التشكيل    –لتشكيل المعاضة  تكنولوجيا ا   –جوانب صحة وأمان    – التصميم للتشكيل    – تطبيقات    –برمجيات ض 

 ورش التشكيل. 
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PDE552  اسم المقرر  المعالجة الحرارية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

أساليب   –وحدات المعالجة الحرارية  – المعدنية والغبر معدنية. أساسيات المعالجة الحرارية  الخواص الحرارية للمواد:  –مقدمة 
تصميم وإدارة   – فوائد وصعوبات المعالجة الحرارية  –تطور أنظمة المعالجة الحرارية   – عمليات المعالجة الحرارية  – المعالجة الحرارية 

المعالجة الحرارية   – المعالجة الحرارية للمنتجات الغبر معدنية  –لمنتجات المعدنية المعالجة الحرارية ل –أنظمة المعالجة الحرارية 
الحديدية    المعالجة الحرارية للسبائك:   –المعالجة الحرارية للحديد الزهر    –المعالجة الحرارية لصلب العدد    –للصلب وسبائك الصلب  

  – المعالجة الحرارية الكيميائية للمعادن  –حرارية ألجزاء الماكينات الدوارة المعالجة ال –والغبر حديدية. المعالجة الحرارية للمسبوكات 
  المعالجة الحرارية  

ر ف    المعالجة الحرارية    –تأثبر المعالجة الحرارية عىل خواص المواد    –تخفيض التشوه   –استخدام اللبر 
أنظمة األمان ف 

ورية  –المعالجة الحرارية محاكاة عمليات  – رقابة جودة عمليات المعالجة الحرارية  – موضوعات حديثة   –تطبيقات  – برمجيات ض 
 العهد. 
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PDE553  اسم المقرر  هندسة التشغيل  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  4
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

عمليات التشغيل الميكانيكية    –عمليات وأساليب التشغيل    –تطور تكنولوجيا وعمليات التشغيل    –نظرية وأساسيات التشغيل    –مقدمة  
     –عمليات التشغيل الهجينية    –عمليات التشغيل الحرارية    –والكهروكيميائية  عمليات التشغيل الكهربية والكيميائية    –

التشغيل الميكروئ 
وس وأعمدة الكامات  –التشغيل الضباط   –والنانوي    –عدد القطع  –ماكينات القطع  –تشغيل الكرنكات  – تشغيل القالووظ والبر

تصميم وإدارة أنظمة   – ترايبولوجيا القطع  – قياسات التشغيل  –القطع نمذجة ومحاكاة وأمثلة عمليات  –ميكانيكا عمليات التشغيل 
  التشغيل  –التصميم للتشغيل  –التشغيل 

محاكاة عمليات   –تكنولوجيا التشغيل المعاضة  –جوانب صحة وأمان  –تحليل المعولية ف 
ورية  –التشغيل    تطبيقات ورش التشغيل.   –برمجيات ض 
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PDE561  ولوجيا  كود المقرر  اسم المقرر  مبادئ المبر

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 - 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

اِرنات  – مقدمة 
َ
تصميم التجاوزات   – تصميم محددات القياس  – الحدود ، التوافقات ، التجاوزات ، والمقاييس  –المعايبر الدولية والُمق

  – القياسات الدقيقة للسطوح المستوية والدائرية  – قياس خشونة األسطح  –قياس االستدارة   – قياس االستواء واالستقامة   –الهندسية 
  
وس  – قياس القالووظ  – القياس الزاوي  –أجهزة القياسات الدقيقة والمعايرة  –القياس اإلحدائ    – اختبار آالت الورش  – قياس البر

اِرنات الهوائية – ماكينات القياس المحورية  – القياسات الضوئية 
َ
  بالحاسب  –  الُمق

طرق القياس الميكروية   – أنظمة القياس المرئئ
 وضوعات حديثة العهد. م  –تطبيقات  – متطلبات عتاديه وبرمجيه  – تحليل بيانات القياس  – والنانوية 

References: 

• L. Cocco (ed.), Modern Metrology Concerns, InTech, 2012. 

• N.V. Raghavendra and L. Krishnamurthy, Engineering Metrology and Measurements, Oxford University Press, 

2013. 

• Kevin Harding (ed.), Handbook of Optical Dimensional Metrology, LLCCRC, Taylor & Francis Group, 2013. 

• T. Yoshizawa (ed.), Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications, 2nd Edition, LLCCRC, Taylor 

& Francis Group, 2015. 

• R.S. Sirohi, Introduction to Optical Metrology, Taylor & Francis Group, LLC, 2016. 

• G.T. Smith, Machine Tool Metrology: An Industrial Handbook, Springer International Publishing Switzerland, 

2016. 
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PDE571  اسم المقرر  اإلحصاء الهندسي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

ات العشوائية   –نظرية االحتماالت  –الشكل مقاييس  –مقاييس التشتت  –مقاييس الموضع  –تنظيم البيانات  –مقدمة  المتغبر
ات العشوائية  – والتوزيعات االحتمالية    للمتغبر

  – االقتطاف والتوزيعات االقتطافيه  – التوزيعات االحتمالية النظرية  –التوقع الرياض 
ية –تحليل التباين  – اختبارات الفروض –االستنتاج  اإلحصاءات   –مراجعة النماذج  –االنحدار  تحليل  – الطرق اإلحصائية الالباراميبر

  الهندسة  –المرتبة والتوقيعات االحتمالية 
   –االختبارات اإلحصائية الشائعة ف 

مقدمة   – تحليل المعولية  –تحليل القدرة اإلحصائئ
ورية  –محاكاة العمليات العشوائية البسيطة    –لسالسل ماركوڤ   هندسية وصناعية.   تطبيقات – برمجيات اإلحصاء والمحاكاه الرص 

 

References: 

• D.C. Montgomery et al., Engineering Statistics, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2011. 

• D.C. Montgomery and G.C. Runger, Applied Statistics and Probability for Engineers, 7th Edition, John Wiley & 

Sons, Inc., 2018. 

• Metcalfe et al., Statistics in Engineering with Examples in MATLAB® and R, 2nd Edition, Taylor & Francis 

Group, LLC, 2019. 

• A.M. Haghighi and I. Wickramasinghe, Probability, Statistics, and Stochastic Processes for Engineers and 

Scientists, Taylor & Francis Group, LLC, 2021. 
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PDE572  اسم المقرر  هندسة الجودة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

ي العمليات:  – موجز عن األساليب اإلحصائية واإلدارية للجودة  –تعريفات الجودة  – مقدمة 
 
ة ف البيانات ، المعلومات ،   رابط الخبر

شجرة تحليل عيوب المنتج    –تحليل عيوب المنتجات والعمليات    –أساليب فحص الجودة    –. اإلحصاء األساس  لرقابة الجودة  المعرفة
  رقابة   – خرائط المراقبة  –نماذج الجودة  –تحليل ظاهر وتأثبر العيوب  – ل ’إيشيكاوا‘ تحلي – تحليل باريتو  –

 
تطبيق خرائط الجودة ف

التصميم    –تكاليف الجودة    –تحليل المعولية    – مقاييس الجودة    –التجاوزات    –تحليل استطاعة العمليات    – اختبارات القبول  –المعولية  
ات الرقابة اإلحصا  –للجودة المكينة  ية للعمليات  –ئية للعمليات متعددة المتغبر تنفيذ الرقابة اإلحصائية   –الرقابة اإلحصائية الالبارامبر
ورية   –عىل  العمليات    موضوعات حديثة العهد.   –تطبيقات  –برمجيات ض 

References: 

• D.C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 7th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2013. 

• Mitra, Fundamentals of Quality Control and Improvement, 4th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2016. 

• K.S. Krishnamoorthi et al., A First Course in Quality Engineering: Integrating Statistical and Management 

Methods of Quality, 3rd Edition, Taylor & Francis Group, LLC, 2019. 
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PDE581  اسم المقرر  إدارة اإلمكانيات كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  إدارة اإلمكانيات    –تنظيم مهام إدارة اإلمكانيات    –مقدمة  
  – تصميم وتخطيط اإلمكانيات    –موقع اإلمكانيات    –الممارسات المستدامة ف 

تحليل القيمة    – إدارة الكوارث الطبيعية والمهنية    – أمان اإلمكانيات وإدارة المخاطر والصحة المهنية    –مناولة المواد    – العمل  تصميم حبر   
إدارة الطاقة   –تصميم المنشآت الذكية   –معولية وصيانة اإلمكانيات   – الخدمات الداعمة  –حساب تكاليف تطوير اإلمكانيات  –والعمر 

ورية    –تصميم نظم المعلومات ودعم القرار إلدارة اإلمكانيات    –المتجددة  واستغالل الطاقة   موضوعات    –حاالت دراسية    –برمجيات ض 
 حديثة العهد. 

References: 
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Published by AMACOM, 2014. 
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PDE582  اسم المقرر  إدارة العمليات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  –  التخطيط الشامل والجدول الرئيش   –التنبؤ باستخدام السالسل الزمنية   –ملخص عن أساليب بحوث العمليات واإلحصاء   –مقدمة  
جدولة العمليات وتحميل   –اللوجستية وسالسل اإلمداد  –إدارة المخزون  –تخطيط احتياجات المواد  –تخطيط العمليات والسعة 

إدارة   –تصميم المنتج والعمليات  – تصميم العمل  –أساسيات األورجنوميات  –تصميم التخطيط  واختيار الموقع  –الماكينات 
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وعات    التصنيع  –ها نظم التصنيع وتطور  –المش 
 
   – تطبيق الممارسات المثىل ف

  – المعولية ونماذج الصيانة للمعدات واآلالت والمبائ 
ورية  –هندسة القيمة وقياس األداء  –رقابة الجودة اإلحصائية  –نظم المعلومات ودعم القرار  موضوعات   –تطبيقات  –برمجيات ض 

 حديثة العهد. 
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PDE583  اسم المقرر  تصميم المنتج  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

هندسة    –التصميم الكىل  للمنتج    –األنظمة التكاملية لتصنيع المنتج    –تصميم الشكل الهندس     –موجز عن التصميم الهندس     –مقدمة  
‘  –أدوات الجودة لتصميم المنتج  –الكانش    

   –التصميم المديوىل   –التصميم البديه   –التصميم ’السين 
تصنيع المنتج  طريقة تريز ف 

  تصنيع المنتج  –تصميم التجميع  –
  – التصنيع باالستعانة بمنهج ’ستيب‘  – إدارة دورة حياة المنتج  – نظم المعلومات ودعم القرار ف 

  تصميم المنتج  –تصميم المنتج عىل أساس منهجية الست قبعات اللينية 
  تصميم المنتج   –األساليب اإلحصائية ف 

  ف 
أسلوب تاجوس 

ورية   –الهندسة العكسية   – حساب تكاليف المنتج   –ات المنتج قياس –  موضوعات حديثة العهد.   –تطبيقات هندسية   –برمجيات ض 
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PDE584  اسم المقرر  دراسة العمل   كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

ي عىل العمل  – أساسيات إحصائية  –تصميم قواعد بيانات العمل  – أساليب جمع بيانات العمل  – مقدمة  بيئة   – تأثبر العامل البش 
تصميم   –العمليات والحركة. تصميم حبر  العمل  :تصميم وتحليل طرق العمل –قياس وتحسير  اإلنتاجية  –وظروف العمل وتأمينه 
ة. األزم  وتحليل زمن أداء العمل:  ة واألزمنة غبر المباش  تصميم    –خطط األجور    –منحنيات التعلم    –قياس معدالت أداء العامل   نة المباش 

ورية  – نظم المعلومات واألنظمة الذكية لدراسة العمل  – الوظائف  موضوعات   – حاالت دراسية  –تنفيذ دراسة العمل  –برمجيات ض 
 حديثة العهد. 
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 (600)المستوى 

 

PDE611  اسم المقرر  المرونة واللدونة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

المرونة   – المرونة واللدونة المتباينة الخواص  – المرونة واللدونة الحرارية  –واللدونة نظرية المرونة  – أسس المرونة واللدونة  – مقدمة 
المشاكل الغبر خطية    –دوال ونماذج وتجارب المرونة واللدونة    –المرونة الزائدية    –المرونة واللدونة الديناميكية    –واللدونة عالية التشوه  

  المرونة واللدونة  طرق النمذجة  – المشاكل المتعددة االتجاهات  –
برمجيات   – األساليب العددية لتحليل المرونة واللدونة  – والحل ف 

ورية   موضوعات حديثة العهد.   –  تطبيقات هندسية  –ض 
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PDE612  اسم المقرر  ميكانيكا المواد كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

التحميالت    – القص المستعرض    –االنحناء    –االنفتال    – التحميل المحوري    – الميكانيكية للمواد  الخصائص    – اإلجهاد واالنفعال    –مقدمة  
نظم االختبار   – أساليب الطاقة لحل مشكلة اإلجهاد  – االنبعاج  – الحيود  –تحوير االنفعال  –تحوير اإلجهاد  – واإلجهادات المؤتلفة 

  ميكانيكا المواد  
 
  ميكانيكا المواد  أنظمة االختبار وال  –والقياس ف

 
تحليل نمط ومفعول    –تحليل القوى الداخلية والعزوم للهياكل    –قياس ف

  وميكانيكا المواد  –انهيار الكلل 
  التصميم الميكانيك   –الحت الكيميائئ

 
ميكانيكا   –الميكانيكا الميكروية للمواد  –دور ميكانيكا المواد ف

ورية    –يكا المواد  األساليب العددية والمحاكاه لميكان  – الكسور  . موضوعات حديثة العهد  –تطبيقات عىل اآلليات والهياكل    –برمجيات ض 
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PDE613  اسم المقرر  أساسيات ميكانيكا الكسور  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

مجال   – معدل نمو الشقوق تحت تأثبر األحمال االستاتيكية والديناميكية  – موجز عن نظرية الكسور وآليات حدوث الكسور  – مقدمة 
  األجزاء المتشققة 

مجال اإلجهاد  – معامالت الكسور المرنة  –التحليل الخط  لإلجهاد المرن للشقوق ثنائية األبعاد  –اإلجهاد المرن ف 
  -المرن

  الكسور المرنة  –األجسام المتشققة اللدن ف 
مبدأ الكش بعامل شدة   –نمو الشقوق عىل أساس اتزان الطاقة  –شيان الطاقة ف 

التشقق   –انتشار شقوق الكلل  –النمط -نمو الشقوق متعدد –ݘ‘ ومبادئ الكش باتساع فتحات الشقوق -’متكامل –اإلجهاد الحرج 
 
ً
كسور الوصالت    –وتشخيص الكسور  استدراك –تحليالت االنهيار  –اختبارات الكسور  –ة للكسور الميكانيكا الميكروي –المحفز بيئيا

ورية   –ميكانيكا الكسور الحسابية  –التصميم للكسور   –والهياكل   موضوعات حديثة العهد.  –تطبيقات    –برمجيات ض 
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PDE614  اسم المقرر  التصميم األمثل  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  التصميم األمثل   –تصورات التصميم األمثل    –عمليات األمثلة   – مقدمة 
الطرق المحددة   طرق األمثلة:   –المشاكل المطلقة والمقيدة ف 

نماذج األمثلة ، بناء نماذج األمثلة ، تحجيم نماذج األمثلة.   النمذجة للتصميم األمثل: المتحولة.  االستكشافيات ،  االستكشافيات ، 
ية والمتقطعة  –لية والمحيطية األمثلة الداخ ات  –األمثلة الباراميبر طرق التقريب   –مشاكل التصميم األمثل المتعددة األهداف والمتغبر

 التفاعىل  للتصميم   –الطرق العددية للتصميم األمثل  –طرق التحوير  –
ورية  –التحسير  موضوعات حديثة   –تطبيقات  – برمجيات ض 

 العهد. 
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Belegundu and T.R. Chandrupatla. Published by Cambridge University Press, 2019. 

• S.S. Rao, Engineering Optimization: Theory and Practice, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2020. 
 

PDE615  اسم المقرر  ( 1آالت الورش )  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

أجزاء آالت الورش   – آالت الورش الهجينية  –ماكينات التشكيل  –ماكينات التشغيل  – عمليات التشكيل  –عمليات التشغيل  –مقدمة 
مات آالت الورش  –   أنظمة  –هندسة العدد  –تصميم آالت الورش  – ميكانيكا آالت الورش  – سواقات وميكانبر 

 
آالت  مناولة المواد ف

ورية    –  جوانب صحة وأمان  –  إدارة أنظمة آالت الورش  –الورش    . موضوعات حديثة العهد  –  حاالت دراسية  –تطبيقات    –برمجيات ض 
 

References: 

• Y. Ito, Modular Design for Machine Tools, McGraw-Hill Companies, Inc., 2008. 

• P.H. Joshi, Machine Tools Handbook: Design and Operation, Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd., 
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• D. Zhang, Parallel Robotic Machine Tools, Springer Science + Business Media, LLC, 2010. 

• S.F. Krar et al., Technology of Machine Tools, 7th Edition, McGraw-Hill Companies, Inc., 2011. 

• N.K. Mehta, Machine Tool Design and Numerical Control, 3rd Edition, Tata McGraw Hill Education Private 

Ltd., 2012. 
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Published by Woodhead Publishing Ltd., 2013. 

• K. Evans, Programming of CNC Machines, 4th Edition, Industrial Press, Inc., 2016. 

• S.Y. Liang and A.J. Shih, Analysis of Machining and Machine Tools, Springer, 2016. 
 

PDE616  اسم المقرر  ( 2آالت الورش )  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

  آالت الورش    –مقدمة  
  آالت الورش    –آالت الورش  وأعمال  عمليات   –وأجزائها  التطور ف 

  عمليات    –مفاهيم العناض الهيكلية ف 
التحكم ف 

    –آالت الورش ذات األداء العاىل   – قياس أداء وضباطة آالت الورش –آالت الورش الروبوتية  –آالت الورش 
الكينماتيكية المتوازية ف 

ورية  –التصميم المديوىل  آلالت الورش  –الميكروي والنانوي للتشغيل آالت الورش  –آالت الورش  حاالت   –تطبيقات  –برمجيات ض 
 حديثة العهد. موضوعات   –  دراسية
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• P.H. Joshi, Machine Tools Handbook: Design and Operation, Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd., 
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• J.P. Davim (ed.), Machining and Machine Tools: Research and Development, The editor and contributors, 

Published by Woodhead Publishing Ltd., 2013. 

• K. Evans, Programming of CNC Machines, 4th Edition, Industrial Press, Inc., 2016. 

• S.Y. Liang and A.J. Shih, Analysis of Machining and Machine Tools, Springer, 2016. 
 

PDE617  اسم المقرر  هندسة عدد القطع  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  عدد القطع: العمليات ، العدد ، مواد العدد.    تطور تكنولوجيا القطع:   –عمليات القطع    – ديناميكية القطع    –أساسيات القطع    –مقدمة  
اميكية    –مواد عدد القطع    –تصنيع عدد القطع  .  الميكانيكية ، الغبر ميكانيكية ، والمدمجة الوصالت القاطعة  تركيب    –عدد القطع السبر

وس  –تكنولوجيا كش الرائش  –  المديوىل  للعدد  –تكنولوجيا عمل القالووظ وقطع الكمات وقطع البر
إدارة عدد وعمليات   –التجهبر 

تصميم العدة    –قابلية التشغيل وتكاملية السطح    –ع  معالجة وحماية عدد القط  –عمر الحد القاطع  تحليل    – ترايبولوجيا القطع    – القطع  
ايبولوجيا للتشغيل  برمجيات   – محاكاة عمليات القطع  –حاالت دراسية صناعية الختيار عدد القطع  – اقتصاديات عدد القطع  – والبر
ورية   .موضوعات حديثة العهد  –ض 
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• M.J. Jackson, Micromachining with Nanostructured Cutting Tools, The Author, 2013. 

• S.Y. Liang and A.J. Shih, Analysis of Machining and Machine Tools, Springer, 2016. 

• D.A. Stephenson and J.S. Agapiou, Metal Cutting Theory and Practice, 3rd Edition, Taylor & Francis Group, 

LLC, 2016. 

• S.P. Radzevich, Gear Cutting Tools: Science and Engineering, 2nd Edition, Taylor & Francis Group, LLC, 2017. 
 

PDE618  اسم المقرر  هندسة معدات التصنيع  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

  عمليات التشغيل  –أنواع المرشدات والمثبتات    —  المرشدات والمثبتات  – كل ماكينات التشغيلا هي  – مقدمة
 المرشدات والمثبتات ف 

  عمليات  –
كيبية  –  المرشدات والمثبتات الهيدروليكية واألوتوماتيكية  –  تشكيل الالمثبتات ف  طرق التثبيت   –  المرشدات والمثبتات البر

تصميم   – أنواع المكابس — المكابسلتقسيم ، والهياكل. تصميم المحددات ، الجلب ، القامطات ، أجهزة ا  –طرق التوجيه  –والقمط 
ات ، االسطمبات ، االسطمبات المتوالية ، واالسطمبات المركبة

َ
ق
ا
  —   عدد القطعالمكابس الهيدروليكية واألوتوماتيكية.    – الهياكل والَزَّل

تآكل وعمر   – القطع ، ومحكمات الرائش سكات عدد متصميم عدد القطع ، المقحمات ، م –هندسية عدد القطع  –أنواع عدد القطع 
مات  –المساببر )القياسية ، الخاصة ، والمستقبلة(  — أنظمة الفحصوانهيار عدد القطع. 

ا
أنظمة الفحص   –مثبتات األجزاء  –عَّل

ي أدوات التشكيل األوتوماتيك  أثناء وبعد العملية. 
 
  العدد  –مواد العدد  –  مقدمة ف

تصميم العدد عىل   – تصنيع العدد  – التجاوزات ف 
اقتصاديات   –قواعد المعرفة ووثائق التصميم الخاصة بالعدد  –تصميم العدد بطريقة ’تريز‘  –اختيار العدد  –أساس ممارسة ’سميد‘ 

  التصنيع 
  العدد وتصميمها.  –تطبيقات  – العدد ف 

ة ف   التطورات األخبر
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PDE621  ايبولوجيا  كود المقرر  اسم المقرر  أساسيات البر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

ات  –مقدمة 
َ
ق
ِّ
ليج:  – الُمَزل المحيط  ، المكثف ، والصلب.  الهيدروديناميك  المرن ، الهيدروديناميك  ، الهيدروستاتيك  ،  البر 

الخادش ،   التآكل:  – أساسيات االتصال واالحتكاك بير  األجزاء الصلبة  – معالجة األسطح لتقليل االحتكاك   – الهيدروديناميكية الحسابية 
  ، الناخر ، والناتج عن الكلل

ر
ا  –تآكل المواد الغبر المعدنية  –. آليات التآكل الناحر ، االلتصاف تحليل االنهيار   –يبولوجر  التصميم البر

ايبولوجر    ايبولوجيا الحيوية    – البر ايبولوجيا النانوية    –البر ليج آلالت الورش    –البر  .موضوعات حديثة العهد  –   تطبيقات  –تصميم أنظمة البر 
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• Hutchings and P. Shipway, Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials, 2nd Edition, Ian Hutchings 

and Philip Shipway. Published by Elsevier Ltd., 2017. 

• M.M. Khonsari and E.R. Booser, Applied Tribology: Bearing Design and Lubrication, 3rd Edition, John Wiley 

& Sons Ltd., 2017. 

• E. Omrani et al., Tribology and Applications of Self-Lubricating Materials, Taylor & Francis Group, LLC, 2018. 

• K.C. Ludema and O.O. Ajayi, Friction, Wear, Lubrication: A Textbook in Tribology, 2nd Edition, Taylor & 

Francis Group, LLC, 2019. 
 

PDE622  المقرر اسم  تحليل ورقابة األعطال  كود المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

ورية لنمذجة وتحليل األعطال  – مقدمة    – نظم وأساليب الصيانة  – أعطال األنظمة الميكانيكية  – أساليب الديناميكا والمعولية الرص 
التحكم )الخطية/الال  أنظمة  –تشخيص أعطال األنظمة الديناميكية والال خطية  –أنظمة استكشاف ، تشخيص ، واستدراك األعطال 

‘   –تقدير أعطال األنظمة العشوائية  – خطية( متجاوزة األعطال    – التقدير المكير  لألعطال  –تشخيص األعطال باستخدام شبكات ’بيبر 
اتيجيات االستشعار   –عزل األعطال    تحليل األعطال  –معالجة اإلشارات  –المستشعرات واسبر

  –استخدام نظم إدارة قواعد البيانات ف 
  إتمام عمليات الصيانة    –خيص األعطال  مقاييس أداء استدراك وتش  –  الوسائط الذكية

ورية    –لوجستية النظام ف  عتاديات وبرمجيات ض 
 موضوعات حديثة العهد.  –  تطبيقات عىل أنظمة آالت الورش ، األنظمة الروبوتية ، واألنظمة الذاتية –
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• H. Benaroya et al., Mechanical Vibration: Analysis, Uncertainties, and Control, 4th Edition, Taylor & Francis 

Group, LLC, 2017. 

• M. Mansouri et al., Data-Driven and Model-Based Methods for Fault Detection and Diagnosis, Elsevier Inc. 

2020. 
 

PDE623  اسم المقرر  ترايبولوجيا قطع المعادن  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  أنظمة القطع  – عدد قطع المعادن  –أنظمة قطع المعادن  – موجز عن علم وهندسة القطع  – مقدمة 
 
ايبولوجية   – توزي    ع الطاقة ف البر

األنواع ، االختيار ، االقتصاديات ، جوانب صحية    موائع القطع:   –مشاكل الرائش    – تآكل عدد القطع    – التداخلية للعدة والرائش والشغلة  
ايبولوجية لعمليات  ت  –تصميم تجارب اختبارات قطع المعادن    – . تحليل معولية عدد القطع وعمليات القطع  ، التطور  حسير  الظروف البر
ورية   –القطع   . موضوعات حديثة العهد  –تطبيقات  – برمجيات ض 
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• V.P. Astakhov, Tribology of Metal Cutting, Elsevier Ltd., 2006. 

• J.P. Davim (ed.), Tribology in Manufacturing Technology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. 

• D.A. Stephenson and J.S. Agapiou, Metal Cutting Theory and Practice, 3rd Edition, Taylor & Francis Group, 

LLC, 2016. 

• J.P. Byers, Metalworking Fluids: Manufacturing Engineering and Materials Processing, 3rd Edition, Taylor & 

Francis Group, LLC 2018. 
 

PDE624  از الميكانيكي  كود المقرر
ي االهبر 

 
 اسم المقرر  التحليل والتحكم ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

از  أسس:  –مقدمة  از  – مفهوم االهبر  از  –أنواع نماذج النظام  –أنواع االهبر    –الرياضيات ، اإلحصاء ، والديناميكا الالزمة لتناول االهبر 
از تحليل‘.  8727أيزو ’ معايبر  از وحيد درجة الحرية )مخمد ، غبر مخمد ، تحميل عام(  — االهبر   

ية والديناميكا   –اهبر مبادئ التغبر
از   از متعدد درجات الحرية    – التحليلية لالهبر  از    –اهبر       –النماذج المستمرة لالهبر 

از العشوائئ از الال خط     –االهبر  از    –االهبر  الصدمة واالهبر 
از األنظمة الميكانيكية.    –استقرار األنظمة الميكانيكية  –العابر  ازعوامل التشغيل واالستجابات ونماذج اهبر  ي االهبر 

 
التحكم   —  التحكم ف

از من   االهبر 
‘  – المنبع  ف  از الخط  والال خط  از )العزل ، اإلخماد ، والكتم( باستخدام ’نظرية االهبر    االهبر 

التحكم   –التحكم الال فاعل ف 
ين‘  ياجير  وطريقة عزوم كبر

از )الكتم( باستخدام ’مبدأ بونبر   االهبر 
از   –الفاعل ف    االهبر 

    –النظرية اإلحصائية للتحكم ف 
التحكم الفاعل ف 

از  از -اإلخماد المرن – واستقرار األنظمة المرنة االهبر  از  – اللزج لالهبر  از.   –مراقبة وقياس االهبر    االهبر 
أجهزة المراقبة والقياس والتحكم ف 

وريةعتاديات و  – الطرق العددية والمحاكاه   موضوعات حديثة العهد.  –تطبيقات   –  برمجيات ض 
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PDE631  اسم المقرر  أتمتة التصنيع  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  أنظمة التصنيع  –مقدمة 
 
ازات آالت الورش  –ديناميكية إنشاء الماكينات  –ميكانيكية عمليات القطع والتشكيل  –التطور ف   – اهبر 

استخدام الروبوتات    – الماكينات المزودة باالستشعار    – تصميم وتحليل أنظمة التحكم العددي    – تكنولوجيات آلية التصنيع والروبوتات  
  التثبيت  

 
تصميم وتأمير  حبر  العمل    –برمجيات آلية التصنيع    –إدارة وحساب تكاليف أنظمة التصنيع اآللية    –لة المواد  ومناو والتجميع  ف
ورية –  موضوعات حديثة العهد.  – حاالت دراسية  –  برمجيات ض 
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Higher Education, Inc., 2015. 
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• A.K. Gupta et al., Industrial Automation and Robotics, Mercury Learning and Information LLC, 2017. 

• K. Wang et al. (eds.), Advanced Manufacturing and Automation VII, Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. 

• S. Manesis and G. Nikolakopoulos, Introduction to Industrial Automation, Taylor & Francis Group, LLC, 2018. 
 

PDE632  ي  كود المقرر
اض   اسم المقرر  التصنيع االفبر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

اض الواقع  ، والواقع المتنام     –عمليات ونظم التصنيع    –مقدمة     ، واالفبر
اض  النظم ، النظم    التصنيع:   —  الواقع المتنامي   –الواقع االفبر

 األنظمة ال – الداعمة ، األتمتة ، والتحكم. أنظمة مناولة المواد 
 
ِمَرة

َ
ط
ْ
تصميم الواقع   —  األنظمة المعتمدة عل الميكاترونيات. ُمن

   اال
اض  . نظم التصنيع االفبر  

اض  اضية   –فبر اضية   –النمذجة األولية االفبر ورية   –المشاري    ع االفبر موضوعات    –تطبيقات   – برمجيات ض 
 حديثة العهد. 

References: 

• W.A. Khan et al., Virtual Manufacturing, Springer-Verlag London Ltd., 2011. 

• P.O. Kanife, Computer Aided Virtual Manufacturing Using Creo Parametric: Easy to Learn Step by Step Guide, 

Springer International Publishing Switzerland, 2016. 
 

PDE633  اسم المقرر  أساسيات الروبوتات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 - 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

ميكانيكا    –األنظمة الميكانيكية للروبوتات    –حركة األجسام الصلبة    –أنواع الروبوتات    –اآللية والروبوتات    –مكونات الروبوتات    –مقدمة  
تصميم األنظمة   –أنظمة تحكم وبرمجة الروبوتات  –األنظمة الكهروميكانيكية للروبوتات  –ونمذجة وتحليل الروبوتات ومكوناتها 

  الروبوتات  نظم استشع  –نظم المعلومات للروبوتات    –ومكوناتها  الروبوتية  
  الروبوتات    –ار الرؤية ف 

التثبيت والسحب    –نظم اإلدراك ف 
  الروبوتات  

  الروبوتات    –ف 
استخدام    –الروبوتات ذات األداء الحيوي    –الروبوتات الذاتية    –نماذج الروبوتات األولية    – نظم اتخاذ القرار ف 
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  مناولة المواد 
 
  أنظمة ال  –الروبوتات ف

 
وريةعتاديات و  –تصنيع استخدام الروبوتات ف موضوعات حديثة   – تطبيقات  –  برمجيات ض 

 العهد. 
References: 

• M. Wilson, Implementation of Robot Systems: An Introduction to Robotics, Automation, and Successful Systems 

Integration in Manufacturing, Elsevier Inc., 2015. 

• D. Zhang and B. Wei (eds.), Mechatronics and Robotics Engineering for Advanced and Intelligent 

Manufacturing, Springer International Publishing Switzerland, 2017. 

• B. Arnaldi et al. (eds.), Virtual Reality and Augmented Reality: Myths and Realities, ISTE Ltd., 2018. 
  

PDE634  اسم المقرر  أساسيات الميكاترونيات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 - 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

وميكانيكية  – نمذجة األنظمة الكهروميكانيكية  – األنظمة الكهروميكانيكية  – مقدمة  منهجية   – نمذجة ومحاكاة األنظمة الميكروالكبر
  
:  –التصميم الميكاتروئ  ي

 
ونية. الوسيطات ، الممكنات ، وأنظمة التحكم  مكونات النظام الميكاتروئ   – الميكانيكية ، الكهربية ، واإللكبر

امن والتكرار    – التحكم التتابع     – نطق  بوابات الم  ات التشغيل وأجهزة التحكم    –المؤقتات والعدادات    – أساسيات البر  المستشعرات    – مكبر
  األنظمة الميكاترونية  –أشباه موصالت القدرة  –المشغالت  –

  أنظمة التصنيع   –الشبكيات واالتصال ف 
  ف 
التحكم الميكاتروئ 

ورية  عتاديات و   – نظمة الميكاترونية  تنفيذ األ   –الكهروميكانيكية   موضوعات حديثة    – أمثلية تصميم األنظمة الميكاترونية    –برمجيات ض 
 العهد. 

References: 

• M. Jouaneh, Fundamentals of Mechatronics, Cengage Learning, 2013. 

• W. Bolton, Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, 6th Edition, 
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Manufacturing, Springer International Publishing Switzerland, 2017. 

• S.E. Lyshevski, Mechatronics and Control of Electromechanical Systems, Taylor & Francis Group, LLC, 2017. 
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Guidelines, P. Kaltjob. Published by Taylor & Francis Group, CRC Press, 2018. 

• D.G. Alciatore, Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, 5th Edition, McGraw-Hill Education, 

2019. 
 

PDE635  اسم المقرر  األنظمة الكهروميكانيكية الميكروية والنانوية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

النظرية ، المنتجات ، التطبيقات ، العمليات ، األنظمة. التصنيع الميكروي   :تكنولوجيات الميكرو والنانو –األنظمة الذكية  –مقدمة 
  تخليق أنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘  – والنانوي 

َيات   –تصنيع أنظمة الميمس والنيمس  –المواد المستخدمة ف 
ْ 
مجهزات وتوليفات وِبن

الرقابة عىل  أنظمة    –ائل تصميم أنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘  وس  –التنسيب ألنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘    –أنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘  
التصميم والنمذجة   –محاكاة أنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘  –كينماتيكية ونمذجة أنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘   – ’الميمس‘ و’النيمس‘ 

جميع وحماية أنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘  احتواء وت  –ترايبولوجيا أنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘    –بالحاسب ألنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘  
  تصميم أنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘  –معولية أنظمة ’الميمس‘ و’النيمس‘  –

ورية عتاديات و  –تطبيقات هندسية ف    – برمجيات ض 
 موضوعات حديثة العهد. 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

والتصميم الميكانيك   اإلنتاج: قسم هندسة الثامن الفصل   182 

 

References: 
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PDE636  اسم المقرر  معالجة اإلشارات الرقمية واإلحصائية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

ورية  –مقدمة  المتقطع ،  -إشارات ونظم الزمن — معالجة اإلشارات الرقمية –نماذج معالجة اإلشارات  –الرياضيات واإلحصاء الرص 
نيل‘.  -تحويل ’زد‘، بنيان نظم الزمن   أساليب ’كبر

دد ، تصميم وتنفيذ المرشحات الرقمية ، مقدمة ف  معالجة  المتقطع ، تحليل مجال البر
ي ، التقدير الخط  ، اكتشاف اإلشارات ، أساليب ’  — اإلشارات اإلحصائية شيح األمثل  النماذج اإلحصائية ، التقدير البارامبر ‘ ، البر بيبر 

   و 
ف  يُّ
َ
ك
َ
  ، معالجة ال  الت

ق، التحليل الطيف  سُّ
ُ
ورية  عتاديات و   –. التحليل العددي والمحاكاه  ن موضوعات حديثة    –تطبيقات    –برمجيات ض 

 .العهد
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PDE637  ْم اآللي  كود المقرر
ٌ
َعل
َ
 اسم المقرر  هندسه الت

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

:  – مقدمة  ْم اآللي
ٌ
َعل
َ
وريات للت الرياضيات واإلحصاء ، نظم دعم القرار ، النظم الذكية ، آليات التعلم الجاهزة. تحصيل البيانات   ض 

م  –التخطيط للتعلم اآلىل   – ومعالجتها 
ٌ
َعل
َ
اتيجيات الت م الُمَراقْب:  — اسبر

ٌ
َعل
َ
عِلم ، مفاضله   الت

َ
التصنيف ، تحليل االنحدار ، تقييم الُمت

  التصنيف واالنحد-تباين
 
م الحر:  –ار التحبر  ف

ٌ
َعل
َ
ة البيانات ، التخفيض األبعادي  الت

ْ
د
َ
ق
ْ 
ن
َ
م العميقالمراقب. -التعلم شبه –ع

ٌ
َعل
َ
  –  الت

م: 
ٌ
َعل
َ
( ، التعلم النشط ، التعلم الُمَصادق ، التدريس اآلىل  ،   أساليب الت

ُ
اِزَية التعلم الجماع  المتجانس ، التعلم المعزز )الخوارزميات الجا

  التعلم اآلىل   التعلم اآلىل  التلق
 
. األمثلية ف  

برمجيات    –التعلم بالسمات    –هندسة الِسَمات واالختيار    –التعلم اآلىل  الخط  والال خط     –ائئ
ورية   . موضوعات حديثة العهد  –تطبيقات هندسية    –ض 
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PDE638  اسم المقرر  أساسيات تحكم ’فزي‘  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  التحكم الذك   ومعالجة  تحصيل البيانات ، وصياغة    – موجز عن التحكم الذك     –مقدمة  
أرقام فزي    أساسيات منطق ’فزي‘:   – المعرفة ف 

كيبية ، دالة العضوية ، التحويل من واىل فزي.   ، فئات فزي ، عمليات منطق فزي ، عالقات ورسومات فزي ، استدالل فزي وقواعده البر
  تحكم فزي  –صميم وتنفيذ نظم تحكم فزي ت  – نمذجة نظم فزي 

    –المعرف 
ف  يُّ
َ
ك
َ
استقرار نظم   – تحكم فزي الال خط   –تحكم فزي الت

ورية    –نماذج تحكم فزي الموجودة    – تحكم فزي المدعوم بالقرار    – تحكم فزي     التحكم الصناع     –برمجيات ض 
موضوعات    –تطبيقات ف 

 .حديثة العهد
References: 

• F. Matía et al. (eds.), Fuzzy Modeling and Control: Theory and Applications, Atlantis Press and the authors, 

2014. 

• D.S. Hooda And V. Raich, Fuzzy Logic Models and Fuzzy Control: An Introduction, Alpha Science International 

Ltd., 2017. 

• W. Yu and R. Jafari, Modeling and Control of Uncertain Nonlinear Systems with Fuzzy Equations and Z-Number, 

The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., JohnWiley & Sons, Inc., 2019. 

• S. Dong et al., Control and Filtering of Fuzzy Systems with Switched Parameters, Springer Nature Switzerland 

AG, 2020. 
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PDE639  اسم المقرر  طريقة العناض المحدودة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  طريقة العناض المحدودة    – مقدمة  
 
  طريقة العناض المحدودة    –األنواع المختلفة للعناض    – األساليب المختلفة ف

 
العناض    – النمذجة ف

  طريقة العناض المحدودة  –المحددة والدوال التابعة لها 
 
طريقة   –تحليل العناض المحدودة األحادي والمتعدد األبعاد  –التمثيل ف

ورية  –طريقة العناض المحدودة العشوائية  –العناض المحدودة الال خطية    المواد والتصنيع  –برمجيات ض 
 
تطبيقات   –تطبيقات ف

  مجال الهندسة ال
 
 .موضوعات حديثة العهد  –تطبيقات أخرى  –حيوية  طب ف
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LLC, 2018. 
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Publishing AG, 2018. 

• M. Moatamedi and H. Khawaja, Finite Element Analysis, Taylor & Francis Group, LLC, 2018. 

• B. Zhu, The Finite Element Method: Fundamentals and Applications in Civil, Hydraulic, Mechanical and 

Aeronautical Engineering, Tsinghua University Press, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2018. 

• Koutromanos et al., Fundamentals of Finite Element Analysis: Linear Finite Element Analysis, John Wiley & 

Sons Ltd., 2018. 

• Z. Yang, Material Modeling in Finite Element Analysis, Taylor & Francis Group, LLC, 2020. 

• T. Rabczuk et al., Extended Finite Element and Meshfree Methods, Academic Press, Elsevier Inc., 2020. 

 

PDE641  اسم المقرر  ( 1المواد الهندسية ) كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

تخليق وتشكيل ووصل   – البنائيات ، الخواص ، التصنيف ، التطبيقات ، واالقتصاديات. تطور المواد الهندسية  أساسيات:  – مقدمة 
مات المواد    –رسومات األطوار    –السبائك    –المواد   تحليل انهيار وتشوه    –مقاومة المواد    –كيناتيكية المواد الهندسية    –ميكانيكا وميكانبر 

     – االنبعاث    – وكسور أنظمة المواد  
التصميم للمواد    –اختيار المواد الهندسية    –االحتكاك ، الخدش ، والتآكل    –التأكسد والتآكل الكيميائئ

ورية   –  موضوعات حديثة العهد.   – تطبيقات   –برمجيات ض 
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• R.C. Hibbeler, Mechanics of Materials, 10th Edition in SI Units, R.C. Hibbeler. Published by Pearson Education, 
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• H. Warlimont and W. Martienssen (eds.), Springer Handbook of Materials Data, 2nd Edition, Springer Nature 

Switzerland AG, 2018. 

• D.R.H. Jones and M.F. Ashby, Engineering Materials 1: An Introduction to Properties, Applications and Design 

5th, D.R.H. Jones and M.F. Ashby. Published by Elsevier Ltd., 2019. 

• W.F. Smith, Foundations of Materials Science and Engineering, 6th Edition, McGraw-Hill Education, 2019. 
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PDE642  اسم المقرر  ( 2المواد الهندسية ) كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

اميك    – المواد البلمورية    –  السبائك الفائقة  –المعادن    –مقدمة   المواد النانوية المعدنية البلمورية    – المواد النانوية    – المواد المركبة    –السبر
وكهربية  –المركبة    – حماية المواد الهندسية  –التصميم مع اعتبار المواد الهندسية  –الخشب  –الزجاج  –المواد الذكية  –المواد الببر 

ورية  –  تحليل معولية تصميم المواد  موضوعات حديثة العهد.   –تطبيقات   –برمجيات ض 
References: 

• M.F. Ashby and D.R.H. Jones, Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing, 4th 

Edition, M.F. Ashby and D.R.H. Jones. Published by Elsevier Ltd., 2013. 

• F. Cardarelli, Materials Handbook: A Concise Desktop Reference, 3rd Edition, Springer International 

Publishing AG, part of Springer Nature, 2018. 

• H. Warlimont and W. Martienssen (eds.), Springer Handbook of Materials Data, 2nd Edition, Springer Nature 

Switzerland AG, 2018. 

• K. Kumar et al. (eds.), Micro and Nano Machining of Engineering Materials: Recent Developments, Springer 

Nature Switzerland AG, 2019. 

• W.F. Smith, Foundations of materials science and engineering, 6th Edition, McGraw-Hill Education, 2019. 

• M. Ashby et al., Materials: Engineering, Science, Processing and Design, 4th Edition, Butterworth-Heinemann, 

Elsevier Ltd., 2019. 
 

PDE643  اسم المقرر  المواد المركبة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

الكلية الدرجات  100  
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  – خواص المواد المركبة  –المواد المركبة الذكية  – المصفوفات والمالئات. تصنيف المواد المركبة  بنية المواد المركبة:  –مقدمة 
وصل وإصالح   –مواد التقوية  –عمليات وتكنولوجيا تخليق المواد المركبة  –تصميم وتحليل المواد المركبة  –اضمحالل المواد المركبة 
  –استدامة ومعولية منتجات وتطبيقات المواد المركبة    – المواد النانوية المركبة   –لمركبة  تشغيل وقطع المواد ا   –وتجميع المواد المركبة  

  الهندسة الطب حيوية 
ورية  –إعادة تدوير المواد المركبة  –تطبيقات المواد المركبة الذكية ف   موضوعات حديثة العهد.   –برمجيات ض 

 

References: 

• L.A. Carlsson et al., Experimental Characterization of Advanced Composite Materials, 4th Edition, Taylor & 

Francis Group, LLC, 2014. 

• K.K. Chawla, Composite Materials: Science and Engineering, 4th Edition, Springer Nature Switzerland AG, 

2019. 

• T.W. Clyne and D. Hull, An Introduction to Composite Materials, 3rd Edition, T.W. Clyne and D. Hull. Published 

by Cambridge University Press, 2019. 

• A.V. Vakhrushev and A. K. Haghi (eds.), Composite Materials Engineering: Modeling and Technology, Apple 

Academic Press, Inc., 2020. 

• O.V. Mukbaniani et al. (eds.), Composite Materials for Industry, Electronics, and the Environment: Research 

and Applications, Apple Academic Press, Inc., 2020. 
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PDE644  اسم المقرر  أساسيات علم البوليمر  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

    أسس:  –مقدمة 
تصنيف البوليمرات )عىل أساس البناء البلموري ، أساليب البلمرة ، والقوى البير  جزيئية(، الطبيعة والبناء الجزينئ

يةاللبوليمرات ، خواص البوليمرات.  ،   المتشابك ، اإلذابة ، المزج المعلق-التدريجر  ، النمو-البلمرة )النمو — لعمليات البوليمبر
ةالهندسة ال – ية البلمرة الضوئ – االستحالب(  ِليا

ُ
فاع

َ
اكب  – للبلمرة  ت   – وصف البوليمرات  – تعديل البوليمرات  – البلمرة المشاركة والبر

البوليمرات   — خاّصةبوليمرات تقوية وحماية وتلوين البوليمرات.  –معالجة البوليمرات والريولوݘيا  – اضمحالل ورسوخ البوليمرات 
ة   داِئي 

َ
البوليمرات الطبية والطب    – البوليمرات الذكية    –البوليمرات الحيوية ، والبوليمرات واأللياف الطبيعية ،    – البوليمرات النانوية    – األ

ميم.  –حيوية    البوليمرات  —  علم البوليمر التكميلي البوليمرات ذاتية البر
 
الميكانيكا   –حركية وإحصاء البلمرة  –القياس واالختبار ف

ة الهندسة ال نمذجة ومحاكاة    – مخاطر البوليمرات    –الديناميكا الحرارية لمخاليط البوليمر    –الميكروية والنانوية للبوليمرات   ِليا
ُ
فاع

َ
.  للبلمرة   ت

ورية   –  . موضوعات حديثة العهد  – تطبيقات   –برمجيات ض 
References: 

• M. Akay, Introduction to Polymer Science and Technology, Mustafa Akay & Ventus Publishing ApS, 2012. 

• A.M. Kochnev et al. (eds.), Compositional Analysis of Polymers: An Engineering Approach, Apple Academic 

Press, Inc., CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. 

• Srinivasan and S. Bandyopadhyay (eds.), Advances in Polymer Materials and Technology, Taylor & Francis 

Group, LLC, 2017. 

• S. Fakirov, Fundamentals of Polymer Science for Engineers, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2017. 

• U.W. Gedde and M.S. Hedenqvist, Fundamental Polymer Science, 2nd Edition, Springer Nature Switzerland AG, 

2019. 

• R. Narain (ed.), Polymer Science and Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Elsevier Inc., 2020. 

• S. Thomas and A. Surendran (eds.), Self-Healing Polymers-Based Systems, Elsevier Inc., 2020. 
 

PDE645  اسم المقرر  تطبيقات خاصة للبوليمرات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

از  –التصنيع باإلضافة  — مجاالت التطبيق –أنواع وخواص البوليمرات  –مقدمة   للضوء ، الشاشات  -المجهزات الباعثة – إخماد االهبر 
ونيات    –، ومجهزات االستشعار   ونيات الضوئية    –الروبوتات الميكاترونيات    –الكهرباء ، الطاقة الكهربية ، واإللكبر أغشية فصل    – اإللكبر

ان  –تطهبر المياه  – الغازات واألبخرة     –الفضاء والطبر
العالج النانوي   – هندسة األنسجة الحيوية  –الغرسات الطبية  –التشييد اللين 

    –للشطان 
. حاالت دراسية  –العالج الجين 

ً
 .موضوعات حديثة العهد – األغذية المنتجة زراعيا

References: 

• M.M. Pradas, M.J. Vicent (eds.), Polymers in Regenerative Medicine: Biomedical Applications from Nano- to 

Macro-Structures, John Wiley & Sons, Inc., 2015. 

• Ololade Olatunji (ed.), Natural Polymers: Industry Techniques and Applications, Springer International 

Publishing Switzerland, 2016. 

• G. Perale and J. Hilborn (eds.), Bioresorbable Polymers for Biomedical Applications: From Fundamentals to 

Translational Medicine, Woodhead Publishing, Elsevier Ltd., 2017. 

• T.G. Volova et al., Natural-Based Polymers for Biomedical Applications, Apple Academic Press, Inc., 2017. 

• B. Liu (ed.), Conjugated Polymers for Biological and Biomedical Applications, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 

KGaA, 2018. 

• T.J. Gutiérrez (ed.), Polymers for Agri-Food Applications, Springer Nature Switzerland AG, 2019. 

• M. Rosa Aguilar and J.S. Román (eds.), Smart Polymers and their Applications, 2nd Edition, Woodhead 

Publishing, Elsevier Ltd., 2019. 

• B.C. Chakraborty and D. Ratna, Polymers for Vibration Damping Applications, Elsevier Inc., 2020. 

• S. Thomas and A. Surendran (eds.), Self-Healing Polymers-Based Systems, Elsevier Inc., 2020. 
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• D.M. Devine (ed.), Polymer-Based Additive Manufacturing: Biomedical Applications, Springer Nature 

Switzerland AG, 2019. 
 

PDE646  ي التصنيع  كود المقرر
 
 اسم المقرر  اختيار المواد ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

ع ، واالنهيار( أداء المواد الهندسية ) — أساسيات –مقدمة  ع 
َ
ش
َ
  ، التآكل الميكانيك  ، االضمحالل ، الت

مبادئ ومعايبر   –التآكل الكيميائئ
  –وثائق تصميم المواد  — النظم الداعمة –اختيار المواد الهندسية. العالقات بير  تصميم المنتج والمواد الهندسية وعمليات التصنيع 

اختيار المواد  – اختيار المواد أثناء التصميم الهندس   — عملية اختيار الموادالذكية.  نظم دعم القرار والنظم –نظم المعلومات للمواد 
 إلجهاد الكلل 

ً
  – اختيار موائع آالت الورش  –اختيار المواد لتخليق المواد المركبة  – اختيار المواد بالتوافق مع عمليات التصنيع  –تحسبا

اعتبارات البيئة  استعاضة وإحالل المواد.    –واعد اختيار أساليب معالجة وحماية المواد  ق  –اختيار المواد لألغراض الطبية والطب حيوية  
  اختيار المواد 

 
ورية  – تقدير تكاليف دورة حياة المواد  – تقييم دورة حياة المواد  –والصحة ، واألمان ف   – تطبيقات  – برمجيات ض 

 موضوعات حديثة العهد. 
References: 

• M. Ashby and K. Johnson, Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in Product Design, 

2nd Edition, M. Ashby and K. Johnson, Butterworth-Heinemann. Published by Elsevier Ltd., 2010. 

• M.F. Farag, Materials and Process Selection for Engineering Design, 3rd Edition, Taylor & Francis Group, 

LLC, 2014. 

• M.F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, 5th Edition, M.F. Ashby. Butterworth-Heinemann. 

Published by Elsevier Ltd., 2016. 

• Jahan et al., Multi-Criteria Decision Analysis for Supporting the Selection of Engineering Materials in Product 

Design, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, Elsevier Ltd., 2016. 

• T. Vert, Refractory Material Selection for Steelmaking, The American Ceramic Society and John Wiley & Sons, 

Inc., 2016. 

• Öchsner and H. Altenbach (eds.), Properties and Characterization of Modern Materials, Springer Science + 

Business Media Singapore, 2017. 

• J. Antonio et al., Structural Materials: Properties and Selection, Springer Nature Switzerland AG, 2019. 

• M.A. White, Physical Properties of Materials, 3rd Edition, Taylor & Francis Group, LLC, 2019. 
 

PDE651  اسم المقرر  تصنيع المواد المركبة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  المواد المركبة  –تخليق وتحويل المواد المركبة  – المواد المركبة  – المواد الهندسية  –مقدمة 
التصميم   – تطوير العمليات والمنتج ف 

  المواد المركبة 
نيع  نمذجة عمليات تص –تكنولوجيا تخليق المواد المركبة وأنظمة خاماتها  –اختبار واختيار المواد المركبة  –للتصنيع ف 

تشكيل المواد المركبة   – تشغيل وقطع المواد المركبة  – وصل وتجميع المواد المركبة  –تخطيط تصنيع المواد المركبة  –المواد المركبة 
  صناعة المواد المركبة ومنتجاتها  –

حساب تكاليف تصنيع المواد  –التصميم والتصنيع  –الماكينات والعدد واألدوات المستخدمة ف 
  – محاكاة المواد المركبة  –استدامة ومعولية المواد المركبة  –حماية المواد المركبة  –  إعادة تدوير منتجات المواد المركبة – المركبة 

ورية   .موضوعات حديثة العهد  –تطبيقات   –برمجيات ض 
References: 

• A.B. Strong, Fundamentals of Composites Manufacturing: Materials, Methods, and Applications, 2nd Editions, 

Society of Manufacturing Engineers, 2008. 

• P. Boisse, Advances in Composites Manufacturing and Process Design, Elsevier Ltd., 2015. 

• M.K. Buragohain, Composite Structures: Design, Mechanics, Analysis, Manufacturing, and Testing, Taylor & 

Francis Group, LLC, 2017. 
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• K.K. Kar (ed.), Composite Materials Processing, Applications, Characterizations, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, 2017. 

• E.J. Barbero, Introduction to Composite Materials Design, 3rd Edition, Taylor & Francis Group, LLC, 2018. 

• K.K. Chawla, Composite Materials: Science and Engineering, 4th Edition, Springer Nature Switzerland AG, 

2019. 

• T.W. Clyne and D. Hull, An Introduction to Composite Materials, 3rd Edition, T.W. Clyne and D. Hull. Published 

by Cambridge University Press, 2019. 

• O.V. Mukbaniani et al. (eds.), Composite Materials for Industry, Electronics, and the Environment: Research 

and Applications, Apple Academic Press, Inc., 2020. 

• A.V. Vakhrushev and A. K. Haghi (eds.), Composite Materials Engineering: Modeling and Technology, Apple 

Academic Press, Inc., 2020. 
 

PDE652  اسم المقرر  تشكيل األلواح المعدنية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

نمذجة   –  عمليات تشكيل األلواح المعدنية  – تطور تكنولوجيا تشكيل األلواح المعدنية  –ميكانيكا تشكيل األلواح المعدنية  –مقدمة 
ر  –  تصميم عمليات تشكيل األلواح المعدنية  –تصميم تخطيط  األلواح  –وأمثلة عمليات تشكيل األلواح المعدنية    – التشكيل باللبر 

تحليل عيوب   –صيانة أنظمة التشكيل  – مواد قوالب ومعدات التشكيل  – قوالب ومعدات وماكينات تشكيل األلواح المعدنية 
ورية  –محاكاة عمليات تشكيل األلواح المعدنية  – تطبيقات  –اعتبارات األمان والصحة  –المشغوالت والعمليات    – برمجيات ض 

 لعهد. موضوعات حديثة ا 
References: 

• D. Banabic, Sheet Metal Forming Processes: Constitutive Modelling and Numerical Simulation, Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, 2010. 

• T. Altan and A.E. Tekkaya (eds.), Sheet Metal Forming: Fundamentals, ASM International, 2012. 

• T. Altan and A.E. Tekkaya (eds.), Sheet Metal Forming: Processes and Applications, ASM International, 2012. 

• V. Boljanovic, Sheet Metal Forming Processes and Die Design, 2nd Edition, Industrial Press Inc., 2014. 

• D. Banabic (ed.), Multiscale Modelling in Sheet Metal Forming, Springer International Publishing Switzerland, 

2016. 

• P. Groche et al. (eds.), Manufacturing Integrated Design: Sheet Metal Product and Process Innovation, Springer 

International Publishing AG, 2017. 

• G.M. Kakandikar and V.M. Nandedkar, Sheet Metal Forming Optimization: Bioinspired Approaches, Taylor & 

Francis Group, LLC, 2018. 

• X.M. Lai et al., Sheet Metal Meso- and Microforming and their Industrial Applications, Taylor & Francis Group, 

LLC, 2019. 
 

PDE653  اسم المقرر  ميكانيكا تشكيل األلواح المعدنية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

توتر الحمل   –تحليل الدمغ المبسط  –التشوه اإلجهادي المستوي لأللواح المعدنية  –عمليات تغيبر شكل األلواح المعدنية  –مقدمة 
التحليل التمددي والمبسط للهياكل الدورانية   –انحناء األلواح المعدنية أثناء عمليات التشكيل  –والتمزق أثناء تشكيل األلواح المعدنية 

  العميق  السحب ا   –
  المركب لأللواح المعدنية    –السطوائ 

مجيات    –  ميكانيكا التشكيل الهيدروليك    –الشد والثن    –الطرق الحسابية والبر
 .موضوعات حديثة العهد – تطبيقات 

References: 

• S.C. Tang and J. Pan, Mechanics Modeling of Sheet Metal Forming, 2007 SAE International, 2007. 

• V. Boljanovic, Sheet Metal Forming Processes and Die Design, 2nd Edition, Industrial Press Inc., 2014. 
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• D. Banabic (ed.), Multiscale Modelling in Sheet Metal Forming, Springer International Publishing Switzerland, 

2016. 

• Z.R. Wang et al., Engineering Plasticity: Theory and Applications in Metal Forming, Higher Education Press, 

2018. 
 

PDE654  اسم المقرر  تصميم قوالب تشكيل األلواح المعدنية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

بناء وتجميع نظم    – ماكينات تشكيل ألواح المعادن    – أساسيات وتطور القوالب    – عمليات تشكيل األلواح المعدنية وتصميمها    – مقدمة  
ايبولوجية بير  القوالب والشغالت  –نظرية سلوك األلواح المعدنية تحت التشكيل  –تشكيل األلواح المعدنية 

تصميم القوالب   –البر
ايبولوجر  للقوالب  –آلية عمليات تشكيل األلواح المعدنية  – تصميم القوالب للصيانة  –واألجزاء المساعدة  التصميم   –التصميم البر
  تصنيع القوالب    – المعوىل  للقوالب  

 
المحاكاه    –اقتصاديات تصميم وصناعة القوالب    – تشطيب أسطح القوالب    – المواد المستخدمة ف

ورية   –لتصميم القوالب   .موضوعات حديثة العهد  –قات تطبي – برمجيات ض 
References: 

• Suchy, Handbook of Die Design, 2nd Edition, I. Suchy. Published by McGraw-Hill, 2006. 

• V. Boljanovic and J.R. Paquin, Die Design Fundamentals, 3rd Edition, Industrial Press Inc., 2006. 

• J.G. Nee (ed.), Fundamentals of Tool Design, 6th Edition, Society of Manufacturing Engineers, 2010. 

• V. Boljanovic, Sheet Metal Forming Processes and Die Design, 2nd Edition, Industrial Press Inc., 2014. 
 

PDE655  اسم المقرر  هندسة التصنيع  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

  تكنولوجيا وأنظمة وفلسفات التصنيع  – عمليات التصنيع  –مقدمة 
  التصنيع  –التطور ف 

  – التصميم الهندس   –الممارسات المثىل ف 
  أنظمة   –الهندسية تصنيع المواد  –المواد الهندسية  –تصميم المنتج ونمذجة المنتج األولية العاجلة 

التثبيت والتجميع والمناولة ف 
  التصنيع اآللي  –التصنيع 

  التصنيع  –جودة عمليات التصنيع  –األنظمة الداعمة للتصنيع  – ة والتحكم ف 
صيانة   –أساليب القياس ف 

ورية    –   التصنيع الميكروي والنانوي تكنولوجيا    –  إمكانيات التصنيع    – حاالت دراسية لتصميم نظم التصنيع    – تطبيقات    – برمجيات ض 
 . موضوعات حديثة العهد
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PDE656  المقرر كود  اسم المقرر  قطع المعادن  

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  عمليات قطع المعادن  – عمليات قطع المعادن  –تطور تكنولوجيا قطع المعادن  –مقدمة 
 
    –القوى واإلجهادات ف

 
انتقال الحرارة ف

  عدد القطع  –عمليات قطع المعادن 
 
ليج  –قابلية التشغيل  – تآكل عدد القطع  – المواد المستخدمة ف يد والبر  والوسائط  موائع التبر

ورية  –محاكاة عمليات قطع المعادن  –نمذجة عمليات قطع المعادن  –الشعات العالية التشغيل ذو  –األخرى  إدارة   –برمجيات ض 
 . موضوعات حديثة العهد  –تطبيقات  – أنظمة قطع المعادن 
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PDE657  اسم المقرر  هندسة البالستيك  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

عمليات تحويل البالستيك    –منتجات البالستيك الشائعة    –البالستيكيات الهندسية    –البوليمرات وعمليات البلمرة    أساسيات:   –مقدمة  
مراحل التعامل )التسخير    — معاملة البالستيك ارتقاء البالستيك.  –إضافات ، ملونات ، ومالئات البالستيك  –خواص البالستيك  –

يد(    – ترقيق وغزل األلياف ، الغزل الكهرئر  لأللياف النانوية ، والسبك  –ولبة ، البثق ، والتشكيل الحراري الق –، التشكيل ، والتبر
يير   –التشطيب ، التثبيت ، والتجميع   

ويد بالعدد الالزمة  – المعالجة ، الحماية ، والبر ميكانيكا  تصنيع البالستيك باإلضافة.  –البر 
  إدارة أنظمة البالستيك الصناعية   – تصنيع آالت معاملة البالستيك    –شيان الصهر البلموري  تحليل    –  البالستيك ومعاملة البالستيك

استدامة ومعولية البالستيك    –هندسة جودة منتجات البالستيك وآالتها    – اختبار منتجات البالستيك    – تصميم منتجات البالستيك    —
ورية  –تدوير البالستيك والتخلص منه   –  موضوعات حديثة العهد.   –تطبيقات هندسية   –تقدير دورة حياة البالستيك. برمجيات ض 
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PDE658  اسم المقرر  لحام المعادن  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

  اللحام الغازات و  –ارتقاء تكنولوجيا لحام المعادن  –مقدمة 
 
اللحام بالصهر ، اللحام بالضغط   : عمليات اللحام –المواد المستخدمة ف

  ، وعمليات اللحام األخرى
ات اللحام د. تح، اللحام الهجين    – ميكانيكيا عمليات اللحام  – أنواع وتصميم وصالت اللحام  –يد متغبر

أتمتة اللحام والروبوتات    –آالت اللحام    –ماكينات اللحام    –نمذجة عمليات اللحام    –يل الحراري والميتالوروجيا لعمليات اللحام  التحل 
  حبر  عمل اللحام  – تخطيط ومراقبة وتحكم عمليات اللحام  – تفتيش واختبارات اللحام  –

 
اختيار عمليات اللحام  – الصحة واألمان ف

ورية   –عمليات اللحام  تقدير دورة حياة   –  . موضوعات حديثة العهد  – تطبيقات   –برمجيات ض 
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PDE659  اسم المقرر  هندسة سباكة القوالب  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

ماكينات سباكة القوالب    –مواد ، تصميم ، وتجهبر  القوالب    –ارتقاء تكنولوجيا سباكة القوالب    –تطور تكنولوجيا قطع مقدمة    –مقدمة  
  سباكة القوالب    –مفاهيم ملء التجاويف    –العمليات الحرارية وميتالوروجيا سباكة القوالب    –

ليج ف  أنظمة مناولة وتغذية المعادن    – البر 
رقابة العمليات وتحليل القيمة لسباكة القوالب    –الحقن الميكروي وتصميم القوالب الميكروي    –القوالب للمواد الغبر معدنية  سباكة    –
  – خواص جودة القوالب والمسبوكات وقياساتها  –أمان وصيانة أنظمة سباكة القوالب  –التصميم لتصنيع القوالب والمسبوكات  –

ورية   –األساليب العددية والمحاكاه   موضوعات حديثة العهد.   –تطبيقات   –برمجيات ض 
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PDE661  المقرر كود ولوجيا الضوئية    اسم المقرر  المبر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

ونية -المستشعرات الضوء – والمرايا مصادر اإلضاءة ، العدسات ، المناشبر ،  – مقدمة  - المجهزات الضوئية واألجزاء الضوء – الكبر

ولوجيا    –ميكانيكية     المبر
 
قياس خشونة واستواء    –قياس اإلزاحة واالستقامة والمحاذاة    –األساسيات الضوئية واألساليب المستخدمة ف

   –األسطح 
القياسات   – يل باستخدام األهداب الضوئية والتصوير الماسح التحل  –األبعاد لألشكال -ظاهرية األسطح والقياس الثالئ 

ة عىل الماكينات  ورية  – المباش    موضوعات حديثة العهد.   –تطبيقات    –عتاديات وبرمجيات ض 
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PDE662  اسم المقرر  جودة القياس  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

ولوجيا  –مقدمة  توكيد    –نمذجة القياسات    –نظام الوحدات الدوىل    –أنظمة وطرق المعايرة   – أنظمة وطرق القياس  – أساسيات المبر

تعقب ، مراجعة ، ومعايرة نظم    –إعداد أنظمة القياس    –أخطاء القياس وتقديرها    – ‘ ومعايبر دولية أخرى  5725’أيزو    —جودة القياس  

ورية  مراقبة نظم وعمليات القياس. أسالي  –المعايرة بالمقياس النانوي    –القياس     – تقويم البيانات المقاسة    –ب اإلحصاء والجودة الرص 

  القياس 
ك ف 

ُّ
ك
َ
ش
َ
ك  —الت

ُّ
ك
َ
ش
َ
ك  –مصادر الت

ُّ
ك
َ
ش
َ
ك  –بث الت

ُّ
ك
َ
ش
َ
    –معولية ، قدرة ، واستقرار أنظمة القياس  –حساب الت

ك ف 
ُّ
ك
َ
ش
َ
الت

ور  –معايرة أنظمة القياس  مجيات الرص  ك بطرق مونت كارلو. البر
ُّ
ك
َ
ش
َ
  اإلحصاء والجودة والمحاكاه نمذجة الت

  –تطبيقات  –ية ف 

  موضوعات حديثة العهد. 
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PDE671  اسم المقرر  بحوث العمليات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

مجة الخطية  – األساليب الرياضية واإلحصائية لبحوث العمليات  –مقدمة  مجة العددية  –النماذج الشبكية  –البر برمجة الهدف   – البر

مجة الالخطية  – مجة الديناميكية  –البر مجة االحتمالية  –البر مجة المتعددة األهداف  –البر شبكات   –أسلوب التفري    ع والتحديد  –البر

وعات  استخدام  –المعولية  – المحاكاة  – التنبؤ  – نظرية المخزون  –نظرية االنتظار  –سالسل ماركوف  –ر نظرية القرا  –المش 

  بحوث العمليات  
 
  بحوث العمليات    –االستكشافيات واالستكشافيات المتحولة ف

 
ة ف ورية    –المشاكل الشهبر تطبيقات    –برمجيات ض 

  هندسية وصناعية. 
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PDE672  اسم المقرر  هياكل دعم القرار  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

وريات من اإلحصاء وبحوث العمليات  –مقدمة  الدلو الجماع    –االلتباس أثناء اتخاذ القرار  –نظرية اتخاذ القرار متعدد المعايبر  –ض 

  اتخاذ 
: ’أ1)  —نظم القرار  –إنشاء قواعد البيانات وقواعد المعرفة  – القرار ف  ‘ ، ’أ-إتش-( نهج الشمول الكىل  ‘ ، ’ماوت‘ ،  -إن-ئر  ئر 

‘ 2)  –’ماكبث‘   قية: ’برومييث‘ ، ’إليكبر : ’توبسيس‘ ، ’ڤيكور‘ ، ’دي3)  –( نهج البر (  1)  —أ‘. أساليب التعزيز -إي-( نهج الحد المرجع 

مجة الحاكمة لمصداقية فزي  أساليب ’فزي‘: م (  3)  – ( أسلوب ’ئر  روبست‘ 2)  –قياس فزي ، متكامل فزي ، متكامل فزي التتابع  ، البر

ي ، ’ديماتيل‘ ، خرائط إدراك فزي. النظم الذكية 4)  –خرائط معلومات العملية    التفسبر
: النموذج البنائئ  

  – ( أساليب النموذج البنائئ

ورية    – دعم القرار  إنشاء هياكل    – النظم المندمجة     اختيار عمليات التصنيع ، اختيار العدد ، و اختيار المواد    – برمجيات ض 
تطبيقات ف 

  موضوعات حديثة العهد.  – تطبيقات أخرى  –
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PDE673  اسم المقرر  أساسيات أساليب ’مونت كارلو‘  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

- توليد أرقام شبه – النظم العشوائية. توليد األرقام العشوائية المتجانسة أسس: التوزيعات االحتمالية ، سالسل ’ماركوڤ‘ ،  – مقدمة 

   –عشوائية 
    –محاكاة الحدث المتقطع  –’مونت كارلو‘ الماركوڤية  –إنشاء عملية عشوائية  – إنشاء متغبر عشوائئ

التحليل اإلحصائئ

اه  – ر المشتقات تقدي – محاكاة الحدث النادر  –أساليب تخفيض التباين  – لبيانات المحاكاه 
ا
وبيا اإلحصائية   – األمثلية الُمَعش اإلنبر

ورية   –طريقة مونت كارلو العكسية  – أساليب الجسيمات  –النسبية    موضوعات حديثة العهد.  – تطبيقات هندسية  – برمجيات ض 

 

References: 

• B.K. Choi and D. Kang, Modeling and Simulation of Discrete-Event Systems, John Wiley & Sons, Inc., 2013. 
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• R.Y. Rubinstein and D.P. Kroese, Simulation and the Monte Carlo Method, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 

Inc., 2017. 
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PDE674  اسم المقرر  هندسة المعولية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

االنهيارات ذات الظاهر العام  – األساليب النوعية والكمية لتحليل االنهيار  –اقتطاف المعولية  – أساسيات إحصاء المعولية  – مقدمة 

تحليل المقاومة واإلجهاد   –جمع بيانات االنهيار ونمذجة معدل االنهيار  –االنهيارات متعددة الظاهر  –واالنهيارات ذات السبب العام 

تصنيف األنظمة: عىل أساس نوع اإلصالح ، عىل أساس توصيل المكونات ، عىل أساس تعدد الحالة. معولية األنظمة: ’المتوالية ،   –

التقادم   –د األدئ  ، المركبة‘ ، الشبكية ، المنتخبة ، ذات االحتياط  ، المختلطة ، متعددة الحالة. نماذج تقدير المعولية  المتوازية ، الح

  
  – خرائط رقابة المعولية  –نماذج محاكاة المعولية  –تقييم اإلتاحة وقابلية الصيانة وتحليل المخاطر  – اختبارات العمر  –العشوائئ

ورية   –التصميم للمعولية    موضوعات حديثة العهد.  –تطبيقات هندسية وصناعية  – برمجيات ض 
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PDE675  اسم المقرر  تصميم التجارب  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 50 - المقرر 

 المحتوى  

أسس إحصائية: التحليالت اإلحصائية المبدئية ، تحليل التباين ، تحليل التباين المتشابك. أساسيات: القياس ، خصائص   –مقدمة 

ْعِشَية ، تكرار التجارب ، والفرز. تفاعل  
َ
: طور التخطيط ، طور التصميم ، طور    –العمليات التبادىل   الجودة ، الت أطوار التصميم التجرينر 

ْعِشَية    –تصميمات الفصل    –التطبيق ، وطور التحليل. األدوات التحليلية للتصميم التجرينر   
َ
تصميمات الفرز:    –التصميمات متكاملة الت

‘ ، تصميمات مرب  ع ’جرايكوتصميمات الفرز المعشاه ، تصميمات الفرز الناقصة ، تصميمات  ‘ ، وتصميمات مرب  ع  -مرب  ع ’التير  التير 

تصميمات   – التصميمات المتينة  – التصميمات المعشقة  – التصميمات العواملية الجزيئية  –’يودين‘. التصميمات العواملية الكلية 

االستجابات المتعددة    –س المتكرر  تصميمات القيا   – تصميمات سطح االستجابة    – تصميمات الحصة المنشطرة    –الوحدة المنشطرة  

ورية   –   موضوعات حديثة العهد.   –تطبيقات هندسية وصناعية   –برمجيات ض 
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PDE676  اسم المقرر  إدارة الجودة الشاملة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

المفاهيم الرئيسة: مبدأ   —هيكل إدارة الجودة الشاملة  –فلسفة إدارة الجودة الشاملة  –مقاييس الجودة    –تعريفات الجودة  –مقدمة  

( ، مبدأ محورية العملية )التحسير  المستمر( ، الرقابة عىل إجراء األعمال ، القرارات الوقائية االستباق ية  محورية العميل )خارجر  وداخىل 

ات   –، القرارات الوقائية المستمرة ، والقيادة والعمل الجماع   العناض الرئيسة: ربط الرسالة والتوجهات واألهداف ، جمع الخبر

، قياس األداء الداخىل  ، تحليل القيمة ، التقييم المرجع  ، صياغة كل فرص التحسير  المتاحة ، التجهبر  للتغيبر ، نش  ومشاركة  الخارجية  

اتيجية مبدئية ، إجماع اإلدارة ،   –برنامج الجودة الشاملة  المراحل الرئيسة: صياغة وإعالن القصد ، التوعية ، التشخيص ، تطبيق إسبر

نظم   –اقتصاديات الجودة  –نظم إدارة الجودة  – )الجهابذة( وعمليات وأدوات وأساليب إدارة الجودة الشاملة  البدء. منهجيات

  إدارة الجودة الشاملة  
ورية    – المعلومات ودعم القرار ف  قية إىل منهجية الست قبعات    – حاالت صناعية    –تطبيقات    – برمجيات ض  البر

  موضوعات حديثة العهد.  –
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• J.J. Dahlgaard et al., Fundamentals of Total Quality Management: Process Analysis and Improvement, Taylor 

& Francis, 2007. 
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• T.T. Allen, Introduction to Engineering Statistics and Lean Six Sigma: Statistical Quality Control and Design of 

Experiments and Systems, 3rd Edition, Springer-Verlag London Ltd., Springer Nature, 2019. 

• R. Jugulum, Robust Quality: Powerful Integration of Data Science and Process Engineering, Taylor & Francis 

Group, LLC, 2019. 
 

PDE677  اسم المقرر  منهجية ’ست قبعات‘ اللينية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  وإحصائيات الست قبعات األخرى  –مقدمة 
  – إطار نظام الجودة الشامل وأساسيات الممارسات اللينية  –ضبط الجودة اإلحصائئ

وعات  أطوار منهجية الست قبعات اللينية: طور التعريف ، طور القياس ، طور   التحليل ، طور التحسير  ، طور المراقبة. إدارة ترتيب مش 

ورية  –الدروس المستفادة  –أساليب تطبيق منهجية الست قبعات اللينية  – الست قبعات اللينية    – تطبيقات  – برمجيات ض 

  موضوعات حديثة العهد. 
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Published by Routledge/Productivity Press, Taylor & Francis Group, 2019. 
 

PDE681  اسم المقرر  تصميم العمل  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

قوانير  وأخالقيات   – أساسيات األرجونوميا والصحة المهنية واألمان  –رؤية عامة لتصميم المنتج  – قياس العمل إحصاء  – مقدمة 

تصميم طرق العمل: تصميم العمليات وتصميم الحركة. قياس العمل: قياس  –تخطيط المنشأة وتصميم حبر  العمل  –ومعايبر العمل 

( ، قياس تصميم العمل وتطبيقه عىل أساس   –جودة العمل ، خطط األجور. تحليل مسار القيمة    أزمنة العمل )قياس مباش  وغبر مباش 

نظم المعلومات ودعم القرار واألنظمة الذكية لتصميم ورقابة   –تطور تكنولوجيا تصميم العمل  –تصميم الوظائف  –الست قبعات 

  تصميم العمل  – العمل 
ورية  –ل التصميم البديه  للعم  – استخدام منهجية ’تريز‘ ف  موضوعات حديثة   –تطبيقات  – برمجيات ض 

  العهد. 
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PDE682  المقرر كود  اسم المقرر  إدارة اللوجستية وسالسل اإلمداد  

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

اتيجر  للوجستية  – مقدمة  إدارة   – قياس تكاليف وأداء اللوجستية  – اللوجستية والقيمة للمستهلك  – وسالسل اإلمداد التخطيط االسبر

اتيجر   جية   –سالسل اإلمداد ذات الطابع الكىل   – أنظمة المخزون واالستعانة الخارجية  –الزمن المسبق االسبر سالسل اإلمداد السينبر

  س –نمذجة اللوجستية وسالسل اإلمداد  –
 
ورية  –السل اإلمداد إدارة المخاطر ف   – حاالت دراسية  – تطبيقات  – برمجيات ض 

  موضوعات حديثة العهد. 
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PDE683  اسم المقرر  تصميم أنظمة مناولة المواد  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 1 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

أنظمة   – السيور  –الشاحنات والمركبات الصناعية  –مفاهيم التحميل وتصنيف نظم مناولة المواد  – مبادئ مناولة المواد  – مقدمة 

وصيانة وأمان  تنظيم    –المعدات المساعدة    – أتمتة المناولة والمناولة بالروبوتات    –أنظمة الشحن    – أنظمة المناولة االنسيابية    –الرفع  

ورية   –أنظمة مناولة المواد    موضوعات حديثة العهد.  – حاالت دراسية  –تطبيقات    –برمجيات ض 
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PDE684  اسم المقرر  تصميم عمليات التصنيع  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

تصميم المنتج: تخطيط المنتج ، تخطيط األجزاء ، تخطيط عمليات التجميع. تصميم نظام   – التصنيع موجز عن عمليات  –مقدمة 

ة: البيانات ، المعلومات ، والمعرفة.   –التصنيع: مراحل التصنيع ، تخطيط  النظام ، نهج التصنيع. تصميم العمل  تصميم رابط الخبر

  التصنيع  –العمليات المدمجة نظم تخطيط وجدولة  –تخطيط وجدولة ورقابة العمليات 
 
تخطيط   –تحليل استطاعة المصادر ف

ية:   –اختيار العدد واألدوات والماكينات واالحتياجات األخرى  –اختيار عمليات التصنيع  –تصميم التجاوزات  –اإلعداد  العوامل البش 

  – نيع عىل أساس منهجية الست قبعات اللينية تصميم عمليات التص – الرؤى ، القدرة ، والقيم. تطبيق ممارسات التصنيع المثىل 

النظم المعرفية المتوافقة   –نمذجة وتحسير  عمليات التصنيع  –اقتصاديات عمليات التصنيع  –التصميم البديه  لعمليات التصنيع 

ورية    –لتخطيط وتحكم التصنيع    موضوعات حديثة العهد.  – حاالت دراسية  – تطبيقات  –برمجيات ض 
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PDE691  اسم المقرر  أساسيات المواد الحيوية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  المواد الحيوية وتطبيقاتها  – تقسيم المواد الحيوية حسب أنواعها وبنيتها وتطبيقاتها  – مقدمة 
  – المواد الحيوية المعدنية  –التطور ف 

اميكية  المواد  – الهيدروجيليات قابلة االضمحالل الحيوي  – المركبة المواد الحيوية  –المواد الحيوية البلمورية  –المواد الحيوية السبر

  – المواد ذات ’المحاكاة الحيوية‘  –المواد الحيوية الذكية المؤدية  –المواد البيولوجية الحيوية  –البلمورية قابلة االضمحالل الحيوي 

  المواد الحيوية  
  هندسة األنسجة والخاليا    –ء االصطناعية  المواد الحيوية لألعضا   –التكنولوجيا الميكروية والنانوية ف 

المواد الحيوية ف 

ورية  – اختبار المواد الحيوية  –الهندسة الحيوية الميكروية والنانوية لألنسجة والخاليا   –   موضوعات حديثة العهد.   –برمجيات ض 
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• W.R. Wagner et al. (eds.), Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 4th Edition, 

Academic Press, Elsevier Ltd., 2020. 

• M. Mozafari (ed.), Handbook of Biomaterials Biocompatibility, Woodhead Publishing, Elsevier Ltd., 2020. 
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PDE692  اسم المقرر  ( 1الهندسة الطب حيوية )  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

الميكانيكا    –الموائع الحيوية    –ملخص عن المواد الحيوية    –حيوية  أساسيات الهندسة الطب    –موجز عن التكنولوجيا الحيوية    –مقدمة  

المغروسات    – األنسجة واألعضاء واألنظمة االصطناعية    – الممكنات ، المجهزات ، واألنظمة الطبية    — التصنيع الطب حيوي    –الحيوية  

ائح والمثبتات والدعامات والمكمالت المماثلة. الهندسة واإلدارة اإلكليني  – عمليات الهندسة الطب حيوية: التصوير ، تحليل   – كية الش 

كيب    – اإلشارات ، الغرس ، التثبيت ، والوصل. االنهيارات وتحليل االنهيار للدعامات واألنظمة التعويضية ومكوناتها قبل وبعد البر

ورية  –الطبية  برمجيات الهندسة –مسلمات أخالقية وقانونية ومجتمعية  –التصميم األمثل لألعضاء االصطناعية    – برمجيات ض 

  موضوعات حديثة العهد.  – تطبيقات صناعية 

References: 

• M. Kutz (ed.), Biomedical Engineering and Design Handbook—Volume 1: Fundamentals, 2nd Edition, The 

McGraw-Hill Companies, Inc., 2009. 

• M.C. Tanzi et al., Foundations of Biomaterials Engineering, Academic Press, 2019 Elsevier Ltd., 2019. 

• Y. Dahman, Biomaterials Science and Technology: Fundamentals and Developments, Taylor & Francis Group, 

LLC, 2019. 

• V. Grumezescu and A. M. Grumezescu (eds.), Materials for Biomedical Engineering: Inorganic Micro- and 

Nanostructures, Elsevier Inc., 2019. 

• Sundararajan V. Madihally, Principles of Biomedical Engineering, 2nd Edition, Artech House, 2020. 
 

PDE693  اسم المقرر  ( 2الهندسة الطب حيوية )  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

تحليل التوافق الحيوي للمواد الحيوية    –هندسة األنسجة والخاليا  – هندسة عمليات نقل األعضاء   –األنظمة الفسيولوجية  –مقدمة  

  العمليات الحيوية  –العمليات الحيوية الذاتية  –تصميم العمليات الحيوية  –
الطبية والروبوتات ذات  الروبوتات  –التحكم اآلىل  ف 

ات الحيوية  –’المحاكاة الحيوية‘  ايبولوجيا الحيوية  –القياسات الطب حيوية والمشبر الهندسة الحيوية   –المواد الحيوية النانوية  –البر

  الهندسة الحيوية  –هندسة الطب النووي  –هندسة المواد العالجية  – النانوية 
ورية برمجيا  – الطرق الحسابية والمحاكاه ف    – ت ض 

  موضوعات حديثة العهد.  –المعايبر والقواعد الدولية للهندسة الطب حيوية  –تطبيقات صناعية 

References: 

• Y. Dahman, Biomaterials Science and Technology: Fundamentals and Developments, Taylor & Francis Group, 

LLC, 2019. 

• R.K. Tekade (ed.), Biomaterials and Bionanotechnology, Academic Press, Elsevier Inc., 2019. 

• M.C. Tanzi et al., Foundations of Biomaterials Engineering, Academic Press, 2019 Elsevier Ltd., 2019. 

• R.H.W. Lam and W. Chen, Biomedical Devices: Materials, Design, and Manufacturing, Springer Nature 

Switzerland AG, 2019. 

• Sundararajan V. Madihally, Principles of Biomedical Engineering, 2nd Edition, Artech House, 2020. 

• Z. Yang, Multiphysics Modeling with Application to Biomedical Engineering, Taylor & Francis Group, LLC, 

2021. 
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PDE694  ي والصحة كود المقرر
 اسم المقرر  األمان المهن 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

نظم إدارة الصحة واألمان: السياسات ،   – أسس الصحة واألمان  – األخطار والمخاطر تحليل  – المواد والعمليات الخطرة  – مقدمة 

التنظيم ، التخطيط ، القياس ، الفحص والمراجعة. السيطرة عىل  األخطار والمخاطر: المواد ، العمليات ، حبر  العمل ، النقل ، معدات  

يائية ، النفسية. أنظمة األمان: التطور التكنولوجر  ، الصيانة  العمل ، الكهرباء ، الحريق ، الكيميائية والبيولوجية ، الجهد  العضىل  ، الفبر 

تحليل أمان الوظيفة   – ، األنظمة الذكية ودور الروبوتات والميكاترونيات فيها، جودة أداء أنظمة األمان. تصميم معدات وأنظمة األمان 

ية  –   –إدارة التحول لألمان والصحة  – التحكم األرجونوم  لوحدات العمل المراقبة و  – التصميم اآلمن لوحدات العمل  – العوامل البش 

متطلبات قانونية ومعايبر   –تحليل دورة حياة أنظمة األمان  – أنظمة األمان اللينية  – اعتبارات إنشائية وبيئية وعالمية للصحة واألمان 

ورية   – برامج األمان والصحة  – ’أوشا‘    موضوعات حديثة العهد.   –نية حاالت ميدا  – تطبيقات  –برمجيات ض 

References: 

• C.D. Reese, Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, 3rd Edition, Taylor & Francis 

Group, 2016. 

• C.D. Reese, Occupational Safety and Health: Fundamental Principles and Philosophies, Taylor & Francis 

Group, LLC, 2017. 

• S.Z. Mansdorf (ed.), Handbook of Occupational Safety and Health, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2019. 

• T.P. Fuller (ed.), Global Occupational Safety and Health Management Handbook, Taylor & Francis Group, 

LLC, 2019. 
 

 (700)المستوى 

 

PDE711  اسم المقرر  تصميم اآلليات ل  الكلل  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

التصميم ل  األحمال: التحميل االستاتيك  والتحميل الدوري. نظرية انهيار الكلل وأساليب عد   – أساسيات ميكانيكا الجوامد  –مقدمة 

  اآلليات وأجزائها  –الدورات 
وخ الكلل  –أعطال الكلل ف  آثار الكلل وسالمة   –تحليل الكلل: طرق اإلجهاد واالنفعال للكلل. انتشار ش 

  للمواد تحت تأثبر الكلل  السلوك الع  – األسطح  
  اآلليات    – نمذجة الكلل    – شوائئ

أنظمة اختبار وتشخيص وتحليل    –نماذج صدم الكلل ف 

 للكلل    –التصميم الحسائر  ل  الكلل    –تحسير  دورة حياة الكلل    –اختبار العمر المعجل تحت تأثبر الكلل    –الكلل  
 
  – محاكاة المواد معرضة

ورية    موضوعات حديثة العهد.   –الت دراسية حا  –تطبيقات   –برمجيات ض 

References: 

• Y.-L. Lee et al., Metal Fatigue Analysis Handbook: Practical Problem-Solving Techniques for Computer-Aided 

Engineering, Butterworth-Heinemann, Elsevier Inc., 2012. 

• C.F. Zorowski, Design for Mechanical Fatigue: Predicting Mechanical Failure under Variable Repetitive 

Cyclic Loading, CreateSpace Publishing, 2016. 
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PDE721  ي  كود المقرر
 
 اسم المقرر  هندسة التآكل الكيميائ

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

الكلية الدرجات  100  
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

     –مقدمة  
  عىل أساس آليته ووسط حدوثه    –حدوث وطبيعة وآليات التآكل الكيميائئ

الكيمياء    –المواد الهندسية وأشكال التآكل الكيميائئ

  التآكل الكهربائية ، الديناميكا الحرارية ، 
 
  درجات الحرارة العالية  –والكينتيكا ف

 
ة  – التآكل ف     –تآكل اآلليات والهياكل الكببر

 
التحكم ف

ها من أساليب وأنظمة التفتيش عىل التآكل  –عواقب التآكل  –التآكل  وكيميائية الطيفية وغبر
َيات   –األنظمة االلكبر

ْ 
فحص التآكل للِبن

التصميم ل    –أساليب اإلحصاء والجودة لتحليل التآكل  –العلمية والصناعية لتحليل معدل التآكل  األساليب  –قياس التآكل  –التحتية 

ورية   –التآكل    موضوعات حديثة العهد.  – حاالت دراسية  –تطبيقات  – برمجيات ض 

References: 

• B.N. Popov, Corrosion Engineering: Principles and Solved Problems, Elsevier B.V., 2015. 

• Luciano Lazzari, Engineering Tools for Corrosion: Design and Diagnosis, European Federation of Corrosion. 

Published by Elsevier Ltd., 2017. 

• P. Pedeferri, Corrosion Science and Engineering, L. Lazzari and M.Pia Pedeferri (eds.) in Cooperation with 

others, Springer Nature Switzerland AG, 2018. 

• C.A.C. Sequeira, High Temperature Corrosion: Fundamentals and Engineering, John Wiley & Sons, 2019. 
 

PDE722  وطة لآلليات  كود المقرر  اسم المقرر  المراقبة المشر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

از اآلليات والضوضاء  –أعطال اآلليات  –مقدمة    اآلليات  –اهبر 
از ف  از –مشاكل التفاعل التبادىل  بير  االحتكاك واالهبر  والضوضاء  االهبر 

  أنظمة االحتكاك  
ار    –ف  وا

َ
وطة    –معالجة اإلشارات الرقمية    –ديناميكا الد از    – تجهبر  المراقبة المش  مراقبة وتحكم    –مراقبة وتحكم االهبر 

وطة  – تحليل حتات التآكل  – التصوير الحراري  –الضوضاء  وطة آلالت الورش  – طرق أخرى للمراقبة المش  نماذج   –المراقبة المش 

  اآلليات  ال
ورية    –أسس هندسة الصيانة وتحليالت االنهيار الهندس     –صدم ف  موضوعات    – حاالت دراسية    –تطبيقات    – برمجيات ض 

  حديثة العهد. 

References: 

• T. Marwala, Condition Monitoring Using Computational Intelligence Methods: Applications in Mechanical and 

Electrical Systems, Springer-Verlag London Ltd., 2012 

• R. Isermann, Fault-Diagnosis Applications—Model-Based Condition Monitoring: Actuators, Drives, 

Machinery, Plants, Sensors, and Fault-tolerant Systems, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. 

• A.R. Mohanty, Machinery Condition Monitoring: Principles and Practices, Taylor & Francis Group, LLC, 

2015. 

• R. Gonzalez et al., Process Control System Fault Diagnosis: A Bayesian Approach, John Wiley & Sons, Ltd., 

2016. 

• J. Yan, Machinery Prognostics and Prognosis Oriented Maintenance Management, John Wiley & Sons 

Singapore Pte. Ltd., 2015. 

• A.W. Lees, Vibration Problems in Machines: Diagnosis and Resolution, Taylor & Francis Group, LLC, 2016. 

• Y. Lei, Intelligent Fault Diagnosis and Remaining Useful Life Prediction of Rotating Machinery, Xi’an Jiaotong 

University Press Co. Published by Elsevier Inc., 2017. 

• H. Benaroya et al., Mechanical Vibration: Analysis, Uncertainties, and Control, 4th Edition, Taylor & Francis 

Group, LLC, 2017. 

• H. Ahmed and A.K. Nandi, Condition Monitoring with Vibration Signals: Compressive Sampling and Learning 

Algorithms for Rotating Machines, John Wiley & Sons Ltd., 2020. 

• J. Carlos et al., Mechanical Vibrations and Condition Monitoring, Elsevier Inc., 2020. 
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PDE723  اسم المقرر  هندسة األنظمة الهيدروليكية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

آليات التصنيع   – تطبيقات األنظمة الهيدروليكية  –القدرة الهيدروليكية مزايا وعيوب  –موجز عن ميكانيكا الموائع  –مقدمه 

َيات األنظمة الهيدروليكية    –أجزاء األنظمة الهيدروليكية    –الهيدروليكية  
ْ 
أنظمة    –أنواع ووظائف أجزاء األنظمة الهيدروليكية    –أنواع وِبن

يان الهيدروليك  
ية: نمذجة الحالة المستقرة والنمذجة الديناميكية. تصنيع األجزاء واألنظمة  نمذجة األجزاء واألنظمة الهيدروليك  –الَشَ

اعتبارات   –تشخيص أعطال ، نماذج صدم ، معولية ، وصيانة األنظمة الهيدروليكية  –أنظمة التحكم الهيدروليكية  –الهيدروليكية 

  تصميم واستخدام اإلمكانيات الهيدروليكية 
 
األساليب الحسابية للتصميم   – ألنظمة الهيدروليكية تقييم دورة حياة ا  –األمان ف

ورية   –الهيدروليك     موضوعات حديثة العهد.   –حاالت دراسية  – تطبيقات   – برمجيات ض 

References: 

• M.G. Rabie, Fluid Power Engineering, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009. 

• J. Watton, Fundamentals of Fluid Power Control, J. Watton. Published by Cambridge University Press, 2009 

• K. Subramanya, Hydraulic Machines, Tata McGraw Hill Education Private Ltd., 2013. 

• Esposito, Fluid Power with Applications, 7th Edition, Pearson Education Ltd., 2014. 

• P. Chapple, Principles of Hydraulic Systems Design, 2nd Edition, Momentum Press, LLC, 2015. 

• Qin Zhang, Basics of Hydraulic Systems, 2nd Edition, 2018 by Taylor & Francis Group, LLC, 2018. 

• N.D. Manring and R.C. Fales, Hydraulic Control Systems, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2020. 
 

PDE724  از األنظمة المستمرة  كود المقرر  اسم المقرر  اهبر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

از األنظمة المتقطعة‘  –مقدمة  اشتقاق المعادالت: نهج التوازن ، نهج التباين ، نهج   –مفهوم طاقة النظام الكلية  –موجز عن ’اهبر 

از المستعرض  . االهبر  از الطوىل    –المعادالت التكاملية. إجراء الحل: نهج تحليل القيمة الذاتية والنمط ، أساليب التحويل التكامىل 
االهبر 

از االل –   االهبر 
از األجسام الدورانية والمنحنية  –توائئ از األغشية  – اهبر  از األغلفة  – اهبر  از الهياكل المركبة  – اهبر  مراقبة ، قياس ،   –اهبر 

از    –وتحكم األنظمة المستمرة   ورية    –الطرق العددية والمحاكاة    –طرق تحليلية تقريبية    –تحليل أنظمة حصد طاقة االهبر  برمجيات ض 

  موضوعات حديثة العهد.  –ت دراسية  حاال   –تطبيقات  –

References: 

• S.S. Rao, Vibration of Continuous Systems, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2019. 

• A. Shabana, Vibration of Discrete and Continuous Systems, 3rd Edition, Springer Nature Switzerland AG, 2019. 
 

PDE725 مقرر كود ال ي األنظمة الميكانيكية  
 
ي ف

از العشوائ   اسم المقرر  االهبر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

از الُمَعيرا     —أساسيات    –مقدمة    
وريات من الرياضيات ، اإلحصاء ، والديناميكا    –موجز عن االهبر العمليات العشوائية: الخصائص    –ض 

  
از العشوائئ دد. االهبر     —اإلحصائية ، مجال الزمن ، مجال البر

از العشوائئ   األنظمة الخطية وحيدة   –مصادر االهبر 
  ف 
از العشوائئ االهبر 

  األنظمة الخطية متعددة درجة الحرية  –حرية درجة ال 
  ف 
از العشوائئ   األنظمة الغبر خطية  –االهبر 

  ف 
از العشوائئ األساليب   – االهبر 
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   –طرق التوسيط العشوائية  –اإلحصائية للتحويل إىل الخطية والعكس 
از العشوائئ المشكالت   – خصائص استجابات النظام لالهبر 

   – العكسية 
از العشوائئ . الطرق العددية والمحاكاه  –وانهيارات األنظمة الميكانيكية االهبر   

از العشوائئ   االهبر 
 
برمجيات   – التحكم ف

ورية    موضوعات حديثة العهد.  –تطبيقات    –ض 

References: 

• C.W.S. To, Nonlinear Random Vibration: Analytical Techniques and Applications, 2nd Edition, Taylor & 

Francis Group, LLC, 2012. 

• Z. Liang and G.C. Lee, Random Vibration: Mechanical, Structural, and Earthquake Engineering Applications, 

Taylor & Francis Group, LLC, 2015. 
 

PDE726  ي الضوضاء الهندسية  كود المقرر
 
 اسم المقرر  التحكم ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

وريات من الرياضيات واإلحصاء لنمذجة وتحكم الضوضاء  – أساسيات: أسس علم الصوتيات  –مقدمة    – العمليات العشوائية  –ض 

وريات من الديناميكا   از    –ض  /أسا‘ الدولية للضوضاء. التفاعل التبادىل  بير  الضوضاء واالهبر  ي    –معايبر ’أيزو‘ و’أنش  معايبر السمع البش 

ات وطرق قياس وتحليل وتحكم الضوضاء    – والضوضاء     األماكن المغلقة    –انتشار الصوت    –مصادر الصوت وقدرته    – تجهبر 
الصوت ف 

فيت الصوت  –ألحواز ، والموانع التقسيمات ، ا  –
ْ
خ
َ
دد  – إجراءات تقدير قدرة الصوت ومستوى ضغطه  – مجهزات ت   – تحليل البر

ورية  – الطرق العددية والمحاكاه    موضوعات حديثة العهد.  –تطبيقات   – عتاديات وبرمجيات ض 

References: 

• D.A. Bies and C.H. Hansen, Engineering Noise Control: Theory and practice, 4th Edition, D.A. Bies and C.H. 

Hansen. Published by Spon Press, Taylor & Francis Group, 2009. 

• Gerhard Müller and Michael Möser (eds.), Handbook of Engineering Acoustics, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, 2013. 

• D.A. Bies et al., Engineering Noise Control, 5th Edition, Taylor & Francis Group, LLC, 2018. 

• R.N. Miles, Physical Approach to Engineering Acoustics, Springer Nature Switzerland AG, 2020. 
 

PDE731  اسم المقرر  التصنيع باإلضافة كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

مجموعات التصنيع باإلضافة   – مواد التصنيع باإلضافة  –ميتالوروجيا البودرة  –مبادئ وارتقاء تكنولوجيا التصنيع باإلضافة  –مقدمة 

عمليات الصهر باستخدام الحشية   – عمليات البلمرة التصويرية  –تسلسل عمليات التصنيع باإلضافة  – التصنيع باإلضافة أنظمة  –

ائح    – عمليات الطبع    – أنظمة البثق    – البودرية   اكم الش  ة    – عمليات التصنيع ببر التصميم ل  التصنيع باإلضافة    – تكنولوجيا الكتابة المباش 

ورية  – برمجيات التصنيع باإلضافة   –اختيار العمليات   –   موضوعات حديثة العهد.   –حاالت دراسية  –تطبيقات    –برمجيات ض 

References: 

• R. Singh and J.P. Davim (eds.), Additive Manufacturing: Applications and Innovations, Taylor & Francis 

Group, LLC, 2019. 

• B. AlMangour (ed.), Additive Manufacturing of Emerging Materials, Springer International Publishing AG, part 

of Springer Nature 2019. 

• L.J. Kumar et al. (eds.), 3D Printing and Additive Manufacturing Technologies, Springer Nature Singapore Pte 

Ltd., 2019. 

• D.M. Dietrich et al., Additive Manufacturing Change Management: Best Practices, Taylor & Francis Group, 

LLC, 2019. 
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• J. Pelleg, Additive and Traditionally Manufactured Components: A Comparative Analysis of Mechanical 

Properties, Elsevier Inc., 2020. 
 

PDE732  اسم المقرر  التصنيع بمنهج حقول الطاقة الذكية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  عمليات التصنيع  –مقدمة 
 
  هندسة وتكنولوجيا التصنيع بحذو منهج حقول الطاقة الذكية  – تكنولوجيا االبتكار ف

 
حقول   –التطور ف

ر ، العمليات     عمليات التشغيل: المياه النفاثة ، اللبر 
 
الكهربية والكهروميكانيكية ، التفري    غ الكهرئر  الميكروي ، الموجات  الطاقة الذكية ف

رية  –فوق الصوتية  رية والغبر اللبر    التصنيع باستخدام هجير  األنظمة اللبر 
 
طرق حقول الطاقة والتشكيل   –تداخل مجال الطاقة ف

ر التصنيع المست – التصنيع المستعير  بالكهرباء  –الكهرومغناطيش  لأللواح المعدنية  ورية  –عير  باللبر    – تطبيقات  –برمجيات ض 

  موضوعات حديثة العهد.  – حاالت دراسية 

References: 

• W. Zhang (ed.), Intelligent Energy Field Manufacturing: Interdisciplinary Process Innovations, Taylor and 

Francis Group, LLC, 2011. 

• M. Brandt (ed.), Laser Additive Manufacturing: Materials, Design, Technologies, and Applications, Woodhead 

Publishing, Elsevier Ltd., 2017. 

• L. Bian et al. (eds.), Laser-Based Additive Manufacturing of Metal Parts: Modeling, Optimization, and Control 

of Mechanical Properties, Taylor & Francis Group, LLC, 2018. 

• K. Kumar et al., Advanced Machining and Manufacturing Processes, Springer International Publishing AG, 

Springer Nature, 2018. 

• Jagadish and K. Gupta, Abrasive Water Jet Machining of Engineering Materials, The Authors, under Exclusive 

License to Springer Nature Switzerland AG, 2020. 
 

PDE733  اسم المقرر  تحليل وتحكم أنظمة الروبوتات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

َيات الكينماتيكية للروبوتات  – أساسيات أنظمة الروبوتات  –مقدمة 
ْ 
  – أويلر‘ -صياغات ’نيوتن –كينماتيكا وديناميكا الروبوتات   – الِبن

  الحركة   –الحركات والشعات التفاضلية   –الديناميكا وتحليل القوى 
المناوالت الروبوتية: النماذج   –تخطيط المسار وأنظمة التحكم ف 

ث ، التحكم الكين ب 
َ
ش
َ
ِ   ، الت

ه  ، اإلدراك الَمرئئ
ِي ، التعلم التشبُّ

َ
ؤ ماتيك  والديناميك   الكينماتيكية والديناميكية ، توافق الذراع ، التحكم الرُّ

 وحيد الشبكة ، التحليل الكينماتيك  للمناوالت المتواز 
 
 
ف  كيُّ
َ
ب الت

ِّ
  الروبوتات  باستخدام الُمَعق

ية باستخدام نظرية الحلزون. التحكم ف 

  األنظمة متعددة الروبوتات  – المتحركة والطائرة 
  الوصالت  – التوليف والتحكم ف 

ات والقوة   – التحكم ف  التحكم عىل تعدد المتغبر

  الروبوت    –والعزم المحسوب  
ورية    – تنفيذ التحكم ف  موضوعات حديثة    – نيع اآلىل   حاالت دراسية من التص   –تطبيقات    –برمجيات ض 

  العهد. 

References: 

• D. Zhang and B. Wei (eds.), Adaptive Control for Robotic Manipulators, Taylor & Francis Group, LLC, 2017. 

• S. Liu and G. Chen, Dynamics and Control of Robotic Manipulators with Contact and Friction, John Wiley & 

Sons Ltd., 2019. 

• A.J. Kurdila and P. Ben-Tzvi, Dynamics and Control of Robotic Systems, John Wiley & Sons Ltd., 2020. 

• A.T. Azar (ed.), Control Systems Design of Bio-Robotics and Bio-Mechatronics with Advanced Applications, 

Elsevier Inc., 2020. 

• S.B. Niku, Introduction to Robotics: Analysis, Control, Applications, 3rd Edition, John Wiley & Sons Ltd., 2020. 

• L. Behera et al., Intelligent Control of Robotic Systems, Taylor & Francis Group, LLC, 2020. 
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PDE734  المقرر اسم  معالجة اإلشارات الرقمية  كود المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

التناظرية والرقمية والمختلطة ، اإلشارات المحددة  اإلشارات: إشارات الزمن المتقطع والزمن المستمر ، اإلشارات    —تأسيسات    –مقدمة  
‘ -إس-والعشوائية ، اإلشارات الدورية وغبر الدورية ، إشارات القدرة والطاقة ، خواص اإلشارات. موجز عن خوارزميات ’دي   – ئر 

‘. تحليل-إس-تحويالت ’فورير‘ لنظم ’دي – تحويالت ’زد‘  – معادالت الفروق  – التحويالت االلتفافية  ‘ -إس-نظم ’دي ئر  نظم   — ئر 
 ) زمن متقطع أو مستمر(  -إس-’دي

ً
ة زمنيا ة غبر المتغبر ‘: نظم الزمن المتقطع ، نظم الزمن المستمر ، النظم الخطية الَسَبِبي  التحليل:    –ئر 

  ’دي
 
دد ف ‘ ، تحويالت ’زد‘ لنظم ’دي-إس-أسس تحليل البر ‘ ، تحويالت ’فورير‘ لنظم ’دي-إس-ئر  ‘ ، توليد  - إس-ئر  واقتطاف واكتشاف  ئر 

   للتشويش. تصميم وتنفيذ المنقيات الرقمية: منقيات االستجابة الن
ابضة  اإلشارات الرقمية ، التنقية ، التنقية التكيفية ، الفصل التهاُينئ

/توازي(. تصميم وتنفيذ محوالت البيانات معالجة    –  المحدودة ، منقيات االستجابة النابضة غبر المحدودة ، توصيل المنقيات )تسلسىل 
ة    –معالجة اإلشارات العشوائية    –اإلشارات متعددة المعدل    الفورية    –معالجة اإلشارات الَسمِعي 

 
التعقيدات    –معالجة اإلشارات الرقمية

  التمثيل الرقم   
 
‘ -إس-تحليالت الدقة والضباطة ل  ’دي  –ف ورية   –ئر    موضوعات حديثة العهد.  –تطبيقات   – عتاديات وبرمجيات ض 

 

References: 

• G. Ruiz and J.A. Michell (eds.), Design and Architectures for Digital Signal Processing, InTech, 2013. 

• R. Woods et al., FPGA-Based Implementation of Signal Processing Systems, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 

Ltd., 2017. 

• W.E. Alexander and C.M. Williams, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and System Design, 

Academic Press, 2017 Elsevier Inc., 2017. 

• J.L. Rojo-Álvarez et al., Digital Signal Processing with Kernel Methods, John Wiley & Sons Ltd., 2018. 

• J. Benesty et al., Fundamentals of Signal Enhancement and Array Signal Processing, John Wiley & Sons 

Singapore Pte. Ltd., 2018. 

• L. Tan and J. Jiang, Digital Signal Processing: Fundamentals and Applications, 3rd Edition, Academic Press, 

Elsevier Inc., 2019. 

• S.I. Abood, Digital Signal Processing: A Primer with MATLAB®, Taylor & Francis Group, LLC, 2020. 
 

PDE741  اسم المقرر  ميكانيكا المواد المركبة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

  الرقائق  -عالقات اإلجهاد  –أساسيات تصميم المواد المركبة وميكانيكا الجوامد    –مقدمة  
المعامالت الفاعلة للرقائق المقواه    –االنفعال ف 

  تحليل السلوك   –متانة الرقائق المقواه باأللياف المتصلة   –باأللياف المتصلة  
تحليل الرقائق متقطعة التقوية   – الحرارى للرقائق -المائئ

االختبارات الميكانيكية للمواد    –تحليل الكسور    –المرن والسلوك الديناميك   -تحليل السلوك اللزج  –تحليل المواد المخلقة من رقائق    –
‘ عمر المواد المركبة  –المركبة ومكوناتها    ميكانيكا المواد المركبة أنظمة االختبار والقيا  –’تقدير وتحسير 

  – الطرق الحسابية  –س ف 
ورية    موضوعات حديثة العهد.   –حاالت دراسية  –تطبيقات   –برمجيات ض 

References: 

• G.J. Dvorak, Micromechanics of Composite Materials, Springer Science + Business Media B.V., 2013. 

• V.V. Vasiliev and E.V. Morozov, Advanced Mechanics of Composite Materials and Structures, 4th Edition, 

Elsevier Ltd., 2018. 

• P.P. Camanho and S.R. Hallett (eds.), Numerical Modelling of Failure in Advanced Composite Materials, 

Woodhead Publishing, Elsevier Ltd., 2015. 

• L.A. Carlsson et al., Experimental Characterization of Advanced Composite Materials, 4th Edition, Taylor & 

Francis Group, LLC, 2014. 

• A.V. Vakhrushev and A. K. Haghi (eds.), Composite Materials Engineering: Modeling and Technology, Apple 

Academic Press, Inc., 2020. 
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PDE742  اسم المقرر  نمذجة وتحليل المواد  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 2 2 - التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 50 - - المقرر 

 المحتوى  

وريات من الرياضيات ، اإلحصاء ،  – مقدمة  بنيات   –موجز عن تصميم المواد  – ميكانيكا األوساط المستمرة ، والديناميكا الحرارية ض 

النماذج    –الميكانيكا الجزيئية للمواد    –ميكانيكا الكم للمواد    –نظم قياس المواد    –الظواهر العشوائية ل خصائص وبنيات المواد    –المواد  

البلورات متعددة   —الطرق متعددة النطاق  –د باستخدام نظرية الكثافة الوظيفية نمذجة الموا  –الذرية للمواد ومفاهيم االستمرارية 

ان الذرى –التشابك والعالقات الذرية  المتصل: أساليب استاتيكية ، أساليب ’درجة الحرارة والديناميكية‘ المحدودة. نمذجة  -االقبر

  والمحاكاه متعددة النطاق الطوىل   المحاك — موضوعات خاصة  –المواد باستخدام طريقة العناض المحدودة 
اه متعددة النطاق الزمن 

امج األساسية    أنظمة المواد الحيوية. البر
 
التطبيقات   –، المحاكاه متعددة النطاق لتشوه وكش البالستيك ، المحاكاة متعددة النطاق ف

ورية   –   موضوعات حديثة العهد.   – تطبيقات   –برمجيات ض 
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• J.W. Rudnicki, Fundamentals of Continuum Mechanics, John Wiley & Sons, Ltd., 2015. 
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Inc., 2016. 

• Öchsner and H. Altenbach (eds.), Properties and Characterization of Modern Materials, Springer Science + 

Business Media Singapore, 2017. 

• R.C. Hibbeler, Mechanics of Materials, 10th Edition in SI Units, R.C. Hibbeler. Published by Pearson 

Education, Inc., 2018. 

• Shabana, Computational continuum mechanics, 3rd Edition, John Wiley & Sons Ltd., 2018. 

• Filimon (ed.), Smart Materials: Integrated Design, Engineering Approaches, and Potential Applications, Apple 

Academic Press, Inc., 2019. 

• Z. Yang, Material Modeling in Finite Element Analysis, Taylor & Francis Group, LLC, 2020. 

• W. Andreoni and S. Yip (eds.), Handbook of Materials Modeling—Applications: Current and Emerging 

Materials, 2nd Edition, Springer Nature Switzerland AG, 2020. 
 

PDE751  اسم المقرر  التكاملية العالية سباكة القوالب ذات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عملي  ساعات   محاض 

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال البر درجات   

 50 25 25 - المقرر 

 المحتوى  

عمليات االتزان   –تشكيل المعادن النصف صلبة  – العرص سباكة  – سباكة القوالب بالتفري    غ  –شيان المعدن المنصهر  – مقدمة 

عمليات التكامل لألجزاء باستخدام سباكة القوالب ذات   –ماكينات سباكة القوالب ذات التكاملية العالية  –الحراري وتزليج القوالب 

  سباكة القوالب ذات التكاملية العالية التطور  – جودة ومحاكاة عمليات سباكة القوالب ذات التكاملية العالية  –التكاملية العالية 
  – ف 

ورية    موضوعات حديثة العهد.   –حاالت دراسية  –تطبيقات   –برمجيات ض 
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• Z. Lipnicki, Dynamics of Liquid Solidification: Thermal Resistance of Contact Layer, Springer International 

Publishing AG, 2017. 

• D.G. Eskin and J. Mi (eds.), Solidification Processing of Metallic Alloys under External Fields, Springer Nature 
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 209 الباب التاسع: قسم هندسة الغزل والنسيج 

 

 برنامج دبلومة هندسة الغزل والنسيج 
 تخصص هندسة الغزل والنسيج 

نامج   وصف البر

نامج دبلومة هندسةةةةةةةةةةةةة الغزل      والنسةةةةةةةةةةةةيج هو الهدف العام لبر
ن بالمعرفة المتخصةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةة  ن الغزل  هندسةةةةةةةةةةةةة  تزويد الخريجي 

   النسيج للحصول وهندسة
 .الغزل والنسيج  ةصناععىل عمل  ن

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

  الدبلومات العليا   لخريجر   الجدارات العامةباإلضةةةةةةةةةةةةةافة    
هندس            ة الغزل   دبلومة  خريةةةةجالهندسةةةةةةةةةةةةةة    ج       و      ن

 :عىل قادًرا  والنسيج

ات والخيوق وا قمشةةةةةة النسةةةةةيج لت  ي    .1 تقنيات المناسةةةةةبة لت لير المنتجات الالتعرف عىل تركي  وخواص الشةةةةةعب 
 .النهائية

  الت نولوجيا    ربط .2
  بالت ورات  المنسوجات   تشغيل  الحديثة  ن

 التشغيل والمنتجات  عمليات     الماكينات  الخامات   ن
 .النهائية

 والنسيجبرنامج دبلومة هندسة الغزل  

يكو و الهندسة تخصص    جاهزة المالبس ال بر

نامج   وصف البر

ي و    ق اعات الب 
  هندسةةة الغزل والنسةةيج  وخاصةةة  ن

ن بالمعرفة المتخصةةصةةة  ن نامج هو تزويد الخريجي  الهدف العام للبر
  صناعة الغزل 

 .ذات الصلة النسيجو والمالبس الجاهزة للحصول عىل عمل  ن

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

  الدبلومات العليا    لخريجر   جدارات العامةالباإلضةةةةةةةةةةةافة     
يكو دبلومة    هندسةةةةةةةةةةةة    ج       و  خريةةةةجال   ن هندس          ة البر

 :قادًرا عىل جاهزةال والمالبس

  ت  ي   .1
ي و وت نولوجيا المالبس  المعارف  ن   الب 

 .عىل مشاكل التصنيع ووضع الحلول فالتعر   ن
ي و / المالبس مع الماكينات لتصنيع  تقنياتدمج  .2  .المت ورةمنتجات الالب 

 الغزل والنسيجبرنامج دبلومة هندسة 

 تخصص هندسة المنسوجات الوظيفية 

نامج   وصف البر

  هنةدسةةةةةةةةةةةةةةةةة الغزل 
ن بةالمعرفةة المتخصةةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةةة  ن نةامج هو تزويةد الخريجي    ق ةا   والنسةةةةةةةةةةةةةةةيج الهةدف العةام للبر

وخةاصةةةةةةةةةةةةةةةةة  ن
  صناعة الغزل الوظيفية للحصولالمنسوجات 

 .النسيج ذات الصلةو  عىل عمل  ن

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

  الهنةةدسةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةدبلومةةات العليةةا  لخريجر   جةةدارات العةةامةةةالبةةاإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةافةةة    
هن  دس               ة دبلوم  ة     جةة       و  خريةةةةج  ن

 :قادًرا عىل المنسوجات الوظيفية

 . ت  ي  مبادئ و سالي  وتقنيات تصنيع المنسوجات إلنتاج المنسوجات الوظيفية .1
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2.    
  بةالت ورات   الوظيفيةةالمنسةةةةةةةةةةةةةةةوجةات   انتةاجربط الت نولوجيةا الحةديثةة  ن

عمليةات التشةةةةةةةةةةةةةةةغيةل  الخةامةات  المةاكينةات   ن
 .النهائية المنتجاتو 

  برنامج ماجستبر العلوم الهندسية 
 
 هندسة الغزل والنسيج ف

نامج   وصف البر

  هندسة المنسوجات هو ت لير  مكانات ال ال  البحثية   التقنية والتحليلية الالزمة  
الهدف من ماجستب  العلوم  ن

 .لتصميم منتجات وعمليات جد دة

 جدارات خري    ج برنامج الماجستبر 
 

  الماجستب    لخريجر   جدارات العامةالباإلضافة    
 سيجلنماجستبر هندسة الغزل واالهندسة   ج       و  خريةةةةج   ن

 :قادًرا عىل
 
ن .  .1   معي 

 ت لير المهارات لتحد د وتحليل الخامات وطرق اإلنتاج المناسبة لمنتج نهائ 

ات والمهارات إلجراء عمليات تقييم جودة المنتجات النسيجية  .2  .تنمية الخبر
 

  برنامج دكتوراة الفلسفة 
 
 هندسة الغزل والنسيج ف

نامج   وصف البر

  الهدف من برنامج دكتوراه 
ن النظرية   الفلسفة  ن هندسة الغزل والنسيج هو تأهيل مهندس  النسيج الذين  جمعو  بي 

   ختارونها
  المهن الت 

 .والممارسة والبحث العلم  وت  ي  المعرفة  ن

 جدارات خري    ج برنامج الدكتوراه

   دكتوراة الفلسةةةةةةةةةةةةةفة  جدارات العامة لخريجر  الباإلضةةةةةةةةةةةةةافة     
  دكتوراة الفلس            فة  الهندسةةةةةةةةةةةةةة   ج       و  خريجر     ن

 
 ف

 :قادرين عىل هندسة الغزل والنسيج

ن  .1 ن فعالي   .      ونوا باحثي 
  المجال الذي  ختارونه .2

ن  ن في 
 .      ونوا محب 
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 (500)قائمة بمقررات المستوى 

رر
مق
 ال
ود
ك

 

 اسم المقرر

 ساعات التدريس

دة
تم
مع
ت 
عا
سا

 

ل 
حم
ال

س  
درا
ال

 
  
 ال
لل

(S
W

L)
 

 
حا
مت
ال
ن ا
زم

 
ئ   
ها
لن
ا

 

 توزيةةةةع الدرجات

ت
ا
 

ض
حا
م

 

ن
ري
ما
ت

 

ل  
عم

 

ل
صا

الت
ت ا

عا
سا

 

م 
ر

ب
 ال
ل
ما
أع

 

ل  
عم

 /  
ي
فو
ش

 

ن 
حا
مت
ا

ي
ير
حر

ت
 

وع
جم

لم
ا

 

TXE511 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 طرق غزل حديثه 

TXE512  100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 تنظيم مصانع غزل 

TXE513  100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 تكنولوجيا غزل الياف صناعية 

TXE514  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 تصميم ماكينات غزل 

TXE515 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2   ميكانيكا الخيوط المزوية 

TXE516 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 خيوط حياكة 

TXE521 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 طرق نسيج غبر تقليدية 

TXE522  100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 تنظيم مصانع نسيج 

TXE523  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 تصميم ماكينات نسيج 

TXE524 
النمذجة الرياضية لألقمشة 

 المنسوجة
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

TXE531 
تخطيط مصانع تريكو ومالبس 

 جاهزة 
2 2 0 4 3 8 3 30 20 50 100 

TXE532  يكو والمالبس  100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 ماكينات تصنيع البر

TXE533  يكو   البر
 
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نمذجه رياضية ف

TXE534 
ضبط جودة إنتاج تريكو ومالبس 

 جاهزة 
2 2 0 4 3 8 3 30 20 50 100 

TXE535 
يكو وغرز  تراكيب أقمشة البر

 الحياكة 
2 2 0 4 3 8 3 30 20 50 100 

TXE536 يكو  100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 تجهبر  أقمشة البر

TXE541 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 كيمياء البوليمرات 

TXE542   100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 ألياف األداء العال 

TXE543    100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 تشغيل بوليمرات 

TXE544 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 مواد مركبة 

TXE545  100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 تجهبر  وتغطية األسطح 

TXE546  100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 تطوير وتصميم منتجات جديدة 

TXE547 
تقنيات النانو والصناعات 

 النسيجية 
2 2 0 4 3 8 3 30 20 50 100 

TXE548  100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 منسوجات وظيفية 

TXE549 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 النسجيات الذكية 

TXE551 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 تكنولوجيا تجهبر  منسوجات 

TXE561  100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 االحصائيةضبط جودة 

TXE562 ( 1اقتصاديات غزل ونسيج) 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 
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 (600)قائمة بمقررات المستوى 
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 اسم المقرر

 ساعات التدريس
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  ت
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TXE611 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2  حديثة غزل طرق 

TXE621 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2  متقدم نسيج طرق 

TXE622   100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 تكنولوجيا انتاج السجاد 

TXE631 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 جاهزة  ومالبس تريكو  اقتصاديات 

TXE651  100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2  تجهبر  منسوجات تكنولوجيا 

TXE652 معالجة المنسوجات  
 
 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 التطورات ف

TXE653 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ومحاكاة النسجيات نمذجة 

TXE654 100 50 0 50 3 10 3 4 0 2 2  مختارة موضوعات 

TXE655 وع    مشر
   بحث 

 100 -   **  05 50 - 10 3 4 0 2 2 *تطبيقر

TXE661 احصاء   
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 متقدم  تطبيقر

TXE662 100 50 20 30 3 8 4 4 2 0 2 وبرمجة  حاسب تطبيقات 

TXE663 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2    إدارة الجودة 

TXE664 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 ( 2) ونسيج غزل اقتصاديات 

TXE665 100 50 20 30 3 8 3 4 0 2 2 ومقاييس مواصفات 

 مقررات إجبارية *

**  Discussion 
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   الفلسفة لدكتوراه( 700)قائمة بمقررات المستوى 
 
 والنسيج  الغزل هندسة ف

رر
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ك
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TXE741  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 تكنولوجيا النانو وتغطية المنسوجات 

TXE742   
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المنسوجات العالية األداء الوظيق 

TXE743  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 متقدمة مواد مركبة 

TXE751 
تحليل وتصميم أنظمة تكوين الخيوط  

 واألقمشة
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

TXE752  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 تقييم المنسوجات 

TXE753 
ميكانيكا عمليات اإلنتاج المتقدمة 

ات    للشعبر
كيب البنائ   والبر

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

TXE754 
  صناعة الغزل  

 
اإلدارة البيئية ف

 والنسيج
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

TXE755 
كات الغزل ترشيد الطاقة  والكفاءة بشر

 والنسيج
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

TXE756 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 إدارة اإلنتاج بمصانع الغزل والنسيج 

TXE761 
  المعالجات الرطبة،  

 
التطورات ف

 األلوان والتصميم  
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

TXE762 
   
 
ونيات ووسائل التحكم ف اإللكبر

 صناعة الغزل والنسيج  
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

TXE763 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التكاليف وصياغة المشاري    ع وتقييمها 
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 وصف مخترص لمحتوي المقررات

 ( 500)المستوى 

TXE511  اسم المقرر  طرق غزل حديثة  كود المقرر 

 معتمدةساعات  3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 03  50 

 المحتوى  
الخةةامةةات  – هميةةة  نظمةةة الغزل المختلفةةة  – سةةةةةةةةةةةةةةةس ت لين الخيط  –مقةةدمةةة عن  نظمةةة الغزل التقليةةد ةةة و الحةةديثةةة 

رس  التشةةةةةةةةةةغيل و العالقة بمراحل الغزل    الت ورات الحديثة  ن الغزل الحلل  و غزل الوتور     –الداخلة  ن التشةةةةةةةةةةغيل 
وسةةةةةةةةةةةةةةةتاتي   مات   –  نظمة الغزل الحديثة و الم ورة :الغزل االلكب   البر

مات الكاذبة   –الغزل ذائ  عمليات الغزل ذات البر
الغزل  -  (MJS)الغرل بةةاسةةةةةةةةةةةةةةةتخةةدام المرد  االجوف   الغزل بةةاالحتكةةائ الغزل بةةالتيةةارات الهوائيةةة  –غزل االتوليفلر  –

و   الغزل المدمج   ريب    (AVS)بالدومات   صةقة  ال وتي س زنرسة    الغزل باسةتخدام المواد الال   –سةوز    – غزل السةب 
ن  نظمة الغزل. –بدو  برمات   –  الغزل بالمجال المغناطيىس    مقارنة بي 

References: 
- Advances in Filament Yarn Spinning of Textiles and Polymers ,Editor: Dong Zhang ,28th 

January 2014 
- Advances in Yarn Spinning Technology ,Editor: C A Lawrence ,27th September 2010 , 

- Spinnovation , publ. by Sussen Germany, http://www.rieter .com 
 

TXE512  اسم المقرر  تنظيم مصانع غزل  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الكلية الدرجات  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
خ ط الغزل و  – سةةةةس مت لبات و اعتبارات تنظيم مصةةةةانع الغزل   ر ، المال  الموقع   مواصةةةةفات و تركي  المبائن  

و     –االنتاج  تقييم العمل  ن مصةةانع الغزل و   -مناولة الموادانسةةياب و  –تخ يط ووضةةع االالت و المعدات   ن  المرسةة 
توزيةةةةع العمالة و تحميل االنتاج   ت يف و ترطي  المصةانع   التهلية  االضةاءة  الوا  الحوائد و السةقوف   الاةوضةاء   

تخ يط   توفب  ال اقة الكهربية   الوقود و البخار و كفاءة استخدام ال اقة بمصانع الغزل و ترشيدها    ادارة المصانع  
وعات التوسةةةةةةةةةةع  ن االنتاج  ترتي  االالت و المعدات و توزيعها   تقدير و  –قيا، العمل و تحد د المسةةةةةةةةةة وليات    –مرسةةةةةةةةةة 

 حساب تكاليف االنتاج  تحليل التكاليف

References: 
- Advances in Filament Yarn Spinning of Textiles and Polymers ,Editor: Dong Zhang ,28th 

January 2014  

- How to Spin: From Choosing a Spinning Wheel to Making Yarn ,Beth Smith ,2016 ,Storey 
Publishing 

 
  

http://www.rieter/
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TXE513  اسم المقرر  ت نولوجيا غزل  لياف صناعية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
الغزل ، غزلها طرق ، التكوين ثنائية االلياف ، المخلقة االلياف ، التحويلية االلياف    تقنيات الغزل لأللياف الصناعية

ات .   النانوية االلياف خواص ، الكهروستتتتتاتي   ات الصةةةةناعية بمصةةةةانع غزل الق ن والصةةةةوف  متغب   همية غزل الشةةةةعب 
ات  ن خواص الشةةعب      العالقة بي 

ات وعالقاتها باالسةةتخدام النهائ  ات للغزل   خواص الشةةعب  ات   قابلية الشةةعب  الشةةعب 
  والغزل ذات ال رف المفتل  والغزل بةةةا

الحتكةةةائ الصةةةةةةةةةةةةةةةنةةةاعيةةةة وخواص الخيوق وجودتهةةةا عىل مةةةاكينةةةات الغزل الحلل 
ات الصةةةةةةةناعية  ات عىل عمليات التشةةةةةةةغيل. خلط الشةةةةةةةعب  ن الشةةةةةةةعب  ات وتجهب  والتيارات الهوائية.  همية تحاةةةةةةةب  الشةةةةةةةعب 

ة    ات الصةةةناعية القصةةةب    تناسةةة  الشةةةعب 
ات ال  يعية   ظروف التشةةةغيل الت  { بمصةةةانع غزل الق ن.  هم SSFبالشةةةعب 

  تحدث  ثناء تشغيل ا لياف الصناعية ا
ة   المشكالت الت   { بمصانع الغزل وكيفية التخلص منها.   SSFلقصب 

References: 
- Advances in Filament Yarn Spinning of Textiles and Polymers ,Editor: Dong Zhang ,28th 

January 2014 
 

TXE514  اسم المقرر  تصميم ماكينات غزل  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
ة. تصةةةةةةةميم الفالتر بخ وق  تصةةةةةةةميم ماةةةةةةةارب التفتيم الحديثة   تصةةةةةةةميم ال نابب  المخروطية بماكينة التغذ ة المبارس 

الغبةةار  تصةةةةةةةةةةةةةةةميم الفالتس بمةةاكينةةة الكرد ذات اإلنتةةاجيةةة العةةاليةةة   تصةةةةةةةةةةةةةةةميم  جهزة التفتيم والتنظيف و مةةاكن تجميع 
السح    الدرافيل السفلية والعللية  ا حمال وال اقة الم للبة {  تصميم الفانو، وحركة الرص وجهاز بناء ال لبينة 

   تصةةميم جهاز السةةح  و 
م   تصةةميم الحلقة والدبلة بماكينة الغزل الحلل  جهاز بناء ال لبينة  بماكينة الغزل ماكينة البر

كي        تصةةةةةةةةميم المراد    الب 
ازات {     وتأثب  التصةةةةةةةةميم لمجزاء المختلفة عىل    –الرص   –السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرعة    –الحلل 

ن  االهب 
 .استهالئ ال اقة

References: 
- Automation in Textile Machinery: Instrumentation and Control System Design Principles ,L. 

Ashok Kumar, M Senthil kumar ,43194 ,CRC Press, 2018 
 

TXE515  اسم المقرر  ميكانيكا الخيوق المزوية    كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
مةةات الحيةةةمقةةدمةةة   تواز  االلتواء    م لخيوق الغزل الحلل  وخيوق غزل ال رف المفتل  والخيوق  البر   منحتن البر

ات هجرة المغزولة ب ريقة نفث الهواء كيب طبقا الخيوط تصتيي  ، الشتيرا  ، اليستبة ، الزوى عملية من الهدف ، للرر
ومتيتتتتد  طرفيا   من المزوى الخيط ، والمتتتتتانتتتتة الزوى برمتتتتات ، المزوى الخيط / المفر  الخيط برمتتتتات عتتتتد  بيا   
الزوى ماكينات عىل االزوى ، المزركشتتتتتتتة الخيوط زوى ، الحلقر  الغزل ماكينات عىل الزوى : الزوى طرق ، االطراف 

  اثنيا  .
ات وتأثرا  المزوية الخيوط خواص ، واحد ف   عليها التشغيل متغرا
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References: 
- Schwartz, P. (Ed.). (2019). Structure and mechanics of textile fibre assemblies. Woodhead 

publishing. 

- Theory of Structure and Mechanics of Fibrous Assemblies,  04 Jun 2015, Publisher Woodhead 
Publishing India Pvt Ltd, New Delhi, India, ISBN10 8190800175.  

 

TXE516  اسم المقرر  خيوق حياكة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م عمال   الب  تحريري امتحا    درجات  

 50 30 0 20 المقرر 

 المحتوى  
 –خيوق ذات القلة   – نظمةة مقةاسةةةةةةةةةةةةةةةةات خيوق الحيةاكةة. تصةةةةةةةةةةةةةةةنيف خيوق الحيةاكةة:  نوا  الخيوق  خيوق مغزولةة 

مات   –نمر الخيوق    –الفيلمنت    كي  ال نائ  للخيط    –البر االسةةةةتخدامات النموذجية للخيوق. خواص   –الخامة   –الب 
مات   –متانة واسةةةةةةةةةةةةةةت الة الخيوق    –خيوق الحياكة القياسةةةةةةةةةةةةةةية: نمر الخيوق   المرونة.   –االنكماش   –الق ر   –اتزا  البر

ات  –التواف  اللوئن  –جودة الغرز  –المت لبةةةات ا سةةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةيةةةة  ن خيوق الحيةةةاكةةةة: قةةةابليةةةة الحيةةةاكةةةة  خواص الشةةةةةةةةةةةةةةةعب 
المشةةةةةةةةةمعة   –الممررسة   –الحياكة الق نية  الناعمة   انوا  خيوق   .سةةةةةةةةةلوئ الخيوق  ثناء الحياكة  –المسةةةةةةةةةتخدمة فيها  

ات   –طرق  نتاج الخيوق: المرحلة ا و : تصةةنيع الخيوق بأنواعها المختلفة    -واسةةتخدامات الخيوق الق نية  تحاةةب 
 –تةةةدوير المقةةةاطع  –التنعيم . المرحلةةةة الثةةةانيةةةة:  ث يةةةت ال ول  –حري  اللبرة  –الزوى والتةةةدوير  –الخيوق  الت  ي  

 لف الخيوق .  –المعالجة النهائية  –التث يت  –الصباغة 

References: 
- Sewing for Fashion Designers ,Annete Fischer ,2015 ,Laurence King Publishing 

 

TXE521  اسم المقرر  طرق نسيج غب  تقليد ة كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
. ا نوا  المختلفةة لمنوال الغب  تقليةد ةة. ال رق المختلفةة   م وكيةة ا وتومةاتي يةةال ا نوال الانوال النسةةةةةةةةةةةةةةةيج الةدائريةة  

ائط   ا قمشةةةةةة الاةةةةةيقة    - لنسةةةةةيج اللبريات ر ال رق المختلفة إلنتاج المنسةةةةةوجات الاةةةةةيقة والرسةةةةة 
 حدث الت ورات  ن

يج مبادئ وطرق تصةةميم نسةة   -  . طرق  نتاج الجاكارد بالحاسةةوب  والت  يقات المختلفة لمقمشةةة الماةةفرة والمنسةةوجة
الحرف اليةدويةة  - . طرق  نتةاج السةةةةةةةةةةةةةةةجةاد والموكيةت التصةةةةةةةةةةةةةةةميم الرقم  الهيكىل  لمنسةةةةةةةةةةةةةةةوجةات الجةاكةار  -الجةاكةار الرقم   

 نتاج اللباد   -والمنتجات ذات الصلة ؛ نسج  كسمينسب  نسج ا سالئ. نسج وجًها لوجه ؛ السجاد المنسلج المس م  
 . اإلبرة. طرق  خرى لصناعة السجاد 

References: 
- Recent Developments in Braiding and Narrow Weaving ,Yordan Kyosev  ,2016 ,Springer 

International Publishing 

- Handbook of Weaving, Sabit Adanur, CRC Press, Jul 17, 2019 - Technology & Engineering - 448 
pages. 

 
  

https://www.bookdepository.com/publishers/Woodhead-Publishing-India-Pvt-Ltd
https://www.bookdepository.com/publishers/Woodhead-Publishing-India-Pvt-Ltd
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sabit+Adanur%22
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Technology+%26+Engineering%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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TXE522  اسم المقرر  تنظيم مصانع نسيج  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
تخ يط اإلنتاج ردورة اإلنتاج رتخ يط العمليات ر سةةةةةةةةةةةس تخ يط مصةةةةةةةةةةةانع النسةةةةةةةةةةةيج الحديثة   اختيار عملية   هداف 

ر التهلية رتوزيةةةةع اآلالت والمعدات ر تحد د وسةةةةةةةةةائل   وتوزيعها  موقع المصةةةةةةةةةنع رتحد د المسةةةةةةةةةاحات رالمبائن ر اإلضةةةةةةةةةاءة
تحد د االحتياجات من اآلالت والمعدات ومواصةةةةةةةةةةةةةفاتهار ا فرادر     المت لبات الت نولوجيا لإلنتاج.   والتوصةةةةةةةةةةةةةيل النقل

يةد   والت ييفر توليةد البخةار. تقةدير والتهليةة  الخةامةات والمواد المسةةةةةةةةةةةةةةةاعةدةر ال ةاقةة الالزمةة للتشةةةةةةةةةةةةةةةغيةل واإلضةةةةةةةةةةةةةةةاءة والتبر
ات والنسةةةةةيوالخامات  وحسةةةةةاب تكاليف اإلنتاج وا جور وتحميل العمالة  مراحل التحاةةةةةب 

تحد د ج و . دراسةةةةةة الفاقد  ن
 االنتفا  من المواد. نس  

References: 
- Woven Fabric Structure Design and Product Planning, J. Hayavadana,42018, CRC Press, 2016 

 

TXE523  اسم المقرر  تصميم ماكينات نسيج كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
 وميكانزمات  . ميكانيكا التقليد ة والحديثة.  مبادئ تصةةةةةةةةةةةةةميم ا نوال  بأنواعها المتعددة  القذف عملية  نظرية وتصةةةةةةةةةةةةةميم

العمليات ا سةةةةاسةةةةية للنسةةةةيج . تصةةةةميم ا عمدة بماكينة النسةةةةيج ر تصةةةةميم  جهزة فتم النفس . تصةةةةميم  جهزة القذف. 
سح  و ط  القماش ر تصميم  جهزة تنظيم الشدد عىل النول و التحكم فيه . التحليل النظري و عملية  تصميم  جهزة  

و،    -  لفرملة عىل النولالتحليل النظري ل  -لميكانزمات القذف  ميكانيكا  -تصةةةةةةةميم السةةةةةةةيور الناقلة    -تصةةةةةةةميم عل  الب 
 ميكانيكا الحواف والمقصات.  - جهزة الرفع 

References: 
- Handbook of Weaving, Sabit Adanur, CRC Press, Jul 17, 2019 - Technology & Engineering - 448 

pages. 

- Joseph E. Shigley, Charles R. Mischke and Thomas H. Brown Jr,.Standard Handbook of Machine 

Design, McGraw-Hill Education; 3rd edition, ISBN-10: 0071441646, 2004. 
 

TXE524  المنسوجة النمذجة الرياضية لمقمشة كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م عمال   الب  تحريري امتحا     

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
ن    تأثب  ال ول العائم عىل   –التبادل التجاعدى  –متوسةةةةةةةةةةةةةط ال ول العائم والتداخل ا ق ةةةةةةةةةةةةة   –القماش السةةةةةةةةةةةةةاده المب 
ن   -حسةةةةةةةةةاب الخصةةةةةةةةةائص ا بعاد ة لمقمشةةةةةةةةةة بواسةةةةةةةةة ة برامج الكم يوتر  –خصةةةةةةةةةائص ا قمشةةةةةةةةةة  العالقة ا سةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية بي 

ن ت لين النسةةةةةةةج الخواص ال نائية   الهياكل الم دسةةةةةةةة   التن   بخصةةةةةةةائص النسةةةةةةةيج    ات الهندسةةةةةةةية   العالقة بي  المتغب 
و هميته   ت  ي  النموذج معامل تغ ية المنسةوجات االق ة      النوىع للمنسةلجمعامل تغ ية المنسةوجات   الحجم  

اتالهندس    حسةةةةةةةةاب  ن   النسةةةةةةةةيج متغب  ات  حد قابلية النسةةةةةةةةيج   العالقة بي      حسةةةةةةةةاب متغب 
النسةةةةةةةةيج للمق ع العر ن

  القماش لمنسوجات مختلفةالدائري 
   التجعد  ن

 

https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sabit+Adanur%22
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Technology+%26+Engineering%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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References: 
- Simulation in textile technology: Theory and applications    Edited by D. Veit  A volume in 

Woodhead Publishing Series in Textiles, Book • 2012 
- Modeling and predicting textile behavior Edited by X. Chen Woodhead Publishing 2010 

- Modeling of Woven Fabrics Geometry and Properties, B. K. Behera, Jiri Militky, Rajesh Mishra 
and Dana Kremenakova, 2012, DOI: 10.5772/38723 

 

TXE531  اسم المقرر  تخ يط مصانع تري و ومالبس جاهزة   كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
ي و بأنواعها   ي و والمالبس    –الهيكل ال نائ  لمصةةةانع الب  ي و  –ا قسةةةام االنتاجية داخل مصةةةانع الب  الخ ط اإلنتاجية لب 

ي و السةةةةةةةةةةةةةةةةداء  –مسةةةةةةةةةةةةةةةت يةةل   -اللحمةةه  دائرى    لصةةةةةةةةةةةةةةةنةةاعةةة المالبس  -الخ ط االنتةةاجيةةة لب 
الق ةةاعةةات  –الهيكةةل ال نةةائ 

  صةةةةةةةةةةةةةةةنةاعةة المالبس  طبقةا لنل  المود ةل 
تنظيم مصةةةةةةةةةةةةةةةةانع  –تخ يط وتنظيم اإلنتةاج  –و معةدل التغب     –المختلفةة  ن
تقليةل  –قيةا، اآلداء  –مواصةةةةةةةةةةةةةةةفةات و مقةاييس  –التوجيةه  –العمةالةة  –التخ يط التنظيم   – سةةةةةةةةةةةةةةةس اإلدارة   –المالبس

مراقبة  –و المخزو     والشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءال يع   –النواح  اإلدارية   –النواح  المالية   –التسةةةةلي    –االنحرافات .  قسةةةةام التصةةةةميم  
ي و و المالبس –التخ يط و اإلنتاج   .دراسة ت  يقية لمصانع الب 

References: 
- R. Rathinamoorthy & R. Surjit "Apparel Machinery and Equipments", Woodhead Publishing, 

2015. 

- David J. Spencer, "Knitting Technology", PERGAMON Press, 2014. 
 

TXE532  ي و والمالبس   المقرر كود  اسم المقرر  ماكينات تصنيع الب 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب  درجات  

 50 30 0 20 المقرر 

 المحتوى  
ي و المسةةةةةةةة حة  لحمه    –تري و اللحمة المسةةةةةةةةتديرة  ا نوا  ا سةةةةةةةةاسةةةةةةةةية للماكينات   ماكينات    –سةةةةةةةةداء     -ماكينات الب 

ن ماكينات تري و السةةداء واللحمة   ي و    –اإلختالف بي  ي و ا سةةاسةةية  ن ماكينات الب  ميكاني ية ت لين الغرز.  –عناض الب 
ي و    –   نوا  ماكينات الفرد   ماكينات فرد ا قمشةةةةةةةةةةةةةةةة  –ماكينات فحص ا قمشةةةةةةةةةةةةةةةة   -الت ورات الحديثة  ن ماكينات الب 

الاةةةبعات   –المنشةةةار   –الدائرى    –معدات قص ا قمشةةةة   المقص الر س   –معدات الفرد . ماكينات فحص ا قمشةةةة  
لية    –المثاقي      – ن ماكينات الحياكة   –ماكينات الحياكة الصةةةةةناعية  –ماكينات حياكة ا قمشةةةةةة  ماكينات الحياكة المبن

كي  النهائ  لمزياء   –ات تركي  الزراير  ماكين –ذو الحاسةةةةةةةةةةة  اآل     ن  نوا    -ماكينات التع  ة –ماكينات الب  المقارنة بي 
  مكانيات التصنيع والت لير.  –دراسة هندسة تش يل المالبس  –ماكينات 

References: 
- R. Rathinamoorthy & Mr. R. Surjit, "Apparel Machinery and Equipments ", Woodhead 

Publishing, 2015. 

- David J. Spencer, "Knitting Technology", PERGAMON Press, 2014. 
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TXE533  ي و   كود المقرر   الب 
 اسم المقرر  نمذجه رياضية  ن

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب  درجات  

 50 50 0 0 المقرر 

 المحتوى  
ي و   –سةم  القماش   –وز  المب  المربةةع    –طول الغرزة   – كثافة الصةفوف وا عمدة    الخصةائص الهندسةية  قمشةة الب 

ي و المختلفة   – حلزونية االقمشةةةةةة  ي و    -النماذج الرياضةةةةةية المتنوعة لغرز الب  دراسةةةةةة  –الهندسةةةةةة الفراغية  قمشةةةةةة الب 
ي و   ي و    –اتزا   قمشةةةةةة الب  دراسةةةةةة   –الواقعة عىل االبر  ثناء الرفع والخفض تحليل االجهادات   –ثبات  بعاد  قمشةةةةةة الب 

ي و  ن الخيوق و جزاء ماكينات الب  ي و  – القوى والتفاعل بي   . حساب القوى الالزمة إلنشاء الب 

 
References: 
- David J. Spencer, "Knitting Technology", PERGAMON Press, 2014. 

- S C Ray, "Fundamentals and Advances in Knitting Technology", Woodhead Publishing, 2012. 
 

TXE534  اسم المقرر  ضبط جودة  نتاج تري و ومالبس جاهزة   كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
امج الجودة  – هميةةة الجودة  ي و  جودة منتجةةاتمراقبةةة  -دليةةل  رشةةةةةةةةةةةةةةةةةادي إلدارة الجودة  –العنةةاض الرئيسةةةةةةةةةةةةةةةيةةة لبر الب 

 /    واخرى  -التملج    –خط االبر  – الثق    فحص ا قمشةةةةةةة / توصةةةةةةيف وتصةةةةةةنيف عيوب ا قمشةةةةةةة     نظمة  -والمالبس  
   
   –مراقبةة الجودة  ن مراحةل الفحص / مراقبةة الجودة  ثنةاء التشةةةةةةةةةةةةةةةغيةل واإلنتةاج. الفحص النهةائ 

التصةةةةةةةةةةةةةةةميم اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةائ 
. التحكم  ن الجودة  ثنةاء التصةةةةةةةةةةةةةةةنيع   

  موضةةةةةةةةةةةةةةةوعةات متقةدمةة  اختيةار  -النهةائ 
ي و والمالبس  ن تقنيةات  –  مجةال جودة الب 

 وب آنيا عىل الماكينات  ثناء االنتاج. التعرف عىل العي –تحليل العيوب بواس ة تحليل الصور 

References: 
- Stanley Bernard Brahams, "The Fundamentals of Quality Assurance in the Textile Industry", CRC 

Press, 2016. 
 

TXE535  ي و وغرز الحياكة كود المقرر  اسم المقرر   تراكي   قمشة الب 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
ي و  سةداء ولحمه   اكي  ا سةاسةية  قمشةة الب  ي و    –الب  اكي  المتقدمة  قمشةة الب  المت لبات ا سةاسةية إلنتاج   –الب 
اكي  المتقدمه  ا قمشةةةةةةةةةةةةة المزودة باللي را   ا قمشةةةةةةةةةةةةة المزودة با قالم   –ال ي يه    –الميلتو     –ا قمشةةةةةةةةةةةةة اللبرية  –الب 

اكي  - العرضية   ي و المختلفة   ساسية ومتقدمه   –  المختلفة  دورة ت لين الغرز والب   – التحليل االنشائ   قمشة الب 
السمات   –الغرز المختلفة لغرز الحياكة  ا نوا     -المت لبات الالزمة  ن ماكينات الحياكة إلنتاج غرز الحياكة المختلفة  

 التحليل االنشائ  لغرز الحياكة.  –المشتقات   –

References: 
- M.Parthiban, M.R.Srikrishnan, P.Kandhavadivu, "Sustainability in Fashion and Apparels", 

Woodhead Publishing, 2017. 

- David J. Spencer, "Knitting Technology", PERGAMON Press, 2014. 
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TXE536  ي و كود المقرر ن  قمشة الب   اسم المقرر  تجهب 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
ي و   لصةةباغةال رق المختلفة   ها عىل خصةةائص االقمشةةة   – قمشةةة الب  ي و المختلفة وتأثب 

  -ماكينات صةةباغة  قمشةةة الب 
ي و   ن  قمشةةةة الب  طرق فتم   –  المختلفةطرق التجفيف   –ر القماش  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة طرق عصةةة   –المراحل والعمليات المختلفة لتجهب 

ها عىل خصةةةائص ا قمشةةةة المنتجة   ي و ا  –العرض والتث يت الحرارى المختلفة وتأثب  ن  قمشةةةة الب  لمنتجة بخيوق تجهب 
ي و.  الحديثةال رق  –م اطية  ن  قمشة الب   تجهب 

  ن

References: 
- N. N. Mahapatra, "Textile Dyes", Woodhead Publishing, 2016. 

- M. L. Gulrajani, "Advances in the Dyeing and Finishing of Technical Textiles", Woodhead 
Publishing, 2013. 

 

TXE541  اسم المقرر  كيمياء ال وليمرات المقرر كود 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
  المحلول   تحليل 

  الحالة  مقدمة ومفاهيم  ساسية ال وليمرات  ن
ال وليمر: تحد د الكتلة المولية   ال وليمرات  ن

الصلبة  ال وليمرات المتبلورة جزئًيا   ال وليمرات غب  المتبلورة   انتقال الزجاج والبلورة   ال وليمرات كمواد   تقنيات 
رة التنسيقية   بلمرة فتم الحلقة    البلمرة والحركية   البلمرة خ وة النمو   البلمرة الراد كالية   ا يونية البلمرة   البلم

  تنتجها بلمرة النمو المتسلسل   الكيمياء مع ال وليمرات   عمليات البلمرة  
كة   ال وليمرات المهمة الت  البلمرة المشب 

    ساسيات معالجة البالستي    اللدائن المرنة   ال وليمرات الوظيفية   ال وليمرات البلورية السا
ً
ئلة  ذات الصلة صناعيا

  علوم ال وليمر 
   ال وليمرات وال ي ة   االتجاهات الحالية  ن

References: 
- Koltzenburg, Sebastian, Michael Maskos, and Oskar Nuyken. Polymer Chemistry. Berlin, 

Germany:: Springer, 2017. 
 

TXE542  اسم المقرر   لياف ا داء العا    كود المقرر 

 معتمدةساعات  3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
يائية   الحصةةةةةول عىل  لياف   ن الكربو  مقدمة   تقنيات الغزل: ا سةةةةةاسةةةةةيات والت ورات    لياف الكربو    الخواص الفب 

ها   وخصائص اا لياف  ن يل   ا نابي  النانلية الكربونية.    لياف الزجاج   وتصنيع ا لياف  وتجهب 
من ال و  اكريلونيب 

اميةةة       ليةةةاف  الزجةةةاجيةةةة   تجميع ا ليةةةاف   المواد المركبةةةة    وتصةةةةةةةةةةةةةةةميم المواد المركبةةةة الزجةةةاجيةةةة    ليةةةاف السةةةةةةةةةةةةةةةب 
امي   من كربيد السةيلي و     نوا   خرى من غب  ا كسةيد  : ا لومينا   و كسةيد الكريسةتاالت ا خرى   و كسةيد   - السةب 

  ةاف اخرى   التصةةةةةةةةةةةةةةةنيع والخواص :  اليةاف االراميةد.     ليةاف الجرافيةت. اليةاف ال و  يوريثةا  عةاليةة   - حةادي البلورة.  
االسةةةةةةةةةةةةةةةتخةدامةات النهةائيةة    التصةةةةةةةةةةةةةةةنيع المرونةة.  ليةاف معةدنيةة مركبةة واليةاف ضةةةةةةةةةةةةةةةوئيةة. ا ليةاف الاةةةةةةةةةةةةةةةوئيةة: مقةدمةة   

 والخواص. 
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References: 
- C. A. Lawrence High performance textiles and their applications, Woodhead Publishing , ISBN 

13: 978-1-84569-180-6, 2014 
- J. W. S. Hearle, High-performance fi bres, ISBN 13: 978-1-85573-539-2, 2001   

- Functional textiles for improved performance, protection and health Edited by N. Pan and G. 
Sun 

 

TXE543  اسم المقرر  تشغيل بوليمرات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
مقدمة   والتاريةةةةخ   وممارسة معالجة ال وليمر   والصياغة الهيكلية للحقل من خالل الخ وات ا ولية   ووجهات  

السوائل النيوتونية   وريولوجيا ال وليمر وميكانيكا السوائل غب   النظر المستقبلية   ومعادالت التواز  ودينامي يات 
النيوتونية   والتعامل مع الجسيمات الصلبة ال وليمرية ونقلها   الذوبا    الاغط والاخ   الخلط    زالة الت اير    

لمزدوج   معالجة ال وليمر  آالت الدوار ا حادي   عملية بث  اللول  المفرد   معدات معالجة اللول  المزدوج والدوار ا
 .التفاعىل  ومااعفة   تش يل القوال    التش يل   تش يل التمدد   الصقل

References: 
- Principles of Polymer Processing, 2nd Edition, Zehev Tadmor, Costas G. Gogos, ISBN: 978-0-

470-35592-3 December 2013. 

- Polymer Processing, Principles and Modelling, 2017, Jean-François Agassant, Pierre Avenas, ... 
Michel Vince, Carl Hanser Verlag, Munich 2017, https://doi.org/10.3139/9781569906064 

 

TXE544  اسم المقرر  مواد مركبة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
  مقةدمةة 
ن المرونةة. المواد المركبةة   ن  حب 

المواد المركبةة. خواص المواد المركبةة. ردود فعةل المواد المركبةة لإلجهةادات  ن
 اتجاه واحد و المعرضةةةةةةةةةةةةةة إلجهاد. السةةةةةةةةةةةةةلوئ الميكاني   الحرارى ل بقات 

ات كلها  ن الم ونة من طبقات تحوى شةةةةةةةةةةةةةعب 
ات بةةاتجةةاهةةات مختلفةةة. التن   بةةا ت  ي  المنسةةةةةةةةةةةةةةةوجةةات المركبةةة    - نهيةةار المواد المركبةةةالمواد المركبةةة ذات الشةةةةةةةةةةةةةةةعب 

وخصةةائص ا لياف ال  يعية   وتصةةميم تقلية ا لياف ال  يعية   وتعد ل تقلية المنسةةوجات   وتجسةةيد المصةةفوفة   
وبعض جوان  تصةةميم المنسةةوجات المركبة   وتقنيات تصةةنيع ا لياف ال  يعية المركبة   ومركبات النفا ات الزراعية 

 وطرق اختبار المنسوجات المركبة.   

References: 
- Natural Fiber Textile Composite Engineering ,Magdi El Messiry ,42909 ,(June 23, 2017) 

- Nanostructured Polymer Blends and Composites in Textiles ,Mihai Ciocoiu, Seghir Maamir 
,42341 , December 3, 2015 

 
  

https://www.wiley.com/en-eg/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AZehev+Tadmor
https://www.wiley.com/en-eg/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ACostas+G.+Gogos
https://doi.org/10.3139/9781569906064
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TXE545  ن وتغ ية ا س م  كود المقرر  اسم المقرر  تجهب 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
ال الءات النش ة للمنسوجات الذكية    نوا  ال الءات النش ة   طالء بوليمر الذاكرة للمنسوجات الذكية  مقدمة عن  

  المعتدلة بي ًيا عىل  س م النسيج تحت ضوء النهار: القاا ا الحرجة   طالء النسيج الذك   
  عمليات التنظيف الذائ 

    ال الءات الذكية للتنفس للمنسو 
ن والشفاء الذائ  جات   طالءات ال وليمر الموصلة   المواد الاوئية ال  يعية المتي 

ل الء النسيج   عمليات وتقنيات ال الء الذكية   عمليات وتقنيات ال الء للمنسوجات الذكية   تقنية الكبسلة الدقيقة  
تقنية النانو  ل الء المنسوجات الذكية   معالجات س م البالزما للمنسوجات الذكية   تقنيات ال الء القائمة عىل 

  لس م ا لياف
 . للمنسوجات الذكية   المحاكاة الحيلية طالء نانوي للتللين الهيكىل  للمنسوجات   تعد ل وظيلن

References: 
- Active Coatings for Smart Textiles ,Author: Jinlian Hu  ,14th April 2016 , 

- Coating Substrates and Textiles, Andreas Giessmann, 2012, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
10.1007/978-3-642-29160-9 

 

TXE546  اسم المقرر  ت لير وتصميم منتجات جد دة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

المقرر درجات   
20 0 30 50 

 المحتوى  
  المنسوجات والجوان   

نظرة عامة عىل االبتكار وت لير منتجات المنسوجات واالبتكار وت لير المنتجات الجد دة  ن
  صناعة المنسوجات وت لير وتعريف منتجات المنسوجات وت لير منتجات جد دة للمنسوجات  

العملية لالبتكار  ن
  
   وت لير منتجات جد دة  ن

المنسوجات المح وكة وا قمشة وت لير المنتجات الجد دة   ت لير منتجات جد دة  ن
  المنسوجات 

  صناعة المنسوجات   ت لير منتجات جد دة  ن
تنجيد السيارات   ابتكار تقنية النانو للت لير المستقبىل   ن

ونية: تجارب من طليعة صناعة ج د دة   التعاو  مع العمالء: تجاوز  الداخلية   ت لير منتج جد د للمنسوجات اإللكب 
  ت لير المنتجات الجد دة   وت لير وتسلي 

 ®SilverClear السوق البحث لتقليل المخاطر  ن
References: 
- Edited by L. Horne, New product development in textiles: Innovation and production, 

Woodhead Publishing, ISBN 13: 978-1-84569-538-5, 2011. 
- Modelling and predicting textile behaviour, Xiaogang Chen, Woodhead Publishing 2010,  

- Update on Flame Retardant Textiles : State of the Art, Environmental Issues and Innovative 
Solutions ,Alongi, Jenny; Horrocks, A. Richard; Carosio, Federico;  ,2014 ,iSmithers Rapra 
Publishing 

 

TXE547  اسم المقرر  تقنيات النانو والصناعات النسيجية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
  لهندسة  

  لملياف النانلية    نتاج هياكل ا لياف النانلية عن طري  الغزل الكهربائ 
 نتاج ا لياف النانلية: الغزل الكهربائ 

   شكال ا لياف النانلية.  
ا نسجة   الخيوق المستمرة من ا لياف النانلية   نتاج  لياف ال و    ميد النانلية   التحكم  ن

ربونية والمركبات النانلية: توليف وت  يقات ا نابي  النانلية الكربونية: ا نابي  النانلية الكربونية  ا نابي  النانلية الك
و لياف ال وليمر المقواة با لياف النانلية   وهيكل وخصائص  لياف ال وليمر النانلية الكربونية باستخدام الغزل  

ن وظائف ال وليمر: بوليمرات  المصهور   ومركبات ال وليمر النانلية متعددة الوظائف  للت  يقات الصناعيةر تحسي 
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ن المص لغ ن  ال نية النانلية  وال و   بروبيلي  المركبات النانلية الصلصالية   ا نابي    عبر تقنية النانو   ال و   بروبيلي 
 .مركبات نانلية من البلمرة -النانلية الكربونية متعددة الجدرا  

References: 
- Q. Wei., Functional nanofibers and applications, Woodhead Publishing, ISBN 13: 978-0-85709-

069-0. 19th August 2016 
- Electrospun Nanofibers ,Editor: Mehdi Afshari ,20th September 2016 , Woodhead Publishing  

- Nanomaterials in the Wet Processing of Textiles ,Shahid Ul-Islam, B. S. Butola ,2018 ,Wiley 
 

TXE548  اسم المقرر  منسوجات وظيفية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
لية   المواد المركبة المقواة بالمنسوجات   ا قمشة مقدمة وتعريف ون اق   ن المنسوجات الوظيفية   المنسوجات المبن

  الهندسة المدنية   المنسوجات الخاصة بالرعا ة  
شيم   المنسوجات ا رضية  ن   الب 

المقاومة للماء   المنسوجات  ن
ن و مقاومة االنزالق    الصحية والت  يقات ال  ية   المنسوجات التقنية للحما ة الباليستية   المنسوجات التقنية للس ي 

  وا لياف التقنية  و الحما ة من الحرارة والله    والمنسوجات التقنية للحما ة الحرارية الشخصية   والمنسوجات  
ي والبحري والجوي    وحصاد ال اقة وتخزين المنسوجات      النقل  البر

التقنية للبقاء   والمنسوجات التقنية  ن
 .حبل   والحبل   والخيوق   والحزام   االنتهاء من المنسوجات الوظيفية  مستقبل المنسوجات الوظيفيةوال

References: 
- Handbook of Technical Textiles Volume-2 ,Editors: A. Richard Horrocks Subhash C. Anand ,1st 

February 2016 ,  

-  Handbook of technical textiles C. Anand, Woodhead Publishing,  ISBN 13: 978-1-85573-385-5, 
1st February 2016, 2nd edition. 

 

TXE549  اسم المقرر  النسجيات الذكية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
مقدمة   خواص النسجيات الذكية و الخامات المستخدمة   مجاالت استخدام النسجيات الذكية : ا لياف النسجية 

ونية الموصةةلة    نوا  ا لياف الموصةةلة   ت  يقات ا لياف   الموصةةلة   خيوق ال وليمر الموصةةلة   ن النسةةجيات اإللكب 
ونية   تصةةةةةةةةةميم  ونية   تقنيات انتاج الخيوق الموصةةةةةةةةةلة. خيوق ا نابي  النانلية الكربونية للمنسةةةةةةةةةوجات اإللكب  اإللكب 
وئن والنسةجيات الذكية   تصةميم وتصةنيع النسةجيات للتدف ة    وتصةنيع المسةتشةعرات من النسةجيات   المجهر اإللكب 

ونية   ال اقة الاةةوئية والنسةةجيات الذكية   ال اقة الكهروةجهاد ة والنسةةجيات الذكية ت نو  لوجيا المنسةةوجات اإللكب 
.....الخ ن ونية للعس ريي 

 .  المنسوجات اإللكب 

References: 
- Smart Textiles for Designers: Inventing the Future of Fabrics ,Rebeccah Pailes-Friedman ,2016 

,Laurence King Publishing  

- Electronic Textiles: Smart Fabrics and Wearable Technology ,Editor: Tilak Dias  ,22nd April 
2015 
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TXE551  ن منسوجات كود المقرر  اسم المقرر  ت نولوجيا تجهب 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
ن ا قمشةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةليلوزية   ن ا قمشةةةةةةةةةةةة الحيوانية   -مبادئ تجهب  ن الميكاني     –تجهب  ن ا قمشةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةناعية   -التجهب  تجهب 

ن ا قمشةةةةةة المخلوطة.   -وخل اتها     تشةةةةة ي  المنسةةةةةوجات   والمفاهيم   تجهب 
ة والتحد ات الحالية  ن والت ورات ا خب 

اتالحديثة   ن الماةةةةةةةادة للمي روبات   والمنسةةةةةةةوجات المقاومة لله  التشةةةةةةة يبات   والسةةةةةةة   من  جل التنظيف   للتجهب 
  المنسةةةةوجات  

  للمنسةةةةوجات   ومعدنة ال وليمرات والمنسةةةةوجات   وتوصةةةةيف قابلية البلل  ن
ام وةسةةةةاءة اسةةةةتخد  -الذائ 

اسةةتخدام  جراءات القيا،   والتشةةغيل السةة ج  للمنسةةوجات االصةة ناعية بواسةة ة بالزما الاةةغط الجوي   وتعد ل 
  قابلية التبلل للمنسةةةةةةةوجات   وهياكل النسةةةةةةةيج ثالثية الم ت رة  السةةةةةةة م لمقمشةةةةةةةة النسةةةةةةةيجية   وظائف المنسةةةةةةةوجات  
ن غب  المتجانس. ا بعاد لحصاد المياه من الاباب   والعوامل المحفزة    التحفب 

 النسيجية واستخدامها  ن
References: 
- Textile Finishing: Recent Developments and Future Trends, K. L. Mittal, Thomas Bahners,2017, 

John Wiley & Sons 

- Principles of Textile Finishing ,Author: Asim Kumar Roy Choudhury ,1st April 2017 , Woodhead 
Publishing 

 

TXE561  اسم المقرر  ضبط الجودة اإلحصائية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
   
  العمليات  الالمبادئ ا ساسية  نظمة التحكم  ن

  تصنيع المنسوجات   والتحكم  ن
تصنيع   مراقبة الجودة اإلحصائية  ن

   
  العمليات  ن

  زراعة  لياف النسيج ال  ي     والتحكم  ن
   نتاج ا لياف وتصنيع الغزل   والعملية ومراقبة الجودة  ن

 ن
  عمليات تصنيع  لياف النسيج االص ناعية   والت

  العمليات  ن
م  ال السح والتمشيط    الكرد حكم  ن    بر

  التحكم  ن
  وال

  الغزل الحلل 
  صناعة النسيج     رف المفتل العمليات  ن

  العمليات  ن
  صيانة آالت غزل الغزل   التحكم  ن

ن   صباغةال   الحياكة والنسيج وةنتاج المنسوجات   صباغة المنس   التجهب 
  العمليات  ن

وجات   مراقبة العمليات    التحكم  ن
  طباعة المنسوجات   وتش ي  المنسوجات   وتصنيع المالبس   

  ن

References: 
- The Fundamentals of Quality Assurance in the Textile Industry ,Stanley Bernard Brahams, 

Productivity Press; 1 edition (November 17, 2016) 

- A. Majumdar, A, Das, R. Alagirusamy and V. K. Kothari, Process control in textile 
manufacturing Woodhead Publishing, ISBN: 978-0-85709-027-0, 2013 

 

TXE562  اسم المقرر   1 غزل ونسيج اقتصاد ات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الكلية الدرجات  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
مراحل التشةغيل و مراكز التكلفة بمصةانع الغزل   التكلفة التقديرية    - طرق حسةاب التكلفة و المحاسةبة بمصةانع الغزل

وعات التوسةةةةةةةةةةةةةةعية  نموذج االتزا  االقتصةةةةةةةةةةةةةةادي للمعدات و االالت   عناض   –طرق التدف  النقدي   –االتزا   –للمرسةةةةةةةةةةةةةة 
تقييم العوادم  تحةد ةد تكلفةة الكيلوجرام من الغزل   –القتصةةةةةةةةةةةةةةةاد ةات الع وات المثىل لإلنتةاج   النظريالتكلفةة  التحليةل  
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ن التكلفة و نسةةةةة  الرطلبة  ن المنتجات .التكاليف و ت  يقاتها  ن صةةةةةناعة الغزل و النسةةةةةيج   – ن المصةةةةةانع    -العالقة بي 
 .التكاليف المعيارية -تكلفة العمليات االنتاجية و التكلفة االولية  -تصنيف التكاليف 

References: 
- Engineering Economic Analysis 13th Edition, by Donald G. Newnan (Author), Ted G. 

Eschenbach (Author), Jerome P. Lavelle (Author), (January 20, 2017) 

- Economic and Environmental Policy Issues in Indian Textile and Apparel Industries  ,Badri 
Narayanan Gopalakrishnan  ,2018 ,Springer International Publishing 

 

 ( 600)المستوى 

TXE611  اسم المقرر  طرق غزل حديثة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
الماكينات بمراحل الغزل . تصةةةةةةةةةةنيف الخيوق. السةةةةةةةةةةمات ا سةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةية  نظمة الغزل الت ورات الت نولوجية الحديثة  ن  

الحةةديثةةة   الغزل الحلل  / غزل الروتور / الغزل بةةاالحتكةةائ / الغزل بةةالتيةةارات الهوائيةةة / الغزل بةةالةةدوامةةات / غزل الراب 
و / غزل الخيوق الزخ مات / غزل السةةةةةةةةةةةةةةةب  رفيةة / غزل الروتوفيةل / غزل  اسةةةةةةةةةةةةةةةتخةدام المرد  االجوف  / الغزل ذاتيةة البر

الخيوق ذات القلة  / غزل الخيوق الم ةاطةه / غزل الخيوق المركبةة / الغزل المةدمج . تقييم  نظمةة الغزل المختلفةة 
ها عىل جودة اإلنتاج   –وت  يقاتها  وتسةةةةةليقها . سةةةةةبل التحد ث والت لير  ن مجال االتوماتي ية    –جودة الخيوق وتأثب 

 ة احتياجات السوق. االبتكارات والت ورات المتوقعة مستقبليا  ن مجال  نتاج الخيوق. تقليل التكلفة وتل ي

References: 
- B. Purushothama," Handbook of Cotton Spinning Industry", 2016. 

 

TXE621  اسم المقرر  طرق نسيج متقدم كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
  اجهزة ادخال خيط اللحمه    -الت ورات الحديثة  ن النسةةةةةةةةيج الالم وك  

  فتم   -الت ورات الحديثة  ن
الت ورات الحديثة  ن

  فتم النفس عن طري  اجهزه الجةاكةارد   -النفس عن طري  اجهزة الةدوئر  
 ةالن مة  ةاالجيةال الحةديثة الت ورات الحةديثةة  ن

  اجهزة ضةةةةم ال  -فتم النفس
  اجهزة ط  القماش و اجهزة رخو السةةةةداء   -لحمهالت ورات الحديثة  ن

 –الت ورات الحديثة  ن
  اتجاه السةةةةةةةةةةةةداء  

  اتجاه اللحمه   النسةةةةةةةةةةةةيج الدائري    –النسةةةةةةةةةةةةيج متعدد ا طوار  ن
ا قمشةةةةةةةةةةةةة   –النسةةةةةةةةةةةةيج متعدد ا طوار  ن

ونيةةة  ن مةةاكينةةات المحركةةات ا لك –  المنسةةةةةةةةةةةةةةةوجةةة ثالثيةةة ا بعةةاد  منسةةةةةةةةةةةةةةةوجةةات ثالثيةةة ا بعةةاد المجوفةةة والغب  المجوفةةة ب 
 ت نولوجيا انتاج ا قمشة المركبة.  –النسيج الحديثة 

References: 
- Prabir Kumar Banerjee ," Principles of Fabric Formation",   CRC Press , 2015 
- Xiaogang Chen," Advances in 3D Textiles ", Woodhead Publishing,, 2015 

- Valeriy V. Choogin, Palitha Bandara and Elena V. Chepelyuk,, “Mechanisms of Flat 
Weaving Technology”, Woodhead Publishing,, 2013. 

 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Donald+G.+Newnan&text=Donald+G.+Newnan&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ted+G.+Eschenbach&text=Ted+G.+Eschenbach&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ted+G.+Eschenbach&text=Ted+G.+Eschenbach&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Jerome+P.+Lavelle&text=Jerome+P.+Lavelle&sort=relevancerank&search-alias=books
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TXE622  السجاد    ت نولوجيا انتاج كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
   غ ية ا رضيات   

هندسة   -طرق  نشاء السجاد    - نوا  المنسوجات المستخدمة كأغ ية لمرضيات    -دور المنسوجات  ن
 ,Face to face  السةةةةةةةةةةةةةةةجةةاد  انتةةاج مةةاكينةةات -خيوق السةةةةةةةةةةةةةةةجةةاد ومراقبةةة الجودة  صاختبةةار خصةةةةةةةةةةةةةةةةةائ -خيوق السةةةةةةةةةةةةةةةجةةاد 

Axminster, Wire Wilton, and Loop Pile weaving    -     ماكينات انتاج السةةةةةجاد     الخواص االنشةةةةةائية للسةةةةةجاد
   
  تصةةةةةةةةةنيع سةةةةةةةةةجاد الصةةةةةةةةةوف   نسةةةةةةةةةيجخواص السةةةةةةةةةجاد   الت ورات الحديثة   ن

تقنيات غزل خيوق   السةةةةةةةةةجاد   الت ورات  ن
تغليف السةجاد: المواد الخام والعمليات   تقليل الكهرباء السةاكنة   -  السةجاد من الصةوف   تقنيات تصةنيع سةجاد الصةوف 
ن السجاد من  جل القيمة الماافة.    السجاد   تجهب 

  ن
References: 
- K. K. Goswami,  "Advances in Carpet Manufacture",   Woodhead Publishing (UK) , 2018 

 

TXE631  جاهزةاقتصاد ات تري و ومالبس  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
  مراحل اإلنتاج. 

ة   ن ة وغب  مبارس    اإلنتاج و سةةةةةةةةةةعارها . تكلفة العمالة  مبارس 
تكلفة المنتجات: الخامات والم ونات الداخلة  ن

  مراحةل التشةةةةةةةةةةةةةةةغيةل المختلفةة  القص 
ن   –الك   –الحيةاكةة  –تكلفةة اإلنتةاج  ن التع  ةة . تخ يط االنتةاج  ن  –الفحص  –التجهب 

ي و عىل الماكينات ا روفات ةةةةةةةةةةةةةةةةةة المصةة  –عدد الكونات     –  ام اإلنتاج والتشةةغيل   –لمختلفة  تحد د عدد الماكينات مصةةانع الب 
  وآالت  

  تحكم االسةةتخدام االمثل واالقتصةةادي لمقمشةةة   –الثابتة  مبائن
ة  ال اقة والصةةيانة  . العوامل الت  مرصةةوفات متغب 
   نتاج المالبس. اسةةةةةةتهالئ ا قمشةةةةةةة و 

عالقته بالباترو  وكفاءة التعشةةةةةةي  وعروض القماش والخامات ا ولية المسةةةةةةتخدمة  ن
ي و والمالبس الجاهزة  .والعيوب . دراسات حالة بمصانع الب 

References: 
- R  R  Barthwal, "Industrial Economics: An Introductory Text Book", Publisher: New Age 

International, 2007. 
- Mishra Sasmita, "Engineering Economics and Costing", Publisher: PHI Learning Pvt. Ltd., 

ISBN: 8120341678, 2010. 
 

TXE651  ن منسوجات كود المقرر  اسم المقرر  ت نولوجيا تجهب 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
ن ا قمشةةةةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةةليلوزيةةة   ن  رجوعيةةة الكرسةةةةةةةةةةةةةةةات : مبةةادئ تجهب    سةةةةةةةةةةةةةةةبةةاب ت و  التجعةةد   منع االنكمةةاش والتجةةاعيةةد   التجهب 

ات عىل خصةةةةائص النسةةةةيج   ن ضةةةةد االتسةةةةا   -بالراتنجات   التأثب    ت ثر  التجهب 
عىل ازلة االتسةةةةا    المناةةةةفات و    العوامل الت 

ن ضةةةةةةد االتسةةةةةةا   ن ضةةةةةةد الكهربية االسةةةةةةتاتي ية  -   تقييم درجة االتسةةةةةةا التخلص من االتسةةةةةةا    التجهب   توليد الكهربية   التجهب 
ن ضد الكهربية االستاتي ية  تقييم ا داء    الكهربية االستاتي ية  كيمياء التجهب 

ن ضد الحري    -  االستاتي ية  التحكم  ن  التجهب 
ن  يا  -   ضةد الحري  للق ن  قابلية  لياف النسةيج لالشةتعال   مثب ات الله    آلية تث يط الله    تجهب  ن ضةد الب تب    -  التجهب 

.  - التث يت الحرارى  والت ييض الاوئ 

 

https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R+R+Barthwal%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mishra+Sasmita%22
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References: 
- Asim Kumar Roy Choudhury, "Principles of Textile Finishing",  Woodhead Publishing (UK,) 

2017 
 

TXE652  كود المقرر   
معالجة المنسوجات الت ورات  ن  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
ن المنسةةةةةةةةةةةةةةةوجةةات: تث يةةت   ر الم بقةةة عىل معةةالجةةة المنسةةةةةةةةةةةةةةةوجةةات تشةةةةةةةةةةةةةةةمةةل الق ع   النق    الحيةةاكةةات   تجهب  ن ت نولوجيةةا اللب 

ر  ن تصةةةةةةةةةةةةةنيع  ن   صةةةةةةةةةةةةةناعة المالبس  مزا ا اسةةةةةةةةةةةةةتخدام اللب 
ر  ن ن ر   اسةةةةةةةةةةةةةتخدام اللب  ن الصةةةةةةةةةةةةةبغات  الت ييض . الق ع باسةةةةةةةةةةةةةتخدام اللب 

ت  يقات البالزما: ازالة مواد التنشةةية     -حيلية   القيمة الماةةافة    معالجة المنسةةوجات باسةةتخدام الجزي ات ال المنسةةوجات. 
يا عن طري  ترسةةي  جزي ات الفاةةة  اقمشةةة ق نية ضةةد البلل    معالجة تل يد الصةةوف   الصةةباغة   ا قمشةةة الماةةادة للب تب 

  وجود البالزما
  ن معالجة النسجيات.  ت  يقات ا شعة فوق ال نفسجية . - ن

References: 
- S. Basak, T. Senthilkumar, G. Krishnaprasad, P. Jagajanantha, Sustainable Development in 

Textile Processing, chapter of " Nanotechnology in the Life Sciences," © Springer Nature 
Switzerland AG,  2020. 

- R. Shishoo , Plasma technologies for textiles. Cambridge England. CRC Press. Boca Raton 
Boston New York Washington, DC. Woodhead publishing, 2019. 

 

TXE653  اسم المقرر  نمذجة ومحاكاة النسجيات كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
  ت نولوجيا النسةةةةةةةةةةيج والشةةةةةةةةةةبكات العصةةةةةةةةةة ية وت  يقاتها عىل ت نولوجيا النسةةةةةةةةةةيج   وا سةةةةةةةةةةالي  

  النمذجة والمحاكاة  ن
مقدمة  ن

 النسةةةةةيج   وديناميات الموائع الحسةةةةةابيةالت ورية وت  يقها عىل ت نولوجيا النسةةةةةيج   المن   الم هم وت  يقه عىل ت نولوجيا  
(CFD) وت  يقهةةةةا عىل ت نولوجيةةةةا الغزل والنسةةةةةةةةةةةةةةةيج   طريقةةةةة العنةةةةاض المحةةةةدودة  (FEM)  وت  يقهةةةةا عىل ت نولوجيةةةةا الغزل

 قمشةة والنسةيج   محاكاة ا لياف النسةيجية والخيوق   محاكاة ضةمادات الجرو   ا قمشةة المنسةوجة   الخيوق المجدولة    
ي   . و الب 

References: 
- Yordan Kyosev, "Topology-Based Modeling of Textile Structures and Their Joint Assemblies, 

Springer, 2018. 
- D Veit,  .Simulation in Textile Technology  Theory and Applications., Woodhead Publishing 

(UK), 2012. 
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TXE654  اسم المقرر  موضوعات مختارة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
وتع س الت ورات الحديثة  ن مجال الدبلومه  بعد  قوم ال ال  بدراسةة موضةوعات متقدمة غب  موجودة بمقررات الدبلومه  

 موافقة مجلس القسم عليها. 

References: 
-  Depend on the selected topics 

 

TXE655  كود المقرر   
  ت  يل 

و  بحت  *  مرس   اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
05  0 05  0 

 المحتوى  
  – مالبس جاهزة  -تري و -نسيج   - دراسة خاصة بالنواح  الفنية واالقتصاد ة واإلدارية تتعل  بصناعة المنسوجات   غزل 

ها    عااء القسم ا كاد م  ورجال الصناعة. طباعة وصباغة   قوم بها الباحث. ويتم عقد سلسلة حلقات نقاشية  حرصن

 
References: 
- Depend on the topic of the project 

 

TXE661  متقدم كود المقرر  
 اسم المقرر  احصاء ت  يل 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
.   R2تحليل االرتباق   معامل االرتباق الكىل        تحليل االنحدار   االنحدار الخط  بمتغب  واحد  و  كب 

  تحليل االرتباق الجزئ 
ات   تحليةةةل االرتبةةةاق المتعةةةدد التحليةةةل مت   تحليةةةل االنحةةةدار المتعةةةدد   النمةةةاذج متعةةةددة الحةةةدود   تقةةةدير الخ ةةةأ عةةةدد المتغب 

  االتجةاه المعيةاري   تحليةل التبةاين   تحليةل التبةاين  حةادي االتجةاه   تحليةل ال
تصةةةةةةةةةةةةةةةميم التجةارب:  هميةة تصةةةةةةةةةةةةةةةميم  تبةاين ثنةائ 

  المتكامل   ) DOEالتجارب  
   (PD)  التصةةةةةميم التجمي    (RD)تعريفات. التصةةةةةميم العشةةةةةوائ 

. (LSD). تصةةةةةميم  المربةةع الالتيتن

ات عند مستليات مختلفة   تصميم استجابة الس ل . تصميم بوكس وهنب  وبينكا .  –تصميم التجارب للمتغب 
References: 
- Ramalingam Shanmuga ,"Statistics for Scientists and Engineers",John Wiley & Sons, 

Incorporated, 2015. 
- Statistics for Textile Engineers,vJ. R. Nagla, Woodhead Publishing ISBN: 9789380308265, 

2014. 
 

  

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ramalingam+Shanmugam%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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TXE662  اسم المقرر  ت  يقات حاس  وبرمجة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 4
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
2 0 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 20 30 50 

 المحتوى  
  مجال هندسةة الغزل والنسةيج  ت نلوجيا  عن ت  يقات   هممقد

اكي     الخامات النسةيحيه   الخاصةه ب  الحاسة   ن تحليل الب 
مجة لحل بعض   -   جات المالبسو النمذجه والمحاكاه للمنسةةةةة  فحص عيوب االقمشةةةةةه   النسةةةةةيجيه اسةةةةةتخدام  حدى لغات البر

  مجال هندسةةةةةة الغزل والنسةةةةةيج
  مجال هندسةةةةةة الغزل   - المشةةةةةاكل البسةةةةةي ة  ن

ت  يقات تحليل الصةةةةةور والشةةةةةبكات العصةةةةة يه  ن
امج   -والنسةةةةةةيج  االحصةةةةةةائيات الوصةةةةةةفيه  يانات  لل  للمعالجه االحصةةةةةةائيهالجاهزة المتاحة    االحصةةةةةةائيه  اسةةةةةةتخدام احدى حزم البر

  الرسةةم  و 
العمل عىل حل احدى الت  يقات ا كب  تعقيدا باسةةتخدام  -  تحليل االنحدار   تحليل االرتباق  تحليل التباين   ال يائن

 . و  عمىل 
مجة كمرس   البر

References:  
- J. Michael Fitzpatrick and Ákos Lédeczi, " Computer Programming with MATLAB", 1st Revised 

PDF Edition June 2015. 
- Jinlian Hu , "Computer Technology for Textiles and Apparel", Woodhead Publishing (UK) 

,14th July 2011 
 

TXE663  اسم المقرر   دارة الجودة    كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
ن مراقبة الجودة وضةما  الجودة    -مقدمة حول ماهية  نظمة  دارة الجودة    -مفهوم الجودة    - تاريةةةةخ معايب  الجودة    - الفرق بي 

ن الجودة والوقا ة من الفشل   -  Demingسلسلة    -الجودة الردي ة والعيوب    - نظمة  دارة الجودة    -هياكل  دارة الجودة   تحسي 
ن نهج العملية    7  - نظمة  دارة الجودة المعيارية    - ائ ا فراد   تحسةةةةي  ن عىل العمالء   القيادة    رس  كب 

مبادئ إلدارة الجودة  الب 
لتفصةةةيلية  نظمة اإلدارة  سةةةياق المنظمة   القيادة   التخ يط   المت لبات ا  -صةةةنع القرار القائم عىل ا دلة    دارة العالقات  
ن     همية حما ة ال يانات. -الدعم   التشغيل   تقييم ا داء   التحسي 

References: 
- Ray Tricker , Quality Management Systems: A Practical Guide to Standards Implementation. 

Taylor & Francis, 2020 
- Vivek Nanda, Quality Management System Handbook for Product Development Companies, 

CRC press , 2005. 
 

TXE664  اسم المقرر   2اقتصاد ات غزل ونسيج   كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
تخ يط عمليات   –تحميل اإلنتاج وتوزيةةةةع العمالة    –كفاءة الماكينات بمراحل التشةغيل   –اقتصةاد ات عمليات الغزل والنسةيج 

روعات. اقتصةةاد ات ةةةةةةةةةةةةةةةةةة تصةةميم المشةة اسةةتخدام طريقة الخصةةم  ن    –تكلفة ر ، المال    –التشةةغيل. ط يعة القرارات االقتصةةاد ة 
النواح الفنية واسةتخدامها  ن اختبار طرق التشةغيل و تصةميم المعدات واآلالت.  همية الجوان  المحاسة ية: عالقة محاسةبة  

كات    –تقارير الموازنة و هميتها    -حساب المتاجرة وا ربا   –التكاليف باالمور المالية   وسع الت  –ر ، المال السائل / خزينة الرس 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

 230 الباب التاسع: قسم هندسة الغزل والنسيج 

 

التكاليف   –مراقبة المخزو     –التكلفة الحد ة    –حسةةةةةةةةابات التكلفة   –مراقبة التكلفة    –التجارى.  همية التكلفة: تكلفة التخزين  
داد وال رق المستخدمة  ن الحسابات.  –تكلفة ر ، المال  –التدف  الما   –المعيارية. ا ربا  و تقدير الخسائر  ة االسب   فب 

References: 
- John A. White, Kellie S. Grasman, Kenneth E.  Case , "Fundamentals of Engineering Economic 

Analysis ", Wiley, 2020. 
- Donald G. Newnan, Ted G. Eschenbach, Jerome P. Lavelle, "  Engineering Economic Analysis 

", Oxford University Press, 2017. 
 

TXE665  اسم المقرر  مواصفات ومقاييس     كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
20 0 30 50 

 المحتوى  
ات وضع المواصفات   –حدود المواصفه    –تعريف المواصفه    -توصيف وتوحيد مقاييس الخامات والمنتجات النسيجية  ن ممب 

ات والخيوق واالقمشةةه   –مشةةاكل المواصةةفات   – ي و   المواصةةفات الم للبه للشةةعب    الخام والمجهزه  المنسةةوجه و اقمشةةه الب 
مراحل اعداد   –عناض المواصةفه   –اعداد المواصةفه والمصةادقه عليها    –هي ات عمل المواصةفات   –انوا  مقاييس الجوده    –

ات  -اهداف المواصةةةةةةةةةةةةفه    –المواصةةةةةةةةةةةةفه القياسةةةةةةةةةةةةيه  ه والمتغب  ن   -نظم ضةةةةةةةةةةةةما  الجودة    -خ ط فحص العينات للصةةةةةةةةةةةةفات الممب 
  مجال    -ات الختبار لقياسةةةةةيه  الي    ر ال  -  ا يزو    ASTMBST , المواصةةةةةفات العالمية    

ات دراسةةةةةات ت  يقية  ن انتاج الشةةةةةعب 
 . النسيجيه والخيوق واالقمشه

References: 
- Ray Tricker , Quality Management Systems: A Practical Guide to Standards Implementation. 

Taylor & Francis, 2020. 
- Stanley Bernard Brahams,  "The Fundamentals of Quality Assurance in the Textile Industry", 

Productivity Press, 2016. 
- ASTM Volume 07.02 Textiles (II), November 2019 Textiles (II) . 

 

 ( 700)المستوى 

TXE741  اسم المقرر  ت نولوجيا النانو وتغ ية المنسوجات كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
 ن المنسةةةةةةةةةةةةةةةوجات: مقةدمة عن ت نولوجيا النةانو   ت نولوجيةا النةانو  ن مجةال الغزل والنسةةةةةةةةةةةةةةةيج     انتةاج ا ليةاف   ت نولوجيةا النةانو 

النةانونيةة   تركية  وخواص ا ليةاف النةانونيةة   التحكم  ن الخواص المورفولوجيةة لمليةاف النةانونيةة    نةابية  الكربو  النةانونيةة 
تغ يةةة المنسةةةةةةةةةةةةةةةوجةةات : مقةةدمةةة عن تغ يةةة المنسةةةةةةةةةةةةةةةوجةةات وال وليمرات    طرق  ئف. المركبةةة النةةانونيةةة متعةةددة الوظةةا والمواد 

 المغ اه واستخداماتها.  لمقمشةعملية التغ ية عىل خواص المنسوجات  ر ا نوا  المختلفة  تأثب  التغ ية   

References: 
- Jinlian Hu, "Active Coatings for Smart Textiles", Woodhead Publishing, 2016. 

 
  

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22John+A.+White%22&sa=X&ved=2ahUKEwibqo7P26DrAhXOzKQKHVduC3AQ9AgwAnoECAIQBw
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Kellie+S.+Grasman%22&sa=X&ved=2ahUKEwibqo7P26DrAhXOzKQKHVduC3AQ9AgwAnoECAIQCA
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+E.+Case%22&sa=X&ved=2ahUKEwibqo7P26DrAhXOzKQKHVduC3AQ9AgwAnoECAIQCQ
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Donald+G.+Newnan%22&sa=X&ved=2ahUKEwjUiZ2h3KDrAhXBzqQKHeY3COQQ9AgwAHoECAAQBw
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ted+G.+Eschenbach%22&sa=X&ved=2ahUKEwjUiZ2h3KDrAhXBzqQKHeY3COQQ9AgwAHoECAAQCA
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jerome+P.+Lavelle%22&sa=X&ved=2ahUKEwjUiZ2h3KDrAhXBzqQKHeY3COQQ9AgwAHoECAAQCQ


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

 231 الباب التاسع: قسم هندسة الغزل والنسيج 

 

TXE742  كود المقرر   
 اسم المقرر  المنسوجات العالية ا داء الوظيلن

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
ات عالية ا داء    معالجات  سةةة م حديثة للمنسةةةوجات عالية ا داء   تقنيات  المنسةةةوجات     البالزما لمعالجةمقدمة  الشةةةعب 

ر لمعةةةالجةةةةالبالزمةةةا للمنسةةةةةةةةةةةةةةةوجةةةات عةةةاليةةةة ا داء   وتقنيةةةات  ن ر  سةةةةةةةةةةةةةةة م   اللب  ن المنسةةةةةةةةةةةةةةةوجةةةات   ومقةةةارنةةةة عالجةةةات البالزمةةةا واللب 
المنسةةةةةةوجات. منسةةةةةةوجات عالية ا داء لمالبس الوقا ة. مت لبات مالبس الوقا ة    لياف النسةةةةةةيج عالية ا داء    خلط ا لياف 

ء لمالبس الوقةةا ةةة   مواد مقةةاومةةة الق ع وامتصةةةةةةةةةةةةةةةةاص ال ةةاقةةة   مالبس رجةةال اإلطفةةاء   مالبس الحمةةا ةة التقليةةد ةةة وعةةاليةةة ا دا 
يولوجية للمالبس الوقا ة.    قمشةةةةةةةةةة المرشةةةةةةةةةحات    مالبس الحما ة   CPCالكيميائية   ن ن الراحة الحرارية الفب      مواد لتحسةةةةةةةةةي 

 الذكية   المالبس الرياضية   استخدام المنسوجات  ن الجيوت ستا ل.  تالمنسوجاالمنسوجات ال  ية   

References: 
- T. Hongu and G. O. Phillips, "New fi bers Second edition", Woodhead Publishing, 2019. 
- J. W. S. Hearle , Third edition. D. J. Spencer, "High-performance fibres", Woodhead 

Publishing, 2016. 
 

TXE743  متقدمةمواد مركبة  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
ن المرونةة  تركية  المواد   المواد المركبةة   ا ليةاف والمواد  لإلجهةاداتمقةدمةة: خواص المواد. ردود فعةل المواد المركبةة    حب 

 ن
المركبة المتقدمة    خامات الماتري س   المعالجة.  سةةةاسةةةيات ميكانيكا المواد الصةةةلبة: اإلجهادات   معادالت التواز    تحليل 

تجةةاه   تفةةاعةةل ا ليةةاف والمةةاتري س   المتةةانةةة  حةةاد ةةة اال  من طبقةةةاإلجهةةادات   اإلزاحةةة واالنفعةةاالت. ميكةةانيكةةا المواد المركبةةة 
  ا ليةاف من خالل المةاتري س   الخصةةةةةةةةةةةةةةةةائص 

النظريةة والفعليةة   الجوانة  اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةةائيةة  لمتةانةة ا ليةاف   انتشةةةةةةةةةةةةةةةةار اإلجهةاد  ن
ن طبقةات من الميكةاني يةة للمواد المركبةة تحةت تةأثب   االجهةادات المختلفةة و ن االتجةاهةات المختلفةة. المواد المركبةة الم ونةة م

 ا قمشة. التن   بانهيار المواد المركبة

.References: 
- Dipayan Das Behnam Pourdeyhimi, "Composite Nonwoven Materials", Woodhead 

Publishing,2014. 
 

TXE751  اسم المقرر  تحليل وتصميم  نظمة ت لين الخيوق وا قمشة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
تحليل ونمذجة تصةةةةميم  – سةةةةس تصةةةةميم المنتجات النسةةةةيجية: العناض ا سةةةةاسةةةةية وا دوات   –تصةةةةميم المنتجات النسةةةةيجية 

اكي  النسةةجية  –آليات نمذجة المنسةةوجات   –النسةةيجية المنتجات   اكي  وخواص   –نمذجة الخيط    –نمذجة الب  نمذجة الب 
اكي  النسةةةةةجية ثالثية ا بعاد –ا قمشةةةةةة المنسةةةةةوجة   ي و   -نمذجة ا قمشةةةةةة الغب  منسةةةةةوجة   –نمذجة الب   –نمذجة  قمشةةةةةة الب 

ضةةةةةةوعات متقدمه  ن تحليل وتصةةةةةةميم  نظمة ت لين الخيوق مو   –  نمذجة سةةةةةةلوئ ا قمشةةةةةةة المنسةةةةةةوجة  ثناء صةةةةةةناعة المالبس
 .واالقمشة
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References: 
- J. Hayavadana, "Woven Fabric Structure Design and Product Planning", Woodhead 

Publishing, 2015. 
 

TXE752  اسم المقرر  تقييم المنسوجات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل   ساعات  محاضن

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب  درجات  

 50 50 0 0 المقرر 

 المحتوى  
 دوات وتقنيات تجميع  -العينات   -الفرضةيات  -–خ ة البحث     عداد وت لير   -طرق ومشةاكل البحث العلم    –  العلم  البحث  
االختبارات الغب  –االسالي  االحصائية االستداللية    -االحصائية لتحليل ال يانات    ا سالي   -تقرير البحث وتقييمه    –ال يانات  

يةة. مفهوم المحةاكةاة    نظمةة المحةاكةاة     ت  يقةات طرق المحةاكةاة المختلفةة عىل م راحةل االنتةاج بمصةةةةةةةةةةةةةةةنع الغزل  تفتيم بةاراميب 
ي و   مراقبة الجودة اثناء االنتاج  المعايب    .وتنظيف   كرد   سةةةةةةةةةةح    غزل      ت  يقات المحاكاة  ن  عمليات النسةةةةةةةةةةيج والب 

ء والقيم القياسةةةةةةةةةةةةةية   ادارة الجودة الشةةةةةةةةةةةةةاملة   التحكم  ن العيوب الغزلية   العيوب  ن المنتجات النسةةةةةةةةةةةةةيجية وشةةةةةةةةةةةةةكاوى العمال 
 .والتعامل معها   دليل رضاء العمالء   القيمة الماافة للمنتجات النسيجية

References: 
- J. R. Nagla, "Statistics for Textile Engineers", Woodhead Publishing ISBN: 9789380308265, 

2014. 
- A. Majumdar, A, Das, R. Alagirusamy and V. K. Kothari, "Process control in textile 

manufacturing", Woodhead Publishing, ISBN: 978-0-85709-027-0, 2013. 
 

TXE753  ات كود المقرر   للشعب 
كي  ال نائ   اسم المقرر  ميكانيكا عمليات اإلنتاج المتقدمة والب 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 التدريس ساعات 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
ن اإلجهادات  ن اإلجهاد واالنفعال وتحليلها / طاقة االنفعال ونظرية القصور / مشاكل التناس  المحورى / مشاكل تركب  العالقة بي 

نظم ال اقة. ت  ي  الت نولوجيا المتقدمة  ن التصةةةةةةةةةةميم وت لير وتحليل ا داء العا  للخامات الصةةةةةةةةةةناعية. عمليات تصةةةةةةةةةةنيع  / 
كي  ال نائ  والهندس والخواص الميكاني ية لمقمشةةةةةة. الت ورات الحديثة  ن  نظمة ت لين وتشةةةةة يل ا قمشةةةةةة المتقدمة / ال ب 

. طرق تصةةةةةةةةةةةةةةميم المواد النسةةةةةةةةةةةةةةيجية المقواة شةةةةةةةةةةةةةةاملة الجوان  الميكاني ية  الدقيقة والكلية  والتحليل 
ً
 ونظريا

ً
ا قمشةةةةةةةةةةةةةةة عمليا

اكي  المرنة.   المحدود للعنرص. الت ورات الحديثة  ن نماذج وتحليل السلوئ الميك  اني  للب 

References: 
- Gajanan Bhat, "Structure and Properties of High-Performance Fibers", Woodhead Publishing, 

2016. 
- Dipayan Das, "Theory of Structure and Mechanics of Fibrous Assemblies", Woodhead 

Publishing ISBN: 978-81-908001-7-4, 2012. 
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TXE754  صناعة الغزل والنسيج كود المقرر  
 اسم المقرر  اإلدارة ال ي ية  ن

 ساعات معتمدة 3
ة ساعات التدريس  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
 هميةةة التواز  ا   ولوحر وحمةةا ةةة ال ي ةةة / تعريف النفةةا ةةات والملوثةةات. تصةةةةةةةةةةةةةةةور إلدارة النفةةا ةةات و نظمةةة افةةدارة ال ي يةةة / ا ثر 

مية المواد ال يت  عىل طول مراحل اإلنتاج   ات حت  التخلص من العوادم. سةةةةةةةةةةةة  بمصةةةةةةةةةةةةانع الغزل والنسةةةةةةةةةةةةيج بدءا من  نتاج الشةةةةةةةةةةةةعب 
ن الرط . النفا ات السةةائلة بمراحل  –الوسةةي ة وا صةةباغ والمواد المسةةاعدة ا خرى   حمل التلوث من مختلف عمليات التجهب 

جا  واسةةةةةةةةةتعما ل المياة والكيماويات. تلوث الهواء والاةةةةةةةةةوضةةةةةةةةةاء الغزل والنسةةةةةةةةةيج. الت نولوجيا المتقدمة إلزالة ا صةةةةةةةةةباغ واسةةةةةةةةةب 
ات   كةل منهمةا. النظةافةة الصةةةةةةةةةةةةةةةنةاعيةة وممةارسةةةةةةةةةةةةةةةةات العمةل اآلمنةة. االختبةارات التحليليةة للمعةايب  ا   ولوجيةة والمتغب 

والتحكم  ن
ن المنسةةةةةةوجات صةةةةةةد قة ال ي ة والتقليل من النفا ات. المواصةةةةةةفات القياسةةةةةةية والمثىل ووسةةةةةةائل التحسةةةةةة  ن وت لير ال ي ية. تجهب  ي 

  عادة تدوير النفا ات الصلبة .  العمليات. 

References: 
- S  Muthu, "Assessing the Environmental Impact of Textiles and the Clothing Supply Chain, 1st 

Edition", Woodhead Publishing, ISBN: 9781782421047, 2014 
- K Slater, "Environmental impact of textiles", Woodhead Publishing, ISBN: 978-1-85573-541-5, 

2003. 
 

TXE755  كات الغزل والنسيج كود المقرر  اسم المقرر  ترشيد ال اقة والكفاءة برس 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
داد المخلفات الحرارية. كفاءة ال اقة للموتورات الكهربية والمحركات. مجاالت اسةةتهالئ ال اقة: الماكينات   دارة ال اقة: اسةةب 
  صةةةةناعة ا لياف   

والهواء الماةةةةغوق   ت ييف الهواء واإلضةةةةاءة    ضةةةةاءة الغالف الجوي   اسةةةةتهالئ ال اقة والحفاة عليها  ن
  صةةةناعة الغز 

  الغزل الحلل    اسةةةتهالئ ال اقة  نوا  مختلفة من الخيوق   اسةةةتهالئ ال اقة  ن
ل   االسةةةتخدام العام لل اقة  ن

    حسةةةةةةةةةةةةةةةاب اسةةةةةةةةةةةةةةةتهالئ  
   نتةاج الغزل الحلل 

  ت ثر عىل تكةاليف ال ةاقةة  ن
الغزل بةدو  انتةاج . توزيةةةةع  ال ةاقةة لمةاكينةةالعوامةل الت 

  
. التقليةةل من اسةةةةةةةةةةةةةةةتهالئ  ثنةةاء ال لبينةةة  ن مةةاك الخيط عىلال ةةاقةةة ال ةةاقةةة  ثنةةاء لف الغزل  ن  

عىل  لف الخيطينةةة الغزل الحلل 
  . تأثب  تشعب  الخيوق عىل استهالئ ال اقة. 

 ال لبينة  ن ماكينة الغزل الحلل 

References: 
- S. C. Bhatia, Sarvesh Devra, "Energy Conservation", WPI, 2016. 
- LAP Lambert, "Energy Conservation in Textile industry Energy Conservation", Academic 

Publishing, ISBN: 978-3-8443-2825-,2011. 
 

TXE756  اسم المقرر   دارة اإلنتاج بمصانع الغزل والنسيج كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
صةةةناعة الغزل والنسةةةيج بجمهورية مرصةةة العربية: هيكل الصةةةناعة. سةةةياسةةةات التصةةةنيع للمنسةةةوجات / المعوقات والمشةةةاكل الت  

اإلنتاجية ووسةةائل   -تواجه الصةةناعة.  سةةاسةةيات  دارة اإلنتاج . تخ يط ومراقبة الجودة.  دارة الصةةيانة: ف رة الصةةيانة و هميتها  
ن والت لير.  دارة   الجودة: مقدمة عن الجودة الشةةاملة / قيمة وضةةما  الجودة / ا نظمة المتكاملة للرقابة عىل الجودة التحسةةي 

ن الجودة / ا يزو   /  وعات: قواعد المعلومات التخاذ القرارات  - .  دارة التسةةةةةةلي   9000فوائد تحسةةةةةةي  التخ يط لموارد المرسةةةةةة 

http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1170283
https://www.morebooks.de/store/gb/book/energy-conservation-in-textile-industry/isbn/978-3-8443-2825-7
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ة / اتخةةاذ القرارات /  نظمةةة  دارة المعلومةةات / مصةةةةةةةةةةةةةةةةادر التحكم الربحيةةة / االحتيةةاج للمعلومةةات لمسةةةةةةةةةةةةةةةتليةةات اإلدارة المختلفةة 
 والرقابة. دراسات حالة  ن مجال الغزل والنسيج. 

References: 
- R. Senthil Kumar, "Process Management in Spinning", CRC Publishing, 2014. 
- Gordana Colovic, "Management of Technology Systems in Garment Industry", Woodhead 

Publishing ,ISBN: 978-93-803-0807-4, 2011. 
 

TXE761  المعالجات الرطبة  ا لوا  والتصميم   كود المقرر  
 اسم المقرر  الت ورات  ن

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
مبادئ وآلية مقاومة الله     –الت ورات  ن المعالجات الرطبة: نفاذ ة بخار الماء ومقاومة ا قمشة إلرداد الماء  طرق القيا،  

ن ا قمشةةةةةةة الصةةةةةةوفية   /  ال وليسةةةةةةب   وخل ات الق ن  للق نمقاومة الله    ن ضةةةةةةد الكائنات الدقيقة. تجهب    والتجهب 
 –بوليسةةةةةةب 

ن ا لياِف الصةةةةةةةةةناعية  ن ضةةةةةةةةةد الكهربية االسةةةةةةةةةتاتي ية   –مقاومة العتة  التث يت الدائم  االختبارات. تجهب  التث يت الحرارى  التجهب 
ن لمقاومة االتسا .   والتجهب 

ي ن ائ  للوِ   رؤية اللوِ  والنظرية الاةةةةةةةةةةةةةوئية لملواِ   نظرية البجمنت اللو  والتصةةةةةةةةةةةةةميم: ظواهر اللو  والاةةةةةةةةةةةةةوء  ا سةةةةةةةةةةةةةا، الفب 
 وا لوا  المركبة. مثلث باير   تأثب  خلط ا لواِ   تركي  التصاميِم  نمِط الِظّل   

لملواِ   مقيا، اللوِ    ساس   ثانوي  ثالئ 
كي  النسةةةةةةةةةةةةجر  نسةةةةةةةةةةةةجام التعاق   تدرج السةةةةةةةةةةةة ل  اللوئن  المراحل المختلفة ِمن  تللين الم ات اللوِ  والب  واِد النسةةةةةةةةةةةةيِجية  تأثب 

ها. 
َ
 وتصنيف

References: 
- J. N. Chakraborty, "Fundamentals and Practices in Colouration of Textiles 2nd Edition", 

Woodhead, Publishing ISBN: 9789380308463, 2014. 
- M.   Clark, " Handbook of textile and industrial dyeing, volume 1: principles, processes and 

types of dyes, , 2011. 
 

TXE762  صناعة الغزل وال كود المقرر  
ونيات ووسائل التحكم  ن نسيج اإللكب   اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
ونيات ووسةةةةةائل التحكم  ن ا جهزة والماكينات بمصةةةةةانع الغزل   والنسةةةةةيج. نظرة عامة عىل  سةةةةةس التشةةةةةابه نظرة عامة عن اإللكب 

ونيات الرقمية: ال وابات / التوصيالت  ن الدوائر الكهربية / النظريات. نظرة عامة عن  سس اإللكب  ونية: العناض / قواني  اإللكب 
 –شةةةةةارات  جهزة االسةةةةةتشةةةةةعار / محوالت ال اقة  اإلزاحة / الموضةةةةةع / القوة / درجة الحرارة / الاةةةةةغط / التدف  . ت ييف اإل  / 

ولور.  –عناض و نظمة التحكم    مثلة. ال يانات الم تسةةةةةةبة / التحليل / التحكم / واآللية باسةةةةةةتخدام المي روبروسةةةةةةيسةةةةةةور والكنب 
الموتورات وطةةاقةةة اإلدارة /  جهزة التحكم  ن ال ةةاقةةة. بعض الت  يقةةات  ن نظم اكتسةةةةةةةةةةةةةةةةاب ال يةةانةةات وانظمةةة التحكم  ن مجةةال 

 دراسات حالة.  –النسجيات 

References: 
- Xiaoming Tao, "Handbook of Smart Textiles", Springer-Verlag GmbH ISBN 978-981-4451-45-

1-68-0, 2015. 
- Jian Fang, et.al, "Applications of Electrospun Nanofibers for Electronic Devices", Springer 

Singapore Publishing, ISBN: 978-981-4451-68-0, 2015. 
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TXE763  اسم المقرر  التكاليف وصياغة المشاريةةةةع وتقييمها  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين  عمىل    محاضن

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمىل  امتحا   شفوي م  تحريري امتحا    عمال الب   

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
و   تقييم مراحل اإلعداد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  همية التكلفة /  نظمة التكاليف   ضةةةبط التكاليف . دورة المشةةة  رو : مراحل توصةةةيف دورة المرسةةة 

اف  الوظائف المختلفة  ن المشةةةةة  واالقتصةةةةةاد ة واإلدارية. صةةةةةياغة المشةةةةةاريةةةةع وتقييمها: رو  والجوان  التقنية  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الوثائ  واإلرس 
مفهوم التقييم  الحةاجةة    التقييم  المنهجيةة  ن التقييم  مختلف جوانة  السةةةةةةةةةةةةةةةوق واإلدارة والتقنيةة المةاليةة واالقتصةةةةةةةةةةةةةةةةاد ةة  

ات المالية الرئيسةةةةةةية  ن التقييم  قرار  و . تقييم المحور الت االم رس  نولوحر لمشةةةةةةاريةةةةع الغزل ت االسةةةةةةتثمار وتقييم ما بعد المرسةةةةةة 
والنسةةيج: اختيار الت نولوجيا وتقييمها والقيود الخاصةةة بالتشةةغيل  ومالئمة الت نولوجيا  العوامل الم ثرة عىل االختيار . فوائد 

وعات والنواح ال ي ية بمصةةةةةةةةانع الغزل والنسةةةةةةةةيج: ال اقة / البخار / الوقود / .........  روعات ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التقييم النوىع للمشةةةةةةةة   -المرسةةةةةةةة 
 لحديثة / اتزا  اآلالت والمعدات. ا

References: 
- Project Management Institute, " A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK(R) Guide-Sixth Edition ", Project Management Institute Publishing, 2019. 
- Frank K. Reilly and Keith C. Brown, "Investment Analysis and Portfolio Management (with 

Thomson ONE - Business School Edition and Stock-Trak Coupon) 10th Edition", ISBN: 978-
0538482387, 2012. 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Keith+C.+Brown&search-alias=books&field-author=Keith+C.+Brown&sort=relevancerank
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ي الهندسة اإلنشائية تخصص هندسة إنشائية 
 
 دبلوم العلوم الهندسية ف

 

نامج   وصف البر
ي من برنامج درجة الدبلوم هذا هو توفير تعليم ما بعد التخرج بجودة عالية ومس    تو                       الرئيس     الهدف 

ي ش ك  ومحتييات أسس م من تلك 
نامج ف  أعىل من درجة البكالوريوس ، ومع ذلك ، يتم تقديم دورات الير

ضالخاص             ة بدرجات الماجس             تير والد تورا     نامج الطالب من تطيير فهم أكير   من المفير ن الير
ّ
أن يمك

 للجوانب ايس    اس    ية للهندس    ة اإلنش    ائية  و التا ي ، من المتوقع أن ي
ج
ي  بن  ش    مول

ا ف 
ا
ا مت ن الطالب أس    اس    ا

ي ايوساط ايكاديمية وال
ا ف 
ا
ي تمكنه من لعب دور أكير نشاط

   ةليمعالهندسة اإلنشائية، والنر
 

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم
لجميع برامج دبلومة الهندسة، يجب أن يكون خري    ج دبلوم الهندسة اإلنشائية   جداراتإ  ال اإلضافةب

ا عىل:   قادرا
ي مجال الهندسة اإلنشائية   وعاتضإظهار معرفة وفهم شاملير  للمو   1

 المتقدمة ف 
 للظروف الب ئية   منشآتإظهار المعرفة والفهم لمفاهيم تصميم ال  2
ي  إظهار المعرفة   3

امج المتاحة ف  والفهم للطرق الرئيسية للميكانيكا الحاسي ية واستخدام الير
 التحلي  الهيكىلي  

ي الممارسة مث  مراقبة الجودة وإدارة المشاري    ع    4
 إظهار المعرفة والفهم للقضايا الرئيسية ف 

 

 

 الهندسة تخصص الهندسة اإلنشائية 
 
 ماجستبر العلوم ف

نامج   وصف البر
ي من برنامج درجالهدف 

ة ف  ي الهندس            ة اإلنش            ائية هو توفير المعرفة البحثية المس             نير
ة الماجس            تير ف 

ي مختلت تخص ص ات الهندس ة اإلنش ائية  يجب أن يوجه 
مجموعة واس عة من الموض وعات المتقدمة ف 

ي 
مجال اختيار الموض    وعات الطالب إ  تطيير فهم متعما لواحد أو اننير  من التخص    ص    ات الرئيس    ية ف 

  يجب أن تمكن هذ  المعرفة الطالب من تكيين فهم أفض           للجوانب ايكاديمية اإلنش         ائيةهندس         ة  ال

ا تطيير مهارات البح  من أج  إجرا  عم  
ا

ي التخص               ع المختار  يجب عىل الطالب أيض               
والعملية ف 

ي موضيع محدد
ي مستق  ف 

 .بحنر
  

 برنامج الماجستبر  خري    ج جدارات 
نامج الماجس        تير الات العامة لجدار إ  ال باإلض        افة ي ير

هندسي يجب أن يكون خري    ج ماجس        تير العلوم ف 
ا عىل:   الهندسة اإلنشائية قادرا

ي مجال واحد أو اننير  من تخصصات   1
إظهار المعرفة الشاملة وفهم الموضوعات المتقدمة ف 
ي والهندسة  ي ساالهندسة اإلنشائية  عىل سبي  المثال ، الميكانيكا الح

 ية والتصميم اإلنشائ 
 يوتقنية وهندسة المواد وإدارة مشاري    ع البنا   الج

ي مجال التخصع    2
ي الجوانب النظرية والعملية ف 

 تطيير المعرفة العميقة ف 
ي مجال التخصع    3

 تنمية المهارات الرياضية والتجريبية ف 
ي مجال الدراسة    4

مجيات ف   العم  مع / أو تطيير الير
ي مجال التخصع    5

ي موضيع مختار ف 
 إجرا  بح  مستق  ف 
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ي  الفلسفة دكتوراه
 
 اإلنشائية  الهندسة ف

نامج   وصف البر
ي الهندس             ة اإلنش             ائية هو برنامج درجة موجه نحو البح   برنامج

  والغرض منه هو العلىم الد تورا  ف 

ي تخص             ص             ات الهندس             ة اإلنش             ائية وتمكير  الط ب الم هلير  ت هي  عاليا من إجرا  
تعزيز المعرفة ف 

نامج إلعداد الطالب الذ   ي أحد التخص    ص    ات الرئيس    ية  تم تص    ميم الير
دراس    ات متقدمة متخص    ص    ة ف 

نامج  ي التدريس و / أو يرث ايص  الة واإلبداع إلجرا  بح  أص  ىلي  يجب أن يكون خريجو هذا الير
الئقير  ف 

نامج  كات الهندس  ية والمرافا الحكومية الرائدة  يهدف الير ي الم س  س  ات ايكاديمية والت  ر
مهنة البح  ف 

ي مج  ال مخت  ار من التع  ام    مع إ  
المش               ك ت المتعلق  ة ب  التكنولوجي  ا الف  ائق  ة والتكنولوجي  ا الح  ديث  ة ف 

 .الهندسة اإلنشائيةمجاالت 
 

 الدكتوراه برنامج  خري    ج جدارات
ي الهندس          ة  الجدارات إ   باإلض          افة

نامج الد تورا  ، يجب أن يكون خري    ج برنامج الد تورا  ف  العامة لير
 عىل: 

ا
 اإلنشائية قادرا

ي مجال الهندسة اإلنشائية  وعات ضإظهار معرفة وفهم شاملير  للمو   1
 المتقدمة ف 

ي أحد مجاالت الهندسة   2
اإلنشائية بحي  يصبح الخري    ج قادرا عىل إظهار معرفة تقنية قيية ف 

ي المجال الذ  يختار   
 قيادة وتوجيه فرق الصناعة الهندسية والعلمية ف 

ي أحد مجاالت الهندسة   3
إظهار القدرة عىل التعلم سشك  مستق  وتوليد معرفة جديدة ف 

 اإلنشائية  
ي الهندسة اإلنشائية، و إظهار القدرة  4

عىل توليد معرفة  الوصول إ  أعىل مستو  أكاديىمي ف 
ي أطروحة  

 جديدة من خ ل استكمال العم  اإلبداعي الجديد واإلب غ عن هذا العم  ف 
ي أطروحة    5

ي المقررات السابقة ف 
ي تم تعلمها ف 

ي دمج المعرفة النر
 تطبيا المبادئ العلمية ف 

 

 (500)قائمة بمقررات المستوى 
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STE511 100 50  50 3 8 3 4  2 2 تحلي  إنشا ات متقدم 

STE512  100 50  50 3 8 3 4  2 2 مقدمة لطريقة العناض المحدودة 

STE513 100 50  50 3 8 3 4  2 2 برامج تحلي  اإلنشا ات 

STE514  100 50  50 3 8 3 4  2 2 مقدمة لديناميكا اإلنشا ات 

STE521 ي الحوائم الحاملة
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 مبائ 

STE522  ي المنشآت الخرسانية
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 ضبم الجودة ف 

STE523  100 50  50 3 8 3 4  2 2 ترميم وتدعيم المنشآت الخرسانية 

STE524  100 50  50 3 8 3 4  2 2 تكنولوجيا ومقاومة مواد ال ش يد 

STE531  100 50  50 3 8 3 4  2 2 ميكانيكا الير ة التطبيقية 

STE532 100 50  50 3 8 3 4  2 2 ميكانيكا الير ة النظرية 

STE533  الير ة واختباراتهاخواص  2 2  4 2 8 2 50  50 100 

STE541  100 50  50 3 8 3 4  2 2 خرسانة مسلحة متقدمة 

STE542   100 50  50 3 8 3 4  2 2 الخرسانة سابقة التجهير 

STE543  100 50  50 3 8 3 4  2 2 الكبار  الخرسانية 
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STE544 
تصميم المنشآت الخرسانية المعرضة   مقدمة ف  

 يحمال جانبية 
2 2  4 3 8 3 50  50 100 

STE545  100 50  50 3 8 3 4  2 2 مقدمة ف  تصميم المنشآت الخرسانية سابقة اإلجهاد 

STE551 100 50  50 3 8 3 4  2 2 المنشآت الصلب المر بة 

STE552 100 50  50 3 8 3 4  2 2 تصميم المنشآت الصلب المتقدم 

STE553  100 50  50 3 8 3 4  2 2 الكبار  الصلب 

STE561  100 50  50 2 6 2 3  1 2 تقدير ومراقبة التكاليت 

STE562  100 50  50 3 8 3 4  2 2 قوانير  صناعة ال ش يد 

STE563 100 50  50 3 8 3 4  2 2 إدارة الجودة وايمان 

STE564  100 50  50 3 8 3 4  2 2 تش يد المرافا الم قتة 

STE565  100 50  50 3 8 3 4  2 2 إدارة ال ش يد 

STE566  100 50  50 3 8 3 4  2 2 تكنولوجيا وطرق ال ش يد 

STE567  وعات ال ش يد  100 50  50 3 8 3 4  2 2 تخطيم متر

STE571 وع دبلوم الدراسات العليا  100   100  8 3 4  2 2 متر
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STE611  100 50  50 3 8 3 4  2 2 اإلنشا اتديناميكا 

STE612 100 50  50 3 8 3 4  2 2 تحلي  اإلنشا ات المتقدم 

STE613 100 50  50 3 8 3 4  2 2 اللغة الفنية ومهارات االتصال 

STE614 100 50  50 3 8 3 4  2 2 طريقة العناض المحددة 

STE615 100 50  50 3 8 3 4  2 2 نظرية المرونة 

STE616   ي للكبار
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 التحلي  اإلنشائ 

STE617 100 50  50 3 8 3 4  2 2 نظرية االتزان المرن 

STE621  100 50  50 2 8 2 4  2 2 الت نير المتبادل بير  الير ة والمنشآت 

STE622 100 50  50 3 8 3 4  2 2 التحلي  والتصميم اللدن للمنشآت 

STE623 يات  100 50  50 3 8 3 4  2 2 نظرية ايلواح والقتر

STE624  100 50  50 3 8 3 4  2 2 هندسة الزالزل 

STE625 100 50  50 3 8 3 4  2 2 تحلي  قو  الرياح 

STE626  100 50  50 3 8 3 4  2 2 تصميم المنشآت المقاومة للزالزل 

STE627  ي
ي تحلي  وتصميم المبائ 

 100 50  50 3 8 3 4  2 2 العاليةمقدمة ف 

STE628 100 50  50 3 8 3 4  2 2 تحلي  عدد  متقدم 

STE631 100 50  50 3 8 3 4  2 2 التصميم الزلزا ي لخزانات السوائ  وخطوط اينابيب 

STE632  100 50  50 3 8 3 4  2 2 تصميم المنشآت الخرسانية سابقة اإلجهاد 

STE633  100 50  50 2 8 2 4  2 2 هيدروليكا الير ة 

STE634  100 50  50 3 8 3 4  2 2 تصميم المنشآت القش رية الخرسانية المسلحة 

STE635  100 50  50 2 8 2 4  2 2 ميكانيكا الير ة المتقدمة 

STE636 ي تكنولوجيا ومقاومة المواد
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 موضوعات خاصة ف 

STE637  ي تصميم الكبار
 100 50  50 2 8 2 4  2 2 مقدمة ف 

STE641 100 50  50 2 6 2 3  1 2 ديناميكا الير ة 

STE642 100 50  50 2 6 2 3  1 2 الجيولوجيا الهندسية وميكانيكا الصخور 

STE643  100 50  50 2 6 2 3  1 2 استكشاف الموقع واالختبارات الحقلية 

STE644  100 50  50 2 6 2 3  1 2 المتطور لألساسات الضحلةالتصميم 

STE645 100 50  50 2 6 2 3  1 2 ايساسات العميقة 

STE651  100 50  50 3 8 3 4  2 2 اينواع الخاصة للخرسانة 

STE652  ي المنشآت الخرسانية
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 الزحت واالنكماش ف 

STE653  وعات متقدمة  100 50  50 2 8 2 4  2 2 ادارة متر

STE654 100 50  50 3 8 3 4  2 2 التخطيم والمراقبة 

STE655  100 50  50 2 8 2 4  2 2 الهندسة القيمية 
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STE656  وعات البنية التحتية  100 50  50 2 8 2 4  2 2 إدارة متر

STE657  100 50  50 2 6 2 3  1 2 القياس والمراقبة الجيوتقنية 

STE661  100 50  50 2 6 2 3  1 2 الهندسة الجيوتقنية البحرية 

STE662 ي المناطا الصحراوية
 100 50  50 2 6 2 3  1 2 الير ة ذات المشاك  ف 

STE663  100 50  50 2 6 2 3  1 2 الهندسة الجيوتقنية الب ئية 

STE664  ي الهندسة اإلنشائية
 100 50  50 2 8 2 4  2 2 موضوعات متقدمة مختارة ف 

STE665 100 50  50 3 8 3 4  2 2 تصميم الخزانات والصوامع من الصلب 

STE666 100 50  50 2 8 2 4  2 2 تصميم أبراج الكهر ا  واالتصاالت من الصلب 

STE667 ( 1تصميم المنشآت الخرسانية الخاصة ) 100 50  50 2 8 2 4  2 2 

STE671  100   100  6 2 3  1 2 حلقة دراسية بحثية 
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STE711   100 50  50 2 8 2 3  1 2 وحلقة نقاش متقدمة طرق البح 

STE712  ي موضوعات متقدمة
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 طريقة العناض المحدودة ف 

STE713 100 50  50 3 8 3 4  2 2 نظرية اللدونة 

STE721 100 50  50 3 8 3 4  2 2 ديناميكا الير ة وايساسات 

STE722 يات  100 50  50 3 8 3 4  2 2 نظرية القتر

STE723 ي ال ش يد
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 تحلي  القرارات ف 

STE724  ي الهندسة اإلنشائية
ة ف   100 50  50 3 8 3 4  2 2 النظم الخبير

STE725  100 50  50 2 8 2 4  2 2 منشآت الصلب الخاصة 

STE731 100 50  50 3 8 3 4  2 2 واتخاذ القرار االمثلية 

STE732 ة غير المشبعة 
 100 50  50 2 6 2 3  1 2 ميكانيكا الير

STE733 100 50  50 2 6 2 3  1 2 نمذجة الير ة 

STE741 100 50  50 3 8 3 4  2 2 ( 2)  تصميم المنشآت الخرسانية الخاصة 

STE742  100 50  50 3 8 3 4  2 2 سلوك عناض الخرسانة المسلحة 

STE743  100 50  50 3 8 3 4  2 2 إطارات الصلبسلوك عناض و 

STE744  100 50  50 3 8 3 4  2 2 تصميم المنشآت الخرسانية العالية 

STE745  100 50  50 3 8 3 4  2 2 التحلي  ال خىط للخرسانة المسلحة 

STE746  100 50  50 3 8 3 4  2 2 الخرسانية  الكبار تصميم 

STE751  ازات العشوائيةالموجات  100 50  50 3 8 3 4  2 2 واالهير 

STE7252 100 50  50 3 8 3 4  2 2 الكبار  ذات الكاب ت والكبار  المعلقة 

STE753 100 50  50 2 8 2 4  2 2 ايسقت المعلقة 

STE754 100 50  50 3 8 3 4  2 2 تصميم ايبراج المعدنية 

STE755   ي الميا
 100 50  50 2 6 2 3  1 2 الجوفية طرق التحكم ف 

STE756 100 50  50 3 8 3 4  2 2 إدارة المخاطر 

STE761 
ي الهندسة  

تطبيقات المواد ايرضية الب س يكية ف 
 الجيوتقنية 

2 1  3 2 6 2 50  50 100 

STE762  ي موضوعات متقدمة مختارة
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 مواد اإلنشا  الحديثة ف 

STE763  100 50  50 3 8 3 4  2 2 تكنولوجيا مواد ال ش يد 

STE764 ي  االصطناعي المتقدم للذكا   االستخدام
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 ال ش يد  ف 

STE765  ي موضوعات متقدمة مختارة
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 الهندسة اإلنشائية  ف 

STE766  ي موضوعات مختارة متقدمة
 100 50  50 3 8 3 4  2 2 الهندسة الجيوتقنية  ف 
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 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
 ( 500)المستوى 

 
STE511  اسم املقرر  تحليل إنشاءات متقدم  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
ساعات   محارضة  متارين  عمل 

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
مقدمة للتحليل اللدن   - تحليل اإلنشاااءات ساساات دام املااافوراتة اريقة الكلامة للكمرات ااإلاارات االتاملونات املوااتوية االفرابية االشاا كات 

 .للمنشأت
References: 

• Srinivas Chandrasekaran ,Advanced Structural Analysis with MATLAB,2018 

• Igor A. Karnovsky, Olga Lebed ,Advanced Methods of Structural Analysis, 2010 
 

STE512  اسم املقرر  مقدمة لطريقة العنارص املحدادة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
العنارص   - العنرصا القياي    -لواا  اإلجاادات    - متثيل ال اااص  اإلنشااصية اااملامل   -أنواع العنارص املوات دمة    -م ادئ اريقة العنارص املحددة  

تط يقات ساسااات دام سرامل الكوم يوتر   –د  التكامل ىف سعدين ا ثالثة أسعا   -التكامل العددى    -عناارص ااملوا  املعرةاااة لانحناء   - الرساعية ااملثلثات 
 .Etabs, Save, Sapالحديثة مثل 

:References 

• An Introduction to Finite Element Method, JN Reddy - New York, 1993 
 

STE513  اسم املقرر  سرامل تحليل اإلنشاءات  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  الرتم أعامل   امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
تط يقات عل است دام سرامل التحليل اإلنشاىئ التاهلة    - تط يقات عل است دام الربامل الرياةية التاهلة الحديثة لتحليل مواصل إنشاصية عملية 

 الحديثة ااست دام سرامل ال حثية املتقدمة التاهلة لتحليل لتحليل املواصل اإلنشاصية العملية. 
:References 

• SAP2000 Integrated Software for Structural Analysis and Design, Computers and Structures Inc., Berkeley, 
California, 1979 

• Srinivas Chandrasekaran, Advanced Structural Analysis with MATLAB,2018 

• Introduction to finite and spectral element methods using MATLAB, C Pozrikidis – 2005 
 

STE514  اسم املقرر  مقدمة لديناميكا اإلنشاءات  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
اإلهتلام الحر اااملامل الدارية     - إستتاسة املنشآت ألادية درجة الحرية إلثارة ااملامل الديناميكية   - معادالت الحركة ااالتلان الديناميىك للمنشآت 
إستتاسة    - ركة اريقة نيومارك لحل معادالت الح   - اامنظمة املعممة ألادية درجة الحرية    - االةمحالل   - االن يية ذات أممنة تأثري متناهية الاغر 

https://b-ok.cc/g/Srinivas%20Chandrasekaran
https://b-ok.cc/g/Igor%20A.%20Karnovsky
https://b-ok.cc/g/Olga%20Lebed%20(auth.)
https://b-ok.cc/g/Srinivas%20Chandrasekaran
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CuC5CcggIv0C&oi=fnd&pg=PP1&dq=Introduction+to+Finite+Element+Method&ots=Dn_TvuE20_&sig=FiplMA7sglHHfFM1clp8Uel09NY
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مقدمة    - اإلهتلام الحر اأشكال ااممناط الط يعية ااإلهتلامات تحت تأثري القوى ااامنظمة امليمحلة    - أنظمة املنشآت ذات درجات لرية متعددة  
 .للتحليل ساست دام ااممناط الط يعية امقدمة لاهتلامات العشواصية 

 
References: 

• 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 
 

STE521  اسم املقرر  م اىن الحواصط الحاملة   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
  - الولوك امليكانيىك للحواصط    - أنواع الحواصط   - ااملونة اأجلاء الحواصط   إخت ارات الدات امل اىن   - أنواع املونة   - الدات امل اىن الحواصط الحاملة  

 اإلصال  االتدعيم.   - إتاال اامسقف سالحواصط    - اإلجاادات ااإلنفعاالت 
 

References: 

• A.W. Hendry, B. P. Sinha and S.R. Davies, Design of Masonry Structures, Third edition, 2017 
 

STE522   اسم املقرر  ة ط التودة يف املنشآت ال رسانية  املقرر كود 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم   شفوى  /امتحان عمل 

 درجات املقرر 
0 50 50 

 املحتوى  
ة ط    – مرالل ة ط التودة    – دار التودة خالل عمر املرشاع    – ة ط التودة داخلياً اخارجياً    – سرنامل اخطة ة ط التودة    – تعريف التودة  

 رسانية.  اخت ار تحميل العنارص ىف املنشآت ال    – االخت ارات بري املتلفة لل رسانة    – االخت ارات عل ال رسانة أثناء التنفيذ    – التودة ملواد ال رسانة  
References: 

• Day, K.W. (1998a) HPC in Australia and SE Asia, Structural Engineers World Congress, San Francisco, July. 

• Day, K.W. 2008. Optimised concrete quality control. Holland: FIB Conference. 
 

STE523  ال رسانية ترميم اتدعيم املنشآت   كود املقرر  اسم املقرر  

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم   شفوى  /امتحان عمل 

 درجات املقرر 
0 50 50 

 املحتوى  
املواد املوتعملة ىف ترميم الامية املنشآت ال رسانية    – تقييم عيو  املنشآت    – ارق تتن  رشاخ ال رسانة    – ىف املنشآت  أس ا  لداث العيو   

 دراسة لاالت.  – لامية املنشآت ال رسانية    - ارق ترميم اتدعيم العنارص اإلنشاصية امل تلفة     - 
References: 

• Poonam I. Modi and Chirag N. Patel, “Repair and Rehabilitation of Concrete Structures”, PHL Learning, Delhi 2016. 

• Anibal Costa, Antonio Arede and Humberto Varum, “Strengthening and Retrofitting of Existing Structures, Springer 
Nature, 2018. 
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STE524  اسم املقرر  تكنولوجيا امقاامة مواد التشييد  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم   شفوى  /امتحان عمل 

 درجات املقرر 
0 50 50 

 املحتوى  
املتقدمة لل رسانةة اامنواع ال اصة، التحمل مع اللمن، التآكل  مواد التشييدة اامنواع، املشاكل، التقييم، االختيار، مواد التشييد املرك ة، التكنولوجيا  

قييم مقاامة  الامية الفللات، الرشاخ االفواصل، مواد اأسالي  الرتميم، التكنولوجيا املطوعة ل داصل مواد ال ناء للتشييد من فض التكلفة، أسالي  ت 
 . تأكيد التودة لل رسانة، اشرتااات الكودات املتعلقة سي ط اتأكيد التودة ال رسانة ساملنشآت القامئة، اامسالي  الحقلية ااملعملية لي ط ا 

References: 

• American Society for Testing and Materials (1994) C123 – Standard Test Method for Lightweight Pieces in 
Aggregate. ASTM, West Conshohocken. 

• British Standards Institution (2003) PD 6682 – Aggregates – Part 1: Aggregates for concrete – Guidance on the use of 
BS EN 12620. BSI, London. 

 
STE531  اسم املقرر  ميكانيكا الرتسة التط يقية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
الوتاصر    لواصط    - اتلان الحواصط الواندة    - أساسيات االهتلا مات    - انايارات اامساسات   - اختيار نوع اامساس   - اخت ارات املوقع   - استكشاف املوقع 

 مقدمة لتحليل اتاميم أساسات املاكينات.   - مقدمة لتوليح الرتسة   - اتلان امليول   - الحفر املدعم عرةياً   - املعدنية 
 

References: 

• Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, 2011 
 

STE532  اسم املقرر  ميكانيكا الرتسة النظرية  كود املقرر 

 معتمدة ساعات   3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 .الرتسة  تحمل  قدرة  - للرتسة   التان ي  اليغط  - الق    مقاامة   - الرتسة  تدعيم   - ىف الرتسة  االجاادات   توميع  -   الطي  معدن 
 

References: 
An introduction to geotechnical engineering. By: Robert D. Holtz and William D. Kovacs, 1981 

 
STE533  اسم املقرر  خواص الرتسة ااخت اراتاا  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 اخت ارات  - امل ارش  الق   - محاط  الغري  املحوري  اليغط  - االنايار  - االنتفاش  - التدعيم   - النفاذية   - كاليفورنيا  تحمل  انو ة  الدمك  - الرتسة  توصيف 
 .محاار  الثالث 

References: 
An introduction to geotechnical engineering. By: Robert D. Holtz and William D. Kovacs, 1981 
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STE541  اسم املقرر  خرسانة مولحة متقدمة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
املمطولية للعنارص ال رسانية املولحة، التحليل اللدن للكمرات ال رسانية املولحة اإعادة توميع العلام، الق  االل. اامعمدة النحيفة   املقيدة ابري  
امل قيدة، تأثري )الحمل، اإلمالة(، اصالت اامعمدة االكمرات،  تاميم ال االاات املولحة )اريقة اإلاار املكارئ، اريقة الرشيحة لحال ال الاات بري  

 امل نتظمة(، متثيل العنارص ال رسانية سواسطة النامذج الاغرية . 
References: 

• Park & Paulay, Reinforced Concrete structures, 1975. 

• Wight & MacGregor, Reinforced Concrete Mechanics and Design, 6th Edition, 2012 
 

STE542  اسم املقرر  ال رسانة ساسقة التتايل    كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
موالئ مقدمة، اساات دامات ال رسااانة ساااسقة التتايل، امللايا االعيو ، أسااس التنظيم، املواصاافات، التااانيع االنقل االرتكي ، الوصااالت، التفاات،  
ال رساانة الفواصال، التفاصايل، إنشااءات ااملوا  الك ريةة الحواصط، قوى الريا ، تحليل لواصط الق ، املنشاآت اإلاارية متعددة الطواسل، التكواية س 

 ساسقة التتايل، ال الاات ال رسانية املرك ة.
References: 

• Steinle, H. Bachmann and M. Tillmann, Precast Concrete Structures, second edition, May 2019 

• PCI Design Handbook: Precast and Prestressed Concrete 
 

STE543  اسم املقرر  ال رسانية   الك ارى  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
يذ مقدمة، املواصاافات، التااانيف، ااملامل التاااميمية، اعت ارات التاااميمة ارق التحليل امل تلفة، اريقة إجااد التشااغيل، التاااميم الحدى، تنف 

العقود،   (، الكمرات املفربة، الكواسيل املتوامنة، الكمرات املواتمرة، اإلاارات التاسا،ة، Tاإلجااد املوا ل، أنواع الك ارىة الكمرات عل شاكل لرف )
 الك ارى ال رسانية ساسقة اإلجااد، الركاصل االفواصل، الك ارى املعلقة سكاسالت.

References: 
P. Mandorf, Concrete Bridges, Taylor and Francis, 2006 

 
STE544  اسم املقرر  مقدمة يف تاميم املنشآت ال رسانية املعرةة املامل جان ية  كود املقرر 

 معتمدة ساعات   3
 محارضة  ساعات التدريس  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
تحلييل اعل    أنواع ااملامل التان ية، املفاهيم اامساسية ارلوفة التاميم، التحليل الرتددى، املناال اللللالية، تقدير ااملامل التان ية عل أساس 
ات ال رسانية  أساس كودات م تلفة، تاميم العنارص اإلنشاصية ملقاامة ااملامل التان ية، اإلاارات ال رسانية االحواصط ذات املمطولية، اإلاار 

 املحشوة، تفايل توليح، موةوعات مرت طة مبقاامة ااملامل التان ية. 
References: 
T. Paulay and M.J. N. Priestly, Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Building, 1992 
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STE545  املقرر اسم   مقدمة يف تاميم ال رسانة ساسقة اإلجااد  كود املقرر  

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  

رسط الناايات، االلتكاك     - اسرتخاء الال     - الللف    - االنكامش    - املرن لل رسانة   القرص    - مفاهيم عامة اارق س ل اإلجااد، الفقد ىف س ل اإلجااد 
 تط يقات.     - إجاادات الق  االتامسك ااالرتكام    - العلم اامقىص     - علم الترشيخ    - اإلجاادات    - تحليل اتاميم القطاعات     - 
 

References: 

• P. Collins Michael and D. Mitchel, Prestressed concrete structures, 2006 

• H. Nilson, Prestressed Concrete Structures, New York,1978 
 

STE551  اسم املقرر  املنشآت الال  املرك ة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
الرتم أعامل   امتحان عمل  شفوى   امتحان تحريرى  

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
اامرةيات    -  الكمرات املرك ة املوتمرة   -  رااسط الق    -  التاميم   -  التحليل سطريقة الحمل اامقىص   -  التحليل سطريقة اإلجااد املرن    - الكمرات املرك ة 

 اامعمدة املرك ة.   -  املرك ة 
References 

• Yam, Lloyd CP. Design of composite steel-concrete structures. No. Monograph. 1981. 

• Uy, Brian, and M. A. Bradford. "Elastic local buckling of steel plates in composite steel-concrete 
members." Engineering Structures 18.3 (1996): 193-200. 

 
STE552  اسم املقرر  تاميم املنشآت الال  املتقدم  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
لألعياء الال ة اامعمدة املحملة محورياً، أنحناء الكمرات، ىل الكمرات، اامعمدة الكمرية، كودات تاميم املنشآت الال ة    الولوك اإلنشاىئ 

 ال لفيات، أسس التنظيم، التاميم سطريقة اإلجاادات املومولة، الكود املرصى. 
 
References: 

• Trahair, Nick, and Mark A. Bradford. Behaviour and Design of Steel Structures to AS4100: Australian. CRC Press, 
2017. 

• Trahair, Nicholas Snowden, et al. The behaviour and design of steel structures to EC3. CRC Press, 2007. 
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STE553  اسم املقرر  الك اري الال   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
اسياته اتط يقاته  النظم اإلنشاصية للك اري، ااملامل، اامرةيات، التحليل اإلنشايئ للك اري، الك اري التاملونية، ك اري الكمرات الانداقية، الكاللة أس 

 ىف الكود. 
 

References: 

• Suresh, Subra. Fatigue of materials. Cambridge university press, 1998. 

• Leonhardt, Fritz. Bridges. 1984. 
 

STE561  اسم املقرر  تقدير امراق ة التكاليف  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
تقدير    - تقدير التكاليف بري امل ارشة    - توعري العطاءات ؛ موح الكميات    - دراسات التداى اامليلنة    - الطرق التقري ية االتفايلية لتقدير التكلفة  

يف التكلفة يف أنواع  التحكم    - التن ؤ سالتكلفة    - مفاوم القيمة املكتو ة    - التحكم يف التكلفة ساست دام ارق الش كة    - التحكم يف التكلفة    - العالمات  
 م تلفة من العقود. 

References: 

• Kalin, M., Weygant, R.S., Rosen, H.J. and Regener, J.R. (2010). Construction Specifications Writing: Principles and 
Procedures. 6th Edition, Wiley, New York. 

• Peurifoy, R.L. (2013). Estimating Construction Costs. 6th Edition, McGraw Hill, N.Y., USA. 
 

STE562  قواني صناعة التشييد  كود املقرر 
 اسم املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى 
العالقات القانونية سي القوى امل تلفة    - التوان  الاندسيةة الفال ااالستغناء   التحكيم ىف   - سناء العقود   - ا يعة العقود   - العقود االقانون التتاري 

  - املنامعات ااملطال ات   - نق  الويولة االتأخري   - العالقات العاملية   - القطاع العام اال اص   - تحليل عقود اإلنشاء امو،ولية املقاال   - لاناعة التشييد 
 الرهن العقارى. 

 
References: 

• Murdoch, J. and Hughes, W. (2008). Construction Contracts: Law and Management. 4th Edition, Spon Press, London.  

• Hinze, J. (2010). Construction Contracts, 3rd Edition, McGraw-Hill Science, USA.  
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STE563  اسم املقرر  إدارة التودة اااممان  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
تااااميم اتط يل نظم   -التدري    - إدارة املتموعات االرشاااكة ااملرشااااع   - نظم التودة   - امللفات اال طة االربامل   - املعايري  -رلوااافة إدارة التودة 

لة ارق توظيف إدارة التودة الشاام   - م ادئ إدارة التودة الشااملة اتط يقاتاا ىف صاناعة التشاييد   - تأكيد التودة االعقود   - مواقع التشاييد   - التودة
 تتايل خطط ااممان. -تنظيامت ااممان -رريل عمل ااممان امو،وليات أرراده -أساسيات إدارة ااممان -مع الرتكيل عل سي،ة صناعة التشييد

 
References: 

• Thorpe, B. and Sumner, P. (2005). Quality Management in Construction. 3rd Edition, Gower Pub Co, UK.  

• Hill, D.C. (2004). Construction Safety Management and Engineering. American Society of Safety Engineers, Des 
Plaines, Illinois. 

 
STE564  اسم املقرر  تشييد املرارل املؤقتة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
املنشآت    تاميم ا إنشاء املنشآت املؤقتة مثل أعامل الشّدات.  تاميم ا تشييد   - املرارل املؤقتة املوت دمة ىف صناعة التشييد للمرشاعات امل تلفة 

 .الوداد املؤقتة ا املوارات املعلّقة.  استكشاف أمثلة لديثة من املراجع ا اامسحاث   - الوقاالت   - اامعامل العرية   - املؤقتة مثلة الشّدات 
References: 

• Robert Beale, João André, Design Solutions and Innovations in Temporary Structures, 2017. 

• Christopher Souder, Temporary Structure Design, 2014. 
 

STE565  اسم املقرر  إدارة التشييد  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
يلانية،  التشييد االتط يل، ا يعة صناعة التشييد، أنواع مشاريع التشييد، دارة لياة املرشاع، الاياكل التنظيمية للمرشاع، تقدير التكلفة، امل صناعة  

 أنظمة معلومات اإلدارة، ت طيط املشاريع االربامل اللمنية، اإلنتاجية، أمتته املرشاع، إدارة املوارد، تحديد امل اار ااملو،ولية. 
References: 

• McCaffer, R., Harris, F. and Edum-Fotwe, F. (2013). Modern Construction Management. 7th Edition Wiley-Blackwell 
Granada Publishing, Great Britain. 

• Halpin, D.W. and Woodhead, R.W. (2011). Construction Management, 4th Edition Wiley and Sons, New York. 
 

STE566  اسم املقرر  تكنولوجيا اارق التشييد  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم   شفوى  /امتحان عمل 

 درجات املقرر 
0 50 50 

 املحتوى  
املؤقتة،    مواد التشييدة املوارد، التقييم، املشاكل، اإلةارات، ارق التشييد، ال رسانةة الشدات، ساسقة الا ، ساسقة اإلجااد، املنشآت املعدنية 

 تكنولوجيا اامساسات اميكانيكا الرتسة، أعامل الحفر العميل ااامنفاق، إنشاء الطرق االك ارى، ة ط التودة. 
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References: 

• Chau, K.W. (1997) Monte Carlo simulation of construction costs using subjective data: response, short 
communication. Construction Management and Economics, 15(1), 109–115. 

• Chandra, S, and Bjornstrom, J. (2002) “Influence of cement and superplasticizer type and dosage on the fluidity of 
cement mortars,” Cement and Concrete Research, 32, 1613–1619. 

 
STE567  اسم املقرر  ت طيط مرشاعات التشييد  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عمل امتحان   شفوى   امتحان تحريرى  أعامل الرتم  

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
عة  منال ت طيط مرشاعات التشييد، أهمية الت طيط االتدالة اللمنية، تقنيات التدالة اللمنيةة أسلو  الت طيط سالش كات، تقنية تقييم امراج 

ت طيط  د،  الربنامل، خط االتلان، تحديث التدال اللمني، تقليل ممن املرشاع، عالقة اللمن االتكلفة، جدالة املوارد، تقنيات ت اي  اتووية املوار 
 امتاسعة املرشاعات ساست دام سرامل الحاس  اآلىل. 

References: 

• Fisk, E.R. and Reynolds, W.D. (2013). Construction Project Administration. 10th Edition, Prentice Hall. 

• Pierce, D. (2013). Scheduling and Management for Construction, 4th Edition, RS Means, USA. 
 

STE571  اسم املقرر  مرشاع دسلوم الدراسات العليا  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 100 0 

 املحتوى  
التشاييد، دراساة مشاكلة أا أكم متعلقة سأى من املتاالت اآلتيةة ال رساانة املوالحة، املنشاآت املعدنية، هندساة اتكنولوجيا املواد، إدارة اهندساة  

 من التيوتقنية.  يقوم كل اال  عل لده أا ىف متموعات سدراساة تحليلية ا/أا رقمية ا/أا معملية للمرشااع تحت إرشاف عياو أا أكم الاندساة 
 أعياء هي،ة التدريس، يقوم الطال  سإعداد اتقديم تقارير دارية انااصية اإعداد اإلقاء عرض نااىئ للمرشاع.

 

 مقررات املوتوى  ) 600( 

STE611  اسم املقرر  ديناميكا اإلنشاءات  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الكلية الدرجات   100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
ااملامل الديناميكية    - تأثري االةمحالل   - الديناميكية للنظم اإلنشاصية ذات درجة لرية االدة    اإلستتاسة   - معادالت الحركة ااالتلان الديناميىك للمنشآت 

اإلستتاسة   - الطرق العددية لحل معادالت الحركة   - مقدمة لولوك املنشآت بري املرنة  - ااملامل الديناميكية نتيتة الحركات اامرةية اللللالية  - 
اريقة التحليل ساست دام الوتل   - اريقة التحليل ساست دام أمناط اإلهتلام الط يعية   - جات لرية متعددة الديناميكية للنظم اإلنشاصية ذات در 

 .اريقة العنارص املحددة لحل املواصل الديناميكية للمنشآت    - اإلهتلامات العشواصية   - الكتل املومعة    – ارق التحليل التقري ية    - اللمنى 
References: 

• 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 
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STE612  اسم املقرر  تحليل اإلنشاءات املتقدم  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
ارق    - الالخطية الاندسااية   -تحليل العنارص رقيقة التدران    -  تحليل املنشااآت ذات عنارص منحنية عنارص مرتكلة عل أساااسااات مرنة    –مقدمة  

العالقاات سي اإلجاااد   - نظرياات االناياار   - تط يقاات عل التحليال اللادن للكمرات ااإلااارات  -تحليال امل ااىن متعاددة الطواسل   - تحليال االساااتقرار 
 اريقة خطوط ال يوع.  -نظرية ااملوا   -ااإلنفعال ىف املوتوى االفراغ

References: 

• Advanced probabilistic structural analysis method for implicit performance functions, T Wu, HR Millwater, TA 
Cruse - AIAA journal, 1990 

• Advanced structural dynamics and active control of structures, W Gawronski – 2004 
 

STE613  اسم املقرر  اللغة الفنية اماارات االتاال  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم   شفوى  /امتحان عمل 

 درجات املقرر 
0 50 50 

 املحتوى  
كتاسة    - التقارير الشفوية   - املراجعات املتتالية   - املوودات   - أنواع التقارير ااملاارات املطلوسة   - عنارص الكتاسة الفنية   - مراجعة رسيعة لقواعد اللغة 

 الرساصل. 
References: 

• Bandler, R., and J. Grinder. 2005. The Structure of Magic: A Book About Language and Therapy. Vol 1. New ed. Palo 
Alto, CA: Science and Behavior Books. 

 
STE614  اسم املقرر  اريقة العنارص املحددة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
تحريرى امتحان   أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى   

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
عنرصاا املثلث ذات   -مواااصل اإلجاادات ا اإلنفعاالت املوااتوية    -مفاوم العنرصاا املحّدد    -أساااساايات نظرية املرانة     -اريقة التواااءة    - مقدمة 
العنارص ثالثية   -  -اإلنحناء ىف ااملوا  الرقيقة   -م دأ الطاقة الكلّية الّدنيا    -أنواع م تلفة من العنارص املحددة    –عنرصا املواتطيل    - ال طّى   اإلنفعال
 است دام الكوم يوتر يف تط يقات اريقة العنارص املحددة. -اامسعاد

References: 

• Finite element method, X Wang - Qing Hua University Publishing Company, Beijing, 2003 

• An Introduction to Finite Element Method, RÁ Cabal – 2014 
 

STE615  اسم املقرر  نظرية املرانة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 05  50 

 املحتوى  
مقدمة لتحليل التنوور الكارتيلية -   تحليل اإلجااد -   تحليل اإلنفعال -   العالقات اامساسية -   نظريات الطاقة  -   مواصل اإلجاادات ااالنفعاالت املوتوية -   

 تط يقات عامة  -    الشد ااإلنحناء االل ىف الكمرات -   الحواصط الواندة  -   معا يري ال يوع -   العالقات بري ال طية سي االجااد ااالنفعال. 
References: 
Kang Feng , Zhong-Ci Shi,  Mathematical Theory of Elastic Structures, 1996. 

 

https://www.amazon.com/Kang-Feng/e/B001JOC090/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Zhong-Ci+Shi&text=Zhong-Ci+Shi&sort=relevancerank&search-alias=books
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STE616  اسم املقرر  التحليل اإلنشاىئ للك ارى  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
تأثري اريقة متثيل جواأة   -اريقة العنارص املحداد ة للك ارى    -الطرق امل واطة لتحليل الك اري    –توميع الحمِل عيل الك ارى    - ااملامل عل الك ارى 

 لأللامِل املتحركاة التحليال الاديناامىك   -التحليال ال طى االالخطّى    -أنواع الك ااري    -تحليال  أعمادة اركااصل الك اارى    -عناارص الك اارى عِل اإلجااادات  
 .مقدمة إىل الطرِق امل وطة للتحليل اللللاىِل للك ارى -الركاصل -التأثريات اللللالية عل الك ارى -عل الك ارى

References: 

• C C Fu, Shuqing Wang, Computational analysis and design of bridge structures, 2015. 

• Ehab Ellobody, Finite Element Analysis and Design of Steel and Steel-Concrete Composite Bridges, 2014. 
 

STE617  اسم املقرر  ظرية االتلان املرن ن  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

املقرر درجات    
0 0 50 50 

 املحتوى  
اإلن عاج املحل،  إنحناء اامعياء اإلنشاصية املعرةة املامل محورية اجان ية، إن عاج اامعياء املعرةة لليغط ااإلاارات ىف املتالي املرن االغري مرن،  

 للكمرات، أسس التاميم،  تأثري عدم استواء الوطح  ، تأثري لالة الناايات.    اإلن عاج التان ى 
References: 

• S. Timoshenko and J. Geer, Theory of Elastic stability, second edition, 1961 

• E M Lui, W F Chen, Structural Stability Theory and implementation, Elsevier, 1987. 
 

STE621  اسم املقرر  التأثري املت ادل سي الرتسة ا املنشآت  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 اليغوط التان ية عل الحواصط االحواصط اللولية االاوامع ااامنفاق.   - اامساسات اليحلة االعميقة التأثري املت ادل سي الرتسة اكل من  

References: 

• Deep excavation: Theory and practice. By: Chang-Yu Ou 

• Soil-Structure Interaction. By: A.S. Cakmak   
 

STE622  اللدن للمنشآت   التحليل ا التاميم  كود املقرر  اسم املقرر  

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
التااااميم اللادن للكمرات املواااتمرة ااإلااارات   -ارق تحليال املنشاااآت ىف املتاال اللادن   -تحليال ال واص اللادناة للقطااعاات امل تلفاة    -مقادماة  
 .اريقة خطوط ال يوع لتحليل ال الاات -تأثري القوى املحورية -االوصالت

References 
M. Bill Wong, Plastic Analysis and Design of Steel Structures. 2009. 

 
  

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=chen%20wai-fah&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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STE623  اسم املقرر  نظرية ااملوا  االقرشيات  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
تحليل ااملوا     -   ان عاج ااملوا    -   ااملوا  املوتمرّة    -   الحلول الكالسيكية لأل لوا  املوتطيلة   - تحليل ااملوا  الداصرية   - تحليل االجاادات ىف ااملوا   

 تحليل الأللوا  ا القرشيات ساست دام الطرق العددية.  نظرية الغشاء للقرشيات.   - املطويّة 
 

References: 
B. K. Chatterjee, Theory and Design of Concrete shells, 1988 

 
STE624  اسم املقرر  هندسة اللالمل  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 05  50 

 املحتوى  
ااملامل   -سالوك املنشاآت تحت تأثري اللالمل    -املوجات اللللالية    –مااادر لداثاا اال راصط ال اصاة ساا    -ارق  قياس اللالمل    - مواصافات اللالمل 

قوى التاان ياة اإلساااتااتيكياة اريقاة ال  - النماذجاة اللللالياة   -اامنظماة اإلنشااااصياة املقاااماة لللالمل    -متطل اات املمطولياة    -الادينااميكياة نتيتاة اللالمل  
 تط يقات. -خااص  املمطولية للم اين ذات لواصط ق  اإاارات مقاامة للعلام  -التحليل سالوتل اللمنى -تحليل ايف التتاا   -املكار،ة

 
References: 
T. Paulay and M.J. N. Priestly, Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Building , 1992 

 
STE625  اسم املقرر  تحليل قوى الريا   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
منوذج   - أشاااكال الريا  ارسعاتاا   -ديناميكا الريا     - الاواء اامرقي الغري متتانس   -الاواء الطيفي   -التحليل اإللاااايئ لط قات الريا     -ا يعة الريا  
التحليل   - املرنة   مؤثرات الريا  العشاااواصية عل املنشاااآت   -القوى املوثرة يف اتتاة الريا  ااالتتاه العرض   - مقاامة املنشاااآت للريا    - ريا  اامنفاق 

 اللمني للمنش،ات امل تلفة نتيتة تأثري الريا .
References: 

• Advanced Structural Wind Engineering, Yukio Tamura • Ahsan Kareem, Springer Japan 2013 

• Wind Effects on Structures an Introduction to Wind Engineering, E. Simiu and R. H. Scanlan, New York:Wiley, 
1986. 

 
STE626  اسم املقرر  تاميم املنشآت املقاامة لللالمل  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

الكلية الدرجات   100  
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
التاميم املقاام لللالمل ساست دام اريقة ااملامل العرةية املكار،ة اتط يل عل   - ايف التتاا    - سلوك املنشآت تحت تأثري اللالمل   - ا يعة اللالمل

 -م لللالمل رلواافة التاااميم املقاا   - الواالوك الغري خطى للعنارص اإلنشاااصية الناتل عن اللالمل  - اساات دام الكود املرصااى االكودات الدالية اامخرى 
 تط يقات. -التاميم املقاام لللالمل للكمرات ااامعمدة االوصالت سي الكمرات ااامعمدة ال رسانية املولحة  -متطل ات املمطولية 

References: 
T. Paulay and M.J. N. Priestly, Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Building 
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: قسم الهندسة اإلنشائية   252 الباب العاشر

 

STE627  اسم املقرر  مقدمة يف تحليل اتاميم امل اىن العالية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
الرتم أعامل   امتحان عمل  شفوى   امتحان تحريرى  

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
اامنظمة املقاامة    - املرك ة   اامنظمة املقاامة لأللامل التان ية للم اىن الحديد اامل اىن ال رسانية اامل اىن   - التاميم لللالمل   - تأثري الريا    - إعت ارات عامة 

 .تط يقات   - لأللامل الرأسية ىف امل اىن الحديد اامل اىن ال رسانية اامل اىن املرك ة 
References: 

• Bungale S. Taranath, Tall Building Design, 2017. 

• Bungale S. Taranath, Structural Analysis and Design of Tall Buildings, 2012. 
 

STE628  اسم املقرر  تحليل عددى متقدم  د املقرر كو 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
اريقة الفراق    - ارق لل املافورات الرشيحية املتامثلة   - تحليل ال طأ    - العددي ساست دام الحاس     التحليل    - لل املواصل    - الربمتة   - مقدمة  
 مقدمة لطريقة العنارص املحددة.   – اريقة ريتل    - املحدادة  

References: 

• Numerical analysis using MATLAB and Excel, Steven T. Karris , 2007 

• Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods ,G. D. Smith, 1986 
 

STE631  اسم املقرر  التاميم اللللايل ل لانات الوواصل اخطوط اامناسي   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
توميع      - خطوط االناسي      - ال لانات الداصرية اال لانات املوتطيلة اال لانات املرروعة اال لانات تحت اامرض     - للوواصل املنشآت الحاجلة  

 .موةوعات لديثة   – التفاصيل     - ارق التحليل االتاميم    - ألامل الناتتة عن اللالمل     - اليغط  
 

References: 

• Donald G Anderson, Seismic analysis and design of retaining walls, buried structures, slopes, and embankments, 
2008. 

• EN 1998-4: 2006 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines, 2006. 
 

https://b-ok.africa/g/Steven%20T.%20Karris
https://b-ok.africa/g/G.%20D.%20Smith
https://b-ok.cc/g/Donald%20G%20Anderson
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STE632  اسم املقرر  تاميم املنشآت ال رسانية ساسقة اإلجااد  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
مقدمة  -    ارق   س ل اإلجااد  -   تحليل اتاميم القطاعات امل تلفة لل رسانة ساسقة اإلجااد  -    القطاعات املرك ة  –   تحليل اتاميم  الكمرات  

 املوتمرة  -    اامعياء اإلنشاصية ال اصة  –   تاميم الك اري ساست دام ال رسانة ساسقة اإلجااد  -    املنشآت ال اصة 
References: 

• P. Collins Michael and D. Mitchel, Prestressed concrete structures, 200 

• H. Nilson, Prestressed Concrete Structures, New York,1978 
 

STE633  اسم املقرر  هيدراليكا الرتسة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  الرتم أعامل   امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
  - القنوات   من  الترس   - الترس    تحليل  - املحاط   بري  الرسيان -  املحاط  الرسيان  - الوطحي   الشد  - ال يني   اليغط   - للرتسة   الايدراليكية  النفاذية 
 اآلسار.  نظرية  - الرتسة   لقن  - الرأسية   املاارف  - اتتاهات   ثالث  يف  الترس  

References: 

• Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri, 1996 

• Martin Preene, Groundwater Lowering in Construction - A Practical Guide to Dewatering, Second Edition, 2013 
 

STE634  اسم املقرر  القرشية ال رسانية املولحة   تاميم املنشآت  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  ساعات التدريس  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
مقدمة  –   نظرية التحليل القرشي  -    املنشآت القرشية ال رسانية املولحة  –   تحليل اتاميم  القرشيات اامسطوانية  -    القرشيات ذات انحناء ملداج  

 -    تط يقات -    موةوعات لديثة . 
References: 
B. K. Chatterjee, Theory and Design of Concrete shells, 1988 

 
STE635   اسم املقرر  ميكانيكا الرتسة املتقدمة  املقرر كود 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 - ال يوع  أسطح  - للرتسة   اامقىص  االجااد  - االتتاه(   ثالث  - قطرى  - االتتاه  التدعيم )ألادى  نظرية  - االجااد  موار  اريقة  - ااإلنفعال   سلوك اإلجااد 

 .امليول  اتلان  تحليل  - للرتسة  التان ى  اليغط  نظرية  - العميقة  اامساسات  تحمل  قدره  - التحملية  القدرة  نظرية   - الحرجة   الحاله  اريقة 
References: 
Andrew Schofield and Peter Wroth, Critical state soil mechanics. By: Andrew Schofield and Peter Wroth, 196   

 

https://www.routledge.com/search?author=Martin%20Preene
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: قسم الهندسة اإلنشائية   254 الباب العاشر

 

STE636  اسم املقرر  موةوعات خاصة يف تكنولوجيا امقاامة املواد  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم   شفوى  /امتحان عمل 

 درجات املقرر 
0 50 50 

 املحتوى  
 يقوم الطال  سدراسة موةوع أا موةوعات خاصة تعكس التطورات الحديثة ىف متال تكنولوجيا املواد. 

References: 

• Jamal M. Khatib “Sustainability of Construction Materials”, Woodhead Publishing Series, No 70, 2016. 

• Nel De Belie, Marios Soutso, and Elke Gruyaert, “Properties of Fresh and Hardened Concrete Containing 
Supplementary Cementitious Materials”, State of the Art Report of RILEM, Technical Committee 238-SCM 2018 

 
STE637  اسم املقرر  مقدمة يف تاميم الك ارى  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
تاميم    - تحليل اتاميم منشأ الكوسرى روق اامرض    - النظم اإلنشاصية للك ارى    - اإلنشاصية للك اري      املواد    - اقتااديات الك اري   - نظرة تاري ية 

 أنواع أساسات الك اري.    - اتنفيذ أنواع سويطة من الك ارى 
References: 
P. Mandorf, Concrete Bridges, Taylor and Francis, 2006. 

 
STE641  اسم املقرر  ديناميكا الرتسة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 .ااملنشأ  الرتسة  سي  الديناميك  التفاعل   - اللللايل  الرتسة  رعل  رد  تحليل  - املوجة  رسيان  - الرتسة  تويل  - للرتسة الديناميكية  ال واص  - االهتلامات  أساسيات 

 
References: 
Braja M. Das, G.V. Ramana, Principles of Soil Dynamics, 2nd Edition, 2011. 

 
STE642  اسم املقرر  الاندسية اميكانيكا الا ور التيولوجيا   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 - الا ر  ميول  اتلان  -   الا ر  التأسيس عل  - للا ر  االحقلية  املعملية  االخت ارات  - الا ر  كتله  توصيف  - للا ر  اامليكانيكية  الفيلياصية  ال واص 
 .الا ر  ىف  اامرةية  تحت  الفتحات 

 
References: 
John Jaeger, N. G. Cook, Robert Zimmerman, Fundamentals of Rock Mechanics, (4th Edition), 
2007. 

 
  

https://www.amazon.com/Braja-M-Das/e/B001IQXGUG/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=G.V.+Ramana&text=G.V.+Ramana&sort=relevancerank&search-alias=books
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STE643  اسم املقرر  املوقع ااالخت ارات الحقلية استكشاف   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 االخت ارات  - ...(  املرالة  - الديالتوميرت  - الحقلية )امل راط  االخت ارات  - االا ور  الرتسة  توصيف  - الحفر  ارق  - املوقع  إستكشاف  اتاميم  ت طيط 

 .ااملراق ة  القياس  - التيوريليقية 
 
References: 
Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, 2011 

 
STE644  اسم املقرر  التاميم املتطور لألساسات اليحلة  كود املقرر 

 معتمدة ساعات   2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
  تط يقات.  - املتكررة لأللامل   التاميم  - االهتلامات  علل  - املاكينات  أساسات  تاميم  - املولحة  الرتسة  عل  اامساسات  - الل شة  تاميم 

References: 
Robert D. Holtz and William D. Kovacs, An introduction to geotechnical engineering, 1981 

 
STE645  اسم املقرر  اامساسات العميقة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 - ال واميل  ه وط  - متموعات ال واميل   - الوال   الوطحى  االلتكاك  - املحملة رأسيا  ال واميل  اتاميم  تحليل  - اإلنشاء  اارق  ال واميل  تانيف 
 القيوونات.  تاميم  - ااإللتواصية  ااملامل التان ية  تأثري  تحت  ال واميل  - االتحليل(  ااامعداد  ال اماق )النوع  تحميل  اخت ار 

References: 
Lymon C. Reese, William M. Isenhower, Shin-Tower Wang, Analysis and Design of Shallow and Deep Foundations, 2005 

 
STE651  اسم املقرر  ال اصة لل رسانة اامنواع   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
ال رسانة العادية، ال رسانة ال فيفة، ال رسانة ال وليمرية،  ال رسانة املولحة سااملياف، خرسانة املفاعالت النواية، ال رسانة عالية املقاامة، ال رسانة  

 ذاتية الدمك، ال رسانة الحرارية ، ال رسانة املعامرية، ال رسانة املقذارة، أنواع أخرى من ا ل رسانات ال اصة امل تارة. 
References: 

• Rafat Siddique, “Self-Compacting Concrete, Materials, Properties, and Applications”, Woodhead Publishing Series, 
2020 

• Mark Alexander, Arnon Bentur, and Sidney Mindess,”Durability of Concrete, Design and Construction”, CRC Press 
2017 

 
  

https://www.wiley.com/en-eg/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ALymon+C.+Reese
https://www.wiley.com/en-eg/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AWilliam+M.+Isenhower
https://www.wiley.com/en-eg/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AShin-Tower+Wang


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 
 

: قسم الهندسة اإلنشائية   256 الباب العاشر

 

STE652  املقرر اسم   الللف ااالنكامش يف املنشآت ال رسانية  كود املقرر  

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
التشكل ىف ال رسانة  –   التفاف ىف   ال رسانة عند درجات الحرارة االراوسة امل تلفة  -    قياس الللف ااالنكامش عملياً ارياةياً  –    الطرق امل تلفة  

 لحوا  اتحليل الللف ااالنكامش  -   التحليل الرقمي للللف ىف املنشآت ال رسانية. 
References: 

• A Favre Ghali and M. Elbadry, “Concrete Structures: Stresses and Deformations, Analysis and Design for 
Sustainability”, Taylor&Francis 2019 

• Zdenek P. Bazant and Milan Jirasek, 2Creep and Hygrothermal Effects in Concrete Structures”, Springer Sciences 
2018 

 
STE653  اسم املقرر  ادارة مرشاعات متقدمة  كود املقرر 

 معتمدة ساعات   3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
ارق الش كة، اخلل امراق ة التدال اللمني للمرشاع ، ات اي  املوارد من املاارات االدة   :مواةوعات يف إدارة اهندسة التشييد مبا يف ذلك 

تأخريات  امتعددة، اتقنيات التدالة اإللتاملية، االتعامل مع عدم اليقي املرشاع، اإدارة امل اار، اإعداد العطاءات اتقدير الاامش، اتحليل ال 
 .شاريع، ت طيط مواقع التشييد، تط يقات ااست دامات الكم يوتر يف إدارة املرشاعات اادارة املطال ات الل النلاعات، امراق ة امل 

References: 

• Ellis, R. and Fryer, B.G. (2004). The Practice of Construction Management. Blackwell Publishing.  

• PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 5th Edition, Project 
Management Institute. 

 
STE654  اسم املقرر  الت طيط ا املراق ة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 ال طية  املرشااعات  - الشا كات  ساسات دام  الت طيط  -التتاسع  اعالقات  املرشااع  أنشاطة  - التشاييد  مرشااعات  ت طيط  ىف ااملتقدمة  اامسااساية  املفاهيم 
 - اامعامل  امتاسعة  املرشاااعات  مراق ة - للمرشاااع  التدرقات النقدية  الوااا   التكاليف منحنى  - جرت اريقة  - سرت اريقة  - اإلتلان  خط ااريقة 
 امراق ة  ت طيط  ىف اآلىل الحاسا  اسات دامات  - املوارد  اتواوية  ت ااي   - ممن املرشااع  ةاغط  - االتكلفة  اللمن عالقة - اللمنى  التدال تحديث 
 .التشييد مرشاعات

References: 

• Virendra Kumar Paul and Chaitali Basu, “A Handbook for Construction Project Planning and Scheduling”, Copal 
Publishing Group, 2017 

• Tom Stephenson, “Planning, Scheduling, and Controlling of Construction Projects”, American Technical Publishers, 
2018 
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STE655  اسم املقرر  الاندسة القيمية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
مرالل دراساة   - من املواؤال عن دراساات هندساة القيمة   - تقدير القيمة ااامداء للمنشاأ   - ارق الاندساة القيمية امل تلفة  - م ادئ الاندساة القيمية 

 موةوعات أخرى. -تط يقات -تحليل تكاليف دارة الحياة -العاف الذهنى -التقييم املافوىف -ارق التحليل الوظيفى -الاندسة القيمية
 

References: 

• R.G.Chaudhari, “Techniques of Training In Value Engineering”, Notion Press 2018 

• Herbert Robinson, “Design Economics for the Built Environment”, Wiley Blackwell 2015 
 

STE656  اسم املقرر  إدارة مرشاعات ال نية التحتية  كود املقرر 

 معتمدة ساعات   3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 -إاار إدارة اامصااول الثاستهت تقييم لالة مرشاااعات ال نية التحتيه   - التاااميم االتشااييد االااايانة  - سناء مناذج املعلومات   - مرشاااعات ال نية التحتية 

ات طيط   إدارة  - منذجة تدهور منشااآت ال نية التحتية  -إقتااااديات مرشاااعات ال نية التحتية   -تكلفة دارة الحياة   - تحديد اإللت اجات   - اإلسااتدامة 
 است دام ارق التعظيم ىف أعامل الايانة. -اعامل الايانة

References: 

• Dipti Ranjan Mohapatra, “Economic and Financial Analysis of Infrastructure Projects”, Educreation Publishing 2017 

• Lasse Gerrits and Stefan Verweij, “The Evaluation of Complex Infrastructure Projects”, Edward Elgar Publishing 
2018 

 
STE657  اسم املقرر  القياس ااملراق ة التيوتقنية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 .ال ينية  املياه  ةغط   مراق ة  - الحركة  مراق ة  - التورية  املياه  مراق ة  - التيوتقنى  القياس  ىف  االحواسية  الدقة  - املراق ة  اأنواع  اامهداف 

References: 
, 1981D. Kovacs geotechnical engineering. By: Robert D. Holtz and WilliamAn introduction to  

 
STE661  اسم املقرر  الاندسة التيوتقنية ال حرية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 تحريرى امتحان   أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 ىف  االردم  التكريك  - ال حرية  اامساسات العميقة  - اال حرية  الكتلية  املنشآت  أساسات  - ال حرية  التيوتقنية  االخت ارات  - الرسوسية  الرتسة  اتانيف  أصل 
 .املياه 

References: 
E.T.R Dean, Offshore Geotechnical Engineering: Principles and Practice, 2010 
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STE662  اسم املقرر  الرتسة ذات املشاكل ىف املناال الاحرااية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 عل  الحاول  ارق  - االنايارية  خواص الرتسة  - عملية  اعت ارات  - االحقلية  املعملية  االخت ارات  - عينات  عل  الحاول  ارق  - االنتفاشية  الرتسة  خواص 
  .عملية  اعت ارات  - االحقلية  املعملية  االخت ارات  - عينات 
 

References: 
Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri, 1996 

 
STE663  اسم املقرر  الاندسة التيوتقنية ال ي،ية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  عمل امتحان   شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 - اامللوثات  الرتسة  خواص  - املواقع امللوثة  معالتة  تاميم  - االايدراجيولوجيا(  الرتسة )النمذجة  ىف  امللوثات  انتقال  - امللوثة  للمواقع  الحقل  التوصيف 
 اال طرية(.  الفيالت )املنللية  التواء  ارق 

References: 
Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri, 1996 

 
STE664  اسم املقرر  موةوعات متقدمة م تارة يف الاندسة اإلنشاصية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
ايتم تحديد املوةوع مبعررة اامستاذ    - يتم ىف هذا املقرر تدريس أى موةوعات متقدمة ىف الاندسة اإلنشاصية مل يتم تغطيتاا ىف املقررات  الواسقة 

 ذلك . ل ة إىل  املرشف الاجة الط 
 

STE665  اسم املقرر  تاميم ال لانات االاوامع من الال   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
لاااوامع ال لانات الااال ة أرةااية، مرروعة )داصرية ، موااتطيلة( التحليل االتاااميم االسااتاتيىك، التحليل الديناميىك االحمل اإلسااتاتيىك املكارئ، ا 

 الال ة تأثري املواد الال ة، ااملامل، نظم التحميل، القرشة.
References: 

• Virella, J. C., L. A. Godoy, and L. E. Suárez. "Dynamic buckling of anchored steel tanks subjected to horizontal 
earthquake excitation." Journal of Constructional Steel Research 62.6 (2006): 521-531. 

• Flügge, Wilhelm. Stresses in shells. Springer Science & Business Media, 2013. 
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STE666  اسم املقرر  تاميم أسراج الكارساء ااالتااالت من الال   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
الرتم أعامل   امتحان عمل  شفوى   امتحان تحريرى  

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
كودات    أنواع اامسراج، ااملامل التاميمية لألسراج، متطل ات التشغيل، التحليل اإلنشاىئ، تاميم العنارص االوصالت، اامساسات اتث يت اامسراج، 

 التاميم. 
References: 

• Knight, G. M. S., and A. R. Santhakumar. "Joint effects on behavior of transmission towers." Journal of Structural 
Engineering 119.3 (1993): 698-712. 

• Tapia-Hernández, Edgar, Santiago Ibarra-González, and David De-León-Escobedo. "Collapse mechanisms of power 
towers under wind loading." Structure and Infrastructure Engineering 13.6 (2017): 766-782. 

 
STE667  اسم املقرر  ( 1تاميم املنشآت ال رسانية ال اصة )  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الكلية الدرجات   100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
التاميم الحديث للااالت    – تأثري الريا  اتأثري اللالمل    - ارق التحليل الديناميك     – التحليل االستاتيك    – ارق تاميم ال رسانة املولحة  

 . موةوعات جديدة يف ال رسانة املولحة   - التحليل الفرابي للمنشآت ال رسانية املولحة     - تط يقات    - ال رسانية  املولحة  
References: 
T. Paulay and M. J. N. Priestly, Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings, 1992. 

 
STE671  اسم املقرر  للقة دراسية سحثية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 100 0 

 املحتوى  
التحليل    - تتميع ال يانات اأسلو  االست يانات   - اختيار اتط يل ارق ال حث   - ارق ال حث ست ا  إدارة التشييدة توصيف املشكلة   مقدمة ىف 
يقوم الطال  ستط يل امل ادئ التى تم إستعراةاا ساملادة ىف دراسة أا مراجعة ألد املشكالت ال حثية ىف    - النمذجة الرياةية اااممتتة   - اإللااىئ 
 رة التشييد ايطال  ستقديم ارقة سحثية مكتوسة ا/أا عرض نااىئ. ت ا  إدا 

 
 

 ( 700) مقررات املوتوى  

STE711  اسم املقرر  ارق ال حث اللقة نقاش متقدمة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
التنفيذ سإساات دام   - أسااالي  التحقل   -اإلنشاااصية    تاااميم اتطوير النظم   - النمذجة  - أسااالي  متقدمة ىف ارق ال حث ست ااا  إدارة التشااييد 

يقوم الطال  ستط يل اامساالي  املتقدمة التى تم إساتعراةااا ساملادة ىف دراساة أا مراجعة ألد املشاكالت ال حثية ىف ت اا  الاندساة   -الحاسا  اآلىل
 اإلنشاصية ايطال  ستقديم ارقة سحثية مكتوسة ا عرض نااىئ.

References: 

• Tan, W. (2004). Practical Research Methods. Pearson Prentice Hall, New York.  

• Cramer, D. (2003). Advanced Quantitative Data Analysis. Open University Press, McGraw-Hill Education.. 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Paulay%2C+T
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Priestly%2C+M+J+N
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STE712  املقرر اسم   موةوعات متقدمة يف اريقة العنارص املحدادة  كود املقرر  

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
التحليل الالخطى ساسات دام العنارص   - الاايابة العامة للعنارص القرشاية  - الاايابة املرك ة لألعيااء اإلنشااصية الكمرات ا الكمرات املنحنية ا ااملوا  

 -لوك املواد املرنة سااا   - العنارص املتوااامة ثالثية اامسعاد   - العنارص ثناصية اامسعاد   - التاملونات االكاسالت    - محاددات االجااد ااالنفعال   - املحدادة 
 اريقة نيومارك.  -ثيتا -اريقة الوون -اريقة التكامل امل ارش   - لل معادالت االتلان ىف التحليل الديناميىك - سلوك املواد بري املرنة

References: 
K. Bathe, Finite Element Procedures, Second Edi. 2014. 

 
STE713  اسم املقرر  اللدانة نظرية    -  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
عالقاات   - التحليال ثالث اامسعااد لانفعااالت   - نظرياات ال ياااوع ااإلناياار   - اامسعااد لاجااادات   التحليال ثالث  - لتحليال التنواااور الكاارتيليّاة - مقادماة 

التحليال الحاّدى   -االحادياد   تط يقاات ىف ال رسااااناة   - عالقاات اإلجااادات ا اإلنفعااالت للمواد تااماة اللاداناة  -اإلجااادات ا اإلنفعااالت للمواد املرناة 
 .للمنشآت

References: 
W. F. Chen and D. Han, Plasticity for structural engineers, 1988 

 
STE721  اسم املقرر  ديناميكا الرتسة ااامساسات  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 رف الديناميىك ااااا التاا   - الدراساات املعملية االحقلية لتعيي ال واص الديناميكية للرتسة   -سالوك الرتسة املحملة ديناميكياًة ال واص الديناميكية للرتسة 

رف ااااا التفاعل املت ادل سي الرتسة ااملنشااآت اتأثريه عل التااا   - اهتلامات اامساااسااات   - عدم اسااتقرار الرتسة نتيتة اللالمل  - للرتسة للحركات اللللالية 
 الديناميىك للم اىن.

References: 
Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri, 1996 

 
STE722  اسم املقرر  نظرية القرشيات  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
ريات ذات اااا ريات االسطوانية االقش اااا تحليل القش   - نظرية الغشاء للقرشيات ذات اإلنحناصي   - نظرية الغشاء لقرشيات الوطو  الدارانية   -مقدمة  

 نط يقات - نظرية اإلنحناء لألسقف القرشية االسطوانية -االنفعاالت ااإلجاادات اااملامل املتامثلة محوريا -القطع الناق   
References: 
B. K. Chatterjee, Theory and Design of Concrete shells, 1988 
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STE723  اسم املقرر  تحليل القرارات يف التشييد  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  ساعات التدريس  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
تحديد القيمة االقتاااادية   -تحليل املشاااكل ساساات دام شااترة القرارات مبا يف ذلك امل اار ااريااليات الوقت    -إجراءات ال ت يف ظل عدم اليقي  
 است دام نظرية املنطل امل ام ىف تحليل القرارات.  -لالة اجود متغري االد اا عدة متغريات  للمعلومات الكاملة ابري الكاملة ىف

References: 

• Amarjit Singh, “ Quantitive Risk Management and Decision Making in Construction” American Society of Civil 
Engineering 2017 

• Patricia Guarnieri, “Decision Models in Engineering and Management”, Springer 2015 
 

STE724  اسم املقرر  النظم ال  رية يف الاندسة اإلنشاصية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
املاام الرصيواااية ة   -مكونات النظام ال  رية قاعدة معررية امحرك االساااتقراء    -مقدمة عن النظم ال  رية ة تعريفات اخلفيات تاري ية ارلوااافية  

تط يقات ة اساااتعراض للتط يقات الحالية للنظم   –ارق ال حث ة ال حث التقدمى االرتاجعى االحىسااا بري املناتي    -تحاااايل امتثيل املعلومات  
 .مرشاع ة إعداد الدات سويطة للنظم ال  رية –مقدمة عن لغة سرالوج  -مترين عمل ساست دام سرامل جاهلة  -  رية ىف الاندسة اإلنشاصية ال
 

References: 

• Buchanan, B. and Shortliffe, E. (1984). Rule-Based Expert Systems, Addison-Wesley, Menlo Park, California. 

• Dym, C. and Levitt, R. (1991). Knowledge-Based Systems in Engineering. McGraw-Hill, New York. 

• Durkin, J. (1994) Expert systems Design and Development. 1st Edition Macmillan Coll Div. 
 

STE725  اسم املقرر  منشآت الال  ال اصة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 تط يقات.   - النظم ساسقة الشد    - املنشآت ذات القطاعات الال ة اامن وسية   - النظم املعلقة    – املنشآت الفرابية  

References: 

• Tomasz Michalowski and Marek Tomasz Piekarczyk, “Selected Issues of Special Steel Structures”, Wydawnictwo PK 
2019 

• Srinivasan Chandrasekaran, “Advanced Steel Design of Structures”, Taylor&Francis Group 2020 
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STE731  اسم املقرر  اات اذ القرار   ااممثلية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 النقل ارياةة الت اي .   - اريقة سم لكس    - تحليل مونت كارلو االربامل ال طية    - الطواسري    – االديناميكية    النامذج اإلستاتيكية 

References: 

• Amarjit Singh, “ Quantitive Risk Management and Decision Making in Construction” American Society of Civil 
Engineering 2017 

• Patricia Guarnieri, “Decision Models in Engineering and Management”, Springer 2015 
 

STE732  اسم املقرر  ميكانيكا الرتسة بري املش عة  كود املقرر 

 معتمدة ساعات   2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 .املش عة  بري  الرتسة منذجة   - املش عة  بري  للرتسة  املعملية  االخت ارات  - املش عة  بري  الرتسة  ميكانيكا  - املش عة  بري  الرتسة  م ادئ 

References: 
Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri, 1996 

 
STE733  اسم املقرر  منذجة الرتسة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الكلية الدرجات   100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى 
  .العددية  الحلول  تط يقات  - الحرجة   اريقة الحالة    - ال يوع   أسطح   -  اللدانة    –  ال طي  ابري  ال طية  املرانة 

References: 
Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri, 1996 

 
STE741  اسم املقرر  ( 2تاميم املنشآت ال رسانية ال اصة )  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
املنشآت ذات اإلاارات    - املنشآت املتعلقة سااممان النواي     - اامسقف اللولية املطوية     - تط يقات     - املنشآت القرشية      - الحديثة   ارق  التاميم 
 ةوعات جديدة يف ال رسانة املولحة. الفرابية ، مو 

References: 

• Feng Fu, “Design and Analysis of Tall and Complex Structures“, Elsevier 2018 

• Iskhakov and Y. Ribakov, “Design Principles and Analysis ofThin Concrete Shells, Domes and Folders”, 
Taylor&Francis 2015 
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STE742  املقرر اسم   سلوك عنارص ال رسانة املولحة  كود املقرر  

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  ساعات التدريس  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
اامعمدة القارية ا النحيفة تحت تأثري اليغط    - الكمرات تحت تأثري علام اإلنحناء االق  االيل   - عنارص ال رسانة املولحة    دراسة سلوك ا مقاامة 

 كودات التاميم الحالية ااست داماتاا.    - املحوري االالمحورى.  الرتخيم ا التامسك ا الترّشخ 
References: 
Wight & MacGregor, Reinforced Concrete Mechanics and Design, 6th Edition, Prentice-Hall Int., USA, 2012 

 
STE743  اسم املقرر  سلوك عنارص ا إاارات الال   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

املقرر درجات    
0 0 50 50 

 املحتوى  
تحليلية اعددية إليتاد للول ملواااصل عدم اتلان   ارق   -ساالوك القطاعات املفتولة ا املغلقة ذات التدران الرريعة تحت تأثري علام الل   دراسااة 

تاااميم   - عدم االتلان الغري مرن ىف املوااتوى ا ىف الفراغ   -العنارص ااإلاارات ذات التدران الرريعة.  الواالوك املرن االلدن للعنارص من الااال   
 مواصل خاصة ىف اتلان املنشآت. - اامعمدة  تحت تأثري ألامل ثناصية الالمركلية

References: 

• Qing Quan Liang, “Analysis and Design of Steel and Composite Structures” Taylor & Francis Comp. 2015 

• Raffaele Landolfo, Federico Mazzolani, Dan Dubina, Luis Simoes da Silva and Mario D Aniello, “Design of Steel 
Structures for Buildings in Seimic Areas”, Eurocode 8, Wiley 2017 

 
STE744  اسم املقرر  تاميم املنشآت ال رسانية العالية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 – اامنظمة املقاامة لأللامل  يف  امل اىن ال رسااانية العالية  - م ادئ التاااميم املقاام لللالمل  -ااملامل امل تلفة املؤثرة عيل امل اين العالية    –مقدمة  

 تقدمة يف تاميم امل اين العالية.موةوعات م –تاميم اامساسات للم اين العالية  -ال رسانية املولحة لعالية ارق التاميم اإلنشايئ للم اىن
 

References: 

• Reinforced Concrete Design of Tall Buildings, Bungale S. Taranath , 2009. 

• Tall Buildings: Structural Systems and Aerodynamic Form , Mehmet Halis Günel, Hüseyin Emre Ilgin , 2014 
 

https://b-ok.africa/g/Bungale%20S.%20Taranath
https://b-ok.africa/g/Mehmet%20Halis%20G%C3%BCnel
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STE745   اسم املقرر  التحليل الالخطى لل رسانة املولحة  املقرر كود 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
  -النامذج امل تلفة لتمثيل سلوك ال رسانة   - االنايار ىف ال رسانة  - سعااض ال واص اامساسية للال  اال رسانة  -ال رسانة املولحة   اللدانة ىف  -مقدمة  

التشاكل عل املدى   - مناذج متثيل التامساك   - تط يقات تحليلية ساسات دام العنارص املحددة   -مناذج متثيل الرشااخ املعتمدة     - الترشايخ ىف ال رساانة 
 موةوعات متقدمة. –الالخطية ىف سلوك املنشآت  -عيدال 

References: 
• Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, M. A. Crisfield, 1991. 

• Nonlinear Finite Element Analysis of Composite and Reinforced Concrete Beams, Xiaoshan Lin, Yixia 
(Sarah) Zhang, Prabin Pathak, 2020. 

 
STE746  اسم املقرر  تاميم الك اري ال رسانية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
لامية   - اصاالت التمدد - روق اامرض   تحليل اتااميم منشاأ الكوسرى   - أسااسايات التحليل االتااميم   -النظم اإلنشااصية للك ارى ال رساانية    -مقدمة  

تحليل اتااميم أسااساات   -تااميم اتنفيذ أنواع خاصاة من الك ارى ال رساانية    - رف روق الك اري ااااا ساطح الك اري االدعامات اتنظيم أعامل الاا 
 الكوسرى.

References: 
P. Mandorf, Concrete Bridges, Taylor and Francis, 2006 

 
STE751  اسم املقرر  املوجات ااالهتلامات العشواصية   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
تأثري الريا  عل أنواع   -دراسااة االجاادات الناتتة عن ااممواج    -االهتلامات الحرة االناتتة عن قوى عل املنشااآت    - م ادئ االهتلامات العشااواصية

   موةوعات م تارة.  -تط يقات عل ااملامل اإلنفتارية -املوجات الوطحية ااملوجات يف االاساط املكونة من ا قات  -االسطح امل تلفة 
 
References: 

• Structural vibration: analysis and damping, Beards, C. F. 1996 

• Structural Dynamics and Vibration in Practice: An Engineering Handbook, Douglas Thorby , 2008 
 

https://b-ok.africa/g/Xiaoshan%20Lin
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STE752  اسم املقرر  الك اري ذات الكاسالت االك اري املعلقة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 -الك ااري املعلقاة ذات الااااواري   –ك ااري الطرق    - أنواع أسراج الك ااري   –أنواع الك ااري ا قاا لرتتيا  الكااسالت    - ارتكاام الكااسالت   - أنواع الكااسالت 

الطرق   -  اري اتلان الك   –التحليل الديناميك  - التحليل االساااتاتيىك موااات دما الطريقة املرنة انظرية الرتخيم   -املواصااافات اااملامل عل الك اري  
   امل تلفة إلنشاء الك اري.

References: 

• Sreenivas Alampalli and William J. Moreau, “Inspection, Evaluation and Maintenance of Suspension Bridges”, Taylor 
& Francis 2016 

• Alessio Pipinato, “Innovative Bridge Design Handbbok, Construction, Rehabilitation and Maintenance”, Elsevier 
2016 

 
STE753  اسم املقرر  اامسقف املعلقة  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
ارق التحليل االسااتاتيىك   - أنواع ااملامل عيل اامسااقف  - أنوع اامسااقف -تث يت الكاسالت    - تااانيف الكاسالت ااامسااقف ذات الكاسالت   - مقدمة 

 مميلات اعيو  اامنظمة الكاسولية. - االديناميك
References: 

• Numerical Analyses of Cable Roof Structures, Gunnar Tibert, 1999. 

• Cable-Suspended Roofs, Second Edition, Prem Krishna, 2013 
 

STE754  اسم املقرر  تاميم اامسراج املعدنية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
اتلان اامسراج امللتمة متعددة املوتويات    - اامسراج امللتمة تحت تأثري ااملامل   -  كيفية تحقيل ااممان  – التحليل اإلنشايئ لألسراج امللتمة    - مقدمة  

 االن عاج املتقدم لألسراج امللتمة.   - تحليل اامسراج امللتمة ديناميكيا    - أنواع ااملامل عيل اامسراج العالية  
References: 

• Libin Wang and Farhad Dehghan, “Design of Steel Structures”, Scitus Academics 2018 

• Bungale S. Taranath, “Tall Building Design, Steel, Concrete and Composite Systems”, Taylor & Francis 2017 
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STE755  اسم املقرر  ارق التحكم ىف املياه التورية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 .الكارسية  الطرق  - التتميد  - سالحقن  الودادات  - الط يعية  ااملوانع  الودادات  - املياه  نل   ارق 

References: 
Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri, 1996 

 
STE756  اسم املقرر  إدارة امل اار  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
الرتم أعامل   امتحان عمل  شفوى   امتحان تحريرى  

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 -  اريقة دلفى   -العااف الذهنى    -تعريف امل اار ة القواصم    -دارة إدارة امل اار    -إدارة امل اار ىف مرشااعات ارشكات التشاييد    -م دأ امل اارة  

 -شااترة القرار    -محاكاة مونت كارلو    -تحليل الحواااسااية اساايناريوهات الحالة    -اريقة املااافورة    -تقييم امل اار ة التقنيات الكيفية االكمية  
 تقاسم امل اارة االعقود.  -التعامل مع امل اارة اتقليلاا ة إسرتاتيتيات تحويل امل اارة  -تقنيات الذكاء االصطناعي 

References: 
• Howard Kunreuther, Robert J. Meyer, and Erwann O. Michel Kerjan, “The Future of Risk Management“, 

University of Pennsyvania Press 2019 

• Thomas Wolke, “Risk Management”, Walter de Gruyter GmbH, Berlin 2017 
 

STE761  اسم املقرر  اامرةية ال الستيكية يف الاندسة التيوتقنية تط يقات املواد   كود املقرر 

 ساعات معتمدة  2
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 1 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 تااميم  - الفاال اتط يقات  تااميم  - التيوتقنية  الاندساة  ىف ال الساتيكية اامرةاية  للمواد  اامسااساية االسات دامات  - ال الساتيكية  اامرةاية  املواد  أنواع 

 ىف االتحكم االخت ار  أساالي  -الواواصل  التتام  اتط يقات  تااميم   - التواليح  اتط يقات  تااميم -الفلرت  اتط يقات  تااميم  - الترصاف اتط يقات 
 .التودة

References: 
Soil Mechanics in Engineering Practice. By: Karl Terzaghi, Ralph B. Peck and Gholamreza Mesri, 1996 

 
STE762  اسم املقرر  نشاء الحديثة موةوعات متقدمة متقدمة ىف مواد اإل  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الكلية الدرجات   100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
 سيقوم الطال  سدراسة موةوع أا موةوعات متقدمة التي تعكس التطورات اامخرية يف متال تاميم ا تنفيذ املنشآت ال رسانية املولحة.

References: 

• P. Purushothama Raj, “Building Construction Materials and Techniques”, Pearson Education India 2017 

• Jiri Brozovsky, “Modern and Renewable Materials in Civil Engineering”, Trans Tech Publishing 2020 
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STE763  اسم املقرر  تكنولوجيا مواد التشييد  كود املقرر 

 معتمدة ساعات   3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
االنكامش    - ميكانيكا ال رسانة الطامجة   - لل رسانة م ادئ ميكانيكا الكرس    - ميكانيكا اتكنولوجيا ال رسانة    - نظريات اإلنايار   - مواد التشييد املرك ة 

 دراسات لالة.   - اامس ا    - انايارات املنشآت املتعلقة ساملوادة اامنواع   - مواد اأسالي  الحامية االرتميم   - املقاامة للحريل   - االللف 
References: 

• Rafat Siddique, “Self-Compacting Concrete, Materials, Properties, and Applications”, Woodhead Publishing Series, 2020 

• Mark Alexander, Arnon Bentur, and Sidney Mindess,”Durability of Concrete, Design and Construction”, CRC Press 2017 
 

STE764  اسم املقرر  االست دام املتقدم للذكاء االصطناعي يف التشييد  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
  - التحليل املقارن للحاالت    - متقدمة لتقنيات الذكاء االصطناعي مثل الش كات العا ية    است دام ا/أا تطوير تط يقات لاس  آىل 

 إعداد تقرير نااىئ اسرنامل لاس  آىل ساست دام تلك التقنيات.   - للوباريتامت/الربمتة التينية  
References: 

• Paul Marsden, “Digital Quality Mangement in Construction”, Taylor & Francis 2019 

• Geoff Hulten, “Building Intelligent Systems”, Apress 2018 
 

STE765  اسم املقرر  موةوعات متقدمة م تارة يف الاندسة اإلنشاصية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الكلية الدرجات   100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 درجات املقرر 
0 0 50 50 

 املحتوى  
ايتم تحديد املوةوع مبعررة اامستاذ    - املقررات الواسقة   يتم ىف هذا املقرر تدريس أى موةوعات متقدمة ىف الاندسة اإلنشاصية مل يتم تغطيتاا ىف 

 املرشف الاجة الطل ة إىل ذلك . 
References: 

• Wyatt Kelly, „Structual Engineering“, Larsen and Keller Education 2019 

• Brightwood Engineering Education, “Structural Engineering; Problems and Solutions”, Professional Publications, 2018 
 

STE766  اسم املقرر  موةوعات متقدمة م تارة ىف الاندسة التيوتقنية  كود املقرر 

 ساعات معتمدة  3
 محارضة  متارين  عمل 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
 امتحان تحريرى  أعامل الرتم  امتحان عمل  شفوى 

 املقرر درجات  
0 0 50 50 

 املحتوى  
 يقوم الطال  سدراسة موةوع أا موةوعات متقدمة تعكس التطورات الحديثة ىف متال الاندسة التيوتقنية. 

  
 

 
 



  

  

 الحادي عشر: الباب 

 قسم هندسة الري والهيدروليكا



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: قسم   269 هندسة الري والهيدروليكا الباب الحادي عشر

 

 ( .Diploma, M.Sc., and Ph.Dبرامج الدراسات العليا ) 
ي هندسة الري والهيدروليكا 

 ف 

نامجب التعريف  : البر

، ودكتوراه(    هذا الفصل معلومات أساسية حول برامج الدراسات العليا   يقدم ي  المتنوعة )دبلوم، ماجستبر
 الري قسم هندسة  ف 

ي    وذلك   IRH))والهيدروليكا  
ي الهندسة المدنيةف 

امج المقدمة للمهندسير  الذين أكملوا  ، حيث  تخصص من أهم الفروع ف  توفر البر

ي  
ي مجال الدراسات والبحوث ف 

هندسة الري البكالوريوس أو الماجستبر االحتياجات التعليمية والتدريبية والبحثية عالية الجودة ف 

امج هو والهيدروليكا   المشاركةعىل  درة  قلديهم العالية ومهنيير  عالميير     كفاءةباحثير  أكاديميير  ذوي    إعداد   . والهدف من تلك البر

اتيلتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع    المياه  مجال هندسة  وقيادة ي تحقيق اسبر
رؤية )جية التنمية المستدامة  والمساهمة ف 

ي من أهدافها التنمية المتكاملة والمستدامة لهندسة وإدارة الموارد المائية.  2030(مرص 
 والتر

امج: الدرجات الممنوحة من    البر

ي قسم برامج الدراسات العليا    توفر  
 -  التالية: رصة السعي للحصول عىل إحدى الدرجات العلمية ف   والهيدروليكا  الريهندسة ف 

ي  .1
 . تخصص مصادر المياه   هندسة الري والهيدروليكا دبلوم العلوم الهندسية ف 

ي هندسة الري والهيدروليكا  دبلوم العلوم الهندسية .2
 . تخصص هندسة الري والرصف  ف 

ي هندسة الري والهيدروليكا دبلوم العلوم الهندسية .3
 . تخصص هندسة السواحل والموان    ف 

ي الهندسة تخصص هندسة الري والهيدروليكا  .4
 . ماجستبر العلوم ف 

ي هندسة الري والهيدروليكا  .5
 . دكتوراه الفلسفة ف 

 

ي هندسة الري والهيدروليكا دبلوم العلوم  برامج 
 الهندسية ف 

 : جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

ي كلية الهندسة الجداراتباإلضافة إىل  
ي برامج الدبلوم الهندسي ف  أن يكون خري    ج   المنصورة، يجب جامعة -العامة لجميع خريجر

 برنامج دبلوم العلوم الهندسي
ً
ي هندسة الري والهيدروليكا قادرا

 -  عىل: ة ف 

ي  المتقدمة و المعرفة  ال  باكتسا .1
ي التخصص الدقيق لكل    لهيدروليكا هندسة الري وامتعمقة ف 

 وف 
ً
عىل وجه   دبلومعموما

  لتوسيع نطاق المعرفة المكتسبة الخصوص وذلك
ً
 . خالل برنامج درجة البكالوريوسسابقا

ي   لهيدروليكا هندس     ة الري وابالمتعلقة    حديثةف والتقنيات العىل اكتش     اف وتطوير واس     تخدام المعار   اتإظهار القدر  .2
ف 

ي التخصص الدقيق لكل دبلوم.  يةمشاري    ع البحثالالتطبيقات العملية و 
 ف 

تقديم حلول  و   المرتبطة بالتخص    ص الدقيق لكل دبلوم  حليل وتقييم المش    كالت المتعلقة بهندس    ة الري والهيدروليكا ت .3

 مبتكرة من خالل تطبيق األدوات والتقنيات المناسبة. 
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ي الهندسة تخصص هندسة الري والهيدروليكا 
 ماجستبر العلوم ف 

 : جدارات خري    ج برنامج الماجستبر 

ي   الجداراتباإلض        افة إىل   ي كلية الهندس        ة ةالهندس        ي  ماجس        تبر العلومبرامج  العامة لجميع خريجر
وكفاءات جامعة المنص        ورة،  -ف 

ي هندس    ة الري  
ي   ماجس    تبر أن يكون خري    ج برنامج    والهيدروليكا، يجبخري    ج برنامج دبلوم العلوم الهندس    ية ف 

العلوم الهندس    ية ف 

 عىل: 
ً
 - هندسة الري والهيدروليكا قادرا

ي وأخال  .1
اف  ي هندسة الري والهيدروليكا بشكل احبر

ي ومس تخطيط وإجراء البحوث ف 
 ل. ئو فر

سيناريوهات اتخاذ القرارات الهندسية إليجاد حلول للمشكالت و تطبيقها المتوفرة و  تقييم المعلومات واألدلة البحثية .2

ي الوالتقنية 
 تطبيقات العملية والعلمية المتعلقة بهندسة الري والهيدروليكا. ف 

 

ي هندسة الري والهيدروليكا 
 دكتوراه الفلسفة ف 

 : برنامج الدكتوراهجدارات خري    ج 

ي برامج  الجداراتباإلضافة إىل  ي العلوم الهندسيةالعامة لجميع خريجر
دكتوراه  أن يكون خري    ج برنامج  ، يجب دكتوراه الفلسفة ف 

ي العلوم الهندسية 
 عىل: الفلسفة ف 

ً
ي هندسة الري والهيدروليكا قادرا

 -  ف 

ي بحث  الكتشاف والشخصية والعلميةاستخدام المهارات العملية   .1
أصىلي يؤدي إىل أفكار جديدة  المعرفة والمساهمة ف 

ي هندسة الري والهيدروليكا 
 . ومبتكرة وتوسيع حدود المعرفة ف 

ي هندسة الري والهيدروليكا من خالل إجراء البحوث بشكل مستقل  .2
مع تقديم المشورة العلمية والمبتكرة للمجتمع ف 

ام بالقانون واألخالق ا  . والمهنيةاللبر 

 نظام تكويد المقررات: 

ن امج ال دراسي   لك ل مقرر ب البر
ن امج وإع داد التق ارير ذل ك يس                اع د  حي ث   إن من األهمي ة بمك ان إاش                اء رمق مح دد ممبر  ي إدارة البر

ف 

امج  ابعيتم  اسر مع البن  د الس                  نظ  ام تكوي  د للمقررات    ول  ذل  ك تم هن  ا اعتم  اد وتس               جي  ل الطالب.   ي اإلط  ار المرجعي إلع  داد البر
  ف 

ي الش  كل 2020كليات الهندس  ة )مرحلة الدراس  ات العليا بالدراس  ية ل
، وجدير بالذكر أن( كما هو موض  ف ف  ي   التاىلي

ي رقم الرقم الثان 
ف 

 .الدقيق للمقرر كما بالجدول التاىلي تخصص الإىل طبيعة الكود يشبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرمز التخصص الدقيق 

 1 مقررات عامة متقدمة لجميع التخصصات

 2 الهيدروليكا والمنشآت المائيةمقررات 

 3 مقررات الهيدرولوجيا والموارد المائية

 4 مقررات الري والرصف 

 5 مقررات هندسة السواحل والموان   

 6 مقررات الطاقة المائية

ي والموضوعات المتقدمة
وع البحت   9 المشر
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IRH511 

تطبيقات الحاسب  

ي هندسة  
 
اآلىلي ف

*  الهيدروليكا   

2 0 3 5 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH512  100 50 --- 50 3 6 3 4 0 2 2 طرق بحوث العمليات 

IRH521 هيدروليكا متقدمة  *  2 2 0 4 3 9 3 30 20 50 100 

IRH522 
التصميم المتقدم 

 للمنشآت المائية 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH523  100 50 --- 50 3 8 3 4 0 2 2 حركة المواد الرسوبية 

IRH531  100 50 --- 50 3 8 3 4 0 2 2 هيدرولوجيا متقدمة 

IRH532  100 50 --- 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة الموارد المائية 

IRH541 
التقنيات الحديثة للري  

 والرصف 
2 2 0 4 3 7 3 50 --- 50 100 

IRH542 
بة والمياه   عالقة البر

 والنبات 
2 2 0 4 3 6 3 50 --- 50 100 

IRH543  ي استصالح
أراض   2 2 0 4 3 6 3 50 --- 50 100 

IRH551  100 50 --- 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة السواحل 

IRH552 
هندسة الموان    

 والقنوات المائية 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

 

ي هندسة الهيدروليكا (  IRH511) مقرر *  : ملحوظة
مقررات ( هيدروليكا متقدمة هي  IRH521ومقرر ) تطبيقات الحاسب اآلىلي ف 

ي هندسة الري والهيدروليكا. دبلوم  جبارية لجميع برامجإ
 الدراسات العليا ف 
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 (600قائمة مقررات المستوى )
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IRH611 
النمذجة العددية  

 للشيان واالنتقال
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH612 

ي  
تقييم اآلثر البيت 

وعات المياه   لمشر

ي مرص 
 
 وقانون البيئة ف

2 2 0 4 3 6 3 50 --- 50 100 

IRH613 

تطبيقات نظم  

الجغرافية  المعلومات 

ي  
واالستشعار عند بعد ف 

 هندسة الموارد المائية 

2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 

IRH621 
ميكانيكا األنهار وانتقال 

 الرسوبيات 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH622 
محطات الضخ وأعمال 

 إمدادات المياه 
2 2 0 4 3 7 3 50 --- 50 100 

IRH623  100 50 --- 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة السدود 

IRH624  100 50 --- 50 3 7 3 4 0 2 2 هندسة الكباري 

IRH631 
هيدرولوجيا المياه  

 الجوفية 
2 2 0 4 3 7 3 50 --- 50 100 

IRH632 
الطرق العشوائية  

 الهيدرولوجيا ب
2 2 0 4 3 7 3 50 --- 50 100 

IRH633 
هيدرولوجيا الطبقات  

 غبر المشبعة 
2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 

IRH634 
ي  
تنمية موارد المياه ف 

 أحواض نهر النيل 
2 2 0 4 3 7 3 50 --- 50 100 
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 ( 600قائمة مقررات المستوى )استكمال 
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IRH651 
التفاعالت الساحلية  

 الرسوبيات  وانتقال
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH652 
تصميم المنشآت  

 البحرية 
2 2 0 4 3 7 3 50 --- 50 100 

IRH653 

تطبيقات نظم  

المعلومات الجغرافية  

ي  
واالستشعار عند بعد ف 

 الهندسة الساحلية 

2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 

IRH661 
مصادر الطاقة البحرية  

 المتجددة 
2 2 0 4 3 7 3 50 --- 50 100 

IRH699  ي
وع البحت   100 50 --- 50 3 10 3 6 3 2 1 *  المشر

ي ) مقرر*  : ملحوظة
وع البحت  ي هندسة ( مقر إIRH699المشر

 الري والهيدروليكا. جباري لجميع برامج الدراسات العليا ف 

 (700قائمة مقررات المستوى )
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IRH711 

التصميم االحتماىلي 

ي  
وتحليل المخاطر ف 

ية هندسة الهيدروليكال  

2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH712 
بة   ديناميكا البر

 واألساسات 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH721 
هيدروليكا مصبات  

 األنهار
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 
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IRH722 
ي  
 
هندسة التحكم ف

 الفيضانات والرصف 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH723 
ية   أنظمة الرصف الحرص 

 المستدامة 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH724 
ي الطرق 

باألنابيب   المان 

 وطرق الحماية 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH731 
تخطيط وإدارة نظم  

 الموارد المائية 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH732 

درجة الثقة بالنظم  

الهندسية  المائية 

 وتحليل المخاطر 

2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH733 
إدارة موارد المياه  

 المستدامة 
2 2 0 4 3 8 50 50 --- 50 100 

IRH751 

األحمال  

الهيدروديناميكية عىل  

المنشآت البحرية غبر  

 الشاطئية 

2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH752 
تصميم المنشآت  

 الشاطئية العائمة غبر 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH753 

اإلدارة المتكاملة  

والمستدامة للمناطق  

 الساحلية 

2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH754 
تصميم األحواض  

 البحرية 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH755 
تخطيط الموان    

 وتصميم البنية التحتية 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH791 
ي  
موضوعات متقدمة ف 

 الهيدروليكا الهندسية 
2 2 0 4 3 8 3 50 --- 50 100 

IRH792  100 50 --- 50 3 8 3 4 0 2 2 مقرر مرتبط بالبحث 
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 وصف مخترص لمحتوي المقررات 

IRH511  هندسة الهيدروليكا  كود المقرر  
ر
 اسم المقرر  تطبيقات الحاسب اآلل  ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 0 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمل  امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
. 20 30 50 

 المحتوى 
ي لغ ة برمج ة الكمبيوتر   -تعريف ات   –مق دم ة 

 
الس               طحي ة وتح    النم ذج ة الح اس               وبي ة للهي درولوجي ا    -تقني ات النم ذج ة الع ددي ة   -مق دم ة ف

ي س هل الفيض ان   -الس طحية  
 
ي الهيدروليكا    -نمذجة الكمبيوتر لموارد المياه  -النمذجة الحاس وبية للمكونات الهيدروليكية ف

 
نمذجة الكمبيوتر ف

. النمذجة الحاس      وبية لتص      ميم الهياكل الهيدروليكية   س      احلية و   أو العملية ال -ديناميات مورفو   -، والهندس      ة الس      احلية ، وهندس      ة الموان  
س     يب. األس     اس النظري   امج   -البر ي طورها الطالب والبر

دراس     ات التطبيق والتص     ميم. س     يتم اس     تخدام برامج الكمبيوتر األص     لية المتكاملة التر
مجة.   المتاحة تجارًيا لزيادة فهم الطالب لالستخدام والبر

References: 
- Tutorial Manuals for available Hydraulics and Hydrology software 
- Haestad Methods Engineering Staff “Computer applications in hydraulic engineering: connecting 

theory to practice” The Bentley Institute Press, 2013 

 

IRH512  اسم المقرر  طرق بحوث العمليات  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
مجة الخطية  - التعريفات  - نظرة عامة عىل المقرر الدراسي  ي البر

مجة الخطية ف  مجة الخطية   -ازدواجية البر ي البر
الطريقة   - تحليل الحساسية ف 

مجة الخطية    -بالطريقة الرسومية    LPPإجراءات حل    -الرسومية   ة الطريقة الكببر   - الطريقة ذات المرحلتير     - الطريقة المبسطة    -تطبيقات البر
-  M  –    النقل وع وتقنية المراجعة )  -النهج االحتماىلي    - إيجاد الحل األمثل    -الصياغة والحل األوىلي    -طريقة  تحطم   -(  PERTتقييم المشر

وع   دراسة الحالة ، حل شبكة األنابيب تحليل    -التدفق األقىص    -تحليل الشبكة    -أقرص طريق وشجرة ممتدة دنيا    -تحليل الشبكة    -المشر
ي مجال الهيدروليكا ومصادر المياه.   – المشكلة باستخدام تقنيات التحسير  

 تطبيقات هندسية ف 
References: 

- F.Hillier and J.Lieberman, “Introduction to Operation Research”, McGraw Hill, latest edition.2018.  
- Hamdy Taha, “Operations Research”,  Prentice Hall, latest edition, 2015. 

 

IRH521  اسم المقرر  هيدروليكا متقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 20 30 50 

 المحتوى 
التدفق    –التدفق المنتظم    –طاقة الحركة للموائع  الطاقة و   مبادئ –  الطاقة النوعية –  ا للهيدروليكاألس             اس             ية    المبادئ  –  المقرر عن  مقدمة  

ي القنوات المفتوحة    التفاض   ليةالمعادالت   –التدفق المتغبر بش   عة    –المتغبر تدريجيا  
الموجات الس   طحية    –الحاكمة للش   يان الغبر مس   تقر ف 

ي الش       يان تح  الحر   
طرق بس       يطة للتنبؤ    –ش       ارية و الديناميكية  مقدمة عن طرق الموجات الكينماتيكية و االنت –الحر   وفوق  البس       يطة ف 
 بقيم الترصف. 
 استنتاجات.  إىلي تحليل نتائجها ثم التوصل و   وتسجيلالقيام بعمل تجارب معملية : المعملية  االختبارات

References: 
- Terry W. Sturm," Open Channel Hydraulics ", McGraw-Hill Education, 2019 (ISBN 978-0071267939) . 
- Cengel, Y.A. and Cimbala, J.M., “Fluid Mechanics. Fundamental and Applications”, McGraw-Hill, 

2017 . 
- Houghtalen, R.J., Akan, A.O.H., & Hwang, N.H.C., “Fundamentals of Hydraulic Engineering Systems”, 

Prentice Hall, 4th Edition, 2011. 
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IRH522  اسم المقرر  التصميم المتقدم للمنشآت المائية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي  درجات   امتحان تحريري  أعمال التر

 50 50 00 00 المقرر 

 المحتوى 
ي -المنش     آت الهيدروليكية مع توض     يف أنواعها ووظائفها وأهميتها س     وف يتم تص     ميم العديد من  

 
  االعتبار وكذلك س     يتم التص     ميم مع األخذ ف

نش     آت توص     يل  مالكباري و و  الس     اندةفعىلي س     بيل المثال س     يتم دراس     ة الحوائط  -عوامل األمانالبيئية واالجتماعية و الجوانب االقتص     ادية و 
ع والمص    ارف مع األخذ   مثل  اقة المياه ...إلخ. وكذلك س    وف يتم تص    ميم القنوات المائيةأحواض تش    تي  طالهدارات والقناطر و المياه و  البر

ي االعتبار األشكال الهندسية المختلفة للقطاع 
 
. حدوث نحر أو ترسيب و وإمكانية ف ي

 طرق تثبي  القطاع المان 
References: 

- Sheng-Hong Chen, “Hydraulic Structures”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 
- Houghtalen, R.J., Akan, A.O.H., & Hwang, N.H.C., “Fundamentals of Hydraulic Engineering 

Systems”, Prentice Hall, 4th Edition, 2016 Fourth edition. 
- Egyptian Standard Codes of Practice and Guidelines, 2015. 

 

IRH523  اسم المقرر  الرسوبية  حركة المواد  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي  درجات   تحريري امتحان  أعمال التر

 50 50 00 00 المقرر 

 المحتوى  
رسعة سقوط جزيئات    -تقليد حركة الجسيمات   -خصائص مادة النقل  - الماء خصائص  -أصل وتشكيل الرواسب وخصائصها  - مقدمة 
ي التيارات الغرينية   -المفاهيم األساسية لحركة الرواسب  -االضطراب  -الرواسب 

آلية النقل وأشكال الطبقة ، الخشونة   - مقاومة التدفق ف 
سعة نقل الرواسب   - علقة للرواسب المعلقة ، الحمولة اإلجمالية نقل مواد الطبقة ، حركة تحميل الشير ، حركة الحمل الم  -الغرينية 
ي   -تقنيات القياس  - النظف المحىلي  -الحسابات المورفولوجية  -تأثبر وجود الرواسب عىل قناة التدفق المستقرة   -للتدفق 

نقل الرواسب ف 
 األنابيب. 

References: 
- H.N.C. Breusers, “Sediment Transport I”, International Course in Hydraulic Engineering, Delft 

Hydraulics. 2016. 
-  Ning Chien and Zhaohui Wan, “Mechanics of Sediment Transport”, ASCE PressISBN (print): 978-0-

7844-0400-3ISBN (PDF): 978-0-7844-7890-5, 2017. 

 

IRH531  اسم المقرر  هيدرولوجيا متقدمة كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي   امتحان تحريري  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى  
ي لهطول األمطار   IDFنموذ  خلية العواصف الرعدية: عالقات    -مقدمة: الدورة الهيدرولوجية ، الهيدرولوجيا الجوية  

، طرق المتوسط المكان 
ي تؤثر عىل التبخر ، تقديرات وقياس التبخر ، تقدير توازن  

الطاقة وقياس التبخر ، طريقة توازن الطاقة ، الطريقة الديناميكية ، العوامل التر
الوحدة: تعريف وحدود   -الهوائية وتبخر األحواض   السطجي ، هيدروغراف  الماء والماء  السطف  األمثل باستخدام طرق  UH   ،UH تح  
كيبية   LPاالنحدار ، المصفوفة ،   ات العشوائية ، قوانير   - S منحت    -، هيدروغراف الوحدة البر ي ، المتغبر مفاهيم احتمالية اإلحصاء الهيدرولوجر

 المعلمات اإلحصائية: القيمة المتوقعة ، التباين ، االنحراف ، الذروة  -، التوزيعات العادية والثنائية  CDF و PDFاالحتمال ،  
 
 
References: 

- Saeid Eslamian “Handbook of Engineering Hydrology Environmental Hydrology and Water 
Management”,  2014 ·  

https://ascelibrary.org/author/Chien%2C+Ning
https://ascelibrary.org/author/Wan%2C+Zhaohui
https://www.pdfdrive.com/search?q=Saeid+Eslamian
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- “HYDROLOGY AND WATER RESOURCES ENGINEERING, 2016 
- K. Subramanya “Engineering Hydrology”, Tata McGraw Hill Publishing Company, Delhi. 
-  https://nptel.ac.in/courses/105104029/2 

 

IRH532  اسم المقرر  هندسة مصادر المياه كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي   امتحان تحريري  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى  
ي العالم(  

 
انيات المياه    - استدامة الموارد المائية )تحديات استدامة موارد المياه ، نظام المياه السطحية(    - مقدمة )موارد المياه العذبة ف  - مبر 

الهيدروستاتيكية  العمليات   والقوى  التدفق  المياه    -الهيدروليكية:  موارد  السطحية والجوفية    -مبادئ هندسة  المياه  المبادئ   -علم  الري 
المفتوح    - الهندسية   التدفق  الهيدروليكية:  الجوفية    -العمليات  المياه  تدفق  الهيدروليكية:  الهيدرولوجية    - العمليات  الجريان   -العمليات 
التدفق  الخ   -السطجي   التدفق والتخزين    -قان وتوجيه  الهيدروليكية لتحويل  المضغوط    -الهياكل  األنبوب  الهيدروليكية: تدفق    - العمليات 

ي والهيدروليكي   تحليل التصميم الهيدرولوجر
 هندسة الطاقة الكهرومائية.  -االحتمالية والمخاطر وعدم اليقير 

References : 
- Larry W. Mays, (2011) ,” Water Resources Engineering”, John Wily & Sons, First edition. 
-  https://nptel.ac.in/courses/105105110/ 

 

IRH 541  اسم المقرر  التقنيات الحديثة للري والرصف كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
ي الموارد المائية  

ائف    -تقدير دقيق لمعامالت المحاص    يل المتعلقة بأنواع المحاص    يل والمس    احة   -مقدمة ف   -بالرش الري   -الري بالغمر وبالش    ر
 أداء أنظمة الري الس طجي  -الري بالتنقيط   -الري بالرش 

مخاطر الملوحة   -الري بالمياه المعالجة مغناطيس ًيا   -الري تح  الس طجي   -تحس ير 
 -مقارنة أنظمة الري المختلفة   -تش        غيل وص        يانة أنظمة الري الحديثة    -الرص        ف الحيوي   -الرص        ف تح  الس        طجي   -الرص        ف الس        طجي   -

توفبر المياه بس   بب التبديل إىل  -توص   يات بش   أن تش   غيل وص   يانة أنظمة الري بالتنقيط   -بش   أن تش   غيل وص   يانة أنظمة الري بالرش  توص   يات  
 .تحديد وق  الري بالتنقيط -تحديد وق  الري بالرش  -تحديد وق  الري  -أنظمة أكب  كفاءة 

References: 
- Waller, P., and Muluneh, Y., Irrigation and drainage engineering, ed Cham: Springer International 

Publishing, 2016. 
- Omran, E.S.E., Negm, A.M. (eds.) Technological and Modern Irrigation Environment in Egypt: Best 

Management Practices & Evaluation, Springer, 2020. 

 

IRH 542  بة والمياه والنبات  المقرر كود  اسم المقرر  عالقة التر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
بة العض     وية( ، )المس     امية  خواص   -خواص المياه  -مقدمة وتعريف الوحدات  بة المعدنية ، البر يائية ، البر بة )الخواص الفبر 

 -االنض     غاط   -البر
بة المتأثرة بالملوحة   -والص    وديوم(    -الملوحة   بة   -فئات البر بة والمياه   -بنية البر بة    -منحت  خص    ائص البر ي البر

ي  -المياه الس    اكنة ف 
نقل المياه ف 

بة المش               بعة   بة   -اس               تهال  المياه   -، ونقطة الذبول ، والمياه المتاحة ، ومدى المياه غبر المحدود    الس               عة الحقلية -البر  -محتوى مياه البر
بة  -االرتفاع المفاجر    الطاقة.  اإلشعاع الشمسي واألجسام السوداء وتوازن -تدفق النسغ  -التبخر  -االرتشاح  -عدادات التوتر  -تكسبر البر

 
References: 

- Kirkham, M. B. Principles of Soil and Plant Water Relations (Second Edition), M. B. Kirkham, Ed., ed 
Boston: Academic Press, 2014. 

https://nptel.ac.in/courses/105104029/2
https://nptel.ac.in/courses/105105110/
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- https://digitalcommons.usu.edu/govdocs/516 

 

IRH 543  المقرر كود   
 اسم المقرر  استصالح األراضر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي   امتحان تحريري  أعمال التر

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
بة    -المص    طلحات   -التعريفات    -نظرة عامة عىل الدورة   ي  البر

بة    -والنظام البيت  بة    -أنواع البر بة   -خص    ائص البر بة   -تآكل البر  -الحد من تآكل البر
بة وإنتاجيتها   بة القلوية   -إدارة الموارد المائية   -خص        ائص النظم البيئية الجافة والص        حراوية   -طرق زيادة خص        وبة البر  -تعديل الملوحة و البر

ي الم
 
ي ف
ي مواقع   -إمك  ان  ات المن  اطق الص               حراوي  ة    -ن  اطق الق  احل  ة وش               ب  ه الق  احل  ة  ت  آك  ل الري  اح وتج  دي  د الغط  اء النب  انر

 
إدارة المي  اه الجوفي  ة ف

ي  -االستصالح 
ي القاحلة  -تقنيات إعادة الغطاء النبانر

: استصالح األراض  ي
 
 .معدات االستصالح -الخطأ ف

References: 
- Jafari, M., Tavili, A., Panahi, F., Zandi Esfahan, E., and Ghorbani, M., Reclamation of Arid Lands, ed 

Cham: Springer International Publishing, 2018. 

 

IRH 551  اسم المقرر  هندسة السواحل  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
------ ---- 50 50 

 المحتوى 
ة   -نظرية الموجة   -فهم س    لو  النظام الس    احىلي   -البيئة الس    احلية    -عمليات تحويل الموجة والتوهير    -نظرية الموجات ذات الس    عة الص    غبر

ة المدى  -مواص  فات موجة التص  ميم   -عمليات منطقة األموا    -قوى الموجة    -موجات الس  عة المحدودة   أطياف    -إحص  اءات الموجة قص  بر
التنبؤ ب  الموج  ات    -التنبؤ بموج  ات المي  اه العميق  ة    -الموج  ات المنتفخ  ة   -  JONSWAPالموج  ة أطي  اف الط  اق  ة ، طيف   -ة  الموج  ة االتج  اهي  

ات المن  اخي  ة    -التحول الع  ددي ألطي  اف موج  ات المي  اه العميق  ة    -(  TMAطيف التحلي  ل الحراري الميك  انيكي )  -القريب  ة من الش                 ا     التغبر
ات   -الموجية طويلة المدى   ي    -بيانات المد والجقر    -المد الفلكي التوليد    -مس  توى المياه الس  احلية  تغبر

التنبؤ العددي بالمد   -التحليل التوافقر
ات منسوب المياه عىل المدى الطويل.  -تسونامي  -زيادة العاصفة  -نمذجة تدفق المد والجقر  -نظرية الموجات طويلة المدى   -والجقر    تغبر

 
References: 

- US Army Corps of Engineers, “Coastal Engineering Manual”, EM1110-2-1100, 2008 
- J. William Kamphuis, “Advanced Series on Ocean Engineering: Volume 48 - Introduction to Coastal 

Engineering and Management” 3rd Edition, World scientific, hardcover ISBN hardcover:978-981-120-
799-0, eBook ISBN:978-981-120-898-0, 2020 

 

IRH552  اسم المقرر  هندسة الموائر  والقنوات المائية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي  درجات   تحريري امتحان  أعمال التر

 50 50 00 00 المقرر 

 المحتوى 
؛ مقدمة للموان   والممرات المائية ، التاري    خ ، األنواع والوظائف ، س             لطة الموان   وتنظيمها ، التخطيط المتكامل ، الس             المة ، االس             تدامة  

ي ، مرحلة التخطيط المس  بق والدراس  ات ، والدراس  ات البيئية ، واالقتص  اد والتمويل ، ودراس  ة الس  فن ، ومس  ف الموقع ،  
والتحقيق الجيوتقت 
ي ، التقييم اال

اتيجية واألهداف المختارة وتقييم األثر البيت  قتص   ادي  إلخ ؛ مرحلة التخطيط ، وظيفة الميناء ، تطوير البدائل المتعلقة باالس   بر
ئية ، المناطق الطرفية ، ، تحس    ير  واختيار البديل ، التخطيط العام والخطة الرئيس    ية ، التخطيط المرن ، منطقة الرس    و وطول الواجهة الما 

 . ي
 الدوران حوض ، قنوات مالحية ، كارس األموا  ، تخطيط مساحة استخدام األراض 

 
References: 

- Han Ligteringen, “Ports and Terminals”, Delft Academic Press, 2nd edition, 2017 

https://digitalcommons.usu.edu/govdocs/516
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- J. William Kamphuis, “Advanced Series on Ocean Engineering: Volume 48 - Introduction to Coastal 
Engineering and Management” 3rd Edition, World scientific, hardcover ISBN hardcover:978-981-
120-799-0, eBook ISBN:978-981-120-898-0, 2020 

 

IRH611  المقرر اسم  النمذجة العددية للرسيان واالنتقال  كود المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي   امتحان تحريري  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى  
ي   -مقدمة عن المسائل الرياضية 

 
يائية المختلفة المتضمنة ف ات ، والبحار محاكاة العمليات الفبر  األنهار ، ومصبات األنهار ، والقنوات ، والبحبر

ي األساليب والتقنيات العددية لحل المعادالت التفاضلية العادية والجقئية  -، وما إىل ذلك 
 
  -الطرق العددية لمشاكل القيمة األولية  -مقدمة ف

نظام حل المعادالت التفاضلية من   -تقارب ، واالتساق ، واالستقرار  حل من الدرجة األوىل المعادلة التفاضلية العادية: تكامل الوق  ، وال
طريقة   - طريقة الفروق المحدودة    -معادلة االنتشار    - المعادالت التفاضلية الجقئية    - الطرق العددية لمشاكل القيمة الحدودية    -الدرجة األوىل  

ي    -معادلة الحمل الحراري    - منية  خطوتير  والمخططات الض  - طريقة الحجم المحدد    -العنارص المحدودة  
  - تحديد المكان والتكامل القمت 

 معادلة انتشار الحمل. 
References: 

-  Joel H. Ferziger, Milovan Perić, Robert L. Street, “Computational Methods for Fluid Dynamics”, DOI: 
10.1007/978-3-319-99693-6, ISBN: 978-3-319-99691-2, 2020 

-  M. Zijlema, " Computational modelling of flow and transport", Delft University of Technology, Item 
number (Artikelnummer 06917300083), 2015. 

 

IRH612  مرص  كود المقرر  
ر
وعات المياه وقانون البيئة ف   لمرسر

 اسم المقرر  تقييم اآلثر البيئ 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمل  امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
ي 
ي   - (EIA) نظرية وممارس   ة تقييم األثر البيت 

ي    -التنمية المس   تدامة  -البيئة والخلفية   -إدخال تقييم األثر البيت 
تعريف   -تاري    خ تقييم األثر البيت 

ي  
ي    -تقييم األثر البيت 

ي   -فوائد وتوجيهات تقييم األثر البيت 
ي   -التقييمات  أنواع   -عملية تقييم األثر البيت 

الخطوات األس         اس         ية    -بيان األثر البيت 
ي العملية  

منهجيات التنبؤ باألثر وتداببر التخفيف   -المش اركة العامة   -المتابعة   -التخفيف   -تحليل التأثبر    -تحديد النطاق  -الفرز   -البديل   -ف 
دراسة حالة )دراسة   -(  2009  9المعدل بالقانون    1994  4ة البيئة  القانون المرصي للبيئة )قانون حماي -الهواء والمياه السطحية والجوفية   -

ي لهيكل متعلق بالمياه(
 تقييم األثر البيت 

References: 
- Mareddy, Anji Reddy, Anil Shah, and Naresh Davergave. Environmental impact assessment: theory 

and practice. Butterworth-Heinemann, 2017. 
- Eccleston, Charles H. Environmental impact assessment: A guide to best professional practices. Crc 

Press, 2011. 

 

IRH613  هندسة  كود المقرر  
ر
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عند بعد ف

 الموارد المائية 
 اسم المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمل  امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
00 10 40 50 

 المحتوى 
ي  -واالس   تش   عار عن بعد المرتبطة بالموارد المائية   (GIS) مقدمة لتقنيات نظام المعلومات الجغرافية

ي ف 
ي المكان 

األس   اس   يات والتحليل الجغراف 
ي   -نظم المعلومات الجغرافية  

ي نظم المعلومات   -نماذ  البيانات وهيكل البيانات    -مقدمة لنظرية الرس        م البيان 
ترس        يم مس        تجمعات المياه ف 

مقدمة لتقنيات االس تش عار  -المياه    مس تجمعاتو خقانات وأنظمة قنوات وش بكات لننهار  رس م خرائط ألنظمة المياه الس طحية ك -الجغرافية  
معالجة الص    ور الرقمية    -المعالجة المس    بقة للص    ور والبيانات والتص    حيحات   -نظرة عامة عىل مبادئ وقياس    ات األقمار الص    ناعية   -عن بعد  
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تقنيات نظم المعلومات الجغرافية   باس         تخداموبعض دراس         ات الحالة    ف الميكروويواالس         تش         عار الحراري واالس         تش         عار عن بعد بموجات  
 . عن بعد واالستشعار 

References: 
- Elbeih, Salwa Farouk, Negm, Abdelazim M., Kostianoy, Andrey, “Environmental Remote Sensing in 

Egypt”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-030-39592-6, 2020 
- Skidmore, Andrew, “Environmental modelling with GIS and remote sensing”, CRC Press, 2017. 
- A. Cazenave, N. Champollion, J. Benveniste, J. Chen, “Remote Sensing and Water Resources”, Springer 

International Publishing, ISBN: 978-3-319-81288-5, 2016. 
- van Dijk, A., Bos, Marinus G., “GIS and Remote Sensing Techniques in Land- and Water-

management”, Springer Netherlands, ISBN: 978-94-010-6492-7, 2001. 

 

IRH 621  اسم المقرر  الرسوبيات  وانتقالميكانيكا األنهار  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
------ ---- 50 50 

 المحتوى  
القناة المفتوحة والمكونات تدفق    -مراجعة المفاهيم األساسية لخصائص نقل الرواسب عىل طول األنهار    - المصطلحات    -التعاريف    -مقدمة  

الحمولة    - حمولة الغسيل    -الحمل المعلق    -حمولة الشير    -المعادالت المنظمة لنقل الرواسب    - نظام القاعدة    -الهيدروليكية لنقل الرواسب  
النهر    -اإلجمالية   سيب عىل طول أقسام  الر   -ميكانيكا األنهار وتشكلها    -التآكل والتآكل مشاكل البر النهرية  النمذجة  نقل    - ياضية للهيدروليكا 

ات قناة النهر   ي األنهار    -تعرجات األنهار والنظافة    - الرواسب وتغبر
ي االنجراف والتدريب عىل النهر    - مشاكل التصميم والبيئة ف 

تدهور   -التحكم ف 
 .قاع النهر

References:  
- Armanini, Aronne, “Principles of River Hydraulics”, eBook ISBN: 978-3-319-68101-6, Springer 

International Publishing, 2018 
- H. J. de Vriend, H. Havinga,  B.C. van Prooijen, P.J. Visser and Z.B. Wang, “River Engineering” Delft 

University of Technology, 2011 

 

IRH622  اسم المقرر  محطات الضخ وأعمال إمدادات المياه  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
ي نقل المياه وتوزيعها  

فئات الطلب عىل المياه وأنماطه وحسابه والتنبؤ    -للمياه  األهداف والمكونات الرئيسية ألنظمة اليوم العالمي   -مقدمة ف 
مكونات هيدروليكية الحالة المس             تقرة للتدفقات المض             غوطة ، وحس             اب األنبوب الواحد ، والش             بكات المتفرعة والحلقة ، والطلب   -به  

: اختيار مخطط اإل  -هيدروليكيات التخزين و المض          خات   -مدفوًعا بالض          غط   مداد ، تخطيطات الش          بكة ، تص          ميم  التص          ميم الهيدروليكي
: اختيار مواد األنابيب والص          مامات والمعدات األخرى    -محطات الض          خ ، متطلبات الطاقة واس          تهال  الطاقة  إاش          اء   -التص          ميم الهندسي

 .ل الشبكاتالتشغيل والصيانة ، اإلمداد المنتظم وغبر المنتظم ، تنظيف وإعادة تأهي -الشبكة: مد األنابيب واالختبار والتطهبر 
References: 

- Trifunovic, Nemanja.” Introduction to urban water distribution”, Unesco-IHE lecture note series. CRC 
Press, 2016. 
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IRH623  اسم المقرر  هندسة السدود  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي  درجات   امتحان تحريري  أعمال التر

 50 50 00 00 المقرر 

 المحتوى 
ي هندس             ة الس             دود 

 
تص             نيف واختيار أنواع الس             دود بناء  عىل   -الجوانب الهيدرولوجية والبيئية لتخطيط وتص             ميم الخقانات    -مقدمة ف

الس         دود  -عنارص التص         ميم األس         اس         ية للس         دود   -أنواع الس         دود حس         ب وظيفتها   -الدراس         ات الجيولوجية والمعايبر الجيومورفولوجية  
ي لس دود الجاذبية   -خرس انية  الخرس انية: تص نيف الس دود ال

تص نيف    -س المة الس دود  -التص ميم األوىلي للس دود القوس ية   -التص ميم المبدن 
 .السدودإنهيار أنماط  -تحليل ثبات السدود  -القوى عىل سدود الجاذبية 

References: 
• Hager W. H., Schleiss A. J., Boes r. M., Pfister M. “Hydraulic Engineering of Dams”, CRC Press, ISBN-13: 978-

0415621533, 2020 . 

• Houghtalen, R.J., Akan, A.O.H., and Hwang, N.H.C., "Fundamentals of Hydraulic Engineering Systems ", 4th 
Edition, 2011, Prentice Hall 

 

IRH624  اسم المقرر  هندسة الكباري  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي  درجات   امتحان تحريري  أعمال التر

 50 50 00 00 المقرر 

 المحتوى 
ي هندس  ة الجس  ور  

االعتبارات العامة والمواص  فات القياس  ية   -مكونات وتص  نيفات الجس  ور  -تاري    خ الجس  ور والتنمية المس  تدامة   -مقدمة ف 
التحقيقات األس         اس         ية وزيارة الموقع ومجموعات   -والمبادئ التوجيهية للتص         ميم الهيكىلي الهيدروليكي للطرق الش         يعة والجس         ور النهرية  

: جمع ترص        يفات الفيض        انات وأنماط التدفق والمس        تويات والش        عات  اله  -البيانات   ي  -يدرولوجيا والتحليل الهيدروليكي
منطقة الممر المان 

ي وعملية التص           ميم: األحمال عىل الجس           ور والجس           ور والبالطات    -للجش            ، وتقييم النظف وتداببر الحماية من النظف  
التحليل اإلاش           ان 

امج   -اس يات االختيار و قوى محامل الجس ور وتص ميم الهياكل األس اس ية واألس اس ات وأس  Tوالجس ور العارض ة والجس ور   س يتم اس تخدام البر
 . ي
 المتاحة للتصميم الهيدروليكي واإلاشان 

References: 
• L.W. Zevenbergen, L.A. Arneson, J.H. Hunt, A.C. Miller, “Hydraulic Design of Safe Bridges” Hydraulic Design Series 

No. 7, Publication No. FHWA-HIF-12-018, 2015 

• “Hydraulic Design of Highway Culverts”, Third Edition, Hydraulic Design Series No. 5, FHWA Publication Number: 
HIF-12-026, 2014 

• Vazirani, Chandola, “Handbook for Civil Engineering”, Khanna Publishers, ISBN 9788174092274, 2013 
 

IRH631  اسم المقرر  هيدرولوجيا المياه الجوفية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي   امتحان تحريري  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى  
ي    -الهيدرولوجية  الدورة    -مقدمة  

ان المان  خطوط الشيان   -معادلة تدفق المياه الجوفية للحالة المستقرة    -قانون دارسي وطاقة المياه    -المبر 
التدفق   ي    -وشبكات  الجيولوجر الغبر مستقر  -التدفق بالخقانات والتحكم  نتيجة االنضغاط    -التدفق  ي 

الجوف  التدفق غبر   -التخزين بالخقان 
ات    تداخل   -المحصور   ي الفوالق والتشققات    -الطرق العددية    -المياه الجوفية مع الجداول والبحبر

هيدروليكا اآلبار: معادالت ثيم   -التدفق ف 
ي  
ي رسيان الملوثات    –نقل الملوثات: التدفق والتشت ، االمتصاص وانتقال الكتلة باالنتشار    - اختبارات المضخات    -ون 

دراسة ازدوا  معادلتر
ة,  تداخل المياه العذبة مع المياه المالحةوالتدفق ذو الك  . ثافة المتغبر

References: 
• Todd and Mays, (2015), "Groundwater hydrology", Wiley India Edition, Third edition. 

• Charles F. Fitts,n (2013), “Groundwater science”,  Elsevier, Second edition. 
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• https://ocw.mit.edu/courses/civil-and-environmental-engineering/1-72-groundwater-
hydrology-fall-2005/index.htm 

 

IRH632  اسم المقرر  الطرق العشوائية بالهيدرولوجيا  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي  درجات   امتحان تحريري  أعمال التر

 50 50 00 00 المقرر 

 المحتوى  
ات، عدم   ي المتغبر

ات العشوائية، توزيعات العقوم    -االعتمادية  مقدمة: التوزي    ع ثنان  توزيعات االحتماالت شائعة االستخدام:    -دوال المتغبر
ات، التغاير واالرتباط ، توليد البيانات    -التوزي    ع الطبيعي ، التوزي    ع المستمر   تحليل السالسل القمنية: تحليل    -توليد البيانات: حساب المتغبر
، مالئمة    -سالسل ماركوف    -ستقبىلي بالسالسل القمنية، دراسة مشكلة  مجال التكرار، نموذ  التوقع الم  تحليل التكرار: التخطيط االحتماىلي

ات: االنحدار الخطي المتعدد ، تحليل المكونات األساسية    - النموذ ، عالقات شده هطول األمطار مع مدتها وتكرارها   نموذ  متعدد المتغبر
ي متعدد 

ات  وانحداراتها، النموذ  العشوان   تطبيقات.  - التحقق من اتساق البيانات  –المتغبر
References: 
- Bras R.L. &Rodriguez-Iturbe, (2011), "Random Functions and Hydrology", Dover Publications, New York, 

USA. 
- Clarke, R.T., (2014), "Statistical models in Hydrology", John Weily, chinchester. 

- https://nptel.ac.in/courses/105108079/4 

 

IRH633  اسم المقرر  هيدرولوجيا الطبقات غتر المشبعة كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي  درجات   امتحان تحريري  أعمال التر

 50 40 10 00 المقرر 

 المحتوى  
بة بالقرب من سطف األرض   يائية وخواص االنتقال خالل البر ي الخصائص الفبر 

قياس العمليات الهيدرولوجية ودراسة التفاعالت   -مقدمة ف 
الجوي واألرض   الغالف  بة    -بير   البر المسامية  خصائص  بة    -والوسائط  بالبر الماء  الشعرية،    -محتوى  بة، والخاصية  البر ي 

الماء ف  احتباس 
بة   بالبر مياه  ريتشارد(    - منحت  خصائص  معادلة   + دارسي  )معادلة  المشبعة  المشبعة وغبر  بة 

البر عبر  والطاقة   - الشيان  اإلشعاع  توازن 
االستشعار عن   باستخدام  األرض والجو  المسامية،    -بعد  والتفاعالت بير   الوسائط  ي 

المذاب ف  نقل  آليات  بة:  بالبر المذابة  المواد  انتقال 
 منحنيات تقدم المذيبات، معادلة التشت  والشيان. 

بة المشبعالتجارب المعملية  .: استخدام طريقة الضاغط الهيدروليكي الثاب  لقياس التوصيل الهيدروليكي خالل البر
References: 

- Schultz, G.A., Engman, E.T. (eds) Remote Sensing in Hydrology and Water Management. Springer, 
Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59583-7_1, 2012. 

- Srivastava, P. K., Petropoulos, G. P., and Kerr, Y. H., Eds., Satellite Soil Moisture Retrieval, ed: Elsevier, 
2016. 

 

IRH634  أحواض نهر النيل  كود المقرر  
ر
 اسم المقرر  تنمية موارد المياه ف

 معتمدة ساعات  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي   امتحان تحريري  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى  
،تقييم األثر   -الهيدرولوجيا والهيدروليكا، إدارة المياه القراعية    - ة المستدامة ألحواض األنهار  2مقدمة لمفاهيم ومناهج التنمي  ي

خطط   البيت 
تماىلي التصميم الحتمي واالح  - ، التقنيات الميدانية ألخذ عينات المياه والرواسب  التحليل ،جمع البيانات، الرصد   -ر وإدارة األحواض  تطوي
ا   -رار الفيضان ، تحليل تك مجارى األنهار ل 

ً
االستشعار عن بعد لتنمية أحواض األنهار والحصول عىل بيانات االستشعار عن بعد المتاحة مجان

 .األنهار بأحواضمرتبطة نماذ  مطوره التخاذ قرارات   –
 
 

https://ocw.mit.edu/courses/civil-and-environmental-engineering/1-72-groundwater-hydrology-fall-2005/index.htm
https://ocw.mit.edu/courses/civil-and-environmental-engineering/1-72-groundwater-hydrology-fall-2005/index.htm
https://nptel.ac.in/courses/105108079/4
https://doi.org/10.1007/978-3-642-59583-7_1
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References: 
- United Nations. Department of Economic Social Affairs, Integrated River Basin Development: Report 

of a Panel of Experts: UN, 1970. 
- Melesse, A. M., Abtew, W. and Setegn, S. G., Eds., Nile River Basin: Ecohydrological Challenges, 

Climate Change and Hydropolitics, Springer International Publishing, 2014.  
- Pereira-Cardenal, S. J., Riegels, N. D., Berry, P. A. M., Smith, R. G., Yakovlev, A., Siegfried, T. U.,  et 

al., Real-time remote sensing driven river basin modeling using radar altimetry, Hydrol. Earth Syst. 
Sci., vol. 15, pp. 241-254, 2011. 

 

IRH 651  اسم المقرر  الرسوبيات   وانتقالالتفاعالت الساحلية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
------ ---- 50 50 

 المحتوى  

تقدير   -تش    كالت القاع   –  بدئ حركة الرس    وبياتوص    ف   -الرس    وبيات    انتقالأش    كال  –الرس    وبيات   انتقال  –خص    ائص الرواس    ب الس    احلية  
تركبر   -الرس          وبيات المعلقة   انتقالوص          ف عام آلليات   -الرس          وبيات عىلي القاع    انتقالمعادالت   -معامل ش          يلد    –إجهاد القص عند القاع 
الحمولة الكلية    انتقالمعادالت   –تركبر  الرواس     ب المعلق تح  تأثبر األموا  واألموا  مع التيارات   -تأثبر التيارات  الرواس     ب المعلقة تح   

"(    للشا   الرسوبيات موازيا    انتقال –  الشا   الرسوبيات عموديا عىلي    انتقال –للرسوبيات   مالحظات ختامية بشأن  -)"االنجراف الساحىلي
: التحليل ، النمذجة والتنبؤ  التش  ك -الرس  وبيات   انتقال التنبؤ   -مورفولوجيا الش  ا     -ش  كل مخطط الش  ا    -مالمف الش  ا     -ل الس  احىلي

 .طويل المدى. 

References: 
- Sarhan Th.E.,” Port Engineering”, 2017, ISBN 978-997-6988-66-5,  
-  “Coastal Engineering Manual” Volume , USA , 2008.   
- Hu Huang, “Dynamics of Surface Waves in Coastal Waters, Wave-Current-Bottom Interaction”, 

Springer, 2009, ISBN 978-7-04-025061-9. 

 

IRH652  اسم المقرر  تصميم المنشآت البحرية  كود المقرر 

 معتمدة ساعات  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي  درجات   تحريري امتحان  أعمال التر

 50 50 00 00 المقرر 

 المحتوى 
ي ت  اري    خ المنش                

أحم  ال الري  اح    -المواد المركب  ة البحري  ة وتكوينه  ا   -مب  ادئ التخطيط والتص               ميم    -ت البحري  ة وأنواعه  ا ووظ  ائفه  ا آ مق  دم  ة ف 
ي    األموا حاجق   -ت الش            حن  آ منش             -نظريات التص            ميم   -واألموا   

  واإلاش            اءالركامي )الجوانب العامة والتخطيط وش            كل القطاع العرض 
ي الش       وا   مثلآ ومنش         الش       ا   حماية خط   -ت البحرية  آ حماية الص       خور للمنش        -ة والمركبة  ت الرأس       يآ المنش        -والص       يانة(  

  ت التحكم ف 
 .، إلخالشا   عن  البعيدة، وحواجق األموا  المنفصلة الحواجق العمودية عىلي خط الساحل، حمايات التثبي 

References: 
- Yong Bai and Wei-Liang Jin, “Marine Structural Design”, Butterworth-Heinemann, ISBN: 978-0-08-

099997-5, 2015. 
- Han Ligteringen, “Ports and Terminals”, Delft Academic Press, 2nd edition, 2017 
- “Port Works Design Manual”, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, 

2002. 
- US Army Corps of Engineers, “Coastal Engineering Manual”, EM1110-2-1100, 2008. 
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IRH653  كود المقرر 
  الهندسة  

ر
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عند بعد ف

 الساحلية 
 اسم المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمل  امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال التر درجات   

 50 40 10 00 المقرر 

 المحتوى 
ي بيانات االس        تش        عار عن بعد والتص        حيحات    -المص        طلحات   -التعريفات   -نظرة عامة عىل الدورة التدريبية  

 
تص        حيحات ص        ور   -مقدمة ف

ي   -التحليل الحراري والميكروويف   - II  -معالجة الص  ور الرقمية    - I -معالجة الص  ور الرقمية   -األقمار الص  ناعية  
التص  وير   -  I -التص  وير الطيق 

ي  
ي    -والتطبيق    GIS - I - GIS - IIو    II  -الطيق 

ي المك   ان 
 
االتج   اه   ات   -تخطيط وتنفي   ذ وإدارة نظم المعلوم   ات الجغرافي   ة    -التحلي   ل الجغراف

ات متتالية   -الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية   ي مجال تقييمات الس   واحل ومراقبة الخط الس   احىلي لفبر
 
دراس   ة حالة: مراقبة   -التطبيقات ف

 حلية باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيةالبيئة السا 
 
References: 

- Skidmore, Andrew, ed.” Environmental modelling with GIS and remote sensing”, CRC Press, 2017. 

 

IRH661  اسم المقرر  مصادر الطاقة البحرية المتجددة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمل  امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
ية    -مراجعة النظريات الهيدروديناميكية   -التعريفات    -نظرة عامة عىل الدورة   الطاقة الش مس ية  -المائية  الطاقة   -الطاقة المتجددة )الرياح البر

((   -الطاقة البحرية المتجددة )الرياح البحرية    -الطاقة الحيوية(    -الطاقة الحرارية األرضية   - الكتلة الحيوية البحرية )الطحالب الدقيقة والكىلي
 -ط اق ة الم د والجقر   -در  الحراري(  الت  -الت در  األس               موزي   -تي ار المحيط    -الم د )التي ار والم دى(   -ط اق ة المحيط ات المتج ددة ) الموج ة    -

ي الموقع والطرق البعيدة لتوص  يف الموارد  -أش  كال أخرى من طاقة المحيط   -طاقة األموا    -الرياح البحرية  
نمذجة المحيطات لتوص يف   -ف 

وع -جوانب أخرى من الطاقة المتجددة للمحيطات.  -التحسير   -الموارد  ي جميع اتتطبيق مشر
 أنحاء العالم للطاقة البحرية ف 

References: 
- Neill, Simon P., and M. Reza Hashemi. Fundamentals of ocean renewable energy: generating 

electricity from the sea. Academic Press, 2018. 

 

IRH 699  كود المقرر   
وع البحئ   اسم المقرر  المرسر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 1 2 3 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى  
اف مدعوم ومكّمل بمناقشات   ي خاضع لإلرسر

وع بحت  افيهمشر وع البحث الموضوعي الطالب عىل فهم  إرسر
. سيساعد مشر مع المرشد األكاديمي

ي المجال الواس            ع
وهندس            ة    ،للموارد المائية مبادئ البحث وممارس            ات البحث وتطبيقها. س            يحدد الطالب موض            وع البحث الخاص به ف 
حات بحثية مناس       بة ،   ويختار منهجية البحث ، ويقوم بإجراء البحوث  الس       واحل أو الري ، وبعد ذلك يض       ع إطاًرا ألس       ئلة وفرض       يات أو مقبر
ا أكاديمًيا تقرير البحث. 

ً
ي النهاية بحث

 التفصيلية الالزمة ، ويحلل النتائج ويناقشها ، ثم يكتب ف 
References: 

  بداية الفصل الدراس   - 
 ترتيب مسبق مع المرشد األكاديم  فر
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IRH711  كود المقرر   
ر
 اسم المقرر  ية هندسة الهيدروليكالالتصميم االحتمال  وتحليل المخاطر ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمل  امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
ي  -تقييم المخ اطر   -نظري ة ومف اهيم األنظم ة وتحلي ل المخ اطر   -األس               اس               ي ة لالحتم االت  مق دم ة للمب ادئ  

 
تطبيق االحتم االت واإلحص               اء ف

تحليل موثوقية األنظمة: أس    اس    يات الحس    اب، والمس    تويات    -هندس    ة موارد المياه: حس    اب االحتماالت، وتحليل المخاطر وتقييم المخاطر 
ي ا 
 
ي التص           ميم الهندسي القائم عىل  واألس           اليب، درجة عدم اليقير  ف

 
لتص           اميم والقرارات الهندس           ية، الموض           وعات والتطبيقات المتقدمة ف

امج الصادرة مؤخًرا  -المشكالت غبر الحتمية  -تحديد المشكالت ونمذجتها  -المخاطر لمجال الهندسة الهيدروليكية    .فهم العديد من البر
References: 

- S.N. Jonkman, R.D.J.M. Steenbergen, O.Morales-Nápoles, A.C.W.M. Vrouwenvelder & J.K. Vrijling, 
“Probabilistic Design: Risk and Reliability Analysis in Civil Engineering”, Delft University of 
Technology, 2015 

 

IRH712  بة واألساسات  كود المقرر  اسم المقرر  ديناميكا التر

 معتمدة ساعات  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
عمل  امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال التر  

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
بة   -التعريفات األساسية   قوى الموجة  -القوى القلقالية   -أنواع القوى الديناميكية   -أنواع األحمال ، األحمال الساكنة والديناميكية   -سلو  البر

از الخ -معادلة الحركة الديناميكية    -الص  البة   -امتص  اص الطاقة   -درجة الحرية   -قوى التش  غيل    -قوي التيارات البحرية    – اىلي من طاقة  االهبر 
از بطريقة االمتص               اص   ي  -الحركة تح  تأثبر القوى والحركة الديناميكية الحرة   -االمتص               اص واالهبر 

بة ونمذجة األس               اس ف  ديناميكيات البر
بة ، وتحليل اس تجابة موقع القلقال ، و  بة ، وديناميكيات البر بة    س يولةالهندس ة البحرية والقالزل. تش مل مجموعة الموض وعات ، س لو  البر البر

الش فط    خوازيق،  الخوازيق الملجمة  ، ونمذجة وتقييم األس اس ات الض حلة والعميقة. التطبيقات النظرية والعملية مع التطبيقات الهندس ية ،  
ات شيخوخة بة ، ونمذجة االلتواء الخوازيق ، وتأثبر  . البر

References: 
- Jia, Junbo, “Soil Dynamics and Foundation Modeling”, Springer, 2018. 
-  Linag, R. Y., Jiangu Qian, P.E. and Junliang Tao, “Advances in Soil Dynamics and Foundation 

Engineering”, ISBN (print): 9780784413425, ASCE Library, 2014 

 

IRH 721  اسم المقرر  هيدروليكا مصبات األنهار  كود المقرر 

 معتمدة ساعات  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
------ ---- 50 50 

 المحتوى 
الديناميكا المائية لمص   بات   -نقل المواد الص   لبة   -الوص   ف العام لس   لو  مص   بات األنهار    -المص   طلحات   -التعاريف   -  مقرر نظرة عامة عىل ال

ادل ة  األنه ار )األموا  ، التي ارات ، الم د والجقر ، تف اع ل التي ارات الموجي ة( ، مع ادل ة الحرك ة ، المع ادل ة المحس               وب ة عىل عمق الس                ائ ل ، المع 
ي  ا  A المحس وبة عىل مدى

ات االنتش ار   التش ت  ، تقدير   -لمقطع العرض  عمليات الخلط ، معادالت النقل العامة ، معامالت االنتش ار ، متغبر
نماذ  جودة   -دراس       ة أنظمة المد والجقر ، القياس       ات الميدانية ، نماذ  المد والجقر الرياض       ية   -حركة الرواس       ب   -قيم االنتش       ار   التش       ت   

 .السيطرة عىل مصبات األنهار -ليكية النماذ  الهيدرو  -المياه 
References: 

- Jos é F. Rodr ı́guez and Alice Howe,” Estuarine Wetland Eco hydraulics and Migratory  Shorebird 
Habitat Restoration,” 2013 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2013 by John Wiley & Sons, Ltd. 
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IRH722  الفيضانات والرصف المقرر كود  
ر
 اسم المقرر  هندسة التحكم ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
هيدرولوجيا مس تجمعات المياه ، تقدير الفيض انات ، توجيه الفيض انات عبر الخقانات والقنوات   -تحليل هطول األمطار    -مش اكل الفيض انات  

التخفيف من حدة  -التخفيف من آثار الفيض          انات من خالل التخطيط لقدرات الخقانات وتش          غيل الخقانات    -تص          ميم مجاري الرص          ف  -
ي   -اإلنذار و مكافحة الفيض     انات   -لفيض     انات  التنبؤ با  -الفيض     انات من خالل حماية األنهار وأعمال التحس     ير   

 
اقتص     اديات مش     اري    ع التحكم ف

تطبيق تكنولوجيا االس تش عار    -تس جيل المياه والملوحة    -تص ميم نظام الرص ف تح  الس طجي  -تص ميم نظام الرص ف الس طجي   -الفيض انات  
ي الفيضانات 

 
ار الفيضانات - تحديد سهل الفيضانات وتقييم مخاطر الفيضانات -عن بعد للتحكم ف  إدارة أرص 

References: 
- Şen, Zekâi. "Flood modeling, prediction and mitigation." Springer International Publishing, 2018  . 
- Guo, James CY. "Urban flood mitigation and stormwater management." New York: CRC Press, 2017  . 
- Ghosh, Some Nath. "Flood control and drainage engineering." 4th Edition, The Netherlands: CRC 

Press/Balkema, 2014 . 
 

IRH723  ية المستدامة كود المقرر  اسم المقرر  أنظمة الرصف الحرصر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
ي المس  تدام ي والتقنيات البيئية من أجل تنمية   - SUDS ، تص  ميم وتخطيط "SUDS" مقدمة عامة عن نظام الرص  ف الحرص    الرص  ف الحرص   

ي يفرض   ها التحرص       -مس   تدامة حول العالم  
ي مدن مرص    التر

 -والديموغرافيا وتغبر المناخ نحو التخطيط المس   تدام والمرونة المدن التحديات ف 
دراس        ات العمليات الهيدرولوجية المطلوبة المتعلقة بمياه   -المدن أنظمة الرص        ف الص        جي )معايبر التص        ميم والبناء والتش        غيل والص        يانة(  
ات التحرص     عىل العمليات الهيدرولوجية وتوليد الجر  ية وتأثبر ية  العواص   ف الحرص     ي المناطق الحرص    

خص   ائص تدفق الطقس   -يان الس   طجي ف 
ي   -خص  ائص تدفق الطقس الجاف   -الرطب   تحليل كمية وخص  ائص   - SUDS مبادئ تص  ميم -جمع البيانات و معالجة إدارة الرص  ف الحرص   

ية   .لرصف الصجي تخطيط وتصميم نظام الرصف الصجي وا  -الجودة لمياه األمطار ومياه الرصف الناتجة عن البيئات الحرص 
References: 

- Jurijs Kondratenko, Daina Ieviņa, Valdo Kuusemets, et al., “Handbook on Sustainable Urban 
Drainage Systems”, Europwan Union, 2013 

- Guo, James CY. "Urban flood mitigation and stormwater management." New York: CRC Press, 2017  . 
- Ghosh, Some Nath. "Flood control and drainage engineering." 4th Edition, The Netherlands: CRC 

Press/Balkema, 2014 . 
-  

 

IRH724  الطرق  كود المقرر  
 اسم المقرر  باألنابيب وطرق الحماية المائ 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2  التدريس 

 الكلية الدرجات  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
ي األنابيب وأنواعه ، المعادالت ال

ي األنابيب ، التدفق غبر المس     تقر ف 
منظمة  نظرة عامة عىل الدورة التدريبية ، التعريفات ، خص     ائص التدفق ف 

األنابيب المرنة واللقجة ، معادلة جيوفس     كي المبس     طة ، مقدمة عن الطرق العددية المختلفة المس     تخدمة لدراس     ة  للتدفق غبر المس     تقر مع  
تخفيف الض               غط من    -طرق الحم اي ة   -ظ اهرة التجويف    -طريق ة الموج ات  -طريق ة الخص                ائص   -النهج الع ددي    -الت دفق غبر المس               تقر 
دراس        ة الحالة. طرق الحماية من المطرقة المائية لالس        تخدام   -تطبيقات الكمبيوتر   -نة المتاحة  األدوات المهنية اللي -المطرقة الهيدروليكية  
ي الحياة اليومية

 التجاري ف 
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References: 
- Fox, J. A., “Hydraulic Analysis of Unsteady Flow in Pipe Networks”, Springer Link, 

https://doi.org/10.1007/978-1-349-02790-3 
- Wuyi Wan ,ID and Boran Zhang ,”Investigation of Water Hammer Protection in Water Supply 

Pipeline Systems Using an Intelligent Self-Controlled Surge Tank”, Energies 2018, 11, 1450; 
doi:10.3390/en11061450 

 

IRH731  اسم المقرر  تخطيط وإدارة نظم الموارد المائية كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي   امتحان تحريري  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى  
مجة الخطية    -الحل األمثل باستخدام طرق التفاضل والتكامل    -وتحليلها  مفاهيم األنظمة    -مقدمة   مجة الديناميكية    -البر   - المحاكاة    -البر

المحاكاة للوصول للحل األمثل   المحاكاة واالستغالل األمثل ألنظمة    – التخطيط متعدد األهداف    -تكرار  الخقان وتشغيله،  تحديد حجم 
مجة الخطية المقيدة باحتمالية محدده    - مراجعة نظرية االحتماالت    -األمثل بالطريقة العشوائية    مقدمة للحل   -الطاقة الكهرومائية     - البر
مجة الديناميكية العشوائية  -برمجة درجة الثقة   :طرق النمذجة الحديثة - دراسة حاله  -الحالة المستقرة وسياسات تشغيل الخقانات  -البر
 .، الخوارزميات الجينية ، أنظمة االستدالل الذكاء االصطناعي 

 
References: 

- Bhave, P. R., (2011),” Water Resources Systems”, Narosa Publishing House, New Delhi.  
- https://nptel.ac.in/courses/105108130/ 

 

IRH732  اسم المقرر  بالنظم المائية الهندسية وتحليل المخاطر درجة الثقة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي   امتحان تحريري  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى  
ي   -المص          طلحات    -التعريفات   -مقدمة    -نظرة عامة عىل الدورة  

ي هندس          ة النظام المان 
أس          اس          يات االحتماالت واإلحص          اءات   -الموثوقية ف 

ي    -لتحليل الموثوقية   دد الهيدرولوجر
ي االعتبار تداخل مقاومة الحمل   -تحليل البر

 -تحليل الوق  حتر الفش           ل   -تحليل الموثوقية مع األخذ ف 
نظرة عامة عىل حس    اب   -موثوقية األنظمة   - (طريقة التحويل المتغبر  -القبول طريقة الرفض   - CDF الطريقة العكس    ية) محاكاة مون  كارلو
ي   -موثوقي ة النظ ام 

. التص               ميم األمث ل الق ائم عىل المخ اطر للبني ة التحتي ة للنظ ام الم ان  ي
ي التص               ميم األمث ل للنظ ام الم ان 

 -تك ام ل الموثوقي ة ف 
ي عن طريق الطرق المقيد

 ة بالصدفةتحسير  النظام المان 
References: 

- Yeou-Koung Tung, Ben-Chie Yen, and Charles S. Melching, (2016), “Hydro-systems Engineering 
Reliability Assessment and Risk Analysis”, McGraw-Hill. 

 

IRH733  اسم المقرر  إدارة موارد المياه المستدامة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل    محاضر

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
م  امتحان عمل   شفوي   امتحان تحريري  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى  
الهيدرولوجية وهيدرولوجيا   ،    -  األحواضالدورة  التشب   ، التبخر   ، اض  االعبر  ، األمطار  الهيدرولوجية: هطول  للعملية  الرئيسية  المفاهيم 

، إعادة تغذية المياه الجوفية ، تشب المياه الجوفية ، التخزين   طرق حماية   - الحصول عىل البيانات    - المياه    أحواضنمذجة    - الجريان السطجي
ي  دراسة حالة لتقييم الوضع    -المياه    أحواض

ي ف  اكتشاف أي تحديات واتخاذ قرارات    - (  MODFLOWالمياه )باستخدام    أحواضالهيدرولوجر
ي الفيضانات باستخدام أنظمة الرصف  -مقدمة إلدارة مخاطر الفيضانات  -اإلدارة والتنبؤ بالفيضانات والتحكم فيها 

 -تقدير التدفق والتحكم ف 
ي    -التأثبر المتكامل للموارد المختلفة    - حديد درجة المخاطر  ت  -دراسة حدود البيانات الهيدرولوجية العشوائية  

االستخدام األمثل    -األثر البيت 
ي ظل ظروف االستدامة. 

  ف 

https://nptel.ac.in/courses/105108130/
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References: 
- Anderson, M. P., Woessner, W. W. and Hunt R. J., Applied Groundwater Modeling (Second Edition), San 

Diego: Academic Press, 2015. 
- Singh, V P, Shalini Yadav, and Ram N. Yadava. Water Resources Management: Select Proceedings of 

Icwees-2016., 2018. 

 

IRH751  اسم المقرر  األحمال الهيدروديناميكية عل المنشآت البحرية غتر الشاطئية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
أحمال القالزل أحمال  -قوي التيارات البحرية    –نظريات الموجة   -قوى الموجة   -قوة الرياح   -القوى البيئية    -البحرية   منش  آتمقدمة عن ال
منش        آت ال  –متطلبات التص        ميم العامة   -الحمل الص        ادم   -الحمل الجي   -الحمل المي    -التخميد   -الكتلة   -النمو البحري   -الجليد والثلج  
كيب   -طريقة الحالة القص وى   -جهاد المس موح بها  طريقة اإل  -الحديدية   قوة  -قوى النقل   -قوة التحميل   -قوة الرفع   -أحمال التص نيع والبر

ي   -االنطالق والقوة الص        عودية  
ي   -الحمل العرض 

 
 -معادلة الحركة   -اش        اءات البحرية  يناميكا اإل دأس        اس        يات   -ديناميكا المنش        آت  مقدمة ف

ت -طريقة رايىلي  -طريقة الطاقة  -قانون نيوتن  -(. SHMلبسيطة )طريقة طريقة الحركة التوافقية ا   مبدأ دالمبر
References: 
- Srinivasan Chandrasekaran,”Dynamic Analysis and Design of Offshore Structures”, Springer, Ocean and 

Oceanography, Vol.5, USA, 2015, ISBN 978-81-322-2267-7. 

 

IRH752  اسم المقرر  تصميم المنشآت العائمة غتر الشاطئية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي  درجات   تحريري امتحان  أعمال التر

 50 50 00 00 المقرر 

 المحتوى  
ي  
ي التصميم مثل أحمال    الشاطئية،ت البحرية غبر  آ تحليل وتصميم المنشمقدمة ف 

ي األموا    األموا وطرق التحليل والمعايبر ف 
، والحركة ف 

الد  العائم واالستقرار  و يناميكي  المنش،  و آ مقاومة  الكلل إ ت  وتقييجهادات  التصميم ،  ي 
ف  السالمة والمساعدات  و م  التصميم  عنارص  ، ومعايبر 

ت شبه الغاطسة آ المنش -إلرساء والرافعات المرنة ت البحرية غبر الشاطئية مثل: خطوط ا آ ، وتصميم المنشغبر الشاطئيةرية ت البح آ المنش
ول ، ومنصاتوالحواجق المغمورة  .ت الرافعة العائمة مثل األسطوانات الدوارة المقواة والرسو، إلخآ ، والمنشالببر

References: 
- Subrata K. Chakrabarti, “Dynamics of Floating Offshore Structures (Advanced Series on Ocean 

Engineering)”, World Scientific Pub Co Inc, ISBN-13: 978-9814280563, 2020 
- J. Romanoff, Guedes Soares, “Structural design of a floating foundation for offshore wind turbines in red 

sea”, Taylor & Francis Group, DOI: 10.1201/b15120-78, 2013 
- US Army Corps of Engineers, “Coastal Engineering Manual”, EM1110-2-1100, 2008.  

 

IRH753  اسم المقرر  اإلدارة المتكاملة والمستدامة للمناطق الساحلية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي  درجات   تحريري امتحان  أعمال التر

 50 50 0 0 المقرر 

 المحتوى 
اتيجيات   -األخطار الس        احلية   -ت الس        احلية  كيا الدينامي  –تعريف وتص        نيف المنطقة الس        احلية والش        وا   الس        احلية   تغبر المناخ ؛ اس        بر

مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد   -اإلدارة المتكاملة للمناطق الس    احلية والمبادئ والمحتويات واآلليات   -  DPSIRنموذ    -التخفيف والتكيف  
ي المن اطق الس               احلي ة 

النهج  -ان ات اإلقليمي ة وإط ار المعرف ة إلدارة المخ اطر الس               احلي ة قواع د البي  - MARتقني ات   -الم ائي ة ؛ إدارة المي اه ف 
ي ؛ برنامج األمم المتحدة للبيئة   خطة عمل البحر المتوس           ط ؛ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الس           احلية ، توص           يات االتحاد   األورونر

ي  ي إدا  -إدارة المخاطر الساحلية  -األورونر
 .رة وحماية السواحل ؛ الحلول وأفضل الممارساتنهج متكامل وأفضل الممارسات ف 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: قسم   289 هندسة الري والهيدروليكا الباب الحادي عشر

 

References: 
- Skidmore, Andrew, ed, “Environmental modelling with GIS and remote sensing”, CRC Press, 2017.  

 

IRH754  اسم المقرر  تصميم األحواض البحرية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي  درجات   تحريري امتحان  أعمال التر

 50 50 00 00 المقرر 

 المحتوى 
ي اختيار األنظمة    -البحرية    األرص            فةمعايبر التص            ميم لجدران    -مقدمة  

 
ي  -لجدران الرص            يف    اإلاش            ائيةالعوامل المؤثرة ف

 
القوى المؤثرة ف

الجدران الخرس      انية   -القيس      ونات   -الوزنية )الكتل الخرس      انية    األرص      فة –األنظمة اإلاش      ائية لجدران الرص      يف    -تص      ميم جدران الرص      يف  
الس            تائر المعدنية    –لفية  الس            تائر المعدنية ذات المرابط الخ –  كابوليةالمعدنية  الس            تائر الأنظمة الجدران ) -(  األعص            ابالكابولية وذات  

 -عىل خوازيق  المرتكقة  أس          اس          ات عميقة )بالطة خرس          انية   -  الحوائط الس          تائرية اللوحية الخرس          انية (  –اللوحية بنظام الخاليا المعدنية  
ي تص      ميم ودراس      ة جدران الرص      يف   -أنظمة مركبة   -(  المثبتة عىلي خوازيق    المناورة  هامات

 
 -المتوازنة واألرص      فة  نماذ  رقمية مس      تخدمة ف

 .التطبيقات
References: 

- Sarhan Th.E.,” Port Engineering”, 2017, ISBN 978-997-6988-66-5, 
- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures, EAU 2004 8th Edition (ISBN 3-433-

01790-5) 
- Code of Practice for Maritime Structures, Part4: Design of Fendering and Mooring Systems, British 

Standard, BS 6349 – 1994. 
- Code of Practice for Maritime Structures, Part1: General Criteria, British Standard, BS 6349 – 2000. 

 
IRH755  وتصميم البنية التحتية  كود المقرر  

 اسم المقرر  تخطيط الموائر

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
00 00 50 50 

 المحتوى 
وظائف وتنظيم الموان   ، منهجية   -التخطيط الرئيس        ي للموان     -أنواع مختلفة من الس        فن التجارية. س        لع وأنواع الس        فن   -• النقل البحري  

ابمناورة الس  فن والس  لو  الهيدروديناميكي ، قنوات ا  -  س  احة المائيةتص  ميم الم  -ة التخطيط  تخطيط الموان   ، عملي ، مناطق المناورة   اإلقبر
ت ، س            عة المحطة ، ، أنواع المحطا المحطات ومكوناتها  خدمات   -تص            ميم المحطات   -داخل الميناء وأحواض الميناء ومناطق الرص            يف  

ايي تص ميم وإاش اء    -مقدمة لنظرية قائمة االنتظار كأداة لتخطيط الميناء   -تص ميمية للمحطات  األبعاد ال
)محطات الش حن الس ائبة  أرص فة البر

ي ومكوناته  -... إلخ(   اإلاشائية. االعتبارات  -معايبر التصميم  -الرسو أرصفة التخطيط النموذجر
References: 

- Sarhan Th.E.,” Port Engineering”, 2017, ISBN 978-997-6988-66-5, 
- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures EAU 2004 8th Edition (ISBN 3-433-

01790-5) 
- Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities In JAPAN, The Overseas 

Coastal Area Development Institute of JAPAN, 2002. 
- Code of Practice for Maritime Structures, Part4: Design of Fendering and Mooring Systems, British 

Standard, BS 6349 – 1994. 
- Code of Practice for Maritime Structures, Part1: General Criteria, British Standard, BS 6349 – 2000. 
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IRH791  الهيدروليكا الهندسية  كود المقرر  
ر
 اسم المقرر  موضوعات متقدمة ف

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
كبر  عىل تقو 

ي المجال الواسع للري والهيدروليكا وموارد المياه والهندسة الساحلية مع البر
 
يد  سيتم اختيار الموضوعات المتقدمة وتغطيتها ف

ي التخصص 
 
ة ف  الطالب بمعرفة تحليل وتصميم التطبيقات والتطورات األخبر

References: 
  بداية الفصل الدراس  ترتيب مسبق مع المرشد  - 

 األكاديم  فر
 

IRH792  اسم المقرر  مقرر مرتبط بالبحث  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة تمارين  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  أعمال التر

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
ف  المناقشة واالتفاق مع عىل  بحث الطالب بناء  موضوع يخدم    .األكاديمي المشر

References: 
  بداية الفصل الدراس   فترتيب مسبق مع المرش - 
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 تخصص الهندسة المساحية  شغال العامةهندسة ال  دبلوم

نامج  وصف البر

نامجلهدف الرئيسي من ا ي من المعرفة والمهارات  الهندسة المساحية دبلوم طالب اكسابهو  هذا البر
ما يكف 

 . لتلبية متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية الوطنية  أوسع رؤيةو 
 

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

ي الهندسااااااة ي ي أن يكون سةيااااج هندسااااااة األشااااااغال العامة   صاااااا  
باإلضااااااافة دا ال دارات العامة للدبلوم ه 

 عىل: 
ً
 الهندسة المساحية قادرا

ي   ص  الهندسة المساحية يمتلك .1
 لبحث والتطوير ل مهارات ومعرفة جيدة ه 

 لدى الطالب لضمان القدرة التنافسية.  الةيادةاكتساب مهارات  .2
ي  أفضلفهم  ان يكون لديهم .3

، ال سيما  لهندسة المساحيةللألساس التقن  ي
لتسهيل التعلم الذان 

.  طوير المعرفة الت ةيبية، والت ي
 المهن 

 

 والبيئية  هندسة الشغال العامة تخصص الهندسة الصحية دبلوم

نامجوصف   البر

ي م ال الهندسة   والبيئية الهدف الرئيسي من دبلوم الهندسة الصحية
هو دعداد مهندس وباحث متمب   ه 

.  عىلقادرا  والبيئية الصحية ي سوق العمل المحىلي واإلقليمي
 المنافسة ه 

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

ي الهندسة ي ي أن يكون سةيااااج
هندسة األشغال العامة   ص   باإلضافة دا ال دارات العامة للدبلوم ه 

 عىل: والبيئية الهندسة الصحية 
ً
 قادرا

ام باالست دام االقتصادي والمبتكر واألمثل للموارد ه  م ال  .1  وظيف التفكب  العمىلي مع االلب  

 والبيئية الهندسة الصحية

ي للهندسة الصحية .2
ي التقن 

، ال سيما المعرفة  والبيئية فهم لألساس المهن  ي
لتسهيل التعلم الذان 

 الت ةيبية، والتنمية المهنية. 

ب والرصف صحي  .3
وعات الهندسة الصحية مثل شبكات مياه الشر  حقيق التصميم األمثل لمشر

 الصحي ومحطات  نقية المياه ومعال ة الرصف 

ي  حديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة  .4
من سالل  ئيةوالبي م ال الهندسة الصحية ه 

   طبيق األسس الهندسية والعلوم والةياضيات األساسية. 
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 هندسة الشغال العامة تخصص هندسة الطرق والمطارات دبلوم

نامج  وصف البر

نامج هو ا  وفب  المعرفة والمهارات الكافية لطالب دبلوم هندسة الطرق والمطارات  لهدف الرئيسي من هذا البر
 متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية الوطنية.  حقيق لت
 

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

ي الهندسة ي ي أن يكون سةيااااج هندسة األشغال العامة   ص  
باإلضافة دا ال دارات العامة للدبلوم ه 
 عىل: 
ً
 هندسة الطرق والمطارات قادرا

ي الممارسة  طبيق المعرفة المت صصة للمفاهيم الهندسية لهندسة الطرق  .1
ي اكتسبها ه 

والمطارات الن 
 . المهنية

ي  .2
 هندسة الطرق والمطارات.   ص   حديد وحل المشكالت الهندسية ه 

لهندسة   مهنيةد قان المهارات المهنية واست دام الوسائل التكنولوجية المناسبة ل دمة الممارسة ال .3
 الطرق والمطارات. 

 

 نقلهندسة الشغال العامة تخصص هندسة ال دبلوم

نامج  وصف البر

نامج هو ا  حقيق  وفب  المعرفة والمهارات الكافية لطالب دبلوم هندسة النقل لت لهدف الرئيسي من هذا البر
 متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية الوطنية. 

 

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم

ي الهندسة ي ي أن يكون سةيااااج 
هندسة األشغال العامة   ص  باإلضافة دا ال دارات العامة للدبلوم ه 
 عىل: 
ً
 هندسة الطرق والمطارات قادرا

ي الممارسة المهنية .1
  طبيق المعرفة المت صصة بت طيط النقل والمرور وهندسة السكك الحديدية ه 

اح حلول لمشاكل هندسة النقل.  .2   حديد واقب 
ي  .3

الممارسة المهنية لت طيط د قان المهارات المهنية واست دام التقنيات المناسبة وال ديدة ه 
 هندسة النقل والمرور وهندسة السكك الحديدية. 

 

ي الهندسة تخصص هندسة الشغال العامة
 
 ماجستبر العلوم ف

نامج  وصف البر

ي هندسة األشغال العامة هو ا
 زويد الطالب بالمعرفة  لهدف الرئيسي من برنامج ماجستب  العلوم الهندسية ه 

ي نطاق 
ة ه   واسع، والمهارات الالزمة لتلبية متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية الوطنية. البحثية المستنب 

 

 جدارات خري    ج برنامج الماجستبر 

نامج ماجستب  العلوم الهندسية ي ي أن يكون سةيااااج ماجستب  هندسة  باإلضافة دا ال دارات العامة لبر
 عىل: 
ً
 األشغال العامة قادرا



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: قسم هندسة األشغال العامة  ي عشر
 294 الباب الثان 

  

ي م االت  .1
ة يهندسة المساحالد قان أساسيات ومنه يات البحث العلمي واست دام أدوات م تلفة ه 

 والهندسة الصحية و  طيط النقل وهندسة المرور والسكك الحديدية وهندسة الطرق والمطارات. 
ي   صصات هندسة األشغال العامة.  .2

  طبيق واست دام نظةيات األساليي التحليلية ه 
ي الممارسة المهنية. دمج المعرفة الم .3

 ت صصة مع المعرفة ذات الصلة و طبيقها ه 
ي م االت  .4

ة والهندسة الصحية يهندسة المساحالدظهار الوعي بالمشاكل المستمرة والرؤى الحديثة ه 
 و  طيط النقل وهندسة المرور والسكك الحديدية وهندسة الطرق والمطارات. 

 

ي الهندسة تخصص هندسة الشغ
 
 ال العامةدكتوراة الفلسفة ف

نامج  وصف البر

ي هندسة األشغال العامة هو ا
دعداد طالب الدكتوراة إلجراء دراسات   لهدف الرئيسي من برنامج الدكتوراة ه 

ي الصناعة والمؤسسات البحثية وال امعات  
ي م ال البحث أو التدريس ه 

متقدمة وأبحاث أصلية للعمل ه 
 والحكومة. 

 

 الدكتوراهجدارات خري    ج برنامج 

ي هندسة األشغال العامة  
نامج الدكتوراة ي ي أن يكون سةيااااج الدكتوراة ه  باإلضافة دا ال دارات العامة لبر

 عىل: 
ً
 قادرا
ي م االت الهندسة المساحية   .1

دظهار ال دارة وإ قان أساسيات وأساليي وأدوات البحث العلمي ه 
 والسكك الحديدية وهندسة الطرق والمطارات. والهندسة الصحية و  طيط النقل وهندسة المرور 

ي م ال الهندسة المساحية والهندسة  .2
 طبيق المعرفة العلمية واالستفادة منها للتحديث المستمر ه 

 الصحية و  طيط النقل وهندسة المرور والسكك الحديدية وهندسة الطرق والمطارات. 
ي   صصات هندسة األشغال العامة.  دظهار الوعي العميق بالمشاكل المستمرة والنظةيات الحديثة .3

 ه 
ي   صصات هندسة األشغال العامة.  .4

  حديد وإي اد حلول للمشاكل المهنية ه 
ي م االت الهندسة المساحية والهندسة  .5

كة للمهارات المهنية ه  اكتساب فهم عميق للم االت المشب 
 ات. الصحية و  طيط النقل وهندسة المرور والسكك الحديدية وهندسة الطرق والمطار 
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PWE521  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 جيودسيا 

PWE522 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 جيودسيا االقمار الصناعية 

PWE523   ( 2المساحة التصويةية  )  2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 

PWE524 100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2  طبيقات االستشعار عن بعد 

PWE525 100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 اسقاط سرائط 

PWE526  ( 2اعمال مساحية دقيقة)  2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 

PWE527   نظم المعلومات ال غرافية  و نفيذ  صميم  2 2 0 4 3 6 3 50 0 50 100 

PWE528  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 المساحة البحةية 

PWE529  ي
وع بحن   70 - 10 3 5 0 4 1 مشر

03  
* 

- 100 

PWE531  الرصف الصحي نظم معال ة  2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE532  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 شبكات الرصف الصحي 

PWE533  ب  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 شبكات مياه الشر

PWE534  ب  100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 نظم المعال ة لمياه الشر

PWE535 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 علوم بيئة 

PWE536  يعات البيئية  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 اإلدارة والتشر

PWE537  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 كيمياء صحية 

PWE538  ي
ي التلوث البين 

 100 50 0 50 3 6 3 4 0 2 2 هندسة التحكم ه 

PWE539  ي
وع بحن   70 - 10 3 5 0 4 1 مشر

30 
* 

- 100 

PWE541  بة  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ميكانيكا الب 

PWE542  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 مواد رصف الطرق 

PWE543  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التصميم الهندسي للطرق 

PWE544  ي للطرق
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التصميم االنشان 

PWE545  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المواد البيتومينية وسلطا ها 

PWE546 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 والمطارات الطرق دنشاء و كنولوجيا  معدات 

PWE547 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2   طيط و صميم المطارات 

PWE548 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الرصف   قييم وصيانة 

PWE549  ي
وع بحن   70 - 10 3 5 0 4 1 مشر

30 
* 

- 100 

PWE551  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة المرور 

PWE552  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 دراسات األثر المروري 

PWE553  ي  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2   طيط النقل الحرص 

PWE554 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 اقتصاديات النقل 

PWE556 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الهندسي للسكك الحديدية الت طيط 

PWE557 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التشغيل بالسكك الحديدية مبادئ 
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PWE 558 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التفةيعات واالشارات 

PWE 559 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 واألحواش  المحطات 

PWE 561 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 السكة هندسة 

PWE562 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أمان المزلقانات 

PWE563  ي
وع بحن   70 - 10 3 5 0 4 1 مشر

30 
* 

- 100 

 مناقشة *
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PWE621  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ال يوديسيا الهندسية 

PWE622 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ال يوديسيا الطبيعية 

PWE623  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المساحة البحةية 

PWE624 
نظم األقمار الصناعية المالحية العالمية:  

 النظةية والتطبيقات
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE625  عن بعد االستشعار  2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE626   100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ضبط األرصاد ال يوما يكية 

PWE627 
المساحة التصويةية المتقدمة و كنولوجيا  

 قياس المدى
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE628 
النظةية والتطبيقات للمسح باست دام 

ر  ي اللب  
 األرض 

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE629    ي ال يوما كس
م ة ه   100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 البر

PWE631  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة صحية متقدمة 

PWE632  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 معال ة الرصف الصناعي 

PWE633  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 معال ة الحمأة 

PWE634  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة ددارة الم لفات الصلبة 

PWE635 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المعال ة الالهوائية لمياه الرصف 

PWE636 ي الهندسة الصحية
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 موضوعات م تارة ه 

PWE641 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ميكانيكا  ةبة متقدمة 

PWE642  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 سصائ  متقدمة لمواد الرصف 

PWE643 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  صميم و حليل الرصف المرن 

PWE644  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  صميم و حليل الرصف الصلي 

PWE645  التحتية واالدارة هندسة البنية  2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE646 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  الرصف صيانة وإصالح 

PWE647 ي لرصف المطارات
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التصميم االنشان 
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PWE648 
ي هندسة الطرق 

موضوعات م تارة ه 
 والمطارات

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE651 
ي نماذج  المبادئ  -   طيط النقل الحرص 

 والتطبيقات
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE652 
ي   طيط النقل العام وعمليا ه  

التطورات ه 
 ومراقبته

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE653  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أساسيات نظةية  دفق المرور 

PWE654  ي
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نمذجة النقل واالقتصاد المكان 

PWE655 ي هندسة النقل
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  طبيقات الحاسوب ه 

PWE656 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نظم المعلومات ال غرافية لهندسة النقل 

PWE657 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 السعة المرورية للسكة 

PWE658 ي التفةيعات
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التكنولوجيا الحديثة ه 

PWE659 
الدراسات المتقدمة إلشارات السكك 

 الحديدية 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE661 
ي   طيط محطات 

األساليي الحديثة ه 
 السكك الحديدية 

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE662 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة نقل البضائع بالسكك الحديدية 

PWE663  70 - 10 3 5 0 4 1 حلقة بحث 
30 
* 

- 100 

PWE621  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ال يوديسيا الهندسية 

PWE622 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ال يوديسيا الطبيعية 

PWE623  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المساحة البحةية 

PWE624 
نظم األقمار الصناعية المالحية العالمية:  

 النظةية والتطبيقات
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE625 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 اإلستشعار عن بعد 

PWE626   100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ضبط األرصاد ال يوما يكية 

PWE627 
المساحة التصويةية المتقدمة و كنولوجيا  

 قياس المدى
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE628 
النظةية والتطبيقات للمسح باست دام 

ر  ي اللب  
 األرض 

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE629    ي ال يوما كس
م ة ه   100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 البر

PWE631  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة صحية متقدمة 

PWE632  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 معال ة الرصف الصناعي 

PWE633  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 معال ة الحمأة 

PWE634  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة ددارة الم لفات الصلبة 

PWE635 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المعال ة الالهوائية لمياه الرصف 

PWE636 ي الهندسة الصحية
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 موضوعات م تارة ه 

PWE641 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ميكانيكا  ةبة متقدمة 

PWE642  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 سصائ  متقدمة لمواد الرصف 

PWE643 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  صميم و حليل الرصف المرن 

PWE644  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  صميم و حليل الرصف الصلي 

PWE645  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التحتية واالدارة هندسة البنية 

PWE646 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  الرصف صيانة وإصالح 

PWE647 ي لرصف المطارات
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التصميم االنشان 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: قسم هندسة األشغال العامة  ي عشر
 298 الباب الثان 

  

PWE648 
ي هندسة الطرق 

موضوعات م تارة ه 
 والمطارات

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE651 
ي نماذج  المبادئ  -   طيط النقل الحرص 

 والتطبيقات
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE652 
ي   طيط النقل العام وعمليا ه  

التطورات ه 
 ومراقبته

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE653  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أساسيات نظةية  دفق المرور 

PWE654  ي
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نمذجة النقل واالقتصاد المكان 

PWE655 ي هندسة النقل
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  طبيقات الحاسوب ه 

PWE656 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نظم المعلومات ال غرافية لهندسة النقل 

PWE657 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 السعة المرورية للسكة 

PWE658 ي التفةيعات
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التكنولوجيا الحديثة ه 

PWE659 
الدراسات المتقدمة إلشارات السكك 

 الحديدية 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE661 
ي   طيط محطات 

األساليي الحديثة ه 
 السكك الحديدية 

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE662 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة نقل البضائع بالسكك الحديدية 

PWE663  70 - 10 3 5 0 4 1 حلقة بحث 
30 
* 

- 100 

PWE621  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ال يوديسيا الهندسية 

PWE622 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ال يوديسيا الطبيعية 

PWE623  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المساحة البحةية 

PWE624 
نظم األقمار الصناعية المالحية العالمية:  

 النظةية والتطبيقات
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE625 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 اإلستشعار عن بعد 

PWE626   100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ضبط األرصاد ال يوما يكية 

PWE627 
المساحة التصويةية المتقدمة و كنولوجيا  

 قياس المدى
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE628 
النظةية والتطبيقات للمسح باست دام 

ر  ي اللب  
 األرض 

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE629    ي ال يوما كس
م ة ه   100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 البر

PWE631  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة صحية متقدمة 

PWE632  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 معال ة الرصف الصناعي 

PWE633  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 معال ة الحمأة 

PWE634  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة ددارة الم لفات الصلبة 

PWE635 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المعال ة الالهوائية لمياه الرصف 

PWE636 ي الهندسة الصحية
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 موضوعات م تارة ه 

PWE641  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ميكانيكا  ةبة متقدمة 

PWE642   100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 سصائ  متقدمة لمواد الرصف 

PWE643 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  صميم و حليل الرصف المرن 

PWE644  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  صميم و حليل الرصف الصلي 

PWE645  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التحتية واالدارة هندسة البنية 

PWE646  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  الرصف صيانة وإصالح 

PWE647  ي لرصف المطارات
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التصميم االنشان 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: قسم هندسة األشغال العامة  ي عشر
 299 الباب الثان 

  

PWE648 
ي هندسة الطرق 

 
موضوعات م تارة ه

 والمطارات
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE651 
ي نماذج   المبادئ  -  طيط النقل الحرص 

 والتطبيقات 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE652 
ي   طيط النقل العام وعمليا ه  

 
التطورات ه
 ومراقبته 

2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE653  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أساسيات نظةية  دفق المرور 

PWE654  ي
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نمذجة النقل واالقتصاد المكان 

PWE655 ي هندسة النقل
 
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  طبيقات الحاسوب ه

PWE656  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نظم المعلومات ال غرافية لهندسة النقل 

PWE657  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 السعة المرورية للسكة 

PWE658  ي التفةيعات
 
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التكنولوجيا الحديثة ه

PWE659  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الدراسات المتقدمة إلشارات السكك الحديدية 

PWE661 
ي   طيط محطات السكك  

 
األساليي الحديثة ه

 الحديدية 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE662  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة نقل البضائع بالسكك الحديدية 

PWE663  70 - 10 3 5 0 4 1 حلقة بحث 
30 
* 

- 100 

 مناقشة *
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PWE721  ي ال يوما كس  العدديالتحليل
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ه 

PWE722  يقية وديناميكية سطح األرض المتقدمة  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 جيوفب  

PWE723 
ات ال وية عىل نظم المالحة باست دام   التأثب 

 األقمار الصناعية 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE724  ي المساحة التصويةية
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 مواضيع متقدمة ه 

PWE725   100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ال يوديسيا الطبيعية المتقدمة 

PWE726 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نظم المعلومات ال غرافية المتقدمة 

PWE727 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2   الفلك ال يوديس 

PWE731  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الصحي عادة است دام مياه الرصف د 

PWE732  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المياه نماذج جودة 

PWE733  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الرصف  لمياه معال ة متقدمة 

PWE734  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ميكروبيولوجر المياه 

PWE735  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 التعقيم عمليات 

PWE736  ي الهندسة الصحية
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 موضوعات متقدمة ه 

PWE741 ي  دحصائية  طبيقات
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 هندسة الطرق ه 
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: قسم هندسة األشغال العامة  ي عشر
 300 الباب الثان 

  

PWE742 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المتقدم  الهندسي  التصميم 

PWE743  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الدقيقة لمواد الرصف الميكانيكا 

PWE744  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  صميم نظم الرصف 

PWE745 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 للرصف والتحليل المتقدم   تصميمال 

PWE746  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 انتاج الطاقة من رصف الطرق 

PWE747  بة االنتفاسية  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 اساسيات الب 

PWE748 
ي هندسة الطرق 

 
موضوعات م تارة ه

 والمطارات
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE751  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  حليل السالمة المرورية 

PWE652  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 عمليات المرور وإدار ها 

PWE753  ي  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة النقل الحرص 

PWE754  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2  حليل الطلي عىل السفر 

PWE755  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نظةيات وهندسة التدفق المروري 

PWE756  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة النقل الذكية 

PWE757  ي هندسة
 
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 النقل موضوعات مت صصة ه

PWE758  70 - 10 3 5 0 4 1 حلقة بحث 
30 
* 

- 100 

 مناقشة *
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 وصف مخترص لمحتوي المقررات

 (500)المستوى 

PWE521 اسم المقرر  جيودسيا كود المقرر 

 معتمدةساعات  3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ت  -نظةياة أقال م موع للمةبعاات  –معاادلاة مولودينسااااااااااااااا ي وطةيقاة حلهاا  -المعلماات ال يوديساااااااااااااااياة  -نظةياة المواقع    - قنياة هيلمب 

نلتمعادلة   نمذجة ال اذبية والتنبؤ  - حديد ال يود    -ل الشاااااايااااع  ي قنية فورييه للتحو   -الحل بالتكامل    -ال اذبية    -  د  موج ال يو   -  كب 

دد لل يوديساااااااااايا النساااااااااابية  -أنشااااااااااطة البحث الحالية    -بها   ي النساااااااااابية العامة   -مقياس الوقت والب 
المعادالت  -قياس م ال ال اذبية ه 

غاوس كوساااااااااااايط علمي ب      -قياس  دّرج ال اذبية النساااااااااااابية العامة   -لساااااااااااااعة النساااااااااااابية قياس التدرج عىل مدار ا  -وبوصاااااااااااالة ال اذبية  

ي دطار متعدد النطاقات -منه يات المشغل للتحليل والتنظيم  -الةياضيات وال يوديسيا 
 المراقبات ال يوديسية ه 

References: 

- Pützfeld, Dirk, Lämmerzahl, Claus, " Relativistic Geodesy : foundations and applications ", SPRINGER,2019. 

- Willi Freeden, M. Zuhair Nashed, " Handbook of Mathematical Geodesy: Functional Analytic and Potential Theoretic 

Methods ", Birkhäuser, 2018. 

 

PWE522 اسم المقرر  جيودسيا االقمار الصناعية  كود المقرر 

 معتمدةساعات  3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي   -مراجعة ألنظمة المالحة و حديد المواقع من الفضااااااااااااء )المفهوم والوصاااااااااااف العام( 
 -سصاااااااااااائ  وقراءات أجهزة االساااااااااااتقبال والهوان 

ي الوقت الفعىلي    -نماذج لتحديد موضااااااااااااااع النقاط من المالحظات الثابتة والحركية  
 -طرق  كامل البيانات    -معال ة البيانات   -التنقل ه 

هوائيات   -نظةية اقل م موع للمةبعات    – عديالت المةبعات الصاااااااااااغرى    -دراساااااااااااات الحالة   -بيقات ال وية األرضاااااااااااية والبحةية والتط

ي يمكن   -دشاااااااارات األقمار الصاااااااناعية  -مدارات األقمار الصاااااااناعية    -دشاااااااارات األقمار الصاااااااناعية   -  العالميةمساااااااتقبل انظمة المالحة  
الن 

أداء نظام  حديد المواقع   -  المساااااااااارات المتعددة ل شاااااااااارة داسل   - راج البيانات   تبع دشاااااااااارات األقمار الصاااااااااناعية واسااااااااات -مالحظتها  

 االنظمة االسرىمع مستشعرات نظام العالم لتحديد المواقع  كامل  -العالمي المستقل 

References: 

- Leick, Alfred; Rapoport, Lev; Tatarnikov, Dmitry, " GPS Satellite Surveying ", Wiley ,2015. 

- Dr. Bernhard Hofmann-Wellenhof, Dr. Herbert Lichtenegger, Dr. Elmar Wasle (auth.), " GNSS — Global Navigation 

Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more ", Springer-Verlag Wien, 2008. 

 

PWE523  (  2المساحة التصويرية )  المقرركود  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ا ، اإلحداثيات األرضااااية من الصااااور ال وية ، رساااام ال رائط من المساااااحة  ات المساااااحة التصااااويةية ، طرق  طبيقات الكامب  أنواع الكامب 

م يات لتحليل الصاااااااور ، صاااااااور األقمار الصاااااااناعية ،  ي ، القياس التصاااااااويري الرقمي ، برم ة البر
التصاااااااويةية ، المساااااااح التصاااااااويري األرض 

وع التصاااااويرا  طور القياس التصاااااويري القياس  -مساااااتشاااااعرات التصاااااوير    - كامل  قنيات المعلومات ال غرافية  -ل وى    طيط المشااااار
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الصاور  -اساتعادة األلوان للصاور ال وية   -عمليات القياس التصاويري الرقمي    -مبادئ القياس التصاويري التحليىلي والرقمي    -التصاويري  

ي   -المسااااااح التصااااااويري  حت الماء    -القياس التصااااااويري ل ثار   -   قييم الدقة الم ساااااامة  -البانورامية عالية ال ودة  
التصااااااوير الفو وغراه 

ات التصويةية الرقمية  ات و  حليل التشوهات –التصوير التصويري لمنع الكوارث  -للكامب   رصد التغب 
References: 

- Konecny, Gottfried, " Geoinformation: Remote Sensing, Photogrammetry and Geographic Information Systems ", CRC 

Press,2014. 

- D. da Silva, " Special Applications of Photogrammetry ", Intech, 2012. 

 

PWE524 اسم المقرر  تطبيقات االستشعار عن بعد  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الكليةالدرجات  100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

يائية   -اساات دام الطرق البرصااية، األشااعة  حت الحمراء ، الموجات الدقيقة  التصااحيحات اإلشااعاعية  -أنظمة التصااوير   -المبادئ الفب  

ات ال وية    -طرق المعايرة والضااااااابط    - ساااااااالمة مرجع المعلومات   -دقة عملية االساااااااتشاااااااعار عن بعد   - صااااااانيف ساااااااطح األرض  -التأثب 

ي الكشااااااااف عن التغيب  من صااااااااور األقمار الصااااااااناعية عالية الدقة  -واسااااااااطة برنامج كوبرنيكوس  الفرص المتاحة ب  -المكانية  
طرق  - لقان 

    -االساااااتشاااااعار عن بعد السااااالبية  
ً
نموذج المزيااااج   -أجهزة االساااااتشاااااعار المدارية    -القياس التصاااااويري    -الكهرومغناطيساااااية المحمولة جوا

ي للصااااورة
التحليل   -موديس    -قياس اإلشااااعاع   -الرقم الرقمي    -التدفق اإلشااااعاعي   -يفية النطاقات الط -سليط الطيف    -االنكسااااارالطيف 

ي لألسطح الص ةية 
 عىل بيانات فائقة الطيف نفيذ بيانات االستشعار عن بعد  -الطيف 

References: 

- Diofantos G. Hadjimitsis, Kyriacos Themistocleous, Branka Cuca, Athos Agapiou, Vasiliki Lysandrou, Rosa Lasaponara, 

Nicola Masini, Gunter Schreier, " Remote Sensing for Archaeology and Cultural Landscapes: Best Practices and 

Perspectives Across Europe and the Middle East Springer " International Publishing,2020. 

- Paolo Tarolli, Simon M. Mudd, "Remote Sensing of Geomorphology: Volume 23", Elsevier, 2019. 

 

PWE525 اسم المقرر  اسقاط خرائط كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي   -اإلسااااااقاط الم رو ي    -أنواع اإلسااااااقاطات 
 -اإلسااااااقاط المسااااااتوي  -  العمودىاإلسااااااقاط  -اإلسااااااقاط المركا ور    -اإلسااااااقاط األسااااااطوان 

ي الزائف  
ي المتساااااااوي   -اإلسااااااقاط األسااااااطوان 

ت الساااااامن  ي مرصاااااا    -دسااااااقاط المبر
الرسااااااوم البيانية ك رائط   -ال رائط    -نظام اإلحداثيات ه 

 -اإلساااااااقاطات األساااااااطوانية   -التشاااااااوهات   -، سرائط الكرة األرضاااااااية وال رائط المساااااااطحة    الرسااااااام  المقياس  –رايت   نظةية  -اإلساااااااقاط 

 -جواني اإلساااااااااقاطات  -اإلساااااااااقاطات ل رائط العالم    انواع  -سرائط العالم المساااااااااطحة   -والمساااااااااافة عىل دساااااااااقاطات ال ةيطة   اال  اه

 -اإلطاارات المفقودة والزائفاة  -غب  المتمااثلاة   مضااااااااااااااافوفاة التقااطع  –المنااطق الزمنياة وسطوط الطول    - دوائر العرضسطوط الطول و 

ي الكرة األرضية 
 نصف 

References: 

- Miljenko Lapaine, E. Lynn Usery (eds.), " Choosing a Map Projection ", Springer International Publishing,2017. 

- Mark Monmonier, " Rhumb Lines and Map Wars: A Social History of the Mercator Projection ", University Of Chicago 

Press, 2004.. 
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PWE526 (2اعمال مساحية دقيقة )  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ان الرقمي الدقيق ،  طبيق المحطة  
ي الهندساة المدنية ، المب  

انية الدقيقة و طبيقا ها ه  ي المشا   صاد المتكاملةالر االمب  
روع الهندسي ، اااااااااااااااا ه 

ي ، نظام  حديد المواقع العالمي  ، أنواع أجهزة   لساااااااااااالمةامراقية طرق 
ر األرض  ي باللب  

اإلنشاااااااااااائية ،  حديد التقنيات ، الماساااااااااااح الضاااااااااااون 

ي نظام  حديد المواقع العالمي    - نظام  حديد المواقع العالمي االسااااتقبال ، دقة قياسااااات  
ي   -دشااااارات األقمار الصااااناعية ه 

جزء التحكم ه 

 -ظام  حديد المواقع العالمي  التفاضاااااااااااىلي ونظام )أنظمة التصاااااااااااعيد المعتمدة عىل األقمار الصاااااااااااناعية( ن -نظام  حديد المواقع العالمي  

 طبيقات  -سدمات التصاااااااااحيح الم تلفة    -قياس  أسب  وقت السااااااااافر عىل أسااااااااااس اإلشاااااااااارة  -نظام  حديد المواقع العالمي التفاضاااااااااىلي 

 صاااااااااااااميم سطة  -التصاااااااااااااوير ال وى بدون طيارالمبادئ    -ئمة عىل الموقع  ال دمات القا  - المالسة العالمية باالقمار الصاااااااااااااناعيةانظمة  

ان  الطب 

References: 

- Leonid Nadolinets, Eugene Levin, Daulet Akhmedov, " Surveying instruments and technology ", CRC Press, Taylor & 

Francis Group ,2017. 

- Merrin, Jack, " Introduction to error analysis : the science of measurements, uncertainties, and data analysis ", 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 

 

PWE527 نظم المعلومات الجغرافية وتنفيذ تصميم  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

موضاااااااااااااااوعاات متقادماة  - صاااااااااااااااميم عالقاات قواعاد البيااناات  -نماذجاة قواعاد البيااناات  -مفااهيم و طبيقاات نظم المعلوماات ال غرافياة 

 - صاميم و نفيذ النظام   -برم ة وبرم يات نظم المعلومات ال غرافية    -قواميس البيانات    - نظيم قواعد البيانات   -البيانات  لقواعد 

نااال  حليااال نمط النقااااط ي  -القيم المتطرفاااة للمواقع  - قااادير كثاااافاااة  - بطةيقاااة كب 
ي المكاااان 

 حليااال الكتلاااة والتحليااال  -االر بااااط التلقاااان 

ي  ن حليل النقا  -ال ارجر حساااااا  ي  -ط الساااااااسنة الم 
ي   -االقتصاااااااد القياسي المكان 

وع ب صااااااميم    -االنحدار والوزن ال غراه  نظام معلومات مشاااااار

ي 
وعبنياة  -جغراه  نظم المعلوماات معياار جمع البيااناات الميادانياة بااسااااااااااااااات ادام  قنياات  -البيااناات الوصااااااااااااااافياة - صاااااااااااااااور النظاام  -المشااااااااااااااار

 م ال رائط و  حليل بيانات ال يولوجيا باست دام نظم المعلومات ال غرافيةرس -. ال غرافية و ننظام  حديد المواقع العالم
References: 

- Armin kargol, " Spatial Analysis Methods and Practice: Describe – Explore – Explain through GIS ",  Cambridge 

University Press ,2020. 

- John Woodard, " Enterprise GIS: Concepts and Applications ", CRC Press, 2020. 

 

PWE528 اسم المقرر  المساحة البحرية كود المقرر 

 معتمدةساعات  3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

 -بالموجات فوق الصاو ية  طرق الرصاد    -دقة االرصااد   -أنظمة المالحة الراديو من األرض واألقمار الصاناعية   - حديد المواقع البحةية  

ي  
ر من الهواء   -الساااااونار   -دشاااااعاع الصااااادى الصاااااون  ي   -البارومب  المحمول    -   صاااااحيحها الطرق الكهرومغناطيساااااية و  -اللب  

البارومب  المان 

ي  
 طلنقاا - القاعدةال طوط   - طط  توصااااااااف ال  - المساااااااااحة االرضااااااااية  –ميكرومب     -جهاز الماء المغىلي    -أداة قياس الضااااااااغط    -والهوان 
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ي أعماق البحار    -الحدود    -الثابتة  
ي واألنظمة  مأنظمة ال - قنيات المالحة ه 

تساااا يل البيانات الزلزالية ذات   -  المسااااح الصااااون  سااااح المان 

 الزاوية العةيضة متعددة القنوات عىل قاع البحر. 
References: 

- Harry Phelps, "Practical Marine Surveying", Wentworth Press ,2015 

 

PWE529 ي  كود المقرر
وع بحث   اسم المقرر  مشر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 4 1 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  مناقشة م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
30 - 70 - 

 المحتوى 

ي هندسة 
ي أو دراسة بحثية أو موضوع ه 

وع بحن   المساحة. مشر

 
PWE531 اسم المقرر     نظم معالجة الرصف الصحي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

، وأهميااااااااااة  حساااااااااا    مواصاااااااااافات مياااااااااااه  ، وسصااااااااااائ  مياااااااااااه الرصااااااااااف الصااااااااااحي  عااااااااااىل هندسااااااااااة مياااااااااااه الرصااااااااااف الصااااااااااحي
 ااااااااااأثب  القااااااااااوان   

، ملوثااااااااااات مياااااااااااه  ، ومتطلبااااااااااات جااااااااااودة النفايااااااااااات السااااااااااائلة او  صاااااااااا  رف مصااااااااااادر االصاااااااااا الرصااااااااااف الصااااااااااحي رفات مياااااااااااه الرصااااااااااف الصااااااااااحي

. المعال اااااااااااة األولياااااااااااة االمعال اااااااااااة، و قنياااااااااااات معال اااااااااااة ميااااااااااااه الصااااااااااا  ) التعاااااااااااادل، التصااااااااااافية، وإزالاااااااااااة الرماااااااااااال، بتدائياااااااااااةواال رف الصاااااااااااحي

ي ذلاااااااااااك أساسااااااااااايات المعال اااااااااااة البيولوجياااااااااااه
، والطفاااااااااااو( المعال اااااااااااة الثانوياااااااااااه بماااااااااااا ه  سااااااااااايي األواي

وأنظماااااااااااة التهوياااااااااااة، والمعال اااااااااااة  الب 

(، وكمياااااااااااااات الرواسااااااااااااي وأساااااااااااااليي عالجهااااااااااااا، وإزالاااااااااااااة  ي
، واألكسااااااااااااادة الكيميائيااااااااااااة، التعااااااااااااادل الكيميااااااااااااان  ي

الكيميائيااااااااااااة )الااااااااااااب  ع الكيميااااااااااااان 

) وج   
ي للفسفور والنيب 

وج    )الب  ع الكيميان 
 الفسفور والنيب 

References: 

- Schaider, L. A., Rodgers, K. M., & Rudel, R. A. (2017). Review of organic wastewater compound concentrations and 

removal in onsite wastewater treatment systems. Environmental science & technology, 51(13), 7304-7317. 

 
PWE532 اسم المقرر  شبكات الرصف الصحي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

سصااااااائ  وحساااااااب  رصاااااافات الم لفات السااااااائلة التصااااااميمية، أنظمة   ميع الم لفات السااااااائلة، أنواع المواسااااااب  والمطابق وأنواعها 
وا صاااالها مع المواساااب  عىل مناسااايي م تلفة، محطات الرفع والمضااا ات المسااات دمة ه  مياه الرصاااف الصاااح، محطات المضااا ات 

ي  صااااااميم ال افة الرطبة ومحطات الضااااااب الرطبة،  صااااااميم  
امج المساااااات دمة ه  أعمال الشاااااابكات وسطوط الطرد ووسااااااائل حمايتها، البر

، تشااغيل وصاايانة و صااميم شاابكات الرصااف الصااحي ، وظروف التشااغيل المرغوبة ، وعنا  منظومة الرصااف  شاابكات الرصااف الصااحي
عىل سطوط الطرد ، أنواع المواساااااااب    الصاااااااحي ، والصااااااايانة واإلصاااااااالح ، والوقاية والساااااااالمة ، والعمليات الرئيساااااااية، وأنواع الصااااااامامات

ي سطوط الطرد. 
 المست دمة ه 

References: 

- Leitão, J. P., Carbajal, J. P., Rieckermann, J., Simões, N. E., Marques, A. S., & de Sousa, L. M. (2018). Identifying the 

best locations to install flow control devices in sewer networks to enable in-sewer storage. Journal of Hydrology, 556, 

371-383. 
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PWE533 ب كود المقرر  اسم المقرر     شبكات مياه الشر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ب وحسااااب معدالت التدفق التصاااميمي ، ومعايب  التصاااميم لشااابكات المياه ، و  طيط الشااابكة ، و حديد الغرض 
سصاااائ  مياه الشااار

ات الشاابكة وصاانابب  دطفاء الحرائق ،  وصاامامات الهواء من ال زانات العالية وسااعتها ، والتصااميم الهيدرولي ي لشاابكات المياه ، و  هب  

ي التدفق ، التشااااااغيل و الصاااااايانة والتصااااااميم ل دمات المياه ، 
، وصاااااامامات الغساااااايل ، وصاااااامام   فيف الضااااااغط ، صاااااامامات التحكم ه 

ظروف التشااااغيل المرغوبة ، عنا  نظام  وزيااااع المياه ،  وصاااايل المياه ومراقبتها ، الصاااايانة واإلصااااالح ، الوقاية والسااااالمة ، العمليات 

 .العالقات العامة واإلدارة ، برامج التصميم الهيدرولي ي لشبكات دمدادات المياه و صميم سطوط النقلالرئيسية ، 
References: 

- Giustolisi, O., Ridolfi, L., & Simone, A. (2019). Tailoring centrality metrics for water distribution networks. Water 
Resources Research, 55(3), 2348-2369. 

- Sinagra, M., Sammartano, V., Morreale, G., & Tucciarelli, T. (2017). A new device for pressure control and energy 

recovery in water distribution networks. Water, 9(5), 309. 

 
PWE534 ب كود المقرر  اسم المقرر     نظم المعالجة لمياه الشر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ب ومواصافا ها ،مصاادر المياه  اااااااااااااااا رفات مياه الشا اااااااااااااااا سصاائ  وحسااب  صا   المياه –رب التصاميمية ، متطلبات جودة مياه الشار

ي  ؤثر عىلي استياار نوع ومكاان  ال وفياة ، الميااه الساااااااااااااااطحياة ، ميااه األمطاار . أعماال   ميع الميااه
)أنواع الماأساذ والعوامال الن 

وياااااااااااااااااااا ،  صااااميم أعمال  نقية مياه الشاااا  المأسذ  صااااميم المأسذ ( شاااايح ، التعقيم. معال ة رب الت لط والب  ساااايي ، الب  ي ، الب 

ب.    والت ل  من رواسي معال ة مياة الشر
References: 

- Bhojwani, S., Topolski, K., Mukherjee, R., Sengupta, D., & El-Halwagi, M. M. (2019). Technology review and data 
analysis for cost assessment of water treatment systems. Science of the Total Environment, 651, 2749-2761. 

- Pooi, C. K., & Ng, H. Y. (2018). Review of low-cost point-of-use water treatment systems for developing communities. 

Npj Clean Water, 1(1), 1-8. 

 
PWE535 اسم المقرر       علوم البيئة كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هنادساااااااااااااااة البيئاة ، األنظماة البيئياة ،
،مقادماة ه  ي  قييم الم ااطر البيئياة ، عملياات   طيط مصاااااااااااااااادر   هيكال النظاام األيكولوجر

الميااه و نميتهاا وإدار هاا. طرق المحاافظاة عىل مصااااااااااااااااادر الميااه.  دور االعتباارات البيئياة والماداسالت ب    األرض والمااء، طرق 

ية الذا ية للم ارى التنق–  ني اآلثار السااااااااااااالبية عىل البيئة. المشااااااااااااااريااااع ، ردود الفعل البيئية واالجتماعية، النواجي القانونية

، وإعادة –المائية   ي و الصناعي
ي و الزراعي و البين 

استصالح مياه الرصف الصح و اعادة است دامها )دعادة االست دام الحرص 

ي الفضاء. 
ة، وإعادة االست دام ه  ب المباشر ب، وإعادة است دام مياه الشر ة للشر   اإلست دام غب  المباشر

References: 

- Sauvé, S., Bernard, S., & Sloan, P. (2016). Environmental sciences, sustainable development and circular economy: 

Alternative concepts for trans-disciplinary research. Environmental Development, 17, 48-56. 
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PWE536 يعات البيئية كود المقرر المقرر اسم         اإلدارة والتشر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ها،  -ددارة جودة كل من    - عةيف باإلدارة البيئية، نظم اإلدارة البيئية المتعددة بة، الم لفات الصاااااااااااالبة وغب 
المياه، الهواء، الب 

ساياساات حماية البيئة ل ودة الهواء وجودة المياه -  ساياساات حماية البيئة -ةيعات واللوائح البيئيةااااااااااااااااا األساس المنطقيه للتشا 

ي مرصااا ااااااااااااااااااا والنفايات والضاااوضااااء، و التشااا 
لحماية شااابكات   93لحماية المساااطحات المائية، قانون   48قانون    -ةيعات البيئية ه 

ي للمواد وال  ساياساة وأنظمة  حلية مياه البحر.  لحماية البيئة.   94لسانة   4ومحطات الرصاف الصاح، قانون  
نفايات األثر البين 

  ..ال طرة والسامة

References: 

- Krishna, I. M., & Manickam, V. (2017). Environmental management: science and engineering for industry. 

Butterworth-Heinemann. 

 
PWE537 اسم المقرر  كيمياء صحية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 التدريسساعات 
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي الكيمياء البيئية، ومصاااااااااااااااادر المياه، و لوث المياه، ونوع التلوث، وأسذ العينات واالجراءات التحليلية، وأسذ 
المفاهيم االسااااااااااااااااساااااااااااااااية ه 

يائية العينات؛  يائية والكيميائية؛ العالقة الكيميائية المفيدة، وال صاائ  الفب   وأسااليي  حليل العينات؛ ووحدات قياس العنا  الفب  

 ) للماء )المواد الصاااالبة، و وزيااااع ح م ال ساااايمات، العكارة، اللون، واالمتصاااااص، ودرجة الحرارة، والتوصاااايل، والكثافة، والوزن النوعي

ي )وال صاااااااااائ  الكيميائية غ
يت، pHب  العضاااااااااوية للماء )الرقم الهيدروجين  ، والفسااااااااافور، والكبر وج   

(، والكلوريدات، والقلوية، والنيب 

 ، والزيت والشحم(، وال صائ  البيولوجية. TOC، وCOD، وBODوالرائحة(، وال صائ  العضوية الكيميائية )

References: 

- Wacławek, S., Lutze, H. V., Grübel, K., Padil, V. V., Černík, M., & Dionysiou, D. D. (2017). Chemistry of persulfates in 

water and wastewater treatment: a review. Chemical Engineering Journal, 330, 44-62. 

 
PWE538 ي  كود المقرر

ي التلوث البيث 
 
 اسم المقرر  هندسة التحكم ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هندسااااة البيئة، األنظمة البيئية. الماء
يائية أساااااساااايات   -مصااااادر وأنواع  لوث المياه وطرق معال تها والتحكم بها. الهواء  - عةيف ه  فب  

ها، مصااادر الملوثات الثابتة والمتحركة وطرق التحكم بها. النفايات الصاالبة  عةيفها ومصااادرها   -وكيميائية، معايب  ملوثات الهواء و أثب 

ه وطرق التحكم به، المبيدات  -وأسطارها البيئية وطرق معال تها والتحكم بها. الضااا يج ي ومعايب 
ه البين  رها أنواعها وأثا  -مصاااادره و أثب 

 .البيئية والطرق البيئية البديلة
References: 

- Khalaf, M. N. (2016). Green polymers and environmental pollution control. CRC Press. 
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PWE539 ي  كود المقرر
وع بحث   اسم المقرر  مشر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 4 1 

 الكليةالدرجات  100
عملي امتحان  مناقشة م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
30 - 70 - 

 المحتوى 

ي 
ي أو دراسة بحثية أو موضوع ه 

وع بحن   .صحيةهندسة الالمشر

 
PWE541 بة كود المقرر  اسم المقرر  ميكانيكا البر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

بة وهيكلها ووصااااافها  بة وإجراءات االستبار   - كوين الب  يائية والهندساااااية ال   -أنظمة  صااااانيف الب  بة األسااااااساااااية والفب  
 نشااااااءسصاااااائ  الب 

بااة والتشاااااااااااااااب )المفاااهيم واالستبااارات(  -الطرق والمطااارات  بااة وأعمااال الحفر دمااك  –العالقااة ب    الكثااافااة والرطوبااة  -نفاااذيااة الب  –الب 

بة الفعال وضااغطاجهاد   بة  -ضااغط التالمس و وزيااااع اإلجهاد    - المسااا ي   المياه  الب  )المفاهيم واالستبار(  و قليل الفراغات  انضااغاط الب 

باة )مقااوماة ق   - باةضاااااااااااااااغط ال -وإجراءات االستباار(  نهياار اال  سااصاااااااااااااااياةالب  ي  ب  باة و قويتهاا  -ال ااننر اساااااااااااااااتقرار المنحادرات  - ثبيات الب 

 .فح  الموقع -وال سور 
References: 

- McCarthy, D. F. (2014) Essentials of soil mechanics and foundations: basic geotechnics. 7th edition, Pearson. 

 
PWE542 اسم المقرر  مواد رصف الطرق  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

 -الساااااااالون الميكاني ي والمرن لمواد الرصااااااااف    -والتكلفة    الجهاد نوع مادة الرصااااااااف و وزيااااع االعالقة ب       -أنواع مواد الرصااااااااف   -مقدمة 

ابطة األساس / األساس المساعد  -دجراء  وصيف واستبار مواد طبقة التأسيس   دجراء  وصيف   -دجراء  وصيف واستبار المواد الغب  مب 

ابطة / المعدلة   يائية والميكانيكية والةيولوجية لألسااااااااااافلت   -  مصاااااااااااادر األسااااااااااافلت و كةيره  -واستبار المواد المب  درجات  -ال واص الفب  

ي    –األساااااااافلت 
التحليل الح مي لل لطات  -سصااااااااائ  ال لطات األساااااااافلتية   -أنواع ال لطات األساااااااافلتية   - حساااااااا    الرابط األساااااااامنن 

 . صميم ال لطات ال رسانية - صميم ال لطات األسفلتية وإجراءات االستبار  -األسفلتية 
References: 

- Huang, S. and Benedetto, H. (2015) Advances in Asphalt Materials Road and Pavement 
Construction. Woodhead Publishing, Elsevier. 

- Egyptian code for urban and rural roads (2008) Part 4, 1st edition, Ministry of housing, Utilities and 

urban development, Housing and building national research centre, Egypt. 

 
PWE543 اسم المقرر  التصميم الهندسي  للطرق  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي  -  قأساااااساااايات التصااااميم الهندسي للطر  -مقدمة 
مسااااافة رؤية   -مسااااافة رؤية التوقف    -مفهوم مسااااافة الرؤية    -عنا  القطاع العرض 

ي   –الت طي  
ي للمنحنيات األفقية    -مسافة الرؤية عىل المنحنيات األفقية   - صميم الت طيط األفف 

مفهوم الت طيط  -التوسيع اإلضاه 
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عنا  التقاطع  -التقاطعات  - صااااااااميم المنحنيات الرأسااااااااية  -  رأسي أساااااااااساااااااايات المنحن  ال  - صااااااااميم القطاع الرأسي للطةيق    –الرأسي 

 صاااميم نصاااف   -ضاااوابط  صاااميم التقاطعات   -مثلث الرؤية عىل التقاطعات وحاالت التصاااميم    -  الحرة التقاطعات –  صاااادمونقاط الت

ي   حاسااااااااااااااي طبيقات ال  -  ةرضاااااااااااااايعالمات األالباساااااااااااااات دام   الحارات   حديد  –  ال زر   - حارات التهدئة وزيادة الشااااااااااااااعة  – دورانقطر ال
ه 

 . التصميم الهندسي 

References: 

- American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) (2018) A Policy on 
Geometric Design of Highways and Streets. 7th ed. AASHTO, Washington, D.C. 

- Egyptian code for urban and rural roads (2008) Part 3, 1st edition, Ministry of housing, Utilities and 

urban development, Housing and building national research centre, Egypt. 

 
PWE544 ي   للطرق  كود المقرر

 اسم المقرر  التصميم اإلنشائ 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي للرصف   - أنواع الرصف  -مقدمة 
ابطة  مواد مقاومة ال –  تأسيسمواد طبقة ال مقاومة  -أساسيات التصميم اإلنشان  لألساس  الغب  مب 

أحمال   -حدود الحمل المروري    -بيانات حركة المرور إلدسال  صميم الرصف  - مواد ال رسانة اإلسفلتية   متانة - واألساس المساعد 

 نفعالا - حليل دجهاد  -الرصف المرن  انفعال  -  حليل دجهاد - الرصف واستبارها  قييم مواد  - طرق  صميم الرصف  -المرور المكافئة  

 وجيةحلول مرنة لز  -متعدد الطبقات لرصف حلول مرنة غب  سطية    - متعدد الطبقات لرصف  حلول مرنة سطية  - الرصيف الصلي 

 .للرصف المرن والصلي  AASHTO 1993طةيقة  صميم  -

References: 

- Das, A. (2014) Analysis of Pavement Structures. CRC Press. 
- Egyptian code for urban and rural roads (2008) Part 6, 1st edition, Ministry of housing, Utilities 

and urban development, Housing and building national research centre, Egypt. 
 

PWE545 اسم المقرر  المواد البيتومينية وخلطاتها  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ال لطات   المساااااااات دم ه    ال صااااااااائ  األساااااااااسااااااااية للركام)مارشااااااااال وسااااااااوبةبيف( وطرق  صااااااااميمها،    األساااااااافلتية أنواع ال لطاتمقدمة. 

، ااألساااافلتية. ال صااااائ  األساااااسااااية ل ، استيار الركام والرابط االساااافلتية  ستبارات السااااوبةبيف للبيتوم    والركام وال لطاتجراء  لبيتوم   

،  صاااميم و حليل و فساااب  نتائج االستبارات،  قييم حسااااساااية الرطوبة طبقا لمواصااافة األشاااتو   ي التصاااميمي ،  قييم أداء T283األسااافلتن 

ةال لطات   .األسفلتية الم تبر

References: 

- Huang, S. and Benedetto, H. (2015) Advances in Asphalt Materials Road and Pavement 
Construction. Woodhead Publishing, Elsevier. 

- Mallick, R. B._ El-Korchi, T. (2013) Pavement Engineering - Principles and Practice, 2nd Edition, 
Taylor & Francis. 
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PWE546 اسم المقرر  معدات وتكنولوجيا إنشاء الطرق والمطارات كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

 - تأسااايس واألسااااس واألسااااس المسااااعدمعدات الحفر لل ساااور وطبقات ال  -اإلنتاجية   -األداء    -ال صاااائ     -أنواع المعدات  -مقدمة 

باة  - معادل المرور ودرجاة الحرارة و  هاهوشعتاه وا  اا  هراسوزن ال -الهراسااااااااااااااااات وأنواعهاا   - معادة فرش األسااااااااااااااافلات –معادات نقال الب 

 –اإلسافلت المعدل   حطاتم  -الرصاف   كشاطآلة    -  ل لطات األسافلتية عىلي السااسن وأنواعها ا  انتاج حطاتم  - األسافلت  معدات رش

ه الطبقة الساطحيةإلنشااء صايانة الرصاف  معدات  -مبادئ اقتصااديات المعدات   -عالمات الرصاف   دهان معدات  -عىل األداء    ا و أثب 

 .معدات رصف ال رسانة
References: 

- Gransberg, D. D., and Rueda, J. A. (2020) Construction Equipment Management for Engineers, 
Estimators, and Owners, 2nd Edition, CRC press. 

- Egyptian code for urban and rural roads (2008) Part 8, 1st edition, Ministry of housing, Utilities and 

urban development, Housing and building national research centre, Egypt. 

 
PWE547 اسم المقرر    طيط و صميم المطارات كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي   طيط المطاارات 
ان  -مقادماة ه   -استياار موقع المطاار  -المفااهيم األساااااااااااااااااساااااااااااااااياة لت طيط المطاارات و صاااااااااااااااميمهاا   -منظماات الطب 

وع المطار  -الم طط الرئيسااااااااي للمطار    -لهبوط  ع ل ال ر  لشااااااااكل   –أنواع الطائرات وسصااااااااائصااااااااها    -طط المطار م   -م طط مشاااااااار

ي الادواي  كوياد المطاار  - صااااااااااااااانيفاات المطاارات 
ان المادن  ا لمنظماة الطب 

ً
طول  -ا  ااه المادرج )وردة الةيااح(  -أشاااااااااااااااكاال المادرج  -ات وفقا

األساااااااااااطح  -التصاااااااااااميم الهندسي لممر ال روج    –عالمات وإضااااااااااااءة المدرج والممرات    - صاااااااااااحيحات طول المدرج   -المدرج األسااااااااااااسي  

ي للمدرج والممر  -الت يلية 
ي  -يط الرأسي الت ط -مسافة الرؤية  -المقطع العرض 

 .أنظمة المالحة -الت طيط األفف 

References: 

- Antonin Kazda, and Robert E. Caves (2015) Airport Design and Operation. 3rd edition, Emerald Group 

Publishing Limited. 

 
PWE548 اسم المقرر  تقييم وصيانة الرصف  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي صاااااااايانة الطرق وإدار ها  
أنظمة البيانات   -مفهوم منحن  البقاء أداء الرصااااااااف مع العمر    -وال رسااااااااانية   ال لطات األساااااااافلتية  -مقدمة ه 

أنواع  قييم   -أنواع الصيانة وإعادة التأهيل    -الرصف    عيوب  -صيانة سطح الطةيق والكتف والرصف وجاني الطةيق    -لدعم الصيانة   

ي للرصااف  
ي  ؤثر عىل أداء الرصااف   -  للرصااف القدرة اإلنشااائية قييم ات دجراءات استبار   -ضاابط ال ودة    -والمسااح الميدان 

العوامل الن 

ي وجودة ال  -
ال لطات واإلضاااااافات ال رساااااانية اإلسااااافلتية  - قنيات اإلصاااااالح للرصاااااف المرن والصااااالي   - ساااااب  دجراءات التقييم الوظيف 

 .الفوقية ةطبقال صميم  -ال اصة 
References: 

- Mallick, R. B._ El-Korchi, T. (2018) Pavement Engineering - Principles and Practice, 2nd Edition, 
Taylor & Francis. 
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- Egyptian code for urban and rural roads (2008) Part 10, 1st edition, Ministry of housing, Utilities and 

urban development, Housing and building national research centre, Egypt. 

 

PWE549 ي  كود المقرر
وع بحث   اسم المقرر  مشر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 4 1 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  مناقشة م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
30 - 70 - 

 المحتوى 

ي أو دراسة بحثية أو معملية أو 
وع بحن  ي هندسة الطرق والمطارات. مشر

 حقلية ه 

 
PWE551 اسم المقرر  هندسة المرور كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

المرور، مشاكالت المرور، عنا  هندساة المرور( الساائق، المشااة، العةبة والطةيق )، سصاائ   دفق المرور: حسااب  عةيف هندساة 

ي التقاطعات والطرق الشاااااااايعة والحرة. وسااااااااائل التحكم المرورية:  عةيف بأنواع أجهزة التحكم 
السااااااااعة ومسااااااااتويات ال دمة، النسااااااااج ه 

ي التقاااطعااات، المروريااة والغرض منهااا ووسااااااااااااااااائاال تشاااااااااااااااغيلهااا. التح
ي التقاااطعااات: نقط التصااااااااااااااااادم عنااد التقاااطعااات، أنواع التحكم ه 

كم ه 

 اإلشارات الضوئية. االنتظار: أنواع وسصائ  أماكن االنتظار،  صميم أماكن االنتظار
References: 

- Roess, R. P., E. S. Prassas, and W. R. McShane. Traffic Engineering, Fourth Edition. International Edition, Pearson 
(2011) 

- - Transportation Research Board (TRB) (2016-10-24). "Highway Capacity Manual, Sixth Edition: A Guide for 

Multimodal Mobility Analysis" 

 
PWE552 اسم المقرر  دراسات الثر المروري  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

نطاق  أثب  األنشاااااااااااطة الم تلفة، جمع بيانات الحركة المرورية لشااااااااااابكة النقل المحيطة بالنشااااااااااااط،  قييم   يركز هذا المقرر عىل  حديد 

الوضاااااع الراهن،  قدير  ولد الرحالت النا ج عن النشااااااط و وزيعها و قسااااايمها ب    وساااااائل النقل الم تلفة و  صااااايصاااااها عىل الشااااابكة، 

حات حل المشاااكل المرورية الناشاائة عن النشاااط /   والذي قييم الوضااع المسااتقبىلي   يمكن ان ينتج عن النشاااط / األنشااطة، دعداد مقب 

 األنشطة الم تلفة. 
References: 

- Dey, Soumya Sekhar, and Jon D. Fricker. "Manual of Traffic Impact Studies, 3 Volumes: Volume 1-Final Report, 
Guidelines for Traffic Analysis of Developments Along State Highways." (1992). 

- Florida Department of Transportation. Transportation Site Impact Handbook, (2019). Available online: 

https://fdotwww.blob.core.windows.net/sitefinity/docs/default-

source/planning/systems/programs/sm/pdfs/2019-site-impact-handbook.pdf 
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PWE553 ي  كود المقرر  اسم المقرر  تخطيط النقل الحرص 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

ري،  حليل اااااااااا يركز هذا المقرر عىل دراسة مراحل   طيط النقل، مودل النقل رباعي ال طوات،    ميع البيانات لدراسات النقل الحض

ي منطقة الدراسااة، باإلضااافة اا طرق التحيل اإلحصااائية 
ومعايرة البيانات،  حديد و قساايم منطقة الدراسااة،  ولد الرحالت و وزيعها ه 

 لمراحل الت طيط الم تلفة،  قسيم الرحالت ب    وسائل النقل،   طيط الطرق و قييم األداء ، و  أثب  النقل العام عىل شبكة الطرق. 
References: 

- 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. 

 
PWE554 اسم المقرر  اقتصاديات النقل  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

يركز هذا المقرر عىل دراسااااااااااة نماذج التكاليف الساااااااااانوية،  كاليف تشااااااااااغيل المركبات والتحليل االقتصااااااااااادي لها، النظةيات االقتصااااااااااادية 

ألنظمة النقل الشاااااملة،  حديد و طبيق  كلفة المنتج،  حديد دوال الطلي،  قييم سااااياسااااة النقل الحكومية، المحددات االقتصااااادية، 

 ة، سياسات التسعب  والتمويل، باإلضافة اا  حليل  كلفة الةبااح، التأثب  عىل االقتصاد القو ي استثمارات البنية األساسي

References: 

- Beckmann, Martin J., Charles B. McGuire, and Christopher B. Winsten. "Studies in the Economics of Transportation." 
(1956). 

- Small K.A., Verhoef E.T. The Economics of Urban Transportation (2007). 
- Prassas, Elena S., and Roger P. Roess. Engineering economics and finance for transportation infrastructure. Springer, 

(2013 

 
PWE556 اسم المقرر  التخطيط الهندسي للسكك الحديدية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

ي هذا المقرر سيتعلم الطالي 
العملية لزيادة الشعة، دعداد   االعتباراتللسكك الحديدية، الشعات،  الهندسي التصميم  أساسياته 

، ار فاع الظهر عن البطن، السب  السلس والمناسي، ع الت الطرد المركزية،  ي والرأسي
ال طوط للشعات العالية، الت طيط األفف 

 . والحدود المسموح بها، منحنيات االنتقال ومعادال ها،  وكذلك دراسة منحنيات االنتقال العكسية

References: 

ي د. محمد عبد الرحمن الهوارى وآسةين 
 (  1971جامعة القاهرة )-كلية الهندسة  –السكك الحديدية: ال زء األول والثان 

 ( 1984هندسة السكك الحديدية: ال زء األول. د. حسن محمد حميدة، محمود  وفيق سالم ، منشأة المعارف باإلسكندرية )
- American Railway Engineering Association. Manual for railway engineering. American Railway 

Engineering Association, (2017) 
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PWE557 اسم المقرر  مبادئ التشغيل بالسكك الحديدية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

الهدف من هذا المقرر ان يكون الطالي قادر عىل فهم المبادئ األساااااااااااااااسااااااااااااااية لتشااااااااااااااغيل السااااااااااااااكك الحديدية والعالقات البينية المهمة 

، قوة ال ر والقدرة، المقاومة، االنحدار و حديد االنحدار الحاكم،  أثب   لتحةيك وتشااااااااااااااغيل القطارات بكفاءة و أمان، ديناميكية السااااااااااااااب 

، حسااااااب زمن الةباط، دورة العةبات، حسااااااب ح م أساااااطول القطارات الشاااااعات عىل حسااااااب القدر  ة للقاطرة، دعداد جداول المساااااب 

  ل دمة الشبكة، ح م العمالة، صيانة الوحدات المتحركة، المزلقانات و أم    الحركة عليها

References: 

- John Glover, Principles of Railway Operation,  Ian Allan Publishing; 1st Edition (January 1, 2013) 
- Nigel G Harris, Hans Haugland, Nils Olsson and Mads Veiseth, An introduction to railway operations 

planning, A & N Harris, 2016. 
 

PWE558 اسم المقرر  التفةيعات واالشارات كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

يركز هذا المقرر عىل دراسااااااة األشااااااكال العامة للتفةيعات، المفا يح، الت طية، المفصااااااالت، االجهادات بأجزاء المفتاح، اتساااااااع السااااااكة 

بمنطقة التفةيعات، اساااااااات دام التقاطعات، التفةيعات وأنواعها، التقاطعات المتحركة للمفا يح الحديثة،  صاااااااانيع التفةيعات، صاااااااايانة 

، التحكم اآلاي التفةيعات، الغرض من   ي نظام التشغيل الميكاني ي
اإلشارات وأنواعها، األسس العامة لوضع اإلشارات، سطوط السكك ه 

ي سب  القطارات، نظم اال صاالت السلكية والالسلكية بالسكك الحديدية، كفاءة ال طوط وعالقتها بتنظيم اإلشارات
 ه 

References: 

- Pachl, J.: Railway Signalling Principles. Braunschweig, 2020 
- Wang, Ping. Design of high-speed railway turnouts: theory and applications. Academic Press, 2015. 

 
PWE559 اسم المقرر  المحطات والحواش  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الكليةالدرجات  100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

ي هذا المقرر ساااااااوف يتعلم الطالي  فاصااااااايل التصاااااااميم وسطط التشاااااااغيل وكذلك ددارة و عظيم االساااااااتفادة من المحطات واالحواش 
ه 

ي هذا المقرر  
المحطات الم تلفة وسصاااااائصاااااها الهندساااااية و ي   سااااايتم دراساااااة أنواعوالمطلوبة لتشاااااغيل أنظمة نقل البضاااااائع بكفاءة. ه 

كة للركاب والبضااااائع، محطات الحاويات،  محطات الركاب بأنواعها الم تلفة، محطات البضااااائع بأنواعها الم تلفة، المحطات المشااااب 

  أحواش القاطرات بأنواعها، كفاءة وإدارة أعمال الحركة بالمحطات

References: 

• John Albert Droege, Freight Terminals and Trains: Including a Revision of Yards and Terminals, Franklin 
Classics, 2018 

• American Railway Engineering Association. Manual for railway engineering. American Railway Engineering 
Association, (2017). 
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PWE561  اسم المقرر  هندسة السكة  د المقرركو 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هذا المقرر سااايقوم الطالي بتعلم  فاصااايل  
ي الفلنكة ه 

ي القضااايي و صاااميم قطاع القضااايي، حسااااب االجهادات ه 
اي اد االجهادات ه 

ليط عند قاعدة ، حساااب اإلجهادات عىل سااطح أساااس السااكة، الحسااابات الم تلفة لعزوم االنحناء ووسااائل التثبيت، ساامك مادة الب  

 السااكة ، دجهاد انحناء  السااكة المسااموح به عند قاعدة السااكة ، حساااب دجهاد انحناء السااكة عند الحافة الساافلية للسااكك الحديدية ،

ي السكة حساب االنحراف العمودي للسكك الحديدية ، االنحراف العمودي الم
سموح به ، ضغوط درجة الحرارة الطولية المستحثة ه 

 أعمال الصيانة والت ديدات  ، طرق الحساب الم تلفة لحساب الضغوط الطولية

References: 

• Coenraad Esveld ,Modern Railway Track: Digital Edition, MRT-Productions; 4th Edition (April 26, 2015) 

• American - Railway Engineering Association. Manual for railway engineering. American Railway Engineering 
Association, (2017). 

 
PWE562 المقرر اسم  أمان المزلقانات  كود المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

ي هذا المقرر الدراسي  فاصاااااايل سااااااالمة  قاطعات 
يركز  .السااااااكك الحديدية )المزلقانات ه  نفس المسااااااتوى(  الطرق معيتعلم الطالب ه 

ي حركة المرور، وطرق التحكم النشاااااطة ه  المعابر )مثل األجراس ، واألضاااااواء 
هذا المقرر عىل دراساااااة أجهزة اإلنذار المروري والتحكم ه 

أو التوقف   األولوية، وعالمات  (crossbucksعالمات المرور )السااااااااااااطعة ، والبوابات( ، باإلضاااااااااااافة دا أجهزة التحذير السااااااااااالبية مثل 

ي حركة المرور التصاااااااااميم الهندسي والتقاطعات العلوية   .فوعالمات الرصااااااااا 
كشاااااااااف القطار -التقاطعات الساااااااااطحية  –أجهزة التحكم ه 

  المناطق الهادئة –التحكم بالتشغيل –اشارات المرور -وأنظمة اإلنذار 
References: 

- Ogden, Brent D., and Chelsey Cooper. Highway-Rail Crossing Handbook, 3rd edition. FHWA-SA-18-040/FRA-RRS-
18-001. United States. Federal Highway Administration, 2019. 

 

PWE563 ي  كود المقرر
وع بحث   اسم المقرر  مشر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 4 1 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  مناقشة م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
30 - 70 - 

 المحتوى 

ي هندسة ال
ي أو دراسة بحثية ه 

وع بحن   .نقلمشر
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 (600)المستوى 

PWE621 اسم المقرر  ال يوديسيا الهندسية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

األسطح   -شكل األرض وعالقته بال يود واإللبسويد   -ال يوديسيا الهندسية    –فروع علم ال يوديسيا    – عةيف علم ال يوديسيا  —مفاهيم أساسية
ه والعكسااااية والحسااااابات عىل سااااطح االلبسااااويد   –اإلحداثيات و حويل اإلحداثيات ومعامالت التحويل    نظم -الحسااااابية لألرض    –المسااااالة المباشر

 .معادالت اإلسقاط.  .MTM ، دسقاط ETM ، دسقاط UTM سقاط مقدمة عن اسقاط ال رائط. 
References: 

- Willi Freeden, M. Zuhair Nashed, " Handbook of Mathematical Geodesy: Functional Analytic and Potential 
Theoretic Methods ", Birkhäuser, 2018. 

- Anderson, M.J., and E.M. Mikhail, Surveying: Theory and Practice. McGraw Hill, (5th Edition), 2017. 

 

PWE622 المقرر اسم  الجيوديسيا الطبيعية كود المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي   -التضااااااااريس   -ال يود   -مقدمة عن ال يوديسااااااايا الطبيعية وم ال جاذبية األرض -مفاهيم أسااااااااساااااااية ال يوديسااااااايا ومبادئها  -  اإلهليلحر
ال قيم ال ااذبياة   -  ومهاامهاا و طبيقاا هاا ي اإلحاداثياات  –معاادلاة ساااااااااااااااتوكس  –طرق  عي    ساااااااااااااااطح ال ويياد   –طرق اسب  

معاادلاة البالس ه 
 .نظم اإلر فاعات  -القطبية واإلحداثيات الديكار ية

 
References: 
- Soňa Molčíková, Viera Hurčíková, and Peter Blišt'an, "Advances and Trends in Geodesy, Cartography and 

Geoinformatics", 2020. 
- Willi Freeden, M. Zuhair Nashed, " Handbook of Mathematical Geodesy: Functional Analytic and Potential 

Theoretic Methods ", Birkhäuser, 2018 

 

PWE623 اسم المقرر  المساحة البحرية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي ذو اإلشاعاع الوحيد والمتعدد   -الصاو ية  طرق القياس بالموجات   –طرق قياس األعماق   –أسااسايات المسااحة البحةية  
االر داد الصاون 

ي ذلك الشاعة  .مساتويات المياه واألساطح المرجعية.  البحريالمواصافات العالمية للمساح   –المد وطرق قياساه    –
الصاو يات  حت الماء بما ه 

ات ،  طبيق المسااااح  GNSS در أسطاءأنظمة األقمار الصااااناعية للمالحة العالمية ، مصااااا  .أنظمة السااااونار ومساااابار الصاااادى .ومعلمات النظام والتحب  
ي 
ي و حديد موقع التحكم الرأسي  .الهيدروغراه 

 دقة  حديد المواقع.  . حديد موقع التحكم األفف 
. 

References: 

-  Leick, Alfred; Rapoport, Lev; Tatarnikov, Dmitry, " GPS Satellite Surveying ", Wiley ,2015. 

- Anderson, M.J., and E.M. Mikhail, Surveying: Theory and Practice. McGraw Hill, (5th Edition), 2017. 

 

  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: قسم هندسة األشغال العامة  ي عشر
 315 الباب الثان 

  

PWE624 اسم المقرر  نظم القمار الصناعية المالحية العالمية: النظرية والتطبيقات كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

وصاااااف دشاااااارة نظام المالحة العالمي عبر األقمار  .نظرة عامة عىل أنظمة  حديد المواقع والمالحة الفضاااااائية ؛ المفاهيم والوصاااااف العام
ات ال وية GNSS مصااادر أسطاء .الصااناعية  -الشاابكات   –النماذج الةياضااية لتحديد الموقع من الثبوت والتحديد النساانر   - .و ؛ التأسب 

ي الوقت الفعىلي و حديد المواقع الدقيقة. 
ية والبحةية وال وية  .التطبيقات األرضاية والبحةية وال وية و حديد المواقع ه  التطبيقات البر

ون GNSS-و طبيقات  .معال ة البيانات ..دجمااي محتوى اإللكب 
References: 

Leick, A., GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 2004-   
- Hoffmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Collins, GPS Theory and Practice. Springer, 2001 

 

PWE625 اسم المقرر  عن بعد  االستشعار  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي ، الدقة الطيفية  
والمكانية المفاهيم األساااااااااسااااااااية: االمتصاااااااااص ، االنعكاس والتشااااااااتت ، نوافذ الغالف ال وي ، االساااااااات ابة الطيفية والتوقيع الطيف 

 .االسااااتشااااعار عن بعد باساااات دام األشااااعة الضااااوئية واألشااااعة  حت الحمراء والميكروويف  .أقمار وأجهزة االسااااتشااااعار عن بعد .والزمنية واإلشااااعاعية
ي ذلك المعايرة والتصاااااحيح ال وي ؛  ..ماساااااحات ضاااااوئية عبر المساااااار ، ماساااااحات ضاااااوئية عىل طول المساااااار

 صاااااحيحات القياس اإلشاااااعاعي ، بما ه 
ي ذلك  قييم الدقة و كامل البيانات ال غرافية المكا 

ي ، بما ه 
ي ذلك سوارزميات التس يل و صنيف الغطاء األرض 

 .انيةلتصحيحات الهندسية ، بما ه 
 مبادئ ليدا  .االستشعار عن بعد الحراري .مبادئ معال ة الصور الرقمية

References: 

- Curran, Paul J., (1985); Principles of Remote Sensing, Longman, London & New York  . 
- Paolo Tarolli, Simon M. Mudd, "Remote Sensing of Geomorphology: Volume 23", Elsevier, 2019 
- Constantin Andronache, "Remote Sensing of Clouds and Precipitation, Springer ", 2018. 

 

PWE626 اسم المقرر  ضبط الرصاد الجيوماتيكية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي المسائل ال يوما يكية   المعياري واألوزانال طأ   .مصادر األسطاء .أسطاء عشوائية .ألسطاء المنتظمةا 
استعراض   – حليل انتشار األسطاء ه 

ي هندساااة ال يوما يكس  
نظةية أقل محموع مةبعات: معادالت  –التعامل مع النماذج الةياضاااية للمساااائل ال يوما يكية    –طرق الحسااااب للمساااائل ه 

طية والمعادالت المركبة انية وشاابكات التحكم األفقية وشاابكات  ضاابط شاابكات ا   -األرصاااد والمعادالت الشاار ن  . GPSلمب    .مصاافوفة التباين المشااب 
 .يةسطية معادالت المسافة والزاو  .التعامل مع النماذج الغب  ال طية .التعامل مع النماذج ال طية

References: 
- Anderson, M.J., and E.M. Mikhail, Surveying: Theory and Practice. McGraw Hill, (5th Edition), 2017 
- Merrin, Jack, " Introduction to error analysis : the science of measurements, uncertainties, and data analysis 

", CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 
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PWE627 اسم المقرر  المساحة التصويرية المتقدمة وتكنولوجيا قياس المدى   كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي  األما ي  كوين المعادالت ال اصاااااة بالتقاطع  -التثليث ال وى   –أسااااااسااااايات المسااااااحة التصاااااويةية  
نظم التصاااااوير باساااااتشاااااعار  -  وال لف 

وإساانادها  المبادئ األساااسااية لمعايرة بيانات ليدار –  LiDARأساااساايات و  ميع البيانات واألسطاء ه     -( LiDAR- RADARالمسااافات )
ي ومعال تها

 .Lidar .رساام ال رائط الطبوغرافية باساات دام .LiDAR- من DEM و DTM و كامل البيانات التصااويةية ، دنشاااء .ال غراه 
ي معايب  الصاااااااااناعة لضااااااااامان ال ودة و قييم الدقة لمنت ات البيانات المشاااااااااتقة من الليدار

 -.األسااااااااااليي الكمية والنوعية المسااااااااات دمة ه 
 .سية للرادارالمبادئ األسا

 References: 

- Pinliang Dong and Qi Chen, “LiDAR Remote Sensing and Applications ”, 2018 
- William Emery and Adriano Camps, “Introduction to Satellite Remote Sensing”, 2017 

 

PWE628 ر  كود المقرر ي النظرية والتطبيقات للمسح باستخدام اللبر 
الرض   اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ر األرض  ثالن  األبعاد   ر الم تلفة    –أساسيات جهاز ماسح اللب   التطبيقات الم تلفة   -المعايرة والدقة   –مقارنة ب    أنطمة المسح باللب  

ر ر الم تلفة والمعايرة   .مبدأ القياس ، القياس القائم عىل التثليث ، القياس عىل أسااااااس الوقت  -للمساااااح باللب    طبيق  .والدقةأنظمة المساااااح باللب  

ي فح  الكبارى وعلم اآلثار والمعمار والتعدين
ي ه 
ر األرض  ر لألنفاق .ماسااااااااااح اللب   ي باللب  

تساااااااااا يل  .الدقة  وكثافة النقطة . طبيقات المسااااااااااح األرض 

 .ع ال غرافيةال اني العام للتساااااااااااا يل والمراج .التساااااااااااا يل المباشر والمراجع ال غرافية .تساااااااااااا يل غب  مباشر ، مراجع جغرافية .نقطة السااااااااااااحابة

ة ثنائية األبعاد من السحي النقطية.    مثيالت سحابة النقطة ،  حس    البيانات ، النمذجة المباشر

References: 
- Pinliang Dong and Qi Chen, “LiDAR Remote Sensing and Applications ”, 2018 

 

PWE629 ي الجيوماتكس    كود المقرر
 
مجة ف  اسم المقرر  البر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

م ة ي لغة البر
طية وعبارات .مقدمة ه  ات والشااااااااااار م ة األسااااااااااااساااااااااااية مثل المتغب  أنواع البيانات وهياكل البيانات  .والوظائفوالحلقات   if مفاهيم البر

نامج .المدسالت والم رجات األسااساية .واألشاياء والوراثة  صاحيح  .اسات دام اإلجراءات والحلقات والمصافوفات . صاميم ال وارزمية ، وهيكل البر

امج طبيقااات لمعااال ااة بيااانااات المساااااااااااااااح وحزم بناااء   .عرض و مثياال البيااانااات .برم ااة  طبيقااات هناادسااااااااااااااااة ال يومااا كس .األسطاااء والتحقق من البر

م يات الرسومية  .البر

References: 

- Bjarne Stroustrup (2015): The C# Programming Language, 4th edition. 

- D S Malik (2009): “C# Programming Language” , Cengage Learning 
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PWE631 اسم المقرر      هندسة صحية متقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي الهندسااااااااااة الصااااااااااحية المتقدمة
الماء وإزالة عشاااااااااا  عةيف عشاااااااااا الماء، وأنواع عشاااااااااا . المياه الم تلفة  ومصااااااااااادر سصااااااااااائ   . مقدمة ه 

ي )التعةيف، اآللية، الطرق والمواد(. طرق م تلفة إلزالة الحديد والمن نب   من الماء. الماء
طرق م تلفة لتحلية المياه، . التبادل األيون 

 العكساااااااي التناطح . )عملية االمتصااااااااص )المادة المازة والمواد الممتصاااااااة ، آلية وأنواع عمليات االمتصااااااااص. طرق المعال ة الكيميائية

(RO) ي يمكن ازالتها والطرق والمواد المست دمة
 . قنيات أسرى لمعال ة المياه المتقدمة.  عةيف، الملوثات الن 

References: 

- Wilderer, P. A., Grambow, M., Brenner, A., & Bauer, W. P. (2016). Sanitary Engineering: Central or Decentral 
Solutions? In Global Stability through Decentralization? (pp. 139-164). Springer, Cham. 

- Hansima, M. A. C. K., Makehelwala, M., Jinadasa, K. B. S. N., Wei, Y., Nanayakkara, K. G. N., Herath, A. C., & 

Weerasooriya, R. (2020). Fouling of Ion Exchange Membranes used in the Electrodialysis Reversal Advanced Water 

Treatment: A Review. Chemosphere, 127951. 

 
PWE632 اسم المقرر  معالجة الرصف الصناعي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

. عمليات الفصااااال   -المقدمة ا ي ية ددارة مياه الرصاااااف الصاااااناعي
. اساااااب  ي الصاااااناعة. سصاااااائ  مياه الرصاااااف الصاااااناعي

اسااااات دام المياه ه 

يائية: التصااااااااااافية، المزج  . العمليات الفب   . عمليات معال ة مياه الرصاااااااااااف الصاااااااااااناعي والطرق التقليدية لمعال ة مياه الرصاااااااااااف الصاااااااااااناعي

شاااااااااااايح  ءوالبطي الشاااااااااااايااااع   از، و قنية الفصاااااااااااال باألغشااااااااااااية. عمليات المعال ة والب  ، واالمب   ي ذلك التهوية والتطهب 
، والنقل الغازي، بما ه 

ويي،   اعالكيميائية: الب  .  قنيات أكسااادة متقدمة لمعال ة مياه الرصاااف الصاااحي   االنب   ي
،  بادل األيونات. طرق العالج الالهوان  ي

الكيميان 

. محاكاة أنظمة المياه ي محطات المصانع والتحكم فيها و حس    األداء فيها.  الصناعي
 ه 

References: 

- Edwards, J. D. (2019). Industrial Wastewater Treatment. CRC press. 

- Popat, A., Nidheesh, P. V., Singh, T. A., & Kumar, M. S. (2019). Mixed industrial wastewater treatment by combined 

electrochemical advanced oxidation and biological processes. Chemosphere, 237, 124419. 

 
PWE633 اسم المقرر     معالجة الحمأة كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

مصاادر المواد الصالبة والمواد الصالبة الحيوية وسصاائ  المواد الصالبة والمواد الصالبة الحيوية و قدير كميات المواد الصالبة  -مقدمة

ي ضااااااب الرواسااااااي والحمأة ،  صااااااميم أعمال نقل الحمأه، عمليات معال ة الرواسااااااي والحمأة؛ العمليات األولية 
والملوثات الرئيسااااااية ه 

  ، وال لط، والت زين(،  كثيف الحمأه، و ثبيت الحمأه ،  حسااااااااااااا    سصاااااااااااااائ  الحمأه ، و طهب  الحمأه ، و  فيف )التقطيع، والتطهب 

ي مواقع مدافن 
ي من الرواساااااااااااي )الت ل  من النفايات ه 

الحمأه ، وتساااااااااااميد الحمأه ، و قليل ح م الرواساااااااااااي حراريا، والت ل  النهان 

ات أو االست دامات الم ي البحب 
 فيدة(. النفايات، والت زين ه 

References: 

- Zhang, Q., Hu, J., Lee, D. J., Chang, Y., & Lee, Y. J. (2017). Sludge treatment: Current research trends. Bioresource 

technology, 243, 1159-1172. 
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PWE634 اسم المقرر  هندسة ددارة الم لفات الصلبة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

يااائيااة والكيميااائيااة والبيولوجيااة النفااايااات  (MSW)وأنواع ومكونااات النفااايااات الصااااااااااااااالبااة البلااديااة   مصااااااااااااااااادر  -مقاادمااة ، ال صااااااااااااااااائ  الفب  

، ونقل النفايات الصااالبة. معال ة النفايات و  ميعاآلثار السااالبية للنفايات الصااالبة عىل البيئة والصاااحة العامة. أعمال   زين  . الصااالبة

ي المصاااااااادر،   ميع النفايات الصاااااااالبة
والمعال ة؛  كنولوجيات فصاااااااال  االساااااااات دام كنولوجيات دعادة . الصاااااااالبة: الت زين والمعال ة ه 

ي المواد ومعااااال تهااااا، و كنولوجيااااا
ي والكيميااااان  ددارة النفااااايااااات ال طرة، طرق . ت التحوياااال الحراري، و كنولوجيااااات التحوياااال البيولوجر

 .الت ل  النهائية
References: 

- Joshi, R., & Ahmed, S. (2016). Status and challenges of municipal solid waste management in India: A review. Cogent 

Environmental Science, 2(1), 1139434. 

 
PWE635 اسم المقرر  المعال ة الالهوائية لمياه الرصف كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

 . ي
مقدمة عن المعال ة الالهوائية. دمكانية  طبيق نظم المعال ة الالهوائية. مزايا وعيوب المعال ة الالهوائية. مبادئ الهضم الالهوان 

ات العضااااوية ودرجة اااااااااااااااااااا اعتبارات التصااااميم لعمليات المعال ة الالهوائية )سصااااائ  مياه الصاااا  كب  
، التدفق والتحميل، والب  رف الصااااحي

، والمواد المغذية، والمركبات السامية غب  العضاوية والعضاوية، ووقت بقاء المواد الصالبة، وإنتاج الحرارة،   وقلوية مياه الرصاف الصاحي

قاااة الالهوائياااة. أنواع م تلفاااة من المعاااال اااة 
ل
غااااز الميثاااان المتوقع، وكفااااءة المعاااال اااة الالزماااة(. أنواع م تلفاااة من عملياااات النمو المعل

 تصاق بوسط. عمليات معال ة أسرى الهوائية. الالهوائية بنظام اإلل

References: 

- Akshaya, V. K., Prangya, R. R., Puspendu, B., & Rajesh, D. R. (2016). Anaerobic Treatment of Wastewater. In Green 

Technologies for Sustainable Water Management (pp. 297-336). 

 
PWE636 ي الهندسة الصحية  كود المقرر

 
 اسم المقرر  موضوعات مختارة ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي 
ي أحد الم االت ذات الصلة ه 

 الهندسة الصحية. موضوعات م تارة ه 
References: 

Bomsta, T. (2017). Sanitary Engineering. Pleiades: Literature in Context, 37(1), 47-48. 
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PWE641 اسم المقرر  ميكانيكا تربة متقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

بة   بة    -المفاهيم األساااااسااااية لميكانيكا الب  ي المحور اال   -مقاومة ق  الب 
استبار الحمل   -  سااااتا ي ي بترصاااايف وبدون  رصاااايفاالستبار ثالن 

ي المحور لقياس معامل المرونة
ا لاااااااااااااااااااااا   الرجوعي   المتكرر ثالن 

ً
بة والتطبيقات   هبوط  -ي يالنفاذية والتشاااااا  -   AASHTO T307وفق  -الب 

بة   سااااااندة صاااااميم الهياكل ال بة غب  المشااااابعة  -و قوية الب 
ه عىل   ساااااحي الما ةيك –  ساااااحيأنواع ال  -نظةيات ميكانيكا الب  مقاومة و أثب 

بة  ا ي الم تبر    ساااااااااحيطرق قياس ال  -لب 
بة اال   -ه  ي  ثبيت   - نتفاشاااااااااية أثب  االنكماش والرطوبة عىل الب 

التقنيات الحديثة المسااااااااات دمة ه 

بة  الب 
References: 

• McCarthy, D. F. (2014) Essentials of soil mechanics and foundations: basic geotechnics. 7th edition, 
Pearson. 

• Smith, I. (2014) Smith's Elements of Soil Mechanics, 9th Edition. Wiley. 
 

PWE642 اسم المقرر  خصائص متقدمة لمواد الرصف كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي ال طي لل لطات األسااااااااااافلتيةAMPTاستبار المعاير الدينامي ي واستبار أداء ال لطات األسااااااااااافلتية )مقدمة.   .  وصااااااااااايف (. سااااااااااالون المرونة اللزوجر

جاع لتوصاايف ساالون اللدونة اللزو  . الهبوط الدائم باساات دام استبارات أداء يساايطة للت دد. رقم االنسااياب واستبارات الزحف المتكرر وااالسااب  ي جر

 اساااااااااات ابة الزحف ومقاومة الشااااااااااد لل لطات األساااااااااافلتية عىلي الساااااااااااسن. الكلل لل لطات األساااااااااافلتية، حد التحمل، التحساااااااااا    باضااااااااااافات البوليمر 

ي ل لطات األساااافلتيةل
وخ نتي ة ان فاض درجات الحرارة باساااات دام طةيقة طاقة الكشاااا. االبتكارات ه  وخ األساااافلت. نمذجة أداء الشاااار ، وعالج شر

 استبارات األداء لل لطات األسفلتية عىلي الساسن. 

References: 

• Mallick, R. B._ El-Korchi, T. (2013) Pavement Engineering - Principles and Practice, 2nd Edition, 
Taylor & Francis. 

• Huang, S. and Benedetto, H. (2015) Advances in Asphalt Materials Road and Pavement 
Construction. Woodhead Publishing, Elsevier. 

 
PWE643 اسم المقرر  تصميم وتحليل الرصف المرن  كود المقرر 

 معتمدةساعات  3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

للرصف المرن.  حليل األحمال  االنفعال -وعوامل التصميم.  حليل اإلجهاد  المرن  عملية  صميم الرصفمقدمة لتصميم و حليل الرصف المرن. 

ي التصااااميم )ال صااااائ  واآلثار 
. اعتبارات المواد ه  ي

ابطة. ال صااااائ  األساااااسااااية للركام والرابط األساااافلن  البيئية   المرورية.  وصاااايف المواد الغب  المب 

ي التصااااميم، مفهوم ال دمة و 
. طةيقة معهد األساااافلت لتصااااميم ساااامك األساااافلت للعمق للرصااااف المرن  معايب  االنهيار والتقييم(. العوامل المؤثرة ه 

ي للرصف المرن.  AASHTO 1993الكامل ، والرصف التقليدي والمثبت. طةيقة  صميم 
 للتصميم االنشان 

References: 

• Das, A. (2014) Analysis of Pavement Structures. CRC Press. 

• Srinivasa Kumar (2013) Pavement design. Orient Blackswan Private Limited - New Delhi  
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• Egyptian code for urban and rural roads (2008) Part 6, 1st edition, Ministry of housing, Utilities and 
urban development, Housing and building national research centre, Egypt. 

 
PWE644 اسم المقرر  تصميم وتحليل الرصف الصلب كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

المرور، طبقة التأساااااايس ، المناخ ، العمر   ح م وأحمال)  للرصااااااف الصاااااالي  اعتبارات التصااااااميم العامةمقدمة لتصااااااميم و حليل الرصااااااف الصاااااالي.  

ات التصاااااااميم.  وصااااااايف طبقة التأسااااااايس . اعتبارات لتصاااااااميم الرصاااااااف الصااااااالي  التصاااااااميمي ، الموثوقية ، عوامل أسرى(. استيار نوع الرصاااااااف ومب  

الرصاااف الصااالي. أنواع طرق  صاااميم و حليل  والتصاااميم.  صاااميم سااامك البالطة ال رساااانية.    واألسااااس المسااااعد   الترصااايف. استيار طبقة األسااااس

ي المسلحو 
ي سابق االجهاد.   صميم الفواصل. اعتبارات الكتف. أنشطة االنشاء. اعتبارات  صميم ساصة للرصف ال رسان 

  والرصف ال رسان 

References: 

• Delatte, N. J. (2014) Concrete Pavement Design, Construction, and Performance. Second Edition, 
CRC Press. 

• Egyptian code for urban and rural roads (2008) Part 6, 1st edition, Ministry of housing, Utilities and 
urban development, Housing and building national research centre, Egypt. 

 
PWE645 اسم المقرر  هندسة البنية التحتية واالدارة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

التحتية. فح  حالة البنية التحتية و قييمها. أنظمة البنية التحتية. دطار ومسااااااااااتويات ددارة البنية التحتية. بيانات ددارة البنية  مفاهيم أساااااااااااسااااااااااية.  

(. آليات  دهور الرصااااااف وأنواع العيوب.  طوير و طبيق مؤشر LOSأسذ عينات عشااااااوائية لفح  حالة البنية التحتية. مسااااااتوى صاااااايانة ال دمة )

ها عىلي ا  اذ القرار. (.  PCIحالة الرصااااف ) ائعة للرصااااف.  حليل  كلفة دورة الحياة لتقييم معال ات الصاااايانة والتأهيل الشاااا أنواع نماذج األداء و أثب 

ا ي يات الصيانة والتأهيل ا ي يات الصيانة والتأهيل البديلة.  حليل  كلفة دورة الحياة االحتمالية السب    . اسب 

References: 

• Haas R., Hudson W. R., Falls L. C. (2015) Pavement Asset Management. Wiley-Scrivener. 
 

PWE646 اسم المقرر  صيانة وإصالح الرصف  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي صاايانة الرصاايف وإعادة  أهيله. أنواع الرصااف. حرصاا البيانات ال اصااة بصاايانة الرصااف. عيوب الرصااف وأساابابها.  قييم الرصااف ك زء 
مقدمة ه 

ي عن طةيق استبار ات الرصااف غب  المتلفة. أنوا 
ع من عملية ددارة الرصااف الشاااملة.  قييم الرصااف باساات دام حرصاا حالة الرصااف. التقييم اإلنشااان 

الصاايانة وإعادة التأهيل. المعال ات السااطحية الشااائعة.  صااميم الطبقة الفوقية. التقنيات الحديثة إلصااالح الطرق وإعادة  أهيلها وإعادة  قنيات  

ي مكانه وانشاء طبقة سطحية دقيقة. معدات حديثة لصيانة الرصف
 انشاؤها مثل دعادة الرصف بالعمق كامال وإعادة التدوير عىلي البارد ه 

References: 

• Haas R., Hudson W. R., Falls L. C. (2015) Pavement Asset Management. Wiley-Scrivener. 

• AASHTO (2007) Maintenance Manual for Roadways and Bridges. AASHTO, Washington, D.C. 

• Egyptian code for urban and rural roads (2008) Part 10, 1st edition, Ministry of housing, Utilities 
and urban development, Housing and building national research centre, Egypt. 
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PWE647 ي لرصف المطارات كود المقرر
 اسم المقرر  التصميم االنشائ 

 معتمدةساعات  3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

ي لرصاااااااف المطارات 
ي للرصاااااااف    -المفاهيم األسااااااااساااااااية للتصاااااااميم اإلنشاااااااان 

بة  -سصاااااااائ  الطائرات و ركيبها المتعلق بالتصاااااااميم االنشاااااااان  فح  الب 

بة   -مواد دنشاااااااااء الرصااااااااف   -و قييمها   )طةيقة الطائرات المكافئة  FAA صااااااااميم الرصااااااااف المرن باساااااااات دام طةيقة   - أثب  الصااااااااقيع عىل مقاومة الب 

(  وطةيقة االن اكمي
ي    CBRطرق  صاميم الرصاف المرن األسرى مثل طةيقة   -هيار نتي ة التلف الب 

 صاميم الرصاف الصالي   -والتصاميم المرن الطبف 

 دنشاء الرصف وصيانته -الفواصل و باعد الفواصل  -باست دام  حليل ويست رد ونظةية العنا  المحدودة 

References: 

• Federal Aviation Administration (FAA) (2012) Airport Design, Advisory Circular AC 150/5300-13, 
Change 14, Washington, D.C. 

• Antonin Kazda, and Robert E. Caves (2015) Airport Design and Operation. 3rd edition, Emerald 
Group Publishing Limited. 

 
PWE648 ي هندسة الطرق والمطارات  كود المقرر

 
 اسم المقرر  موضوعات مختارة ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هندسة الطرق والمطارات 
 موضوعات معا ة م تارة ه 

References: 

• Mallick, R. B._ El-Korchi, T. (2018) Pavement Engineering - Principles and Practice, 2nd Edition, 
Taylor & Francis. 

• Egyptian code for urban and rural roads (2008) Parts 1-10, 1st edition, Ministry of housing, Utilities 
and urban development, Housing and building national research centre, Egypt. 

 
PWE651 المقرر اسم  نماذج تخطيط النقل الحض ري - المبادئ والتطبيقات كود المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

، دنتاج الرحالت وجذبها،  وزيااااع  ااااااااااااااااااا نماذج   طيط النقل الحضاااا  ي
الرحالت، استيار وساااايلة النقل، بناء شاااا رة أقل ري.  فاعل نقل اساااات دام األراض 

 مسار و  صي  المسار المحدد والغب  محدد بالسعة المرورية للطةيق، باست دام  حليل النماذج الت ميعية والم زأة

References: 

• 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. 
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PWE652 ي تخطيط النقل العام وعملياته ومراقبته كود المقرر
 
 اسم المقرر  التطورات ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي   طيط و صاااميم وتشاااغيل وإدارة أنظمة النقل العام يركز هذا المقرر الدراسي عىل اسااات دام التقنيات الكمية لتحليل وحل  
 
المشاااكالت الناشااائة ه

ية. تشااااااااامل الموضاااااااااوعات مقدمة عن وساااااااااائط النقل العام، و حليل أداء النقل، و حديد ح م األساااااااااطول و صاااااااااميم الطةيق؛  ي المناطق الحرصااااااااا 
 
ه

ي الساايطرة عىل عمليات النقل، والت طيط الموازي، وال دولة واإلرسااال للمركبات. يغطي 
 
ي  نشااأ ه

ا العديد من قضااايا نمذجة النقل الن 
ً
 المقرر أيضاا

ي  هاادف دا  عظيم كفاااءة نظااام النقاال وموثوقيتااه باااسااااااااااااااات اادام التقنيااات الحااديثااة مثاال أنظمااة  حااديااد المواقع 
أنظمااة النقاال العااام المتقاادمااة والن 

ونية، وعدادات الركاب التلقائية، وأنظمة مGPSالعالمية )  علومات الركاب قبل القيام بالرحلة وعىل الطةيق(، ودفع األجرة اإللكب 

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. 

 
PWE653 اسم المقرر  أساسيات نظرية تدفق المرور  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هذا المقرر  
ي صااااااااياغة واشااااااااتقاق و طبيق النظةيات ،  المروريالتدفق    نظةيةساااااااايتعلم الطالي اساااااااااساااااااايات  الدراسي ه 

يبحث هذا المقرر الدراسي ه 

ي التقاااطعااات)
ي يلزم  وقف حركااة المرور عناادهااا نتي ااة التحكم ه 

(، وكااذلااك interruptedالمر بطااة بتاادفق حركااة المرور عىل شااااااااااااااابكااات الطرق الن 

ية، ونماذج  تبع السااااايارات، والساااااالمة، (. تuninterruptedالطرق الشااااايعة ) شااااامل الموضاااااوعات سصاااااائ   دفق حركة المرور، والعوامل البشااااار

 والطاقة واالنبعاثات، و دفقات حركة المرور عند التقاطعات ذات اإلشااااااااارات الضااااااااوئية وغب  المتحكم فيها بةشااااااااارات مرور ضااااااااوئية. ساااااااايتم استبار 

 ة والمحاكاة. النماذج النظةية باست دام البيانات الميداني

References: 

• May, Adolf. Traffic flow fundamentals. 1990. 

• Gartner, Nathan H., Carrol Jl Messer, and Ajay Rathi. "Traffic flow theory-A state-of-the-art report: revised monograph 
on traffic flow theory." (2002). Available online: https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/35775/dot_35775_DS1.pdf 

 
PWE654 ي  كود المقرر

 اسم المقرر  نمذجة النقل واالقتصاد المكائ 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هذا المقرر ساااوف يتعلم الطالي أسااااسااايات نمذجة النقل واالقتصااااد  
ي ه 

، يركز هذا المقرر الدراسي عىل نمذجة عملية التفاعل االقتصاااادي المكان 

ي والنقل )
، و حليل األثر االقتصااااااادي للبنية التحتية للنقSETIالمكان  ي

ل. ( ألغراض التنبؤ بتدفق الشااااااحن، ونمذجة  فاعل النقل باساااااات دام األراض 

ي هذا المقرر المواصاااافات، والتقدير، والتحقق من الصااااحة، والمعايرة، و طبيق نماذج المدسالت والم رجات االقتصااااادية 
تشاااامل الموضااااوعات ه 

ي 
 القياسية، ونماذج التوازن العام المحسوبة المكانية، والنماذج القائمة عىل الوكيل للنقل واست دام األراض 
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PWE655 ي هندسة النقل كود المقرر

 اسم المقرر   طبيقات الحاسوب ه 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الكليةالدرجات  100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى

ي   طيط و صااااميم وتشااااغيل وإدارة أنظم 
 
ا المساااات دمة ه

ً
ة يركز هذا المقرر عىل األساااااساااايات الكامنة وراء بعا حزم برامج الكمبيو ر األكب  شاااايوع

(. تشامل الموضاوعات  حسا    اإلشاارات والتقييم عىل PTV Vissim and PTV Visum, Trafficware Synchro, SUMOالنقل  مثل )

مقاييس الزمانية المكانية، والتنبؤ بتدفقات حركة المرور وح م الركاب لكل من الت طيط طويل المدى وقصاااااااااب  المدى، مساااااااااتويات م تلفة من ال

 ومحاكاة أنظمة المرور وأنظمة النقل العام، و صميم و قييم أنظمة النقل الذكية. 

References: 

• Barcelo J. Fundamentals of Traffic Simulation. Simulation 2010;145:399–430. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-
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PWE656 اسم المقرر  نظم المعلومات ال غرافية لهندسة النقل كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي  طبيقات هندسااااااااااة النقل الم تلفة، يقدم هذا المقرر نظرة عامة عىل 
ي هذا المقرر ساااااااااايتعلم الطالي اساااااااااااساااااااااايات نظم المعلومات ال غرافية ه 

ه 

لت طيط ( ذات الصلة  GIS(.  طبيقات و قنيات نظم المعلومات ال غرافية )GISالمفاهيم األساسية وطرق و قنيات نظم المعلومات ال غرافية )

ة عملية مع برامج نظم المعلومات ال غرافية  وع نظم المعلومات ال غرافية. سبر و صاااااميم وتشاااااغيل وصااااايانة أنظمة هندساااااة النقل.  صاااااميم مشااااار

ي   ص  هندسة النقل
 وأمثلة / دراسات حالة ه 

References: 

• Thill, Jean-Claude, ed. Geographic information systems in transportation research. New York: Pergamon, 2000. 
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PWE657 اسم المقرر  السعة المرورية للسكة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هذا المقرر ، 
ي ه 

ا قياس و حليل و حسااااااا    والتحكم ه 
ً
سااااااايتعلم الطالب أسااااااااسااااااايات حسااااااااب الساااااااعة المرورية مساااااااار الساااااااكك الحديدية ، و حديد

ح لمحة عامة عن مفهوم السااااعة و حدي قدرة السااااكك الحديدية .اساااات دام السااااعة المرورية لمسااااار السااااكك الحديدية يتم  ناول المناهج  . م شر

ي أربااع فئات: الطرق التحليلية ،  .السااااكك الحديدية  السااااابقة لتعةيف و حليل مفهوم سااااعة
سااااتتم دراسااااة الطرق الحالية لتقدير اساااات دام السااااعة ه 
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ي  ؤثر عىل اسااااتغالل القدرات .والنماذج المعيارية ، والتحساااا    والمحاكاة
،  حليل الشاااابكة .العوامل الم تلفة الن  ي

محاكاة  .ال دولة وال دول الزمن 

 .كمبيو ر طبيقات ال .ال طوط والشبكات
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PWE658 ي التفريعات كود المقرر

 
 اسم المقرر  التكنولوجيا الحديثة ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هذا المقرر سااايتعلم  
 
ي م ال  فةيعات الساااكة الحديدية،ه

 
ي ه الطرق والوساااائل  األنواع الم تلفة للتفةيعات،  الطالي اسااااسااايات التطور التكنولوجر

الحديثة لتأم    وتشاااااااااااااغيل الحركة عىل التفةيعات و قاطعات ال طوط الحديدية مع الطرق و صاااااااااااااميم المزلقانات ومواصااااااااااااافا ها، تشاااااااااااااغيل كباري 

ي  فةيعات القطارات السااااكك الحديدية المتحركة وأسااااال
 
يي  أمينها. التصااااميم الهندسي للتفةيعات عىل للقطارات الشاااايعة، التكنولوجيا الحديثة ه

 الشيعة، العوامل األساسية لتنفيذ  فةيعات ناجحة ل طوط القطارات الشيعة. 

References: 
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Association, (2017). 

 
PWE659 اسم المقرر  الدراسات المتقدمة إلشارات السكك الحديدية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هذا المقرر سايتعلم الطالي اسااسايات  
ي  ه   ألنظمةالساكك الحديدية، ومحتويات المقرر تشاتمل عىل: االنزاع الم تلفة   إلشااراتالتطور التكنولوجر

و األنفاق، دشاااااارات كابينة الساااااائق، التحكم ا  لمركزي دشاااااارات البلون ،و اإلشاااااارات الضاااااوئية واألو وما يكية لتأم    الحركة عىل سطوط الطواا ومب 

ي القطارات، ن
ظام تشاااغيل القطا رات عن طةيق االساااتشاااعار عن بعد،  أثب  نظم اإلشاااارات عىل كفاءة واألو وما ي ي وأسااااليي التحكم األو وما ي ي ه 

ي األنظمة المتقدمة  إلشااااااارات السااااااكك 
التشااااااغيل لكل من ال طوط والعةبات والمحطات، باإلضااااااافة اا اساااااات دام  كنولوجيا األقمار الصااااااناعية ه 

 الحديدية. 

References: 

- Pachl, J.: Railway Signalling Principles. Braunschweig, 2020 
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PWE661 ي تخطيط محطات السكك الحديدية  كود المقرر

 
 اسم المقرر  الساليب الحديثة ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هذا المقرر ساايتعلم الطالي اساااساايات   طيط محطات السااكك الحديدية، ويشاامل المقرر دراسااة  
المتطلبات المعمارية وال مالية والتشااغيلية ه 

ي  ساااااياجي والدوران والوصاااااالت ، المحطة كمعلم  واإلدارية للمحطات، المسااااااحات واالضااااااءة والتهوية ،   ، موقع ، المحطة كمحفز للت ديد الحرصااااا 
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  طيطها وعنا ها، محطات البضاااائع وأوناش الشاااحن والتفةيااااا، أحواش القاطرات و وضااايي العةبات والفرز والتساااتيف والتشاااغيل المحطات و 

و األنفاق، باإلضافة اا   طيط المحطات النهائية.   اآلاي لها، أساليي رفع كفاءة المحطات الطواا ومب 
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PWE662 اسم المقرر  أنظمة نقل البضائع بالسكك الحديدية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي نقل البضاااائ 
 
ي يتم فيها اسااات دام الساااكك الحديدية والقطارات ه

ي هذا المقرر سااايتعلم الطالي اسااااسااايات نقل البضاااائع بالساااكك الحديدية والن 
 
ع ه

دور نظم نقل البضاااائع، أنواع البضاااائع، سااالسااالة النقل، أنواع قطارات البضاااائع، قضاااية   طيط نقل البضاااائع، أحواش الفرز، بدال من األشااا اص. 

ي ددارةالنقا 
 ل باالحااوياات، محطاات الحااوياات الاداسلياة، أنظماة المنااولاة، معادات المنااولاة، طرائق الت زين، نظم نقال البضاااااااااااااااائع، األنظماة الاذكياة ه 

 نقل البضائع بالسكك الحديدية. 
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PWE663 المقرر اسم  حلقة بحث كود المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 4 1 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  مناقشة م   تحريريمتحان ا أعمال البر  

 درجات المقرر
30 - 70 - 

 المحتوى 

ي هندسة األشغال العامة. 
ي أي   ص  ذي الصلة ه 

ي أو دراسة بحثية أو معملية ه 
وع بحن   مشر

 

 (700)المستوى 

PWE 721 ي الجيوماتكس العدديالتحليل  كود المقرر
 
ف  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي علم المثلثات الكروية ، حل  -طرق االسااتنباط   –االسااتنباط 
ورة التحول ، مقدمة ه  ي األبعاد ، أغراض و  

ي األبعاد وثالن 
التحويل ثنان 

ة والمشاكلة العكساية ، جبر المصافوفات   ، حل المعادالت ال طية ومقلوب المصافوفة ، التفاضال   وانعكاس المصافوفةالمشاكلة المباشر
ي علم المثلثات  .ساااااااالساااااااالة  ايلور ،  حليل االنحدار ، المفاهيم اإلحصااااااااائية واالستبارات اإلحصااااااااائية .لرقمي العددي والتكامل ا

، مقدمة ه 
ة ومعكوسة ، حل المعادالت ال طية   الكروية ، حل مشكلة مباشر

References: 
- Merrin, Jack, " Introduction to error analysis : the science of measurements, uncertainties, and data analysis 
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PWE 722 يقية وديناميكية سطح الرض المتقدمة  كود المقرر  اسم المقرر  جيوفبر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ياء ي ال يوفب  
 
يائية لمواد األرض والعمليات الديناميكية لألرض .مقدمة ه ي دراسااااااة ال صااااااائ  الفب  

 
المرونة ، شااااااكل األرض ،  .المبادئ األساااااااسااااااية ه

ا هاا الزمنياة ، المغنااطيساااااااااااااااياة ، الماد وال زر ، دوران األرض وا  ااههاا ، الوقات ، انثنااء األل واح ، االر اداد هيكال األرض وعلم الزالزل ، ال ااذبياة و غب 

ي ال يودين .لل يوديسااااايا الحركية  ال ليدي ، االن راف القاري ، طرق المراقبة ال يوديساااااية للدي
 
أنواع حدود  .اميكا و كتونية الصااااافائحمقدمة ه

 .الصفائح التكتونية وديناميكا الوشاح .الصفائح ، التقاطعات الثالثية ، أعمدة أويلر ، الصفائح التكتونية عىل الكرة
References: 
- Karl Seibert ,“Advanced and Applied Geophysics ”, 2015. 
- Khan, Amir, Deschamps andFrédéric , “The Earth's Heterogeneous Mantle” A Geophysical, Geodynamical, 

and Geochemical Perspective, 2015 

 

PWE 723 ات الجوية عل نظم المالحة باستخدام القمار الصناعية كود المقرر  اسم المقرر  التأثبر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي الطبقات القةيبة والبعيدة من   -مقدمة عن النظام العالم لتحديد المواقع  
النواج النظةية والمرصاااااااااااااااودة النتشاااااااااااااااار موجات الراديو ه 

كب   عىل   
ي دشااارات النظام العالم  لألقمار الصااناعية   L-bandاألرض مع الب 

يقية   –أساااساايات اإلمتصاااص واإلنكسااار   –ه  ال واص الفب  
 أثب   لك العوامل وطرق التقةيي بالنسااابة لتطبيقات المالحة باألقمار الصاااناعية  –ار ومؤثرات الغالف ال وى  وصااافات وساااط اإلنتشااا 

 .GNSS حليل اشارات  مبادئ و طبيقات ظاهرة اإلستتار. است راج بيانات الغالف ال وى من –
. 

References: 
- Leick, Alfred; Rapoport, Lev; Tatarnikov, Dmitry, " GPS Satellite Surveying ", Wiley ,2015. 
- Rustam B. Rustamov and A.M. Hashimov, “Multifunctional Operation and Application of GPS”,2018. 

 

PWE 724 ي المساحة التصويرية كود المقرر
 
 اسم المقرر  مواضيع متقدمة ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ا ، ومعايرة النظام ، والدقة ، ؛ أنظمة التصااااااااوير الرقمي   لرساااااااام ال ودةومراقبة   ضاااااااامان ال ودة ال رائط التصااااااااويةية:  كوين الرحلة ، ومعايرة الكامب 

ات متعددة الرؤوس ، والماسااااااحات الضااااااوئية ات ذات اإلطار ، والكامب  دنشاااااااء ال رائط ببيانات م معة من   –  ال ويالتثليث    الحديثة: الكامب 
دور  –الرقمية والصااور العمودية(   االر فاعاتمنت ات المساااحة ال وية )نماذج    –شااعرات المتعددة  بالمساات   ال ويالتثليث    –الفضاااء  

ي عمليات المسااااااااحة ال وية  
ي عمليات التوجيه الم تلفة.   اسااااااات دام –العنا  ه 

رسااااااام  .شااااااابكات الطرق المرفوعة بالمالحة األرضاااااااية ه 
المنت ات التصااااااويةية  .(الصااااااور ال وية واألقمار الصااااااناعية مع بيانات المالحة  التثليث ال وي متعدد المسااااااتشااااااعرات )دمج .ال رائط من الفضاااااااء

ي  م التقاطها بواسااااطة أنظمة  .رثو()نماذج االر فاعات الرقمية ، صااااور أو 
ي عمليات القياس التصااااويري ، باساااات دام شاااابكة الطرق الن 

دور المعالم ه 
ي دجراءات التوجيه الم تلفة

 .المالحة األرضية ه 
References: 
- Riccardo Salviniand Francesco Mancin,   “Applications of Photogrammetry for Environmental 

Research”,2020 
- Elements of Photogrammetry with Application in GIS, by Paul R Wolf, Bon A DeWitt, and Benjamin 

EWilkinson, 4th ed, McGraw-Hill Education, 2015. 

 
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Karl+Seibert&text=Karl+Seibert&sort=relevancerank&search-alias=books
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PWE 725 اسم المقرر  الجيوديسيا الطبيعية المتقدمة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي  حاديد ال يود  
 
م اال ال ااذبياة العاالمية  .م اال ال ااذبياة ، الم اال الطبياي والم اال الشااااااااااااااااذ لألرض -وقانون ال ااذبياة ومعاادلة البالس مقادمة ه

 طبيقات  .مع نماذج ال اذبية العالمية ساااااتوكس من صااااايغة  مزيااااجو   المتكاملةبواساااااون   ، صااااايغة ساااااتوكس صااااايغة .والتوساااااعات التوافقية الكروية
طرق  حاادياد  . يود ، و قاادير االنحراف ، وقياااس االر فاااع عبر األقمااار الصاااااااااااااااناااعيااة وقياااس ال اااذبيااة وقياااس التاادرجللتنبؤ بااال اااذبيااة ، و حااديااد ال

 عىل بيانات القمر الصاااااااااااااااناعي  .ال يود / شااااااااااااااابه الموجة بناءأل عىل البيانات األرضاااااااااااااااية
 طبيقات التنبؤ   .طرق  حديد ال يود / شااااااااااااااابه المنحرفة بناءأل

  من ال و واالر فاع قةير وقياس ال اذبية  – حديد ال يوئيد  –بال اذبية 
.  

References: 
- Soňa Molčíková, Viera Hurčíková, and Peter Blišt'an, "Advances and Trends in Geodesy, Cartography and 

Geoinformatics", 2020. 
- Willi Freeden, M. Zuhair Nashed, " Handbook of Mathematical Geodesy: Functional Analytic and Potential 

Theoretic Methods ", Birkhäuser, 2018. 

 

PWE 726 اسم المقرر  نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

أدوات نظم المعلومات   .أدوات نظم المعلومات ال غرافية للتحةير والمعال ة ال غرافية والتحليل -مقدمة لنظم المعلومات ال غرافية المكانية
ي ،  
اكي ،   ميع ونمذجة وعرض البيانات  ، دسقاطات ال ةيطة ، البيانات ال يوديسية ، اإلسناد ال غراه  صميم  ال غرافية للتعميم و حليل الب 

ي ، نمذجة   وإدارة قواعد البيانات ، لغة االستعالم ، التحوالت الهندسية ،  حليل بيانات المت هات ،  حليل البيانات النقطية 
، االستيفاء المكان 

ي ،  حليل المسار والشبكة
النمذجة السطحية واإلحصاءات المكانية و صور   . .و حليل التضاريس ، نموذج بيانات الشبكة غب  المنتظمة الثالن 

 .البيانات
 

References: 

- Elements of Photogrammetry with Application in GIS, by Paul R Wolf, Bon A DeWitt, and Benjamin 
EWilkinson, 4th ed, McGraw-Hill Education, 2015. 

- Michael J. de Smith,Michael F. Goodchild,Paul A. Longley. Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to 
Principles, Techniques and Software Tools,2015. 

 

PWE 727 اسم المقرر  الفلك الجيوديس  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

نظام  -حركات األجرام الساااااااااااااماوية    -بداية الكون   -الكواكي والن وم والم رات والكون   -نشااااااااااااااة الكون وحركة األجساااااااااااااام  -مقدمة عن الفلك  
حركة  -مفهوم الزمن   -مثلث كروي   -التقاويم    -الشمس ودورهم المداري  شكل مدارات الكواكي والعالقة ب    بعدهم عن    -اإلحداثيات السماوية  

المواقيت   –وال ساااوف الكساااوف وال ساااوف وكيفية حدوثهما وانواع الكساااوف   –نظم اإلحداثيات الفلكية    -. حديد الموقع  -الشااامس 
  .حساب الموضع –حركة الشمس  –المثلث الكرى و طبيقا ه –
 

References: 
- DK “The Astronomy Book: Big Ideas Simply Explained”,2017 
- Paul Murdin, “Discovering the Universe: The Story of Astronomy”, 2015. 

 

https://www.amazon.com/DK/e/B072JMLPDS/ref=dp_byline_cont_book_1
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PWE731 اسم المقرر  إعادة استخدام مياه الرصف الصحي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي الدورة  
الهيدرولوجية ، و طبيقات دعادة اساات دام مياه الرصاف معال ة المياه العادمة وإعادة اساات دامها ، ودور دعادة  دوير المياه ه 

ي  قييم الم اطر ، و قنيات اساتصاالح المياه ، و قنيات 
ي دعادة اسات دام المياه ، ومقدمة ه 

الصاحي ، الصاحة العامة والقضاايا البيئية ه 
غب   قليدية، و  زين المياه المستصلحة دزالة الملوثات من المياه ، وم ططات  دفق العمليات الستصالح المياه  وعملية المعال ة ال

، وإعادة اساااات دام المياه الصااااناعية ، وإعادة  غذية المياه ال وفية بالمياه المسااااتصاااالحة ، و قييم جودة مياه الري ، وإعادة اساااات دام 
ة والم ططة ، وإعادة است دام المياه المعال ة للري ب غب  المباشر  .مياه الشر

References: 
- Loucks, D. P., & van Beek, E. (2017). Water quality modeling and prediction. In Water Resource Systems Planning and 

Management (pp. 417-467). Springer, Cham. 

 
PWE732 اسم المقرر  نماذج جودة المياه  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

هنادساااااااااااااااة جودة الميااه، حركياة التفااعال ،  فااعالت الادرجاة األوا ،  فااعالت الادرجاة الثاانياة ،  وازن الكتلاة ، حااالت االساااااااااااااااتقرار وزمن 
المساااااااااااااااتقرة ووقت االسااااااااااااااات ابة ، أنظمة التغذية األمامية للمفاعالت ، أنظمة التغذية ال لفية للمفاعالت ، االسااااااااااااااات ابة ، الحالة غب  

ي ، المصااااطلحات الحركية ، معدل نمو الكتلة الحيوية   DO، نمذجة  BODنمذجة ،حركية الكائنات الدقيقة ، حركيات النمو الميكرونر
م يات المست دم ي والطاقة ، البر ي نمذجة جودة المياه، النمو البكتب 
 .ة ه 

References: 
- Steven C. Chapra, " Surface water-Quality modeling", 2nd  Edition, Wave land press, Inc., 2008 

 
PWE733 اسم المقرر  معالجة متقدمة لمياه الرصف  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

الحاجة دا معال ة المياه المتقدمة ، التقنيات المسااااااات دمة للمعال ة المتقدمة ،  صااااااانيف التقنيات ، دزالة المواد الصااااااالبة العضاااااااوية 
استيار  والغب  عضاوية الغروية والمعلقة ، دزالة المواد العضاوية الذائبة ، دزالة المواد غب  العضاوية الذائبة ، دزالة المكونات البيولوجية ،

شااااااايح  الع شااااااايح العميق ، الب  از ، المعال ة الساااااااطحي ملية ، الب  ، المرشاااااااحات القرصاااااااية ، مرشاااااااحات قرص الوساااااااائط القماشاااااااية ، االمب  
شااايح   االغشاااية ،   ةيد الغاز ،  حليل   ةيد الغاز ،  صاااميم أبراج الت ةيد ، التبادل   مباسااات داباسااات دام الكةبون النشاااط ، عملية الب 

ي ، عمليات األكسدة 
 .المتقدمة ، التطبيقات ، مشاكل التشغيل ، التقطب  ،  طبيقات استصالح المياهاأليون 

References: 
- Sher, F., Hanif, K., Iqbal, S. Z., & Imran, M. (2020). Implications of advanced wastewater treatment: 

Electrocoagulation and electroflocculation of effluent discharged from a wastewater treatment plant. Journal of 
Water Process Engineering, 33, 101101. 

- Mohamad, S., Fares, A., Judd, S., Bhosale, R., Kumar, A., Gosh, U., & Khreisheh, M. (2017, May). Advanced wastewater 
treatment using microalgae: effect of temperature on removal of nutrients and organic carbon. In IOP Conference 
Series: Earth and Environmental Science (Vol. 67, p. 012032). IOP Publishing.. 
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PWE734 ي المياه كود المقرر  اسم المقرر     ميكروبيولوجر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ياااا ، البر وزوا، الطحاااالاااي ، الفطةياااات  ي الميااااه )البكتب 
مكوناااات وبنااااء ال الياااا الحياااة ، تسااااااااااااااامياااة و قسااااااااااااااايم الكاااائناااات الحياااة الااادقيقاااة ه 

ي المياه، االد
ي المياه ، طرق  قدير الدالئل البيولوجية ه 

وساااااااات، الدوالبيات، الديدان( ،  كاثر ونمو الكائنات الحية الدقيقة ه  وات ،الفب 
ي واالجهزة  

يولوجياة للميااه، الطرق البيولوجياة للتعرف عىل وقيااس  ركب   الكاائناات الحياة الادقيقاة ه  ي التحليالت البكتب 
المسااااااااااااااات ادماة ه 

 .المياه ، الصفات البيولوجية للمياه، أعداد التقارير والتعليق عليها
 References: 
- Yates, M. V. (2016). Drinking Water Microbiology. Manual of Environmental Microbiology, 3-1. 

 
PWE735 اسم المقرر  عمليات التعقيم كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي 
متطلبات االنظمة لتطهب  المياه ، نظةية التطهب  ، سصاائ  المطهر المثااي ، طرق ووساائل التطهب  ، آليات المطهرات ، العوامل الن 
ي منت ااات 

 ؤثر عىل عماال المطهرات ، التطهب  بااالكلور ، سصااااااااااااااااائ  مركبااات الكلور ، نمااذجااة عمليااة  طهب  الكلور ،  كوين والتحكم ه 
ي أكساااااااااااايد الكلور ، دزالة الكلور ،  صااااااااااااميم وحدات الكلور وإزالة التطهب  الثانوية ،  

اآلثار البيئية للمنت ات الثانوية للتطهب  ، التطهب  بثان 
ي ال رعات ، وحدات   زين الكلورة ، التطهب  باألوزون ،  صااميم الكلور ، التطهب  باألشااعة فوق البنفساا ية ، مقارنة 

الكلور ، التحكم ه 
 .البدائل

 References: 
- Gassie, L. W., & Englehardt, J. D. (2017). Advanced oxidation and disinfection processes for onsite net-zero greywater 

reuse: A review. Water research, 125, 384-399. 

 
PWE736 ي الهندسة الصحية  كود المقرر

 
 اسم المقرر  موضوعات متقدمة ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي الهندسة الصحية. 
 موضوعات متقدمة م تارة ه 

References: 

- Patwardhan, A. D. (2017). Industrial wastewater treatment. PHI Learning Pvt. Ltd.. 

 
PWE741 ي هندسة الطرق  كود المقرر

 
 اسم المقرر  تطبيقات إحصائية ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

نمذجة  –مفاهيم االحتماالت الس    اس    ية   -مقدمة وطريقة أخذ العينات   -(  تص    ويريةتحليل البيانات )الطرق الرقمية وال -مفاهيم أس    اس    ية  
ات العش    وائية والتوزيعات المنفص    لة وخص    ائص    ها  -الاليقير    تقدير النموذج  -التوزيعات االحتمالية المس    تمرة   -س    الس    ل ماركوف  -المتغبر

ة   -ختباره  وا ة  -اختبارات الفروض للعينة الكببر ات الثقة بناًء عل المتوس    طات والوس    يطات   –اختبارات الفروض للعينة الص    غبر لتقدير وفبر
ات    -تص     ميم التجارب    -أو ويلكوكس     ون  ( والتحليل متعدد المتغبر تقنيات  -طرق االنحدار )االنحدار الخطي البس     يط والمتعدد ولبر الخطي

  التطبيقات –للتصميم المحاكاة 

 
 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: قسم هندسة األشغال العامة  ي عشر
 330 الباب الثان 

  

References: 

• Witte R. S., and Witte J. S. (2017) Statistics. 11th ed., Wiley. 
 

PWE742 اسم المقرر  تصميم هندسي متقدم  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م أعمال   البر تحريريامتحان    

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي التص  ميم الهندسي للطرق  
 
س  عة الطرق  -خص  ائص الس  يارة    -لرص  ف  العالمات الرض  ية لو و   عالمات المروريةإش  ارات المرور و وال -مقدمة ف

ض          وابط تص          ميم  -  الحرة  و والطرق الش          يعة. تص          ميم التقاطعات والتقاطعات  حرةللطرق متعددة المس          ارات و والمس          ارين و والطرق ال
تص       ميم المنحدرات  -  (loopsدورانات )عل المنحدرات وال  رعة                      حارات التهدئة وزيادة الس          –التقاطعات وتص       ميم نص       ف قطر الدوران 

ي التص ميم الهندسي    تياجات الخاص ةذوي االحمتطلبات   -الدراجات ومتطلباتها   س اراتم  -متطلبات المش اة   - دوراناتوال
 
 انتظار دراس ات   -ف

 التصميم مع مراعاة البيئة - رصفخطوط المرافق تحت ال -الطريق  رمح -اإلضاءة  -الرصفة  -السيارات 
References: 

• American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) (2018) A Policy on 
Geometric Design of Highways and Streets. 7th ed. AASHTO, Washington, D.C. 

• Egyptian code for urban and rural roads (2008) Part 3, 1st edition, Ministry of housing, Utilities 
and urban development, Housing and building national research centre, Egypt. 

 
PWE743 اسم المقرر  الميكانيكا الدقيقة لمواد الرصف كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي الميكانيكا الدقيقة لمواد الخرس       انة  
 
المواد المركبة. نمذجة س       لون المرونة   ظريهنتوص       يف وتحليل مواد الس       فلت.    . اإلس       فلتيةمقدمة ف
ي   ي الض    غط للخرس    انة الس    فلتية.  المتباين  اللزوجر

 
ي الض    غط. ف

 
ي الض    غط. الهبوط الدائم للخلطات الس    فلتية ف

 
كش     الخلطات الس    فلتية ف

  من أعلي لس    فل.  مواد الجس    يمية الس    منتية.  نمذجة التلف لل
ش    به الحتكان بير  الحبيبات الالحبيبات وا  االجهادات بير  نموذج أداء الش    ر

و  والطاقة الس    طحية.   ي الخرس    انة الس    فلتية. ميكانيكا عالج الش    ر
 
. معايبر اللدونة ف ي الخلطات الس    فلتية. اس    تاتيمي

 
و  ف قياس عالج الش    ر

ي الخرسانة السفلتيةت
 
 وصيف االنهيار نتيجة الشد ف

References: 

• Kim R. Y. (2014) Asphalt Pavements. Taylor & Francis. 

• Huang, S. and Benedetto, H. (2015) Advances in Asphalt Materials Road and Pavement 
Construction. Woodhead Publishing, Elsevier. 

 
PWE744  اسم المقرر  تصميم نظم الرصف  المقرركود 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي تؤثر علي معاير المرونة المحس  وب بالراجع. إعادة حس  اب خص  ائص طبقات الرص  ف.  تعريفات ومفهوم تص  ميم نظم الرص  ف.  
العوامل الثر

ي مواد الرص  ف المرن.  
 
ي تؤثر علي التنبؤ بالهبوط الدائم.   التنبؤ بالهبوط الدائم ف

ة عل التخدد. حس  اب كرر المت  المرور   آثار احمالالعوامل الثر
و  الدقيقة و   ميكانيكا  ازات الكتلة باثارة طريقة  الكش   . الش   ر العالج. خش   ونة الطريق. ديناميكية الس   يارة عل س   طح الطريق المض   غوط. اهبر 

ي الرصف الصلب
 
و  االنعكاسية. آلية الفوران ف  القاعدة. نماذج للتنبؤ للشر

References: 

• Delatte, N. J. (2014) Concrete Pavement Design, Construction, and Performance. Second Edition, 
CRC Press. 
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• Mallick, R. B._ El-Korchi, T. (2018) Pavement Engineering - Principles and Practice, 2nd Edition, 
Taylor & Francis. 

 
PWE745 اسم المقرر  التصميم والتحليل المتقدم للرصف  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ريبية جطرق تص   ميم الرص   ف التمقدمة عن التص   ميم والتحليل المتقدم للرص   ف. أنواع طرق التص   ميم المتقدمة للرص   ف المرن والص   لب.  
ي تؤثر عل أداء الرص ف. القيم المناس بة لمدخالت التص ميم -والتجريبية

ات الداء الرئيس ية للرص ف. العوامل الرئيس ية الثر الميكانيكية. مؤشر
بة والمواد. تص            ميم الرص            ف المرن والص            لب للطرق باس            تخدام اإلجراءات خص            ائص  المرور و وأحمال  المناخية والموثوقية وحركة  البر

وع لطريق معير  والدوات   الحسابية الشائعة. تطوير وتقييم تصاميم الرصف البديلة لي مشر

References: 

• AASHTO (2008) Mechanistic–Empirical Pavement Design Guide. AASHTO, Washington, D.C. 

• Das, A. (2014) Analysis of Pavement Structures. CRC Press. 
 

PWE746 اسم المقرر  انتاج الطاقة من رصف الطرق  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ض غطيةو كهروحرارية و طرق أخرى(. انتاج و خرس انة أس فلتية متعدد الوئائف )كهر تص ميم  تعريف وفلس فة انتاج الطاقة من رص ف الطرق.  
. انتاج الطاقة من الرص    فالمرن  الطاقة الحرارية من الرص    ف ي باس    تخدام مواد بلورية كهربائية أحادية   المرن  . انتاج الطاقة عبر التأثبر الكهرئر

الرص    ف الناجم عن حركة المرور. نظام انتاج الطاقة الكهروحرارية عبر   هبوطية متناهية الص    غر. انتاج الطاقة الكهروض    غطية من ومواد ذك 
ية )المفهوم والس    باب والتلطيف والمواد والعالقة بير  الخص    ائص الحرارية اإلس    فلتية وجزيرة   هيكل الرص    ف المرن. جزيرة الحرارة الحرص     

ية(.   الحرارة الحرص 

References: 

• Pacheco-Torgal F., Amirkhanian S., Wang H., and Schlangen E. (2020) Eco-Efficient Pavement 
Construction Materials. Woodhead Publishing, Elsevier. 

 
PWE747 بة االنتفاخية كود المقرر  اسم المقرر  أساسيات البر

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

بة.   بة الغبر مش       بعة. مفاهيم أس       اس       ية لميكانيكا البر
ي البر

 
نظرية االس       تمرارية للخلطات. التوص       يل الهيدروليمي )النفاذية(. حاالت اإلجهاد ف

بة الغبر مش     بعة. 
ي حجم البر

 
بة الجافة. التغبر ف ي البر

 
بة. التوتر الس     دجي نتيجة الخاص     ية الش     عرية ف ي البر

 
مفهوم وانواع الخاص     ية الش     عرية ف

بة.   بة. قياس س          حب البر بة.  العس          حب البر بة. االنكماش واالنتفاش للبر ي تؤثر علي س          حب البر
بة الغبر مش          بعة. الهبوط وامل الثر

زحف البر
بة االنتف ي البر

 
بة. انتشار الماء ف بة الغبر مشبعة. تبادل الرطوبة عل سطح البر

بة الغبر مشبعة. الخواص الحرارية للبر
ي البر

 
 اخيةالدائم ف

References: 

• McCarthy, D. F. (2014) Essentials of soil mechanics and foundations: basic geotechnics. 7th 
edition, Pearson. 

• Smith, I. (2014) Smith's Elements of Soil Mechanics, 9th Edition. Wiley. 
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PWE748 ي هندسة الطرق والمطارات كود المقرر
 
 اسم المقرر  موضوعات متقدمة ف

 معتمدةساعات  3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هندسة الطرق والمطارات 
 
 موضوعات معاضة يتم تحديدها ف

References: 

• Kim R. Y. (2014) Asphalt Pavements. Taylor & Francis. 

• Mallick, R. B._ El-Korchi, T. (2018) Pavement Engineering - Principles and Practice, 2nd Edition, Taylor & Francis. 

• Das, A. (2014) Analysis of Pavement Structures. CRC Press. 

 
PWE751 اسم المقرر  تحليل السالمة المرورية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي هااذا الم ااال. تشاااااااااااااااماال 
 لعمليااة ددارة الساااااااااااااااالمااة المروريااة مع م موعااة متنوعااة من األدوات المسااااااااااااااات اادمااة.  ه 

ً
يقاادم هااذا المقرر فهمااا

ي  طوير و قييم التدابب  المضاااادة؛ طرق  حديد العنا  ال طرة؛ ساااالمة 
الموضاااوعات: نماذج احتمالية وقوع حادث.  قدير الساااالمة ه 

ي حركة المرور؛ ساالمة الساائق والمشااة مرافق الطرق: التقاطعات والط
رق وجواني الطرق ومعابر الساكك الحديدية وعنا  التحكم ه 

ي الحوادث 
ية.  دقيقات الساالمة ساالمة السايارة، الميكانيكا الحيوية ل صاابات. التحقيق ه  والدراجات؛  طبيقات مبادئ العوامل البشار

 متعدد الت صصات
References: 

• Evans, Leonard. Traffic safety. 2004. 

• Hauer, Ezra. The art of regression modeling in road safety. New York: Springer, 2015. 

• Hauer, Ezra. Observational Before-After Studies in Road Safety: Estimating the Effect of Highway and Traffic 
Engineering Measures on Road Safety. Oxford, U.K.: Pergamon Press, Elsevier Science Ltd.; 1997. 

 
PWE752 اسم المقرر  عمليات المرور وإدارتها  كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ية. وتشااااااامل الموضاااااااوعات:  حليل الساااااااعة المرورية.  يقدم هذا المقرر موضاااااااوعات  تعلق بةدارة االزدحام عىل شااااااابكات الطرق الحرصااااااا 
( والعشااااااااااوائية لساااااااااالون المرور؛ نماذج   صااااااااااي  حركة المرور؛ الكشااااااااااف عن الحوادث وإدار ها؛ deterministicالنماذج المحددة )
ي مداسل 

يانية؛  طبيقات أنظمة ramp meteringالطرق الشاااااااايعة )التحكم ه  (  وقيت اإلشااااااااارات الضااااااااوئية للشاااااااابكات والطرق الشاااااااار
باإلضااااااااااااافة دا ذلك ، فهذا المقرر ساااااااااااايغط مبادئ  دفق حركة المرور ، و حليل السااااااااااااعة المرورية عىل  .النقل الذكية. ددارة الطلي عىل النقل
ي المو 

ية ، و حساااااا    الشاااااابكة ، ونماذج الطرق، وعمليات المرور وإدار ها ه  ي التقاطعات ، و حليل السااااااعة المرورية للشااااااوارع الحرصاااااا 
قع ، والتحكم ه 

 .المحاكاة ، وال واني األسرى إلدارة حركة المرور و حليل السعات المرورية. 

References: 

• Persaud, B. CV8401 TRAFFIC OPERATIONS & MANAGEMENT, course notes. Ryerson Multiprint, 2020 

• Canadian Capacity Guide for Signalized Intersections 2008 

• Roess, R. P., E. S. Prassas, and W. R. McShane. Traffic Engineering, Fourth Edition. International Edition, Pearson (2011) 

• Transportation Research Board (TRB) (2016-10-24). "Highway Capacity Manual, Sixth Edition: A Guide for Multimodal 
Mobility Analysis 
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PWE753 ي كود المقرر  اسم المقرر  أنظمة النقل الحرص 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي يوجهها صااااااااااااااانعو القرار للبنية التحتية 
يتناول هذا المقرر الدراسي أساااااااااااااااليي التحساااااااااااااا    والمحاكاة لحل المشااااااااااااااكالت اللوجسااااااااااااااتية الن 

ي ذلاك أنظماة النقال 
ياة، بماا ه  العاام وعملياات الشاااااااااااااااحن للميال األسب  ودينااميكياات المرور واالسااااااااااااااات ااباة للطوارئ. يركز المقرر الحرصااااااااااااااا 

ي كل مكان. تشمل 
 العااي والبيانات ه 

ية معقدة يسبي كثافة السكان وعدم اليق    ي بيئة حرص 
ا ي يات ه  الدراسي عىل طرق  قييم االسب 

عب  االزدحام، واللوجساااااتيات اإلنساااااانية. من المتوقع بعد االنتهاء من التطبيقات  صاااااميم شااااابكة النقل، ومشااااااكل موقع المنشاااااأة، وتسااااا 
 المقرر الحصول عىل معرفة أساسية بهندسة النقل والتحسينات

References: 

• Vuchic, Vukan R. Urban transit systems and technology. John Wiley & Sons, 2007.’ 

• Hensher, David Alan, and Kenneth John Button, eds. Handbook of transport systems and traffic 
control. Elsevier Science, 2001. 

• Hutchinson, Bruce G. "Principles of urban transport systems planning." (1974). 
• Yaghoubi, Hamid (Editor), Urban Transport Systems. (2017). Available online: 

https://www.intechopen.com/books/urban-transport-systems 

 
PWE754 اسم المقرر  تحليل الطلب عل السفر كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

ي مرافق وسدمات النقل والمرور  عد معرفة 
الطلي عىل النقل من المدسالت الرئيسااااااااية ألي عملية صاااااااانع قرار  تعلق باالسااااااااتثمارات ه 

و األنفاق ومواقف الساااااااايارات ونظام مشاااااااااركة الدراجات وما دا ذلك. يتكون  حليل الطلي عىل الساااااااافر من  مثل الطرق الشاااااااايعة ومب 
ات العرض والديموغرافية ومساااااااااااااااتوى ال دمة والعوامل  طوير نماذج سااااااااااااااالوكية يمكن أن يتنبأ بأنم اط التنقل الفردية اسااااااااااااااات ابة لتغب 

ي يمكنها نمذجة االر باط وعدم 
ال ارجية األسرى. يقدم هذا المقرر مناهج تسااااااتند دا البيانات باإلضااااااافة دا الفرضاااااايات الةياضااااااية الن 

رار المتعلق بالساااااافر. عالوة عىل ذلك، ساااااايتم  وضاااااايح اساااااات دام هذه الت انس والديناميكيات والساااااالون الكامن فيما يتعلق با  اذ الق
ي المحاكاة للتنبؤ بالطلي عىل السفر

 النماذج ه 

References: 

• Ben-Akiva, Moshe E., Steven R. Lerman, and Steven R. Lerman. Discrete choice analysis: theory and 
application to travel demand. Vol. 9. MIT press, 1985. 

• Domencich, Thomas A., and Daniel McFadden. Urban travel demand-a behavioral analysis. No. 
Monograph. 1975. 

• Ortuzar, J.D. and L.G. Willumsen. Modelling Transport, Third Edition, Jon Wiley&Sons, Inc. (2011) 

 
  

file:///C:/Users/Usama/Desktop/لجنة_تحديث_لائحة_الدراسات/final_files/Yaghoubi,%20Hamid%20(Editor),%20Urban%20Transport%20Systems.%20(2017).%20Available%20online:%20https:/www.intechopen.com/books/urban-transport-systems
file:///C:/Users/Usama/Desktop/لجنة_تحديث_لائحة_الدراسات/final_files/Yaghoubi,%20Hamid%20(Editor),%20Urban%20Transport%20Systems.%20(2017).%20Available%20online:%20https:/www.intechopen.com/books/urban-transport-systems


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: قسم هندسة األشغال العامة  ي عشر
 334 الباب الثان 

  

PWE755 اسم المقرر  نظريات وهندسة التدفق المروري كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

هاذا المقرر سااااااااااااااايتعلم الطاالاي اساااااااااااااااااساااااااااااااااياات نظةياات التادفق المروري. ويركز هاذا المقرر عىل النمااذج المحاددة للتادفق المروري،  ه  
ات المرور، النماااذج غب  المحااددة للتاادفق  المعااادالت التفاااضاااااااااااااااليااة والتكااامليااة للكثااافااة، معااادالت الموجااات التصااااااااااااااااادميااة، قياااس متغب 

ات   السااااااااااايارات والمشااااااااااااة، حسااااااااااااب الف وات المرورية، التطبيقات الهندساااااااااااية، االساااااااااااتعمال األمثل المروري، نظةية الصااااااااااافوف،  أسب 
ة  ل شارات الضوئية،  فةيااااا األو وبيسات،  حديد المناطق الحرجة، حساب طول زمن اإلشارات الضوئية، اإلشارات الضوئية المتغب 

 
References: 

• May, Adolf. Traffic flow fundamentals. 1990. 
• Gartner, Nathan H., Carrol Jl Messer, and Ajay Rathi. "Traffic flow theory-A state-of-the-art report: 

revised monograph on traffic flow theory." (2002). Available online: 
https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/35775/dot_35775_DS1.pdf 

 

PWE756 اسم المقرر  أنظمة النقل الذكية كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 المحتوى 

كب   عىل ال وانااي ITSالغرض من هااذا المقرر الاادراسي هو  عةيف الطالب بااالعنااا  األسااااااااااااااااااسااااااااااااااايااة ألنظمااة النقاال الااذكيااة )
( ، مع الب 

المساااااااااافر المتقدمة ؛ عمليات شااااااااابكة النقل ؛ عمليات التكنولوجية واألنظمة والمؤساااااااااساااااااااية. تشااااااااامل الموضاااااااااوعات أنظمة معلومات  
ي اإلقليمي ، بما  ا يحر

المركبات الت ارية والشاااحن متعدد الوساااائط ؛  طبيقات النقل العام ؛ أنظمة النقل الذكية و  طيط النقل االساااب 
ة ، أنظمة النقل الذكية و  ي ذلك البن  اإلقليمية: أنظمة النقل الذكية ومؤسسات النقل المتغب 

السالمة المرورية ، أنظمة النقل الذكية ه 
نامج لنشااااار التكنولوجيا ، نماذج البحث والتطوير واألعمال ، أنظمة النقل الذكية والتنقل المساااااتدام ،  واألمن ، أنظمة النقل الذكية كبر

ونيا وأنظمة النقل الذكية والتسعب  عىل الطرق. 
 ددارة الطلي عىل السفر ، جمع الرسوم دلكب 
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PWE757 ي هندسة النقل  كود المقرر
 
 اسم المقرر  موضوعات متخصصة ف

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  شفوي م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
0 0 50 50 

ي  تعلق بهندسة النقل.  يناقش: المحتوى
 هذا المقرر الموضوعات المتقدمة الم تلفة الن 

 

PWE758 اسم المقرر  حلقة بحث كود المقرر 

 ساعات معتمدة 3
ة تمارين عملي   محاض 

 ساعات التدريس
0 4 1 

 الدرجات الكلية 100
عملي امتحان  مناقشة م   تحريريامتحان  أعمال البر  

 درجات المقرر
30 - 70 - 

ي أو دراسة بحثية أو معملية: المحتوى 
وع بحن  ي هندسة األشغال العامة.  أو موضوع  مشر

ي أحد الت صصات ذات الصلة ه 
 ه 
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  برنامج دبلوم العلوم الهندسية 
 الهندسة المعمارية  ف 

 

نامج   وصف البر

   الددددددددبلومالهددددددددن مددددددد  برندددددددامج درجدددددددة 
  الم ددددددداالت  زيدددددددادة المعماريدددددددةالهندسدددددددة ف 

التندددددددامي العلددددددد   ف 

  
  م ال العمارة مد  الد ل دراسدات متةصصدة دمصدادر علميدة متةصصدة دالم دار ة ف 

التطبيقية ف 

دع  . طبيقيةت اتم موعات عمل لت هي   مشر

 
  الهندسة المعماريةبرنامج 

 ماجستي  العلوم ف 
 

نامج   وصف البر

  الهندسة المعماريدةالهدن م  برنامج درجة 
  م دال التةصد   ماجستي  العلوم ف 

تحقيد  التطدور ف 

دراسدددة مددد   دددم  الةطدددة البحثيدددة للقسدددم العلددد   د لددد  مددد  الددد ل الددديخ اةتدددار  لالدددي الماجسدددتي  

 . هج البحث العل   المةتلفةنادم ةعلمية متطور  هجمنا

 
  الهندسة المعمارية برنامج 

 د توراة الفلسفة ف 
 

نامج   وصف البر

  الهندسة المعماريةالهدن م  برنامج 
التفكي  العل   المستقل م  ال ل  تطوير  د توراة الفلسفة ف 

  م دددال ال دراسدددة
 مددد  الددد ل الةطدددة البحثيدددة الددديخ  دددتم االتيدددار د  صددد تةمنددداهج علميدددة متقدمدددة ف 

 للقسم العل   
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 (500)قائمة بمقررات المستوى 
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 ال
ود
 

 

 اسم المقرر
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 توزيددددع الدرجات
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ت
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ما
ت
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ARE511 
أسي دأال قيات ممارسة  

 المهنة 
2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 

ARE512 ( 1ممارسة المهنة ) 100 50 10 40 3 6 3 2 0 0 2 

ARE513 ( 2ممارسة المهنة ) 100 50 10 40 3 6 3 2 0 0 2 

ARE514 
آلل  دالتصور  سي االحا

 المعمارخ 
2 2 0 4 3 8 3 40 10 50 100 

ARE515 ية منية  100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 لغة ان لي  

ARE516 
تنمية المنال  السكنية  

 القائمة
2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 

ARE517 100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 الكتابة الفنية دأنماط البحوث 

ARE518 
دعات التط بيقية  المشر

 ة المعماري
2 2 0 4 3 8 -- 70 

30 

* 
-- 100 

ARE521 
   
الطاقة البدالة دالمت ددة ف 

 لعمارة ا
2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 

ARE522 
دراسات مفاهيم التصميم  

  
 البيئ 

2 0 0 2 3 6 2 50 0 50 100 

ARE523 
   
مناهج التصميم البيئ 

م ة   دالير
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

ARE524 

   
دراسات التحكم البيئ 

اتي يات  فاءة      اقةلطا داسير
  ف 

  الم
 بائ 

2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 

ARE525 
   
االستدامة دتقييم األثر البيئ 

دعات  للمشر
2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 

ARE526 
المواد دالتقنيات البيئية 

  
  المبائ 

 لكفاءة الطاقة ف 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

Discussion* 
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 (600)مستوى قررات القائمة بم

 

رر
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ود
 

 

 ررالمقم اس

 ت التدرييعاسا
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ARE611  70 -- 8 3 4 0 2 2 أسي  تابة الرسائل العلمية 
30 

* 
-- 100 

ARE612 العمارة دالعمران هجا نم  
 
 70 -- 8 3 4 0 2 2 البحث ف

30 

* 
-- 100 

ARE613 
ستود و التصميم المعمارخ  

 المواقع دتنسي  
2 2 0 4 3 8 -- 70 

30 

* 
-- 100 

ARE614 
  
دع التطبيقر علوم   -المشر

 دتكنولوجيا البناء 
2 2 0 4 3 8 -- 70 

30 

* 
-- 100 

ARE615 
يعات  األد  ي   القوان كواد دالتشر

  فا لك
  المبائ 

 ءة الطاقة ف 
2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 

ARE616 
دالتةطيط  التنمية  االسكان د 

  
 العمرائ 

2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 

ARE617  100 50 0 50 - 8 3 4 0 2 2 الدراسات البرصية للمد نة 

ARE618  العمارة  متةصصةات سا در  
 100 50 0 50 3 6 3 2 0 0 2 ف 

Discussion* 

 

 (700)المستوى مقررات ب قائمة
 

رر
مق
 ال
ود
 

 

 مقرراسم ال
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ARE711 
  الة دراسات الطاق

   مسية ف 

 العمران ارة د عمال
2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 

ARE712 
البيئية لكفاءة دراسات تكامل النظم 

  
  المبائ 

 الطاقة ف 
2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 

ARE713 
  الواقع المرصخ  

الفكر المعمارخ ف 

 المعارص
2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 

ARE714 
دراسات العمارة الحد ثة  

 ية دالمستقبل 
2 0 0 2 3 6 3 50 0 50 100 
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ARE715 
وم عل  -دراسات مستقلة)أ(

 دتكنولوجيا البناء 
2 2 0 4 3 8 -- 70 

30 

* 
-- 100 

ARE716 
التصميم   -(ب دراسات مستقلة)

  دالطاقة 
 دالتةطيط البيئ 

2 2 0 4 3 8 -- 70 
30 

* 
-- 100 

ARE717 
     -(جدراسات مستقلة)

 
أبحاث ف

 عمرانية الت الدراسا 
2 2 0 4 3 8 -- 70 

30 

* 
-- 100 

Discussion* 

 

 لمقرراتدصف مةترص لمحتوخ ا 

 (500)المستوى 
 

ARE511  اسم المقرر  أسس وأخالقيات ممارسة المهنة  كود المقرر 

 معتمدة ساعات  3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  ل  عمامتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 رر المق اتدرج
0 0 50 50 

 المحتوى 

  تداالط اال سدان دممارسدة مهندة العمدارة -األساسدية ألال قيدات ممارسدة المهندة ادئمبال  - مقدمة
النمدا ج المتعدارن   -الع قدات الفراييدة الدئر

  تحكددم 
  تطددوير دمتابعددة ا دالمحليدد  يددةدلالمنظمددات الدددر  -بددي   المعمددارخ دالعميددل قددة الع عليهددا دالددئر

يات المسددئول -سددي التنظيميددة أل ة ف 

  صدناعة البنداء دالت دييد  مبدادئ -ممدار  دالعميدل المعمارخ ال الع قة بي    لضبط
  العدادد  قدواني   دمواصدفات البنداء -دأسدي الممارسدة ف 

ف 

    ددائية دسدد مة المبددا السدد مة اال  -صددفات المرصددية اني   دأكددواد البندداء دالموا لقددو  -لميددة مدد  الددددل االقليميددة دالعا 
تطبيدد  دراسددات  الددة  - ئ 

 تماري  دأدراق بحثيةألمثلة عدادة م  ال ل 

References: 

• Michael Davis. “Engineering Ethics”, London, 15 May 2017.   

 

ARE512  اسم المقرر  ( 1ممارسة المهنة )  كود المقرر 

 معتمدة ساعات  3
ساعات   ةمحاضر  ساعات التدريس  عمل  

 2 2 0 لتدريس ا

 جات الكلية در ال 100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 لمحتوى  ا

  ال ددادل المدداالل  -المرا ل المةتلفة للتصميم المعمارخ دالعمليات المرتبطة بكل مر لدة ليل تح -مقدمة 
داآلليدات المةتلفدة للدتحكم ف 

  المكاتي ال  ادارة -  يةالزمن
رامج الحاسي االل  المتةصصة ددة دالاستةدام بال ل تماري  مح م  تطبي  هي  اآلليات  -دسية  هنالتصميم ف 

  
  المكاتدد  - التطبيقدات المعماريددةدالمطدورة ل سدتةدام ف 

األدجدد   -ي المعماريدة الةاصدة دراسدة دتحليدل األنمدداط المعدارصة لممارسدة المهندة ف 

  لبيعة دتبا   الةدمات ا  -نية نو قا التنظيمية دال
 المعمارية.  ادارة المكاتي هيا التبا   عىلتأثي  -للعم ء ية  تقدمها المكاتي المعمار لئر

References: 

• Mark McAfee . “Principles and Practice of Engineering: Architectural Engineering Sample Questions and 

Solutions”, 2nd Edition, January 2010. 
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ARE513  اسم المقرر  ( 2ممارسة المهنة )  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
  اتساع ةمحاضر  التدريس ساعات  عمل  

 2 2 0 ريس التد

 الدرجات الكلية  100
 تحريري امتحان  م ب  الأعمال  عمل  امتحان  شفوي 

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 توى  المح
  م ددددال الهندسددددة المعماريددددة  –هندسددددة القيمددددة  -مقدمددددة 

 
  مر لددددة التصددددميم المعمددددارخ تطبيقددددات هندسددددة القيمددددة ف

 
 دالمبددددادئم هيالمفددددا  -ف

  التصددميم د  يدد اليددات التطب - لهندسددة القيمددة
 
دعات المعماريددة صددميم دال دددادل الزمنيددة لتطددويقتدد  بمرا ددل التع ف محليددة نمددا ج  -ر المشددر

لددددا   -نيددددة المه اتارسدددد مالتعددددرن عددددىل القضددددااا المعددددارصة للم - المهنددددةسددددة دتحليددددل الم دددداالت داألسدددداليي الرئ سددددية لممارسددددة درا  -دعالميددددة

 محليددددا ريددددة ارسددددة المعما قضددددااا المم -المهنددددة نددددارص ممارسدددة مهنيددددة بددددي   عالالع قدددات الوييفيددددة د  -زعددددات ا منال األعمدددال دابددددرام العقددددود دمدددد 

 ي   عىل قضدااا معماريدة محليدة ملحدة مثدل قضدااا: البيئدةو التكنولوجيداو الفد  دال مدالد 
مد   القددرات النقدادة دالمعرميدة للطالدي تطدوير  - الير

 . مامهتاال محل للقضااا المعمارية ة رسال ل التنادل النقدخ لنما ج م  المما 

References: 

• American Society of Civil Engineers, Nicole Susan Jenkins, P.E. “Architectural Engineering P.E. Practice 

Exam and Solutions”, September 2017. 

 

ARE514  اسم المقرر  ل  والتصور المعماري ب اآلحاس لا المقرر كود 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 4 0 التدريس 

 الكلية الدرجات  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى 
 التقليددخ المعمدارخ دعيدوب التصدور مزاادا  – بالوسائل التقليدادةالمعمارخ التصور  – قليداةرخ التالمعما أساليي االيهار دالتعبي   -مقدمة 

  المستةدمة الحد ثة التقنيات  –
تطبيقات الحاسي  دمبادئمفاهيم  -دام الحاسي اآلل  الساليي المتطورة باستةا  -عمارخور المالتص ف 

  
اض    العملية التصم برامج المحاكاة دددرها  – اآلل  دالواقع االمير

المعدادالت الايا دية )اللوياريتمدات( اسدتةدام  –التصدميم الدرق   – يميةف 

  
م ددددة د يفيددددة اسددددتةدام –التصددددميم المعمددددارخ  ف    ها لغددددات الير

صددددياية دتقدددددام معلومددددات داليانددددات متطددددورة   يفيددددة  -التصددددميم المعمددددارخ  ف 

  ادارة دالندداء أمضدد  لددتحكم بصدورةقميددة ال داددة مدد  ا عدد  لايد  الوسددائل الر  باسدتةدام الحاسددي اآلل  
عاليددة  بكفدداءة دالتصددميمالم داريددددع ل ف 

 . أقل دتكاليف

References: 

• Rivka Oxman , Robert Oxman. “Theories of the Digital in Architecture”, 1st Edition, February 2014. 

 

ARE515 ر لغة ا ر ر مق كود ال  اسم المقرر  ية فنية نجلب 

 تمدة ساعات مع 3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 4 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

   المحتوى
  الكتابدددد  -مقدمدددة 

يددددة ف    م ددددال الهندسدددة عامددددة دالهندسددددة الم السددددليمة يدددةة الفناسددددتةدام تقنيددددات اللغدددة االن لي  
 -عماريدددة عددددىل دجدددد  أالدددد  ف 

  الكتابددة الفنيددة دالصائصددها  -مراجعددة مدداملة باألمثلددة التطبيقيددة ألهددم قواعددد اللغددة دأسددلوب الكتابددة 
التعددرن عددىل  -نمددا ج ال مددل الفعالددة ف 

  م دددال العمدددارة  طفدددات مددد تمقتحليدددل  -بعددد  األالطددداء ال دددائعة د يفيدددة تصدددويبها بعمدددل المراجعدددة التقنيدددة 
 تابدددة  يفيدددة    –الكتابدددة الفنيدددة ف 

  م دال - ارير الفنيدةالتقد عندارص  –التقارير الفنيدة 
التعدرن عدىل أسدي الكتابدة   - التةصد  تنميدة مهدارات االتصدال د تابدة البحدوث العلميدة ف 

 . عمليةتطبيقات  – العلمية لألبحاث دالرسائل العلمية

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=American+Society+of+Civil+Engineers&text=American+Society+of+Civil+Engineers&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Nicole+Susan+Jenkins&text=Nicole+Susan+Jenkins&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=P.E.&text=P.E.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Rivka+Oxman&text=Rivka+Oxman&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Robert+Oxman&text=Robert+Oxman&sort=relevancerank&search-alias=books
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ARE516  اسم المقرر  تنمية المناطق السكنية القائمة كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ساعات   ةاضر مح لتدريس ساعات ا عمل  

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

   المحتوى

( دالمندددال   ات الطبيعدددة الةاصدددة ة )اسدددكان رسددد   للمندددال  القائمددد التنميدددة السدددكنية  -مقدمدددة  ةو و الايفيدددةو النائيددد )الصدددحراديةديدددي  رسددد  

يعيةو ال واندددي -( ...الددد  النظايدددات الرئ سدددية  (. التقنيدددة. الددد االداريدددةو  العمرانيدددة ديدددي  العمرانيدددة )السياسددديةو االجتماعيدددةو االقتصددداداةو التشدددر

  للتنميددة دالتةطدديط العمددر 
  عمليددة التةطدديط -اال صددائية لتحليددل العوامددل الوسددائل  -التةطدديط  أساسدديات عمليددة -ائ 

 
ات المدد ثرة ف  المتغددي 

  
هددا مددع الزمددان دالمكددان  - العمددرائ  دالسددياس  داالجتمددال  للددلددة عددىل عمليددات ع قددة دتددأثي  الفكددر االقتصددادخ  -المعدددالت التةطيطيددة دتغي 

.  التةطيط  
 العمرائ 

References: 

• Mike E. Miles, Laurence M. Netherton, et al.” Real Estate Development : Principles and Process”, 5th 

Edition, June 2015. 

• West Dunbartonshire Council. “Residential Development: Principles for Good Design”, September 2013. 

 

ARE517  اسم المقرر  الكتابة الفنية وأنماط البحوث  د المقرر و ك 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 4 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
10 0 40 50 

 المحتوى  

دالطرق  – تابة المصادر العلميةأسي استةدام د  -العلمية ليي  تابة البحوث  أسا   -  علميةاث اللألبح  ةية المةتلفالنمط األمكال  -مقدمة  

امج المةتلفددة لكتابتهدددا   –  تابدددة االدبيددات للبحدددث العلددد    يفيددة    –المةتلفدددة  دمسدددتوياتها الكتابدددات العلميددة أنددواع  - لكتابتهددا داسددتةدام الدددير

  الكتابدددة الفنيدددةتبدددارا االع – العلميدددة للبحدددوثالكتابدددة الفنيدددة عندددارص 
: انتحدددال اآلراء -ألبحددداث العلميدددةل ت االال قيدددة ف   -سدددوء السدددلوم العلددد  

ديدددر   األمدددكال د  - الكتابدددة المتةفيدددة -الير 
ام الملكيدددة الفكايدددةال واندددي القانون -العواقدددي العلميدددة -الرسدددومالت عدددي ف   تابدددة   لدددرق - يدددة دا دددير

 . يةملع دتطبيقاتنما ج  – المتةصصة ر الفنيةالتقاري

References: 

• K. Hyland. “Teaching and researching writing”. 3rd edition Routledge academic publisher, 2016. 

 

https://www.amazon.com/Essentials-Technical-Communication-Elizabeth-Tebeaux/dp/0190856149/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=technical+language+writing&qid=1599027541&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.com/Real-Estate-Development-Principles-Process/dp/0874203430/ref=sr_1_7?crid=2D6YAHEO29J9J&dchild=1&keywords=residential+development&qid=1599027732&s=books&sprefix=Residential+Development%2Cstripbooks-intl-ship%2C655&sr=1-7
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ARE518  وعات التطبيقية المعمارية كود المقرر  اسم المقرر  المشر

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 تدريس ال

 ية لكل ات االدرج 100
م الأعمال  عمل  امتحان  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
30 0 70 -- 

 محتوى  ال
دسددائل التعبددي  دااليهددار المةتلفددة مدد   -العلميددة داال الددة بالمددداالل  دالمصددادر المعلومددات  مددع ل المةتلفددة طددرقالعددىل  التعددرن  –مقدمددة 

دعات التحليل ا  -   المعارص ىل   حملال ل أ د المو وعات المعمارية م  الواقع ا    الاالال  للمشر
دراسة الموقع داالستفادة من   يفية   –لبيئ 

  
 
 تقيدديم البدددائل لددرق –المةتلفددة  يةبدددائل التصددميمالالوصددول ال   ددئر التصددميمية محددددات دراسددة ال -دالتوامدد  معدد   الحلددول المعماريددة ف

ا  الحلددول  - البدددال األمثددلاالتيددار  –المةتلفددة    تالداقددير
 – داالقتصدداداة الثقاميددة دالبرصدديةال وانددي حقدد  النددوال  البيئيددة د تصددميمية الددئر

دعات محلية دعالمية عمليةتطبيقات   . لمشر

References: 

• Dominique Hes, Chrisna du Plessis.” Designing for Hope: Pathways to Regenerative Sustainability”, 
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ARE521  العمارة كود المقرر  
ر
 اسم المقرر  الطاقة البديلة والمتجددة ف

 ساعات معتمدة  3
ة تدريس ت ال ساعا عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

   المحتوى
  ال -مقدمة 

  أساسيات علم الطاقة ف 
 توييفهدا أسداليي   -الطاقدات المت دددة أندواع  –المفاهيم االساسية للطاقة البدالة دالمت ددة  -مبائ 

  
دع الم دل المرا  ف    االقدداليم المرصددية المةتلفددة امكانددات الطا  - ةتلفددةمشددر

الطاقددات البدالددة دالمت ددددة عددىل  تدأثي   –قددة البدالدة دالمت ددددة ف 

  
  نظدم الطاقدة  إدارة – الحد ثدة دة عىل االت اهات المعماريدةدالطاقة المت دتأثي   ملسفة -الت كيل المعمارخ دالعمرائ 

   ف 
رن لتعد ا  –المبدائ 

  لتةطيط ا -عىل مستوى التصميم المعمارخ لمومرة للطاقة عىل الحلول ا 
   – دمستويات  ةالمومر للطاقالبيئ 

  د المومرة للطاقة  المبائ 
 المبدائ 

 . دالمنت ة لها  صفاية الطاقة

References: 

• John Randolph PhD and Gilbert M. Masters. “Energy for Sustainability, Second Edition: Foundations for 
Technology, Planning, and Policy”, August 2018. 

 

ARE522  كود المقرر   
 اسم المقرر  دراسات مفاهيم التصميم البيئ 

 ة ت معتمدعاسا 3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

   المحتوى

  دمستويات مفاهيم الت –مقدمة 
  عىل مستوى  - المةتلفة صميم البيئ 

  تحسي   دتطوير التصميم البيئ 
دراسة  –المد نة د دالم ادرة المبائ 

لدا  امكدار دأسداليي م ئمدة دمتوامقدة لحدل م داكل بيئيدة عدىل  -اقدع دتصدميم المد ندة عدىل المو الحيدة(  بيعدة)الطتأثي  العوامل األاكولوجيدة 

  دالمندال  العمرانيدة 
  المتكامد التصدميم الب –مستوى المبدائ 

  م دال الطاقدة ال مسديةيدئ 
 – األالدرىدالطاقدات الطبيعيدة  ل لتحقيد  الدتحكم ف 

  مستويات الضو اء 
دعات دالعزل الحدرارخالتحكم ف    الدددل النا   العمدومو ددجد  عدىلعالميدة  عنمدا ج مةتدارة لم داريدددد دراسدة - للمشدر

ميدة ف 

 . عمليةتطبيقات  – الةصوص دج عىل 

https://www.amazon.com/Designing-Hope-Pathways-Regenerative-Sustainability/dp/1138800627/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Designing+Sustainable+architectural+projects&qid=1599028898&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Energy-Sustainability-Second-Foundations-Technology/dp/1610918207/ref=sr_1_1?crid=V7N2504QWVT4&dchild=1&keywords=energy+for+sustainability+technology%2C+policy+and+planning&qid=1599029362&s=books&sprefix=Energy+for+Sustainability%2Cstripbooks-intl-ship%2C611&sr=1-1
https://www.amazon.com/Energy-Sustainability-Second-Foundations-Technology/dp/1610918207/ref=sr_1_1?crid=V7N2504QWVT4&dchild=1&keywords=energy+for+sustainability+technology%2C+policy+and+planning&qid=1599029362&s=books&sprefix=Energy+for+Sustainability%2Cstripbooks-intl-ship%2C611&sr=1-1
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ARE523  مجة كود المقرر   والبر
 اسم المقرر  مناهج التصميم البيئ 

 ساعات معتمدة  3
ة دريس ساعات الت عمل   ساعات   محاضر

 2 4 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري  امتحان ب 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

  المةتلفدددة -مقدمدددة 
  - منددداهج التصدددميم البيدددئ 

  المرا دددل  - مفددداهيم التصدددميم البيدددئ 
 
  امكددد  اسدددتةدامها ف

بدددرامج الحاسدددي اآلل  المةتلفدددة الدددئر
دعات    المةتلفدددة للمشدددر

   أسددديتتبدددع  الددددئر
  لمتطلبدددات اال التعدددرن عددددىل ا  – التصددددميم البيدددئ 

 
 سدددانية دتحويلهددددا ال بياندددات امكددد  اسددددتةدامها ف

  
   –التصدددددميم البيدددددئ 

م دددددة التصدددددميم البيدددددئ  م دددددة  -لمةتلفدددددة بل ا آمددددداق المسدددددتقدالير   دددرهدددددا دالمحاكددددداة مسدددددتقبل الير
 
ل التصدددددميمية المرا ددددد  ف

  العمارة مام    بناء -المةتلفة  
 
 – دعالمية محليةتحليل ألمثلة  -  البيئيةبرامج المحاكاة   النما ج الحسابية باستةدام نما ج محاكاة الطاقة ف

 . عمليةتطبيقات 
 

References: 

• Tetsuya Sakuma, Shinichi Sakamoto, et al. “Computational Simulation in Architectural and 
Environmental Acoustics: Methods and Applications of Wave-Based Computation”, August 2014. 

• Brian w. Edwards and Emanuele. “Green Buildings Pay”, Routledge, USA and Canada, 2013. 

 

ARE524  كود المقرر   
  المبانر

ر
اتيجيات كفاءة الطاقة ف   واسب 

 اسم المقرر  دراسات التحكم البيئ 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل     ساعات محاضر

 2 2 0 ريس التد

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   ي تحرير امتحان  ب 

 قرر درجات الم
0 0 50 50 

 المحتوى  

  دع قتهدددا اهيم دنظايددد مفددد  -مقدمدددة 
يقيدددة  –دمدددداالل تنادلهدددا  باإل سدددانات الدددتحكم البيدددئ  أسدددي  -الرا دددة الحراريدددة دا تياجدددات اال سدددان الفي  

اتي يات   – قددةالحفدداع عددىل الطا     فدداءة الطاقددة اسددير
   ف 

  تدداالط البيئددة المعماريددة دالعمرانيددة بالبيئددة الطبيعيددة  -المبددائ 
الع قددات التبادليددة الددئر

  مسدتوىالتحكم  –الصناعية د 
  م داالت علدوم البيئدة داال سدان دالمدواد  -دالعدزل الحدرارخالضو داء  ف 

  ف 
ة الع قدة بدي   البيئد  -منظدور تطبديقر

اث دالتنميدة المسدتدامة  هدا عدىل -دالعمارة دالعمران دالير  الدراسدات المقارندة بدي   ال واندي المةتلفدة دانعكاسداتها عدىل البيئدة الم ديدةو دتأثي 

 . عمليةتطبيقات  – لميةا الع  ماريةمعاالت اهات ال

References: 

• Daniel M. Martinez , Ben W. Ebenhack, et al. “Energy Efficiency: Concepts and Calculations”, May 2019. 

• Jan L. M. Hensen & Roberto Lamberts. “Building Performance Simulation for Design and Operation”, 
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https://www.amazon.com/Introduction-Environmental-Assessment-Natural-Environment/dp/113860075X/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Environmental+Impact+Assessment&qid=1599029841&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.com/Introduction-Environmental-Assessment-Natural-Environment/dp/113860075X/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Environmental+Impact+Assessment&qid=1599029841&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.com/Computational-Simulation-Architectural-Environmental-Acoustics-ebook/dp/B00S16R8EQ/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=environmental+design+simulation&qid=1599030482&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Computational-Simulation-Architectural-Environmental-Acoustics-ebook/dp/B00S16R8EQ/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=environmental+design+simulation&qid=1599030482&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Daniel-M-Martinez/e/B00C4VPZ94?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1599030782&sr=1-1
https://www.amazon.com/Energy-Efficiency-Calculations-Daniel-Martinez/dp/0128121114/ref=sr_1_1?crid=2JW6BV4OZRNAA&dchild=1&keywords=energy+efficiency&qid=1599030782&s=books&sprefix=energy+eff%2Cstripbooks-intl-ship%2C394&sr=1-1
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ARE525  وعات كود المقرر   للمشر
 اسم المقرر  االستدامة وتقييم األثر البيئ 

 معتمدة  ساعات 3
ة يس ساعات التدر  عمل   اعات  س محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى 

  مفددداهيم االسددددتدامة دالت -مقدمدددة 
 
دعات الهندسدددية األثدددر  –الحفدددداع عدددىل البيئدددة بمفهومهددددا ال دددامل  إلدددار نميدددة ف   للمشدددر

داالقتصدددداداة البيددددئ 

دعات بأسددي تقيدديم األثددر ال -داالجتماعيددة    للمشددر
دعات عددىل المسددتوى المحددىل   اد إلعدددساسددية المددداالل األ  -يددئ 

  للمشددر
دراسددات األثددر البيددئ 

اء دمدددى م ءمتمددداالل االسدددتدامة دأسدداليي اعتمدددا  - -دالددددل     الةرصددد 
هددا عدددىل العمددارةهدد د المبددائ    المعدددارصة ا للحالدددة تكنولوجيددا داليئيدددا دتأثي 

  المرصدخ لهرم األالرصد  ا نظام  –المةتلفة  داإلقليميةلمية العا  لبيئيةظم التقييم ا ن –المحلية دالعالمية 
  دالتقيديم البيدئ 

دعات  للمبدائ  دالمشدر

  
 
 . عمليةتطبيقات  – مرص  ف

References: 

• John Glasson and Riki Therivel. “Introduction To Environmental Impact Assessment (Natural and Built 
Environment Series)”, March 2019. 

 

ARE526  التقنيات البيئية لكفالمواد و  كود المقرر  
  المبانر

ر
 اسم المقرر  اءة الطاقة ف

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

  م ال ال  بناء قاعدة  -مقدمة  
 المبادئ -المواد النانوية  –للمواد   الفي   د راريةالةصائ    -اال  اء المعمارخ  واد دتقنيات البناء د ممعرمية ف 

  البيئة دانعكاسها عىل التصميم المعمارخ 
  دممستوي -مهام المصمم دأددات   -األساسية للتحكم ف 

تحكم معدا ي  الد  - االتد  ات التحكم البيئ 

  دالمو دد 
  -اليي التنفيياددةول  دمناه دد  داألسدد الدديائر

  صددفاية الطاقددة  –صددفاية الطاقددة  المبددائ 
 بددرامج -التقنيددات المسددتةدمة لتحقيدد  مبددائ 

 . الطاقة ماسته المحاكاة دالرامج المحاكاة المستةدمة لتحسي    –الحاسي اآلل  المستةدمة لحساب استه م الطاقة 

References: 

• Umberto Desideri, Francesco Asdrubali. “Handbook of Energy Efficiency in Buildings: A Life Cycle 
Approach”, November 2018. 

 

 ( 600)ى المستو 
 

ARE611  اسم المقرر  ة الرسائل العلمية أسس كتاب كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 4 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 جات المقرر در 
30 0 70 -- 

 المحتوى  

تحدادد الم دكلة  – الفر دياتة دصدياية دتحويلهدا ال م دكلة بحثيد تحدادد نقطدة البحدث  -لكتابدة الرسدائل العلميدة  الطرق العلمية -مقدمة 

سددددية دان الرسددددالة الرئ أهدددد  -لم ددددكلة البحثيددددة ل  يفيددددة د ددددع  لددددول  –الطددددرق المةتلفددددة لتوثيدددد  دتحليددددل الم ددددكلة  –المعماريددددة أد العمرانيددددة 

االعددداد للكتابددة: التددددي  دتنظدديم المحتددوى و  تابددة ال مددلو  –لعلميددة داال ددامات العلميددة المتوقعددة ظددي   للرسددائل ا الهيكددل التن -دالفرعيددة 

https://www.amazon.com/Introduction-Environmental-Assessment-Natural-Environment/dp/113860075X/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Environmental+Impact+Assessment&qid=1599031198&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.com/Introduction-Environmental-Assessment-Natural-Environment/dp/113860075X/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=Environmental+Impact+Assessment&qid=1599031198&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.com/Handbook-Energy-Efficiency-Buildings-Approach-ebook/dp/B07KJ6TBGM/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=energy+efficiency+in+building&qid=1599031331&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Handbook-Energy-Efficiency-Buildings-Approach-ebook/dp/B07KJ6TBGM/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=energy+efficiency+in+building&qid=1599031331&s=books&sr=1-1
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   -صدددة و التمهيدددد و المقدمدددة و الملةددد  أجدددزاء الكتابدددة: الة    -لدددرق  ر  الفقدددراتو لدددرق البداادددة 
أمدددكال  –بدددا ثي    تواجددد  الالمعوقدددات الدددئر

دعات ا كتابدددة: عددددرد، البحددددثو المقدددداال ال متنوعددددة: معال ددددة النصددددوصو  تابددددة العنددددادي و مو ددددوعات  –لبحثيددددةو الرسددددائل العلميددددة تو المشددددر

 دمناق تها.   اد مقير ات بحثيةاعدد أسلوب عر، المعلومات   -المراجعو المرمقاتو األمكال دال دادل 

References: 

• Claudia Kousoulas. “Writing for Planners: A Handbook for Students and Professionals in Writing, 
Editing, and Document Production”, December 2019. 

• John Giba. “Developing skills in scientific writing”, October 2013. 

 

ARE612  العمارة والعمران  كود المقرر  
ر
 مقرر اسم ال  مناهج البحث ف

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 4 0 س التدري

 الدرجات الكلية  100
م العمال أ عمل  امتحان  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 المقرر درجات 
30 0 70 -- 

 المحتوى  

  الدراسات المعمارية  مناهج دأسي البحث -مقدمة 
 
  هديا الم دال  دلرق التطبيد  البحثيدةأساليي  -العل   الك   دالنول  ف

 
  -المةتلفدة ف

 -االتبار مصداقية الفر يات  -داالستبيان الالتبار دالقيا  أساليي ا  -د ع الفر يات دصيايتها  -ناتها ياكل البحثية دمكو  يفية د ع اله

عمدددارخ. األددات  ماليدددات دالتصدددميم المالتعامدددل مدددع م ددداالت الدراسدددة النوعيدددة الةاصدددة بالت دددكيل دال يفيدددة   -اجدددراء التطبيقدددات دالقيدددا  

  العلدد البحددوث  إلجددراءالمسددتةدمة 
  الدراسددات ي البحددث العلدد   ا مندداهج دأسدد -وم الهندسددية المرتبطددة بالعمددارة الت ايبيددة ف 

لكدد   دالنددول  ف 

 لتصميمدا لت كيل دال ماليات  يفية التعامل مع م االت الدراسة النوعية الةاصة با   -ا  يفية د ع الهياكل البحثية دمكوناته  -المعمارية  

 . المعمارخ

References: 

• ELLEN LUPTON, J. ABBOTT MILLER. “Design/Writing/Research: Writing on Graphic Design”, 2014. 

 

ARE613  اسم المقرر  معماري وتنسيق المواقع توديو التصميم الس كود المقرر 

 معتمدة  ساعات 3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 4 0 التدريس 

 ية الدرجات الكل 100
م الأعمال  عمل  امتحان  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
30 0 70 -- 

 حتوى  الم

اة المحددددات التصددميمية للبيئددة مراعدد  - تنسددي  الموقددع أسددي -  دتنسددي  المواقددعلتصددميم المعمددارخ المدددالل المتكامددل لعمليددات ا  -مقدمدة 

هددا مدد  محددددات تنسددي  الموقددعت الت ددكيل المعمددار المحيطددة دالظددردن المنااليددة ديددردن الموقددع دالمعددا ي  االقتصدداداة دمحددددا   -خ ديي 

  تحسي   ددر عنارص تنسي   – لعنارص تنسي  الموقع مالمستدا صميم الت
سدط  دددرهدا زراعدة األ  -الكفاءة الحرارية للمواقع العامةالموقع ف 

  رمدددع  فددداءة المبدددئ  الحراريدددة
  تحسددد  –دراسدددة التكلفدددة دالصددديانة -ف 

   الظدددردن الوييفيدددة دالبيئيدددةي   ددر عندددارص تنسدددي  الموقدددع ف 
 – للمبدددائ 

دعات   تطبيقية دعملية. مشر

References: 

• Philip Black, Taki Sonbli. “The Urban Design Process (Concise Guides to Planning)”, January 2020. 

 

https://www.amazon.com/Writing-Planners-Handbook-Professionals-Production/dp/113838836X/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=Developing+skills+in+scientific+writing&qid=1599031612&s=books&sr=1-5
https://www.amazon.com/Writing-Planners-Handbook-Professionals-Production/dp/113838836X/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=Developing+skills+in+scientific+writing&qid=1599031612&s=books&sr=1-5
http://www.designersandbooks.com/commentator/bio/ellen-lupton
http://www.designersandbooks.com/designer/bio/abbott-miller
https://www.amazon.com/Design-Process-Concise-Guides-Planning/dp/1848222882/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=The+Urban+Design&qid=1599031918&s=books&sr=1-4
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ARE614  وع  كود المقرر   التطبيالمشر
 اسم المقرر  علوم وتكنولوجيا البناء  - ق 

 ساعات معتمدة  3
ةمح ساعات التدريس  عمل   ساعات   اضر

 2 4 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  وي شف  تحريري امتحان  ب 

 المقرر  درجات
30 0 70 0 

 المحتوى  

  العمدارة ميكيدة دتطبيقهد لد نا لدنظم ا المةتلفة ل مفاهيمال -مقدمة 
 
دأاضدا بنيدة الدنظم دمددى تددااللها ل المتبعدة تقيديمال أسداليي -دالعمدرانا ف

  ا   المةتلفة المتدااللةالمنظومات المكونة للنظم  
 
دع  ألنظام ال امل للمبئ   ف   م ال المواد دتقنيات البناء  بناء قاعدة معرمية   –د المشر

 
 –ف

الدددنظم الد ناميكيدددة  -ث الكفددداءة د يفيدددة االالتيدددار دلايقدددة الير يدددي مدددواد البنددداء مددد   يددد قتهدددا باالتيدددار سدددية للبيئدددة المبنيدددة دع األسا  المبدددادئ

  هدددي  الدددنظم دمناق دددتهيددد دامكانالمةتلفدددة م الدددنظبدددي   المةتلفدددة  االتدددزان دأسددداليي
 
   لقددد  ا ات الدددتحكم ف

 
دعات  – سددديةدرا  اتف تطبيقيدددة مشدددر

 . دعملية

References: 

• Charles J. Kibert . “Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery”, May 2016. 

 

ARE615  ر  كود المقرر   القواني 
ر
يعات لكفاءة الطاقة ف     واألكواد والتشر

 مقرر اسم ال  المبانر

 ساعات معتمدة  3
ة ريس ساعات التد عمل   عات  سا محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

  الطاقة  –مقدمة 
   ف 

   تومي  الطاقة أساليي -المبائ 
   ف 

  موجبة لتومي  الطاقة السالبة النظم ال – المبائ 
   ف 

 القواني   األساسية الةاصدة - المبائ 

  لكددددددود المرصددددددخ لكفدددددداءة الطاقددددددة ا  –ان دالبيئددددددة بالعمددددددارة دالعمددددددر 
   ف 

الممارسددددددات  -اد المحددددددددة للمعددددددا ي  لتنفيياددددددة داألكددددددو اللددددددوائ  ا  - المبددددددائ 

يعات البيئيدددة مدددام  التعايدددف بمفاهيمهدددا االساسدددية دالأسددداليي تحقيددد  المتطلبدددات  -واصدددفات الحاكمدددة ل دددودة المندددتج المعمدددارخ دالم التشدددر

  متطلبات  فاء - االلزامية لها 
  المبائ 

اتي يات  فاءة الطاقة  -  المستدامة دالتنميةة الطاقة ف    اسير
   ف 

دعات  –المبائ   تطبيقية دعملية. مشر

References: 

• Egyptian Code to Improve Energy Efficiency in Buildings (Residential Buildings): code No.306/2005. 

 

ARE616  التنمية والتن و كااالس كود المقرر  
 اسم المقرر  خطيط العمرانر

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 توى  المح

   - التنميدة نظايداتتاريدددد  الفكدر د  -عمليات التنمية ز ن كأ د أهم ركائكا االس -مفاهيم التنمية ال املة دالعمرانية  -مقدمة 
أهدم التوجهدات ف 

ها  -دقوى السوق دالعر، دالطلي ت ارب الددل النامية دتقييمها   -م ال االسكان دالتنمية السكنية   ت عىل عمليا سياسات االسكان دتأثي 

يعات االسدددددكان  -التنميدددددة    تنميدددددة المندددددال  ا تشدددددر
  النظايدددددات  -كنيةلسددددد دددرهدددددا ف 

مليدددددة أساسددددديات ع -الرئ سدددددية للتنميدددددة دالتةطددددديط العمدددددرائ 

  عمليدددة الت -الوسدددائل اال صدددائية لتحليدددل العوامدددل  -التةطددديط 
ات المددد ثرة ف    المتغدددي 

هدددا مدددع  -ةطددديط العمدددرائ  المعددددالت التةطيطيدددة دتغي 

    التةطيطدلة عىل عمليات لدع قة دتأثي  الفكر االقتصادخ دالسياس  داالجتمال  ل - ن دالمكانالزما 
 . العمرائ 

References: 

• John M. Levy. “Contemporary Urban Planning”, USA, September 2016. 

https://www.amazon.com/Charles-J-Kibert/e/B001JSCG5Y?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1599032323&sr=1-3
https://www.amazon.com/Sustainable-Construction-Building-Design-Delivery/dp/1119055172/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Architecture+and+Building+construction&qid=1599032323&s=books&sr=1-3
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ARE617  اسم المقرر  سات البرصية للمدينة الدرا المقرر كود 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 4 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م العمال أ عمل  امتحان  فوي ش  تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
10 0 50 50 

 المحتوى  

   -مقدمددددة 
ة المتتابعدددد  –الدراسددددات البرصددددية للمد نددددة  إلعددددداد المةتلفددددة األلددددر المنه يددددة  - دمفاهيمدددد  أساسدددديات دنظايددددات التصددددميم العمددددرائ 

  المد ندددة -للمد ندددة  البرصدددية
 
ثيددد  دراسدددات التو  -الع قدددة بينهدددا دالدددي   تكدددوي  المد ندددة د  لسدددماء دالدددط األر،الدددط ا  دراسدددة -العندددارص البرصدددية ف

  د  -دتحليل دتقييم البيئة المبنية  
  دقت النهار دالليل  للمد نة اليهنية  صورةال  -االيهار دالتعبي  المعمارخائل  دسالرصد الميدائ 

 
الع قة  -ف

هددا عددىل الصددورة ا دتأث الةارجيددة دالفرايدداتالتبادليددة بددي   الفرايددات الداالليددة  دعات التحليددل  – لبرصدديةي  عددىل المسددتوى المحددىل عمرانيددا مشددر

دع –دالعال    داإلقلي       مشر
 . ىل  دعم تطبيقر

References: 

• Rem Koolhaas, Harvard Graduate School of Design, et al. “Elements of Architecture” , October 2018. 

• Taylor & Francis Ltd. “The Urban Design Reader 2nd New edition, Routledge”, London, United Kingdom, 
2012. 

 

ARE618  العمارة  متخصصةدراسات  كود المقرر  
ر
 اسم المقرر  ف

 ات معتمدة اعس 3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 مقرر درجات ال 
0 0 50 50 

 المحتوى  

  العمدددارة دالمدددا اعكدددي االهتمامددددات الدراسدددات المتةصصددددة المرتبطدددة بم ددداالت  -حليدددل الم دددك ت دتحداددددها ت يفيدددة   –مقدمدددة 
البحدددث ف 

  للم ك ت المعمارية الموجودة  نما ج م  االمكاليات البيئية دالثقامية داالجتماعية بوللط  البحثية 
ديدومر المقدرر  - الم تمع المرصخ ف 

ا  تقددددام  – دالمناق دددة دتقييمهدددا مددد  الددد ل  لقدددات البحدددثالمطرد دددة تطدددوير المو دددوعات ال داددددة دراسدددة د ل ت المةتلفدددةاال الم ددد  داقدددير

  م ك ت المعمارية الموجودة  لول لل
 . الم تمع المرصخ ف 

References: 

• Kyriaki Tsoukala, Nikolaos-Ion Terzoglou and Charikleia Pantelidou  “Intersections of Space and Ethos 

(Routledge Research in Architecture)”, December 2014. 

 

 ( 700)المستوى 
 

ARE711  العمارة والعمران كود المقرر  
ر
 اسم المقرر  دراسات الطاقة الشمسية ف

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 يس التدر 

 ة لدرجات الكليا 100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 المقرر درجات 
0 0 50 50 

 المحتوى 

   -مقدمددة 
  العمددارة دالتةطدديط العمددرائ 

  امكدد  اسددتةدامها ل سددتفادة مدد  الطاقددة ال مسددية ف 
را، الت ددارب اسددتع -التقنيددات المةتلفددة الددئر

  مرصدد. سددتفادة منهددا اال  لهددا لبيددان  يفيددةالعالميددة دالمحليددة دتحلي
 سددان دالبيئددة الضددوئية الع قددة بددي   اال  -نظددم دمصددادر الضددوء دمسددتويات   ف 

  دالت كيل المعمارخ  - اءة الطبيعية دالصناعية دنظم اال 
بات االددات دالمداالل التصميمية المتا ة مد   سدا  -مفاهيم التصميم الضوئ 

  . اإل اءة دتقنياتت الميدانية يوتر دالقياسا كمببية باستةدام الاستةدامات للنما ج الحسا  -اددية 

https://www.amazon.com/Rem-Koolhaas-Elements-Architecture/dp/3836556146/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=The+Urban+Design+Reader&qid=1599033101&s=books&sr=1-8
https://www.bookdepository.com/publishers/Taylor-Francis-Ltd
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Kyriaki+Tsoukala&text=Kyriaki+Tsoukala&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Nikolaos-Ion+Terzoglou&text=Nikolaos-Ion+Terzoglou&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&field-author=Charikleia+Pantelidou&text=Charikleia+Pantelidou&sort=relevancerank&search-alias=digital-text


  المنصورة جامعة   –ة كلية الهندس ليا بنظام الساعات المعتمدة الدراسات الع الئحة

 

: قسم الهندسة المعمارية   348 الباب الثالث عشر

 

References: 

• Daniel Yergin  “The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations”, September 2020. 

 

ARE712  لبيئية لكفاءة االنظم ادراسات تكامل  كود المقرر  
ر
  المبان

ر
 مقرر اسم ال  لطاقة ف

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  عمل   ت  ساعا محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  شفوي   تحريري ان امتح ب 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

األلددددر المحددددددة  - بهدددددن تكامددددل ادائهددددا يددددل المبددددئ  ال نظددددم دعنددددارص أسدددداليي تحل -يددددة مفدددداهيم الددددنظم البيئيددددة دلبيعتهددددا الد ناميك -مقدمددددة 

   ددد ثر عدددىل صددد تكامدددل الددد  -المعمدددارخ  لعمليدددات التصدددميم
  دالدددئر

  المبدددائ 
 
ياية أهددددان عمليدددات التصدددميم دمعدددا ي  نظم البيئيدددة لكفددداءة الطاقدددة ف

د     –عات دتقييم المشر
دعات دالمداالل التصميميةسات تحليل دتقييدرا  - ها المنت ة لد  لطاقةل المومرةالمبائ  دع  – ةالمعارص  م المشر مشر

  
.  تطبيقر  دعمىل 

References: 

• Jacob J. Dr Lamb, Bruno G. Professor Pollet. “Energy-Smart Buildings: Design, Construction and 
Monitoring of Buildings for Improved Energy Efficiency”, July 2020. 

 

ARE713  الواقع المرصي المع كود المقرر  
ر
 م المقرر اس اض الفكر المعماري ف

 ت معتمدة اساع 3
ةمحا ساعات التدريس  عمل   ساعات   ضر

 2 2 0 التدريس 

 الكلية الدرجات  100
 تحريري امتحان  م ب  الأعمال  عمل  امتحان  شفوي 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  

  تمددي العمددارة  -مقدمددة 
 ت داالمتدددادات العمرانيددة الغددي  ا الع ددوائيلهويددةو ا  دمنهددا: المعددارصة  ةالمرصدديالقدداء الضددوء عددىل عدددد مدد  القضددااا الددئر

   مةطط لها 
ها عدىل الواقدع  و التكنولوجيا البيئة المرصية ف    دتأثي 

  الو دالمعمدارخ المرصدخ العمدرائ 
اثو تلدوث البيدئ     دالحفداع عدىل الدير

 العمدرائ 

  ا التحددوالت السي -لبيئددة دالعمددران دالمددوارد مناق ددة امددكاليات ا  – اثالحفدداع عددىل الددير  أسدداليي – دالمعمددارخ
 
سددية داالقتصدداداة دالثقاميددة ف

هددا عددىل العمددارة المرصددية الم تمعددات    يددات الحد ثددة دأثرهددا عددىل التحددوالت المعماريددة دالعمرانيددة التقن – المعددارصة المرصدديةدتأثي 
ع الواقدد  ف 

دع  -رصخ الم . مشر   دعمىل 
 تطبيقر

References: 

- S. Cottrell. “Critical Thinking Skills”, 3rd Edition, published by Macmillan Study Skills, 2017. 

- Joseph Gwilt. “Elements of Architectural Criticism for the Use of Students”, Amateurs, and Reviewers, 

2010. 

 

ARE714  اسم المقرر  ثة والمستقبلية دراسات العمارة الحدي كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة التدريس ساعات  عمل   ساعات   محاضر

 2 2 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م المال أع عمل  امتحان  شفوي   تحريري  نامتحا ب 

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى  
  ت ثر عىل صي لر األ  -مقدمة 

دعات معا ي  تقييم  -اية أهدان عمليات التصميم المحددة لعمليات التصميم المعمارخ دالئر نمدا ج  -المشر

القددداء الضدددوء عدددىل عددددد مددد   –وارد ان دالمددد ر ات البيئدددة دالعمددد كاليال امددد  باإل دددامةاالمدددكاليات الثقاميدددة داالجتماعيدددة دالسياسدددية داالقتصددداداة 

https://www.amazon.com/Daniel-Yergin/e/B000APBBPI?ref=sr_ntt_srch_lnk_fkmr0_1&qid=1599033791&sr=1-1-fkmr0
https://www.amazon.com/New-Map-Energy-Climate-Nations/dp/1594206430/ref=sr_1_fkmr0_1?dchild=1&keywords=Redrawing+the+Climate-Energy+Map&qid=1599033791&s=books&sr=1-1-fkmr0
https://www.amazon.com/Energy-Smart-Buildings-Construction-Monitoring-Efficiency/dp/0750332573/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Building+Energy+Efficiency&qid=1599034004&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Energy-Smart-Buildings-Construction-Monitoring-Efficiency/dp/0750332573/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Building+Energy+Efficiency&qid=1599034004&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&amp;text=Joseph%2BGwilt&amp;search-alias=books&amp;field-author=Joseph%2BGwilt&amp;sort=relevancerank
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  تمي ال
اث  ارة المعارصة: الهويةو التنميةو التكنولوجياو البيئةوعمالقضااا الئر   استطاعت تحقي  المدن  دراسة دتحليل نما ج م  –الير

الئر

  م دددال البنددداء ا المدددو  – االسدددتدامة
 
هدددا ف    ت المسدددتقبلية مواجهدددة العمدددارة للم دددك –د النانويدددة دتأثي 

 
ت الطاقدددة دالحفددداع دمدددواد البنددداء  م ددداال ف

   –الحد ثة 
 
 األزمات.  مواجهة المردنة ف

References: 

- J. Wiley & Sons. “Becoming an Architect, A Guide to Careers in Design 3rd Ed”, 2014. 

 

ARE715  قرر اسم الم علوم وتكنولوجيا البناء  - )أ(  مستقلةسات درا كود المقرر 

 تمدة ساعات مع 3
ة ساعات التدريس  عمل   ساعات   محاضر

 2 4 0 التدريس 

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  امتحان شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
30 0 70 -- 

   المحتوى
  ة محددددددة موجهددددة مدددد  عضددددو )أعضدددداء( هيئددددة التدددددريي للطدددد بحثيدددد اعددددداد الطدددد ب لموا دددديع  -مقدمددددة 

 
 ددددوعات أ ددددد المو   ب المسدددد لي   ف

  م ال علوم 
 
 . البناء  دتكنولوجيا المةتارة ف

References: 

• Madan L Mehta Ph.D., Walter Scarborough, et al. “Building Construction: Principles, Materials, and 
Systems (What's New in Trades & Technology)”, January 2017. 

 

ARE716  والطاقة  - (ب )  دراسات مستقلة كود المقرر  
 ر المقر اسم  التصميم والتخطيط البيئ 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التدريس  ل  عم ت  ساعا محاضر

 2 4 0 لتدريس ا

 الدرجات الكلية  100
م الأعمال  عمل  امتحان  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
30 0 70 -- 

   المحتوى
  أ ددددد ب المللطدددد  اعددددداد الطدددد ب لموا دددديع بحثيددددة محددددددة موجهددددة مدددد  عضددددو )أعضدددداء( هيئددددة التدددددريي  -مقدمددددة 

مو ددددوعات السدددد لي   ف 
  م ال الت

  م دالتةطيط صميالمةتارة ف 
 . دالطاقة البيئ 

References:  

• Tom Daniels and Katherine Daniels. “Environmental Planning Handbook: For Sustainable Communities 
and Regions”, 2017. 

 

ARE717  ا  - (ج )  دراسات مستقلة كود المقرر  
ر
 م المقرر اس ة ت العمرانيالدراسأبحاث ف

 ساعات معتمدة  3
ة اعات التدريس س عمل   ساعات   محاضر

 2 4 0 التدريس 

 ية الدرجات الكل 100
م الأعمال  عمل  امتحان  امتحان  شفوي   تحريري امتحان  ب 

 درجات المقرر 
30 0 70 -- 

 المحتوى 
  أ ددددد المو ددددو دء( هيئددددة التدددد عضددددا )أ اعددددداد الطدددد ب لموا دددديع بحثيددددة محددددددة موجهددددة مدددد  عضددددو  -مقدمددددة 

عات ريي للطدددد ب المسدددد لي   ف 
  م ال أبحاث الدراسات

 العمرانية.  المةتارة ف 

References: 

- Roberta Steinbacher, Virginia Benson. “Introduction to Urban Studies”, 4th Edition, 2014. 

 

https://www.amazon.com/Building-Construction-Principles-Materials-Technology/dp/0134454170/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=Building+Technology&qid=1599034385&s=books&sr=1-5
https://www.amazon.com/Building-Construction-Principles-Materials-Technology/dp/0134454170/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=Building+Technology&qid=1599034385&s=books&sr=1-5
https://www.amazon.com/Roberta-Steinbacher/e/B00DXHPI4U/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Virginia+Benson&text=Virginia+Benson&sort=relevancerank&search-alias=books
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 دبلوم العلوم الهندسية في الهندسة الطبية والحيوية :14.1

 ماجستير العلوم في الهندسة الطبية والحيوية  :14.2

 دكتوراه الفلسفة في الهندسة الطبية والحيوية :14.3
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 والحيوية  الطبية الهندسة في الهندسية العلوم دبلوم
 

 جدارات خري    ج برنامج الدبلوم
  العلوم  دبلوم  برنامج  خريج  يكون   أن يجب   دبلوم العلوم الهندسية، لبرامج العامة الجدارات  الى  باإلضافة
على:   والحيوية قادًرا  الطبية الهندسة  في  الهندسية  

. القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق مبادئ متقدمة في الهندسة 1

 والعلوم.

. القدرة على تطبيق التصميم الهندسي إلنتاج حلول متقدمة تلبي احتياجات محددة مع مراعاة الصحة العامة 2

  فضالً عن العوامل العالمية والثقافية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية. والرفاهية،والسالمة 

  ا.القدرة على تطوير األساليب العلمية لجمع البيانات وتحليلها وتفسيره. 3

 القدرة على استخدام الحكم الهندسي الستخالص النتائج.. 4

 

ي الهندسة تخصص الهندسة الطبية  والحيوية 
 
 ماجستير العلوم ف

 

 جدارات خري    ج برنامج الماجستير 
 

  العلوم ماجستير برنامج خريج يكون أن يجب  الهندسة في العلوم لماجستير العامة الجدارات  إلى باإلضافة
 : على قادراً  والحيوية الطبية الهندسة تخصص  الهندسة في

 باستخدام استراتيجيات التعلم المناسبة. الحاجة،. القدرة على اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة حسب 1

 . القدرة على تطبيق معايير ضمان الجودة في جميع اإلجراءات المتعلقة بالهندسة الطبية.2

 األجهزة الطبية للتحقق من النتائج المطلوبة للتشخيص.. القدرة على استخدام ومعايرة 3

 

ي الهندسة الطبية والحيوية 
 
 دكتوراه الفلسفة ف

 

 الدكتوراه  برنامج خريج جدارات

باإلضافة إلى الجدارات العامة لدكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية، يجب أن يكون خريج برنامج  
 قادراً على:  والحيوية  الطبية  الهندسةتخصص دكتوراه الفلسفة في  

القدرة على تطوير الخبرة والتجربة العملية لقيادة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الهندسة الطبية الحيوية  .1

 والحكومة. والصناعة، األكاديمية،في األوساط 

القدرة على استخدام تقنيات التعلم اآللي لتطوير أنظمة التشخيص بمساعدة الكمبيوتر لمساعدة األطباء في  .2

 .لألمراض كرالمبالتشخيص 

Benchmark 
Bioengineering Department, University of Louisville, USA 
https://engineering.louisville.edu/graduatedegrees/ 
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 فصلين دراسيين –ساعة  16 المقررات التمهيدية
 (لغير الحاصلين على بكالوريوس الهندسة الطبية والحيوية) 

 

 

 ( 500) المستوى 
 

   لحيويةة افي تخصص الهندسة الطبي  األساسي  الهندسي)*( مقررات إجبارية لطالب درجة الدبلوم 
 
 

  

 المتطلب السابق 

 توزيع درجات المقرر 

ن
حا
مت
ال
 ا
ن
زم

 

 األسبوعي عدد الساعات 

 اسم المقرر
كود 

 المقرر

ع
و
جم
لم
 ا

ل
ص
لف
 ا
ية
ها
 ن

ي
مل
ع
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صل
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ل
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ع
 أ
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L 
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ت
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ض
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دة
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مع
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 BME 411 كيمياء عضوية 0 2 2 -- 2 6 2 50 -- 50 100 -------

 BME 412 كيمياء حيوية   0 2 2 -- 2 6 2 50 -- 50 100 -------

 BME 413 مقدمة لعلم التشريح   0 2 2 -- 2 6 2 50 -- 50 100 -------

 ECE 414 معالجة صور رقمية 0 2 2 -- 2 6 2 50 -- 50 100 -------

BME413 100 50 -- 50 2 6 2 -- 2 2 0 
مقدمةةةةةة لعلةةةةةم و ةةةةةا   

 األعضاء
BME 415 

 ECE 416 أجهزة قياس طبية حيوية 0 2 2 -- 2 6 2 50 -- 50 100 -------

 ECE 417 معلوماتية حيوية 0 2 2 -- 2 6 2 50 -- 50 100 -------

BME412 100 50 -- 50 2 6 2 -- 2 2 0 ميكروبيولوجي BME 418 

 توزيع درجات المقرر 

ن
حا
مت
ال
 ا
ن
زم

 

 األسبوعي عدد الساعات 

 اسم المقرر
كود 

 المقرر

ع
و
جم
لم
 ا

ل
ص
لف
 ا
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ع
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 BME 511 * ميكانيكا حيوية 3 2 2 -- 2 6 2 50 -- 50 100

 BME 512 * حيوي إحصاء  2 2 0 -- 3 5 2 50 -- 50 100

 BME 513 هندسة إكلينيكية * 3 2 2 -- 2 6 2 50 -- 50 100

100 50 -- 50 2 6 3 -- 0 2 2 
 فةةةةةيأخالقيةةةةةات البحةةةةة  

 * الهندسة الحيوية
BME 514 

 PDE 515 المواد الحيوية المتقدمة 2 1 2 -- 3 6 2 50 -- 50 100

 BME 516 طبية *أجهزة  2 1 2 -- 3 6 2 50 -- 50 100
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 ( 600) المستوى 
 

 

 
 ( 700) المستوى 
 

 

 

  

 توزيع درجات المقرر 
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 األسبوعي عدد الساعات 
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 BME 611 حسابات الصور الطبية 2 1 2 -- 3 6 2 50 -- 50 100

100 50 -- 50 2 6 3 -- 2 1 2 
معالجةةةةة ااتةةةةارات الطبيةةةةة 

 الحيوية
ECE 612 

 BME 613 نمذجة األنظمة الفسيولوجية 2 1 2 -- 3 6 2 50 -- 50 100

 ECE 614 تعلم اآللة فى الطب 2 1 2 -- 3 6 2 50 -- 50 100

 PDE 615 األعضاء االصطناعية 2 1 2 -- 3 6 2 50 -- 50 100

 BME 616 هندسة إعادة التأهيل 2 1 2 -- 3 6 2 50 -- 50 100

 BME 617 مقدمة لهندسة األنسجة 2 1 2 -- 3 6 2 50 -- 50 100

100 50 -- 50 2 7 3 -- 2 2 3 
واألوعيةةة ديناميكةةا القلةةب 

 الدموية
BME 621 

 BME 622 الميكانيكا الحيوية لإلصابات 3 2 2 -- 3 7 2 50 -- 50 100

100 50 -- 50 2 7 3 -- 2 2 3 
 فةةيتصةةميم وطةةرب البحةة  

 الهندسة الحيوية
BME 623 

 BME 624 أنظمة الرعاية الصحية 3 2 2 -- 3 7 2 50 -- 50 100

 BME 625 الصيدلة الصناعية 3 2 2 -- 3 7 2 50 -- 50 100

 توزيع درجات المقرر 

ن
حا
مت
ال
 ا
ن
زم

 

 األسبوعي عدد الساعات 
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 BME 721 ااكلينيكيةالباثولوجيا  3 2 2 -- 4 8 2 50 -- 50 100

 CSE 722 الطبينظم اتخاذ القرار  3 2 2 -- 4 8 2 50 -- 50 100

 ECE 723 مقدمة للتعلم العميق 3 2 2 -- 4 8 2 50 -- 50 100

 ECE 724 إنترنت األتياء الطبية 3 2 2 -- 4 8 2 50 -- 50 100

 PDE 725 تقنية استبدال المفاصل 3 2 2 -- 4 8 2 50 -- 50 100

 ECE 726 الفوتونيات الطبية الحيوية 3 2 2 -- 4 8 2 50 -- 50 100
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 وصف مخترص لمحتويات المقررات 

 

 

 

BME 411 اسم المقرر كيمياء عضوية كود المقرر 

0 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
الترمأعمال  امتحان عملي تفوي  امتحان تحريري 

 درجات المقرر
0 0 50 50 

دراسة التفاعالت  - التركيب والكيمياء الجزيئية لأللكانات -األحماض والقواعد: المجموعات الوظيفية  -التركيب واالرتباط  المحتوى 

 -تفاعالت األلكينات  -التركيب والتركيب لأللكينات ؛ اإلزالة  -االستبدال النووي  -هاليدات األلكيل  -الكيمياء الستيرويدية  -الكيميائية 

التكثيف  -النووي  مطيافية الرنين المغناطيسي -األنظمة المقترنة والتناظر المداري والطيف فوق البنفسجي  -قياس الطيف  -الكحوالت 

الكربوكسيل وبدائل ألفا لمركبات  -األمينات  -الكيتونات واأللدهيدات  -المركبات العطرية  -اإليثرات  -وبدائل ألفا لمركبات الكربونيل 

 .الكربوهيدرات واألحماض النووية -الكربونيل 
References: 

• L. Wade, " Organic Chemistry", Pearson; 9th edition, 2016 

BME 412 المقرراسم  كيمياء حيوية كود المقرر  

0 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
0 0 50 50 

التخزين المؤقت ضد تغيرات األس الهيدروجيني في  -أسس الكيمياء الحيوية للماء واألحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة   المحتوى 

مقدمة عن   -وظيفة البروتين  -التركيب ثالثي األبعاد للبروتينات  -األحماض األمينية والببتيدات والبروتينات  -النظام البيولوجي 

تقنيات المعلومات القائمة على الحمض  -النيوكليوتيدات واألحماض النووية  -علم األحياء الجليكوبية الكربوهيدرات و -اإلنزيمات 

أنواع الطاقة الحيوية والتفاعالت  -اإلشارات الحيوية  -األغشية البيولوجية والنقل  -الدهون الهيكلية في األغشية  -الدهون  -النووي 

 .مبادئ التنظيم األيضي -ين الجلوكوز ومسار الفوسفات البنتوز تحلل السكر وتكو -الكيميائية الحيوية 

References: 

• D. Nelson , "Principles of Biochemistry", W. H. Freeman, 7th edition, 2017 

BME 413  اسم المقرر مقدمة لعلم التشريح المقرركود 

0 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
-- 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

الجهاز العصبي المركزي  -الجهاز العضلي  -الجهاز العظمي  - الغالفيالنظام  –الخاليا واألنسجة  -التعريف بجسم اإلنسان   المحتوى 

الدورة  -الدورة الدموية: القلب  -الجهاز الدوري: الدم  -التحكم في الغدد الصماء  -أجهزة اإلحساس  -الجهاز العصبي المحيطي  -

 –الجهاز البولي وتوازن السوائل  -الجهاز الهضمي  -الجهاز التنفسي  -الدفاع الداخلي: االستجابات المناعية  -الدموية والليمفاوية 

 .التكاثر
References: 

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

ECE 414 المقرراسم  معالجة صور رقمية كود المقرر  

0 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
0 0 50 50 

تمديد  -معالجة النقاط  -أنواع الصور الرقمية  -الحصول على الصور وأخذ العينات  -مقدمة في معالجة الصور الرقمية    المحتوى 

تحويل فورييه ثنائي  -شحذ الحواف  -الصورة  تردد - والترشيحااللتفاف  - -معالجة الجوار  -معادلة الرسم البياني  -المدرج التكراري 

كشف  -تجزئة الصورة  -استعادة الصورة في المجاالت المكانية والترددية  -معالجة التحويل  -فورييه خصائص تحويل  -األبعاد 

 تشفير الصور وضغطها. -معالجة الصور الملونة  -العمليات المورفولوجية  - هافتحويل  -الحواف 
References: 

• Rafael C. Gonzalez, "Digital Image Processing", Pearson; 4th edition, 2017. 

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
https://www.amazon.com/David-L-Nelson/e/B001H6MD2Y/ref=dp_byline_cont_book_1
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BME 415 اسم المقرر مقدمة لعلم و ا   األعضاء كود المقرر 

0 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
0 0 50 50 

 BME 413 :المتطلبات

 -العضالت الملساء والقلبية  -األغشية والمشابك المنشطة  -نقل الخاليا  -مقدمة في علم وظائف األعضاء البشرية   المحتوى 

ميكانيكا إعادة  -التحكم في الجهاز القلبي الوعائي  -ميكانيكا القلب والدورة الجهازية  -الفيزيولوجيا الكهربية للقلب وتخطيط القلب 

األعصاب الجسدية والتحكم في الحركة  -الدماغ والحبل الشوكي  -الجهاز العصبي الالإرادي  -حكم في التنفس التنفس ونقل الغازات والت

 .الجهاز الهضمي -الجهاز المناعي  -جهاز الغدد الصماء  -الجهاز الكلوي  -الجهاز البصري  -الجهاز السمعي  -

References: 

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

ECE 416 اسم المقرر وحيوية أجهزة قياس طبية كود المقرر 

0 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
-- 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

تصفية  -أجهزة االستشعار ومحوالت الطاقة  -الطبية الحيوية  والمعداتاألجهزة  -مقدمة في األجهزة الطبية الحيوية   المحتوى 

أجهزة السمع  -تخطيط الدماغ الكهربائي  -تخطيط القلب الكهربائي  -الحصول على البيانات ومعالجة اإلشارات  -اإلشارات وتضخيمها 

سالمة األدوات الطبية الحيوية  -كنولوجيا الصحية القابلة لالرتداء واألجهزة المزروعة الالسلكية الصحة المتنقلة والت -الرقمية 

تطبيقات اإلحصاء ، االحتماالت ، تحليل  -الميكروسكوب الفلوريسنت ، اإللكترونيات الحيوية واألدوات الميكانيكية الحيوية  -واألجهزة 

مشروع صغير في الهندسة  -األنظمة الطبية الحيوية المدمجة  -يه في األجهزة الحيوية اإلشارات ، إخماد الضوضاء ، وتقنيات فوري

 .الطبية الحيوية
References: 

• A. Webb, "Principles of Biomedical Instrumentation", Cambridge University Press; 1st edition, 

2017 

ECE 417 المقرراسم  معلوماتية حيوية كود المقرر  

0 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
-- 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

قواعد بيانات  -مراجعة طرق البيولوجيا الجزيئية  -مراجعة تكرار الحمض النووي والنسخ والترجمة ، تنظيم الجينوم   المحتوى 

استعالمات قاعدة البيانات ، استرجاع التسلسل  -الحمض النووي والبروتين ، تخزين البيانات ، تنسيقات الملفات ، استرجاع المعلومات 

درجات  -مخططات نقطية ، محاذاة التسلسل ، المحاذاة المحلية ، المحاذاة العالمية ، المحاذاة المتعددة  -يدية ، إنشاء خرائط نوكلياز تقي

المسافات الوراثية ، سالالت النسب القائمة على المسافة ، بناء شجرة النشوء  -المحاذاة ، األهمية اإلحصائية لبحوث قاعدة البيانات 

تحليل المصفوفات الدقيقة   -البحث عن الجينات وإطارات القراءة المفتوحة في تسلسل الحمض النووي تسلسالت اإلجماع ،  -والتطور 

 مقدمة في علم البروتينات. -وتطبيقات المصفوفات الدقيقة 

References: 

• J. Momand, "Concepts in Bioinformatics and Genomics" ,  Oxford University Press; 1st edition, 

2016 

BME 418 اسم المقرر ميكروبيولوجي كود المقرر 

0 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
--- 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

 BME 412:المتطلبات

 -التشريح الوظيفي للخاليا بدائية النواة وحقيقية النواة  -مراقبة الكائنات الحية الدقيقة من خالل المجهر  -المبادئ الكيميائية  المحتوى 

تصنيف الكائنات الحية  -التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الحمض النووي  -الوراثة الميكروبية  -النمو الميكروبي  -األيض الميكروبي 

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
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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الفيروسات ، أشباه  -حقيقيات النوى والفطريات: البروتوزوا والديدان الطفيلية  -بدائيات النوى: مجاالت البكتيريا والعتائق  -الدقيقة 

المناعة الفطرية: دفاعات غير محددة  -اآلليات الميكروبية لإلمراضية  -مبادئ المرض وعلم األوبئة  -الفيروسات ، والبريونات 

البيئة  -الكائنات الحية الدقيقة واألمراض البشرية  -األدوية المضادة للميكروبات  -تطبيقات علم المناعة  -يفية المناعة التك -للمضيف 

 . والتطبيقية علم االحياء المجهري
References: 

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

BME 511 اسم المقرر ميكانيكا حيوية كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

الميكانيكا الحيوية  -الميكانيكا الحيوية لألنسجة الصلبة  -المفاهيم األساسية لبيولوجيا الميكانيكا  -مقدمة في الميكانيكا الحيوية   المحتوى 

 -الميكانيكا الحيوية للسوائل والدوران  -الميكانيكا الحيوية الصلبة للقلب واألوعية الدموية  -لألنسجة الرخوة للعضالت الهيكلية 

التطبيقات  -ميكانيكا الخاليا  -النمو وإعادة التشكيل  -نمذجة التدفقات في األنابيب القابلة للطي  -نيكا الحيوية للسوائل والتنفس الميكا

الميكانيكا الحيوية: تطبيقات في  -الرئيسية للميكانيكا الحيوية وعلم األحياء الميكانيكي. الميكانيكا الحيوية: تطبيقات في جراحة العظام 

دراسات الحالة المتعلقة  -النمذجة متعددة المقاييس لفيزيولوجيا المرض البشري  -الميكانيكا الحيوية للحركة البشرية  -عادة التأهيل إ

 بالمقرر.
References: 

• Manuel Doblare, "Biomechanics", Eolss Publishers Co. Ltd., 2015 

BME 512 المقرراسم  إحصاء حيوى كود المقرر  

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 0 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

 -معامل االختالف. البيانات المجمعة. الطرق الرسومية  -مقاييس االنتشار  -المتوسطات الحسابية  -اإلحصاء الوصفي   المحتوى 

 -قاعدة بايز واختبارات الفرز  -االحتمال الشرطي  -قانون الجمع الخاص باالحتمال  -بعض الرموز االحتمالية المفيدة  -االحتمالية 

 -التقدير  -التوزيع الطبيعي  -التوزيعات االحتمالية المستمرة  -توزيع بواسون.  -التوزيع ذو الحدين.  -ة. توزيعات االحتمالية المنفصل

العالقة بين اختبار الفرضيات  -اختبار متوسط التوزيع الطبيعي  -اختبار الفرضيات  -دراسة الحالة  -التجارب السريرية العشوائية 

تحليل السالسل  -تقدير الفاصل لمقارنة الوسائل من عينتين متزاوجتين. االختبارات غير المعيارية  -المزدوج  tوفترات الثقة. اختبار 

 التطبيقات الطبية الحيوية في كل موضوع. -الزمنية 
References: 

• Bernard Rosner, "Fundamentals of Biostatistics", Cengage Learning Inc, 2015 

BME 513 اسم المقرر هندسة إكلينيكية  كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

تعريفات إدارة   -قابلية االستخدام البحوث والتجارب السريرية  -االختبار  -تطوير المنتج  -مقدمة في الهندسة اإلكلينيكية  المحتوى 

التصوير ، العالج اإلشعاعي ، أمراض القلب ،  -الرعاية الحادة ، التخدير ، غسيل الكلى  -الغذاء والدواء وعملية الموافقة عليها 

  -تصميم منشأة الرعاية الصحية والبيئات الخاصة  -، خاص أنظمة األغراض  RTLS، المختبر عن بعد ،  التسريب والطب العام

، مختبر سالمة الليزر ، السالمة الكهربائية ، وسالمة البناء  EMI / RFI -السالمة من اإلشعاع ، سالمة التصوير بالرنين المغناطيسي 

 ن العدوى تخطيط الكوارث / رموز التأهب للطوارئ ، المعايير ، اللوائح ، واالعتمادالصرف الصحي والوقاية م -، المواد الخطرة 

References: 

• A. Taktak, "Clinical Engineering", Elsevier Ltd., 2nd edition, 2020 

https://www.bookdepository.com/author/Bernard-Rosner
https://www.bookdepository.com/publishers/Cengage-Learning-Inc
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BME 514 اسم المقرر أخالقيات البح  في الهندسة الحيوية كود المقرر 

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 0 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

إفادة المريض  -المبادئ األخالقية في أخالقيات الطب  -القيم في الصحة والمرض  -األخالق والقيم في الحاالت الطبية  المحتوى

اإلخالص: الوفاء بالوعد والوالء  -الصدق: الصدق مع المرضى  -االستقاللية  -العدالة: تخصيص الموارد الصحية  -واآلخرين 

الوراثة والوالدة والثورة  -اإلجهاض والتعقيم ومنع الحمل  -مجاالت المشاكل الخاصة  -تجنب القتل  -للمرضى والمهنيين المعاقين 

 -التأمين الصحي  -زرع األعضاء  -اإلفصاح األخالقي عن المعلومات الطبية  -لية والتحكم في السلوك الصحة العق -البيولوجية 

 الموت واالحتضار. -الموافقة والحق في رفض العالج.  -التجارب على اإلنسان 

References: 

• Robert M. Veatch, "Case Studies in Biomedical Ethics: Decision Making, Principles, and Cases", Oxford 

University Press, 2015. 

PDE 515 اسم المقرر مواد حيوية متقدمة  كود المقرر 

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 1 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

مجمعات  -البوليمرات والخلطات والمركبات النانوية للزراعة والسقاالت وتطبيقات إطالق األدوية الخاضعة للرقابة  المحتوى 

المواد  -تعديل سطح البالزما للمواد الحيوية للتطبيقات الطبية الحيوية  -( للتطبيقات الطبية الحيوية PECsاإللكتروليتات المتعددة )

التقدم الحالي في الطباعة الحيوية أنظمة توصيل الجينات  -هندسة األنسجة منزوعة الخاليا  -الحيوية لتحريض ومعالجة المناعة الذاتية 

الجسيمات النانوية  -استراتيجيات المواد الحيوية القائمة على البيئة الدقيقة للورم  -الخاضعة للرقابة إلصالح الغضروف المفصلي 

العناقيد النانوية الذهبية الفلورية كأداة فعالة الستشعار التطبيقات في  -ة: تشغيل وتصنيع الخاليا الجذعية متعددة القدرات المغناطيسي

 إدارة السرطان 

References: 

• Anuj Tripathi, "Advances in Biomaterials for Biomedical Applications (Advanced Structured Materials)", 

springer, 2017. 

BME 516 اسم المقرر أجهزة طبية كود المقرر 

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 1 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

عملية  -أنظمة إدارة الجودة لتصنيع األجهزة الطبية  -اللوائح العامة لألجهزة الطبية  -واألنواع األجهزة الطبية: التعريفات   المحتوى 

االختبارات  -اختبار السالمة لجهاز طبي جديد  -إدارة تقييم المخاطر لجهاز طبي جديد  -الحصول على الموافقة لألجهزة الطبية الجديدة 

  -مخطط كهربية العضل  -تخطيط كهربية الدماغ  -تخطيط كهربية القلب  -تطوير المنتج نظرة عامة على  -السريرية جهاز طبي جديد 

 التنظير الطبي. -التخدير  -اإلنفاذ الحراري  -مراقبة المريض  -أجهزة التنفس الصناعي 

References: 

• Seeram Ramakrishna, " Medical Device: Regulations, Standards, and Practices", Elsevier, 2015 

BME 611 اسم المقرر حسابات الصور الطبية كود المقرر 

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 1 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

تحسين  -تطبيق خوارزميات حوسبة الصور على الصور الطبية  -أساسيات حوسبة الصور ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد   المحتوى 

توليف  -تطبيقات على استعادة الصورة  -أساسيات رؤية اآللة وتصور البيانات الطبية  -واستعادة البيانات الطبية ثنائية وثالثية األبعاد 

 -التنقيب عن النصوص والتعلم العميق لتصنيف األمراض  -التعلم اآللي إلعادة بناء الصورة  -في التصوير الطبي والدقة الفائقة  الصور

ترجمة األحجام الطبية متعددة الوسائط وتقسيمها باستخدام شبكة  -التقسيم باستخدام شبكات الخصومة من الصورة إلى الصورة 

 الطب البيانات من خالل األمثلة وأوراق القراءة.  رؤية الكمبيوتر إلى - -الخصومة التوليدية 

https://www.ebooks.com/en-us/publisher/elsevier-science/36487
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References: 

• S. Kevin Zhou, Daniel Ruecker, Gabor Fichtinger, " Handbook of Medical Image Computing and 

Computer Assisted Intervention", 1st Edition, Elsevier, 2019. 

ECE 612 اسم المقرر الطبية الحيويةمعالجة ااتارات  كود المقرر 

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 1 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

الذكاء االصطناعي ،  -معالجة اإلشارات الرقمية  -تصنيف اإلشارات الطبية الحيوية  -مقدمة في اإلشارات الطبية الحيوية   المحتوى 

توصيف اإلشارات الطبية الحيوية: هندسة السمات واالستخراج ، التعلم الخاضع لإلشراف وغير الخاضع لإلشراف ، التعلم اآللي في 

يوية مع تطبيقات تخطيط القلب ، تخطيط كهربية الدماغ العميق: التعلم العميق في الطب الحيوي معالجة  معالجة اإلشارات الطبية الح

، والمنطق الضبابي في الطب ، وتطبيقات الشبكة العصبية في الطب ، وتحليل وإدارة بيانات النوم ،  EEGاإلشارات باستخدام تطبيقات 

 الهندسة الطبية الحيوية. وتحليل سجالت حركة المريء ، ومشروع صغير في
References: 

• Walid A. Zgallai, "Biomedical Signal Processing and Artificial Intelligence in Healthcare", 

Elsevier, 2020. 

BME 613 اسم المقرر نمذجة األنظمة الفسيولوجية كود المقرر 

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 التدريسساعات 
0 2 1 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

النماذج  -التحكم في األنظمة الفسيولوجية  -ديناميات النظام  -التعقيد  -التعقيد الفسيولوجي والحاجة إلى النماذج: مقدمة   المحتوى 

نمذجة البيانات ، نمذجة النظام ،  -محاكاة النموذج  -التحقق من صحة النموذج  -تحديد النموذج  -وعملية النمذجة: صياغة النموذج 

تقدير اإلشارة ،  -مشكلة التقدير ، النمذجة الالمعلمية  -مشكلة التحديد ، النمذجة البارامترية  -بارامترية النمذجة تحديد النموذج ، ال

 دراسات الحالة.  -االنحدار غير الخطي  -التحقق من صحة النموذج ، االنحدار الخطي 
References: 
• Claudio Cobelli, Ewart Carson, "Introduction to Modeling in Physiology and Medicine", Elsevier, 2019. 

ECE 614 اسم المقرر تعلم اآللة في الطب كود المقرر 

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 1 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

أساسيات البيانات الطبية ، وتطبيق نماذج وخوارزميات التعلم اآللي على الطب ، والتعلم من البيانات وتصنيف االضطرابات  المحتوى 

  K، ونظرة عامة على جمع البيانات الصحية باستخدام المستشعرات ، وشبكات منطقة الجسم ، والتجميع الهرمي ، وتجميع الوسائل 
التجميع القائم على تحديد المجموعات الخارجية في بيانات متجانسة بخالف  -رعية في االستطالعات ، والكثافة لتحديد المجموعات الف

ذلك ، والتجميع بخطوتين لتحديد المجموعات الفرعية والتنبؤ بعضوية المجموعات الفرعية في مرضى المستقبل الفرديين ، والجيران 

 بؤ بالعضوية عالية المخاطراألقرب لتصنيف األدوية الجديدة ، والتن
References: 

• Ton J. Cleophas, Aeilko H. Zwinderman, "Machine Learning in Medicine - a Complete Overview", Springer, 

2015 

PDE 615 اسم المقرر األعضاء االصطناعية كود المقرر 

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 1 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

تصميم الهندسة الحيوية ألنظمة استبدال األعضاء االصطناعية واستخدامها السريري. األنظمة المتاحة تجارياً التي  -مقدمة   المحتوى 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ton+J.+Cleophas&text=Ton+J.+Cleophas&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Aeilko+H.+Zwinderman&text=Aeilko+H.+Zwinderman&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
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تسخير  -المواد الحيوية في هندسة األنسجة  -تم تحليلها لتحقيق كفاءة النقل الشامل ؛ الميكانيكا الحيوية وعالقتها بحجم وكفاءة الجهاز 

هندسة األنسجة  -الخاليا الجذعية المحفزة متعددة القدرات في السقالة  -ا الجذعية من مصادر مختلفة لهندسة األنسجة إمكانات الخالي

 بشرة هندسة ‐األنسجة  -المستشعرات الحيوية لهندسة األنسجة المثلى: التطورات األخيرة والتشكيل المستقبل  -القائمة على السقاالت 

 .الجروح التئام في وتطبيقاتها اإلنسان
References: 

• Joseph D. Bronzino, Donald R. Peterson, "Tissue Engineering and Artificial Organs", CRC Press, 2016. 

BME 616 اسم المقرر هندسة إعادة التأهيل كود المقرر 

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 1 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

مقدمة في هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة. الجوانب الطبية لإلعاقة وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة وبحوث إعادة    المحتوى 

إطار عام لروبوتات إعادة التأهيل العصبي: اآلثار المترتبة على   -األساس الفسيولوجي للتعافي الحركي العصبي  -التأهيل الحالية 

تفعيل إعادة التأهيل بمساعدة الروبوت: التصميم و  -صميم البيوميكاترونيك ألنظمة العالج التأهيلي بوساطة الروبوت التعافي معايير الت

الهياكل الخارجية إلعادة تأهيل  -أدوات التحكم المساعدة وطرائق إعادة التأهيل العصبي بمساعدة الروبوت  -استراتيجيات التحكم 

إعادة  -منصات برامج لدمج الروبوتات والبيئات االفتراضية  -ارجية إلعادة تأهيل األطراف السفلية الهياكل الخ -األطراف العلوية 

 . تأهيل وظائف اليد بمساعدة الروبوت
References: 

• Roberto Colombo, Vittorio Sanguineti, " Rehabilitation Robotics", Elsevier, 2018. 

BME 617 اسم المقرر لهندسة األنسجةمقدمة  كود المقرر 

2 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 1 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

هندسة األنسجة:   -االنتقال إلى العيادة  -الخاليا الجذعية كوحدات بناء  -من النماذج الرياضية إلى الواقع السريري  -مقدمة   المحتوى 

، مع اآلثار  ECMديناميات تفاعالت الخلية مع  -التنظيم الجزيئي للخاليا  -البيولوجيا الجزيئية للخلية  -الوضع الحالي وآفاق المستقبل 

 -التعبير الجيني وتحديد الخاليا والتمايز والتجديد  -التشكل وهندسة األنسجة  -جزيئات المصفوفة وروابطها  -ندسة األنسجة بالنسبة له

 . مبادئ تصميم المفاعل الحيوي لهندسة األنسجة -األنسجة الوظيفية الهندسية: معلمات الثقافة المختبرية 
References: 

• Clemens van Blitterswijk, Jan De Boer, "Tissue Engineering", Elsevier, 2018. 

BME 621 اسم المقرر ديناميكا القلب واألوعية الدموية كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

مراجعة علم وظائف القلب واألوعية الدموية األساسي. تطبيق المبادئ الهندسية األساسية ، بما في ذلك النماذج التناظرية   المحتوى 

الكهربائية والميكانيكية لوصف وظيفة القلب واألوعية الدموية وتقنيات الحصول على البيانات وتحليلها لتطوير األجهزة واألجهزة 

يرات والعواقب الفسيولوجية التي تحدث عند البشر أثناء رحالت الفضاء. يعرض على وجه التحديد تكيفات الطبية. حالة دراسة: التغ

 يوًما أو أكثر في الفضاء.  20أو  10القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفسي. تم وصف التغييرات المحددة التي تحدث بعد 
References: 

• T. Kenner, "Cardiovascular System Dynamics: Models and Measurements", springer, 2013. 

• Hanns-Chrestian Gunga, "Cardiovascular System, Red Blood Cells, and Oxygen Transport in 

Microgravity", Springer, 2016. 

https://www.amazon.com/Joseph-D-Bronzino/e/B001IQWJMM/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Donald+R.+Peterson&text=Donald+R.+Peterson&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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BME 622 المقرراسم  الميكانيكا الحيوية لإلصابات كود المقرر  

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

طرق الميكانيكا الحيوية لإلصابات  -مقدمة ونظرة عامة عن الميكانيكا الحيوية لإلصابات ، بما في ذلك اإلصابات الرياضية   المحتوى 

تطبيق الميكانيكا  -إصابات العمود الفقري  -إصابات الرأس  -الميكانيكا الحيوية لإلصابة الخلوية لصدمات الجهاز العصبي المركزي  -

تحمل إصابة جسم اإلنسان. تطبيقات إلساءة معاملة األطفال وسالمة  -ن. استجابة جسم اإلنسان للظروف المؤذية لدراسة إصابة اإلنسا

 النقل والبيئة الطبية القانونية.
References: 

• Kai-Uwe Schmitt, Peter F. Niederer, Duane S. Cronin, Markus H. Muser, Felix Walz, "Trauma 

Biomechanics: An Introduction to Injury Biomechanics", Springer, 2019. 

BME 623 اسم المقرر تصميم وطرب البح  في الهندسة الحيوية كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

تطبيق الميكانيكا على دراسة إصابة اإلنسان. استجابة جسم اإلنسان للظروف المؤذية.  -مقدمة في بحوث الهندسة الحيوية   المحتوى 

تحمل إصابة جسم اإلنسان. تطبيقات على إساءة معاملة األطفال ، وسالمة النقل التركيز على تصميمات ومنهجيات الدراسة وتطبيقها 

وير أهداف محددة ، وفرضيات قابلة لالختبار ، وتفسير نتائج البحث ونقلها. ستتم معالجة اهتمامات المناسب. يتم التركيز على تط

 . البيئة الطبية القانونية.SPSSواستراتيجيات تحليل البيانات للتطبيقات البارامترية وغير المعلمية باستخدام 
References: 

• Ho Nam Chang, "Emerging Areas in Bioengineering", Wiley-VCH, 2018. 

BME 624 اسم المقرر أنظمة الرعاية الصحية كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

إطار عمل تقنية  -المقاييس واألساليب  -أساسيات العملية: بنيات التحفيز والنمذجة  -مقدمة إلى معلوماتية الرعاية الصحية   المحتوى 

السجالت الصحية اإللكترونية  -(: التعريفات والمحتوى والتكنولوجيا EHRالسجالت الصحية اإللكترونية ) -( PEITالمعلومات الممّكنة )

(EHRاالعتماد و :) االستخدام القضايا- ( إدخال طلب الطبيب المحوسبCPOE )-  تحليالت البيانات  -بيانات ومعايير الرعاية الصحية

تقنيات  -وتكنولوجيا المعلومات الصحية ؛ تقييم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الصحية  HIPAA -إدارة البيانات وتخزين البيانات  -

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

References: 

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

Bass; 4th edition, 2017. 

BME 625 اسم المقرر الصيدلة الصناعية كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

دراسات  -طرق التحليل اآللي  -التقنيات األساسية المستخدمة في الصناعات الدوائية: التعقيم ، األجهزة في صناعة األدوية   المحتوى 

تأثير تصميم نظام المحرض )عوامل الشكل( على  -الضغط والضغط  -تقنيات التحسين في الصياغة والمعالجة الدوائية  -الصياغة 

اختيار وتقييم مواد التعبئة  -تخطيط اإلنتاج والتحكم فيه  -مواد البناء والوقاية من التآكل  -ملية الحيوية الع -تصنيع السائل المنتجات 

التصميم والبناء والصيانة والصرف  -إصدار المنتج النهائي ، مراجعة الجودة  -والتغليف للمنتجات الصلبة / شبه الصلبة والسائلة 

 الصناعية. األخطار  -الصحي للمواد والمنتجات 
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References: 

• B. Chandakavathe, "Textbook of Industrial Pharmacy", Studium Press, 1st ed. 2019. 

BME 721 اسم المقرر الباثولوجيا ااكلينيكية كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

اختبارات وظائف  -داء السكري  -اختبارات وظائف الكلى  -علم األمراض الكيميائي والدراسات ذات الصلة: فحص البول     المحتوى

أمراض الدم المختبرية ، أساسيات علم األمراض  -فحص السائل النخاعي  -اضطرابات الدهون والعالمات القلبية البيوكيميائية  -الكبد 

 -عدد الخاليا الشبكية  -إجمالي عدد الكريات البيض  -حجم الخاليا المعبأة  -تقدير الهيموغلوبين  -يع الدم تجم -السريرية: تكوين الدم 

 -تشخيص المالريا والطفيليات األخرى في الدم  -معدل ترسيب كرات الدم الحمراء  -مؤشرات الخاليا الحمراء  -مسحة الدم 

 .جمع دم المتبرع ، المعالجة والتخزين  -الدم: تصنيف الدم  أنظمة فصائل -االختبارات المعملية لفقر الدم 

References: 

• S. Kawthalkar, "Essentials of Clinical Pathology", Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd., 2018 

CSE 722 اسم المقرر نظم اتخاذ القرار الطبية كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

األسس الرياضية ألنظمة دعم القرار  -نظرة عامة  -أنظمة دعم القرار التشخيصي السريري  -مقدمة في عملية صنع القرار   المحتوى 

 -البرمجة الخطية  -اتخاذ القرار في ظل اليقين وعدم اليقين  -تطبيقات التعليم الطبي  -دعم القرار في المستشفيات  -دقة نظام االختبار  -

تمثيل المعرفة السريرية والمبادئ التوجيهية والتوصيات ؛ واجهات لدعم القرار ؛ توصيات  - Simplexريقة ط -الرسومي  LPحل 

 الطب الدقيق. -طرق تأليف والتحقق من صحة المبادئ التوجيهية السريرية. التقييم والفعالية واالتساق  -البحث والترتيب ؛ 

References: 

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

ECE 723 اسم المقرر مقدمة للتعلم العميق  كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

الشبكات  -أساسيات التعلم اآللي  -المتطلبات الرياضية والحسابية  -من المنطق إلى العلوم المعرفية  -مقدمة في التعلم العميق   المحتوى 

تصور البيانات  -التعلم المعزز العميق  -رؤية الكمبيوتر العميقة  -التعديالت واإلضافات لشبكة عصبية تغذية متقدمة  -العصبية المغذية 

التعلم المستوحى من الناحية  -القيود واآلفاق الجديدة  -النماذج التوليدية العميقة  -نمذجة التسلسل العميق  -التعلم واإلدراك  -لي للتعلم اآل

 تطبيقات التعلم العميق على الصور الطبية الحيوية واإلشارات الطبية الحيوية. -البيولوجية 
References: 

• S. Skansi, "Introduction to Deep Learning", Springer; 1st edition, 2018 

ECE 724 المقرراسم  إنترنت األتياء الطبية كود المقرر  

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

إنترنت األشياء  -مقدمة في تحليالت البيانات الطبية الضخمة. مقدمة عن أجهزة إنترنت األشياء والمعلوماتية الحيوية الصحية   المحتوى 

األجهزة اإللكترونية  -اإللكترونيات القابلة للزرع: تكامل الواجهات الحيوية واألجهزة والمستشعرات  -والروبوتات في الرعاية الصحية 

الطبية اإللكترونيات  -إنترنت األشياء للرعاية الصحية عن بُعد والمراقبة الصحية  -ظمة للتشخيص غير الغازي والدوائر واألن

 -التصوير السطحي للتطبيقات الطبية الحيوية. أجهزة ودوائر وأنظمة الترددات الراديوية للطب اإللكتروني  -واألجهزة الطبية الحيوية 

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://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sandro+Skansi&text=Sandro+Skansi&sort=relevancerank&search-alias=books


 

 كلية الهندسة – جامعة المنصورة       الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

 

 : ي تخصص الهندسة الطبية والحيوية   بينية برامج دراسات عليا الباب الرابع عشر
 
ف  362 

 

 

 

 

إدارة األمراض ، إدارة  -نظم إدارة البيانات الطبية الضخمة والبنى التحتية  - بية إلنترنت األشياءبنى الشبكات وأطر التطبيقات الط

 التطبيب عن بعد وتطبيقات الهاتف المحمول. -العالجات التلقائية 

  :References 

• A. Hassanien, "Medical Big Data and Internet of Medical Things: Advances, Challenges and Applications", 

CRC Press; 1st edition, 2018. 

PDE 725 اسم المقرر تقنية استبدال المفاصل كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

عملية  -أوضاع الفشل  -خصائص المواد المستخدمة في أنظمة زراعة العظام  -مقدمة في تصميم وتقنية استبدال المفاصل   المحتوى 

تصميم  -تصميم األطراف االصطناعية للركبة  - الميكانيكا الحيوية للورك والركبة -الركبة  -الكتف  -الورك  -الكاحل  -التصميم 

ارتداء األطراف االصطناعية للورك  -ميكانيكا وترايبولوجي األطراف االصطناعية للورك والركبة  -للركبة األطراف االصطناعية 

التثبيت المعزز وغير  -األطراف االصطناعية األخرى: قد تشمل: الكتف والكوع والمعصم األصابع والكاحل وأصابع القدم  -والركبة 

 .المعزز وفشل بدائل مشتركة
References: 

• Frederick F. Buechel, Michael J. Pappas, "Principles of Human Joint Replacement: Design and Clinical 

Application", Springer, 2015. 

ECE 726 اسم المقرر الفوتونيات الطبية الحيوية كود المقرر 

3 Cr ساعات معتمدة 
 محاضرة تمارين عملي

 ساعات التدريس
0 2 2 

 الدرجات الكلية 100
 امتحان تحريري أعمال الترم امتحان عملي تفوي

 درجات المقرر
-- -- 50 50 

الضوئيات الطبية  -أدلة الموجات العازلة واأللياف الضوئية  -الطبيعة الموجية للضوء  -مقدمة في علوم تكنولوجيا النانو   المحتوى 

التصوير الحيوي  -الحيوية ، التحليل الطيفي والفحص المجهري ، المبادئ الفيزيائية األساسية التي تقوم عليها التكنولوجيا وتطبيقاتها 

مجمعات  -المفاهيم األساسية في فيزياء الصبغ  -العالقات الوظيفية  -مجمعات البروتين والبنية  -لضوئي: هيكل الصباغ لعملية التمثيل ا

اإلسفار والفسفور. الضوئيات الطبية الفحص المجهري البصريات الالخطية؛ تكنولوجيا طب العيون. التصوير المقطعي  -البروتين 

 ئي؛ معالجة الصورة؛ أنظمة التصوير مجسات كشف جزيء واحد ؛ علم المستقبل في الضوئيات.البصري موائع ضوئية. العالج الضو
References: 

• David L. Andrews, "Photonics, Volume 4: Biomedical Photonics, Spectroscopy, and Microscopy", John 

Willy & sons, 2015. 

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


    

  

  

 دبلوم العلوم الهندسية في هندسة الميكاترونكس:    14.4

 ماجستير العلوم في الهندسة تخصص هندسة الميكاترونكس :   14.5

 دكتوراه الفلسفة في هندسة الميكاترونكس :   14.6



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 364 دراسات عليا بينية ف 

 

ي هندسة الميكاترونكس  دبلوم العلوم
 
 الهندسية ف

نامج   وصف البر
نددددامج هدددو تددددولبة جدددودة عاليددددة للمواندددن النظلمددددة والعمليدددة لهندسددددة الميكدددداترونكس  الهددددن مدددد  هددد ا  البر

نددددددامج المددددددوب مدددددد  الددددددتعلق  عمددددددا وتمدسددددددا مبدددددداد   نظمددددددة الما ددددددة عدددددد  تمدي ددددددات هندسددددددة    البر
ر
يمكدددددد

ي األوساط األكاديمية  
ي الصناعة  و ف 

ي ف 
 الميكاترونكس  ما يولر  ساًسا سليًما ل يامه  دور مهن 

 ج برنامج الدبلومجدارات خري    
ي  المدددارات اإلضددالة    

ي الهندسددة أ يمددن  ر يكددور رددلمددددج برنددامج الددد لوم ف 
هندسددة العامددة للددد لوم ف 

 : ادًرا ع الميكاترونكس 

المعرلة التأسيسية األساسية المملوبة لتصور وتصميق وتصنسع وتشغيل  نظمة هندسة   ظهار  1

 الميكاترونكس  

 للمكونات األساسية لنظام التحكق الصناعي   ظهار المعرلة والفهق   2

ي  نظمددددددددددة  3
الما ددددددددددة   ظهددددددددددار الددددددددددوعي الن دددددددددددذ  مفدددددددددداهيق التصددددددددددميق النظددددددددددرذ وتنفيدددددددددد ها العمدددددددددد ي ف 

   والميكاترونكس

ارتيدددددار وتمدسدددددا األسدددددالين المناسدددددبة لتحسدددددنة  وفدددددالة  نظمدددددة الميكددددداترونكس وتكسيددددد  الحلدددددو    4

 .المناسبة للمشكوت العملية

ا ألنظمددة اسدتخدام الت نيددات الحال  5
ً
يددة والناةدددة لدددعق تنفيد  مشددارمددددع هندسددة الميكدداترونكس ول دد

 .الصحة والسومة أ  اإلضالة    الممارسات واإلجرالات ال ياسية

ي مو ع معنة     6
 تحديد الموارد المحتملة وتحديد مصدر الما ة المناسن ف 

 

Benchmark: Master of Technology in Industrial Automation & Robotics, MIT 

https://manipal.edu/mit/department-faculty/department-list/mechatronics.html 

 
  

https://manipal.edu/mit/department-faculty/department-list/mechatronics.html


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 365 دراسات عليا بينية ف 

 

 الهندسة تخصص 
 
 هندسة الميكاترونكس ماجستبر العلوم ف

نامج   وصف البر
ي ممموعددددة واسددددعة مدددد  موضددددوعات 

ة ف  نددددامج هددددو تددددولبة المعرلددددة البحعيددددة المسدددد نبة الهدددددن مدددد  هدددد ا البر

ا 
ً
 مرندد
 
ندامج هدديك  هندسدة الميكدداترونكس المتخصصدة مددع التمدسدا عدد  المشداكل الصددناعية  يدولر هدد ا البر

ا تصدددميق تملبدددة الدددتعلق الخا دددة بهددد 
ً
ق لتلديدددة ي دددسك لمدددل مددد  الخدددلممنة  المددددد والمهندسدددنة  األجدددبا رسدددور

ي المست بل  
 احتياجات حياتهق المهنية ف 

 

 جدارات خري    ج برنامج الماجستبر  
 الهندسة يمن  ر يكور رلمددددج برنامج ماجستبة  

 اإلضالة    المدارات العامة لماجستبة العلوم ف 

ي الهندسة تخصص 
 ع هندسة الميكاترونكس العلوم ف 

ً
 : ادرا

العلمية المك سبة ع  مشاكل هندسة الميكاترونكس   ثبات ال درة ع  تمدسا المعرلة  -1

 الوا عية  

ي مهمة  حعية مكعفة   -2
 ثبات ال درة ع   جرال التمارب  و استخدام المهارات الحسابية ف 

 تتعامل مع مماالت هندسة الميكاترونكس  

استخدام ت نيات التصميق والتحليل المناسبة  مساعدة الممدسوتر لت ديق حلو  للمشاكل  -3

 لية المتعل ة  أنظمة الميكاترونكس  العم

التعرن ع  معرلة متعم ة  موضوع معنة  يتعلا  مماالت هندسة الميكاترونكس ومزل م    -4

ي  
وع  حنا  مشر

امج ومعدات ال ياس ذات الصلة  أنظمة الميكاترونكس   -5  استخدام حزم البر

 

Benchmark: Mechatronics MSc program, Tallinn University of Technology 

https://old.taltech.ee/faculties/school-of-engineering/admission-87/masters-programmes-

3/mechatronics-msc-2/ 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://old.taltech.ee/faculties/school-of-engineering/admission-87/masters-programmes-3/mechatronics-msc-2/
https://old.taltech.ee/faculties/school-of-engineering/admission-87/masters-programmes-3/mechatronics-msc-2/


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 366 دراسات عليا بينية ف 

 

ي 
 
 هندسة الميكاترونكس دكتوراه الفلسفة ف

نامج   وصف البر

ي 
أ الغددر  مندده هددو هندسددة الميكدداترونكس برنددامج الدددوتوراي ف  ي

تعزمددز هددو برنددامج لدرجددة ذات توجدده  حددنا

ي ممدداالت هندسددة الميكدداترونكس والو ددو   ددالموب    ال دددرة عدد   جددرال دراسددات مت دمددة 
المعرلددة ف 

ي م سسددات البحدد  العلدد ي 
نددامج بطعددداد المددوب لمهنددة البحدد   و التدددرثس ف  و  حدداأ   ددلية  ي ددوم البر

ي تددتخ  حدددود والمامعددات والصددناعة والحكومددة  و 
نددامج عدد   حدددأ ال كددايا التكنولوجيددة الددن  مروددز البر

  نظمة الميكاترونكس  
 

 جدارات خري    ج برنامج الدكتوراه 

 اإلضددددالة    المدددددارات العامددددة لدددددوتوراي الفلسددددفة ف  العلددددوم الهندسددددية يمددددن  ر يكددددور رددددلمددددج برنددددامج 

ي 
 ع هندسة الميكاترونكس دوتوراي الفلسفة ف 

ً
 : ادرا

ي  نظمة ال ظهار   1
وتمومر مهارات البح  الوزمة لتخميط الميكاترونكس معرلة الت نية ال ومة ف 

 وإجرال البحوأ  

ي مما  هندسة    2
 ظهار ال درة ع  التعلق بشكل مست ل وت ديق مساهمة   لية للمعرلة ف 

 المختار  الميكاترونكس 

ا عالمًيا ا  3
ً
ضم  المتخصصنة   لو و      ع  مستوى  كادي ي مع  مكانية  ر يصدك رائد

ي مماالت هندسة 
 الميكاترونكس  والباحعنة  ف 

  ظهار ال درة ع  توليد معرلة جديدة م  رو  استكما  العمل اإل داعي ووتا ة الرسالة    4

ي رسالته    5
ي الم ررات السابا دراستها ف 

ي دمج المعارن المك سبة ف 
 تمدسا المباد  العلمية ف 

 

Benchmark: Doctoral Programme in Materials, Mechatronics and Systems Engineering, 

University of Trento The Department of Industrial Engineering 

https://www.unitn.it/en/ateneo/1904/doctoral-programme-in-materials-mechatronics-and-

systems-engineering 

  

https://www.unitn.it/en/ateneo/1904/doctoral-programme-in-materials-mechatronics-and-systems-engineering
https://www.unitn.it/en/ateneo/1904/doctoral-programme-in-materials-mechatronics-and-systems-engineering


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 367 دراسات عليا بينية ف 

 

 فصلير  دراسيير   –التأهيلية المقررات 
 )لغبر الحاصلير  عىل بكالوريوس هندسة الميكاترونيكس( 

 

ي حالة الطالب الحاصلير  عىل بكالوريوس
 
ي  ف

 
أو الكهربية والمتقدمير  للحصول   ةيكهندسة الميكانيال تخصصاتف

 معتمدة.   ( ساعة16عىل دبلوم أو ماجستبر تخصص هندسة الميكاترونكس دراسة )

ي تخصصات الهندسية الميكانيكية ) ▪
 
ي 6يتم تسجيل الطالب الحاصلير  عىل بكالوريوس ف

 
( مقررات ف

ي التخصصات 
 
. التخصصات الكهربية، ومقررين ف  الميكانيكية بموافقة المرشد األكاديمي

ي تخصصات الهندسية  ▪
 
ي  6) الكهربيةيتم تسجيل الطالب الحاصلير  عىل بكالوريوس ف

 
( مقررات ف

ي التخصصات الميكانيكيةالتخصصات 
 
.  الكهربية، ومقررين ف  بموافقة المرشد األكاديمي

رر
م 
 ال
ود
و

 

 اسق الم رر

 ساعات التدرثس
دة
تم
مع
ت 
عا
سا

ن  
مال
 لل
سي
درا
 ال
ل
حم
ال
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CSE 411   100 50 - 50 3 8 0 4 - 2 2 نظق التحكق اال ي 
 

MTE 441  100 50 - 50 3 8 0 4 - 2 2 ال ياسات و جهزة ال ياس 
 

ECE 561  100 50 - 50 3 8 0 4 - 2 2 معالمة اإلةارات الر مية 
 

MPE 431  100 50 - 50 3 8 0 4 - 2 2 الديناميكا الحرارمة 
 

ELE 551   ونيات ال وى  100 50 - 50 3 8 0 4 - 2 2  ليكب 
 

PDE 421 
عمليات ال شغيل غبة  

 الت ليدية 
2 2 - 4 0 8 3 50 - 50 100 

 

PDE 422 
وسنماتيكا وديناميكا  

 اآلالت 
2 2 - 4 0 8 3 50 - 50 100 

 

MPE 432   100 50 - 50 3 8 0 4 - 2 2 ميكانيكا موائع 
 

ECE 562  100 50 - 50 3 8 0 4 - 2 2 معالمة الصور ECE 561 

CSE 412 
المتحكمات الد ي ة  
 و نظمة ال شغيل 

2 2 - 4 0 8 3 50 - 50 100 
 

MPE 333  100 50 - 50 3 8 0 4 - 2 2 انت ا  الحرارة  

CSE 413  100 50 - 50 3 8 0 4 - 2 2 األنظمة المتكمنة  

PDE 423 
التصميق  مساعدة  

 الحاسن
2 2 - 4 0 8 3 50 - 50 100 

 

 

 

  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 368 دراسات عليا بينية ف 

 

 (500)م ررات المستوى 
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CSE 511  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 الحساسات والم ثرات 

CSE 512  ممة  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 المتحكمات المنم ية المبر

CSE 513  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 نظق التحكق الحديعة 

PDE 521  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 التصميق الميكانيكي 

MTE 541  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 االنظمة الميكاترونية 

MTE 542  ي الروبوتات
 100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 م دمة ف 

MPE 531  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 ديناميكا الموائع الحسابية 

PDE 522  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 الماجسنات ذات التحكق الر  ي 

MPE 532  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 م دمة لتكنولوجيا النانو 

CSE 514  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 اال مناعي ال كال 

MPE 533  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 ديناميكا حرارمة مت دمة 

MPE 534  مد  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 دورات و نظمة التبر

PDE 523  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 هندسة المواد 

 

 (600)م ررات المستوى 

رر
مق
 ال
ود
ك

 

 اسم المقرر 
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PDE 621  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 م دمة لميكانيكا االتصا 

MPE 631  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2   درة المائع نظق التحكق 

MTE 641  ي الحرائا
 100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 هندسة االمار ف 

PDE 622   100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 تحليل العنارص المحدودة 

MPE 632  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 تصميق نظق الموائع الحرارمة 

MTE 642  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 الكهروميكانيكية الد ي ة النظق 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 369 دراسات عليا بينية ف 

 

MTE 643  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 المروبات الهمسنة 

MTE 644  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 تصميق المائرات 

MPE 633  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 تكنولوجيا رويا الو ود 

CSE 611 ونيات  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 الصناعية والتحكق  االلكب 

CSE 612  ة  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 النظق ال وية والنظق الخدبة

CSE 613  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 نم جة ومحاكاة نظق التحكق 

CSE 614  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 نظق التحكق الر مية 

PDE 623 
وسنماتيكا وديناميكا الروبوتات  

 والتحكق 
2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 

PDE 624 
 تصميق  

 
موضوعات مت دمة ف
 األنظمة الميكانيكية 

2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 

CSE 615  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 الروبوتات ال وية 

PDE 625  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 تصميق التمارب 

PDE 626  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2 ميكانيكا المواد 

MTE 645 
ي هندسة  

 
موضوعات مختارة ف

 الميكاترونكس 
2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 
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CSE 711  التحكق األمعل CSE613 2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 

CSE 712 
الروبوتات المحمولة ونظق  

 الرؤمة 
CSE612 2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 

CSE 713 
الحساسات والم ثرات  

 ال وية 
 2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 

CSE 714 
التعلق   روارزميات

 والشبكات العصبية 
CSE612 2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 

CSE 715 
الروبوتات المحمولة ذات  

ي 
 التحكق ال ائ 

MTE542 2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 

PDE 721  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2  نم جة وتشغيل األسمك 

PDE 722 
النظق الكهروميكانيكية  

 المت دمة 
 2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 

PDE 723  الروبوتات المت دمة PDE623 2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 

CSE 716   100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2   نظمة التحكق الور 

CSE 717   100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2  تحليل ور ا ة األعما 

PDE 723  100 50 - 50 3 8 3 4 - 2 2  التصنسع  اإلضالة 

MTE741 
ي  
موضوعات مت دمة ف 
 هندسة الميكاترونكس 

MTE648 2 2 - 4 3 8 3 50 - 50 100 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 370 دراسات عليا بينية ف 

 

 وصف مخترص لمحتوي المقررات 
 ( 400المستوى )
 CSE 411 كود المقرر  نظم التحكم اآللي  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي لينظم     ة الخطي     ة ومح     ول الب     الس  –أساس     يات ال     تحكم 

، دوال  -التوص     يف الري     ا   ي
تمثي     ل ال     نظم )المخط     ل ال     و ي  

ي التحويل، أشكال انسياب اإلشارات(؛ نمذجة النظم الكهربائية 
 
ي البعد الزمائ

 
ات الحالة ؛ تحليل النظم ف والميكانيكية؛ متغبر

. تحلي   ل ال   نظم باس   تخدام  ي والتفاظ   ىلي والتك   امىلي ددي؛ مس   ار الج   ذور؛ اس   تقرار ال   نظم ؛ مقدم   ة  ل الم   تحكم التناس    ر
وال   بر

مجي   ات المناس   بة ؛ األداك الس   ا ن؛ تحلي   ل االس   تجابة؛ مقدم   ة ألنظم   ة ال   تحكم، أن   واع ال   تحكم ا لمث   ال، نظ   ام المتابع   ة البر
ات.   الخىط المثال، األنظمة متعددة المتغبر

References: 
• Modern control engineering, Katsuhiko Ogata, 5th edition, September 2009 

• Control systems engineering and design, S. Thompson, Novemeber 1989 
 
 

 MTE 441 كود المقرر  وأجهزة القياس القياسات  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي لل يان   ات التجري ي   ة 

التوزيع   ات االحص   ائية المختلف   ة واختب   ار ج   ودة المقارب   ة  –تحلي   ل ع   دم الت   يقن  –التحلي   ل االحص   ائ 
ات  أجه  زة القي  اس الهندس  ية المتأل  منة األن  واع المل  طة والخامل  ة لمح  والت  –ومعام  ل االرتب  ال والمقارب  ة متع  ددة المتغ  بر

وني   ات أجه   زة القي   اس وا   رن اقتن   اك ال يان   ات المعتم   دة ع   ىل الحاس   ب اآللي وتج   ارب قي   اس الأل   غل 
والح   رارة الطاق  ة وكلكبر

ي والمقاومة الكهربية...الخ.   والقوة وكذلك القياسات الكهربية مثل قياس الجهد والتيار الكهرئر
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. 

 

 ECE 561 كود المقرر  معالجة اإلشارات الرقمية  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
تحوي  ل ف  ورير الغ  بر -تحويل "زد" ومعكوسه -اإلشارات المتقطعة  -أخذ العينات  -تمثيل اإلشارات -اإلشارات والمنظومات 

خط  وات تص   ميم  -تحوي  ل اإلش   ارات التنا ري  ة  ل رقمي  ة وب   العكس -العملي  ات العل   وائية  -تحوي  ل ف   ورير ال   ي    ع -متص  ل 
تكوي  د  -المرش  حات الموائم  ة -معامل التجزئة، ا  ول الكلم  ة المح  دود، مرش    في  ب    -يذ المرشحاتالمرشحات الرقمية، تنف

 تط يقات استعادة اإلشارات.  -ال يانات و ظغطها
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 

 
  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 371 دراسات عليا بينية ف 

 

 MPE 431 كود المقرر  الديناميكا الحرارية  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
موديناميكي    ة للم    واد النقي    ة  –مف    اهيم الطاق    ة  –المحت    وىم المف    اهيم األساس    ية  الق    انون األول لل    ديناميكا  –الخ    واث البي

ي للديناميكا الحراري  ة  –الحرارية 
 
مودين  امي ي  –اإلظ  محالل  –القانون الثائ

موديناميكي  ة للمخ  اليل الخ  واث  –االت  زان البي البي
 ثرموديناميكا التفاعالت الكيميائية.  –والمحاليل 

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 

 

ونيات القوي     رر        اسم المق  ELE 551 كود المقرر   ليكبر

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ومي  ات الق  وي  –المحت  وىم  ا  رن تحوي  ل الطاق  ة الكهربي  ة  ي  –تص  ميم دوائ  ر واجه  زة  ليكبر

 
وني  ات الق  وي ف تط يق  ات  ليكبر

ي نظم الطاقة المتجددة.  –االالت الكهربية 
 
ونيات القوي ف  تط يقات  ليكبر

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 
 

 PDE 421 كود المقرر  عمليات التلغيل غبر التقليدية        رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
عملي   ات التل   غيل الغ   بر تقليدي   ة الميكانيكي   ة )التل   غيل  –المحت   وىم مقدم   ة لعملي   ات التل   غيل الغ   بر تقليدي   ة وتص   ميفاتها 

التل  غيل بالح اب  ات، التل  غيل بالم  اك والح اب  ات مع  ا، التنع  يم بواس  طة ت  دفق الح اب  ات، التل  غيل بالموج  ات ف  ون بالم  اك، 
ي وتط يقات  ه(، عملي   ات التل   غيل  –الس  معية وتط يقاته   ا( 

عملي   ات التل  غيل الغ   بر تقليدي   ة الكهربي  ة )التل   غيل الكهروهمي   ائ 
ر، التل  غيل الغبر تقليدية الحرارية )التلغيل بالتفري    غ الكهرب ون، التلغيل بأشعة اللبر 

ي وتط يقاته، التلغيل بحزم االلكبر
ائ 

(.  –بقوس البالزما(  ي
ي الكيمائ 

، التفريز الألوئ  ي
 عمليات التلغيل الغبر تقليدية الكيميائية )التفريز الكيمائ 

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. 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 372 دراسات عليا بينية ف 

 

 

 PDE 422 كود المقرر  كينماتيكا وديناميكا اآلالت رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
 –تص  ميم اآللي  ات الميكانيكي  ة  –تحليل الموظع وال عة والعجلة لآلليات الميكانيكي  ة  –المحتوىم أساسيات الكيناماتيك 

وس  –تص  ميم الكام  ات  –تحلي  ل الق  وى الديناميكي  ة  –أساس  يات ال  ديناميك  ات  زان الما ين  ات  –الح  دافات  –مجموع  ات ال  بر
ددة   . التحليل والتصميم باستخدام الحاسب –الدوارة و المبر

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. 

 

 MPE 432 كود المقرر  ميكانيكا الموائع      رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي علم ديناميكا الموائع 

 
ي مجال ميكانيكا الموائع  –المحتوىم مقدمة ف

 
يائية ف ق  وانير  البق  اك الل  املة والمحلي  ة  –القوانير  الفبر 

 –تحلي    ل بع    ق التط يق    ات الهندس    ية بطريق    ة الحج    م المح    دد  –ق    وانير  بق    اك الكتل    ة وهمي    ة الحرك    ة والطاق    ة المحلي    ة –
ي ح  ل بع  ق التط يق  ات الهندس  ية  -اس  تنتام مع  دالت ن  افييبر 

 
اس  تخدام  –نظري  ة الطبق  ة الحدي  ة  –س  توكس واس  تخدامها ف

 مقدمة لإلنسياب المألطرب.  -معادالت فون هارمن لحل الطبقة الحددية 
References: 
• Fluid Mechanics, Frank White, 7th edition, McGraw Hill, 2010 

• Fundamentals of fluid mechanics, Munsen et al., Wiley, 2012 
 

 ECE 562 كود المقرر  معالجة الصور  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
. العمليات  -. تنظيف الصور  - حصائيات الصور   -المحتوىم ويحتوى المقرر عىل أنظمة التصوير الرقمي والصور الرقمية 

كة ومقارن  ة الص  ور  ي تعتم  د ع  ىل مب  دأ ال  نقل، اإلحص  ائيات المل  بر
ي تعتم  د ع  ىل   -عملي  ات االلتف  ات   -ال   ر

نظري  ة فوري  ه ال   ر
دد و المرش   حات ت   رميم الص   ور والعملي   ات الهندس   ية،  ع   ادة ال ن   اك، التل   فبر والأل   غل . ا   رن التم    ؤ بق   يم المواق   ع و  - ال   بر

 التحويالت المكانية والهندسية. 
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. 

 
  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 373 دراسات عليا بينية ف 

 

 CSE 412 كود المقرر  المتحكمات الدقيقة وأنظمة التلغيل             رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ات االجهزة وانظمة الملف  ات والمف  اهيم الحديث  ة  ي أنظمة التلغيلم ادارة العمليات والجدولة وادارة الذا رة ومسبر

 
مقدمة ف

امن واتص  ال العملي  ات الداخلي  ة واألم  ن والحماي  ة(     -ألنظمة التلغيل )تصميمات نواة نظام التل  غيل الدقيق  ة واآلني  ة وال  بر 
أل    واد وال   دوال الرياظ   ية ودوال المعالج   ات والمتحكم   ات الدقيق   ة وال مي   ة والمس   ارات األنظم   ة العددي   ة للحاس   ب اآللي وا

وعملي   ات االدخ   ال واالخ   رام.  PIAوال   ذا رة وح   زم التعليم   ات وأا   وار العنون   ة والعملي   ات الداخلي   ة وواجه   ات التواص   ل ل   ل
امج الفرعية والمقااعات حل الملكالت.  ي اآللة والتجميعم التفري    ع والتكرار والبر

مجة بلغ ر  البر
References: 
• Ogata Modern_Control_Engineering_4th_Ed 

• McGraw-Hill - PIC Microcontroller Project Book by John Lovin 

• Microprocessor and Microcontroller System A. P. Godse and Mrs- 
 

 MPE 333 كود المقرر  انتقال الحرارة رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
 حالة االستقرارم آليات نقل الحرارة 

 
نقل الحرارة عن اري  ق التوص  يلية  -نقل الحرارة عن اريق التوصيل  -انتقال الحرارة ف

ي الحال  ة المس  تقرة 
 
 لل  كله  -نق  ل الح  رارة ع  بر األناب   ب  -ف

 
نق  ل الح  رارة بواس  طة الحم  ل  -نق  ل الح  رارة خ  ارم االجس  ام ابق  ا

ي الموائ   ع غ   بر  -مب   دأ نق   ل الح   رارة اإلش   عا ي  -المب   ادالت الحراري   ة  -الغلي   ان والتكثي   ف  -الط    ي ي الح   راري 
 
انتق   ال الح   رارة ف

ي نق  ل الح  رارة. انتق  ال الح  رارة غ  بر المس  تقرم اش  تقان  -معامالت نقل الحرارة الخاصة  -النيوتونية 
 
تحليل األبع  اد وتط يق  ه ف

ي حالة اللكل الهندسي غبر المستقر. نقل الحرارة ب -المعادلة األساسية 
 
 التوصيل ف

References: 

• Cengel. Y. A, ''Heat Transfer'', 2nd ed. , McGraw- Hill (2003) 
 

 CSE 413 كود المقرر  األنظمة المتألمنة  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 المقرر درجات 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
لي   ة   مث   ل األجه   زة المب  

 
ي توج   د كج   زك م   ن ما ين   ات عدي   دة نعتم   د عليه   ا يومي   ا

المحت   وىم امثل   ة ع   ىل األنظم   ة المتأل   منة ال    ر
وني  ة االس  تهال ية )مل  غالت  ( و الس  يارات ..ال  خ. حل  ول نظري  ة وعملي  ة للمل  كالت التقليدي  ة DVD, MP3واالجه  زة االلكبر
ي يمتظر أن يتمرس عليها الطلبة ويستطيعوا 

ي  ال ر
 
ي حاالت تط يقية حقيقية. المتحكمات الدقيقة واس  تخداماتها ف

 
تط يقها ف

ي مجاالت متعددة. 
 
مجية للمتحكم الدقيق ولغات برمجته وتط يقاته ف يائية والبر  تصميم االنظمة المدمجة. ال مية الفبر 

References: 
• "PIC Microcontroller Projects in C: Basic to Advanced", Ibrahim Dogan, Newnes, 2 edition, 2014 

• "PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for PIC18", Muhammad Ali Mazidi, 
MicroDigitalEd, 2 edition,2016. 

 
  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 374 دراسات عليا بينية ف 

 

 PDE 423 كود المقرر  التصميم بمساعدة الحاسب            رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

0 
2 2 — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
امج ثنائي    ة وثالثي    ة االبع   اد   نل    اك / التعام   ل م    ع الوث    ائق ، وتخص   يص واجه    ة المس    تخدم ، وكدارة  -المحت   وىم مقدم    ة لل   بر

ات ج    زك  -التفاص    يل ، وتحدي    د القي    ود رس    م  - ع    دادات المس    تخدم  تص    ميم  - نل    اك أج    زاك نم    ووم الص    لبة ، وتع    ديل م    بر 
 نلاك تخطيل عرض الرسم ،  ظافة / تع  ديل اتجاه  ات النظ  ر ، وتولي  د  -مجموعة )متعددة األجزاك ، متعددة التجميعات( 

ح من الرسم  -األبعاد   ج  راك  -ية )النقال ، الخطول ، المنحني  ات( السطوحم  نلاك هندسة سلك -األبعاد التفصيلية ، وال ر
 واجهات لتحليل العناض المحدودة.  -العملياتم الربل ، التلذيب ، تقسيم ، تحويل ، المعالجة ، تغيبر 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 

 
 ( 500) المستوى
 CSE 511 كود المقرر  الحساسات والمؤثرات  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ات الو يفية وتكييف  ات الو يفية  -اإلشارة المكبر المفاتي  والم  رحالت وأش  باه  -أنظمة المعالجة والتحويل  -دوائر المكبر

ي الطاق      ة 
 
ات الف      رن  -مح      والت الطاق      ة وأجه      زة االستل      عار  -الموص      الت لل      تحكم ف المرش      حات الفعال      ة، أن      واع  -مك      بر
 المستلعرات والمؤثرات. 

References: 
• Christopher T. Kilian, "Modern Control Technology: Components and Systems by Christopher " 2nd 

edition, Delmar Thomson Learning, 2007. 

• Clarence W. de Silva, " Sensors and Actuators: Engineering System Instrumentation", 2nd Edition, CRC 
Press, 2015. 

• Robert H. Bishop, " Mechatronic Systems, Sensors, and Actuators: Fundamentals and Modeling ", (The 
Mechatronics Handbook, Second Edition), CRC Press, 2017. 

 

مجة اسم المق      رر   CSE 512 كود المقرر  المتحكمات المنطقية المبر

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
برمج  ة تحك  م الحرك  ة المتق  دم  –معالجة ال يانات باستخدام حزم  ة التعليم  ات  –برمجة السلم وعمليات االدخال واإلخرام 

بن   اك  -وتك   وين وتوص   يل شاش   ات الرس   م لوح   دات التواص   ل ب   ير  االنس   ان والما ين   ة تص   ميم  –باس   تخدام حزم   ة التعليم   ات 
تصميم نظم التحكم الموزعة المتكاملة ونظ  م  –تصميم نظم التحكم الموزعة البسيطة  –وتلغيل أنظمة التحكم الموزعة 

ي العمليات 
 
 تحديد و اختيار وتركيب نظم التحكم الموزعة.  –التحكم ف

:References 
• Elvin Pérez Adrover, "Introduction to PLCs: A beginner's guide to Programmable Logic Controllers", 11th 

Edition, 2012. 

• Frank Petruzella, " Programmable Logic Controllers", 5th Edition, McGraw-Hill Education, 2016. 

• Max Rabiee, " Programmable Logic Controllers: Hardware and Programming", 4th Edition, Goodheart-
Willcox, 2017. 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 375 دراسات عليا بينية ف 

 

 

 CSE 513 كود المقرر  نظم التحكم الحديثة رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
تحل    ل القيم    ة الذاتي    ة  –تح    ويالت التل    ابه  –أنظم    ة الم    دخالت المتع    ددة والمخرج    ات المتع    ددةم تحلي    ل فأل    اك الحال    ة 

ي 
ر
ب  ي ي  – مكاني  ة ال  تحكم وكمكاني  ة المالحظ  ة ووظ  ع القط  ب  – Lyapunovاالس  تقرار بمع      -والتحلل الذائ

 –التحس  ير  البر
ول لتحقيق األمثل    -شر

 
ي وهيك  ل وخص  ائص األنظم  ة الم  ثىل -املتونمعادلة ه –المبدأ األدئ التط يق  ات الحديث  ة  –ج  ا وئر
 المعتمدة عىل أنظمة التحكم الحديثة. 

References: 
• Richard C. Dorf and Robert H. Bishop, " Modern Control Systems", 13th Edition, Pearson, 2016. 

• Arie Nakhmani, " Modern Control: State-Space Analysis and Design Methods", 1st Edition, McGraw-Hill 
Education, 2020. 

• Ogata, " Modern Control Engineering", 5th Edition, Pearson India, 2015. 
 

 PDE 521 كود المقرر  التصميم الميكاني ي  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
عن   اض أنظم   ة نق   ل الحرك   ةم الن   اقالت )الس   يور ، السالس   ل ، األحب   ال ،  –األعم   دة  –أساس   يات ميكانيكي   ا الم   واد  –مقدم   ة 

وس( ، المقرن     ات ، الق     وابق. اعتب     ارات األم     ان ، المعولي     ة ، الت     ارات ، العج     الت المس     منة ، ق     الوو  نق     ل  الحرك     ة ، وال     بر
ي تص   ميم الما ين  ات 

 
 –االختب   ارات المعجل  ة للما ين   ات وأجزائه   ا  –وث   ائق تص   ميم الما ين  ات ، وكدارة التناس   ق  –والص  يانة ف

ورية    –تقديرات دورة الحياه وحساب التكاليف للما ينات   موظوعات حديثة  –الت دراسية حا –تط يقات    –برمجيات ض 
 العهد. 

References: 
Childs, P.R., “Mechanical design engineering handbook,” Butterworth-Heinemann, 2013. 

 

 MTE 541 كود المقرر  االنظمة الميكاترونية  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
مراجعة ديناميكا المنظومات واآلليات الميكانيكية والحساسات ومولدات الحركة ومعالجة االشارات والمتحكمات الدقيق  ة 

اتيجيات التحكم اآللي 
رس  م مخط  ل س  بر  –مخطط  ات بون  د كتقني  ة للنمذج  ة  –النمذج  ة والمحاك  اة تق  ديم تقني  ات  –واسبر

نمذج  ة االنظم  ة الميكانيكي  ة  –استنتام نماوم النظام من مخطط  ات بون  د  –القدرة )مخططات بوند( واستيعاب مفاهيمها 
مجي  ات لرس  م مخط  ل بون  د  –والكهربائي  ة والمغناا س  ية  ت برمجي  ات آدم النمذج  ة باس  تخدام ادوا –اس  تخدام ادوات البر

أمثل  ة وح  االت تط يقي  ة  –أمثل  ة للنمذج  ة الميكاتروني  ةم الحساس  ات ومول  دات الحرك  ة واألنظم  ة  –س  يميولنك \ والماتالب
ات  –م      نم المع      دات المتحرك      ة والس      يارات وما ين      ات القط      ع  مل       روع تص      ميم أنظم      ة ميكاتروني      ة حي        تؤخ      ذ اإلعت      بر

ي 
 
ونية بلكل متوازي ف ات المتبادلة بانها والوصول لتصميم أمثل للنظم الميكانيكية وااللكبر آن واحد مما يتي  دراسة التأثبر

 الميكاترونية. 
References: 
• Shetty, D., Richard A.K., “Mechatronics system design, SI version,” Cengage Learning, 2010. 

• Janschek, K., “Mechatronic systems design: methods, models, concepts,” Springer Science & Business 
Media, 2011. 

• Boukas, E., AL-Sunni, F.M., “Mechatronic Systems: Analysis, Design and Implementation,” Springer, 
2011. 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 376 دراسات عليا بينية ف 

 

 

 الروبوتات  رر        اسم المق
 
 PDE 542 كود المقرر  مقدمة ف

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
تحلي  ل  -تخط  يل المس  ارات  –كينامتيك  ا ال   عات   –الكينامتي  ك العك   ي  –الكينامتي  ك المب  اشر  –التح  ويالت المتجانس  ة 

ي الحركة  –نيوتن التكرارية -صياغة اويلر –الجرانج -الديناميكام معادالت اويلر –والجساكة االستاتيكا 
 
ي  –التحكم ف

 
التحكم ف

الروبوت  ات وات  –تص  ميم ن  و ي لآللي  ات المتوازي  ة  –تحلي  ل اآللي  ات المتوازي  ة  –الق  وة  أورع آلي  ة وات درج  ات حري  ة زائ  دة 
ي    ة  –ووات العج    ل  الروبوت    ات وات األرج    ل و  –العن    اض المرن    ة  ي    ة والنانومبر مستل    عرات اللم    س  –الروبوت    ات الميكرومبر

ي الروبوت    ات ع    ن بع    د 
 
 –الروبوت    ات الط    ائرة  –روبوت    ات تح      الم    اك  –روبوت    ات الهيك    ل لتك     بر أداك االنس    ان  –وال    تحكم ف

ي بص  حة االنس  ان وتس  اعده ع  ىل ال –روبوتات الخدمة والحقل  –روبوتات الفألاك 
الروبوت  ات ش   يهة  –نقاه  ة روبوتات تعت    

 االنسان. 
References: 
Spong M.W., Hutchinson S., Vidyasagar M., “Robot modeling and control,” 2006. 

 

 MPE 531 كود المقرر  ديناميكا الموائع الحسابية  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
نظري  ة الطبق  ة  –الع  رض التفص  يىلي لق  وانير  بق  اك الكتل  ة وهمي  ة الحرك  ة والطاق  ة المحلي  ة  –ق  وانير  البق  اك الل  املة والمحلي  ة 

مجي   ة النمذج   ة ثالثي   ة  –نمذج   ة اإلظ   طراب  –الجداري   ة  م   دخل لطريق   ة  –األبع   اد لمس   ائل االنتق   ال باس   تخدام الح   زم البر
ول الحدية.  – نلاك شبكة الحجوم المحدودة  –الحجوم المحدودة   ال ر

References: 
• Versteeg, H. K.; Malalasekera, W, "An Introduction to Computational Fluid Dynamics", Pearson; 2nd 

Edition, 2007 . 

• John Anderson, "Computational Fluid Dynamics", McGraw-Hill Education; 1st Edition, 1995  

• Oleg Zikanov, "Essential Computational Fluid Dynamics",  Wiley; 1st Edition, 2010 
 

 PDE 522 كود المقرر  الما ينات وات التحكم الرقمي  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي لما ين  ات ال  تحكم ال  رقمي بالحاس  بم أنظم  ة ال  دليل وأنظم  ة النق  ل والمحره  ات 

ي  ائ  الم  تحكم ال  رقمي  -المتطلبات ال ناك الفبر 
يائي     ة للم     تحكمم الغ     الر ولوح     ة المه     رب والمحره     ات ومص     در الق     درة واالجه     زة المس     اعدة  –بالحاس     ب  المكون     ات الفبر 

يائي  ة للم  تحكم  وم  تحكم  Mach3ب  رامج ال  تحكمم برن  امج ال  تحكم  –التوص  يالت  –بع  د  لوح  ة ال  تحكم ع  ن –للمكون  ات الفبر 
برامج التط يقم التفريز والخرااة وبرامج الرسم والتصميم بالحاسب وبرامج   –ومحرره   Gكود    –  EMC2الما ينة المحسن 
اك الما ينات وات التحكم الرقمي بالحاسب.  –التصميع بالحاسب 

  نلاك أو شر
References: 
Fitzpatrick, M., “Machining and CNC technology,” McGraw Hill Higher Education, 2013. 

 
  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 377 دراسات عليا بينية ف 

 

 MPE 532 كود المقرر  مقدمة لتكنولوجيا النانو  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  عمىل امتحان  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي  –األنظم  ة الكهروميكانيكي  ة الدقيق  ة وتغليفه  ا ونم  ذجتها وتص  ميمها  –أساسيات التص  ميع ال  دقيق 

المنظوم  ات الدقيق  ة ال   ر
قي   اس األدوات م   دخل لوس   ائل  –م   دخل  ل ا   رن تص   ميع الن   انو م   ن أع   ىل ألس   فل أو م   ن أس   فل ألع   ىل  –تتعام   ل م   ع موائ   ع 

 النانونية. 
References: 
• Charles P. Poole Jr., Frank J. Owens, “Introduction to Nanotechnology”, Wiley-Interscience; 1st Edition, 

2003. 

• Chris Binns, “Introduction to Nanoscience and Nanotechnology”, Wiley; 1st Edition, 2010. 
 

 CSE 514 كود المقرر  الذهاك االصطنا ي  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
، اختب  ارات ال  ذهاك، ح  دود   ال  ذهاك االص  طنا ي

مجي  ة مع     ، الف  روع الرياظ  ية والبر ، نظ  م ال  ذهاك االص  طنا ي ال  ذهاك االص  طنا ي
، نظري     ات اإلثب     ات، أنظم     ة االس     تنتام والتعل     يم، تمثي     ل  ، المنط     ق والتعلي     ل االحتم     الي ي ال     ذهاك االص     طنا ي

 
المس     تعملة ف

، المعرف   ة، الوظ   وح وبع   ق قواع   د االس   تقراك. فأل   اكات المس   ألة وأس   اليب البح    . )البح     األع   م، ا
 
لبح     ب   العمق أو 
، ص  عود الجب  ل( مس  ائل  . البح    الطم   ي ي

، البح    مح  دود العم  ق، البح    التك  راري، البح    العل  وائ 
 
البح  ب  العرض أو 

ة. الل     بكات العص     ية. الخوارزمي     ات  اس    تيفاك الواق    ع م تط يق     ات م تعل    م اآلل    ة. معالج     ة اللغ    ات الط يعي     ة. ال    نظم الخ     بر
ي ب  رامج ال  ذهاك الجنانية التعرر عىل الص  ورة 

 
، األبمي  ة الرئ س  ة المس  تخدمة ف باس  تخدام ال  ذهاك، تط يق  ات ال  ذهاك االص  طنا ي

، االستخدام العلمي للغات الذهاك االصطنا ي والتط يقات.   االصطنا ي
References: 
• Stuart Russell and Peter Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach", 4th Edition, Pearson, 2020. 

• Melanie Mitchell, "Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans", Farrar, Straus and Giroux, 2019. 

• Ramesh Sharda, Dursun Delen and Efraim Turban, " Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: 

Systems for Decision Support", 11th Edition, Pearson, 2019. 

 

 MPE 533 كود المقرر  ديناميكا حرارية متقدمة  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي لل  ديناميكا الحراري  ة  –الحال  ة الميكروس  كوبية للم  ادة  –مقدم  ة 

 –االنعكاس  ية  –االظ  محالل  –الق  انون األول والق  انون الث  ائ 
وبيا  ي لالنبر

ي لللغل والحرارة للخواث العيانية  –التحليل اإلحصائ   تط يقات.  –التعريف الميكروسكوئر
References: 
• Cengel, Yunus A., and Michael A. Boles. Thermodynamics: An Engineering Approach 6th Editon (SI 

Units). The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2007. 

• Gupta, Sushil Chandra. Thermodynamics. Pearson, 2007. 

 
  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 378 دراسات عليا بينية ف 

 

يد  رر        اسم المق  MPE 543 كود المقرر  دورات وأنظمة التبر

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي  يد  –دورات االنألغال التبخبر يد باألبوان البخارية  –نظام االمتصاث  –موائع التبر ي  –التبر

 
يد الهوائ ي  د الكه  رو  –التبر التبر

دات الملحية  – نتام الثلج  – سالة الغاز  –حراري  يد  – زالة الصقيع  –المبر يد.  –أبرام التبر ي التبر
 
 تط يقات ف

References: 
Arora, Chandra Prakash. Refrigeration and air conditioning. Tata McGraw-Hill Education, 2000. 

 

 PDE 523 كود المقرر  هندسة المواد رر        المقاسم 

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
الم     وادم الميكانيكي     ة ، الكهربي     ة ، المغناا س     ية ، الأل     وئية ، الحراري     ة ، خ     واث  –بمي     ة الم     واد  –أن     واع الم     واد  –مقدم     ة 

اي ولوجية. تغبر الخواث 
ي  –الكيميائية ، الميتالوروجية ، ال يولوجية ، البر

 
خواث االنتقال  –االظمحالل  –التآكل الكيميائ

معولي  ة  –النهي  ارات وآلي  ات انهي  ار المنتج  ات ا –اختب  ارات الم  واد  –آلي  ات التل  وه وااللت   ام  –االنبعاث  –قصور الجوامد  –
تولي  ف  –العملي  ات الحركي  ة  –ال  ديناميكا الحراري  ة ليا  وار المكثف  ة  –تح  والت األا  وار  –رسومات األاوار  –أنظمة المواد 

 –لم  واد معالج  ة الم  وادم المعالج  ة الس  طحية والحراري  ة ، التكس  ية ، التقوي  ة. تص  ميم واختي  ار ا –وتخلي  ق ومعامل  ة الم  واد 
وري    ة  –األس    اليب العددي    ة  ي هندس    ة الم    واد  –تط يق    ات هندس    ية وص    ناعية  –برمجي    ات ض 

 
 –أنظم    ة الص    حة واألم    ان ف

 موظوعات حديثة العهد.  – عادة تدوير المواد  –اهتمامات اقتصادية وبا ية لهندسة المواد 
References: 
• Ashutosh Tiwari, N. Arul Murugan, Rajeev Ahuja, “Advanced Engineering Materials and Modeling”, 

Scrivener Publishing, 2016. 

• William D. Callister Jr., David G. Rethwisch, “Materials Science and Engineering: An Introduction”, 10th 
Edition, 2018. ISBN: 978 

 

 ( 600)المستوى  
 

 PDE 621 كود المقرر  لميكانيكا االتصال مقدمة  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي  –التح  والت الممس  قة  –التص  فيات الرياظ  ية 

 
تحلي  ل  –نظري  ات التكام  ل  –حق  ول وتح  والت الممت  د  –الممت  دات مقدم  ة ف

تحلي  ل  –الحم  ل الح  راري والمح  اور ال  دوارة  –تل  وه الممت  دات ومع  دالت تل  وه الممت  دات وأهميته  ا الميكانيكي  ة  –التل  وه 
يائي    ة ومع    دالت اإلجه    اد ومع    دالت اإلجه    اد الموظ    وعية  ت التأس س    ية المع    ادال  –اإلجه    اد تعري    ف اإلجه    اد وأهميت    ه الفبر 

 تصلب القوانير  وحساسية معدل المواد.  –للمرونة واللدونة 
References: 

• Dill, E.H., “Continuum mechanics: elasticity, plasticity, viscoelasticity,” CRC press, 2006. 

• Coman, C.D., “Continuum Mechanics and Linear Elasticity,” Springer Netherlands, 2020. 

 
  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 379 دراسات عليا بينية ف 

 

 MPE 631 كود المقرر  نظم التحكم بقدرة المائع  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي تعم  ل بأل  غل اله  واك  –الموائع خواث 

ي  –ارن عمل وتصميم النظام الهيدرولي ي وال  دوائر ال   ر
 
خ  واث ص  مامات ال  تحكم ف

ي دوائ       ر ااق       ة الموائ       ع  –الت       دفق والأل       غل 
 
ي ال        عة ف

 
أنظم       ة النق       ل  –أداك مأل       خات ومحره       ات الموائ       ع  –ال       تحكم ف
ة –الهيدروليكية السا نة والمتحركة   والسيطرة عىل حرارة الدوائر الهيدروليكية.  مباديك منع الت ب، الفلبر

References: 
• Rabie, M.G., “Fluid Power Engineering”, McGraw-Hill, 2009. 

• Manring, N.D., “Hydraulic Control Systems”, 1st edition, Wiley, 2005 

• Abu Hanieh, A., "Fluid Power Control : Hydraulics and Pneumatics”, Cambridge International Science 
Publishing, 2012. 

• Anderson, B.W., “The Analysis and Design of Pneumatic Systems”, Krieger Pub Co; Corrected Edition, 
2001  

 

ي الحرائق  رر        اسم المق
 
 MTE 641 كود المقرر  هندسة االمان ف

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
 –ونمذج    ة الحري    ق ساس    يات س    لوق الحرائ    ق والوق    ود والقابلي    ة لالش    تعال وانتق    ال الح    رارة وديناميك    ا الموائ    ع للحرائ    ق 

ي وال ا ات الصناعية وأنظمة النقل. 
ي تصميم المبائ 

 
 تط يقات السالمة من الحرائق ومكافحة الحرائق وتقييم المخاار ف

References: 
• Purkiss, J.A., “Fire Safety Engineering Design of Structures Butterworth-Heinemann; 2nd Edition, 2006. 

• A Maurice Jones Jr, “Fire Protection Systems”, Jones & Bartlett Publishers, 2019 

• Zalosh, R. G., " Industrial Fire Protection Engineering”, John Wiley & Sons, Ltd, 2003. 
 

 PDE 622 كود المقرر  تحليل العناض المحدودة  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ص  البة العنرص   أو  –اش  تقان العن  اض وأنواعه  ا  –و   ائف االس  تيفاك والل  كل  –تق  دير المج  ال  –تحلي  ل العن  اض المح  دودة 

ول الحدود    – جراك التجميع    –معادالت الخصائص   ية    –شر ي تحليل اإلجهاد   –ارن حل نظام المعادلة الجبر
 
 -تط يقات ف

 شيان السوائل.  -انتقال الحرارة 
References: 
• Madenci, E., Guven, I., “The finite element method and applications in engineering using ANSYS®” , 

Springer, 2015. 

• Zohdi, T.I., Zohdi, Ditzinger, “A Finite Element Primer for Beginners”,  Springer, 2018. 

• Zienkiewicz, O., Taylor, R., Zhu, J.Z. , “The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals”, 7th 
Edition, Butterworth-Heinemann, 2013. 

 
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+A+Purkiss&text=John+A+Purkiss&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.alibris.com/search/books/author/A-Maurice-Jones-Jr?aid=8314616


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 380 دراسات عليا بينية ف 

 

 MPE 632 كود المقرر  تصميم نظم الموائع الحرارية  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م أعمال  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي    د وأنظم    ة المأل    خات واألناب     ب والمب    ادالت الحراري    ة وش    بكات المب    ادالت الحراري    ة  تص    ميم دورات تولي    د الطاق    ة والتبر

 وأنظمة تكييف الهواك والتدف ة. 
References: 
• Janna,W.S., “Design of Fluid Thermal Systems"; Cengage Learning; 4th Edition, 2014. 

• Andrè Garcia McDonald and Hugh Magande, “Introduction to Thermo-Fluids Systems Design”, Hoboken, 
NJ : Wiley, 2012 

 

 MTE 642 كود المقرر  النظم الكهروميكانيكية الدقيقة  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 المقرر درجات 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
مب     ادظ ق      انون القي      اس ، الهياك      ل  –( م النظري      ة والتص      ميم والتص      ميع MEMSمب     ادظ ال      نظم الكهروميكانيكي      ة الص     غرى )

الميكانيكية الدقيقة لالستلعار الدقيق والعمليات الدقيقة ، األجهزة الكهروستاتيكية ، األجهزة الحرارية الدقيقة ، األجهزة 
ي تعمل بألغل الهواك ، األجهزة الكهروكجهادية ، األجهزة المغنط س  ية الدقيق  ة ، ا

لموائ  ع الدقيق  ة ، البرص  يات الدقيق  ة ، ال ر
 الفعلية ، وتلغيلها وتصميعها الدقيق.  MEMSوتناقش دراسات الحالة من أجهزة  –التجميع الدقيق والتع  ة 

References: 
• Allen,J.J., “Micro Electro Mechanical System Design (Mechanical Engineering)"; CRC Press; 1st Edition, 

2005. 

• Zielke, D,, “Microsystems: Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)”, 2016 

• Qing-An Huang, "Micro Electro Mechanical Systems", Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018 
 

 MTE 643 كود المقرر  المركبات الهجينة  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
وأنظم  ة محط  ات تولي  د الطاق  ة وأنظم  ة ال  دفع الكهربائي  ة وأنظم  ة النق  ل  –( HEVتكنولوجي  ا الس  يارات الكهربائي  ة الهجين  ة )

نمذج  ة أداك الس  يارة والمحاك  اة باس  تخدام أدوات نمذج  ة تولي  د  –مركب  ات خالي  ا الوق  ود  –تخ  نين الطاق  ة ع  ىل م  ير  الط  ائرة 
 .HEVتصميم دراسات الحالة  –  HEVتصميم وتحسير  نظام توليد القوة –القوة المتقدمة للمركبات 

References: 
Denton, T., “Electric and hybrid vehicles,” Routledge, 2020. 

 

 MTE 644 كود المقرر  تصميم الطائرات  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
تط   وير وتص   ميع  –الط   ائرات تص   ميم متع   دد التخصص   ات التحس   ير   –ب   دون اي   ار واألنظم   ة وات الص   لة المركب   ات الجوي   ة 

ان مركب  ة الفأل  اك  –وتل  غيل العملي  ات واإلج  راكات  ان ، واألجه  زة ، والتخط  يل ، وتل  غيل اختب  ار ا  بر  –مب  ادظ اختب  ار الط  بر
ان ومعايرة النظام الثاب  وأداك معدل التسلق و   تحديد ديناميكا المركبة الجوية. قياسات اختبار الطبر

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+A+Purkiss&text=John+A+Purkiss&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+A+Purkiss&text=John+A+Purkiss&sort=relevancerank&search-alias=books


  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 381 دراسات عليا بينية ف 

 

References: 
• Raymer, D. P., “Aircraft Design: A Conceptual Approach"; Amer Inst of Aeronautics &; 5th Edition, 2012. 

• Thomas Eismin, “Aircraft Electricity and Electronics”, McGraw-Hill Education; 7th Edition , 2019 
 

 MPE 633 كود المقرر  تكنولوجيا خاليا الوقود رر        المقاسم 

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
 –مب  ادظ التل  غيل ، ال  ديناميكا الحراري  ة األساس  ية والكيمي  اك الكهربائي  ة  –الوق  ود الحالي  ة نظ  رة عام  ة ع  ىل تكنولوجي  ا خالي  ا 
وت    ون م المكون    ات ، األداك ، االختب    ارات  –أن    واع خالي    ا الوق    ود والتط يق    ات  خالي    ا الوق    ود  –خالي    ا الوق    ود غل    اك تب    ادل البر

ة  ي  –خاليا الوقود عالية الحرارة  –الصغبر
 
أنظم  ة خالي  ا  – نتام الهيدروجير  وتخنين  ه  – خاليا الوقود نمذجة  واهر النقل ف

 الوقود وملحقاتها. 
References: 
• Nigel Samme, “Fuel Cell Technology "; Springer, London, 2006. 

• Behling, N., “Fuel Cells: Current Technology Challenges and Future Research Needs”,  Elsevier 2012 

• Behling, N., “Hydrogen and Fuel Cells”,  2nd edition Academic Press, 2011 
 

ونيات الصناعية والتحكم  رر        اسم المق  CSE 611 كود المقرر  االلكبر

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  عمىل امتحان  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
أجه  زة أش  باه الموص  الت وات الق  درة الحديث  ة  –أشباه الموصالت الحديثة وات القدرة وخصائصها سواك الثابتة أو التبديل 

ها من أجهزة ال وابة المعزولة مثل   MOSFETSعىل س يل المثالم الثنائيات ، الثايرستور ،    –  – FCTو  MCTو  IGBT، وغبر
ي  –قني  ات الحماي  ة ثاب    وخص  ائص التب  ديل ، مح  رق ال واب  ة وت

 
تقني  ات تص  ميم دائ  رة القي  ادة والحماي  ة الخاص  ة به  م بم  ا ف

ات التل  غيلية األخ  رى  – snubberولك  ا ولوجيا دارات محول الطاقة م تحليل العمل وخص  ائص ال  تحكم والكف  اكة والم  بر 
ي دوائ    ر تحوي    ل الطاق    ة  –

 
والمخرج    ات له    ذه تحل    يالت لموج    ات الم    دخالت  – DC-ACو  DC-DCو  AC-DCالتط يق    ات ف

ي 
تب    ة ع    ىل ج    ودة ش    كل الموج    ة المدخل    ة /  –ال    دوائر للحص    ول ع    ىل أدائه    ا الت    واف ر األجه    زة ومب    ادظ ال    دائرة واآلث    ار المبر

اعتب  ارات التط ي  ق إلم  دادات الطاق  ة ع  ن بع  د وغ  بر القابل  ة لالنقط  اع وأنظم  ة الكم ي  وتر واالتص  االت الس  لكية  –المخرج  ات 
ها من العمليات الصناعية والالسلكية والسيارات والج ي وعامل القدرة.  –ر وغبر

 تفاعل المنفعة والتلوه التواف ر
References: 
• Simone Buso and Paolo Mattavelli, "Digital Control in Power Electronics", 2nd Edition, Morgan & 

Claypool, 2015. 

• Ned Mohan, Tore M. Undeland and William P. Robbins, "Power Electronics: Converters, Applications, 
and Design", 3rd Edition, Wiley, 2002. 

• Robert W. Erickson  and Dragan Maksimović, "Fundamentals of Power Electronics", 3rd Edition, Springer, 

2020. 

 

ة النظم الذكية والنظ  رر        اسم المق  CSE 612 كود المقرر  م الخ بر

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي مج  ال ال  ذهاك االص  طنا ي )

 
المعرف  ة العملي  ة لتص  ميم نظ  ام خ   بر وتط ي  ق تكنولوجي  ا نظ  ام  –( AIلمحة ع  ن الموظ  وعات ف

ي تص    ميم وتحلي    ل ال    نظم الهندس    ية 
 
ح وحس    اب  –خ     بر ف ي ول    ك حس    اب التفاظ    ل والتكام    ل المق    بر

 
تمثي    ل المعرف    ة بم    ا ف

ألنظم     ة ا –تقني     ات البح      المختلف     ة  –التفاظ    ل والتكام     ل األص    ىلي والل     بكات الداللي     ة وأنظم    ة اإلا     ار وقواع    د اإلنت     ام 
لغ    ات لح    ل مل    كلة ال    ذهاك االص    طنا ي مث    ل  –المنطقي    ة الملوش    ة وأنظم    ة الل    بكات العص     ية وأنظم    ة ر ي    ة الكم ي    وتر 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 382 دراسات عليا بينية ف 

 

Prolog  و / أوLISP –  ة ي تص  ميم ال  نظم الهندس  ية وتحليله  ا  –تص  ميم ال  نظم الخ   بر
 
ة ف دراس  ات  –تط يق  ات ال  نظم الخ   بر

اك تصميم  –روع الفصل الدراسي  مل –الحالة  ة لتط يقات الهندسة الخاصة بالطالب واستخدام مج  االت الخ  بر أنظمة خ بر
 لتنفيذ التصميم. 

References: 
• Gupta  and G. Nagpal, "Artificial Intelligence and Expert Systems", Mercury Learning and Information, 

2020. 

• Darrel Ryan, "Expert Systems: Design, Applications and Technology (Computer Science, Technology and 
Applications)", Nova Science Pub Inc, 2017. 

• Geoff Hulten, "Building Intelligent Systems: A Guide to Machine Learning Engineering", 1st Edition, 
Apress, 2018. 

 

 CSE 613 المقرر كود  نمذجة ومحاكاة نظم التحكم  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
دد باستخدام مخطل   ي ، مخطل   Bodeعناض التغذية الخلفية ، استجابة البر ، مبادظ التعويق ،   Nichol، الرسم القط ر

 وارن التحكم المتقدمة  
 
التعويق بالزاوية التقدمة ، التعويق بالزاوية المتأخرة والتعويق بالدالة المتقدمة والمتأخرة معا

 الغبر الخطية. 
References: 
• Craig A. Kluever, "Dynamic Systems: Modeling, Simulation, and Control", 1st Edition, Wiley, 2016. 

• Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis and Ronald C. Rosenberg, "System Dynamics: Modeling, 
Simulation, and Control of Mechatronic Systems",  5th Edition, Wiley, 2012. 

• Farid Golnaraghi and Benjamin Kuo, "Automatic Control Systems", 10th Edition, McGraw-Hill Education, 
2017. 

 

 CSE 614 كود المقرر  نظم التحكم الرقمية  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي تستخدم لتحليل وتصميم أنظمة التحكم الرقمية  zنظرية العينات وتحويل 

التحليلم فألاك  –وأدوات التحليل األخرى ال ر
 / Iالتجميعم المحاكاة وتص  ميم خ  رائل  –الحالة وتمثيل المدخالت / المخرجات ونمذجة وتحليل أنظمة التحكم الرقمية 

O  ي تغذي     ة الحال     ة وتص     ميم المراق     ب وتص     ميم المع     وض الق     ائم ع     ىل
 
ومرش        LQ المراق     ب وال     تحكم األمث     ل وال     تحكم ف

Kalman  وتص   ميمLQG – (     التنفي   ذم التقس   يم  ل همي   ات ، أخ   ذ العين   ات والألوظ   اك لتص   ميم نظ   ام ال   تحكم الثابLTI )
 الخىطي وتمديداته. 

References: 
• Charles L. Phillips, Troy Nagle and Aranya Chakrabortty, "Digital Control System Analysis & Design", 4th 

Edition, Pearson, 2014. 

• M. Sami Fadali  and Antonio Visioli, "Digital Control Engineering: Analysis and Design", 3rd Edition, 
Academic Press, 2019. 

• Farid Golnaraghi and Benjamin Kuo, "Automatic Control Systems", 10th Edition, McGraw-Hill Education, 

2017. 

 
  



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 383 دراسات عليا بينية ف 

 

 PDE 623 كود المقرر  كينماتيكا وديناميكا الروبوتات والتحكم  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي ولك 

 
الكاينماتيكا و الكاينماتيك  ا العكس  ية وال  ديناميكا للروبوت  ات  -والمركبات  األورعتحليل وتصميم األنظمة الروبوتية بما ف

ي قوة الروبوت  -
 
ي الحركة والتحكم ف

 
  .دراسات حالة لحل ملكالت عملية -تخطيل المسار والتحكم ف

References: 

• Spong M.W., Hutchinson S., Vidyasagar M., “Robot modeling and control,” 2006. 
 

 تصميم األنظمة الميكانيكية  رر        اسم المق
 
 PDE 624 كود المقرر  موظوعات متقدمة ف

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م أعمال  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
االحتك   اق غ   بر الخ   ىطي ونمذج   ة  -الكهرومغناا س   ية  ك   راس المح   ور تص   ميم ونمذج   ة   -نمذج   ة األنظم   ة الكهروميكانيكي   ة 

ي 
ر
دراس   ات  -الميكانزم   ات المتوازي   ة  -ديناميكي   ات الط   رن  -المركب   ات  -أنظم   ة نق   ل الطاق   ة الميكانيكي   ة  -االحتك   اق االن   زالف

 .ADAMS. الحالة باستخدام برنامج 
References: 
• Ambrósio, J.A., Eberhard, P. (Eds.), “Advanced design of mechanical systems: from analysis to 

optimization (Vol. 511),” Springer Science & Business Media, 2009. 

• McConville, J.B., “Introduction to mechanical system simulation using Adams,” SDC publications, 2015. 

• Hurmuzlu, Y., Nwokah, O.D. (Eds.), “The mechanical systems design handbook: modeling, measurement, 
and control,” CRC Press, 2017. 

 

 CSE 615 كود المقرر  الروبوتات الذكية  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م أعمال  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي الروبوت  ات المتنقل  ة 

 
كبر  عىل التحكم القائم عىل المستلعرات ف

الميكانيك  ا والكاينماتيك  ا  -تصميم وتطوير آالت وكية مع البر
ي المح   رق والس   لوكيات التفاعلي   ة دراس   ة حج   م المح   رق  –توص   يف المستل   عر واإلدراق الح    ي  -والمكون   ات 

 
وال   تحكم ف

 الروب    وت واإلدراق والت    واير   –الجم    ع ب    ير  الم    دخالت الحس    ية المتع    ددة والس    لوكيات المتع    ددة  -البس    يطة 
 
ال    تحكم ف

وع -بميات التحكم للروبوتات التعاونية  -والتخطيل ورسم الخرائل والمالحة وأساليب التعلم   .م ر
References: 
• Siegwart, R., Nourbakhsh, I.R., Scaramuzza, D., “Introduction to autonomous mobile robots,” MIT press, 

2011. 

• Fu, K., ed., “Learning systems and intelligent robots,” Springer Science & Business Media, 2012. 

 

 PDE 625 كود المقرر  تصميم التجارب  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
أسس  حصائيةم التحليالت اإلحصائية المبدئية ، تحليل التباين ، تحليل التباين المتلابك. أساس  ياتم القي  اس ،  –مقدمة 

ْعِلَية ، تكرار التجارب ، والفرز. تفاعل العمليات التبادلي 
َ
م اور التخطيل  –خصائص الجودة ، الت ي أاوار التصميم التجري ر

ي ، اور التصميم ، اور التط يق ، و  التص  ميمات  –تصميمات الفصل  –اور التحليل. األدوات التحليلية للتصميم التجري ر



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 384 دراسات عليا بينية ف 

 

َية  ْعل   ِ
َ
تص   ميمات الف   رزم تص   ميمات الف   رز المعل   اه ، تص   ميمات الف   رز الناقص   ة ، تص   ميمات مرب     ع  الت   ير   ،  –متكامل   ة الت

التص     ميمات العواملي     ة  –الكلي     ة  الت     ير   ، وتص     ميمات مرب       ع  ي     ودين . التص     ميمات العواملي     ة-تص     ميمات مرب       ع  جرايك     و
 –تص  ميمات الحص  ة الممل  طرة  –تصميمات الوحدة المملطرة  –التصميمات المتانة  –التصميمات المعلقة  –الجنيئية 

وري    ة  –االس    تجابات المتع    ددة  –تص    ميمات القي    اس المتك    رر  –تص    ميمات س    ط  االس    تجابة  تط يق     ات  –برمجي    ات ض 
 ثة العهد.. موظوعات حدي –هندسية وصناعية 

References: 

• Douglas C. Montgomery, “Design and Analysis of Experiments”, 9th Edition, Wiley,2017. 

 

 PDE 626 كود المقرر  ميكانيكا المواد رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
الق       ص  –االنحن      اك  –االنفت      ال  –التحمي      ل المح      وري  –الخص      ائص الميكانيكي      ة للم      واد  –اإلجه      اد واالنفع      ال  –مقدم      ة 

أس  اليب الطاق  ة  –االنبعام  –الحيود  –االنفعال تحوير  –تحوير اإلجهاد  –التحميالت واإلجهادات المؤتلفة  –المستعرض 
ي ميكانيك   ا الم   واد  –لح  ل مل   كلة اإلجه   اد 

 
ي ميكانيك   ا الم   واد  –نظ   م االختب   ار والقي   اس ف

 
تحلي   ل  –أنظم   ة االختب   ار والقي   اس ف

ي وميكانيك   ا الم  واد  –تحلي  ل نم   ل ومفع  ول انهي   ار الكل  ل  –الق  وى الداخلي   ة والع  زوم للهياك   ل 
 
دور ميكانيك   ا  –الح     الكيمي  ائ

ي التص   ميم الميك   اني ي 
 
األس   اليب العددي   ة والمحاك   اه لميكانيك   ا  –ميكانيك   ا الكس   ور  –الميكانيك   ا الميكروي   ة للم   واد  –الم   واد ف
ورية  –المواد   موظوعات حديثة العهد.  –تط يقات عىل اآلليات والهياكل  –برمجيات ض 

References: 
• Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster, “Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity”, 6th Edition, 

Pearson, 2019. ISBN-10 : 0134859286, ISBN-13 : 978-0134859286. 

• Beer, F.P., Johnston, E.R. Jr., Dewolf, J.T., Mazurek, D.F., “Mechanics of Materials”, 8th edition, 
McGrawHill, 2020. 

 

ي هندسة الميكاترونكس  رر        اسم المق
 
 MTE 645 كود المقرر  موظوعات مختارة ف

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي 
 
ي موظوعات مختارة ف ي المجال الميكاني ي أو المجال الكهرئر

 
 هندسة الميكاترونكس ف

References: 

• Selected scientific papers or book chapters depending on the subjects 

 
 ( 500)المستوى  

 CSE 711 كود المقرر  التحكم األمثل  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
الدوال أحادية الو يف  ة و  –حساب التفاظل  -مقياس األداك  -نظرية التحكم األمثل  -مراجعة تمثيل متغبر الحالة لينظمة 

ول للتحكم األمثل  -المتعددة الو ائف  ي  اجير  األدئ   -أنظمة التحكم الخ  ىطي المتص  لة و المتقطع  ة  –شر
الح  د  -مب  دأ بونبر

مج   ة الديناميكي   ة  -ل الح   د األدئ  لل   تحكم مل   كلة ب   ذ -األدئ  م   ن الوق     المل   كلة  العملي   ات  -ق   انون ال   تحكم األمث   ل  -البر
ي -معادالت هاملتون -الحسابية لحل ملاكل التحكم  مل  كالت القيم  ة  -التحلي  ل الع  ددي للمس  ارات الم  ثىل  -بيلم  ان -جا وئر

. الت -اريق  ة االنح  دار الل  ديد  -الحدودي  ة وات النقطت  ير   ي
ي نم  ووم ال  تحكم التم     

ال  تحكم  - LQR / LQGحس  ير  العل  وائ 
 .H∞القوي 

References: 
• Donald E. Kirk , "Optimal Control Theory-An Introduction", 1st Edition, Dover Publications, 2004. 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 385 دراسات عليا بينية ف 

 

• Daniel Liberzon, " Calculus of Variations and Optimal Control Theory: A Concise Introduction", Princeton 
University Press, 2012. 

• Dimitri Bertsekas, " Dynamic Programming and Optimal Control", 4th Edition, Athena Scientific, 2017. 
 

 CSE 712 كود المقرر  الروبوتات المحمولة ونظم الر ية رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي فهم الصورة مثل تمثيل الصور واستخرام المعالم والتجزئة والتدفق البرصي وال مية من الحركة

 
اس  تخدام   –موظوعات ف

ي روب    وت 
 
ا )لتحدي    د  –معلوم    ات الص    ورة لل    تحكم ف ي روب    وت مث    ل الحركي    ة األمامي    ة والعكس    ية ومع    ايرة الك    امبر

 
ال    تحكم ف

ي للروب   وت نفس   ه وتوجيه   ه(  أمثل   ة تتأل   من معالج   ة  –مراقب   ة الروب   وت الق   ائم ع   ىل الر ي   ة وتت    ع اله   در  –الموظ   ع المس    ر
. الصور واستخرام المعلومات والتحكم القائم عىل الر   ي روبوتات المحمول والمتالع ير 

 
 ية ف

References: 

• Corke, P., “Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB®,” 2nd edition, Springer, 
2017. 

 

 CSE 713 كود المقرر  الحساسات والمؤثرات الذكية  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي  اك الحال  ة الص  لبة ومب  ادظ التل  غيل والتجس  يد والخص  ائص –مجس  ات تعم  ل ع  ىل الس  يليكون والمكثف  ات    –أساس  يات فبر 

أجه  زة استل  عار درج  ة الح  رارة –أساليب تصميم مناسبة للدوائر المتكاملة لقراكة وتلغيل ه  ذه المستل  عرات والمحره  ات  
ي تح      د م      ن الدق      ة وتعويأل      اتها  –المطلق      ة( )متناس      بة م      ع درج      ة الح      رارة  PTATودوائ      ر  –المتكامل      ة 

ات ال       ر  –والتجه      بر 
والبكس  الت المل  طة ومب  ادظ التل   غيل  – CMOS – CCDمص  فوفات  –الثنائي  ات الأل  وئية  –المرش  حات الكهروحراري  ة 

وس    كوبات  –الخاص    ة به    ا  ألجه     زة  DLPتقني    ة  –مص    فوفات الم     رآة الرقمي    ة  – MEMSتقني    ة  –مق    اي س التس     ارع والجبر
 العرض. 

References: 
• Gerard Meijer, Kofi Makinwa and Michiel Pertijs, "Smart Sensor Systems: Emerging Technologies and 

Applications", 1st Edition, Wiley, 2014. 

• Bob Tucker, "Smart Actuators and Smart Sensors", NY Research Press, 2015. 

• Bob Tucker, "Handbook of Smart Actuators and Smart Sensors", NY Research Press, 2015. 

• Burak Kantarci and Sema Oktug, " Wireless Sensor and Actuator Networks for Smart Cities", Mdpi AG, 
2018. 

 

 CSE 714 كود المقرر  خوارزميات التعلم واللبكات  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ار وغبر الخاظعة للرقابة والمعززة  ي مخططات التعلم الخاظعة لإلشر

 
التقنيات الكالسيكية والجديدة لللبكات العص ية ف

ي والخالي  ا العص   ية  – ال  ذكريات  – Kohonenخ  رائل  –الل  بكات العص   ية وات التغذي  ة األمامي  ة  –اإلدراق الح   ي العص   ر
ابطية  ي التط يقات الهندسية.  –متكررة األخرى والعديد من اللبكات ال Hopfield –البر

 
 األمثلة األولية والمتقدمة ف

References: 
• Charu C. Aggarwal, "Neural Networks and Deep Learning: A Textbook", 1st Edition, Springer, 2018. 

• Martin T Hagan, "Neural Network Design", 2nd Edition, Martin Hagan, 2014. 

• Andriy Burkov, "The Hundred-Page Machine Learning Book", Andriy Burkov, 2019. 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 386 دراسات عليا بينية ف 

 

ي  رر        اسم المق
ر
 CSE 715 كود المقرر  الروبوتات المحمولة وات التحكم الذائ

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
نمذجة المستلعر وتقدير حالة المركبة باستخدام مرش  حات ب  ايز وفالت  ر هالم  ان  –أساسيات الروبوتات المتنقلة المستقلة 

امن  ير    
نمذج   ة ومراقب   ة حرك  ة المركب   ات والتخط  يل التف   اعىلي الق   ائم  –ومرش  حات الجس   يمات ، والموظ  ع والتخط   يل المبر

ي والحركة المثىل 
 
.  –عىل الرسم ال يائ ي

ر
 األمثلة الحديثة للروبوتات المحمولة وات التحكم الذائ

References: 
Nehmzow, U., “Mobile robotics: a practical introduction,” Springer Science & Business Media, 2012. 

 

 PDE 721 كود المقرر  نمذجة وتلغيل األسط   رر        سم المقا

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي ليس  ط  بط  رن مناس  بة ألجه  زة الكم ي  وتر 

لخص  ائص  NURBSو  B-splineو  Bezierتمث  يالت  –مب  ادظ التمثي  ل الري  ا  
الس  ط  المهم  ة ، مث  ل م االنحن  اك ، خوارزمي  ات أقرص   المس  افات ، تق  ااع الل  عاع ، تقس  يم الس  ط  ،  دخ  ال العق  دة ، ورف  ع 

ي يتحكم فيها الكم يوتر  –الدرجة  
ي عمليات اآلالت ال ر

 
أساليب ثالثة وأربعة وخمسة محاور ،  –تط يق تمثيالت الكم يوتر ف
 ن التداخل ونظرية التعظيم. وارن مكافحة التالعب والتحقق م

References: 
• Davim, J.P. ed., “Surface integrity in machining,” Springer, 2010. 

• Choi, B.K., Jerard, R.B., “Sculptured surface machining: theory and applications,” Springer Science & 

Business Media, 2012. 

 

 PDE 722 كود المقرر  النظم الكهروميكانيكية المتقدمة  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
التص  ميم بمس  اعدة  -التصميم الميكاني ي باستخدام اريق  ة العن  اض المح  دودة  - MEMS اعتبارات التصميم األولية لنظام

ي 
 
تص  ميم الهياك  ل الميكانيكي  ة الدقيق  ة  MEMS - تجمي  ع وتغلي  ف واختب  ار -واألنظم  ة الميكروني  ة   MEMS الكم ي  وتر ف
مستل  عرات  -س  ارع مستل  عرات الت -تصميم المستلعرات وأنظمة التحلي  لم دراس  ة حال  ة )مستل  عرات الأل  غل  -السل ية 

وسكوبات    .الصمامات الدقيقة والمألخات الدقيقة( -المعدل الزاوي والجبر
References: 
Zhang, D., Wei, B. eds., “Advanced mechatronics and MEMS devices II,” Springer, 2016. 

 

 PDE 723 كود المقرر  الروبوتات المتقدمة  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي  -تخط  يل المس  ار  -زيادة ديناميكا الروب  وت  -القوة اإلستاتيكية والمطاوعة  -نظرية اللولب 

 
استل  عار  -الروب  وت ال  تحكم ف

ي ول   ك االستل   عار ع   ن اري   ق اللم   س والق   وة  -الروب   وت 
 
ي ال   ذي  س   تخدم  -أنظم   ة االستل   عار للق   وابق بم   ا ف

اإلدراق ال ي     
 .أجهزة االستلعار ور ية الكم يوتر

References: 
Siciliano, B., Khatib, O. eds., “Springer handbook of robotics,” Springer, 2016. 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 387 دراسات عليا بينية ف 

 

 

 CSE 716 كود المقرر  أنظمة التحكم الالخىط  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
نق  ال الت  وازن ، دورات  -النم  اوم الرياظ  ية لينظم  ة غ  بر الخطي  ة ، االختالف  ات ب  ير  س  لوق األنظم  ة الخطي  ة وغ  بر الخطي  ة 

تحلي  ل مس  توى الط  ور ، اس  تقرار لي  ابونور ، اس  تقرار الم  دخالت  ل الحال  ة ، اس  تقرار  -الح  د والمجموع  ات الثابت  ة العام  ة 
ي ولك التحكم القائم  -وصيف اريقة الدالة المدخالت والمخرجات ، تحليل السل ية ، ت

 
تصميم التحكم غبر الخىطي ، بما ف

لي   ابونور ، ال   تحكم الق   ائم ع   ىل الطاق   ة ، ال   تحكم المتت   الي ، ال   تحكم الق   ائم ع   ىل الس   ل ية ، وال   تحكم الخ   ىطي  نظري   ة ع   ىل 
ل  ق  ي الوظ  ع المب  

 
ي الهيك  ل المتغ  بر وال  تحكم ف

 
 Matlab دراس  ات الحال  ة باس  تخدام -لإلدخ  ال واإلخ  رام ، وأنظم  ة ال  تحكم ف

 .LabViewو 
References: 
• Khalil, H.K., “Nonlinear control,” Pearson Higher Ed., 2015. 

• Boufadene, M., “Nonlinear Control Systems Using MATLAB®,” CRC Press, 2018. 
 

 CSE 717 كود المقرر  تحليل ورقابة األعطال  رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ورية لنمذجة وتحليل األعطال  –مقدمة  نظ  م وأس  اليب  –الميكانيكي  ة أعطال األنظمة  –أساليب الديناميكا والمعولية الرص 
أنظمة  –تلخيص أعطال األنظمة الديناميكية والال خطية  –أنظمة استكلار ، تلخيص ، واستدراق األعطال   –الصيانة  

تلخيص األعطال باستخدام شبكات  –تقدير أعطال األنظمة العلوائية  –التحكم )الخطية/الال خطية( متجاوزة األعطال 
اتيجيات االستل      عار  –ع      زل األعط     ال  –ير  ليعط      ال التق      دير المك        – بي     بر     –معالج      ة اإلش      ارات  –المستل      عرات واس      بر

ي تحلي  ل األعط  ال 
 
 –مق  اي س أداك اس  تدراق وتل  خيص األعط  ال  –الوس  ائل الذكي  ة  –اس  تخدام نظ  م  دارة قواع  د ال يان  ات ف

ي  تمام عملي  ات الص  يانة 
 
وري  ة  –لوجستية النظام ف  يق  ات ع  ىل أنظم  ة آالت ال  ورم ، األنظم  ة تط –عتادي  ات وبرمجي  ات ض 

 موظوعات حديثة العهد.  –الروبوتية ، واألنظمة الذاتية 
References: 

• Magdi S Mahmoud, Yuanqing Xia, “Analysis and synthesis of fault-tolerant control systems”, Wiley, 
2014. 

 

 PDE 723 المقرر كود  التصميع باإلظافة رر        اسم المق

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
مجموع    ات  –م    واد التص    ميع باإلظ    افة  –ميتالوروجي    ا ال     ودرة  –مب    ادظ وارتق    اك تكنولوجي    ا التص    ميع باإلظ    افة  –مقدم    ة 

 –عملي    ات البلم    رة التص     ويرية  –تسلس     ل عملي    ات التص    ميع باإلظ    افة  –أنظم    ة التص    ميع باإلظ    افة  –التص    ميع باإلظ    افة 
ائ   –عملي     ات الط      ع  –أنظم     ة ال ث     ق  –عملي     ات الص     هر باس     تخدام الحل     ية ال ودري     ة  اكم ال      ر  –عملي     ات التص     ميع ب     بر

ة تكنولوجيا الكتابة ال برمجي  ات  –برمجي  ات التص  ميع باإلظ  افة  –اختي  ار العملي  ات  –التص  ميم ل    التص  ميع باإلظ  افة  –مباشر
ورية   موظوعات حديثة العهد.  –حاالت دراسية  –تط يقات  –ض 

References: 
• L. Jyothish Kumar, Pulak M. Pandey, David Ian Wimpenny, “3D Printing and Additive Manufacturing 

Technologies”, Springer Singapore, 2019. 

• Andreas Gebhardt, Jan-Steffen Heotter, “Additive Manufacturing. 3D Printing for Prototyping and 

Manufacturing”, Hanser Gardner Publications, 2016. 

 



  جامعة المنصورة   –كلية الهندسة  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 

: برامج  ي تخصص هندسة الميكاترونكس الباب الرابع عشر
 388 دراسات عليا بينية ف 

 

ي هندسة  رر        اسم المق
 
 MTE 741 كود المقرر  الميكاترونكس موظوعات متقدمة ف

ساعات  
 التدريس 

ة ساعات   عم     ىل  تم    ارين  محاض 
 معتمدة 

3 
2 — — 

 درجات المقرر 
م  تحريرى  الدرجات   شفوى  امتحان عمىل  أعمال البر

 الكلية 
100 

50 50 — — 

 المحتوى  
ي   متقدمةموظوعات  ي المجال الميكاني ي أو المجال الكهرئر

 
ي هندسة الميكاترونكس ف

 
 ف

References: 

• Selected scientific papers or book chapters depending on the subjects 

 



 
  
 

 

 
 
  
  

 ماجستير العلوم الهندسية في هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة:  14.7

 دكتوراه الفلسفة في هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة:    14.8



  جامعة المنصورة   –الهندسة كلية  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

  

: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 390 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

ي دراسات عليا امج بر
 
 البيئة  وإدارةهندسة وتكنولوجيا  ف

 

 مقدمة 

   أننا فيه،    شككككككك مما ال 
  اآلن   نعيش ف 

بالتنمية االقتصكككككككاستة المسكككككككتموة وتحسككككككك    مسكككككككتو  أوقات تتمي     ف 

  
ا هناك زياسة التلوث والتدهور البيئ 

ً
  أنه اآلن. وهذا المعيشة، ولكن أتض

ى، كككككك أكير من أي وقت مض، تعئ 

تحافظ عىل البيئة   هناك حاجة التخاذ إجواءات عالمية متسككككككككلة من أجت بل  مسككككككككتل ت أكير اسككككككككتدامة

 . وملدراتها 

  الجامعات الهندسككككككككككة الب  سراسككككككككككات ان
 رسيككككع التغي  عىل مسككككككككككتو  العال تعتير  يئية ف 

ا
    كان  حيث مجاًل

 ف 

. وذل  من بالد المحافظة عىل هو المسكككككككئود عن الدراسكككككككات البيئية بونامج الهندسكككككككة المدنيةالسكككككككاب  

ة،  أما  وف الصح  والتصمي  واللضاتا التنظيمية.  ككككك مياه الصمعالجة جوسة المياه و    السنوات األبي 
فلد ف 

 أوسكع لشكمت المياه ومياه الصك 
ا
ةة وتلوث الهواء كككككككككككككككك أصك حت الهندسكة البيئية مجاًل وف الصكح  وتلوث اليب

وتليي  المخاطو والنظ  البيئية وصحة اإلنسان وعل  السموم والتنمية المستدامة والجوانب التنظيمية 

. وغي  ذ  ل  الكثي 

ة والحاجة إىل التنمية المسكككككككككككككتدامةاالن  نحن و    وقت التحدتات البيئية العالمية الكبي 
 عىل ذل   . وةناءا ف 

ويد الخريج    بالنظرية والمعوفةيواجه  التعلي  الجامع   فان    
وتطبيلات االستدامة.  والمهارات تحدًتا ليب

ذات   الموضككككككوعات كتتحتاج التعلي  الجامع  إىل إعاسة تصككككككميمه أو إعاسة صككككككياغته ليشككككككمت  وعىل ذل  

  مناهج الهندسكككككككككككككككة الصكككككككككككككككلة
    الن ف 

معظ  الجامعات والكليات ل  تتناود بجدتة نظريات االسكككككككككككككككتدامة ف 

هناك حاجة ماسككككككككة للخريج    الكتسككككككككا  المعوفة  واآلن أصككككككككب .  الجامع  للمسككككككككتو    المناهج الدراسككككككككية

  تواجهه .  
  معالجة و والمهارات لتلدت  حلود مبتكوة لللضكككككككككككككاتا الئب

تلعب مهنة الهندسكككككككككككككة سوًرا حيجًيا ف 

 وإسارةوتكنولوجيا  هندسككككككة    امجضككككككمن بوتت و  تغي  المناخ ومسككككككاعدة المجتمع عىل التنمية المسككككككتدامة. 

  مالها تمكن إج ة مختلفةية بيارات سراسالبيئ
 : ف 

 الصناعية  البيئية الهندسة •

 االستدامة  •

 الطاقة  أنظمة •

 المياه إسارة •

 البيئية  اإلسارة •

 الصل ة  النفاتات إسارة •

  التحك   •
 الجويملوثات الهواء  ف 

 

 
  



  جامعة المنصورة   –الهندسة كلية  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

  

: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 391 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

ي هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة 
 
 ماجستير العلوم الهندسية ف

 
 جدارات خري    ج برنامج الماجستير 

 

  الهندسة تجب أن تكون بريككككج بونامج ماجستي  العلوم باإلضافة إىل  
الجدارات العامة لماجستي  العلوم ف 

 عىل: 
ً
  الهندسة تخصص هندسة وتكنولوجيا وإسارة البيئة قاسرا

 ف 

يعات البيئية األساسية. توضيح  .1  التشر

.  إعداس ومواجعة وتحدتث تلاريو الفحص .2  
 البيئ 

ةة.  عنارص البيئة: الهواءتحدتد وتليي  تأثي  الملوثات عىل  .3  والماء واليب

 تحليت البيانات العلمية وإجواء فحوصات مواق ة الجوسة.  .4

  ت سي إىل حماتة البيئة، مثت مواف   .5
    معالجةتصككككككككككمي  المشككككككككككاريككككع الئب

المياه أو أنظمة التحك  ف 

 تلوث الهواء. 

 

ي  الفلسفة دكتوراه
 
 البيئة  وإدارة وتكنولوجيا  هندسة ف

 

 الدكتوراة  برنامج خري    ج جدارات
 

  العلوم الهندسية، تجب أن تكون بريككككج بونامج 
باإلضافة إىل الجدارات العامة لدكتوراه الفلسفة ف 

  تخصص 
 عىل: البيئة  وإسارة وتكنولوجيا  هندسةسكتوراه الفلسفة ف 

ً
 قاسرا

 النشاط الصناع  وتحدتد المشاكت البيئية.  تحليت .1

امج الصناعية وال .2  للتأكد من مطابلتها لألنظمة البيئية.  محلياتفحص المنشآت والير

  التلوث وتلليله ومواقبته.  .3
اتيجيات للتحك  ف   وضع اسيب

  ان عاث الملوثات.  للتخلص منابتيار األسلو  األنسب  .4
 / أو التحك  ف 

كات والجهات الحكومية حود إجواءات  .5  . اتالملوثمن المواقع  معالجةتلدت  المشورة للشر
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 392 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

 (500)( مقررات المستوى 1جدول )
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ك

 

 اسم المقرر
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ي
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BAS 504 100 50 10 40 3 8 3 4 0 2 2 *التحليل العددي 

ENV 511 ي علوم البيئة
 
 100 50 10 40 2 6 2 3 0 2 1 * مقدمة ف

ENV 512 100 50 10 40 2 6 2 3 0 2 1 *الكيمياء البيئية 

ENV 513  ي
يعات واالقتصاد البيئ   100 50 10 40 2 6 2 3 0 2 1 * التشر

ENV 514 
الكيمياء التطبيقية وعلم األحياء 

 الدقيقة
1 2 1 4 2 6 2 40 10 50 100 

ENV 515 100 50 10 40 2 6 1 2 1 0 1 * القياس والمراقبة البيئية 

ENV 521  ي
 100 50 0 50 2 4 1 2 0 1 1 *تقييم األثر البيئ 

ENV 522 100 50 0 50 2 4 1 2 0 1 1 * تقييم المخاطر البيئية 

ENV 523 100 50 0 50 2 4 1 2 0 1 1 منتجتقييم دورة ال 

ENV 524 100 50 0 50 2 4 1 2 0 1 1 منتجتحليل دورة ال 

ENV 531 100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 إدارة المخلفات الصلبة 

ENV 532  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 معالجة الحمأة 

ENV 533  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 اإلنتاج النظيف 

PWE 511  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 *تلوث المياه 

PWE 512  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 معالجة المياه 

PWE 513  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 معالجة مياه الرصف الصناعي 

MPE 511  ياء الغالف  100 50 0 50 2 4 1 2 0 1 1 * الجويفير 

 مقررات إجبارية  *
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 393 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

 (600)( مقررات المستوى 2جدول )
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BAS 602 
التحليل العددي للمعادالت  

 التفاضلية الجزئية
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

ENV 625 100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 * نظم اإلدارة البيئية 

ENV 626 ات البيئية  100 50 0 50 2 4 1 2 0 1 1 * األدلة والمؤشر

ENV 634  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 إدارة المخلفات الخطرة 

ENV 635 بة  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 معالجة الير

ENV 636  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 استعادة المواد 

ENV 637 
ي  
 
موضوعات مختارة ف

 (1الهندسة البيئية)
1 2 0 3 2 6 2 50 0 50 100 

ENV 638  ي
 100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 أنظمة التحكم البيئ 

PWE 614 100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 مياه المتقدمة للمعالجة ال 

PWE 615  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 نمذجة جودة المياه 

PWE 616  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 موارد المياه 

PWE 617 
وإعادة   الرصف معالجة مياه 

 استخدامها 
1 2 0 3 2 6 2 50 0 50 100 

STE 611 100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 ف األخرص  الرص 

STE 612 100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 المستدامة  اإلنشاءات 

MPE 612  ي تلوث الهواء
 
 100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 التحكم ف

ELE 611  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 الطاقة المتجددة والبيئة 

ELE 612  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 قضايا الطاقة والبيئة 

ECE 611  ي
 
 100 50 0 50 3 6 2 3 0 2 1 نظام المعلومات الجغراف

ECE 612 
تكنولوجيا المعلومات  

اء  واالتصاالت الخرص 
1 2 0 3 2 6 2 50 0 50 100 

ARE 611  اء  100 50 0 50 2 6 2 3 0 2 1 العمارة الخرص 

  مقررات إجبارية*
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 394 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف
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ENV 739 
ي  
 
موضوعات مختارة ف

 (2)الهندسة البيئية
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

PWE 718  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المياه تكنولوجيات معالجة 

PWE 719 
تكنولوجيات معالجة مياه  

 الرصف الصحي 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

ENV 713  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الجوي  االنتشار نمذجة 

ELE 713  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 أنظمة الطاقة المتجددة 

ELE 714 
أنظمة جودة الطاقة  

 الكهربائية 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

ECE 713 
ونيات والتصنيع   النانو إلكير

 الدقيق
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 

ECE 714 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الرؤية الحاسوبية 

ECE 715  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 الجيل القادم شبكات 

ECE 716 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 نظرية المعلومات 

ARE 712 اء ي الخرص 
 100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 المبائ 

STE 713  100 50 0 50 3 8 3 4 0 2 2 ةالحديثبناء المواد 

STE 714 
ي  
 
البنية التحتية والمبائ

 المستدامة 
2 2 0 4 3 8 3 50 0 50 100 
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 395 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

 وصف مخترص لمحتوي المقررات 

 (500)مقررات مستوى 

 

ENV 511  ي علوم البيئة  كود المقرر
 
 اسم المقرر  مقدمة ف

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  النظ  البيئية وكيفية تفاعلها  -النظ  البيئية 

  -المياه تلوث   -تلوث الهواء  -البيئة السكانية  -المخاطو البيئية  -أسوار األنواع ف 
 تغي  المناخ. 

References: 
- Caralyn Zehnder, Kalina Manoylov, Samuel Mutiti, Christine Mutiti, Allison VandeVoort, Donna Bennett " 
Introduction to Environmental Science", 2nd Edition, University System of Georgia, 2018. 
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/introduction-to-environmental-science-2nd-edition 

 

ENV 512  اسم المقرر  كيمياء البيئة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  الكيمياء البيئية 

   -ملدمة ف 
  -كيمياء العمليات البيئية الطبيعية   -مصاسر وهيكت الموك ات العضجية  -حوكية التفاعت الكيميائ 

 تأثي  الملوثات عىل كيمياء الغالف الجوي. 
References: 
- Jorge G. Ibanez Margarita Hernandez-Esparza Carmen Doria-Serrano Arturo Fregoso-Infante Mono Mohan 
Singh " Environmental Chemistry", Springer International Publishing, 2017. 
https://www.springer.com/gp/book/9783319509310 

 
  

BAS 511  اسم المقرر  التحليل العددي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
التمارين ساعات  عملي  ة   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

المقرر درجات   
0 0 05  50 

 المحتوى: 
ة( ، االسكتيفاء متعدس  ية الخطية )الطوق التكوارية والم ارسر جذور المعاسالت غي  الخطية والمتجاوزة ، حت أنظمة المعاسالت الجير
الحدوس وتوكيب المنحنيات ، االسكككككككككككككككتيفاء التكعيئر  ، التفاضكككككككككككككككت العدسي ، التكامت العدسي ، التكامالت المتعدسة ، الحت العدسي 

 . شوتنجاستة ، طريلة للمعاسالت التفاضلية الع
References: 
- Walter Gautschi" Numerical Analysis" 2nd edition, Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2012 
http://www.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/090ad_1410599906.pdf 

https://oer.galileo.usg.edu/biology-textbooks/4/
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/introduction-to-environmental-science-2nd-edition
https://www.springer.com/gp/book/9783319509310
http://www.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/090ad_1410599906.pdf
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 396 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

ENV 513  ي  كود المقرر
يعات واالقتصاد البيئ   اسم المقرر  التشر

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 التدريس ساعات 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  ، أسككككككك ا  المشككككككككلة وسوافعها  

االنعكاسكككككككات االقتصكككككككاستة للمشككككككككلة البيئية: التنمية المسكككككككتدامة ، التجارة  -ملدمة: االبتالد البيئ 
مواجهة مشككككككاكت البيئة: اسككككككتخدام األسككككككاليب  -المشكككككككلة البيئية ، مشكككككككلة السكككككككان )حج  وأنماط اإلنتاج واالسككككككتهالك(  الدولية ، 

ائب ، طوق أبو ( كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك تليي   بيص ، البك  اللانونية )سابلًيا ، سولًيا( ، باسكتخدام األسكاليب االقتصكاستة )الملكية الخاصكة ، اليب
  .يئةالسياسات الفعالة المط لة لحماتة الب

References: 
- Mathis, Klaus, Huber, Bruce R. " Environmental Law and Economics", Springer International Publishing, 
2017. 
https://www.springer.com/gp/book/9783319509310 

 

ENV 514  اسم المقرر  الكيمياء التطبيقية وعلم األحياء الدقيقة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
1 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 10 40 50 

 المحتوى: 
  الم اسئ الكيميائية  

  عل  األحياء الدقيلة   -و ككككككككككككككككككككككك العسكككككككك   –التعكو والتخير والتل د    -الكلوره    -ملدمة ف 
ية   -ملدمة ف   -الخالتا ال كتي 

ي   ات   -النمو الميكووئر  والعزد   -التنفس ال كتي    تنللها المياه وم رسر
يا   -مسكككككككم ات األموا   العوامت المموضكككككككة الئب  -تثبيط ال كتي 

  عمليات المعالجة. 
 الميكووةات ف 

References: 
- Lester, J. N.; Birkett, J. W.; Sterritt, Robert M.  " Microbiology and chemistry for environmental scientists and 
engineers", 2nd edition Amazon eBook, 1999. 
https://rl.talis.com/3/surrey/lists/08F0D9D6-316E-AB01-5195-007B56C1F90E.html?lang=en 

 

ENV 515  اسم المقرر  القياس والمراقبة البيئية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
1 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 10 40 50 

 المحتوى: 
اتيجيات فحص المياه   الديناميكية والثابتة تلنيات اللياس التطبيلية للعمليات   -صكياغة بوامج المواق ة   -تلنيات اسكتلصكاء واسكيب

اق األر  وملياس الطي (   - الطوق اإلحصكككككككائية للسكككككككالسكككككككت  -تلنيات التليي    -قياسكككككككات التدف . اللياسكككككككات الزلزالية وراسار ابيب
  
يائية  -الزمنية والتحليت المكائ   .تليي  االبت ارات الهيدروليكية -نمذجة البيانات الجيوفي  

References: 
- Yuriy Posudin  ” Methods of Measuring Environmental Parameters"  John Wiley & Sons, Inc. All rights 
reserved, 2014. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118914236 

 
  

https://www.springer.com/gp/book/9783319509310
https://rl.talis.com/3/surrey/lists/08F0D9D6-316E-AB01-5195-007B56C1F90E.html?lang=en
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Posudin%2C+Yuriy
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118914236
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 397 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

PWE 511  اسم المقرر  تلوث المياه  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الكلية الدرجات  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
لية والتعدينية ومن  -تلوث المياه    -أسكككككاسكككككيات المياه  األسككككك ا  المحتملة لتلوث المياه من التبكككككيفات الصكككككناعية والزراعية والمي  

  الملوثككة ومككدافن النفككاتككات 
ات الملوثككات عىل البيئككة المككائيككة  -المككائيككة تلوث البيئككة  -األراض  م ككاسئ التنليككة الككذاتيككة واللككدرة  -تككأثي 

 االستيعابية "لألنهار. 
References: 
- Suresh T. Nesaratnam  " Water pollution control, Wiley Online Library, 2014. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118863831 

 

PWE 512  اسم المقرر  معالجة المياه  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  ، الطوق المختلفة لتحلية المياه ، الطوق 

بصككككككككككككائص المياه المختلفة ، إزالة عشكككككككككككك الماء ، إزالة الحدتد والمنغني   ، الت اسد األيوئ 
از ،  . الكيميائية ، االميب   التناض  العكس 

References: 
- Frank R. Spellman.  " Hand Book of Water and Wastewater Treatment Plant Operations", 2nd edition, Lewis 
Publishers CRC Press LLC, 2003. 
http://payesh.saba.org.ir/saba_content/media/image/2013/12/6069_orig.pdf 

 

PWE 513  الصناعي معالجة مياه الرصف  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
شككي  ،  ء ، اليب يائية: الفوز ، الخلط الشككيككككع وال ت 

بصككائص مياه البككف الصككناع  والخطوات المطلجةة للمعالجة. العمليات الفي  
از ، تلنية فصكككككككككككت الغشكككككككككككاء. عمليات المعالجة الكيميائية: التخير ،   . التهجية والكسككككككككككك  ، االميب   

  ، الت اسد األيوئ 
سكككككككككككيب الكيميائ  اليب

 .  
 األكسدة المتلدمة والعالج الالهوائ 

References: 
- Woodard & Curran  " Industrial Waste Treatment Handbook", 2nd edition, Elsevier, 2005. 
https://www.elsevier.com/books/industrial-waste-treatment-handbook/woodard-curran-inc/978-0-7506-
7963-3 

 

MPE 511  ياء  كود المقرر الغالف الجوي فير   اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  1
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 1 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
والتفاعالت الججية ككككككككككككككك أنظمة سوران الهواء ككككككككككككككك استلوار الغالف الجوي ككككككككككككككك حوكة ملدمة ككككككككككككككك بنية الغالف الجوي ككككككككككككككك اإلشعاع الشمس  

 الغالف الجوي ، تشتت الملوثات ، عمليات الحوارة الثابتة ، التدرج الحواري. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118863831
http://payesh.saba.org.ir/saba_content/media/image/2013/12/6069_orig.pdf
https://www.elsevier.com/books/industrial-waste-treatment-handbook/woodard-curran-inc/978-0-7506-7963-3
https://www.elsevier.com/books/industrial-waste-treatment-handbook/woodard-curran-inc/978-0-7506-7963-3
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 398 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

References: 
- David G. Andrews "An Introduction to Atmospheric Physics", Cambridge University Press; 2nd Edition, 2010. 
https://www.amazon.com/Introduction-Atmospheric-Physics-David-Andrews/dp/0521693187 

 

ENV 531  اسم المقرر  إدارة المخلفات الصلبة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م أعمال   الير تحريري امتحان    

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
مصكككاسر وتصكككني  النفاتات الصكككل ة ، اآلثار السكككلبية للمخلفات الصكككل ة عىل البيئة والصكككحة العامة ، طوق جمع النفاتات الصكككل ة ، 

  ، إعاسة تدويو وإعاسة استخدام النفاتات الصل ة. 
 طوق التخلص النهائ 

References: 
- George Tchobanoglous, Frank Kreith "Handbook of Solid Waste Management", 2nd edition, McGraw-Hill 
Companies, Inc, 2002. 
https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071356237 

 

ENV 532  اسم المقرر  معالجة الحمأة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
يائية والكيميائية    -ملدمة    -معالجة الحمأة والتخلص منها   -معالجة مياه البكف الصكح    -تلديو كميات الحمأة وبصكائصكها الفي  

والحمككأة الهوائيككة والالهوائيككة ، التحلككت ، تصكككككككككككككككمي  أعمككاد تجميع الحمككأة ونللهككا ، عمليككات المعككالجككة األوليككة: الم ج والتكثي  ، 
 استخدامات مختلفة للحمأة المعالجة.  -التثبيت ، ن ح المياه ، عمليات التجفي  ، الحوق 

References: 
- Suresh T. Nesaratnam  " Water pollution control", Wiley Online Library, 2014. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118863831 

 

ENV 533  اسم المقرر  اإلنتاج النظيف  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  تنفيذ اإلنتاج  -طوق تصمي  عمليات االنتاج النظي    -المفاهي  األساسية للتلنيات االنتاج النظي 

النهج   -إزالة العوائ  ف 
 اليونيدو.  -النظي   لإلنتاج سراسات حالة   - المتكامت لإلنتاج 

References: 
- K. B. Misra " Clean Production", Springer Nature Switzerland AG., 2020. 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-79940-2 

 
  

https://www.amazon.com/Introduction-Atmospheric-Physics-David-Andrews/dp/0521693187
javascript://
javascript://
https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071356237
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118863831
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-79940-2
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 399 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

ENV 521  ي  كود المقرر
 اسم المقرر  تقييم األثر البيئ 

 ساعات معتمدة  1
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 1 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  
اكميكككة طجيلكككة المكككد   -نظريكككة المخكككاطو وعمليكككة التليي  البيئ    عىل اتخكككاذ اللوار تكككأثي  تليي   -تليي  اآلثكككار اليب

فوص  -األثو البيئ 
  تحليت المخاطو  

 
وجهات النظو النفسية عىل   -صياغة اللوارات وعل  النفس الفوص  -وجهة نظو الهندسة   -العلوم االجتماعية ف

ات البيئية.   التكنولوجيا كخيار مجتمع  ومصدر للمخاطو ومولد للتأثي 
References: 
-  Covello, V.T., Mumpower, J.L., Stallen, P.J.M., Uppuluri, V.R.R. "Environmental Impact 
Assessment, Technology Assessment, and Risk Analysis", Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  1985. 
https://www.springer.com/gp/book/9783642706363 

 

ENV 522  اسم المقرر  تقييم المخاطر البيئية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  1
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 1 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
مجموعكة أسوات تحليكت  -اإلسراك والتخطيط وتحكدتكد النطكاق وصكككككككككككككككيكاغكة المشككككككككككككككككلكة وتحكدتكد المخكاطو  -لتليي  المخكاطو ملكدمكة  
 تليي  االستجابة .  -توصي  المخاطو  -تليي  التعو   -المخاطو 

References: 
- Ted Simon " Environmental Risk Assessment: A Toxicological Approach", 2nd Edition, Taylor & 
Francis Group,  2019. 
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429286001 

 

ENV 523  نتج تقييم دورة الم كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  1
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 1 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
: سورة حياة المنتجات ككككككككككككككككككككككككككك الفوائد المتوقعة من منهجية تليي   -تليي  سورة الحياة: األصود والم اسئ والسياق   المفهوم األساس 

 ISO 14040سورة الحياة: تعري  الهدف والنطاق ، تحليت المخزون ، تليي  األثو ، تليي  التحس    كككككك المواصفة اللياسية الدولية  
 سية لموثوقية تليي  سورة الحياة. ككك المتطل ات األسا 

References: 
- Hauschild, Michael, Rosenbaum, Ralph K., Olsen, Stig" Life Cycle Assessment", Springer 
International Publishing, 2019. 
https://www.springer.com/gp/book/9783319564746 

 
  

https://www.springer.com/gp/book/9783642706363
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429286001
https://www.springer.com/gp/book/9783319564746
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 400 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

ENV 524  اسم المقرر  تحليل دورة المنتج  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  1
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 1 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
: المعيار الدوىل    

ات األساء البيئ  ات كككككككككككككككككك م رسر : التعريفات األساسية ، الحوافز والفوائد ، الملاييس والم رسر  
 ISOقياس األساء البيئ 

ات الكفاءة البيئية.  14031  ، الم اسرات الدولية األبو  ككك الكفاءة البيئية: المفهوم ، اللو  الدافعة والفوائد ، م رسر
References: 
- Hauschild, Michael, Rosenbaum, Ralph K., Olsen, Stig" Life Cycle Assessment", Springer 
International Publishing, 2019. 
https://www.springer.com/gp/book/9783319564746 

 
 ( 600) مقررات مستوى 

 

BAS 612  اسم المقرر  التحليل العددي للمعادالت التفاضلية الجزئية  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م أعمال   الير تحريري امتحان    

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
تصني  المعاسالت التفاضلية الجزئية ، طوق الفووق المحدوسة ، المعاسالت التفاضلية الجزئية المكافئة ، المعاسالت التفاضلية  

 الجزئية الزائدتة ، المعاسالت التفاضلية الجزئية ، طريلة العنارص المحدوسة. 
References: 
- Walter Gautschi" Numerical Analysis" 2nd edition, Springer New York Dordrecht Heidelberg 
London, 2012 
http://www.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/090ad_1410599906.pdf 

 

PWE 614  المتقدمة للمياه المعالجة  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  معالجة المياه  

از اللائمة عىل النانو والميكووسكككليلوز ف    أكسكككيد التيتانيوم المعدد  -مواس االميب 
از األصككك اىل إىل ثائ  مواس ماصكككة   -اميب 

  تخلي  مواس الكرةون المسكككككككككككككككاميكة المسكككككككككككككككتكدامكة   -جكدتكدة من مواس منخفضكككككككككككككككة التكلفكة لمعكالجكة الميكاه  
 -الكرةنكة الحواريكة المكائيكة ف 

 ية الحيجية الهجينة وتطبيلها عىل إزالة العنارص األرضية الناسرة. الموك ات النانج 
References: 
- Mika Sillanpaa " Advanced Water Treatment", 1st edition, Elsevier, 2020. 
https://www.elsevier.com/books/advanced-water-treatment/sillanpaa/978-0-12-819216-0 

 
  

https://www.springer.com/gp/book/9783319564746
http://www.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/090ad_1410599906.pdf
https://www.elsevier.com/books/advanced-water-treatment/sillanpaa/978-0-12-819216-0
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 401 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

PWE 615  اسم المقرر  نمذجة جودة المياه  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
جوسة الهندسة والمياه ، حوكيات التفاعت ، توازن الكتلة ، حت الحالة المستلوة وزمن االستجابة ، حلود باصة ، أنظمة التغذتة  

 DO، نمذجة   BODاألمامية للمفاعالت ، أنظمة التغذتة الواجعة للمفاعالت ، نمذجة 
References: 
- Steven C. Chapra "Surface water Quality Modeling", Waveland Press, Inc, 1997. 
https://www.researchgate.net/publication/48447645_Surface_Water-Quality_Modeling 

 

PWE 616  اسم المقرر  موارد المياه  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
المياه ككككككككككككككككككككككككككك التخطيط   الدورة الهيدرولوجية ، التنمية المستدامة وآثارها عىل هندسة المياه واألنهار والساحلية ، إسارة مستجمعات

  تخطيط الموارس 
  تلوث المياه ، هندسكة األنهار والسكواحت ، سور المياه السكطحية وإسارة مسكتجمعات المياه ف 

وعالقته بالتحك  ف 
  تتعو  لها جوسة الموارس المائية  

، المائية ، عائد المصاسر.  نظوة عامة عىل سياسة الموارس المائية الوطنية كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك التهدتدات الئب
 وتلديو المخاطو والتدابي  المتخذة لحمايتها. 

 :المراجع
- A. K. Linsley aml J. B. Franzini " Water Resources Engineering ", McGraw-Hill, 1980. 
https://kundoc.com/pdf-water-resources-engineering-.html 

 

PWE 617  اسم المقرر  معالجة مياه الرصف وإعادة استخدامها كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 التدريس ساعات 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  إعاسة اسككككككتخدام المياه ، تليي  المخاطو ، تخ ين 

معالجة المياه العاسمة وإعاسة اسككككككتخدامها ، الصككككككحة العامة واللضككككككاتا البيئية ف 
، إعاسة اسككككككككتخدام المياه   جةالمسككككككككتصككككككككلحة ، إعاسة اسككككككككتخدام المياه الصككككككككناعية ، إعاسة تغذتة المياه الجوفية بالمياه المعالالمياه  

 الصالحة للشر  بشكت غي  م ارسر وم ارسر ، إعاسة استخدام المياه المعالجة للوي . 
References: 
-Donald R. Rowe, Isam M. Abdel-Magid, "Handbook of Wastewater reclamation and reuse", Lewis, 
CRC press, Inc, 1995. 
https://www.researchgate.net/publication/287205063_Handbook_of_Waste_Water_Reclamation
_and_Reuse 

 
  

https://www.researchgate.net/publication/48447645_Surface_Water-Quality_Modeling
https://kundoc.com/pdf-water-resources-engineering-.html
https://www.researchgate.net/publication/287205063_Handbook_of_Waste_Water_Reclamation_and_Reuse
https://www.researchgate.net/publication/287205063_Handbook_of_Waste_Water_Reclamation_and_Reuse
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 402 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

MPE 612  ي تلوث الهواء  كود المقرر
 
 اسم المقرر  التحكم ف

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
كك المعلومات طبيعة تلوث الهواء ككك منشأ ملوثات الهواء ككك معيار جوسة الهواء ككك معيار االن عاث ككك معيار ارتفاع المدبنة ككك معيار الوقوس ك

  ال
 
  تلوث الهواء: التحك  ف

 
تلوث المطلجةة ق ت تصمي  المعدات كككككك تحليت مكونات تيارات الهواء الملوثة كككككك بوامج وأنظمة التحك  ف

  التلوث عن طري  اإلزالة ككككككككككككككككككككك الغو  من معدات التحك  ككككككككككككككككككككك تحدتد النجع المناسب من معدات 
 
حسب العملية التغيي  والتحك  ف

التجميع كككككككككككككككككك العامت الذي ي ثو عىل مواصفات المعدات كككككككككككككككككك موش  اللماس كككككككككككككككككك المجمعات الميكانيكية: السيكلونات ، والمجمعات 
لموسب الكهووستاتيك  ككك جهاز التنظي  الوطب: جهاز تنلية الغاز ، نجع آبو من أجهزة غست الغاز الوطب ككك الميكانيكية األبو  ككك ا 

 تحدتد المتطل ات ككك تكالي  التشغيت وإجواءات ملوثات الهواء الصناعية. 
References: 
-  C. David Cooper, F. C. Alley "Air Pollution Control: A Design Approach", Waveland Press, 2010. 
https://books.google.com.eg/books/about/Air_Pollution_Control.html?id=pdpdDwAAQBAJ&redir_esc=y 

 

ENV 634  المخلفات الخطرة إدارة  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
لية الخطوة  -ملدمة عن النفاتات الخطوة  حوق النفاتات    -النفاتات العضجية والسامة  - النفاتات الخاصة األبو   -النفاتات المي  

  االن عاث.  -إسارة الوماس والتخلص منه  -إىل طاقة 
 التحك  ف 

References: 
- George Tchobanoglous, Frank Kreith "Handbook of Solid Waste Management", 2nd edition, 
McGraw-Hill Companies, Inc, 2002. 
https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071356237 

 

ENV 635  بة  رر كود المق  اسم المقرر  معالجة الير

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  كت عملية معالجة تتضكمن كال من 

يائية / الكيميائية ، العمليات البيولوجية ف  ملدمة ككككككككككككككككك تلنيات المعالجة الحالية: العمليات الفي  
ةة    أنظمة اليب

ةة وأنظمة معالجة العصارة / مياه البف الصح  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك العوامت الم ثوة عىل التحلت البيولو ر  ف 
أنظمة معالجة اليب
ةة ، التحس    والمياه: العوامت ا 

ةة / العوامت البيئية كككككككككككككككككككككككككككككك تحس    المعالجة البيولوجية: ت اين عوامت اليب
يائية ، اليب لكيميائية والفي  

ةة ، إرشاسات المعالجة ، أمثلة   مواحتالبيولو ر  ، تغي  الملوثات كككككككككككك مواق ة المعالجة الحيجية كككككككككككك  المعالجة: قيوس أنظمة معالجة اليب
 . عىل استخدام  المعالجة

References: 
- Helmut Meuser " Soil Remediation and Rehabilitation: Treatment of Contaminated and Disturbed 
Land", Springer International Publishing, 2020. 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-5751-6 

 
  

https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22C.+David+Cooper%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22F.+C.+Alley%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://books.google.com.eg/books/about/Air_Pollution_Control.html?id=pdpdDwAAQBAJ&redir_esc=y
javascript://
javascript://
https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071356237
https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-5751-6
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 403 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

ENV 636  اسم المقرر  استعادة المواد كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
عمليات المعالجة العامة لفصت المواس الصل ة كككككك تطبيلات معالجة المواس كككككك إعاسة التدويو واستعاسة الموارس من: النفاتات الصل ة ، 
ونفاتات التعدين ، ومواس البناء والحطام ، ومواس الخوسة كككككككككككككككككك االعت ارات االقتصاستة كككككككككككككككككك بصائص المواس ذات الصلة وتحليت المواس  

كككك  كي   ، والعمليات المساعدة ككككككككك السائ ة كككك
كككك مخطط العمليات كككككككككككك صل ة / صل ة ، صل ة / سائلة ، صل ة / غازية ، عمليات الفصت ، اليب

 تصمي  معدات الفصت. 
References: 
- Ernst Worrell and Markus A. Reuter " Handbook of Recycling ", Elsevier, 2014. 
https://www.elsevier.com/books/handbook-of-recycling/worrell/978-0-12-396459-5 

 

ELE 611  اسم المقرر  الطاقة المتجددة والبيئة كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
تطجيو  -وورة والتطور التكنولو ر  االقتصكككاسي  ككككككككككككككككككك محطات الطاقة الشكككمسكككية الكهووضكككوئية: الضككك  -آفاق مصكككاسر الطاقة المتجدسة  
 -اآلالت الكهرةائية المتلدمة لتحجيت طاقة الموجات المحيطية   -لمصككككككككاسر الطاقة المتجدسة    HTSأنظمة النلت اللائمة عىل ك ت  

  أنظمة الطاقة المتجدسة .  -نظام طاقة الرياح مع محود المصفوفة 
 التحك  ف 

References: 
-  Islam, Md. Rabiul, Roy, Naruttam Kumar, Rahman "Renewable Energy and the Environment", 
Springer Singapore, 2018. 
https://www.springer.com/gp/book/9789811072864 

 

ELE 612  والبيئة قضايا الطاقة  كود المقرر  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
نظوة  -االحتياطيات والموارس التلليدتة وغي  التلليدتة   -األسككككاسككككية أهمية الطاقة ، نظوة عامة عىل موارس الطاقة ، مشككككاكت الطاقة  

اته الناشكككئة    -اآلثار البيئية للصكككناعة الكهرةائية    -عامة عىل صكككناعة الكهرةاء   موارس الطاقة المتجدسة:  -األسلة عىل تغي  المناخ وتأثي 
جدسة األبو : الطاقة الحوارية األرضككية وطاقة المحيطات مصككاسر الطاقة المت  -الطاقة الشككمسككية  -طاقة الرياح   -الوقوس الحيوي  

 سياسات الطاقة المحلية والدولية -النفاتات النووية  -الطاقة المائية والنووية  -
References: 
-   S.W. Yuan "Energy, Resources and Environment" 1st edition, Pergamon, 1987. 
https://www.elsevier.com/books/energy-resources-and-environment/yuan/978-0-08-029396-7 

 
  

https://www.elsevier.com/books/handbook-of-recycling/worrell/978-0-12-396459-5
https://www.springer.com/gp/book/9789811072864
https://www.elsevier.com/books/energy-resources-and-environment/yuan/978-0-08-029396-7
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 404 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

ENV 625  اسم المقرر  نظم اإلدارة البيئية  كود المقرر 

 معتمدة ساعات  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  للنشاط أو   ISO 14001 2004  ،EMAS  ،B 8850 2000بلفية تطور أنظمة اإلسارة البيئية كككككك بيارات لمعيار  

كككككك إنشاء األساء البيئ 
  ذل  منهجيات التليي  المختلفة وتلييمات المخاطو كككككككككككككككككككككككككككككك أهدافه 

 
اضية كككككككككككككككككككككككككككككك إنشاء األهمية البيئية بما ف العملية أو الخدمة االفيب

كككك وسياسات نظام اإلسا    ككك
اض    عىل سميت: المثاد اإلجواءات والتوجيه ككككككككك عمليات تدقي  النظام االفيب

اض  رة البيئية ككككككككك توثي  نظام افيب
 تليي  نلدي لدور نظام اإلسارة البيئية. 

References: 
-  Christopher Sheldon , Mark Yoxon " Environmental Management systems", Routledge; 3rd 
Edition,  2006. 
https://www.amazon.com/Environmental-Management-Systems-Step-Step/dp/1844072576 

 

ENV 626  ات البيئية كود المقرر  اسم المقرر  األدلة والمؤشر

 ساعات معتمدة  1
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 1 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
 األساسية ككك الحوافز والفوائد ككك فئات الملارنة المعيارية ككك منهجية الملارنة المعيارية )سورة قياس األساء(. المفاهي  

References: 
-  Francisco Szekely " Environmental benchmarking: Becoming green and competitive", Stanley 
Thornes,  1996. 
https://www.amazon.com/Environmental-Benchmarking-Business-Performance-
Improvement/dp/0748718486 

 

ECE 611  ي  كود المقرر
 
 اسم المقرر  نظام المعلومات الجغراف

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
امج وأجهزة نظ  المعلومككات الجغوافيككة ،    نظ  المعلومككات الجغوافيككة: م ككاسئ نظ  المعلومككات الجغوافيككة ، مسككككككككككككككك  لير

ملككدمككة ف 
م اسئ رس  الخوائط كككككككككككككككككككككككككككككك تطبيلات نظ  المعلومات الجغوافية: استخدام عدس من تطبيلات النماذج األولية الستكشاف مواجعة  

التطبيلات المختلفة لنظ  المعلومات الجغوافية الموت طة بشكت م ارسر بمشاكت المياه أو الهواء أو النفاتات الصل ة ككككككككككككككك تليي  األثو 
(  
 لدتة ، تخطيط النلت ، تخطيط موارس المياه ، الدراسات الدتموغوافية والتليي  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك عوامت إسارة (: إسارة المواف  الEIAالبيئ 

يو ، تصميمات قواعد البيانات وتحجيت البيانات والتوظي  والتكلفة.  وع نظ  المعلومات الجغوافية: التير  مشر
References: 
-  O. Huisman, R.A. de By " Principles of Geographic Information Systems (GIS): an Introductory 
Textbook", ITC Educational Textbook Series,  2009. 
http://freecomputerbooks.com/Principles-of-Geographic-Information-Systems.html 

 
  

https://www.amazon.com/Christopher-Sheldon/e/B001JOYLVK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mark+Yoxon&text=Mark+Yoxon&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Environmental-Management-Systems-Step-Step/dp/1844072576
https://www.amazon.com/Francisco-Szekely/e/B001KMLU4C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Environmental-Benchmarking-Business-Performance-Improvement/dp/0748718486
https://www.amazon.com/Environmental-Benchmarking-Business-Performance-Improvement/dp/0748718486
http://freecomputerbooks.com/Principles-of-Geographic-Information-Systems.html
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 405 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

EVN 637  ي الهندسة البيئية كود المقرر
 
( 1)  موضوعات مختارة ف  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  الهندسة البيئية. 

 
  مجاالت مختلفة ف

 
 موضوعات مختلفة ف

References: 
-According to selected topics 

 

EVN 638  ي  كود المقرر
 اسم المقرر  أنظمة التحكم البيئ 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 التدريس ساعات 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
تشكككككككككككككمت المواس أمثلة حالية  -مفاهي  التصكككككككككككككمي  لالسكككككككككككككتخدام العمىل    -المعلومات األسكككككككككككككاسكككككككككككككية المتعللة بالبيئة وتحليت الموقع  

ة من الجداود والوسككككائت الحسككككابية لتطبي  النظريات المدروسككككة  للمواجعة والدراسككككة ،   كيفية تليي    -باإلضككككافة إىل مجموعة كبي 
 بصائص الموقع فيما يتعل  بالبيئة. 

References: 
-  Fuller Moore " Environmental control systems: heating, cooling, lighting",  McGraw-Hill in New 
York, 2nd edition, 1993. 
https://www.amazon.com/Environmental-Control-Systems-Heating-Lighting/dp/0070428891 

 

ARE 611  اء العمارة  كود المقرر الخرص   اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
إطارات  -المواس الحافظة لألبشا    -الموك ات   -الخشب   -البناء   -مواس عزد الطاقة    -تحليت المنتج ومواصفات المواس   -ملدمة  
 النوافذ. 

References: 
-  Tom Woolley " Green Building Handbook ", Taylor & Francis e-Library, 2005. 
https://www.academia.edu/6669761/Green_Building_Handbook_Volume_1 

 

STE 611  اسم المقرر  الرصف األخرص   كود المقرر 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
كة لجميع األرصككككككككفة المسككككككككامية    -ملدمة    -األسككككككككفلت المسككككككككا   وتواك ات مسككككككككار االحتكاك المسككككككككا   -اعت ارات التصككككككككمي  المشككككككككيب

  المتشاب  المسا  -الخوسانة السابلة  التجهي   
 الصيانة.  -التلنيات ال دتلة  -الوص  الش ك   - الوصي  الخوسائ 

References: 
- Bethany Eisenberg; Kelly Collins Lindow, P.E.; and David R. Smith "Permeable Pavements", 
American Society of Civil Engineers, 2015. 
https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784413784 

https://openlibrary.org/authors/OL217360A/Fuller_Moore
https://openlibrary.org/publishers/McGraw-Hill
https://openlibrary.org/search/subjects?q=New%20York
https://openlibrary.org/search/subjects?q=New%20York
https://www.amazon.com/Environmental-Control-Systems-Heating-Lighting/dp/0070428891
https://www.academia.edu/6669761/Green_Building_Handbook_Volume_1
https://ascelibrary.org/author/Eisenberg%2C+Bethany
https://ascelibrary.org/author/Lindow%2C+Kelly+Collins
https://ascelibrary.org/author/Smith%2C+David+R
https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784413784
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: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 406 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

 

ECE 612  اء  كود المقرر  اسم المقرر  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخرص 

 ساعات معتمدة  2
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 1 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
اء ) ( ذات الصككككككلة باالسككككككتدامة البيئية وتكنولوجيا المعلومات واالتصككككككاالت ICTمفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصككككككاالت الخبكككككك 

  ال تتعل  حئب بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
بعدة طوق. تناود العدتد من الموضوعات العامة ذات الصلة باالستدامة والئب

 متعدس التخصككككصككككات ذي صككككلة بعدس  
ا
اء مجاًل من المجاالت والموضككككوعات ، مثت تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصككككاالت الخبكككك 

الطكاقكة والهنكدسكككككككككككككككة البيئيكة والمكدنيكة   ذلك  أنظمكةأنظمكة المعلومكات وعلوم وتلنيكات الكمبيوتو واالتصكككككككككككككككاالت والشككككككككككككككك ككات ومكا إىل 
والهندسككككككككككة الصككككككككككناعية واالقتصككككككككككاس والتمجيت واألعماد واإلسارة ، العلوم االجتماعية. تخضككككككككككي  تكنولوجيا المعلومات واالتصككككككككككاالت 

اء. المفاهي  والم اسئ واآلليات والتصكككامي  والخوارزميات والتحليالت وتك نولوجيا المعلومات واالتصكككاالت لتحلي  أهداف ببككك 
والتحدتات ال حثية ذات الصكككككككلة. اسكككككككتخدام الموضكككككككوعات والفئات واللضكككككككاتا والتلنيات والحلود ذات الصكككككككلة بشكككككككأن االسكككككككتدامة 

  تكنولوجيا ICTلومات واالتصكاالت )البيئية ذات الصكلة بأنظمة تكنولوجيا المع
 
اء ف ( ، وتحليت وتليي  االسكتدامة واللضكاتا الخبك 

اتيجيات. تليي    تطجيو وملارنة بعو الم اسئ واالسكككككيب
 
المعلومات واالتصكككككاالت. سور أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصكككككاالت ف
اء المتلد  مة. أسوار تلنيات ونهج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخب 

References: 
- Mohammad Dastbaz Colin Pattinson Babak Akhgar " Green Information Technology". 1st edition, 
Morgan Kaufmann, 2015. 
https://www.elsevier.com/books/green-information-technology/dastbaz/978-0-12-801379-3 

 

STE 612  اسم المقرر  اإلنشاءات المستدامة كود المقرر 

 معتمدة ساعات  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  لمواس 

  ، األثو البيئ 
  الم كائ 

البنكاء ، األساء طجيكت األمكد لمواس البنكاء أنواع الهيكاككت ، مواس البنكاء المسكككككككككككككككتكدتمكة ، اسكككككككككككككككتهالك الطكاقكة ف 
المختلفة ، الهياكت المعموة ، مفهوم البناء األبب  ، تليي  سورات الحياة للمواس المستدامة ، الدراسة االقتصاستة للبناء المستدام 

 .  
  الم ائ 

 ، سراسات الحالة ، كفاءة الطاقة ف 
References: 
- Dirk M. Kestner, P.E.; Jennifer Goupil, P.E.; and Emily Lorenz, "Sustainability Guidelines for the 
Structural Engineer", ASCE library, 2020. 
https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784411193 

 
 ( 700) مستوى 

 

PWE 718  اسم المقرر  تكنولوجيات معالجة المياه  كود المقرر 

 معتمدة ساعات  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
والجوفية ، حسككككا  معدالت مصككككاسر مياه الشككككر : المياه الجوفية ، المياه السككككطحية ، مياه األمطار ، بصككككائص المياه السككككطحية  

التدف  التصكككككككككككمي   المطلجةة ، متطل ات ومعايي  جوسة مياه الشكككككككككككر . تشكككككككككككمت أعماد الجمع ووحدات تنلية مياه الشكككككككككككر  التخير 
. تصمي  وحدات معالجة المياه وتحدتد طوق معالجة المخلفات.  شي  والتطهي 

سيب واليب  والتل د واليب
 
 

https://www.elsevier.com/books/green-information-technology/dastbaz/978-0-12-801379-3
https://ascelibrary.org/author/Kestner%2C+Dirk+M
https://ascelibrary.org/author/Goupil%2C+Jennifer
https://ascelibrary.org/author/Lorenz%2C+Emily
https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784411193


  جامعة المنصورة   –الهندسة كلية  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

  

: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 407 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

References: 
- Xuan-Thanh Bui, Chart Chiemchaisri, Takahiro Fujioka, Sunita Varjani "Water and Wastewater 
Treatment Technologies ",  Springer Nature Switzerland AG., 2020. 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-3259-3 

 

PWE 719  اسم المقرر  تكنولوجيات معالجة مياه الرصف الصحي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
. المعالجة   –وتبكككككي  تدف  مياه البكككككف الصكككككح  المعالجة  بصكككككائص   متطل ات الجوسة وتلنيات معالجة مياه البكككككف الصكككككح 

سكيب(   ذل  أسكاسكيات النلت الجماع  للمعالجة  -األولية )المعاسلة ، الغرةلة ، إزالة الحىصك ، التعجي  ، اليب
 
المعالجة الثانجية بما ف

وج    البيولوجية ، المعالجة الكيميائية ،  
 .كميات الحمأة وطوق معالجتها ، إزالة الفوسفور والنييب

References: 
- Xuan-Thanh Bui, Chart Chiemchaisri, Takahiro Fujioka, Sunita Varjani "Water and Wastewater 
Treatment Technologies ",  Springer Nature Switzerland AG., 2020. 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-3259-3 

 

MPE 713  اسم المقرر  نمذجة االنتشار الجوي  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
التمارين ساعات  عملي  ة   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  للتشتت  

كككككككك  تشكيت جوسة الهواء ككككككككككككككك انتشار ملوثات الهواء ككككككككككككككك نموذج التشتت العام ككككككككككككككك نموذج الصندوق كككككككككك نموذج إحصائ  المضطو  ككك
  ككك حسا  توكي   الملوثات عىل األر . 

 االن عاث النلت  اللحت 
References: 
-  Alex De Visscher" Air Dispersion Modeling: Foundations and Applications", Wiley, 2013. 
https://www.wiley.com/en-us/Air+Dispersion+Modeling%3A+Foundations+and+Applications-p-
9781118078594 

 

ELE 713  اسم المقرر  أنظمة الطاقة المتجدسة  كود المقرر 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
الطاقة الشككككككككمسككككككككية: الخالتا  -المتجدسة المتصككككككككلة بالشكككككككك كة ، المسككككككككتللة والهجينة  الطاقة   -الطاقة المتجدسة: المزاتا والتحدتات  

( ، المكونات الوئيسككية لنظام الطاقة الكهووضككوئية ، تصككمي  مجموعة الخالتا الكهووضككوئية والعوامت الم ثوة PVالكهووضككوئية )
  وتنظي  جهد الخلية الكهووضكككككككككككككوئية والمواك  والمحوالت لألن

طاقة الرياح: اسكككككككككككككتخالص  -ظمة الكهووضكككككككككككككوئية  عليها ، التحك  ف 
 الطاقة من الرياح ، المكونات الوئيسكككككككككككككككية لنظام تحجيت طاقة الرياح ، أنواع تورةينات الرياح ، الديناميكا الهوائية لتورةينات الرياح ،

 بصائص نظام تحجيت طاقة الرياح ، جوانب التحك  األساسية ، تلديو البيانات والطاقة. 
References: 
-   Henrik Lund  " Renewable Energy Systems: A Smart Energy Systems Approach to the Choice and 
Modeling of 100% Renewable Solutions  2nd Edition, Academic Press, 2014. 
https://www.amazon.com/Renewable-Energy-Systems-Approach-Solutions/dp/0124104231 

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-3259-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-3259-3
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AAlex+De+Visscher
https://www.wiley.com/en-us/Air+Dispersion+Modeling%3A+Foundations+and+Applications-p-9781118078594
https://www.wiley.com/en-us/Air+Dispersion+Modeling%3A+Foundations+and+Applications-p-9781118078594
https://www.amazon.com/Henrik-Lund/e/B0034OPV3U/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Renewable-Energy-Systems-Approach-Solutions/dp/0124104231


  جامعة المنصورة   –الهندسة كلية  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

  

: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 408 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

ELE 714  اسم المقرر  أنظمة جوسة الطاقة الكهرةائية  كود المقرر 

 معتمدة ساعات  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
االنلطكاع ، األحمكاد غي  مفكاهي  جوسة نظكام الطكاقكة ، أسككككككككككككككك كا  مشككككككككككككككككاككت جوسة الطكاقكة ، التوافليكات ، توهكت الجهكد ، الوميو ، 

ات جوسة الطاقة ، مواق ة جوسة الطاقة ، طوق مختلفة لمعالجة  اتها عىل جوسة نظام الطاقة ، اللي  اللياسية لم رسر الخطية وتأثي 
 جوسة الطاقة . 

References: 
-   Ewald Fuchs, Mohammad A. S. Masoum " Power Quality in Power Systems and Electrical 
Machines" Academic Press; 1st Edition, 2008. 
https://www.amazon.com/Power-Quality-Systems-Electrical-Machines/dp/0123695368 

 

ECE 713  ونيات والتصنيع الدقيق كود المقرر  اسم المقرر  النانو إلكير

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  IC   ،microfludicsتصككككككككككككككمي  النظ  الدقيلة والنانو والمحاكاة والتصككككككككككككككنيع وجميع أنواع  

.. المعوفة النظرية والمهارات العملية ف 

 مجاالت متنوعة قاسمة من التكنولوجيا الحالية لمواجهة التحدتات اللاسمة واالرتلاء بالمجتمع. 
References: 
- WR Fahrner "Nano Terchnology and Nano Electronics – Materials, devices and measurement 
Techniques",  Springer, 2005. 
https://www.springer.com/gp/book/9783540224525 

 

ECE 714 اسم المقرر  الرؤية الحاسوبية  لمقرر كود ا 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
يو  ات ومطابلتها واالسكككيب ا واكتشكككاف المي     ذل  أسكككاسكككيات تكجين الصكككورة وهندسكككة تصكككجيو الكامي 

ملدمة عن رؤية الكمبيوتو بما ف 
  تشكككككككككمت العثور عىل النماذج 

 األسكككككككككاسكككككككككية للتطبيلات الئب
ا
وتلديو الحوكة وتت عها وتصكككككككككني  الصكككككككككور وفه  المشكككككككككهد. تطجيو الطوق

  الصككككككور ، واسككككككتعاسة العم
ا ، وتثبيت الصككككككورة ، والمحاذاة اآللية ، والتتبع ، واكتشككككككاف المعووفة ف  يو ، ومعايوة الكامي 

  من االسككككككيب
  المشاريككككع. 

 الحدوس ، والتعوف. تطجيو الحدس. الفوق ب    النظرية والتطبي  ف 
References: 
- Kenneth Dawson-Howe "A Practical Introduction to Computer Vision with Open CV" -Wiley-IS&T 
Series in Imaging Science and Technology 1st Edition, Wiley, 2014. 
https://www.amazon.com/Practical-Introduction-Computer-Imaging-Technology/dp/1118848454 

 
  

https://www.amazon.com/Ewald-Fuchs/e/B001J3PTIK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mohammad+A.+S.+Masoum&text=Mohammad+A.+S.+Masoum&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Power-Quality-Systems-Electrical-Machines/dp/0123695368
https://www.springer.com/gp/book/9783540224525
https://www.amazon.com/Kenneth-Dawson-Howe/e/B00K1I80QW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Practical-Introduction-Computer-Imaging-Technology/dp/1118848454


  جامعة المنصورة   –الهندسة كلية  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

  

: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 409 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

ECE 715  اسم المقرر  شبكات الجيل القادم  كود المقرر 

 معتمدة ساعات  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  االعت كار العوامكت الكدافعكة لالنتلكاد إىل  NGNالمفكاهي  والتكنولوجيكا والهنكدسكككككككككككككككة المعمكاريكة لشككككككككككككككك ككات الجيكت التكاىل  )

 
(. كمكا تكأبكذ ف

: تلار  الخدمات والتكامت الموت ط بالشكك كات ، ويتناود عىل وجه الخصككوص التحود إىل الشكك كات اللائمة  NGNشكك كات   ، وه 
  االعت ار  

 
نت ، فبننا نأبذ ف نت. باإلضكككككككككافة إىل فحص تلنية نلت الصكككككككككوت عير بووتوكود اإلنيب

متطل ات شككككككككك كة متكاملة عىل اإلنيب
نت تدع  مجموعة من بدمات الصوت والبيانات المتلارةة.   قائمة عىل بووتوكود اإلنيب

References: 
- Jingming Li Salina, Pascal Salina" Next Generation Networks: Perspectives and Potentials" 1st 
Edition, John Wiley and Sons,  2008. 
https://www.amazon.com/Next-Generation-Networks-Perspectives-Potentials/dp/0470516496 

 

ARE 712  ي  كود المقرر
 
اء المبائ الخرص   اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
اء     الخبكككككككككككككك 

  الموفوة للطاقة والمسككككككككككككككتدامة   -المعايي  والملاييس للم ائ 
اإلنشككككككككككككككاءات والتلنيات  -أنظمة المنازد السككككككككككككككلبية   -الم ائ 

اء  .  -مستل ت التصمي  المستدام  -المدن البيئية  -الخب   
  الم ائ 

يد ف   التدفئة والتير
References: 
- Abe Kruger, Carl Seville ”Green Building: Principles and Practices in Residential Construction (Go 
Green with Renewable Energy Resources", 1st Edition, Cengage Learning, 2012. 
https://www.amazon.com/Green-Building-Principles-Residential-Construction/dp/1111135959 

 

STE 713  اسم المقرر  مواد البناء الحديثة  كود المقرر 

 معتمدة ساعات  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
تلنيات  -للمياه العذبة  مواس ذات اسككككككككتهالك منخفو   -مواس بناء ذات اسككككككككتهالك منخفو للطاقة   -مواس بناء منخفضككككككككة الكرةون  
 اعاسة تدويو مواس بناء.  -مواس بناء بدتلة منخفضة التكلفة  -تصنيع جدتدة لمواس البناء 

References: 
- Tanjina Nur "Advanced Building Construction and Materials", Arcler Press LLC, 2017 
https://www.amazon.com/Advanced-Building-Construction-Materials-Handbook/dp/1680943774 

 

STE 714  ي المستدامة  كود المقرر
 اسم المقرر  البنية التحتية والمبائ 

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 التدريس ساعات 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
ياء البناء وم اسئ السلوك ، التخطيط لالستخدام حئب نهاتة العمو ، إسارة العملية ، منهجيات   ملدمة ، م اسئ توجيهية ، فه  في  

 واألهداف ومتطل ات إعداس التلاريو التليي  

https://www.amazon.com/Jingming-Li-Salina/e/B001JSAULG/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Pascal+Salina&text=Pascal+Salina&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Next-Generation-Networks-Perspectives-Potentials/dp/0470516496
https://www.amazon.com/Abe-Kruger/e/B006OCD3G6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Carl-Seville/e/B006OCOKQ8/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Green-Building-Principles-Residential-Construction/dp/1111135959
https://www.amazon.com/Advanced-Building-Construction-Materials-Handbook/dp/1680943774


  جامعة المنصورة   –الهندسة كلية  الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

  

: برنامج الرابعالباب  ي تخصص عشر
 
 410 هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة  دراسات عليا بينية ف

 

References: 
-  Elisabeth Green, Tristram Hope and Alan Yates, " Sustainable Infrastructure: Sustainable 
Buildings", ICE Publishing, 2020.  
https://www.icevirtuallibrary.com/isbn/9780727758064 

 

EVN 739  ي الهندسة البيئية كود المقرر
 
( 2)  موضوعات مختارة ف  اسم المقرر  

 ساعات معتمدة  3
ة ساعات التمارين  عملي   محاض 

 ساعات التدريس 
0 2 2 

 الدرجات الكلية  100
عملي امتحان  شفوي  م   تحريري امتحان  أعمال الير  

 درجات المقرر 
0 0 50 50 

 المحتوى: 
  الهندسة البيئية. 

 
  مجاالت مختلفة ف

 
 موضوعات مختلفة ف

References: 
-According to selected topics 

 

 المراجع  -1
 

1. Environmental Engineering, SURREY University, UK. 
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