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 ١

  عميد الكلية /كلمة األستاذ الدكتور
  

تتمثل رسالة كلية الهندسة في تفعيل اإلمكانات المتاحة بها لمساعدة مؤسسات المجتمع في التغلب علـى التحـديات 
األكــاديمي المتعمــق بخلفيــة تركــز علــى الجوانــب العلميــة التــي التــي تواجههــا وتــوفير المنــاهج الدراســية ذات البعــد 

  .تحتاجها مؤسسات المجتمع بحيث يتم ربط الدراسات األكاديمية بالمشاكل التي تواجه المجتمع
  

وكلية الهندسة ال تألو جهدًا في سبيل النهوض بالمستوى العلمي للدراسات العليا حيث تحـرص علـى تـوفير قاعـات 
ئمــة لألعــداد المتقدمــة، وتتــيح المراجــع العلميــة الحديثــة مــن خــالل مكتبــة الكليــة وكــذلك إمكانيــة المحاضــرات المال

الحصول على األبحاث المنشورة في الدوريات من خالل البوابـة اإللكترونيـة، باإلضـافة إلـى تـوفير األجهـزة العلميـة 
  .بالمعامل البحثية في األقسام والمراكز المتخصصة

  
ــا ألول مــرة فــى العــام الجــامعى وقــد بــدأ العمــل بال ئحــة تطبــق نظــام الســاعات المعتمــدة فــى تــدريس الدراســات العلي

وذلك تمشيًا مع النظام المتبع في الدول المتقدمة وبالتـالي يسـهل نقـل السـاعات المعتمـدة المتنـاظرة  ٢٠١٠-٢٠٠٩
ة بعـــض المقـــررات الحديثـــة تـــم مـــن خـــالل هـــذه الالئحـــة تطـــوير قائمـــة المقـــررات الدراســـية بإضـــاف. بـــين الجامعـــات

وتحديث بعض المقررات األخرى، وتطوير نظـام االمتحـان الشـامل لدرجـة دكتـوراه الفلسـفة بمـا يـتالءم مـع المسـتوى 
يتضــــمن بعــــض   )٢٠١٦-٢٠١٥للعــــام ( ٢٠١٤الثــــانى لالئحــــة  وهــــذا اإلصــــدار. العلمــــي المتميــــز لهــــذه الدرجــــة

مكتســبة فــى تطبيــق الالئحــة خــالل الســنوات الماضــية باإلضــافة إلــى التعــديالت التــى إرتأيناهــا بنــاًء علــى الخبــرة ال
  .بينية البرامج األكاديمية و البينية و المهنيةإستحداث مجموعة من 

  
وختامًا نتمنى للدارسين في الدراسات العليا التوفيق والنجاح وٕاضافة الجديد دائمًا للعلم والبحث العلمي لما فيه خيـر 

، كما نتمنى للسـادة أعضـاء هيئـة التـدريس التوفيـق فـي توصـيل طـالب الدراسـات العليـا إلـى الكلية والوطن والبشرية
المنهج البحثي الصحيح لتنفيذ خططهم البحثية من خالل الرسائل العلميـة التـي تكـون دائمـًا إضـافة لمـا نصـبو إليـه 

  .من تقدم وازدهار بإذن اهللا

  عميد الكلية      
  
  
 شريف أحمد مراد .د.أ

  ٢٠١٥يونيو     
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 ٣

  وكيـل الكليـة/ كلمة األستاذ الدكتور
  لشئـون الدراسات العليـا والبحوث

 

حيـث  ١٨١٦عـام لتحديـدًا يعـود ذلـك و . مع ذكرى مرور مائتى عام على تأسيس كلية الهندسـة ٢٠١٦يتزامن العام 
لتصــبح اآلن قســم الــرى والهيــدروليكا أنشــأت مدرســة الــرى وكــان مقرهــا آنــذاك القلعــة ثــم تطــورت علــى مــدار الســنين 

وتشـعبت  كاملـتوت أكثـر مـن ثمـانين عامـامنـذ  كليـةالوبدأت برامج الدراسـات العليـا ب  .بكلية الهندسة جامعة القاهرة
  .العالمية فى الهندسة تخصصاتاللتغطى فى الوقت الراهن معظم 

 

 ٢٠٠٠تطــويرًا لالئحــة عــام بنظــام الســاعات المعتمــدة  -اإلصــدار األول  – ٢٠١٤ الئحــة للدراســات العليــا تعتبــر
العمليـة  تتمشـىأن التطـوير إلـى هـدف يو . طار المرجعي للوائح الدراسات العليـا فـى القطـاع الهندسـىوذلك طبقًا لإل

الــثالث للدراســات بــالبرامج مــع نظــام الســاعات المعتمــدة المتبــع فــى معظــم دول العــالم، وبالتــالى النهــوض  التعليميــة
رفـع الكفـاءة العلميـة لـدبلومات الدراسـات العليـا فـى تهدف الالئحة إلـى . الدبلوم والماجستير والدكتوراه: عليا بالكليةال

المجــاالت التطبيقيــة للتخصصــات الدقيقــة فــى فــروع الهندســة المتعــددة  مــن خــالل دراســة مقــررات تطبيقيــة وعمليــة 
كــذلك تهــدف الالئحــة إلـــى تنميــة القــدرات البحثيـــة . يـــةمتقدمــة والمشــاركة فــى فـــرق عمــل إلعــداد مشــروعات تطبيق

فــى الفــرع والمجــال والموضــوع الــذى يختــاره الطالــب مــن واقــع الخطــة لطالــب الماجســتير والتفكيــر العلمــى والتطــوير 
سـاليب العلميـة الحديثـة مـن خـالل دراسـة عـدد مـن المقـررات االكاديميـة األالبحثية للكليـة وذلـك باسـتخدام التقنيـات و 

وتهدف دراسة الدكتوراه إلى تنمية التفكير . تقدمة واجراء بحث اكاديمى وتطبيقى من خالل رسالة علمية متكاملةالم
المســتقل والقــدرة علــى االبتكــار والتطــوير ومــن ثــم اضــافة الجديــد للعلــم فــى الفــرع والمجــال والموضــوع الــذى يختــاره 

وتعميــق القــدرات البحثيــة التــى  دقيقــاً  لمتخصصــة تخصصــاً الطالــب وذلــك باتبــاع االصــول العلميــة التقنيــة والبحثيــة ا
  . جراء بحث علمى نظرى وتطبيقىإتمت تنميتها فى مرحلة الماجستير عن طريق 

 

المخرجات العلمية لبـرامج الدراسـات  العليـا ليستكمل مسيرة التطوير بمراجعة  ٢٠١٤ويأتى اإلصدار الثانى لالئحة 
التوافـق مـع مع توجيه البحث العلمى بالكلية نحو مزيد من الحلول التطبيقية لمشكالت المجتمع و البيئة مع مراعـاة 

تعـديل بعـض / وكـذلك تـم اسـتحداث .  طـوير شـامل لمحتويـات المقـرراتت باإلضـافة إلـىمعايير ومتطلبات الجـودة 
و أخيرا تم االستقرار علـى تطبيـق الكثيـر مـن المعـايير ). األكاديمى و المهنى و البينى(و الماجستير الدبلوم  برامج

و  وحيـد ميعـاد و مـدلول امتحـان القبـولستصـدار تقريـر األمانـة العلميـة و تا شـرط الموحدة على مستوى الكلية مثـل
  .GRE - Quantitativeشرط اجتياز اختبار ال  

  
كمــا تشــتمل . القواعــد العامــة لتنظــيم القبــول والقيــد والدراســة واالمتحانــات ومــنح الــدرجات العلميــةوتشــتمل الالئحــة علــى 

ختياريـة والسـابقة جباريـة واالوالمتطلبـات اإل ٧٠٠و ٦٠٠و ٥٠٠الالئحة علـى قـوائم المقـررات الدراسـية فـى المسـتويات 
قسـمًا علميـًا  ١٤تشـمل  يـة المختلفـة بالكليـة التـىالالزمة للحصول علـى الـدرجات العلميـة والـدبلومات فـى االقسـام العلم

 بــرامجلوتقــوم إدارة الدراســات العليــا بالكليــة بــاالعالن عــن التقــدم   .البينيــة بــرامج وذلــك باإلضــافة إلــى مجموعــة مــن ال



  ٤

بطلبـة  كترونيـة الخاصـةهـا مـن الجامعـة وحفـظ الملفـات االلومتابعة عمليـات القيـد واالمتحانـات واعتماد للدراسات العليا
شـراف ولجـان الحكـم علـى المواد الدراسـية واقتـراح لجـان اإلقسام العلمية بتحديد المقبولين و ألكما تقوم ا. الدراسات العليا

كمـا . رسائل الماجستير والـدكتوراه ويـتم اعتمـاد ذلـك مـن مجلـس الكليـة بعـد العـرض علـى لجنـة الدراسـات العليـا بالكليـة
الب الماجستير والدكتوراه من ناحية التقـدم فـى البحـث عـن طريـق السـادة المشـرفين مـع تقوم االقسام العلمية بمتابعة ط

  . بصفة دورية فادة إدارة الدراسات العليا بذلكإ
 

الدكتوراه  برنامجا مؤهال لدرجة ؤهال لدرجة الماجستير و عشرينحوالى ستين برنامجا م الدراسات العليا تتضمن برامجو 
) اخر ثالث سنوات(فى الوقت الحالى و ).  ال تتاح جميعها فى آن واحد(ين برنامجا للدبلوم باإلضافة إلى قرابة السبع

أعداد كذلك و تتزايد .  تزيد أعداد المقبولين للقيد ببرامج الدراسات العليا المختلفة عن أعداد المقبولين بالسنة اإلعدادية
تقريبـا % ١٥عـداد المسـجلين للـدكتوراه كـل عـام بمعـدل أ أيضـا وتتزايـد.  سـنوياالممنوحين لدرجة الماجستير و الدبلوم  

عدد ويرتبط  .الرتفاع المعايير الفنية واالكاديمية للمنح ويقابل ذلك ثبات تقريبى فى اعداد الحاصلين على الدرجة نظراً 
ـــر مـــن رســـائل الماجســـتير والـــدكتوراه بموضـــوعات ذات صـــلة بمشـــاكل المجتمـــع فـــى مصـــر وأخـــرى بموضـــوعات  كبي

حديثة أو فى مجاالت بحثية كما يـتم االسـتفادة مـن االمكانيـات البحثيـة والمعمليـة المتعـددة بالكليـة فـى تنفيـذ  ةتكنولوجي
  . و تتطرق الرسائل لمشكالت الطاقة و المياه و البيئة و غيرها من التحديات القومية  .هذه الرسائل

  
 و الســادة اإلداريــين و العــاملين الســادة اعضــاء هيئــة التــدريس المقدمــة قبــل جهــودلل نتوجــه بالشــكر و التقــديروختامــًا 

نعـد بالعمـل  و التطـوير المسـتمر لمسـتوى االداء و مجهـوداتبالكلية للنهوض بالعمليـة التدريسـية والبحثيـة والتطبيقيـة 
حتياجـات ربطهـا باالو  مكانيـات البحثيـة والمعمليـة والمكتبيـة لتحقيـق الفائـدة المرجـوة مـن الدراسـات العليـازيـادة اإلعلى 

غــد مشــرق و  نــدعم جميــع بناتنــا و أبنائنــا مــن طــالب الدراســات العليــا  مــن أجــل  كمــا نتعهــد بــأن.  البحثيــة للمجتمــع
  .مستقبل افضل بإذن اهللا

  

  

  لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية 
 

  

 أحمد وجدى. د.أ

  ٢٠١٥يونيو                          
  

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٥  مقدمة

  مقدمة
  

بـــدأت الدراســـات العليـــا فـــي كليـــة الهندســـة جامعـــة القـــاهرة منـــذ بدايـــة األربعينـــات حيـــث منحـــت درجـــات الماجســـتير 
العلمية من أعضـاء كذلك شاركت في إعداد الكوادر . ودكتوراه الفلسفة للعديد من الشخصيات النابغة في المجتمع 

 .هيئة التدريس بكليات الهندسة في مصر والعالم العربي بل وبعض الجامعات األجنبية  

  
وتطورت نظم الدراسات العليا منذ إنشائها وكانت تصدر قواعدها ضمن الالئحة الداخلية للكلية ، والتي عدلت عدة 

ت كانـــت تضـــاف بعـــض الـــدبلومات وفـــى كـــل مـــن هـــذه التعـــديال.  ١٩٧٢ - ١٩٦٧ - ١٩٥٦مـــرات فـــي ســـنوات 
ادخـــل تعـــديالن أساســـيان علـــى الالئحـــة حيـــث تقـــرر أن تكـــون درجـــة الماجســـتير  ١٩٧٢وفـــى عـــام . التخصصـــية

كمـا تقـرر تعيـين أول وكيـل للكليـة يخـتص بشـئون الدراسـات  ٠بالمقررات والرسالة معًا بعـد أن كانـت بالرسـالة فقـط 
  .  ١٩٧٢العليا والبحوث عام 

  
بعـض المفـاهيم  تصدرت الالئحة الداخلية األولي للدراسات العليا بالكلية ، وفيهـا أدخلـ ١٩٨٤نة وفي أغسطس س
  :الجديدة ومنها

  . السماح للمهندسين بالتقدم للدراسات العليا بأقسام غير التي حصلوا منها على درجة البكالوريوس  -١
  . ة والفيزيقا الهندسيةاستحداث درجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة في الرياضيات الهندسي -٢
اســـتحداث دبلومـــات مشـــتركة فـــي مجـــاالت الهندســـة النوويـــة، وهندســـة البيئـــة، وهندســـة الـــتحكم، والطاقـــة  -٣

وهــذه الــدبلومات ال تتبــع قســًما واحــًدا مــن . الجديــدة والمتجــددة ، وهندســة تآكــل الفلــزات، والهندســة اإلداريــة
  .قسام المشتركة في اإلشراف أقسام الكلية بل يشكل لكل منها مجلس من ممثلي األ

استحداث االمتحان التأهيلي الشامل لطالب دكتوراه الفلسفة حيث يلزم نجاحه في امتحـان تشـكل لـه لجنـة  -٤
من خمسة أساتذة يمتحنـون الطالـب فـي تخصصـه العـام ومـا يتعلـق بـه مـن أعمـال هندسـية وبحثيـة وذلـك 

  .العتماد تسجيله لدرجة دكتوراه الفلسفة
  

  :والتى تمثل تطويرًا لالئحة األولي من حيث  ٢٠٠٠ئحة وتلى ذلك ال
  .مادة موزعة على ستة أجزاء ٥١تحديد العديد من المواد المنظمة و التي شملت  -١
  . استحداث عددا من الدبلومات في مجاالت تطبيقية هامة للمهندسين -٢
  .تطوير قائمة المقررات الدراسية بإضافة العديد من المقررات الحديثة -٣
  .الصعاب التي ظهرت من خالل العمل بالالئحة األولي و خاصة في مجال التسجيل واالمتحانات والمنحتالفي  - ٤
  .تطوير نظام االمتحان الشامل لطالب دكتوراه الفلسفة بما يتالءم مع المستوى العلمي المتميز لهذه الدرجة - ٥
 .األخذ بنظام الساعات المعتمدة في المقررات الدراسية -٦
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٦  مقدمة

  :من حيث  ٢٠٠٠الالئحة استمرارًا لعملية التطوير لالئحة عام وتعتبر هذه 
  بدًال من العام الكاملالساعات المعتمدة تنظيم الدراسة بنظام.  
 إضافة المواد المؤهلة للمقررات التى تتطلب ذلك.  
  استحداث عـددا مـن الـدبلومات فـى التخصصـات المختلفـة وكـذلك الـدبلومات البينيـة فـي مجـاالت

  . ة للمهندسينتطبيقية هام
 إستمرار تطوير قائمة المقررات الدراسية بإضافة العديد من المقررات الحديثة.  
 إضافة بعض الضوابط لمنح الرسائل العلمية باشتراط نشر أبحاث منها.  

  
 درجتىتم تعديل بعض بنود القواعد العامة، وٕاضافة  - ٢٠١٥/  ٢٠١٤إصدار  – ٢٠١٤الئحة فى و 

  .النقل في أمان و )باإلشتراك مع جامعة روفيرا فيرجيلى األسبانية(العمليات الخضراء ى ف الماجستير البينى
فقد اهتم بالمقام األول بالتوافق مع  ٢٠١٦/  ٢٠١٥ الثانى صداراإل – ٢٠١٤أما التحديث الحالى بالئحة 

تعديل بعض البرامج / كذلك تم استحداث ، .  معايير و متطلبات الجودة مع تطوير شامل لمحتويات المقررات
هندسة انتاج الغاز و الدراسات العليا البينى فى  مثل دبلوم الدراسات العليا فى هندسة القوى الميكانيكية و دبلوم

 ماجستير العلوم فىو  –النانو إلكترونيات نبائطمسار  –ماجستير العلوم فى فى المواد المتقدمة ومواد النانو 

  .املةالمتك التصميمات إدارة ھندسة و
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٧  قواعد عامة

  قواعد عامة
  الدرجات العلمية): ١(مادة 

  :يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على اقتراح مجلس كلية الهندسة ما يلى
  دبلوم الدراسات العلياPostgraduate Diploma  
  المختلفة الهندسية فى التخصصات درجة ماجستير العلومMaster of Science (M. Sc.)  
  التخصصات الهندسية المختلفة درجة دكتوراه الفلسفة فىDoctor of Philosophy (Ph. D.) 

  ماجســتير العلــوم فــى مجــال الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة باإلشــتراك بــين كليــة الهندســة بجامعــة درجــة
 ECTSتمدة األوروبية القاهرة وجامعة كاسل بألمانيا بنظام الساعات المع

  المناطق التاريخية للمدن اعادة احياء: ى التصميم العمرانىفدرجة ماجستير العلوم. 

  باإلشتراك مع جامعة روفيرا فيرجيلى األسبانيةالعمليات الخضراء ى فدرجة الماجستير 

  النقل في أمانالهندسة درجة ماجستير 

  المتكاملة ماتيالتصم إدارة هندسة و فىدرجة ماجستير العلوم 

  )لبعض البرامج المهنيةباإلضافة إلى درجتى الدبلوم و الماجستير (
 

  تعريف الدرجات العلمية ): ٢(مادة 
تهــدف هــذه الدراســة الــى رفــع الكفــاءة العلميــة فــى المجــاالت التطبيقيــة للتخصصــات : دبلــوم الدراســات العليــا .١

مقررات تطبيقية وعمليـة متقدمـة والمشـاركة فـى فـرق عمـل الدقيقة فى فروع الهندسة المتعددة من خالل دراسة 
  .إلعداد مشروعات تطبيقية

تهدف هذه الدراسة الى تنمية القدرات البحثية والتفكير العلمى والتطوير : درجة الماجستير فى العلوم الهندسية .٢
باســتخدام التقنيــات  فـى الفــرع والمجــال والموضـوع الــذى يختــاره الطالـب مــن واقــع الخطـة البحثيــة للكليــة، وذلـك

واألســاليب العلميــة الحديثــة مــن خــالل دراســة عــدد مــن المقــررات األكاديميــة المتقدمــة وٕاجــراء بحــث أكــاديمى 
  .وتطبيقى من خالل رسالة علمية متكاملة

تهــدف هــذه الدراســة الــى تنميــة الفكــر المســتقل والقــدرة علــى االبتكــار والتطــوير، ومــن : درجــة دكتــوراه الفلســفة .٣
لجديـد للعلـم فـى الفـرع والمجـال والموضـوع الـذى يختـاره الطالـب وذلـك بإتبـاع األصـول العلميـة التقنيـة اضافة ا

والبحثيــة المتخصصــة تخصصــا دقيقــا وتعميــق القــدرات البحثيــة التــى تمــت تنميتهــا فــى مرحلــة الماجســتير عــن 
 .طريق إجراء بحث علمى نظرى وتطبيقى

  نظام الدراسة): ٣(مادة 
ويسـمح بالقيـد بهـا طبقـًا للقواعـد الموضـحة   Credit Hours Systemلسـاعات المعتمـدةالدراسـة بنظـام ا –

 ).٨(، ويتم حساب التقديرات طبقًا للمادة )٥(بالمادة 

و المطبق بجامعات أمريكا  نظام الساعات المعتمدةجميع برامج الدراسات العليا بجامعة القاهرة تتبع  –
ويستند النظام فى األساس الى حرية الطالب فى اختيار .  شرينالشمالية و غيرها منذ بدايات القرن الع

ف كم الساعات المعتمدة التي يستطيع ختال، مع السماح بامجموعة من المقررات محددة بساعات معتمدة
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٨  قواعد عامة

 وفقاو  ،خر حسب قدرات الطالب وحالته الدراسيةآلالطالب دراستها خالل األسبوع الواحد من طالب 
ويتيح ذاك النظام الفرصة للطالب للتحويل من والى الجامعات األجنبية .  الداخلية ئحةالللقواعد محددة با

 رشدامويقوم القسم المختص بتكليف .  مع امكانية تحويل الساعات المعتمدة المكتسبة وفقا للقواعد
ارشادهم و  عن مسئوال الدراسات العليا يكون لكل مجموعة من طلبة ،تدريسالهئية  اءعضيا، من أاكاديم

قبل العرض  تسجيلهم للمواد اعتماد و عن )لحين تشكيل لجنة اشراف أكاديمى على الرسالة(متابعتهم 
   .على ادارة الدراسات العليا بكل كلية أو معهد

  :تعادل األخرى، وهى المقررات إلى بالنسبة مقرر دراسى كل وزن لتحديد دراسية  قياس وحدة هى المعتمدة الساعة –
 ات النظرية،  أومحاضر اسبوعا لل ١٥لمدة  األسبوع فىاتصال  دقيقة ٥٠ –

 اسبوعا للتمارين والتدريبات المعملية أو ١٥لمدة  األسبوع فىدقيقة اتصال  ١٠٠ –

  للتدريبات التطبيقية و الحقلية اسبوعا ١٥األسبوع لمدة  دقيقة اتصال فى ٢٠٠ –
  مواعيد الدراسة والقيد): ٤(مادة 

 :على فصلين دراسيين رئيسيينيشتمل العام األكاديمى   -أ 

ا ال أســـبوع ١٥ - ١٤يبـــدأ بالنصـــف الثـــانى مـــن شـــهر ســـبتمبر ويســـتمر لمـــدة  و :الفصـــل الدراســـى األول –
 .تشمل فترة اإلمتحانات النهائية

ال تشـمل  اأسـبوع ١٥ - ١٤يبـدأ بالنصـف الثـانى مـن شـهر فبرايـر ويسـتمر لمـدة : الفصل الدراسى الثـانى –
 .النهائيةفترة اإلمتحانات 

أسـابيع  5بفتح فصل صيفى يسـتمر لمـدة  مجلس الدراسات العليايسمح بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة   - ب 
  .كحد أدنى

، )مــع بدايــة كــل فصــل دراســى رئيســى(مرتــان ســنويًا  )للمســتمرين ٢التســجيلو ( للمســتجدين ١القيــديفــتح بــاب     -ج 
  .للفصل الصيفى، إن وجد، بنهاية الفصل الثانىويتم التسجيل  .أسابيع ٣وتستمر إتاحة التسجيل لمدة 

  الشروط العامة للقيد): ٥(مادة 
أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة من احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية او   -أ 

مجال  ما يعادلها من المجلس األعلى للجامعات المصرية ويستثنى من ذلك درجة الماجستير فى العلوم فى
وكذلك  .الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة باإلشتراك بين كلية الهندسة بجامعة القاهرة وجامعة كاسل بألمانيا

فى الماجستير و  إعادة إحياء المناطق التاريخية للمدن: الماجستير فى العلوم فى التصميم العمرانى درجتى
 .)األسبانيةباإلشتراك مع جامعة روفيرا فيرجيلى (العمليات الخضراء 

 .ةان يستوفى الطالب جميع المستندات المطلوبة والتى تحددها ادارة الدراسات العليا والبحوث بالكلي  - ب 

 .ان يستوفى الطالب اى اشتراطات يضعها مجلس القسم المختص  -ج 

ان يتقدم الطالب بموقفه من التجنيد على ان يكون معفيا اعفاء نهائى من الخدمة العسكرية او قام بأدائها او   -د 
حاصال على اعفاء مؤقت على ان يكون االعفاء صالحا للعمل به لمدة عامين على االقل من تاريخ بدء 

                                                            
 لاللتحاق بأحد برامج الدراسات العليا للمرة األوىلالتقدم : القيد ١
 قبول تسجيل مقررات لدراستها بالفصل الدراسى املعىن وختص أحد برامج الدراسات العليا طبقا لالئحة الداخلية املناظرة: التسجيل ٢
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٩  قواعد عامة

 .الدراسة وال يسرى هذا الشرط على المعيدين بالكلية

 .على الدراسةالحكومية  موافقة جهة العمل  -ه 

 .كل فصل دراسىبداية أن يسدد الرسوم الدراسية المقررة عليه   -و 

  شروط القيد): ٦(مادة 
 .الحصول على موافقة مجلس القسم المختص واستكمال المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا  -أ 

مثـل إجـراء إمتحـان شـفهى أو يجوز لمجلس القسم المختص أن يضيف شروطًا أخرى يراهـا ضـرورية للقبـول،   - ب 
 .تحريرى للطالب الجدد، وتحديد عدد الطالب المقبولين حسب اإلمكانيات المتاحة بالقسم والكلية

ساعة بشـرط  ١٢يمكن للطالب التسجيل فى الفصل األول أو الثانى فى مقررات تصل ساعاتها المعتمدة الى   -ج 
  . تقديم ما يفيد التفرغ جزئيًا للدراسة

سـاعة  ١٢سـاعاتها المعتمـدة عـن  دالتسـجيل فـى الفصـل األول أو الثـانى فـى مقـررات تزيـد عـدمن يرغب فى   -د 
 . كليًا للدراسةتقديم ما يفيد التفرغ عليه 

 الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التى يسمح للطالب التسجيل فيها بالفصل األول أو الفصـل الثـانى هـى  -ه 
سـاعات معتمـدة  ٦المقـررات فـى الفصـل الدراسـى الواحـد هـو  ، والحـد األدنـى لعـدد سـاعات تسـجيلسـاعة ١٥

ســاعات  ٤والحــد األدنــى لتســجيل ســاعات الرســالة هــو ). مــع عــدم تجــاوز الســاعات المطلوبــة لكــل برنــامج(
  . معتمدة لكل فصل دراسى

المقــررات المتاحــة للطالــب للتســجيل فيهــا فــى أى فصــل يعتمــد علــى عــدد الطــالب المســجلين وأعضــاء هيئــة   -و 
 .دريس المتخصصين، طبقًا لما يقرره مجلس القسم المختصالت

  و اإلنسحاب شروط التعديل): ٧(مادة 
 .من بدء  الدراسة اسبوعين يحق للطالب تغيير مقررات بأخرى خالل  -أ 

   (Drop)للدارس بإلغاء تسجيله السابق بأى مقرر دون عواقب خالل أول أسبوعين من الدراسة فقط  يسمح  - ب 
 األسـبوع نهايـة قبل دراسى مع استرداد المساهمات أى مقرر من  (Withdrawal) باالنسحابللدارس  يسمح  -ج 

بـذلك و المعتمـدة مـن المرشـد  الخاصـة اإلسـتمارة إسـتيفاء بعـد وذلـك الدراسـى بدايـة الدراسـة بالفصـل مـن الرابـع
فـى شـهادات (W) منسحب  يظهر الرمز و المقرر، هذا ساعات للدارس تحتسب ال الحالة هذه فى و األكاديمى

 .بالدارس الخاصة المقررات بيانات و

 نهايـة قبـل اسـترداد المسـاهمات عـدممـع  دراسـى مقـرر أى مـن  (Withdrawal) باالنسـحاب للـدارس يسـمح  -د 

 مـن المعتمـدة و بـذلك الخاصـة اإلسـتمارة إسـتيفاء بعد وذلك الدراسى بالفصل الدراسة بداية من السادس األسبوع
 فـى(W)  منسـحب الرمـز يظهر و المقرر، هذا ساعات للدارس تحتسب ال الحالة هذه وفى ، األكاديمى المرشد
 .بالدارس الخاصة المقررات بيانات و شهادات

و يحصـل الطالـب علـى تقـدير  الدراسـى بالفصـل الدراسـة بدايـة مـن السـادس األسـبوع بعـد االنسـحاب يجوز ال  -ه 
حال عدم حضور امتحان نهاية الفصل أو حال عدم استيفاء نسبة الحضـور أو حـال عـدم تحقيـق  (F)راسب 

 . الحد األدنى ألعمال الفصل الدراسى

إعادة دراسة مقرر كان قد سبق للطالب اإلنسحاب منه يتم استبدال التقدير الـذى تـم الحصـول عليـه عنـد  عند  -و 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٠  قواعد عامة

 .و السابق الحصول عليه (W)اإلعادة بتقدير 

دراسـة وامتحانـًا بعـد تكـون اإلعـادة للطالب إعادة التسجيل فى اى مقرر لم يحقق فيه التقـدير المطلـوب و  يحق  -ز 
 .ويشترط موافقة القسم دفع رسوم الدراسة له

  التقديرات): ٨(مادة 
 :لكل ساعة معتمدة على النحو التالى) المستخدمة فى حساب المتوسط التراكمى(تقدر نقاط التقدير   -أ 

  

F D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+ 
0 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.00 4.00 

  

عـــن طـــالب  Bتعبـــر التقـــديرات فئـــة و   Excellentن عـــن الطـــالب المتميـــزي Aحيـــث تعبـــر التقـــديرات فئـــة 
 Critically Adequateحالة الطـالب المتوسـطين  Cالتقديرات فئة و تعكس Good ن ت العليا الجيديالدراسا

يشــير وأخيــرا  Conditionalعــن تقيــيم طــالب ذوى أداء مــنخفض تحــت الــتحفظ   Dالتقــديرات فئــة  بينمــا تعبــر
  .وال يرقى مستواهم لمرحلة الدراسات العلياFail الى حالة طالب راسبين  Fالتقدير 

 :النحو التالىبالنسب المئوية المقابلة للتقديرات على جميع برامج الدراسات العليا بجامعة القاهرة لتزم ت  - ب 
 

  النسبة المئوية  التقدير    النسبة المئوية  التقدير
A+     أو  أكثر%  ٩٧    C+  ٧٠و أقل من  %  ٦٥من%  
A   ٩٧و أقل من  %  ٩٠من%    C   ٦٥و أقل من  %  ٦٢من%  
A-   ٩٠و أقل من  %  ٨٥من%    C-   ٦٢و أقل من  %  ٥٨من%  
B+   ٨٥و أقل من  %  ٨٠من%    D+   ٥٨من  و أقل %  ٥٤من%  
B   ٨٠و أقل من  %  ٧٥من%    D   ٥٤و أقل من  %  ٥٠من%  
B-   ٧٥و أقل من  %  ٧٠من%    F    ٥٠أقل من%  

 

يمــنح الطالــب شــهادة بتقــديرات المقــررات باللغــة العربيــة أو باللغــة اإلنجليزيــة وطبقــًا لطلبــه، مــذكور فيهــا اســم المــادة   - ج 
 .والتقدير

 الداخليـة بالالئحـة متبـع هـو كما الهندسية والفيزيقا الرياضيات/ بقسم التأهيلية المقررات في الطالب نجاح يقدر  -د 
 . البكالوريوس مرحلة فى للكلية

 .وال يحتسب المعدل التراكمى لسواها فقط ،القاهرة امعةجكلية الهندسة، تذكر بالشهادة المقررات التى تم دراستها ب  - ه 
  

  متوسط النقاط): ٩(مادة 
 :فى أى مقرر يكون طبقًا لما يلىالحد األدنى للنجاح   -أ 

 

  % النسبة المئوية  التقدير    الدرجة
  ٦٢  C   دبلوم الدراسات العليا

  ٧٠  -B   ماجستير العلوم
 ٧٠  -B   ماجستير العلوم الهندسية



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١١  قواعد عامة

 ٧٠  -B    دكتوراه الفلسفة

 .األقلعلى  ٢.٠٠ال يحصل الطالب على دبلوم الدراسات العليا إال إذا حقق متوسط نقاط قدره   - ب 

، ويمكـن إعـادة أى مقـرر ٢.٧٠متوسـط نقـاط قـدره والـدكتوراه يجب أن يحقـق الطالـب فـى مقـررات الماجسـتير   -ج 
ط كما يحق للطالب إختيار مقرر بديل للمقرر الذى لم يحقق فيه المستوى المطلوب ما لم يكـن -٩طبقًا للبند 

 .ويشترط موافقة القسم المقرر إجبارياً 

درسها الطالب فى جامعـة أخـرى وقـام بمعادلتهـا فـى حسـاب متوسـط النقـاط، ويقتصـر ال تدخل المقررات التى   -د 
  .حساب المتوسط على المقررات التى درسها فى كلية الهندسة، جامعة القاهرة

  .تحسب نقاط كل مقرر على أنها عدد ساعاته المعتمدة مضروبة فى التقدير لكل ساعة  -ه 
  .كل المقررات التى درسهاحلة على أنها مجموع نقاط يحسب مجموع النقاط الخاصة بالطالب فى أى مر   -و 
يحســب متوســط نقــاط أى مرحلــة علــى انــه نــاتج قســمة مجمــوع النقــاط التــى حصــل عليهــا فــى المرحلــة مقســوما   -ز 

  .على مجموع عدد ساعات المقررات
بــه ال يعتــد  )أ(الحــد األدنــى للنجــاح المــذكور ب مــن  مــن يــه الطالــب علــى تقــدير أقــلفالمقــرر الــذى يحصــل   -ح 

 .ضمن الساعات المعتمدة المقررة فى المرحلة

بغــرض تحســين المعــدل التراكمــي أو تحقيــق  يجــوز للطالــب إعــادة دراســة المقــررات التــي ســبق لــه دراســتها  -ط 
 فـي عليـه حصـل الـذي التقـدير لـه ، ويحتسب متطلبات الحصول على الدرجة وتكون اإلعادة دراسة وامتحاناً 

أمـا إذا كـان تقـديره السـابق أقـل   (-B)المقرر إذا كان تقديره السابق أكبر مـن أو يسـاوى  لدراسة األخيرة المرة
، ويراعـــى الســـماح المعـــدل عنـــد حســـاب) B(لـــه التقـــدير االخيـــر بحـــد أقصـــى  فيحتســـب )+C(مـــن أو يســـاوى 

  .بالتحسين للمقررات األدنى أوالً 
  الدراسةمصروفات ): ١٠(مادة 

ـــدأســـابيع مـــن بدايـــة ال ٤تحصـــل المصـــروفات فـــى موعـــد أقصـــاه   -أ  ـــة  ٦للطلبـــة المســـتجدين و  قي أســـابيع للطلب
و يسمح للطالب المتخلفين بدفع المصروفات خالل عشرة أيـام بعـد الموعـد األقصـى مـع اضـافة .  المستمرين

 .وٕاال يلغى التسجيل تلقائياً  %١٠غرامة تأخير مقدارها 
 :على مل المصروفاتتتش  - ب 

الساعة الواحدة  تكلفة xالمعتمدة المسجلة بذات الفصل الدراسى عدد الساعات  وهى تساوى :مساهمات –
 .الكليةالالئحه المالية ببقا للقواعد التى تحددها ط، بالبرنامج

  .  المالية هاائحو لللقواعد المنظمة بتحددها الجامعة طبقًا  و: تسجيل مساهمات ورسوم  –
  المرشد األكاديمى): ١١(مادة 

بــدء الدراســة التأهيليــة أو الدراســة التمهيديــة مرشــد أكــاديمى يســتمر معــه حتــى  يعــين مجلــس القســم لكــل طالــب عنــد
لدراسـة درجـة الماجسـتير   فـى حالـة تقـدم الطالـبالرسـالة بينما يستبدل بمشـرف  ،نهاية دراسة دبلوم الدراسات العليا

 .فى العلوم الهندسية او دراسة درجة الدكتوراه



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٢  قواعد عامة

  Credit Point Systemقواعد تحديد النقاط المعتمدة المكافئة ): ١٢(مادة 

ــاءًا علــى اقتــراح مجلــس ال جامعــةيجــوز لمجلــس ال  الموافقــة علــى برنــامج وموافقــة مجلــس الدراســات العليــا كليــةبن

  :المعمول به بجامعات اوروبا بشرطين النقاط المعتمدةمستحدث للدراسات العليا يتبع نظام 
و التى سبق لها  البرامج المشتركة مع الجامعات األوروبيةالجديد ضمن أحد أن يكون البرنامج  –

 .الحصول على موافقة الجامعة من خالل المكتب الدولى بالجامعة

وفقًا أن يستوفى البرنامج الجديد جميع االشتراطات المناظرة بنظام الساعات المعتمدة بعد معادلتها  –
  ،لقواعد التكافؤ المحددة

 وقف القيد ): ١٣(مادة 

يكون وقف القيد وفقا للضوابط الى يقررها مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ويشترط إجراؤه قبل انتهاء 
وال يجوز وقف القيد أثناء دراسة أى من مقررات الساعات  وال يكون عن مدة سابقةالمدة االصلية للقيد أو التسجيل 

  .وراهالمعتمدة للماجستير أو الدكت
ويجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يوقف قيد الطالب المسجل بالدراسات العليا   

  :وذلك فى الحاالت اآلتية ) دكتوراه  –ماجستير (
  الحاالت المرضية بشرط أن يتقدم الطالب بالشهادات المرضية الالزمة معتمدة من اإلدارة الطبية للجامعة   -أ 
الزوج أو الزوجة للسفر للخارج على أن يتقدم الطالب بما يثبت ذلك مدعما بموافقة جهة العمل على مرافقة   - ب 

  .اإلعارة للطرف األول والموافقة للطرف اآلخر
  .حاالت التجنيد للقوات المسلحة وتقديم ما يفيد ذلك  -ج 
   .شهادة ميالد الطفل إجازة رعاية الطفل بشرط تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للعاملين او  -د 
  .المنح التدريبية والمهمات الرسمية التى يوفد فيها الطالب عن طريق جهة عمله  -ه 
فى جميع برامج خالل مدة تسجيله  ثالث سنوات دراسيةيشترط فى جميع الحاالت أال تزيد مدة الوقف عن   -و 

  .دراسات العلياال
  إلغاء القيد ): ١٤(مادة 

 :تاليةيتم إلغاء القيد فى الحاالت ال

 .عدم استيفاء الحد األدنى من الساعات المعتمدة المطلوبة فى المدة المحددة لذلك   -أ 

 .التى تستوجب إلغاء القيد ومخالفات األمانة العلمية حاالت الغشمثل  الل بالقيم األخالقية واألكاديميةخاإل  - ب 

 .جدية الطالب فى البحثمن المشرف يفيد عدم  يينأكاديم فصلينين متتابعين على مدار تقديم تقرير   -ج 

 .فى حالة الماجستير أو الدكتوراه، تقديم تقرير من لجنة الحكم على الرسالة بأنها غير صالحة لنيل الدرجة  -د 

  .فى حالة الماجستير أو الدكتوراه، تقديم تقرير من لجنة الحكم على الرسالة بأنها غير صالحة لنيل الدرجة  -ه 

الرسالة يتم صالحية أو /فى البحث والطالب  وجدوى استمرارجدية فى حال اختالف المشرفين على   -و 
 .اإلحتكام إلى لجنة يقترحها مجلس القسم وبموافقة لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية 

  . نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.د.تقدم الطالب بطلب إللغاء القيد، والموافقة على طلبه بعد اعتماده من أ  - ز 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣  قواعد عامة

  )للوافدين (بات اإلقامة متطل): ١٥(مادة 
يجب على الطالب الوافدين تقديم ما يثبت حصولهم علـى الحـد األدنـى لإلقامـة داخـل جمهوريـة مصـر وهـو سـنتين 

  .دراسيتين
  المواظبـة ): ١٦(مادة 

ويكون ذلك بناء % ٧٥ال يحق للطالب التقدم المتحان المقرر الدراسي الذي لم يحقق نسبة حضور فيه قدرها 
  .تقرير أستاذ المادة مع إحاطة مجلس القسم وبموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث فمجلس الكليةعلى 
  النظام الكودي للمقررات ): ١٧(مادة 

يليه الرقم الدال على ) ١(تكود المقررات بوضع الرمز الكودى للقسم القائم بالتدريس كما موضح بالجدول رقم 
ثم رقم المقرر ضمن المقررات التى يقوم القسم ) ١٨(ا موضح فى المادة مستوى المقرر فى خانة المئات كم
  بتدريسها فى خانتى اآلحاد والعشرات 

  
  

الرمز الكودى لألقسام المختلفة) ١(جدول   
 

 الكود القسم  م

 ميك، فيز، ريض قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية   ١

 عمر قسم الهندسة المعمارية   ٢

 إنش اإلنشائيةقسم الهندسة   ٣

 أشغ األشغال العامةهندسة قسم   ٤

 رهد الري والهيدروليكاهندسة قسم   ٥

  مكق  القوي الميكانيكيةهندسة قسم   ٦
 تمج التصميم الميكانيكي واإلنتاجهندسة قسم   ٧

 طير قسم هندسة الطيران والفضاء   ٨

 كهت اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةهندسة قسم   ٩

 كهق القوي واآلالت الكهربيةهندسة قسم   ١٠

 كيم قسم الهندسة الكيميائية  ١١

 فلز، نفط، منج المناجم والبترول والفلزاتهندسة قسم   ١٢

 حيو الحيوية الطبية والمنظوماتالهندسة قسم   ١٣

 حسب قسم هندسة الحاسبات  ١٤

 عام مقررات عامة ومشتركة بين األقسام  ١٥
  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤  قواعد عامة

  الدراسيةالمقررات ): ١٨(مادة 
وتوضح هذه الالئحة المقررات  .)أسبوع ١٥( فصل دراسىمقررات الدراسات العليا مدته كل مقرر من   -أ 

  .الدراسية والساعات المعتمدة المخصصة لها واألقسام التى تقوم بتدريسها 
  :مقررات الدراسات العليا مقسمة إلى  - ب 

  .طلبة الدبلوم وهى ذات طبيعة تطبيقية تدرس أساسًا ل ٥٠٠مقررات ذات مستوي  -١
 كتوراه الفلسفة دوهى ذات طبيعة أكاديمية تدرس أساسًا لطلبة الماجستير و  ٦٠٠مقررات ذات مستوي  -٢

 .تدرس اساسا لطلبة دكتوراه الفلسفة)  ٧٠٠كود ( العلمية وضع مقررات  القساميجب على او 

  الساعات المعتمدة ): ١٩(مادة 
دقيقة إتصال كل أسبوع على مدار الفصل الدراسى الرئيسى  ٥٠تمثل الساعة المعتمدة ألى مقرر دراسي   -أ 

  ).أسبوع خمسة عشر(
ما لم تحدد نسب أخرى  من الدرجة العظمى% ٣٠بنسبة يخصص لكل مقرر درجات ألعمال السنة   - ب 

  .بجدول المقررات
تحددها والتى خري المقررات التطبيقية أو العملية األأو " المشروع " يستبدل االمتحان التحريري فى مقرر   -ج 

ويقوم الممتحن بتسليم قرصا مدموجا به معايير تقييم  قائمة المقررات بالقسم المختص بامتحان شفوي
 .الطالب و أدائهم

  .كل ساعة معتمدة ألى مقرر دراسى يناظرها ساعة واحدة باإلمتحان التحريرى بنهاية الفصل الدراسى  -د 
  المحتوى العلمى للمقررات ): ٢٠(مادة 

أو مجـالس س الكلية المحتوى العلمي لمقررات الدراسات العليا بعـد تحديـدها مـن مجلـس القسـم المخـتص يعتمد مجل
  . برامج الدبلوم أو الماجستير البينية

  إعـادة القـيد ): ٢١(مادة 
يجوز لمجلس الكلية بناء ) ٥٢، ٣٩، ٣٠، ١٤(إذا تم إلغاء قيد الطالب ألحد األسباب المذكورة في المواد   -أ 

اقتراح لجنة الدراسات العليا إعادة قيده، وعلى الطالب أن يتقدم بطلب إعادة القيد في المواعيد المحددة على 
والشروط الخاصة بالقيد لكل درجة والمبينة ) ٥(والشروط العامة للقيد طبقًا للمادة ) ٤(لذلك طبقًا للمادة 

اذا لم يمضى على نجاحه فيها بتقدير ويجوز ان يعفى من بعض مقررات السنة التمهيدية ، بهذه الالئحة
  .على موافقة القسم المختص جيد اكثر من خمس سنوات بناءً 

و ال يجوز لنفس  ال يجوز استخدام نفس المخرج العلمى الستيفاء متطلبات أكثر من درجة علمية واحدة  - ب 
 .ميتين مختلفتينالطالب أن يستخدم نفس المقرر مرتين الستيفاء متطلبات الساعات المعتمدة لدرجتين عل

، واإلعفاء الجزئى ) من ضمن اشتراطات أخرى(ن ين أساسييللحصول على درجة علمية يجب استيفاء شرط  -ج 
من قانون تنظيم  ١٧١مع المادة  ال يتعارضوهذا ، من أحدهما ال يعنى اإلعفاء بالتبعية من اآلخر 

 :وهما ،الجامعات
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١٥  قواعد عامة

 ).مقررات اختيارية ٤+  مقررات إجبارية  ٣مثًال (عدد مقررات بعينها  –

 ).بأحد البرامج ساعة كحد أدنى إلجتياز تمهيدى الماجستير ٢١مثًال (عدد ساعات معتمدة  –

وموافقة مجلس الدراسات العليا اعفاء الطالب يجوز لمجلس الكلية بناءًا على اقتراح مجلس القسم المختص   -د 
 ٥٠٠لمستويى الماجستير و الدكتوراه و كذلك مقررات من فئة  ٧٠٠أو /و ٦٠٠د اكو أ(قررات من م

  :وذلك بعد استيفاء الشروط التالية )لمستوى الدبلوم
 و الدرجة للحصول على المطلوبة المقررات بين منو  فى نفس التخصص –

معترف به من المجلس  مناظر معهد علمى فى كلية أخرى أو بالكلية أو  بنجاح سبق للطالب دراستها –
ضمن   من وقف القيد سنوات وتحتسبالحالى  خالل الخمس سنوات السابقة لقيده للجامعات علىاأل

 المتاحة و سنوات الخمس

تقدير بالنسبة لبرامج الماجستير و الدكتوراه أو  على األقل) ٢.٧( B-على تقدير  ى كل مقررحصل ف  –
C )و  بالنسبة لبرامج الدبلوم على األقل) ٢.٠ 

 وللماجستير ساعات معتمدة ) ٩(للدكتوراه و ال تتجاوز ساعات معتمدة ) ٦(ت تلك المقررات أال تتجاوز ساعا  –
 من الساعات االجمالية للمقررات المطلوب استيفائها ببرنامج الدبلوم المناظر و ساعة ١٢ال تتجاوز 

مساهمات تلك مع إعفائه من ) دبلوم أو ماجستير أخرى(أال يكون قد منح بمقتضاها درجة علمية أخرى  –
 .الساعات

للدرجات و   العام التراكمى المتوسط الساعات فقط دون أن تدخل تقديراتها فى حساب هذه يعفى الدارس من –
 . الذى يتم حسابه بالرجوع لتقديرات المقررات التى تم دراستها بالفعل من خالل التسجيل الحالى

 :السابق فى حالتين فقط )د(المذكورة بالبند  تنطبق شروط اإلعفاء  -ه 

مثل انقضاء المدة أو عدم استيفاء الحد (بالالئحة  الحقا الطلبة الذين تم شطب قيدهم لألسباب المذكورة –
 ).األدنى من الساعات المعتمدة أو غيرها

أخرى، معترف بها من المجلس األعلى للجامعات، ولم يمنحوا ) أو معاهد(الطلبة المحولين من جامعات  –
  .رى بموجب المقررات المراد معادلتهادرجات أخ

  الدراسات البينية ): ٢٢(مادة 
أو ماجستير من الماجستيرات البينية يشكل مجلس الكلية كل عام مجلسًا علميًا لكل دبلوم من الدبلومات البينية 

ذات أو الماجستيرات تكون له جميع صالحيات مجلس القسم في اإلشراف على شئون كل من هذه الدبلومات 
  .التخصص هذا على تدريس المقررات الدراسية فىة لقائممن األقسام االطبيعة البينية وتكون العضوية لهذا المجلس 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ويتم استحداث الدبلومات البينية / ويرأس هذا المجلس االستاذ الدكتور
نة الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الكلية والعرض على مجلس بناء على اقتراح لجأو الماجستيرات البينية 

  .لدراسات العليا والبحوث بالجامعة، وموافقة لجنة قطاع الدراسات الهندسيةا
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١٦  قواعد عامة

  الرسائل العلمية ): ٢٣(مادة 
الرسالة وتوقيعها من المشرف الرئيسي يتم تحديد موعد  مسودةإعداد من تير الماجسعند انتهاء طالب  -١

  .عن موضوع الرسالة )محاضرة عامة(السيمنار 
تمهيدًا للعرض على  –بعد إجراء المحاضرة العامة، يتقدم المشرف الرئيسي إلي مجلس القسم المختص  -٢

  -:مجلس الكلية باآلتي
 .لالمانة العلمية و نسب االقتباس بالرسالةتقريرًا  –

دقيق للرســـالة بـــاللغتين العربيـــة واإلنجليزيـــة تقريـــرًا عـــن صـــالحية الرســـالة للمناقشـــة موضـــحًا بـــه العنـــوان الـــ –
  .ويحمل توقيعات المشرفين

ن ويكــون ية مرشــحين أحــدهم المشــرف أو المشــرفطلــب تشــكيل لجنــة الحكــم علــى الرســالة مــن بــين خمســ –
  .للمشرفين صوتًا واحداً 

 .العلمية بالكلية مكتوبة طبقًا لتعليمات كتابة الرسائل، وأخرى رقمية )للقسم( من الرسالة ة ورقيةنسخ –

  .نسخ من الرسالة لتسليمها إلى لجنة الحكم ثالث –
يقدم الطالب خمسة نسخ من الرسالة معتمدة  عمل التعديالت الالزمةو الرسالة من لجنة الحكم  إجازةبعد  -٣

للرسالة وخمس ملخصات باللغة العربية  C D)(من لجنة الحكم والمشرفين باإلضافة إلى قرص مدمج 
وخمس ملخصات باللغة االنجليزية معتمدة من المشرف الرئيسي عالوة على استمارة البيانات موقعة من 

 .الطالب والسادة المشرفين إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية
  

   لجنة الحكم على الرسالة): ٢٤(مادة 

يشــكل مجلــس الكليــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص لجنــة للحكــم علــى الرســالة مــن ثالثــة أعضــاء   -أ 
أحــدهم المشــرف أو المشــرفون علــى أن يكــون لهــم صــوت واحــد بجانــب عضــوين مــن بــين الســادة األســاتذة أو 

خصـائيين بشـرط أن األساتذة المساعدين بالجامعات المصرية أو األجنبية أو ممن في مستواهم العلمي من األ
علـى تمـنح الدرجـة ال نـه أيكون أحدهما على األقل من خارج الكليـة ويـرأس اللجنـة أقـدم األعضـاء مـع مراعـاة 

الرسـائل العلميــة للطــالب الــذين يضــاف إلـيهم مشــرف جديــد إال بعــد مــرور سـتة أشــهر علــى األقــل مــن إضــافة 
ويعتمـد . مع مراعـاة أن تكـون مـدة القيـد الباقيـة للطالـب تسـمح بـذلك حال طلب المشرف الجديد لذلك المشرف

وال . نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تشكيل لجنة الحكـم علـى الرسـالة بعـد موافقـة مجلـس الكليـة
إال بعــد انقضــاء خمســة عشــر يومــا علــى تــاريخ ) الــدكتوراه/ الماجســتير (تــتم المناقشــة أو الحكــم علــى رســالة 

اعتماد الجامعة لتشـكيل لجنـة الحكـم  واعتبـار الموافقـة علـى تشـكيل لجنـة الحكـم علـى الرسـالة موافقـة ضـمنية 
فقط وهـى مـدة صـالحية لجنـة الحكـم علـى الرسـالة علـى ان يـتم التشـكيل قبـل ) ستة أشهر(على مد القيد لمدة 

  .المدة المصرح بها للطالب
للحكــم علــى الرســالة أن يكــون البحــث فــى مجــال تخصصــهم يشــترط فــى اللجنــة التــى يختارهــا مجلــس القســم   - ب 

 .البحثى ولهم إنتاج علمى فى هذا المجال
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١٧  قواعد عامة

كمـا ارج كليـة الهندسـة، جامعـة القـاهرة يجب أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكـم علـى رسـالة الماجسـتير مـن خـ  -ج 
  .أحد أعضاء لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه من خارج جامعة القاهرة يكون يجب أن

يجــوز اشــتراك عضــو هيئــة التــدريس فــى لجنــة الحكــم علــى الرســائل العلميــة المقدمــة مــن احــد اقاربــه حتــى  ال  -د 
  .الدرجة الرابعة نسبًا او صهراً 

يعتمد رئيس مجلس القسم المختص ووكيـل الكليـة لشـئون الدراسـات العليـا والبحـوث ميعـاد المناقشـة بنـاء علـى   -ه 
  ). أو المشرفون(طلب المشرف 

ـــة فقـــط وبشـــرط أن يكـــون مـــن بينهمـــا أحـــد يجـــوز أن تـــتم   -و  المناقشـــة بحضـــور العضـــوين مـــن داخـــل الجمهوري
  .المشرفين

يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرًا فرديًا عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريرًا جماعيًا على النماذج التي   -ز 
اقشة وتعرض جميعهـا علـى مجلـس تعدها إدارة الدراسات العليا والبحوث لهذا الغرض عن الرسالة ونتيجة المن

  .القسم المختص ثم لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة
  :للجنة أن توصي في تقريرها الجماعي بأحد التوصيتين التاليتين  -ح 

  .قبـول الرسـالة -١
 .رفض الرسالة رفضًا مطلقاً  -٢

ويجــوز إعــادة الرســالة إلــى الطالــب الســتكمال مــا تــراه اللجنــة مــن نقــص ويعطــي الطالــب فرصــة ال تزيــد عــن ســتة 
  . شهور من تاريخ المناقشة وبشرط أال يتجاوز الحد األقصي لمنح الدرجة سواء للماجستير أو الدكتوراه

مجلس القسم المختص بنتيجـة فحـص الرسـالة وفى هذه الحالة تعاد مناقشة الطالب وتقدم اللجنة تقريرًا جماعيًا إلى 
  .والمناقشة
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١٨  دبلوم الدراسات العليا

  دبلوم الدراسات العليا
  مجاالت الدراسة): ٢٥(مادة 

يمــنح مجلــس جامعــة القــاهرة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس كليــة الهندســة دبلــوم الدراســات العليــا فــى احــد التخصصــات 
ويمكــن طلــب اســتحداث دبلومــات جديــدة بنــاء . وتمــنح الشــهادة مبينــًا فيهــا اســم الــدبلوم) ٢(م قــالمبينــة فــى الجــدول ر 

لجنة قطاع الدراسـات موافقة و على اقتراحات مجالس االقسام وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية 
أو فــى مجــال متخصــص ويجــوز انشــاء دبلومــات جديــدة مــع هيئــات خــارج الجامعــة للحصــول علــى دبلــوم الهندســية 

المختص بوضع القواعد المنظمة لهذا الدبلوم ويتم القسم يقوم مجلس فى حالة الدبلوم المتخصص، . مجاالت بينية
لـدبلومات ، وفـى حالـة اللموافقة ولجنة قطاع الدراسات الهندسية العرض على لجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية

مــن  ينوكيــل الكليــة لشــئون الدراســات العليــا وعضــوية ممثلــ.د.البينيــة برئاســة أالبينيــة تشــكل لجنــة لســير الــدبلومات 
  .ةاالقسام المعني

  دبلومات الدراسات العليا –) ٢(جدول 
 اسم الدبلومات القسم المشرف م
  الدبلومات التخصصية: أوًال  ١

 قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية
  
 األمثلية فى النظم الهندسية -١

  الهندسة المعماريةقسم  ٢

  الدراسات المعمارية -١
  علوم وتكنولوجيا البناء -٢
التصــميم البيئــى وكفــاءة اســتخدام الطاقــة والطاقــة المتجــددة - ٣

  فى المبانى
  تخطيط المدن -٤

  قسم الهندسة اإلنشائية ٣

  الخرسانة المسلحة -١
  تصميم المنشآت المعدنية -٢
  هندسة وتكنولوجيا المواد -٣
  تحليل المنشآت باستخدام الحاسب  -٤
  هندسة الزالزل -٥
  هندسة التشييد -٦
  هندسة إنشائية -٧

  قسم األشغال العامة ٤ 

  هندسة الجيوماتكس -١
  هندسة السكك الحديدية -٢
  هندسة تخطيط النقل والمرور -٣
  تصميم الطرق والمطارات والمرور -٤
  الهندسة الصحية والبيئية -٥
  ميكانيكا التربة واألساسات  -٦

  قسم الري والهيدروليكا ٥
  هندسة الري والصرف -١
  هندسة السواحل والموانئ -٢
  هندسة نظم موارد المياه -٣
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١٩  العليادبلوم الدراسات 

  دبلومات الدراسات العليا –) ٢(جدول : تابع
  اسم الدبلومات  القسم المشرف  م

  قسم هندسة القوى الميكانيكية ٦

  والمضخات والتوربيناتخطوط االنابيب  -١
  االحتراق وآالت االحتراق الداخلى  -٢
  التبريد وتكييف الهواء  -٣
  محطات القوى والهندسة البخارية -٤
  تطبيقات التحكم األوتوماتيكي في نظم القوي الميكانيكية -٥

  قسم هندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج ٧

  التصميم الميكانيكي -١
  هندسة اإلنتاج -٢
  الهندسة الصناعية -٣
  المنظومات الميكانيكية -٤
  تحليل اإلجهادات واالنهيارات الميكانيكية -٥

  قسم هندسة الطيران والفضاء ٨
  تصميم الطائرات  -١
 هندسة الدفع والصواريخ -٢
  النقل الجوى -٣
  التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها -٤

قســــــم هندســــــة اإللكترونيــــــات واالتصــــــاالت  ٩
  ال يمنح دبلوم الدراسات العليا  الكهربية

قســــــم هندســــــة اإللكترونيــــــات واالتصــــــاالت  ٩
  ال يمنح دبلوم الدراسات العليا  الكهربية

  قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية ١٠

  نظم القوى الكهربية -١
  توليد واستخدام القوى الكهربية واقتصادياتها -٢
  هندسة الجهد العالى -٣
  التحريك اآلالت الكهربية ونظم -٤
  نظم التحكم اآللى -٥
  الكترونيات القوى الكهربية -٦
  )عام(هندسة القوي الكهربية  -٧
  التحكم اآللى -٨
  أنظمة الوقاية -٩

  دبلوم الهندسة الكيميائية -١  الهندسة الكيميائية ١١

  قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات ١٢

  تصميم وتكنولوجيا المناجم -١
  الخاماتهندسة و تكنولوجيا  -٢
  هندسة استكشاف البترول -٣
  هندسة إنتاج البترول -٤
  هندسة التآكل وحماية الفلزات  -٥
  هندسة استخالص الفلزات -٦
  هندسة التشكيل والمعالجات الحرارية  -٧

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٠  دبلوم الدراسات العليا

  دبلومات الدراسات العليا –) ٢(جدول : تابع
  اسم الدبلومات  القسم المشرف  م

  الهندسة الحيوية الطبية والمنظوماتقسم  ١٣

  الهندسة الحيوية الطبية -١
 هندسة المنظومات  -٢
 المعلوماتية الحيوية الطبية -٣
 الهندسة اإلكلينيكية -٤
 المعلوماتية الحياتية -٥
  الميكانيكا الحيوية والتأهيل -٦

  دبلوم هندسة الحاسب -١  قسم هندسة الحاسبات ١٤
  دبلوم هندسة شبكات الحاسبات -٢

  برامج الدبلوم البينية: ثالثًا  ١٥
  المجلس العلمى للدراسات البينية

  الطاقة المتجددة -١
  الهندسة اإلدارية -٢
  هندسة البيئة -٣
  الغاز الطبيعىالبترول و هندسة  -٤
  هندسة النسجيات   -٥
  هندسة المخاطر -٦
  تكنولوجيا اإلشعاع -٧
  المواد المتقدمة وتكنولوجياتها -٨
  صيانة المنشآت -٩

  الغازانتاج هندسة  -١٠
  .ويحدد فى شهادة التخرج اسم القسم واسم الدبلوم ونوعها 
  

  

المقررات الدراسية): ٢٦(مادة   
  :يتم دراسة المقررات الدراسية لدبلوم الدراسات العليا على مرحلتين

  يةدهيمالدراسة التمرحلة  -١
  الجامعـات المصـرية أو مـا يعادلـه يلتحق بها جميع الطالب الحاصلين على بكالوريوس الهندسـة مـن

  .المجلس األعلى للجامعات فى كافة التخصصات
 خـالل فصـلين دراسـيين كحـد  ٥٠٠ساعة معتمدة من المستوى  ١٢الطالب فى هذه المرحلة  جتازي ،

 .طبقا لالئحة الداخلية للكلية ومن المقررات المتاح عرضهاأقصى ، 
  يقـــوم الطالـــب بدراســـة واجتيـــاز بعـــض المقـــررات يجـــوز لمجلـــس القســـم المخـــتص أن يوافـــق علـــى أن

وال تحســـب هـــذه الســـاعات ) أو أقـــل ٤٠٠ذات مســـتوى (الدراســـية مـــن مقـــررات مرحلـــة البكـــالوريوس 
 ).٢٨(ضمن الساعات المذكورة فى المادة 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢١  العليادبلوم الدراسات 

  دبلوم مرحلة مقررات ال -٢
  ٢.٣٠يلتحق بهذه المرحلة الطالب الذى أتم بنجاح الدراسة التمهيدية بمتوسط نقاط قدره. 
  ويجـوز دراسـة بعـض المقـررات  ٥٠٠ساعة معتمـدة مـن المسـتوى  ١٨يدرس الطالب فى هذه المرحلة

 .٦٠٠ستوى ممن 
 تحدد هذه الالئحة المقررات الدراسية وعدد الساعات المعتمدة المخصصة لكل دبلوم.  
  المقـررات المحـددة يحصل الطالب على دبلوم الدراسات العليا فى فرع التخصص إذا أتم دراسة جميـع

 .للدراسة التمهيدية ومقررات دبلوم الدراسات العليا بنجاح
  مـدة الدراسة): ٢٧(مادة 

. نــد التفــرغ الجزئــيعليــا ال تزيــد عــن أربعــة فصــول دراســية رئيســية عمــدة الدراســة لنيــل أى مــن دبلومــات الدراســات ال
رئيســيين  فصــلين دراســيينويجــوز لمجلــس الكليــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص أن تكــون مــدة الدراســة 

كـــامًال، ويجـــوز للمجلـــس المخـــتص بنـــاًء علـــى طلـــب الطالـــب وموافقـــة لجنـــة  اً تفرغـــ مـــابشـــرط أن يتفـــرغ الطالـــب فيه
سـاعات بعـد الفصـل الدراسـى الرابـع، علـى أن  ٦د ال يزيـد عـن الدراسات العليـا الموافقـة علـى اسـتكمال الطالـب لعـد

  .يتم استكمالهم فى الفصلين الدراسيين التاليين
  عدد الساعات المعتمدة): ٢٨(مادة 

 ٥٠٠مـن المسـتوى للمقـررات  سـاعة ٣٠ ال تقـل عـن للحصـول علـى دبلـوم الدراسـات العليـاعدد الساعات المعتمـدة 
  . عتمدةالساعات المعدد ضمن ) مقررات من مرحلة البكالوريوس(المقررات التأهيلية وال تحسب ساعات ، ٦٠٠أو 

  معادلة المقررات ): ٢٩(مادة 
يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسـم المخـتص احتسـاب مقـررات علـى مسـتوى الدراسـات العليـا سـبق 

جامعـات والنجـاح فيهـا خـالل الخمـس سـنوات السـابقة للطالب دراستها بالكليـة أو مـا يعادلهـا مـن المجلـس األعلـى لل
، مـع إعفائـه مـن مسـاهمات معتمـدة ةسـاع اثنتـى عشـرلقيده بالدبلوم بشرط أال يتجاوز عـدد سـاعات هـذه المقـررات 

  .)٢١(مع عدم اإلخالل بالمادة  تلك الساعات
  إلغاء القيد): ٣٠(مادة 

  :)١٤مع عدم االخالل بالمادة ( التاليةفى الحاالت العليا ات الدراس يلغي قيد طالب دبلوم
 .فى الموعد المحدد لذلك بهذه الالئحة  فى كل فصلإذا لم يقم بسداد الرسوم الدراسية المقررة عليه   -١
 ) .١٤(إذا تقدم الطالب بطلب االنسحاب طبقًا للمادة   -٢
  المشروع ): ٣١(مادة 
  .بإعداد مشروع تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس  الفصل الدراسى األخيريقوم الطالب فى  -١
تقوم لجنة من الممتحنـين مـن أعضـاء هيئـة التـدريس يحـددها مجلـس القسـم المخـتص وتعتمـد مـن مجلـس   -٢

 .الكلية وال يزيد عددها عن أربعة بمناقشة الطالب فى المشروع 
ويلغـي قيـده فـى حالـة رسـوبه  التالي لالمتحان الفصلإذا رسب الطالب فى المشروع يمنح فرصة ثانية فى  -٣

 .للمرة الثانية من المشروع 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  االئحة الدراسات العلي
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٢  ماجستري العلوم اهلندسية

  )المختلفة الهندسيةفى التخصصات (العلوم  ماجستير
  

  مجاالت الدراسة): ٣٢(مادة 
هندسـية مـن خـالل الدراسـة علـوم اليمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على اقتراح مجلس الكلية درجة الماجستير فى ال

وعنــوان ) والتخصــص(ويوضــح فــى الشــهادة اســم القســم العلمــي ) ١(باألقســام العلميــة الموضــحة فــى الجــدول رقــم 
ويمكـــن إضـــافة درجـــات ماجســـتير بينيـــة فـــي العلـــوم الهندســـية بـــين التخصصـــات الهندســـية المختلفـــة أو . الرســـالة

بناًء علـى اقتـراح مجلـس ولجنة قطاع الدراسات الهندسية جامعة باالشتراك مع جامعات أجنبية بعد موافقة مجلس ال
فى حالة الماجستير البينى يقوم مجلس الكلية باختيار لجنة تسيير للماجستير برئاسة وكيل الكلية للدراسـات . الكلية

) ٣(جــدول  ،العليــا وتقــوم هــذه اللجنــة باألعمــال المنوطــة لمجلــس القســم فــى اإلشــراف األكــاديمى علــى الماجســتير
  .كلية الهندسة جامعة القاهرة فى الوقت الحالى منحهاالتى تيتضمن الماجستيرات 

 درجات الماجستير –) ٣(جدول 
)وجدإن ( التخصص درجات الماجستير  م  Degree of M. Sc. 

١ 
ماجســـــــــــــــــتير العلـــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــى 

  الرياضيات الهندسية
Master of Science in  
Engineering Mathematics 

٢ 
الفيزيقـــــا  ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى

  الهندسية
Master of Science in  
Engineering Physics

٣ 
الميكانيكــا  ماجســتير العلــوم فــى

  الهندسية
Master of Science in  
Engineering Mechanics

٤ 
ماجســـتير العلـــوم فـــى الهندســـة 

  المعمارية

  الدراسات المعمارية -١
  علوم وتكنولوجيا البناء -٢
التصــميم البيئــى وكفــاءة الطاقــة والطاقــة- ٣

  المتجددة فى المبانى
  التصميم العمراني وتنمية المجتمعات-٤
 عمرانىتخطيط الال -٥

Master of Science in  
Architectural Engineering 

٥ 
ماجســـتير العلـــوم فـــى الهندســـة 

  اإلنشائية
  اإلنشائية الهندسة -١
 التشييد ٕادارةهندسة و  -٢

Master of Science in  Structural 
Engineering 

٦ 
هندســـة الماجســـتير العلـــوم فـــى 

  األشغال العامة  -المدنية 

  الجيوماتكس هندسة -١
  هندسة السكك الحديدية -٢
  تخطيط النقل والمرورو هندسة  -٣
  الطرق والمطارات والمرور هندسة -٤
  الهندسة الصحية والبيئية -٥
 واألساساتميكانيكا التربة  -٦

Master of Science in Civil 
Engineering - Public Works 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٣  ماجستري العلوم اهلندسية

 درجات الماجستير –) ٣(جدول تابع 
 

  
 ٧  

ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 
  الري والهيدروليكا

 

  هندسة الري والصرف -١
 الهيدروليكية الهندسة -٢
 والموانئ الشواطئهندسة  -٣
 المياه موارد نظم -٤

 هندسة المياه و البيئة -٥

Master of Science in Irrigation 
and Hydraulics Engineering 

ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة  ٨
  القوى الميكانيكية

Master of Science in 
Mechanical Power Engineering 

٩  
ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 
  التصميم الميكانيكي واالنتاج

  التصميم الميكانيكي -١
 والمواد اإلنتاج هندسة -٢
 الصناعية الهندسة -٣
 المنظومات ديناميكا -٤
 الجوامد ميكانيكا -٥

Master of Science in 
Mechanical Design and 
Production Engineering 

  
١٠ 

ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 
  الطيران والفضاء

   الهوائية الديناميكا -١
  الهياكل وتصميم تحليل -٢
  والتحكم الطيران ميكانيكا -٣
 الدفع -٤
 وتطبيقاتها ءتكنولوجيا الفضا -٥

Master of Science in Aerospace 
Engineering 

١١ 
ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 
اإللكترونيــــــــــــات واالتصــــــــــــاالت 

  الكهربية

                 الكترونيات -١
 اتصاالت -٢
 وبصريات دقيقة موجات -٣
 تحكم -٤
 الحاسب واتصاالت الكترونيات -٥

Master of Science in 
Electronics and 
Communications  Engineering 

ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة  ١٢
  القوى واآلالت الكهربية

  نظم القوى الكهربية  -١
ـــــــــة -٢ ـــــــــد واســـــــــتخدام القـــــــــوى الكهربي تولي

  واقتصادياتها

 الوقاية ونظم العاليهندسة الجهد  -٣

الكهربيـــــــــــة ونظـــــــــــم التحريـــــــــــك اآلالت -٤
 الكهربي 

  اآلليالتحكم  نظم -٥

 القوى إلكترونيات -٦

Master of Science in Electrical 
Power and Machines 
Engineering 



 

  جامعة القاهرة
 

  االئحة الدراسات العلي
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٤  ماجستري العلوم اهلندسية

 درجات الماجستير –) ٣(جدول تابع 

ماجســـتير العلـــوم فـــى الهندســـة  ١٣
  الكيميائية

Master of Science in Chemical 
Engineering 

ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة  ١٤
  المناجم

 تجهيز وتركيز الخامات  -١
 البيئية والهندسة الطبيعية الموارد -٢

Master of Science in Mining 
Engineering 

ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة  ١٥
  البترول

Master of Science in Petroleum 
Engineering 

ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة  ١٦
  الفلزات

Master of Science in 
Metallurgical Engineering 

ماجســـتير العلـــوم فـــى الهندســـة  ١٧
  الحيوية الطبية والمنظومات

Master of Science in 
Biomedical Engineering and 
Systems 

ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة  ١٨
  الحاسبات

Master of Science in Computer 
Engineering 

ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى الطاقـــــة  ١٩
  المتجددة وكفاءة الطاقة

Master of Science in 
Renewable Energy and Energy 
Efficiency 

 هندســـــة فـــــى العلـــــوم ماجســـــتير ٢٠
 المخاطر

Master of Science in  Risk 
Engineering 

٢١ 
فـــى التصـــميم ماجســـتير العلـــوم 

ـــــــــــــاء : العمرانـــــــــــــى اعـــــــــــــادة احي
  التاريخية للمدنالمناطق 

Master of Science in Urban 
Design: Revitalization of 
Historic City Districts 

ماجســــــتير العلــــــوم فــــــى المــــــواد  ٢٢
 النانو وموادالمتقدمة 

Master of Science in Advanced 
Materials and Nano-materials

  ماجستير العلوم فى تكنولوجيا  ٢٣
 الطبيعىالغاز البترول و 

Master of Science in Petroleum 
& Natural Gas Technology

ماجســـــــــــــتير فـــــــــــــى العمليـــــــــــــات  ٢٤
  الخضراء

Master of Science in Green 
Processes 

ماجســـــتير الهندســـــة فـــــي أمـــــان  ٢٥
  النقل

Master of Science in 
Transportation Safety 

 هندســــــة فــــــى بينــــــى ماجســــــتير ٢٦
 الغاز إنتاج

Master Degree
in Gas Production Engineering 

 هندســة و ماجســتير العلــوم فــى ٢٧
  المتكاملة ماتيالتصم إدارة

Master of Science Integrated 
Engineering Design 
Management (IEDM) 

  

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٥  ماجستري العلوم اهلندسية

  شروط القيد ): ٣٣(مادة 
  :اآلتي) ٥(الواردة في المادة يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير باإلضافة إلى الشروط 

من إحـدى كليـات الهندسـة  -Bأو  أن يكون حاصًال على درجة البكالوريوس في الهندسة بتقدير عام جيد على األقل  - أ 
  .بالجامعات المصرية أو أي درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات

 .وعياً أن يتفرغ للدراسة يومين على األقل أسب  - ب 
  أن يتقدم ببيان بمقررات الدراسات العليا السابق دراستها  -ج 
يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص قبول قيد الطالب لدرجة الماجستير إذا كـان حاصـًال علـى   - د 

باإلضــافة إلــى أحــد دبلومــات الدراســات العليــا مــن إحــدى كليــات  -Bأو بكــالوريوس الهندســة بتقــدير عــام أقــل مــن جيــد 
  .فى نفس التخصص  -Bأو الهندسة المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات بتقدير عام جيد على األقل 

 و ماجسـتيرلدرجـة اليجوز لمجلـس الكليـة الموافقـة علـى قبـول الطـالب الـراغبين فـى التسـجيل للدراسـات العليـا   -ه 
سـاعة معتمـدة  ١٢يحددها القسم ال تقـل عـن  تأهيليةاإلنتهاء من مقررات  شرطبلى تقدير مقبول الحاصلين ع

يشــترط  يحــددها المشــرف األكــاديمى ويوافــق عليهــا مجلــس القســم المخــتص و) ٦٠٠و  ٥٠٠ ياتمــن مســتو (
كمـا  علـى األقـل فـى كـل مـادة، -Bباإلضافة إلى الحصول علـى تقـدير  كحد أدنى ٢.٧متوسط نقاط  تحقيق 

  .يشترط عدم تسجيل تلك المواد مرة أخرى أو اإلعفاء منها عند اإللتحاق ببرنامج الماجستير
يقيــد الطــالب المتقــدمون لدرجــة الماجســتير فــى الرياضــيات والفيزيقــا والميكانيكــا الهندســية مــن غيــر الحاصــلين   - و 

ــديًا لدراســة مقــررات تأهيليــة ال تقــل عــن علــى بكــالوريوس  ســاعة معتمــدة طبقــًا لجــداول مقــررات  ١٢العلــوم تمهي
إذا  أمـا. وبعد نجـاحهم فـى تلـك المقـررات يقيـدون لدرجـة الماجسـتير التخصص بالالئحة من مرحلة البكالوريوس 

لدرجــة   قيــده مباشــرة كــان الطالــب حاصــًال علــى بكــالوريوس العلــوم باإلضــافة إلــى بكــالوريوس الهندســة فيجــوز
  .في كلتا الحالتين) ٣(من هذه المادة وكذلك المادة ) أ، ب، جـ(الماجستير مع مراعاة الفقرات 

يجوز قيد الطالب المتقدمون لدرجة الماجستير وحاصلون على بكالوريوس الهندسة فى غير التخصص   -ز 
قسم المختص وال تحتسب هذه الساعات المطلوب بعد أدائهم امتحان المقررات التأهيلية التي قد يطلبها ال

  ) . ٣٥(ضمن الساعات المذكورة في المادة 
  

  ةمـدة الدراس): ٣٤(مادة 
  .من تاريخ القيد  أربع فصول دراسية رئيسيةالحد األدنى للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الهندسية هو   - أ 
من  ثمان فصول دراسية رئيسيةالحد األقصى للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الهندسية هو   - ب 

بناء على  فصلين دراسيين رئيسيينتاريخ القيد مع مراعاة حاالت وقف القيد، ويجوز مد القيد بحد أقصي 
  .الكلية  طلب المشرف الرئيسي وموافقة القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  االئحة الدراسات العلي
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٦  ماجستري العلوم اهلندسية

 بالمواد اإلخالل عدممع (المختلفة  الهندسيةفى التخصصات لماجستير العلوم  متطلبات الدراسة): ٣٥(مادة 
  )بالالئحة السابقة

يعفى منها الطالب الحاصل ( ٥٠٠/٦٠٠ اتيساعة معتمدة من المقررات الدراسية مستو  ١٢يدرس الطالب   -أ 
، ثم يدرس الطالب مقررات )على دبلوم الدراسات العليا بتقدير جيد على بكالوريوس بتقدير جيد أو الحاصل

لمادة  معتمدة ساعات ٣ إلى باإلضافة ١٨ بعدد ساعات معتمدة ال يقل عن ٧٠٠/ ٦٠٠دراسية من الكود 
 .ساعة معتمدة ١٨ ، ثم يقوم بإعداد رسالة تقيم على أنها أسس الكتابة الفنية والنشر العلمى

رات الدراسية التي سيتقدم لها خالل الفصل الدراسي قبل بدء الدراسة وذلك من بين يختار الطالب المقر   - ب 
قائمة المقررات الدراسية التى يحددها مجلس القسم المختص من ضمن المقررات الموضحة بالجداول 

 .المقررات من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث من قائمةال المرفقة، وتعتمد هذه
أسس يتناول ) ساعات معتمدة ٣ -  ٦٠٠ عام(يجب أن تتضمن المقررات الدراسية التى يدرسها الطالب مقرر   - ج 

 .النشر العلمىالكتابة الفنية و 
يجب أن يبرهن الطالب على كفاءته فى اللغة اإلنجليزية قبل التقدم بطلب عمل المحاضرة العامة، ويتم ذلك عن   - د 

ة ويمكن السماح درج ٥٠٠حد أدنى ب )TOEFL(ية لغير الناطقين بها إختبار اللغة اإلنجليز طريق إجتياز 
الذى يقوم فيه الطالب بعرض نتائج أبحاثه ) سيمنار الماجستير( المحاضرة العامةبإرجائه دون تجاوز موعد 

  .وتلقى مالحظات الحضور ويعقد السيمنار قبل تحديد لجنة الحكم على الماجستير بثالث أشهر على األقل
يجوز لمجلس القسم المختص ان يكلف الطالب باجتياز بعض المقررات الدراسية التى يحددها له المشرف   -ه 

قسام أالتى تدرس فى و أ ٥٠٠كود و أالرئيسي من ضمن المقررات الدراسية بالقسم من مرحلة البكالوريوس 
ية المعترف بها بشرط اال االجنبالجامعات  وأكليات او معاهد جامعة القاهرة حدى إفى و أأخرى بالكلية 

وال تحتسب للطالب هذه الساعات ضمن الساعات . ساعات معتمدة ) ٨(تزيد فى مجموعها عن ثمانية 
 .من هذه المادة) أ(المعتمدة المذكورة فى الفقرة 

ساعة معتمدة كحد أدنى حتى يسمح له بالتسجيل بالفصل الثالث  ١٢على طالب الماجستير اجتياز  يجب  -و 
مالم يشترط القسم المعنى أكثر (ساعة معتمدة  ١٨وعليه اإلنتهاء من اجتياز ) شطب قيده تلقائياً وٕاال يتم (

فصول كحد أقصى وٕاال يلغى  ٤بنهاية ) ٦٠٠عام  –من ذلك باإلضافة إلى مقرر أسس الكتابة الفنية 
  .ساعة ١٢كما يسمح للطالب بالتسجيل مع مشرف للرسالة عند اجتيازه عدد ساعات ال يقل عن . قيده

و  يقوم الطالب باجراء بحث فى موضوع يحدده له المشرف الرئيسي ويقدم الطالب رسالة بنتائج هذا البحث  -ز 
 .معتمدة ساعة ١٨أنها على تقيم 

يجوز لمجلس القسم المختص ان يوافق على تعديل مجال البحث مع استيفاء متطلباته بناء على طلب   -ح 
وال يترتب على . من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية المشرف الرئيسي، ويعتمد ذلك التعديل 

 ) .٣٤(ذلك اإلخالل بالمدد الزمنية المنصوص عليها فى المادة 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٢٧  ماجستري العلوم اهلندسية

إذا كان القسم المختص يشترط امتحانا للقبول (فى حال إعادة القيد يمكن إعفاء الطالب من امتحان القبول   -ط 
 .السنوات الثالث األخيرةإذا كان قد سبق اجتيازه خالل ) بالماجستير

 
  

  اإلشـراف ): ٣٦(مادة 
يعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث مشرفًا رئيسيًا   - أ 

بالكلية ويجوز إشراك أحد المدرسين فى  غير المعارين على الطالب من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين
  .اإلشراف

من في مستوى األساتذة أو األساتذة عضوا واحدا يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشارك في اإلشراف   - ب 
  .المساعدين من المتخصصين من خارج الكلية وفى جميع الحاالت ال يزيد عدد المشرفين عن ثالثة

إعداد الرسالة،  للمقررات الدراسية وقبل البدء فىبدراسته خالل قيام الطالب الرسالة  ىمشرفيتم تعيين   -ج 
وطبقًا للمادة  لجميع المواد التى تمت دراستها ٢.٧بشرط حصول الطالب على متوسط تقدير ال يقل عن 

)٩(.  
الى الخارج فلمجلس الكلية ان يترك لجنة االشراف  )دون المشرف الرئيسى( فى حالة سفر احد المشرفين  -د 

كما هى او يضيف عضوا الى لجنة االشراف او يرفع المشرف الذى سافر الى الخارج من لجنة االشراف 
او كليهما وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بناء على 

قبل السماح له بالسفر مدعمًا برأي المشرف الرئيسي مع عدم التعارض مع  التقرير الذي يقدمه المشرف
  .و فى جميع األحوال ال يجوز أن يكون المشرف الرئيسى معارا أو فى الخارج .من هذه المادة) أ(الفقرة 

لمجلس الكلية ان يقوم بتعديل لجنة االشراف بالرفع او باالضافة او بكليهما بناء على اقتراح المشرف   -ه 
الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث واعتماد التعديل من نائب رئيس 

  .من هذه المادة) أ(الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك مع عدم التعارض مع الفقرة 
تقدم الطالب يقدم المشرف الرئيسي فى نهاية كل عام اكاديمي تقريرًا الى مجلس القسم المختص عن مدى   -و 

  .وللمشرف الرئيسي ان يوصي باستمرار القيد أو إلغائه ،في دراسته
  

  معادلة المقررات): ٣٧(مادة 
يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية احتساب 

، وفى نفس التخصص وسبق )٧٠٠و  ٦٠٠كود ( االقلمقررات على مستوى الدراسات العليا للماجستير على 
للطالب دراستها بالكلية او فى معهد علمي معترف به من المجلس االعلى للجامعات والنجاح فيها بتقدير جيد على 

 تسعاالقل خالل الخمس سنوات الميالدية السابقة لقيده بالماجستير بشرط أال يتجاوز عدد ساعات هذه المقررات عن 
وتنطبق نفس شروط   .)٢١(مع عدم اإلخالل بالمادة  مع إعفائه من مساهمات تلك الساعات ساعات معتمدة) ٩(

  .اإلعفاء على تأهيلى الماجستير
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٢٨  ماجستري العلوم اهلندسية

  شروط منح الدرجة): ٣٨(مادة 
يوصي مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث منح درجة 

  :وم الهندسية فى حالة استيفاء الطالب للشروط اآلتيةالماجستير فى العل
  .مرور أربع فصول أكاديمية رئيسية على بدء القيد على االقل  -أ 
 .٢.٧نجاح الطالب فى امتحانات جميع المقررات الدراسية وبمتوسط نقاط ال يقل عن   - ب 

  .بالالئحة) ٢٤(قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجة طبقًا للمادة 
  إلغـاء القـيد): ٣٩(مادة 

  :يقوم مجلس الكلية بإلغاء قيد الطالب لدرجة الماجستير في الحاالت اآلتية
 ما لم يعيد الطالب التسجيل فى نفس المقرر ( اإلجباريةمن المقررات الدراسية ى أرسوب الطالب فى   -أ 

 .)النجاح فيه خالل المدة المسموحة و
المقررات الدراسية عند اإلنتهاء من متوسط مجموع فى  ٢.٧على تقدير عام اقل من  الطالبحصول   - ب 

  .الحد األدنى للساعات المطلوبة تحقيق
عدم جديته فى البحث وذلك بموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا و أانقطاع الطالب   -ج 

 .من المشرف الرئيسي ين متتاليين على مدار عام أكاديمىوالبحوث ، بناء على تقرير 
  .رفض لجنة الحكم الرسالة وتوصيتها بعدم منح الدرجة  -د 
  .بالالئحة مع مراعاة حاالت وقف القيد) ٣٤و  ٣٣(عدم منح الدرجة خالل المدد المنصوص عليها فى المادة   - ه 
للدراسات نائب رئيس الجامعة . د.عد اعتماده من أب عليه والموافقة القيد، إللغاء طلبالطالب ب تقدم  -و 

  . العليا والبحوث
  .عدم سداد الرسوم المقررة طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، وال يسري ذلك على المعيدين بالكلية  -ز 

  

  تحويل القـيد): ٤٠(مادة 
المقــررات الدراســية عنــد االنتهــاء مــن دراســة متوســط مجمــوع علــى األقــل فــي  ٢.٧إذا لــم يحقــق الطالــب تقــدير عــام 

لماجستير العلوم الهندسـية، يجـوز لـه التقـدم بطلـب تحويـل التسـجيل إلـى دبلـوم الدراسـات العليـا، المقررات المطلوبة 
أو أكثــر، ويــتم التحويــل بنــاًء علــى موافقــة القســم المخــتص ولجنــة  ٢.٠ويمكــن احتســاب المــواد التــي اجتازهــا بتقــدير 

  .الدراسات العليا ومجلس الكلية
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٢٩ دكتوراه الفلسفة ىف العلوم اهلندسية

  )المختلفة الهندسيةالتخصصات في (دكتوراه الفلسفة 
  

   فروع الدراسة): ٤١(مادة 
تمــنح جامعــة القــاهرة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس كليــة الهندســة درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي الهندســة مــن خــالل الدراســة 

 .الرسـالة وعنـوان) والتخصـص(ويوضح في الشهادة اسـم القسـم العلمـي ) ١(باألقسام العلمية الموضحة في الجدول رقم 
  .فى الوقت الحالى سة جامعة القاهرةكلية الهند منحهابرامج الدكتوراه التى تيتضمن ) ٤(جدول 

  

 الدكتوراه درجات –) ٤(جدول 
 الدرجة م
 الرياضيات الهندسية دكتوراه الفلسفة في ١
 الفيزيقا الهندسية دكتوراه الفلسفة في ٢
 الميكانيكا الهندسية دكتوراه الفلسفة في ٣
 الهندسة المعمارية دكتوراه الفلسفة في ٤
 الهندسة اإلنشائية دكتوراه الفلسفة في ٥

 ٦ 

  األشغال العامة -المدنية  هندسةال دكتوراه الفلسفة في
 هندسة الجيوماتكس  
 هندسة السكك الحديدية  
 هندسة وتخطيط النقل والمرور  
 هندسة الطرق والمطارات والمرور  
 الهندسة الصحية والبيئية  
 ميكانيكا التربة واألساسات 

 دكتوراه الفلسفة في هندسة الري والهيدروليكا ٧
 دكتوراه الفلسفة في هندسة القوى الميكانيكية ٨
 الميكانيكي واالنتاجدكتوراه الفلسفة في هندسة التصميم  ٩
 دكتوراه الفلسفة في هندسة الطيران والفضاء ١٠
 دكتوراه الفلسفة في هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ١١
 دكتوراه الفلسفة في هندسة القوى واآلالت الكهربية ١٢
 دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكيميائية ١٣
 هندسة المناجم دكتوراه الفلسفة في ١٤
 هندسة البترول دكتوراه الفلسفة في ١٥
 هندسة الفلزات دكتوراه الفلسفة في ١٦
 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات دكتوراه الفلسفة في ١٧
 هندسة الحاسبات دكتوراه الفلسفة في ١٨
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٣٠  اهلندسيةدكتوراه الفلسفة ىف العلوم 

 
  شروط القيد ): ٤٢(مادة 

  :يشترط لقيد طالب الدكتوراه اآلتي 
  .من الالئحة) ٥(العامة الواردة في المادة الشروط   -أ 
  :التخصص العامبشرط أن يكون من نفس (أن يكون حاصال على درجتى البكالوريوس فى العلوم الهندسية   - ب 

الهندســة المعماريــة، الهندســة المدنيــة، الهندســة الميكانيكيــة، الهندســة الكهربيــة، الهندســة الكيميائيــة، هندســة 
العلـــوم الهندســـية مـــن إحـــدى كليـــات الهندســـة بالجامعـــات المصـــرية أو أى درجـــة  والماجســـتير فـــى) التعـــدين 

 .معادلة لها من المجلس األعلى للجامعات

   GRE – Quantitative & Analytical   اجتياز اختبار ال   -ج 
 أن يتقدم ببيان بمقررات الدراسات العليا السابق دراستها  -د 

 .أن يجتاز بنجاح امتحان القبول  -ه 

لقيـــده بعـــد موافقـــة أحـــد األســـاتذة أو األســـاتذة المســـاعدين علـــى  إدارة  الدراســـات العليـــاأن يتقـــدم بطلـــب إلـــى   -و 
اإلشراف ويعرض الطلب علـى مجلـس القسـم المخـتص العتمـاد اإلشـراف و تحديـد مجـال البحـث ثـم يعـرض 

 .جلس الكليةت العليا والبحوث ثم معلى لجنة الدراسا –بعد استيفاء جميع المستندات  –األمر 

ال تحتسـب ضـمن ) ٦٠٠بحـد أقصـى ثالثـة مـواد مـن مـواد (يجوز لمجلس القسم اشتراط دراسة مواد إضافية   -ز 
 .ساعات البرنامج إذا لم يكن حاصًال على درجة الماجستير من نفس القسم العلمى

  

  امتحان القبول): ٤٣(مادة 
دون التطـرق للتخصـص الـدقيق و  معرفـة الطالـب بالتخصـص العـام و) ١: (يكون الغرض منه هـو قيـاس  -أ 

مــدى مالئمتــه الفكريــة و التحليليــة ) ٣(قــدرة الطالــب علــى  التوصــل لحلــول عمليــة لمشــاكل قائمــة و ) ٢(
 . الجراء بحثا منهجيا يرقى لدرجة الدكتوراه

و يوحــد ميعــاد .  مــرة قبــل بدايــة التســجيل بكــل فصــل دراســى( يجــرى االمتحــان مرتــان كــل عــام دراســى    - ب 
 .االمتحان على مستوى  الكلية و يجب أن تعلن نتيجته قبل فتح باب التسجيل للفصل الدراسى

ـــم دراســـتها فـــي المـــواد التـــي فـــى ســـاعات ثـــالث مدتـــه تحريـــرى ويكـــون االمتحـــان   -ج  البكـــالوريوس مرحلتـــى ت
والماجســتير، ويقــوم كــل قســم بتشــكيل لجنــة االمتحــان ووضــع الشــروط الخاصــة باالمتحــان وتحديــد درجــة 

  .للنجاح% ٧٠بحد أدنى  القبول
  

  متطلبات الدراسة للدكتوراه ): ٤٤(مادة 
 . )٧٠٠أو  ٦٠٠مستوى ( ساعة معتمدة من مقررات الدكتوراه ١٨يدرس الطالب عدد ال يقل عن   -أ 

بحد  )International TOEFL(اختبار اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها يجتاز الطالب امتحانا في   - ب 
 .التسجيل لنقطة البحثقبل  (for paper-based & 75 for internet-based 520) أدنى
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٣١ دكتوراه الفلسفة ىف العلوم اهلندسية

و ال  .يجتاز الطالب االمتحان الشامل خالل فترة من ستة أشهر وحتى ثمانية عشر شهرًا من بداية القيد  -ج 
  .أى ساعات معتمدة إضافية المتحان الشاملتحتسب ل

 للبحث ويعتمد من مجلس القسم المختص ووكيـل الكليـة للدراسـات يحدد المشرف الرئيسي للطالب مجاال  -د 
العليا والبحوث ويقدم الطالب رسالة بنتـائج البحـث بحيـث تمثـل إضـافة جديـدة فـي فـرع التخصـص وذلـك 

  .من الالئحة ) ٤٨(نصوص عليها في المادة مع مراعاة المدد الزمنية الم
يجوز لمجلس القسم المختص بناء على طلب من المشرف الرئيسي أن يوافق على تعـديل مجـال البحـث   -ه 

ولمــرة واحــدة فقــط خــالل دراســة الــدكتوراه ويجــوز أن يــتم ذلــك مــع أو بــدون تغييــر المشــرفين ويعتمــد ذلــك 
وال يترتب على ذلك التعديل اإلخالل بالمـدد . ومجلس الكلية التعديل من لجنة الدراسات العليا والبحوث 

  .من الالئحة) ٤٨(الزمنية المنصوص عليها في المادة 
يجب أن ينتهي الطالب من المقررات الدراسية خالل مـدة ال تزيـد عـن ثالثـة فصـول دراسـية رئيسـية ويجـوز   - و 

ولجنة الدراسات العليـا الموافقـة علـى  لمجلس الكلية بناًء على طلب الطالب وموافقة مجلس القسم المختص
 .استثناء مادتين بحد أقصى من هذا الشرط يمكن استكمالهما في الفصلين الدراسيين التاليين

يجب أن يبرهن الطالب للجنة االمتحان الشامل علـى قدرتـه فـي اسـتخدامات الحاسـب طبقـًا للقواعـد التـي   -ز 
  .تحددها الكلية

ـــدم الطالـــب محاضـــرة عامـــة  -ح  ـــة مـــن األســـاتذة المتخصصـــين  يجـــب أن يق عـــن موضـــوع البحـــث أمـــام لجن
  .شهر بعد إجتياز اإلمتحان الشامل ١٢وذلك بعد مدة ال تقل عن  والجمهور

  .ساعة معتمدة ٣٠يعد الطالب رسالة علمية تقيم على أنها   -ط 
  

  مقررات الدكتوراه ): ٤٥(مادة 
ويجــوز  ٧٠٠كــود (ســاعة معتمــدة علــى األقــل مــن مقــررات الــدكتوراه  ١٢يجــب أن ينهــى الطالــب دراســة   -أ 

  .٢.٧٠قبل البدء في الرسالة وبمتوسط ال يقل عن ) لم يسبق دراستها ٦٠٠اختيار مقررات كود 
نــة يقـوم المشــرف باختيـار المقــررات التـي تــالءم موضــوع الرسـالة ويعتمــد االختيـار مــن مجلـس القســم ولج  - ب 

  .الدراسات العليا
  

  االمتحان الشامل): ٤٦(مادة 
شـهرا مـن تـاريخ القيـد بعـد سـداد  ١٨أشهر و أقصـاها  ٦يعقد االمتحان الشامل للطالب خالل مدة أدناها   -أ 

علـى أال يقـل   سـاعات معتمـدة مـن مقـررات الـدكتوراه ٦الرسوم الخاصة باالمتحان، وبشـرط االنتهـاء مـن 
  .ويتكون اإلمتحان من جزئين األول تحريرى والثانى شفوى.  ٢.٧٠متوسط النقاط عن 

يعقد الجزء التحريري من االمتحان الشامل مرتين كل عام لكل قسم ويحدد الموعد طبقًا لقرار مجلس  –ب 
جلس القسم لجنة القسم المختص، والهدف من االمتحان الحكم على الخلفية العلمية للطالب، ويشكل م

  .لوضع اإلمتحان الشامل التحريرى، ويوصى بتجديد اللجنة سنوياً 
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٣٢  اهلندسيةدكتوراه الفلسفة ىف العلوم 

لجميع طالب الدكتوراه بالقسم بناء على  الشفوى يعتمد مجلس الكلية لجنة الممتحنين لالمتحان الشامل -ج
ن م ٥ اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث وتتكون اللجنة من عدد

األساتذة أو األساتذة المساعدين المتخصصين في المجال العام للبحث ، على أن يكون احد األعضاء 
 .على األقل من خارج الكلية، وعضو آخر من خارج القسم، باإلضافة إلى المشرف الرئيسي

نه الحكم يستكمل الجزء الشفهي، والهدف م) على األقل% ٧٠(إذا اجتاز الطالب الجزء التحريري بنجاح  –د
  .على معلومات الطالب التخصصية ومدى قدرته على عمل إضافة علمية

على األقل في كل من الجزء التحريري % ٧٠يجتاز الطالب االمتحان الشامل إذا حصل على  –ه 
  .والشفهي

  .ن الجتياز االمتحان الشاملايحق للطالب فرصت –و 
 .اجتيازه خالل أخر ثالثة أعواميمكن اإلعفاء من االمتحان الشامل إذا تم  -ز

  المحاضرة العامة): ٤٧(مادة 
يقــوم الطالــب بتقــديم محاضــرة عامــة عــن موضــوع البحــث أمــام لجنــة مــن األســاتذة المتخصصــين والجمهــور  –أ 

  .شهر بعد اجتياز االمتحان الشامل ١٢وذلك بعد مرور مدة ال تقل عن 
موعـد المحاضـرة العامـة واإلعـالن عنـه فـى مكـان واضـح إخطار المجلس المختص بيقوم المشرف الرئيسى ب –ب

  .من قبل الحاضرين وينيب القسم مندوبا عنه لحضور المحاضرة و تدوين الملحوظات المثارة بالكلية
مـن خـالل تقريـر علـى أن يقـوم القسـم ًا بأداء الطالب المحاضرة العامة، يحيط المشرف الرئيسى المجلس علم –ج

  .و الملحوظات للتقرير القسمعتماد مجلس إدارة الدراسات العليا موضحًا  به تاريخ إإلى  بإرسال نسخة منه
  مدة الدراسة): ٤٨(مادة 

متحـان الشـامل مـن تـاريخ إجتيـاز اإل أربع فصول دراسـية رئيسـيةالحد األدني للحصول على درجة الدكتوراه هو   - أ 
  ).شهر ١٢سالة عن على أال تقل المدة الزمنية بين المحاضرة العامة ومناقشة الر (

مـن تـاريخ القيـد ، مـع مراعـاة  عشـر فصـول دراسـية رئيسـيةالحد األقصي للحصول على درجـة الـدكتوراه هـو   - ب 
علـى طلـب المشـرف الرئيسـي  بنـاءً  فصلين دراسـيين رئيسـيينويجوز مد القيد بحد اقصي . حاالت وقف القيد

  .ومجلس الكليةوموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث 
  اإلشـراف ): ٤٩(مادة 
يعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحـوث مشـرفًا رئيسـيًا علـى  –أ 

  .ويجوز إشراك أحد المدرسين فى اإلشرافغير المعارين الطالب من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين بالكلية 
مــن فــي مســتوى األســاتذة أو األســاتذة عضــوا واحــدا يجــوز بموافقــة مجلــس الكليــة أن يشــارك فــي اإلشــراف  -ب

  .أربعةالمساعدين من المتخصصين من خارج الكلية وفى جميع الحاالت ال يزيد عدد المشرفين عن 
ددة من جامعة القاهرة يجوز ان يكون اإلشراف على طالب الدكتوراه مشتركًا بين أعضاء لجنة االشراف المح -ج

  .بها من المجلس االعلى للجامعات ومشرفًا اخر من احدى الجامعات او المعاهد االجنبية المعترف 
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٣٣ دكتوراه الفلسفة ىف العلوم اهلندسية

وفى حالة سفر احد المشرفين الى الخارج فلمجلس الكلية ان يترك لجنة االشراف كمـا هـى او يضـيف عضـوا  -د
ج مــن لجنــة االشــراف او كليهمــا وذلــك بنــاء علــى الــى لجنــة االشــراف او يرفــع المشــرف الــذى ســافر الــى الخــار 

اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسـات العليـا والبحـوث بنـاء علـى التقريـر الـذي يقدمـه المشـرف 
و فـى  .مـن هـذه المـادة ) أ(قبل السماح له بالسفر مدعمًا برأي المشرف الرئيسي مع عدم التعارض مع الفقرة 

  .ز أن يكون المشرف الرئيسى معارا أو فى الخارججميع األحوال ال يجو 
لمجلـــس الكليـــة أن يقـــوم بتعـــديل لجنـــة اإلشـــراف بـــالرفع أو باإلضـــافة أو بكليهمـــا بنـــاء علـــى اقتـــراح المشـــرف  -ه

الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث ، وذلك مـع عـدم التعـارض مـع الفقـرة 
  .من هذه المادة ) أ(

يقدم المشرف الرئيسي فى نهاية كـل عـام دراسـى تقريـرًا إلـى مجلـس القسـم المخـتص عـن مـدى تقـدم الطالـب  -و 
  .في دراسته، وللمشرف الرئيسي أن يوصي باستمرار القيد أو إلغائه 

  معادلة المقررات): ٥٠(مادة 
ــًا  ٧٠٠أو  ٦٠٠يجــوز لمجلــس الكليــة بنــاءًا علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص احتســاب مقــررات ذات كــود  طبق

لقواعد القسم المختص سبق للطالب دراستها  بالكلية أومن معهد علمى معترف به مـن المجلـس االعلـى للجامعـات 
ة للقيـد التمهيـدي بشـرط أال تتجـاوز عـدد والنجاح فيها بتقدير جيد علـى االقـل خـالل الخمـس سـنوات ميالديـة السـابق

و يمكـن  .سـابقة درجـة المقـررات هـذه بموجـب مـنح قـد يكون أالو ساعات معتمـدة  ٦ساعات هذه المقررات عن 
طبقـا لقواعـد  ٧٠٠أو  ٦٠٠إعفاء طالب الدكتوراه الذين منحوا درجة الماجسـتير مـن الكليـة مـن مقـررات ذات كـود 

و ال تتضـمن  متطلبات القسمتعدى ضمن مقررات ت بالماجستير دراستها له قد سبقالقسم و على أن يكون الطالب 
  .)٢١(مع عدم االخالل بالمادة  )٦٠٠عام (مقرر أسس الكتابة الفنية 

 :تشكيل لجنة ممتحنين طلب): ٥١(مادة 

 األقـل، شـهرا مـن عقـد المحاضـرة العامـة علـى ١٢، بعـد مـرور يسـي إلـي مجلـس القسـم المخـتصيتقدم المشرف الرئ
  :ىلبما ي

  محققا للحد األدنى المقبول لالمانة العلمية و نسب االقتباس بالرسالةتقريرًا: 

 (Literature Review < 30%, Results & Discussions < 2%, Full Thesis < 15%) 

  تقريــرًا عــن صــالحية الرســالة للمناقشــة موضــحًا بــه العنــوان الــدقيق للرســالة بــاللغتين العربيــة واإلنجليزيــة
 . ويحمل توقيعات المشرفين

  طلب تشكيل لجنة الحكـم علـى الرسـالة مـن بـين خمسـة مرشـحين أحـدهم المشـرف أو المشـرفون ويكـون
 . للمشرفين صوتًا واحداً 

 من الرسالة مكتوبة طبقًا لتعليمات كتابة الرسائل رقميةة ورقية على األقل وأخرى نسخ. 

  
  
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤  اهلندسيةدكتوراه الفلسفة ىف العلوم 

  شروط منح الدرجة ): ٥٢(مادة 
يوصي مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسـم المخـتص ولجنـة الدراسـات العليـا والبحـوث بالكليـة مـنح درجـة 

  :دكتوراه الفلسفة فى حالة استيفاء الطالب للشروط اآلتية 
 ).٤٨(لمدة الدراسة طبقًا للمادة  إستيفاء الحد األدنى -١

 .النجاح فى مقررات الدكتوراه واإلمتحان الشامل -٢

  .تقديم المحاضرة العامة -٣
 .قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجة -٤

قبول النشـر لورقـة علميـة علـى األقـل مـن الرسـالة فـى مجلـة متخصصـة ومحكمـة علـى أن تكـون  -٥
  (Thomson Reuters d-base plus impact factor) يةالفهارس العالمبالمجلة واردة 

  

  إلغاء القيد): ٥٣(مادة 
  :مع عدم اإلخالل بالبنود السابقة بالالئحةيقوم مجلس الكلية بإلغاء قيد الطالب لدرجة الدكتوراه فى الحاالت اآلتية 

ولجنــة الدراســات عــدم جديتــه فــى البحــث وذلــك بموافقــة مجلــس القســم المخــتص أو انقطاعــه عــن الدراســة   -أ 
  .العليا والبحوث وبناء على تقرير من المشرف الرئيسي 

 .اذا رسب الطالب مرتين فى االمتحان الشامل  - ب 

 .اذا لم يمنح الدرجة خالل المدة المنصوص عليها بالالئحة   -ج 

تقـدم نائـب رئـيس الجامعـة للدراسـات العليـا والبحـوث إذا .د.يوافق على إلغاء قيد الطالب بعد اعتماده مـن أ  -د 
 .بطلب بذلك

  .الموعد المحددفى اذا لم يقم بسداد الرسوم الدراسية المقررة عليه   -ه 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٥ التعليم املستمر

 التعليم المستمر
  

  ةنظام الدراسة بالتجزئ): ٥٤(مادة 
يجـــوز لمجلـــس الكليـــة بنـــاًء علـــى اقتـــراح مجلـــس القســـم المخـــتص ولجنـــة الدراســـات العليـــا والبحـــوث قبـــول   - أ

) أو أكثـر(الطالب الـذين تنطبـق علـيهم شـروط القيـد للدراسـات العليـا المبينـة بهـذه الالئحـة لحضـور مقـرر 
ده لكـل مقـرر وفـي حالــة مـن مقـررات الدراسـات العليـا بالكليـة والتقـدم المتحاناتهـا نظيــر رسـوم دراسـية محـد

نجــاح الطالــب فــي المقــرر يمــنح شــهادة تفيــد ذلــك بعــد ســداد الرســوم المقــررة ولكــن ال يمــنح دبلــوم أو درجــة 
  ).دكتوراه –ماجستير (جامعية 

الدراســات العليــا يجـوز لمجلــس الكليــة بنــاًء علــى  بــرامجعنـد تقــدم مثــل هــذا الطالـب مســتقبًال للقيــد فــي أحـد   -  ب
أو (اقتــــراح مجلــــس القســــم المخــــتص ولجنــــة الدراســــات العليــــا والبحــــوث الموافقــــة علــــى احتســــاب المقــــرر 

وبحيـث ال يزيـد . مـنحالالتي سبق للطالب نجاحه فيها بتقـدير جيـد علـى األقـل ضـمن متطلبـات ) المقررات
ساعة معتمدة وبشرط عدم مرور أكثر من خمـس  )١٢(عشر  ثنىاعدد الساعات المعتمدة المحتسبة عن 

 .سنوات على دراسة المقررات التي يتم الموافقة على احتسابها
  

  البرامج التبادلية): ٥٥(مادة 
يجــوز لمجلــس الكليــة بنــاًء علــى اقتــراح القســم المخــتص ولجنــة الدراســات العليــا والبحــوث الســماح لطــالب   -أ 

مقــررات الدراســات العليــا بالجامعــات األجنبيــة المرتبطــة مــع جامعــة القــاهرة  الدراســات العليــا بدراســة بعــض
  .ويتم احتساب هذه المقررات ضمن متطلبات منح الدرجة. باتفاقيات ثقافية

يجــوز لمجلــس الكليــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص ولجنــة الدراســات العليــا والبحــوث الســماح   - ب 
ت أجنبيــة مرتبطــة باتفاقيــات ثقافيــة مــع جامعــة القــاهرة بدراســة بعــض للطــالب األجانــب المقيــدين بجامعــا

 .مقررات الدراسات العليا بالكلية ويمنحون شهادة معتمدة من الكلية بنتيجة امتحانهم

يجوز لمجلـس الكليـة بنـاًء علـى اقتـراح مجلـس القسـم المخـتص ولجنـة الدراسـات العليـا والبحـوث السـماح لألسـاتذة   - ج 
 .مرتبطة باتفاقيات ثقافية مع جامعة القاهرة بتدريس بعض مقررات الدراسات العليا بالكليةمن جامعات أجنبية 

  

  الدراسات التخصصية): ٥٦(مادة 
يجــوز لمجلــس الكليــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص أن تعقــد دورات تدريبيــة أو حلقــات دراســية   -أ 

توى العلمـي وكـذلك تنشـيط واسـتمرارية تعلـيم على مستوى الدراسـات العليـا والبحـوث تسـتهدف تحـديث المسـ
  .المهندسين أو المتخصصين الحاصلين على الدرجات الجامعية والمعترف بها

يجوز مشاركة الجمعيـات العلميـة القوميـة واألجنبيـة والمؤسسـات والهيئـات المعنيـة فـي تنظـيم هـذه الـدورات   - ب 
 .والحلقات الدراسية

يجوز منح المشاركين في هذه الدورات أو الحلقات شهادة تفيد ذلـك دون الحصـول علـى درجـة علميـة بعـد   -ج 
  .الرسوم المقررة، وموافقة مجلس الدراسات العلياسداد 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٦  االحكام االنتقالية

 األحكام االنتقالية

  
  سريان الالئحة): ٥٧(مادة 

الموافـق لتـاريخ صـدور القـرار بداية من الفصـل الدراسـى تطبق هذه الالئحة على الطالب المقيدين بالدراسات العليا 
المقيدين قبل هذا الفصل الدراسى فتسرى عليهم الالئحة الداخلية السابقة أما الطالب . الوزاري باعتماد هذه الالئحة

  .و تعديالتها والقواعد المتبعة المكملة لها
  

  ما لم يرد فيه نص  )٥٨(مادة 
 تنظيم الجامعات قانون فى والواردة بها المعمول القواعد تطبيق يراعى الالئحة بهذه خاص نص شأنه فى لم يرد فيما

  .والمعتمدة الصلة ذات األخرى والقوانين التنفيذية والئحته
  

  استحداث برنامجا بالدراسات العليا  ) ٥٩(مادة 
ال يجوز إتاحة أى برنامج جديد بالدراسات العليا إال بعد استيفاء المعايير األساسية و تشمل ملف البرنامج و ملف 

و كذلك تحقيق  .Program File, Course Files, and Course Specsالمقررات و توصيف المقررات  
 (Benchmarking)المعايير القياسية الدولية 

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٧ قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية
  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٨  قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  )ساعة اجبارية ٣٠( الهندسيةدبلوم الدراسات العليا في األمثلية في النظم مقررات ): ٥(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
 - ٣ العددىالتحليل   ٥١١ريض 

 - ٢ مقدمة في بحوث العمليات ٥٤١ريض 

 - ٣ نمذجة النظم الخطية  ٥٤٢ريض 

 - ٢ نظريات النظم الهندسية  ٥٤٣ريض 

 - ٢ نماذج الشبكات في النظم الهندسية   ٥٤٤ريض 

 -  ٢ استخدام الحاسبات في النظم الهندسية  ٥٨١ريض 

 - ٢ صنع القرارات في النظم الهندسية  ٥٤٥ريض 

 - ٣ نمذجة النظم الديناميكية  ٥٤٦ريض 

 - ٢ محاكاة النظم الهندسية  ٥٤٧ريض 

 - ٣ أمثلية النظم غير الخطية  ٥٤٨ريض 

 - ٢ نماذج الطوابير في النظم الهندسية   ٥٦٣ريض 

 -  ٤ المشروع  ٥٩١ريض 

  

الهندسيةرياضيات مقررات التأهيلية لماجستير الال): ٦(جدول   
  %أعمال السنة    عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
 ٤٠ ٢  جبر خطي ٤٠١ريض 

 - ٢  جبر مجرد *٤٠٢ريض 

 - ٢  توبولوجي *٤١١ريض 

 - ٢  تحليل حقيقي *٤١٢ريض 

 - ٢  التحليل المركب ٤١٣ريض 

 -  ٢  التحليل الدالي *٤١٤ريض 

 -  ٢  الهندسة التفاضلية *٤٢١ريض 

  -  ٢  التفاضلية والتكامليةمقدمة في المعادالت   ٤٣١ريض 
  -  ٢  التحليل العددي  ٤٤١ريض 
  -  ٢  مقدمة في بحوث العمليات واألمثلية  ٤٤٢ريض 
  ٤٠  ٢  الفيزياء الرياضية  ٤٥١ريض 
  -  ٢  االحتماالت واالحصاء  ٤٦١ريض 

مختـارة سـاعات  ٤ساعة معتمدة على أن يكون منهـا  ١٢يقوم الطالب باختيار مقررات عدد ساعاتها ال تقل عن 
  *.من المقررات التى عليها عالمة 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٩ قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  الهندسيةرياضيات الفى  ماجستير العلوم طلباتمت): ٧(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود

 - ٣  )إجباري( الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 

 ٦**ريض 

يقوم الطالب باختيار مقررات عدد ساعاتها ال تقل عـن 
مـن مقـررات الكـود لم يسبق دراسـتها ساعة معتمدة  ١٨
) جـدول مقــررات الماجســتير والــدكتوراه االختياريــة(٦٠٠

ويجــوز عنــد اللــزوم اســتبدال ثــالث ســاعات منهــا علــى 
األكثــر بمقــررات مــن نفــس المســتوى بالقســم أو األقســام 

  .مجلس القسم األخرى بشرط موافقة

١٨ - 

    ١٨  )إجباري(الماجستير رسالة  ٦٩٩ريض
 

الهندسيةرياضيات الدكتوراه الفلسفة فى  تطلباتم): ٨(جدول   
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
    --    )إجبارى( االمتحان الشامل  
 - ٣٠  )إجبارى( رسالة الدكتوراه ٧٩٩ ريض

لــم ســاعة معتمــدة  ١٨ ســاعاتها ال تقــل عــن مقــررات عــدد يختــار الطالــب
جـدول مقـررات الماجسـتير ( ٦٠٠/٧٠٠من مقررات الكود يسبق دراستها 

، ويجــوز عنــد اللــزوم اســتبدال ثــالث ســاعات منهــا ) والــدكتوراه االختياريــة
على األكثر بمقررات من نفس المستوى بالقسم أو األقسام األخرى بشرط 

ل مجمــــوع عــــدد الســــاعات المعتمــــدة موافقــــة مجلــــس القســــم، علــــى أال يقــــ
  .عن ست ساعات ٧٠٠لمقررات المستوى 

١٨ - 

  الهندسيةرياضيات الفى دكتوراه اإلختيارية الو ماجستير المقررات ): ٩(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود

 ٤٠١ريض  ٣  * جبر خطي متقدم ٦٠١ريض 

  ٤١٤ريض   ٣  تحليل دالي متقدم  ٦١١ريض 
  ٤٣١ريض   ٣  المعادالت التفاضلية والفروق المتقدمة  ٦٣١ريض 
 ٤٣١،٤٥١ريض   ٣  المعادالت التفاضلية الجزئية  ٦٣٢ريض 

 ٤٣١،٤٥١ريض   ٣  المعادالت التكاملية  ٦٣٣ريض 

 ٤٠١،٤٤١ريض  ٣  التحليل العددي المتقدم ٦٤١ريض 

 ٤٤١ريض  ٣  تحليل عددي للمعادالت التفاضلية الجزئية ٦٤٢ريض 

 ٤٠١ريض  ٣  نظرية وطرق التقريب ٦٤٣ريض 

 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٠  قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

 
الهندسيةرياضيات الفى دكتوراه اإلختيارية الو ماجستير المقررات : تابع) ٩(جدول   

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
 ٤٠١،٤٤٢ريض  ٣  البرامج العددية والخطية ٦٤٤ريض 

 ٣  البرامج غير الخطية والديناميكية ٦٤٥ريض 
، ٤٤١، ٤٠١ريض 

٤٤٢ 

 ٤٤١ريض  ٣  نظرية الفوضى والهندسة الكسورية ٦٥١ريض 

 ٤٤١ريض  ٣  مقدمة فى التفاضل الكسرى وتطبيقاته ٦٥٢ريض 

 ٤٦١ريض  ٣  النظم العشوائية ٦٦١ريض 

 ٤٦١ريض  ٣  تصميم وتحليل التجارب ٦٦٢ريض 

 - ٣  تصميم وتحليل الخوارزميات ٦٨١ريض 

  -  ٣  اآلليات والبرامج والحسابنظرية   ٦٨٢ريض 
  -  ٣  نظرية الترجمة للغات البرامج  ٦٨٣ريض 
  -  ٣  المنطق  ٦٨٤ريض 
  -  ٣  نظرية المخطوطات والعد  ٦٨٥ريض 
  -  ٣  موضوع مختار متقدم  ٦٩٠ريض 
  -  ٣  موضوعات متقدمة فى الرياضيات  ٦٩١ريض 
  ٤٠١،٤٤١ريض  ٣  *الجبر الخطي العددي    ٧٤١ريض 
  ٤٤١ريض   ٣  العددية للمعادالت التكاملية الحلول  ٧٤٢ريض 
  ٤١٢،٤١٤،٦٦١ريض  ٣  نظرية القياس العشوائية  ٧٦١ريض 
  ٤٦١ريض   ٣  المعاالت التفاضلية العشوائية  ٧٦٢ريض 
  -  ٣  النمذجة العصبية  ٧٨١ريض 
  ٦٨٢، ريض ٦٨١ريض   ٣  نظرية الحساب  ٧٨٢ريض 
  ٦٨٣، ريض ٦٨١ريض   ٣  تحليل البرامج  ٧٨٣ريض 
 ٦٨٤ريض   ٣  المنطق لحل المسائل  ٧٨٤ريض 

 -  ٣  موضوع مختار متقدم  ٧٩٠ريض 

  %٤٠تساوى ة أعمال السنة لهذا المقرر بنس* 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤١ قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  )إجبارية ساعة ١٢( مقررات التأهيلية لماجستير الفيزيقا الهندسيةال): ١٠(جدول 

عدد الساعات   سم المقررا  الكود
  مقرر مؤهل  المعتمدة

 - ٢  الكالسيكيةالميكانيكا  ٤٠١فيز 

 أو متزامن ٤٠١فيز  ٤  ميكانيكا الكم ٤٠٣فيز 

 أو متزامن ٤٠٣فيز  ٣  الفيزياء اإلحصائية ٤٢١فيز 

 أو متزامن ٤٠٣فيز   ٣  *  فيزياء الجوامد ٤٢٢فيز 
 أو متزامن ٤٢١فيز 

  %٤٠ تساوىة أعمال السنة لهذا المقرر بنس* 

  الفيزيقا الهندسيةالعلوم فى ماجستير  تطلباتم): ١١(جدول 

أعمال السنة   عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
%  

 ٦٠ ٣  )إجباري(أسس الكتابة الفنية  ٦٠٠عام 

  ٤٠ ٣  )إجباري(   يةرياضالفيزياء ال ٦١٠فيز 
  ٤٠  ٣  )إجباري(١اإللكتروديناميكا الكالسيكية   ٦٥١فيز 
  -  ١٨  )إجباري(   رسالة الماجستير  ٦٩٩فيز 

معتمـــدة مـــن مقـــررات الفيزيـــاء االختياريـــة مـــن  ةســـاع ١٢يختـــار الطالـــب 
ساعات منها علـى  ست، ويجوز عند اللزوم استبدال ٧٠٠/  ٦٠٠الكود 

األكثـــر بمقـــررات مـــن نفـــس المســـتوى بالقســـم أو األقســـام األخـــرى بشـــرط 
  .موافقة مجلس القسم

١٢   

  

  الهندسيةالفيزيقا دكتوراه الفلسفة فى  تطلباتم): ١٢(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
    --   االمتحان الشامل  

 - ٣٠  رسالة الدكتوراه ٧٩٩فيز 

،  ٦٠٠/٧٠٠ســـــاعة معتمـــــدة مـــــن مقـــــررات الكـــــود  ١٨يختـــــار الطالـــــب 
ويجوز عند اللزوم استبدال ثالث ساعات منها على األكثر بمقـررات مـن 
نفــس المســتوى بالقســم أو األقســام األخــرى بشــرط موافقــة مجلــس القســـم، 

فـى  ٧٠٠على أال يقل مجموع عدد الساعات المعتمدة لمقررات المستوى 
  .ست ساعات معتمدة مرحلتى الماجستير والدكتوراه عن

١٨    

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٢  قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  لفيزيقا الهندسيةفى ادكتوراه اإلختيارية الو ماجستير المقررات ): ١٣(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود

 ٤٠٣فيز  ٣  ميكانيكا الكم المتقدمة ٦٠١فيز 

 ٦١٠فيز  ٣  الطرق الرياضية المتقدمة ٦١١فيز 

 - ٣  حسابيةفيزياء الال ٦١٢فيز 

 ٤٢٢فيز  ٣  فيزياء الجوامد التطبيقية ٦٢١فيز 

  ٤٢٢فيز   ٣  علم المواد  ٦٢٢فيز 
 ٤٢٢فيز  ٣  إلكترونيات الجوامد ٦٢٣فيز 

 ٤٢٢فيز  ٣  اإللكترونيات الضوئية ٦٢٤فيز 

 ٤٢٢فيز  ٣  فيزياء الخاليا الشمسية ٦٢٥فيز 

 ٤٠٣فيز  ٣  البنيويات النانومترية الكمية ٦٢٦فيز 

 - ٣  البالزمونيات ٦٢٧فيز 

 ٤٠٣فيز   ٣  الفيزياء الذرية ٦٣١فيز 

 ٤٠٣فيز   ٣  الفيزياء النووية ٦٣٢فيز 

  ٦٣٢فيز   ٣  المفاعالت النووية  ٦٣٣فيز 
  ٦٣٢فيز   ٣  الفيزياء اإلشعاعية  ٦٣٤فيز 
  ٦٣١فيز   ٣  ليل الطيفى التطبيقىحالت  ٦٤١فيز 
  -  ٣  البصريات التطبيقية  ٦٤٣فيز 
  ٦٣١فيز   ٣  وتطبيقاتهالليزر   ٦٤٤فيز 
  ٦٥١فيز   ٣  ٢اإللكتروديناميكا الكالسيكية   ٦٥٢فيز 
  ٦٥١ فيز  ٣  فيزياء البالزما  ٦٥٣فيز 
  ٦٥١فيز   ٣  ** طرق المعادالت التكاملية فى الكهرومغناطيسيات  ٦٥٤فيز 
  -  ٣  الفيزياء الحيوية  ٦٦١فيز 
  -  ٣  يويةحالميكانيكا ال  ٦٦٢فيز 
    ٣  التجريبيةالفيزياء   ٦٧١فيز 
  -  ٣  فيزياء القياسات  ٦٧٢فيز 
  -  ٣  االختبارات غير اإلتالفية  ٦٧٣فيز 
  -  ٣  معالجة اإلشارات الرقمية فى الفيزياء  ٦٧٤فيز 

موافقة القائم   ٣  موضوعات مختارة متقدمة  ٦٩٠فيز 
  بالتدريس



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٣ قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

 الهندسيةلفيزيقا فى ادكتوراه اإلختيارية الو ماجستير المقررات : تابع) ١٣(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
 ٦١١، ٦٠١فيز  ٣  نظرية المجال الكمية ٧٠١فيز 

 ٤٠٣فيز  ٣  الحسابات الكمية والمعلومات الكمية ٧٠٢فيز 

 ٦٠١، ٤٢١زفي ٣  الميكانيكا اإلحصائية المتقدمة ٧٢١فيز 

 ٧٢١، ٦٠١فيز  ٣  نظرية األجسام المتعددة ٧٢٢فيز 

  ٦٠١، ٤٢٢فيز  ٣  فيزياء الجوامد المتقدمة  ٧٢٣فيز 
  ٦٢٦، ٦٠١قيز  ٣  االنتقال الكهربى فى البنيويات النانومترية  ٧٢٤فيز 
  ٦٠١فيز  ٣  البصريات الكمية  ٧٤١فيز 
  ٦٥١فيز  ٣  النظرية الكهرومغناطيسية المتقدمة  ٧٥١فيز 
  - ٣  طرق عددية ومتقدمة  للمفاعالت النووية  ٧٥٢فيز 

  ٧٥٣فيز 
الموجات الكهرومغناطيسية فى األوساط 

  *  متعددة الطبقات
  ٦٥١فيز   ٣

 ٣  موضوعات مختارة متقدمة لطلبة الدكتوراه  ٧٩٠فيز 

لطلبة الدكتوراه 
فقط بموافقة القائم 

 بالتدريس

  %٤٠تساوى ة أعمال السنة لهذا المقرر بنس* 
  %٥٠تساوى  ة أعمال السنة لهذا المقرربنس** 

  
  )ساعة إجبارية ١٢( ماجستير الميكانيكا الهندسيةالتأهيلية لمقررات ال): ١٤(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
  -  ٢  رياضيات تطبيقية   ٤٩٣ريض 
  -  ٢  ميكانيكا الموائع  ٤٣١ميك 
  -  ٢  ميكانيكا األوساط المتصلة  ٤٤١ميك 
  -  ٢  الميكانيكا التحليلية  ٤٥١ميك 
  -  ٢  الديناميكا الحرارية  ٤٦١ميك 
  -  ٢  ديناميكا كهربية  ٤٦٢ميك 

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٤  قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  
  الهندسيةميكانيكا الالعلوم فى ماجستير  تطلباتم): ١٥(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
 - ٣  )إجباري(أسس الكتابة الفنية                    ٦٠٠عام 

عدد ساعاتها ال تقل عـن يقوم الطالب باختيار مقررات  ٦**ميك
ســاعة معتمــدة مــن المقــررات الموجــودة فــى جــدول  ١٨

مقـــــــــررات الماجســـــــــتير و الـــــــــدكتوراة االختياريـــــــــة فـــــــــى 
 ٦الميكانيكــــا الهندســــية ويجــــوز عنــــد اللــــزوم اســــتبدال 

ساعات منها علـى األكثـر بمقـررات مـن نفـس المسـتوى 
مـــــن القســـــم أو األقســـــام األخـــــرى ) ٦٠٠/٧٠٠د ااكـــــو (

  .المشرف على الرسالة و مجلس القسمبشرط موافقة 

١٨ - 

  -  ١٨  )إجباري(رسالة الماجستير   ٦٩٩ميك 
  

  
  الهندسية ميكانيكاالدكتوراه الفلسفة فى  تطلباتم): ١٦(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود

  ٦**ميك
يقوم الطالب باختيار مقررات عدد ساعاتها ال تقل عـن 

 الهندســـــية الميكانيكــــاســــاعة مــــن جــــدول مقــــررات  ١٨
  االختيارية

١٨ - 

      االمتحان الشامل  
 - ٣٠  رسالة دكتوراه   ٧٩٩ميك 

  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٥ قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  
  في الميكانيكا الهندسيةاإلختيارية مقررات الماجستير والدكتوراه ): ١٧(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود
  ٤٩٣ريض  ٤  التطبيقية المتقدمةالرياضة   ٦٧٢ريض 
  ٤٩٣ريض  ٢  الطرق التغيرية في الميكانيكا  ٦٢١ميك

، ٤٦٢ميك  ٣  ديناميكا المغناطيسية للموائع  ٦٣١ميك
  ٤٣١ميك

  ٤٣١ميك  ٣  ديناميكا الموائع األرضية  ٦٣٢ميك 
  ٤٣١ميك  ٣  انتشار األمواج في الموائع  ٦٣٣ميك 

، ٤٣١ميك  ٣  االحتكاك في حركة الموائع  ٦٣٤ميك 
  ٤٦١ميك

  ٤٤١ميك  ٣  نظرية األلواح والقباب  ٦٤١ميك 
  ٤٤١ميك  ٣  ميكانيكا األوساط المتصلة المتقدمة  ٦٤٢ميك
  ٤٤١ميك  ٣  سريان األمواج في األجسام الصلبة  ٦٤٣ميك

، ٤٩٣ريض  ٣  نظرية االهتزازات  ٦٤٤ميك 
  ٤٥١ميك

  ميك  ٣  ** طريقة العنصر المحدود فى ميكانيكا الموائع  ٦٤٥ميك 
  -  ٣  * نظريةوتطبيقات النظم الزائدية) ٦٤٦ ميك(  ٦٤٦ميك 
  -  ٣  ميكانيكا النظم الحيوية) ٦٤٨ميك(  ٦٤٨ميك 
  ٤٥١ميك  ٣  ديناميكا المجموعات الجاسئة  ٦٥١ميك 
  -  ٢  الميكانيكا التجريبية  ٦٦١ميك 
  -  ٣  موضوع مختار متقدم  ٦٩٠ميك 

  %٤٠تساوى ة أعمال السنة لهذا المقرر بنس* 
  %٥٠تساوى  ة أعمال السنة لهذا المقرربنس** 

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٦  قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  توصيف المقررات

  الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 

المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية الكتابة،  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب

كتابة  )د(أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(
ب التنوع، االختصار، حسن اختيار عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أسالي: الجمل الفعالة

 :متنوعة موضوعات )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(الكلمات، 
: والتخطيط للكتابة اإلعداد) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة

 المقاالت، المشروعات: على أمثلة من المقاالت العلمية عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين التفاكر،أساليب 

 .العلمية والرسائل البحثية،

  مثلية في النظم الهندسيةدبلوم الدراسات العليا في األ
  التحليل العددي ٥١١ريض 

المعادالت التفاضلية حل  والطرق االسترخائية،الطرق المباشرة :الطرق العددية في حل المعادالت الخطية
  .االعتيادية، مقدمة لحل المعادالت التفاضلية الجزئية

  مقدمة في بحوث العمليات  ٥٤١ريض 
أساسيات اتخاذ القرار، النمذجة، بعض المسائل األساسية مثل نماذج النقل، واقصر طريق لطرق البرمجة الخطية، 

  .االزدواجية، وتحليل الحساسية
  نمذجة النظم الخطية  ٥٤٢ريض 

صياغة النماذج الخطية، الحل البياني، التمثيل الهندسي، طريقة السمبلكس، حساسية الحل، إيجاد تطبيق الحل 
  .االمثل للمشكالت الهندسية

  نظرية النظم الهندسية ٥٤٣ريض 
  معايرةالنماذجنظم المحاكاة، نظرية النظم، المدخالت والمخرجات، تقييم معايير األداء، 

  ماذج الشبكات في النظم الهندسية ٥٤٤ريض 
أمثلة لمسائل التدفق في الشبكات، مسائل النقل والتخصيص، مسالة وقت النقل االمثل، مسائل أقصى تدفق، 

  مسائل أقصر مسار، إدارة المشروعات
  استخدام الحاسبات في النظم الهندسية ٥٨١ريض 

اللى، لغات الحاسب االلى المتقدمة، تطبيقات استخدام الحاسب االلى في نظم تشغيل وأساسيات علوم الحاسب ا
  .حل مسائل القيمة الذاتية، تطبيقات الحاسب االلى في حل مسائل النظم الهندسية

  .صنع القرارات في النظم الهندسية ٥٤٥ريض 
  .اللعابالقرار تحت المخاطرة، أشجار اتخاذ القرار، القرار تحت ظروف عدم التيقن، نظرية ا



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٧ قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  النظم الديناميكية نمذجة ٥٤٦ريض 
التصميم االمثل للمنظومات الهندسية (الظاهرة الديناميكية، صياغة النماذج الديناميكية، حساسية الحل، تطبيقات 

  ) المراحل المتتابعة، نمذجة تحديد حجم التعبئة االمثل، تحليل وتصميم نظم شبكات االتصال والحاسبات تذا
  النظم الهندسية محاكاة ٥٤٧ريض 

تطور وتطبيق نماذج المحاكاة، أمثلة لنماذج المحاكاة، األعداد العشوائية الكاذبة، طرق توليد الفروق العشوائية، 
  .لغات المحاكاة

  أمثلية النظم غير الخطية ٥٤٨ريض 
رمجة غير الخطية، نماذج لبعض النظم غير الخطية، طرق االمثلية للدوال غير المقيدة، طرق االمثلية المقيدة، الب

  .أدنى العظيمات، التطبيقات
  نماذج الطوابير في النظم الهندسية ٥٦٣ريض 

العناصر األساسية في الطوابير، تأثير توزيع بواسون والتوزيع األسى، الطوابير المشتركة فى الوصول والرحيل، التحليل 
  . ، تجميع البيانات واختيارها نماذج طوابير اتخاذ القرار، الخدام المتعددية، وقت االنتظارفعن طريق سالسل ماركو 

  
  ماجستير الرياضيات الهندسية

  جبر خطى  ٤٠١ريض 
الخواص االساسية للفضاءات المتجهه والتحويالت الخطية، جبر كثيرات الحدود، القيم المميزة، المؤثرات القطرية، 

الثابتة والمؤثرات المثلثية، نظرية التحلل اإلبتدائى والتحلل الدورى، نظرية كايلى هاملتون الفضاءات الجزئية 
العامة، صيغ جوردن والصيغ النسبية، فضاءات الضرب الداخلى، النظرية الطيفية، الصيغ ثنائية الخطية، الصيغ 

  .ثنائية الخطية المتماثلة وشبه المتماثلة
  جبر مجرد  ٤٠٢ريض 

وعـات، التحويل، العـالقات والدوال، اشبـاه الزمرات للنظم الجبرية والعمليات، االوحديات، الزمـرات، نظرية المجم
الزمرات الجزئية، المجموعات المكملة، نظرية الجرانج، الزمرات الجزئية الثابتة، الزمرات القاسمة، الهومورفزم 

  .للزمرات، التباديل، الحلقات والمثاليات
  توبولوجى ٤١١ريض 

نظرية المجموعات، الفضاءات التوبولوجية، فضاءات اساسية وفضاءات اساسية جزئية، الدوال المتصلة، 
الهومومرفزم، الفضاءات المترية، الفضاءات المتصلة، اإلندماجية، فروض الفصل، الفضاءات المنتظمة 

  .والفضاءات العادية
  تحليل حقيقى ٤١٢ريض 

د، تكامالت ريمن، ستيلجز، متتابعات الدوال، التقارب المنتظم فى اتجاه االتصال المنتظم، دوال التغير المحدو 
  .النقطة والتقارب فى المتوسط

  التحليل المركب ٤١٣ريض 
األعداد المركبة، الدوال المركبة، النهايات واالتصال، التحويالت الثنائية الخطية، التفاضل المركب، معادالت كوشى 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨  قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  .شى، التكامالت على مسارات، المتسلسالت الالنهائية، متسلسالت تيلور ولورنتريمن، التكامل المركب، نظرية كو 
  التحليل الدالى  ٤١٤ريض 

الفضاءات المترية، التقارب، االكتمال، الفراغات المعيارية والقابلة للفصل، فضاءات بناخ، المؤثرات الخطية، 
ية، فضاءات الضرب الداخلى، لفضاءات هلبرت، الدوال الخطية، الفضاءات المعيارية للمؤثرات، الفضاءات الرين

  .المجموعات المتعامدة والمتتابعات
  الهندسة التفاضلية  ٤٢١ريض 
المحل   -المنحنى الحلزوني  –االلتواء  –االنحناء  :المنحنيات في الفراغ  - االشـتقاق  –المتجهات  :مقدمة

المتجهات  –المسـتويات المماسـة  :السـطوح  - :منحنيات بيرتراند  –المنحنى الُمنشـأ، المنشئ  –الهندسي الكروي 
 –المنحنيات البارامترية  :االحداثيات المنحنية  - :السـطوح القابلة لإلفراد  –حد االنحدار  –األغلفة  –العمودية 

خطوط االنحناء  :طوح المنحنيات على السـ - انحناء المقطع العمودي  –االتجاه على سـطح  –المقادير األسـاسـية 
  الخطوط الجيوديسية - الخطوط التقاربية –النظم المترافقة  –

  مقدمة فى المعادالت التفاضلية والتكاملية  ٤٣١ريض 
، مجموعة المعادالت التفاضلية، صيغة جوردن المقننة، )طريقة التقريب المتتالى، متباينة جرو نويل(الوجود واألحدية 
  .االستقرار التقاربى والمنتظم، دوال ليبونوف، النظرية االساسية للمعادالت التكاملية لفريدهولم وفولترانظرية االستقرار، 

  التحليل العددى  ٤٤١ريض 
الحل العددى للمعادالت الخطية، معكوس المصفوفة، ايجاد الجذور للمعادالت، توفيق المنحنيات واالستكمال، 

  .يل الفترات، االضطرابات للمعادالت الخطية، طرق تحليل الفتراتالتكامل العددى والتفاضل العددى، تحل
  مقدمة فى بحوث العمليات واالمثلية  ٤٤٢ريض 

  .مقدمة فى البرمجة الخطية، طريقة السمبلكس، الثنائية، نماذج النقل، نماذج الشبكات، مقدمة فى البرمجة غير الخطية
  الفيزياء الرياضية  ٤٥١ريض 

، المعادالت التفاضلية الجزئية، كل )، بيتا، بيسل، الجندر، الجير، هيرميت، فوق الهندسةجاما(الدوال الخاصة 
الطرق التحليلية للرتبة االولى وبعض أنواع الرتبة الثانية تحت شروط غير متجانسة وكذلك شروط متجانسة، 

  .تطبيقات على طريقة فصل المتغيرات
 االحتماالت واالحصاء  ٤٦١ريض 

نظرية النهاية المركزية، دوال المتغير العشوائى، ونظرية العينات العشوائية،  ، دوال توليد العزوم)مراجعة(سية المفاهيم االسا
المتجهات العشوائية وتوزيعاتها، التوزيع الشرطى، التوقع الشرطى، التوزيع الطبيعى المحاكاة باستخدام الحاسب اآللى، 

  .ىالعشوائحصائى، اختبارات الفروض، اإلرتباط واإلنحدار، تحليل التباين ذو المتغيرات المتعددة، التقدير اإل) جاوس(
 

  مقررات الماجستير والدكتوراه االختيارية في الرياضيات الهندسية
  )٤٠١ريض : المتطلب( جبر خطى متقدم ٦٠١ريض 

النظرية الطيفية مع فضاءات الضرب الداخلى، المؤثرات الهيرميتة واالحادية والطبيعية، االسقاطات المتعامدة، 
  .التطبيقات، نظرية شور والصيغة المقننة، تحليل القيم المنفردة مع التطبيقات



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٤٩ قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  )٤١٤ريض : المتطلب(تحليل دالى متقدم ٦١١ريض 
نظرية بناخ وهان، المؤثرات المترافقة، الفضاءات التعاكسية، نظرية الطبقات، متتابعات المؤثرات والدوال، نظرية 

بتة، النظرية الطيفية للمؤثرات الخطية فى الفضاءات المعيارية، المؤثرات الخطية المدمجة على بناخ للنقطة الثا
  .الفضاءات المعيارية

  )٤٣١ريض : المتطلب( المعادالت التفاضلية والفروق المتقدمة ٦٣١ريض
اية والدالية معادالت الفروق، حساب الفروق، معادالت الفروق الخطية، نظرية االستقرار، المعادالت التفاض

  .الوجود واالحدية، نظرية االستقرار، نظرية ستورم، نظرية التذبذب:العادية
  )٤٥١، ريض ٤٣١ريض: المتطلب( المعادالت التفاضلية الجزئية ٦٣٢ريض 

المعادالت التفاضليةالجزئية من الرتبة االولى، المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبة الثانية، معادالت البالس، 
  .معادالت الموجية، معادالت االنتشارال

  )٤٥١ريض  ٤٣١ريض: المتطلب( المعادالت التكاملية ٦٣٣ريض 
معادالت فولترا التكاملية، تعريفات، طرق الحل، حاالت خاصة، معادالت فريدهولم التكاملية، تعريفات، طرق الحل، 

  .اليركن، التقريبات المتتالية، النواة المضمحلةحاالت خاصة، دوال جرين، حل المسائل الحدية، طريقة بيبنوف، طريقة ج
  )٤٤١ريض  ٤٠١ريض: المتطلب( التحليل العددى المتقدم ٦٤١ريض 

مسح للطرق العملية للتحليل العددى للمهندسين والعلميين، السمات الحسابية والنظرية للطرق المباشرة والتكرارية 
التقريب المتتالى، (أنظمة المعادالت غير الخطية لحل أنظمة المعادالت الخطية، الطرق التكرارية لحل 

، )خطية وغير خطية(، المصفوفات المتناثرة، مسائل اقل المربعات )االسترخاء، التدرج المترافق، شبيه نيوتن
  .مسائل القيم المميزة، مسائل االمثلية، مسائل تطبيقية فى مجاالت مختلفة

  ٤٤١ريض : المتطلب(زئيةتحليل عددى للمعادالت التفاضلية الج ٦٤٢ريض 
تصنيف المعادالت التفاضلية الجزئية، الفروق المحدودة  والحسابات الجزئية، االستقرار والتقارب والتوافق، الحدود غير 

الحدود غير  الصيغ الصريحة والضمنية، المعادالت الناقصية،المعادالت الزائدية، المنتظمة، المعادالت المكافئة، 
  .المنتظمة، طريقة العناصر المحدودة فى الفضاء األحادى والثنائى األبعاد، تطبيقات فى مجاالت هندسية مختلفة

 )٤٠١ريض : المتطلب( نظرية و طرق التقريب ٦٤٣ريض 

استخدام تقريب الدوال والبيانات، طريقة تشيبشف للحصول على أدنى العظميات لمسائل التقريب، التمييز والحساب ب
  . النسبي ، اإلنحرافات لمسائل التقريب وموضوعات مرتبطة، مسائل التقريبL1خوارزم ريميه، تقريب مربع و 

 )٤٤٢ريض  ٤٠١ريض: المتطلب( البرامج العددية و الخطية ٦٤٤ريض 

واقصر مقدمة، خوارزم السمبلكس، السمبلكس المراجعة، الثنائية، الحساسية، نماذج النقل، االنسياب االعظم 
مسار، التركيبة، خوارزميات كثيرات الحدود الزمنية، الخوارزم الناقصى، خوارزم كارماركار، طريقة المستوى 

  .القاطع للبرامج العددية، التفريع و التجديد
  )٤٤٢وريض  ٤٤١وريض ٤٠١ريض: المتطلب(البرامج غير الخطية و الديناميكية ٦٤٥ريض 

المحدبة، البحث بالتقسيم، طريقة البحث المباشر، طريقة االنحدار، طريقة التدرج مقدمة، دالة أحادي النزعة، الدالة 
المترافق، طرق شبيه نيوتن، شروط األمثلية، طرق المستوى القاطع، طرق الدوال الجزائية والحاجزية، العالقة بمسائل 
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  الدراسات العلياالئحة 
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٥٠  قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  .يكية، البرمجة الديناميكية المتواصلةادنى العظميات، الطريقة الناقصية، االجراءات الحسابية لمسائل البرمجة الدينام
  )٤٤١ريض : المتطلب( نظرية الفوضى والهندسة الكسورية ٦٥١ريض 

الفركتالت المنتظمة، الفركتالت العشوائية، التشعبية الثنائية فى الخرائط أحادية األبعاد، نظم الفوضى المتقطعة، نظم 
الترددات، أسس ليابونوف، تقديرات األبعاد، الحلول  السالسل الزمنية، طيف: خصائص الفوضى–الفوضى المتصلة 

  .العددية لألنظمة الفوضوية ذات الدرجات الصحيحة، دراسة وعمل برنامج على الحاسب لمحاكاة أحد التطبيقات الحديثة
  )٤٤١ريض : المتطلب( مقدمة فى التفاضل الكسرى وتعليقاته ٦٥٢ريض 

ملية الكسرية، المعادالت التفاضلية الكسرية، دوال متك لفلر مقدمة عن التفاضل الكسرى، المعادالت التكا
ومثيالتها، الحلول العددية للمعادالت التفاضلية ذات الدرجات الكسرية، اإلتزان فى األنظمة الكسرية الدرجة، 
مقدمة عن العنصر الكسرى، استخدام التفاضل الكسرى فى نمذجة بعض التطبيقات، دراسة وعمل برنامج على 

  .سب لمحاكاة أحد التطبيقات الحديثةالحا
  )٤٦١ريض : المتطلب( النظم العشوائية ٦٦١ريض 

مراجعة للمفاهيم األساسية فى اإلحتماالت واإلحصاء، تقارب المتسلسالت العشوائية، القوانين القوية لألعداد 
مقدمة فى العمليات العشوائية، الحركة الكبيرة، المجاميع المركبة والعشوائية، عمليات التفريع، التوزيعات النهائية، 

، عملية بواسون المتجانسة والغير متجانسة، العشوائية البسيطة، متسلسلة ماركوف، عملية ماركوف إلتخاذ القرار
  .عملية التجديد، عملية ماركوف المتصلة زمنيًا، مقدمة إلى الحركة البراونية

  )٤٦١ريض : المتطلب( تصميم وتحليل التجارب ٦٦٢ريض 
التصميم الكامل العشوائية، التصميم : مفاهيم التصميم اإلحصائي والنماذج الخطية، التصميمات األساسية

النماذج الثابتة والعشوائية والمختلطة، تقدير البارامترات : محصور العشوائية، تصميمات المربع الالتيني، النماذج
تخدام وبدون استخدام نظرية المصفوفات، باستخدام نظرية جاوس، ماركوف، توقع متوسط المربعات باس

التصميمات المحصورة غير الكاملة، تجربة المضروب، التفنيـد، الكي المطوى والتصميم المتعامد، طريقة تاجوشي 
  .لتصميم التجارب للمهندسين، تحليل البيانات الصناعية

  تصميم وتحليل الخوارزميات:  ٦٨١ريض 
التقسيم : ذات كفاءة وتحليل تركيبها، بعض طرق تصميم الخوارزميات مثلالطرق األساسية لتصميم خوارزميات 

الخوارزميات تشمل الترتيب، والبحث، معالجة الفئات،  عوالقهر، البرمجة الديناميكية، والخوارزميات النهمه، مواضي
  . ضرب المصفوفات، وخوارزميات المخطوطات

  نظرية اآلليات والبرامج والحساب: ٦٨٢ريض 
لنظرية المختلفة للحساب، أنواع اآلليات وعالقتها بنحوية اللغات الرسمية، اآلليات المحدودة والتعبيرات الطرق ا

  .التنازلية، خواص اللغات الحرةالمنتظمة، خواص الفئات المنتظمة، نحوية النصوص الحرة، اآلليات 
  نظرية الترجمة للغات البرامج: ٦٨٣ريض 

نحوية ومعنى البرامج، اآلليات المحدودة والنحو المنتظم، طرق وبرامج اإلعراب الترجمة الرسمية للغات البرامج، 
  .المختلفة للنصوص الحرة، توليد الشفرات وتحسينها، استخدام تركيب الجمل فى الترجمة
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  المنطق:  ٦٨٤ريض 
قتراحى، نظرية التطوير المبدئي للمنطق االقتراحى والمنطق ذو الرتبة األولى، طريقة دقة التحليل للمنطق اال

هربراتد لعدم الكفاية فى المنطق ذو الرتبة األولى، مبادىء الحقيقة، التفسير، تحقيق الصحة، إمكانية اإلثبات، 
  .الصحة، الكمال، عدم الكمال، اإلمكانية الكاملة والتصفية التخاذ القرار

  نظرية المخطوطات والعد: ٦٨٥ريض 
، الدوال المولدة، عناصر نظرية المخطوطات، تمثيل المصفوفات الطرق العامة للعد، العالقات التكرارية

  .والمخطوطات، تطبيقات نظرية المخطوطات على شبكات النقل، نظرية التوفيق وخوارزميات المخطوطات
  موضوعات مختارة متقدمة ٦٩٠ريض 
  موضوعات متقدمة فى الرياضيات ٦٩٠ريض 
 اإلمتحان الشامل ٧٠٠ ريض

  )٤٤١، ريض ٤٠١ريض : المتطلب( العدديالجبر الخطي  ٧٤١ريض 
الطرق المباشرة للنظم الخطية المتناثرة الكبيرة، تنظيم مسائل أقل المربعات غير السليمة، تحليل الخطأ الخلفي 
للخوارزميات األساسية للمعادالت الخطية، أقل المربعات، تقدير الظرف، الطرق المباشرة المشروطة مسبقًا للنظم 

المصفوفات متضمنًا التحليل الطيفي، صيغة شور، اضطرابات القيم المميزة وهندسة الفضاءات الخطية، نظرية 
، مسألة القيم SVDالضمني المرحل، حساب  QRالجزئية، خوارزم القيمة المميزة، معادلة سيلفستر، خوارزم 

  .المميزة العامة، مقدمة لخوارزميات القيم المميزة الضخمة والشبكات المتعددة
  )٤٤١ريض : المتطلب( الحلول العددية للمعادالت التكاملية ٤٢٧ريض 

، تقريب مؤثرات )خطية وغير خطية(الطرق العددية والتقريبية لحلول معادالت فريد هولم التكاملية من النوع الثاني 
معة، الطرق التكامل والطرق التربيعية، طريقة نالستروم، طريقة اضمحالل النواة، تقريبات المؤثرات المدمجة المج

العددية لمعادالت فولتيرا التكاملية، طرق التجميع، جالركن، العزوم، التقريب االنسيابي للمعادالت التكاملية، 
  .الطرق التكرارية للمعادالت التكاملية الخطية وغير الخطية، مسائل القيم المميزة

  )٦١٦، ريض ١٤٤، ريض ٤١٢ريض : المتطلب( نظرية القياس العشوائية ٧٦١ريض 
بعض المقاييس الخاصة فى الفضاء اإلقليدى ) فئات بوريل، تفاضل جاتوه، رادون نيكوديم(تعريف بنظرية القياس 

، تكامل الدوال القابلة للقياس ونظريات التقارب الخاصة بها ونظرية فوبينى، تكامل )مثل مقياس ليبيسج وهاوسدورف(
  .ريمان وليبيسج، التحليل الدالى للفضاء القياسى

  )٤٦١ريض : المتطلب(المعادالت التفاضلية العشوائية: ٧٦٢ريض 
العمليات العشوائية، االتصال في حس متوسط المربعات، التفاضل في حس متوسط المربعات، حل المعادالت 

  .التفاضلية العشوائية في حس متوسط المربعات
  النمذجة العصبية: ٧٨١ريض 

الطرق األساسية للنمذجة العصبية، عرض لنتائج األبحاث التاريخية والحديثة من منظور األنظمة الديناميكية 
والحسابية، أنواع الخاليا العصبية، الشبكات الخطية المتكيفة، الشبكات العصبية الجاذبة، طرق التنشيط التنافسية، 
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  . االنتشار الخلفي للخطأ، الخرائط ذاتية الترتيب
  )٦٨٢، ريض ٦٨١ريض : المتطلب(نظرية الحساب: ٧٨٢ ريض

النماذج النظرية للحساب، اآلليات الدوارة، الدوال المحسوبة والغير محسوبة، المسائل التى ال يمكن اتخاذ قرار 
  .فيها، تعقيد الحسابات، المسائل غير المرصودة

  )٦٨٣، ريض ٦٨١ريض : المتطلب(تحليل البرامج: ٧٨٣ريض 
االستاتيكى لشفرة المنبع، استخدام المواصفات الرسمية للبرامج، إثبات صحة البرامج بواسطة طرق طرق التحليل 

، المخطوطات االستنادية للبرامج، تدفق البيانات: اإلثبات المبدئي والدالى، بعض طرق تحليل البرامج مثل 
  . وتشريح البرامج

  )٦٨٤ريض : المتطلب( المنطق لحل المسائل: ٧٨٤ريض 
سمي الستخدام المنطق والرياضيات فى بعض االتجاهات األساسية، تمثيل المعرفة، حل المسائل المعقدة، عرض ر 

  .التخطيط واالستدالل للنطاقات جيدة التعريف والغير مؤكدة، بحث فضاء الحالة، تخفيض المسائل، إثبات النظريات
  موضوعات مختارة متقدمة: ٧٩٠ريض 

، التوزيعات اإلحتمالية، التوزيعات متعددة المتغيرات، عمليات عشوائية، سالسل يرات العشوائيةغتحويل بين المت
، جبر خطي، جبر المصفوفات،المتجهات "بواسونية"، عمليات "براونينية"ماركوف، نماذج اإلصطفاف، تحركان 

  .، مبدأ التعامد، األمثلة، تقدير أقل متوسط مربعات"أيجنز"فى الفراغ، قيم ومتجهات 
  

  
  ر الفيزيقا الهندسيةماجستي

  ميكانيكا كالسيكية ٤٠١فيز 
  .معادالت الجرانج وهاملتون للميكانيكا الكالسيكية، مبدأ الفعل األقل، أقواس بواسون، قوانين البقاء، الميكانيكا النسبية

  ميكانيكا الكم ٤٠٣فيز 
  )أو دراسته فى نفس الوقت( ٤٠١فيز : المتطلبات

عدم التأكد، التغير الزمنى ومعادلة شرودنجر، التماثالت وقوانين البقاء، الجسيم الحر،  دالة الموجة والمؤثرات، عالقات
المتذبذب التوافقى، الجهود الثابتة المقطعة، التقريب نصف الكالسيكى، القوى المركزية وكمية الحركة الزاوية، ذرة 

ة، نظريات القلقلة المعتمدة وغير المعتمدة على الحركة المغزلية، ميكانيكا المصفوفات، الجسيمات المتطابق، الهيدروجين
  .الزمن، طرق التغييرات، بعض التطبيقات فى الفيزياء الذرية والجزيئية، االستطارة، مقدمة للحاسبات الكمية

  ))أو دراسته فى نفس الوقت( ٣٤٠فيز : المتطلبات( اإلحصائية الميكانيكا٤٢١فيز
دوال  ،اإلنتروبيا، المجموعات القانونية والقانونية االعظمى يكروسكوبية،لمالمبادئ األساسية، المجموعة القانونية ا

  .أينشتين، تطبيقات، ظواهر االنتقال/ديراك وبوز/التجزئة والديناميكا الحرارية، توزيع بولتزمان، توزيعات فيرمى
  ))أو دراسته فى نفس الوقت( ٤٢١فيز +  ٣٤٠فيز : المتطلبات(فيزياء الجوامد ٤٢٢فيز 
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الشبيكة البللورية، الشبيكة المقلوبة، تعيين التركيب البللوري بواسطة حيود اآلشعة السينية، تصنيف شبيكات برافيه 
و التركيب البللوري، طاقة تماسك البللورة، خواص المرونة للبللورات، اهتزازات البللورة والفونونات، الخواص 

ات الحرة في الفلزات، نظرية الشرائط اإللكترونية للمواد الصلبة، الحرارية للمواد العازلة، نموذج فيرمي لإللكترون
  .الديامغناطيسية والبارامغناطيسية

  لفيزيقا الهندسيةدكتوراه فى اوالماجستير المقررات توصيف 
  

  )٤٠٣فيز : المتطلبات(ميكانيكا الكم المتقدمة ٦٠١فيز 
الزاوية، نظرية االستطارة الرسمية، الجسيمات المتطابقة فضاء هلبرت ونظرية التحويالت، التماثل وكمية الحركة 

  والتكميم الثانى، مصفوفة الكثافة، ميكانيكا الكم النسبية، تكامل المسار
 الفيزياء الرياضية ٦١٠فيز 

تحليل المتجهات والتنسورات، المصفوفات، حل المعادالت التفاضلية كمتسلسلة، نظرية ستيرم ليوفيل، الدوال الخاصة، 
معادالت التفاضلية الجزئية ومسائل الشروط الحدية، التحوالت التكاملية، مقدمة لدوال المتغيرات المركبة، وقدمة لنظرية ال

  .المجموعات
  )٦١٠فيز : المتطلبات( الطرق الرياضية المنقدمة ٦١١فيز 

  .للمتغيرات، االحتماالت واإلحصاءالمجموعات وتمثيالتها، تحليل الكميات الممندة والهندسة التفاضلية، الحساب التحليلى 
  الفيزياء الحسابية ٦١٢فيز 

نمذجة ومحاكاة النظم الفيزيائية، الحل العددى لمسائل القيم االبتدائية والقيم الحدية والقيم المميزة للمعادالت 
تحليل المعطيات، مقدمة التفاضلية العادية والجزئية المتعلقة بالنظم الفيزيائية، الحل العددى للمعادالت التكاملية، 

  .لطرق العنصر المحدود، مقدمة لطرق مونت كارلو
  )٤٢٢فيز : المتطلبات( فيزياء الجوامد التطبيقية ٦٢١فيز 

المواد العازلة والمواد الفيروكهربية، المواد فائقة التوصيل، أشباه الموصالت متعددة البلورات، دوال الجهد 
  .لموضوعات المختارة فى فيزياء المادة المكثفةاألخدودية والشبيكات السامية، بعض ا

 )٤٢٢فيز : المتطلبات(علم المواد٦٢٢فيز 

موضوعات مختارة فى علم المواد مع التركيز على طرق تحليل تحديد خصائص ومعالجة المواد المستخدمة فى 
  .اإلكترونيات الدقيقة والفوتونيات

  )٤٢٢فيز : المتطلبات(إلكترونيات الجوامد ٦٢٣فيز 
مراجعة لفيزياء أشباه الموصالت، الوصلة الثنائية، الترانزيستور ثنائى القطبية، ترانزيستور تأثير المجال والنبائط 
المبنية على أساسه، نبائط إلكترونيات القوى، النبائط الكمية ونبائط اإللكترونات الساخنة، الصمامات الثنائية 

  .فوتونية، الخاليا الشمسيةالفعالة الخاصة بالموجات الدقيقة، النبائط ال
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  )٤٢٢فيز : المتطلبات( اإللكترونيات الضوئية٦٢٤فيز 
امتصاص وانبعاث الضوء فى أشباه الموصالت، الصمامات الثنائية المشعة للضوء، الكواشف الضوئية، دالئل الموجات 

 .ئى، التبديل الكهروضوئيالضوئية، ليزر أشباه الموصالت، المكبرات الضوئية، المشكالت الضوئية، الرابط الضو 

  )٤٢٢فيز : المتطلبات( فيزياء الخاليا الشمسية٦٢٥فيز 
الطاقة الشمسية، مراجعة لقيزياء أشباه الموصالت والوصلة الثنائية، امتصاص وانبعاث الضوء فى أشباه 

الخاليا الشمسية والطاقة الموصالت، العالقة بين التيار والحهد فى الخاليا الشمسية والنماذج الخاصة بها، كفاءة 
المفقودة فيها، الخاليا الشمسية المصنوعة من السيميكون البلورى، خاليا األغشية الرقيقة، الخاليا المتعاقبة، 

  .الخالية العضوية والصبغية، طرق التحليل والقياس الخاصة بالخاليا الشمسية
  )٤٠٣فيز : المتطلبات( البنيويات النانومترية الكمية٦٢٦فيز 
يزياء والتقنيات والتطبيقات الخاصة بالبنيويات النانومترية المصنوعة من المواد شبه الموصلة، األنابيب فال

  .النانومترية الكربونية، اإللكترونيات الجزيئية، مقدمة للحاسبات الكمية
  البالزمونيات٧٦٢فيز 

اد العازلة؛ البالزمونات السطحية المتمركزة بوالريتونات البالزمونات السطحية عند سطوح التقابل بين المعادن والمو 
فى البنيويات النانومترية؛ استثارة وٕابراز البالزمونات السطحية؛ تطبيقات فى توجيه الموجات وتنمية عمليات 

  ).الهوائيات، الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، أجهزة الليزر، الخاليا الشمسية، الكواشف(االنبعاث واالمتصاص 
  )٣٤٠فيز : المتطلبات( الفيزياء الذرية ٣١٦فيز 

ذرة الهيدروجين، اإلشعاع وقواعد االختيار، اتساع خطوط الطيف وتركيبها الدقيق، ظواهر تسيمان وشتارك، مبدأ 
  .باولى، الذرات متعددة اإللكترونات وأطيافها، أشعة إكس، الليزر

  )٣٤٠فيز : المتطلبات( الفيزياء النووية ٢٣٦فيز 
اإلستاتيكية لنواة الذرة، القوى النووية، نماذج النواة، النشاط اإلشعاعى، التفاعالت النووية، كواشف واص خال

  .اإلشعاع، المعجالت، الجسيمات األولية
  )٢٣٦فيز : المتطلبات( المفاعالت النووية٣٦٣فيز 

  .نظرية وتصميم المفاعالت النووية االنشطارية، مفاعالت االندماج النووى
  )٢٣٦فيز : المتطلبات( فيزياء اإلشعاعيةال٤٦٣فيز 

أنواع اإلشعاعات، التفاعل بين اإلشعاع والمادة، كواشف اإلشعاع، التأثيرات البيولوجية لإلشعاعات المؤينة وغير 
  .المؤينة، تطبيقات اإلشعاع

  )٣١٦فيز : المتطلبات( ليل الطيفى التطبيقىحالت٦٤١فيز 
، القياس الضوئية،أجهزة قياس التوزيع الطيفى للضوء،تحليل أطياف رامانالتفاعل بين اإلشعاع والمادة،أجهزة 

  .شعة السينية، تطبيقات الميكروسكوب اإللكترونى، التحليل الكتلى لأليونات الثانويةتحليل أطياف األ
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 البصريات التطبيقية٦٤٣فيز 

بصريات  ،التداخل، اتساق الضوء الموجات الكهرومغناطيسية، البصريات الهندسية، تداخل وحيود الضوء، مقاييس
  .، مقدمة لقياس شدة الضوء، تطبيقات)الهولوجرافى(فورييه، تكوين الصور، الصور المجسمة 

  )٣١٦فيز : المتطلبات( الليزر وتطبيقاته٦٤٤فيز 
النظم الضوئية، الحزم الضوئية الجاوسية، أدلة الموجة وتجاويف الرنين الضوئية، اإلشعاع الذرى، التكبير 

  .التذبذب الليزرى، الخصائص العامة واألنواع األساسية ألجهزة الليزر، ليزر أشباه الموصالت، تطبيقات الليزرو 
  )٦١٠فيز: المتطلبات( ١اإللكتروديناميكا الكالسيكية ٦٥١فيز 

ية مسائل الشروط الحدية في الكهربية الساكنة، معادالت البالس و بواسون، حل مسائل الشوط الحدية في الكهرب
الساكنة باستخدام دوال جرين، تطبيقات في أنظوة اإلحداثيات المختلفة، متعددات األقطاب الكهربية والكهربية 
الساكنة في وجود أوساط عازلة، المغناطيسية الساكنة، المجاالت المتغيرة مع الزمن، معادالت ماكسويل وقوانين 

 .الحفظ الفيويائية، الموجات الكهرومغناطيسية المستوية

  )٦٥١فيز : المتطلبات( ٢اإللكتروديناميكا الكالسيكية ٦٥٢فيز 
الموجات الكهرومغناطيسية المستوية، االنعكاس واالنكسار، دالئل الموجات، تجاويف الرنين، اإلشعاع 
الكهرومغناطيسى، إشعاع عديدات اآلقطاب، اإلشعاع الصادر من الشحنات المتحركة، استطارة الموجات 

ة، النظرية النسبية الخاصة، الميكانيكا النسبية للجسيمات المشحونة والمجال الكهرومغناطيسى، رد الكهرومغناطيسي
  .فعل اإلشعاع، النماذج الكالسيكية للجسيمات المشحونة

  )٦٥١ فيز: المتطلبات( فيزياء البالزما ٦٥٣فيز 
كمائع، الموجات فى البالزما، خواص االنتقال، توليد البالزما، دوال التوزيع واالرتباط، قياسات البالزما، البالزما 

  .اجتواء البالزما، استقرار البالزما
  )٦٥١ فيز: المتطلبات(طرق المعادالت التكاملية في الكهرومغناطيسيات  ٤٦٥فيز 

الثالثةأبعاد  باستخدام المعادالت ذات البعدين أو تمثيل المجاالت -مفاهيم ونظريات أساسية  -تمثيل المجاالت 
 حلال -التكاملية  الحجم معادالت -سطح التكاملية ال معادالت -لمعادالت التكاملية لولم هنظرية فريد -التكاملية 

 مؤثراتتصنيف  -لهياكل الدورية لة يتكاملالالمعادالت  - مشكلة عدم التفرد–العددي للمعادالت التكاملية 
  .الحجملمسائل كبيرة خوارزميات سريعة ل -المعادالت التكاملية 

 الفيزياء الحيوية ٦٦١فيز 

االنتشار فى المادة، االنتشار تحت تأثسر مجال كهربى، االنتشار عبر غشاء الخلية، معادلة نرنست، التعادا 
األيونى عبر غشاء الخلية، انتقال النبضات العصبية عبر الغشاء الخلوى ومحور الخلية العصبية، تركيب 

  .البروتين والحمض النووى
  يويةحالميكانيكا ال ٦٢٦فيز 

  .ديناميكا حركة الجسم وقوة مقاومة المواد، األجهزة التعويضية، المواد الحيوية البديلة



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٥٦  قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  الفيزياء التجريبية ١٧٦فيز 
  .علم البصريات، الفيزياء الذرية، الفيزياء النووية، فيزياء الجوامد، فيزياء الليزر وأشعة إكس: تجارب معملية فى

  القياساتفيزياء  ٢٦٧فيز 
المبادئ األساسية لقياس درجة الحرارة، الضغط، القوة، مستوى السائل، كمية التدفق، نسبة الرطوبة والرقم 
الهيدروجينى، قياس الخواص الكهربية والحرارية والميكانيكية والضوئية للمواد المختلفة، كشف وقياس اإلشعاع 

  .معالجتها النووى، إدخال نتائج القياسات للحاسب واستخدامه فى
  االختبارات غير اإلتالفية ٣٦٧فيز 

المبادئ الفيزيائية ووسائل التطبيق العملى لبعض تقنيات االختبارات غير اإلتالفية مثل المرونة الضوئية، 
  .اختبارات الموجات فوق الصوتية والتصوير باألشعة السينية وأشعة جاما

 معالجة اإلشارات الرقمية فى الفيزياء ٤٦٧فيز 

 ،حتماالت واإلحصاء والضوضاء، اكتساب البيانات الرقمية، تحويل فورييه المنفصل وتطبيقاته فى الفيزياءاال
تحويل فورييه السريع، بعض التحويالت الرياضية األخرى، المرشحات الرقمية، البرامج المستخدمة فى معالجة 

ضغط البيانات، التخلص من الضوضاء اإلشارات الرقمية، تطبيقات فيزيائية مثل معالخة األصوات والصور، 
  .الرقمية وتحسين نتائج القياسات

  )موافقة القائم بالتدريس: المتطلبات( موضوعات مختارة متقدمة ٦٩٠فيز 
دراسة بعض الموضوعات الخاصة المتقدمة التى ال تغطيها المقررات النظامية، ويفضل أن تكون فى مجال 

 .هذا ليس حتمياً متعلق بموضوع رسالة الطالب وٕان كان 

 اإلمتحان الشامل٧٠٠ فيز

 )٦١١، فيز  ٦٠١فيز : المتطلبات( نظرية المجال الكمية ٧٠١فيز 

المعادالت النسبية للموجة، صياغة الجرانج والتماثالت، التكميم القانونى، قواعد فيمان، إعادة التطبيع، مجاالت 
  .يع، الحلول الطوبولوجية للمجال، التماثالت الساميةميلز، الكسر التلقائى للتماثل، مجموعة إعادة التطب/يانج
 )٤٠٣فيز : المتطلبات(الحسابات الكمية والمعلومات الكمية ٧٠٢فيز 

درجة تعقيد الحسابات، البوابات الكمية، الدوائر الكمية، تحويل فورييه الكمى، الخوارزميات الكمية لتحليل األعداد 
حاسبات الكمية، المعلومات والضوضاء الكمية، التصحيح الكمى لآلخطاء، والبحث فى القوائم، التحقيق الفعلى لل
  .اإلنتروبيا ونظرية المعلومات الكمية

  )٦٠١، فيز ٤٢١فيز : المتطلبات( الميكانيكااإلحصائية المتقدمة ٧٢١فيز 
، مصفوفة االعظمىالقانونية والقانونية يكروسكوبية و القانونية المنظرية ليوفيل والفرض اإلرجدى، المجموعات 

ة، مفكوكات درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، نظم فيزمى وبوز الحرة دوال التجزئالكثافة واإلحصائيات الكمية، 
أوذات التفاعالت الضعيفة، السيولة الفائقة، نموذج أيسنج، المغناطيسية، الظواهر الحرجة، مجموعة إعادة 

  .التطبيع، بعض التطبيقات



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٥٧ قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

 )٧٢١، فيز ٦٠١فيز : المتطلبات( األجسام المتعددةنظرية  ٧٢٢ فيز

جرين، دوال جرين للزمن الحقيقى، الطاقة الذاتية /التكميم الثانى،دوال جرين عند الصفر المطلق،دوال ماتسوبارا
فوك، تقريب الطور العشوائى، تقريب بورن من الرتبة الثانية، الغاز اإللكترونى /ومعادلة ديسون، تقريب هارترى

جانس، التفاعالت بين اإللكترون والفونون، ظواعر االنتقال، الخواص الضوئية والمغناطيسية للجوامد، المت
  .التوصيل الفائق، السيولة الفائقة، النظم الميزوسكوبية، تأثير هول الكسرى

 )٦٠١، فيز  ٤٢٢فيز : المتطلبات( فيزياء الجوامد المتقدمة ٧٢٣فيز 

فوك، نظرية دوال الكثافة، الجهد الزائف، حسابات التركيب النطاقى، /ة هارترىتفاعل المادة مع اإلشعاع، نظري
التحوالت اإلشعاعية فى الجوامد، التأثيرات الكولومية واإلكسيتونات، تأثير المجاالت الكهربية والمغناطيسية اإلستاتيكية، 

  .الكهربى فى الجوامد، النظم الميزوسكوبية التفاعل بين اإللكترونات والفونونات، عمليات الستر واالستطارة، االنتقال
 )٦٢٦، فيز  ٦٠١فيز : المتطلبات( االنتقال الكهربى فى البنيويات النانومترية ٧٢٤فيز 

النظم الميزوسكوبية، قيم الطاقة المسموح بها وتأثير المجال المغناطيسى وعمليات االنتقال بالنسبة للنظم الكمية 
التوصيلية المكممة، ظواهر اإللكترون الوحيد فى النقط الكمية، التحديد المكانى المقيدة، الرنين النفقى، 

  .الضعيف،عمومية التغيرات الذاتية فى التوصيلية، االنتقال فى حالة عدم االتزان الحرارى والنبائط النانومترية
 )٦٠١فيز : المتطلبات( البصريات الكمية ٧٤١فيز 

اق، تكميم وٕاحصائيات المجال اإلشعاعى، توليد واضمحالل وتكبير الضوء، التفاعل بين الذرة واإلشعاع، التس
  .الفلوريسية الرنينية واستطارة الضوء، العمليات المؤدية لفقد الطاقة، البصريات الكمية الالخطية

 )١٦٥فيز : المتطلبات( ية الكهرومغناطيسية المتقدمةر النظ ٧٥١فيز 

اهتمامات الطلبة والقائمين بالتدريس، ومن أمثلة الموضوعات التى  يمكن أن تختلف محتويات هذا المقرر حسب
نظرية استطارة الموجات الكهرومغناطيسية، نظرية وتصميم الهوائيات، انتشار الموجات فى : يمكن دراستها

  .إلخ ...األوساط غيراأليسوتروبية، االستشعار عن بعد باستخدام الموجات الدقيقة،
  ومتقدمة  للمفاعالت النوويةطرق عددية  ٧٥٢ فيز 

موضوعات المقرر أيضا تشمل .   الطرق التحليلة والعددية للتنبؤ بأعداد النيوترونات داخل المفاعالت النووية
  . نظرية التكافؤ و نظرية االضطراب، الطرق العقدية ، احتماالت التصادم ، االنتقال النيتروني  الموسوم بالطول 

  )٦٥١ فيز: المتطلبات(غناطيسية في األوساط متعددة الطبقات الموجات الكهروم ٧٥٣فيز 
الطبقات   وسط متعدد على  مستويةموجات الالانعكاس وانكسار  -  حد مستويعلى  مستويةموجات الالانعكاس وانكسار 

تكامالت سمرفلد  - في وجود حد مستوى  يمصدر نقطمسألة حل – يةموجات مستو  ي الي مصدر نقط حليل مجالت - 
وسط القطب الكهربائي العمودي في  مجال - العددية لتكامالت سمرفلد  معالجة ال –تكامالت سمرفلد الحلول التقريبية ل–

  .للخطوط الناقلة ال جرينو دباستخدام الطبقات  لوسط متعدد ال جرينو د -  مؤلف من طبقتين
  )توراه وموافقة القائم بالتدريسالتسجيل لدرجة الدك: المتطلبات( لطلبة الدكتوراه متقدمة اتمختار ٩٠٧فيز 

، ويمكن ٧٠٠و ٦٠٠دراسة بعض الموضوعات الخاصة المتقدمة التى ال تغطيها المقررات النظامية من مستوى 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٥٨  قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  .دراسة هذا المقرر فقط إذا اختلفت محتويات المقررين ٦٩٠للطلبة الذين اجتازوا مقرر فيز 
  

  الميكانيكا الهندسية لماجستيرالتأهيلية المقررات 
  رياضيات تطبيقية ٤٩٣ريض 

تحويالت فور ير والبالس، معادالت تفاضلية جزئية، حلول المسائل ذات الشروط االبتدائية والشروط الحدية في 
  .الفيزيقا الرياضية، الدوال ذات المتغيرات المركبة

  ميكانيكا الموائع ٤٣١ميك 
مية الحركة والطاقة لمائع متحرك، السريان المثالي الخالي من الدوامية السرعة والعجلة، معادالت حفظ الكتلة وك

  .واالنضغاط، تطبيقات على السريان فى المواسير والقنوات المفتوحة وسريان الرشاشات
  ميكانيكا األوساط المتصلة ٤٤١ميك 

دالت االتزان واالتساق تنسور االنفعاالت وتنسور معدل تغير االنفعاالت، معا، جبر التنسور، تنسوراالجهادات
  .للمواد الصلبة، معادالت البقاء لحركة الموائع، عالقات التكوين للمتصالت المرنة والمائعة

  الميكانيكا التحليلية ٥١٤ميك 
مبدأ الشغل االفتراضي، معادالت الجرانج وتطبيقاتها، مبدأ هاميتلون ومعادالت هاميلتون وتطبيقاتها، التحويالت 

  .أقل فعل القانونية، مبدأ
  الديناميكا الحرارية ٤٦١ميك 

الخواص الحرارية، القانون األول والقانون الثاني للديناميكا الحرارية، المخلوطات الغير متفاعلة، انتقال الحرارة 
  .بالتوصيل والحمل واإلشعاع

  ديناميكا كهربية ٤٦٢ميك 
ية، المواد العازلة، موجهات الموجات، معادالت ماكسويل،القوى الكهرومغناطيسية، الموجات الكهرومغناطيس

  .النظرية النسبية الخاصة
  

 مقررات ماجستير الميكانيكا الهندسية
  )٤٩٣ريض: المتطلبات( رياضيات تطبيقية متقدمة ٦٧٢ريض

طريقة  مسائل القيم الذاتية،، المعادالت التفاضلية التكاملية، دوال جرين، )الرجفان(الطرق التقاربية وتقنيات القلقلة 
  .المميزات

  )٤٩٣ريض:المتطلبات( الطرق التغيرية في الميكانيكا ٦٢١ميك
الصياغة التغييرية لمسائل القيم الحدية، طريقة العناصر المحددة، تطبيقات على حركة الجسم ، حساب التغييرات

  . التشوية، االهتزازات واالنسياب ،الجاسئ
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٥٩ قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

  )٤٣١و٤٦٢ميك: باتالمتطل( ديناميكا الموائع المغناطيسية ٦٣١ميك
المعادالت األساسية لحركة مائع موصل للكهربية في وجود مجاالت مغناطيسية، بقاء الكتلة وكمية الحركة 

  .والطاقة، االنسياب الهيدرومغناطسيى للموائع اللزجة وغير القابلة لالنضغاط، موجات الموائع المغناطيسية
  )٤٣١يكم: المتطلبات( ديناميكا الموائع األرضية ٦٣٢ميك

تأثير دوران األرض وانحناء سطحها على حركة مياة البحار والمحيطات، سريان ايكمان جوار سطح البحر 
والسريان الجيوتروفى في أألعماق،التيارات المدفوعة بالرياح والمدفوعة بتغيرات الملوحة والحرارة، سريان الريح في 

  . الطبقات الجوية
  )٤٣١ميك: المتطلبات(انتشار الموجات في الموائع ٦٣٣ميك

أنماط الموجات التي تنتشر في الموائع،النظرية الخطية للموجات المائية، انتقال وتضحل وانعكاس وانكسار وحيود 
  .القوى الناتجة عن الموجات،الموجات الغير خطيةي، رضالموجات،تأثير االحتكاك ودوران األ

  )١٦٤و١٣٤ميك:المتطلبات(تأثير االحتكاك على حركة الموائع ٦٣٤ميك 
السريان الطبقي اللزج، ديناميكا الدوامات، السريان في الطبقات الحدية جوار األسطح المستوية والمنحنية الثابتة 

  .والدوارة، االضطراب والسريان في التطبيقات الحدية االضطرابية، مقاومة االحتكاك الجسم
  )١٤٤ميك : المتطلبات(نظرية األلواح واألسطح القشرية ٦٤١ميك 

معادالت االنحناء األلواح الدائرية والمستطيلة ذات الخواص االورثوتروبيك، نظرية االنحناءات الصغيرة واألغشية 
  .المرنة، تطبيقات على األسطح القشرية والقباب واألوعية المعرضة للضغوط

  )٤٤١ميك: المتطلبات( ميكانيكا األوساط المتصلة المتقدمة ٦٤٢ميك
تصرف ، صرف المرن اللدان للمنشات، نموذج الزنبرك والمكبس في المواد اللزجة المرنةعالقات التكوين، الت

  المواد المسامية تحت تأثير االجهادات
  )٤٤١ميك: المتطلبات( انتشار الموجات في المواد الصلبة ٦٤٣ميك 

األغشية، ، القضبان( ،انعكاس وانتقال الموجات السطحية المرنة،موجات االجهادات في األوساط المتعددة الطبقات
  .تطبيقات) األلواح، الحلقات، ونصف الفراغ

  )٥١٤وميك ٤٩٣ريض: المتطلبات( نظرية االهتزازات ٦٤٤ميك
استجابة النظام، دالة التحويل ومعامالت التأثير، أنساق االهتزاز الطبيعية، رنين التوزيعات الكتلية المتقطعة 

  .والمستمرة، االهتزازات المتضائلة القسرية
  طريقة العنصر المحدود فى ميكانيكا الموائع ٦٤٥ميك

يتم ، عرض سريع للطرق العددية المختلفة، عرض مختصر للطرق الفرعية الثالث لطريقة العنصر المحدود
توضيح الطريقة الفرعية األولى وهى الطريقة المباشرة عن طريق بناء المعادالت الحاكمة للنظام من تلك االجزاء 
المكونة له، بعد ذلك يتم عرض الطريقة الفرعية الثانية وهى الطريقة التغيرية ثم بعد ذلك يتم التطرق للطريقة 

طريقة العنصر المحدود "للبواقى، وأخيرًا يتم عرض سريع لطريقة الثالثة واألكثر عمومية وهى طريقة الوزن النسبى 



 

  جامعة القاهرة
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٦٠  قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية

وفى النهاية يتم التركيز على تطبيقات الطريقة فى ميكانيكا الموائع مع التركيز على تصميم البرامج " الغير متصلة
باستخدام  وتطوير الخوارزمات والتحقق من نتائج البرمجيات، ويتم أيضًا شرح أحد حزم برامج التحليل والتصميم

  .طريقة العناصر المحدودة
  وتطبيقات النظم الزائدية نظرية ٦٤٦ ميك

الكامل   الحل – و انعدام االتصال) الضعيف(الحل المتساهل  مبدأ - )مسار المعلومات(القيم المميزة  طريقة
سريان المرور، الهيكل اإلحصائي ( تطبيقات - الصدمة المعادالت - المقياسية الالخطية الزائديةللمعدالت 
محاكاة السريان الالمنضغط  - طريقة وينو باستخدام الفروق المحدودة - الطرق العددية فائقة الدقة - )لألعمار

تطبيقات علي ديناميكا  - العنصر المحدود الالمتصل - الخورازميات العددية الحافظة للتوازن - متعدد األطوار
 ه الضحلةالغازات و سريان الميا

 ميكانيكا النظم الحيوية  ٦٤٨ميك

لزوجة الهيموجلوبين داخل خليه  –الترسيب على جدران االوعية الدموية  –ضغط الدم اإلنقباضى واإلنبساطى 
اهتزازات  –ميكانيكا طبلة األذن  –الحركة التموجية للمرىء والقولون  –ملء وتفريغ المثانه  –الدم الحمراء 

  .تبادل الغازات فى الرئتين –تنقية الدم فى الكلى  –األحبال الصوتية 
  )٥١٤ميك: المتطلبات( ديناميكا األجسام الجاسئة المتعددة ٦٥١ميك 

كينماتيكا الجسم الجاسئ في الفراغ، هيكل اإلسناد الدوار، معادالت الحركة العامة للجسم الجاسئ، ديناميكا نيوتن 
  .واويلر، حركة ذراع الروبوت

  الميكانيكا التجريبية ٦٦١ميك 
نظرية التماثل، تصميم النماذج الفيزيائية، إعداد البرامج التجربيية لألبحاث، معايرة النماذج، تطبيقات على مقاييس 

  .االنفعال وحركة الموائع وكساء األجسام الصلدة
  ةمختارة  متقدم تموضوعا ٦٩٠ميك 
  اإلمتحان الشامل٧٠٠ميك 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٦١ قسم اهلندسة املعمارية

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
 قسـم الهندسـة المعمـاريـة

  
   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٦٢  قسم اهلندسة املعمارية

  
  :خمس تخصصات رئيسية هى يتضمن  اإلطار العام للدراسات العليا بقسم الهندسة المعمارية

 الدراسات المعمارية  .١
 تكنولوجياالبناء .٢
 البيئي التصميم .٣
  التصميم العمراني وتنمية المجتمعات .٤
 العمراني التخطيط .٥

 . لى التفاصيل الخاصة ببرامج كل تخصص مع توصيف مقرراتهيوترد فيما 
  

  :متطلبات الحصول علي الدرجات
مـن ) ٦٠٠و  ٥٠٠مقـررات تناظر (ساعة معتمدة  ٣٠ عدد الطالبيجب أن يجتاز   :العليا الدراسات  دبلوم -١

فــــي التخصــــص ) ٦٠٠و  ٥٠٠(ســــاعة معتمــــدة علــــي األقــــل كحــــد أدنــــي مــــن المقــــررات مســــتوي  ١٨بينهــــا 
سـاعات  ٦عـن )  ٦٠٠كـود ( على أال يزيد عدد الساعات لمقـررات و  من بينها مقرر المشروع  و المطلوب
  .معتمدة

مــن أكــواد (ســاعة معتمــدة  ١٨ مقــررات تنــاظرالطالــب  يجــب أن يجتــاز : الهندســية العلــوم ماجســتير درجــة - ٢
سـاعة رسـالة  ١٨و  )٦٠٠عـام (فنيـة الكتابـة ال معتمـدة لمقـرر أسـس تسـاعا ٣ باالضافة الى) ٧٠٠و ٦٠٠

ساعة معتمدة  ١٢بينها من و الماجستير، وباقي متطلبات الدراسة التي تحددها الئحة الدراسات العليا بالكلية 
، )المقـررات اإلجباريـة(فـي التخصـص المطلـوب ) ٧٠٠و ٦٠٠(علي األقل كحـد أدنـي مـن المقـررات مسـتوي 

ـــــررات مســـــتوي  ـــــاقي مـــــن المق ـــــاقي التخصصـــــات بالقســـــم ) ٧٠٠و ٦٠٠(والب ـــــي التخصـــــص وب ـــــررات (ف المق
 بتســجيل يســمحو ال  .ةســاعات معتمــد ٦عــن ) ٧٠٠(علــى أال يزيــد عــدد الســاعات لمقــررات  ).االختياريــة
 .الدبلوم فى فيها النجاح سبق مقررات

ســـاعة معتمـــدة  ٣٠+)٧٠٠و ٦٠٠مقـــررات ( ســـاعة معتمـــدة  ١٨يـــدرس الطالـــب  : الفلســـفة دكتـــوراه درجـــة - ٣
من و ساعة معتمدة وباقي متطلبات الدراسة التي تحددها الئحة الدراسات العليا بالكلية  ٤٨بإجمالى ) رسالة(

فـي التخصـص المطلـوب ) ٧٠٠و ٦٠٠(معتمدة علي األقل كحد أدني من المقررات مسـتوي ساعة  ١٢بينها 
فـــــي التخصـــــص المطلـــــوب وبـــــاقي ) ٧٠٠و ٦٠٠(، والبـــــاقي مـــــن المقـــــررات مســـــتوي )المقـــــررات اإلجباريـــــة(

 فــى فيهــا نجاحــه ســبق مقــررات فــى الطالــب يســجل ال انعلــى ).المقــررات االختياريــة(التخصصــات بالقســم 
  .ماجستير تمهيدى



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٦٣ قسم اهلندسة املعمارية

  الدراسات المعمارية  -١
 

 ٥٠٠مواد مستوى  -الدراسات المعمارية ): ١٨(جدول 

  

  
  الكود

  
  أسم المقرر

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤهلة

    شفوي  ١٠٠  ٢٥  ٧٥  ٤  المعماريةالبحوث التطبيقية   ٥٠١عمر 
    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  الحفاظ المعماري  ٥٠٩عمر 
    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  الحاسب اآللي والتصور المعماري  ٥١٢عمر 
    شفوي  ١٠٠  ٢٥  ٧٥   ٤  ستوديو التصميم المعماري المتكامل  ٥١٥عمر 
    شفوي  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٤  ستوديو التصميمات الداخلية واعادة التوظيف  ٥١٦عمر 
    شفوي  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٤  الموقعستوديو التصميم المعماري وتنسيق   ٥١٧عمر 

  ٥٢٠عمر 
ــــــــات ــــــــة ممارســــــــة أخالقي ــــــــب وٕادارة المهن  المكات
  المعمارية

٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣ 
  

            ٢٥  المطروحة الساعات اجمالي   ٥٠٠
                

 

من تخصص اخر أو  ٥٠٠من مقررات مستوى ) ساعة ٣٠(و على الطالب استكمال باقى متطلبات الدبلوم 
من نفس التخصص ٦٠٠مستوى 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٦٤  قسم اهلندسة املعمارية

 ٦٠٠مواد مستوى   - الدراسات المعمارية  ): ١٩(جدول  

 

  
  الكود

  
  أسم المقرر

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤهلة

  ٣ ١٠٠  ٤٠  ٦٠ ٣ الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 

  شفوي ١٠٠  ٢٥  ٧٥ ٤ المشروعات التطبيقية المعمارية ٦٠١عمر 

  شفوي ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٤ مناهج البحث في العمارة والعمران ٦٠٢عمر 

    شفوى  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  قضايا النقد والممارسة   ٦٠٣عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  وفلسفة الجمال نظريات   ٦٠٤عمر 

  ٦٠٥عمر 
 تطبيقــــات - تــــاريخ ونظريــــات الفكــــر المعمــــاري

   بحثية
٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  

  

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  السائدة في العمارةمدخل للنظريات   ٦٠٦عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  والعمران الثقافة   ٦٠٧عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠   ٣  في العمارة اإلنسانية البحوث  ٦٠٨عمر 

  ٦١١عمر 
 فــــــى والممارســــــة للنظرىــــــات الحاكمــــــة المفــــــاهيم
  العمارة

٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  
  

  ٦١٢عمر 
ـــــــــدة كمـــــــــدخل للتصـــــــــميم  ـــــــــة جدي أبعـــــــــاد معماري

  المعماري 
  شفوي  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣

  

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣   الداخلى التصميم فى خاصة دراسات  ٦١٧عمر 
            ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩عمر 

            ٣٣  المتاحة الساعات عدد اجمالي  ٦٠٠



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٦٥ قسم اهلندسة املعمارية

 ٧٠٠مواد مستوى   - الدراسات المعمارية   ): ٢٠(جدول 

  
  الكود

  
  أسم المقرر

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤهلة

            --  اإلمتحان الشامل  

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  المعمارى الفكر نقد  ٧٠٢عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  المعنى في العمارة الخالدة   ٧٠٤عمر 

    شفوي  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣    جديدة معمارية أبعاد نحو  ٧٠٦عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  متقدمة فى الثقافة والبيئة المشيدة  أبحاث  ٧٠٩عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  اتجاهات في النظريات المعمارية   ٧١٠عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  التعبيرية في العمارة  ٧١٢عمر 

    شفوي  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٤  دراسات معمارية موجهة   ٧١٤عمر 

    شفوي  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٤  )حلقات بحث(الدراسات المعمارية المتقدمة   ٧١٦عمر 

            ٢٦  المتاحة الساعات عدد اجمالي  ٧٠٠

            ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩عمر 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٦٦  قسم اهلندسة املعمارية

  تكنولوجيا البناء  -٢
 

 ٥٠٠مواد مستوى  –تكنولوجيا البناء ): ٢١(جدول 

  

  
  الكود

  
  أسم المقرر

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤهلة

    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  تاريخ وفلسفة علوم وتكنولوجيا البناء مبادئ  ٥٢١عمر 

    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  االنهاء وتقنيات التركيباتمواد   ٥٢٢عمر 

    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  أسس الممارسة فى صناعة البناء  ٥٢٤عمر 

    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  المشروعات ادارة  ٥٢٧عمر 
    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  المبانى وترميم صيانة  ٥٣٠عمر 
    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  والتشييد البناء اقتصاديات  ٥٣١عمر 
    شفوي  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٤  تكنولوجيا البناء –التطبيقي  المشروع  ٥٣٣عمر 
    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  المهنية الممارسةواخالقيات  أسس  ٥٣٤عمر 

            ٢٥  اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة  
  

مــن تخصــص اخــر أو  ٥٠٠مــن مقــررات مســتوى ) ســاعة ٣٠(اســتكمال بــاقى متطلبــات الــدبلوم و علــى الطالــب 
 من نفس التخصص ٦٠٠مستوى 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٦٧ قسم اهلندسة املعمارية

  ٦٠٠مواد مستوى  –تكنولوجيا البناء ): ٢٢(جدول 
  

  
  الكود

  
  أسم المقرر

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤهلة

  ٣ ١٠٠  ٤٠  ٦٠ ٣ الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  االنهاء وتقنيات التركيباتمواد تكنولوجيا   ٦٢١عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  إدارة التشييد والبناء   ٦٢٢عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  تكنولوجيا صيانة وترميم المبانى  ٦٢٣عمر 

    شفوى  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  المتقدمةأنظمة المبانى  –دراسات مستقلة   ٦٢٧عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  ٢١تكنولوجيا وعلوم البناء فى القرن   ٦٢٨عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  تاريخ وفلسفة علوم وتكنولوجيا البناء   ٦٢٩ عمر

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  االنهاء المتقدمةمواد تكنولوجيا   ٦٣٠عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  تكنولوجيا وعلوم البناء المتقدمة  ٦٣١عمر 

            ٣٠  المقرارات ساعات عدد اجمالى  ٦٠٠
            ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩عمر 

 
 ٧٠٠مواد مستوى  –تكنولوجيا البناء ): ٢٣(جدول 

 

  
  الكود

  
  أسم المقرر

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤھلة

            --  اإلمتحان الشامل  

    شفوى  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  اقتصاديات البناء والتشييد –دراسات مستقلة   ٧٢٠عمر 

  ٧٢٣ عمر
ـــــاء  –دراســـــات مســـــتقلة   ـــــا البن ـــــوم وتكنولوجي عل

  شفوى  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  المتقدمة
  

  ٧٢٦ عمر
مشــروعات  –دراســات متقدمــة فــى أداء المبــانى 

  تطبيقية
  شفوى  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣

  

            ٩  حةتاالم الساعات عدد اجمالى  ٧٠٠

            ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩عمر 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٦٨  قسم اهلندسة املعمارية

  التصميم البيئى   -٣
 

 ٥٠٠مواد مستوى  –التصميم البيئى ):٢٤(جدول 
  

  
  الكود

  
  أسم المقرر

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤھلة

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  المنشآتالنظم الحرارية وطبيعة   ٥٤١عمر 

الــــتحكم البيئــــي و اســــتراتيجيات كفــــاءة الطاقــــة   ٥٤٣عمر 
  فى المبانى

٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣    

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  العمارة في الطاقة ومحاكاة بناءالنماذج  ٥٤٤عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  الطاقة البديلة والمتجددة في العمارة   ٥٤٦عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  والعمران العمارة في الصوتيات  ٥٤٧عمر 

  ٥٤٨عمر 
االيروديناميكــــــــا المعماريــــــــة لكفــــــــاءة و  التهويــــــــة
  ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  فى المبانى  الطاقة

  

  ٥٥٢عمر 
اإلضـــاءة الطبيعيـــة والصـــناعية لكفـــاءة  تكامـــل

  الطاقة فى المبانى 
٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  

  

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  العمران  أيكولوجيا  ٥٥٨ عمر

            ٢٤  المقرارات ساعات عدد اجمالى  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٦٩ قسم اهلندسة املعمارية

 ٦٠٠مواد مستوى –التصميم البيئى ):٢٥(جدول 
 

  أسم المقرر  الكود
عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤهلة

  ٣ ١٠٠  ٤٠  ٦٠ ٣ الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 

   ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  الطاقة فى المبانىدراسات النظم الحرارية لكفاءة   ٦٤١عمر 

  ٦٤٥عمر 
دراسات التحكم البيئي و استراتيجيات كفاءة الطاقـة 

  فى المبانى 
٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  

  

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  بناء النماذج لمحاكاة الطاقة فى العمارة   ٦٤٦عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  دراسات العمارة الخضراء   ٦٤٨عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  دراسات الطاقة الشمسية في العمارة والعمران   ٦٥٠عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  دراسات الطاقة البديلة والمتجددة   ٦٥١عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  دراسات الصوتيات في العمارة   ٦٥٢عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  دراسات التهوية وااليروديناميكا المعمارية   ٦٥٣عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣ دراسات تصميم االضاءة لكفاءة الطاقة فى المبانى   ٦٥٤عمر 

فــــى  دراســــات تكامــــل الــــنظم البيئيــــة لكفــــاءة الطاقــــة  ٦٥٥عمر 
  المبانى

٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣    

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  دراسات األستدامة و تقييم األثر البيئي   ٦٥٦عمر 

  ٦٥٧عمر 
دراســـات أمـــان المشـــروعات وحمايـــة المنشـــآت مـــن 

  ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  الحريق 
  

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  استدامة تنسيق المواقع البيئي   ٦٥٨عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  البيئي التصميم فى مختارة موضوعات  ٦٠٦٠عمر

            ٤٥  المتاحة المقرارات ساعات عدد اجمالى  ٦٠٠
            ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩عمر 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٧٠  قسم اهلندسة املعمارية

 ٧٠٠مواد مستوى  –التصميم البيئى ):٢٦(جدول 
 

 الكود
  

 أسم المقرر

عدد 
  الساعات
 المعتمدة

  أعمال
 السنة

  تحريري
/  

 شفوي

  إجمالي
 الدرجات

  ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

           --  االمتحان الشامل  
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  مناهج البحث العلمي في البيئة واالستدامة  ٧٤١عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  المستدامبحوث التخطيط والتصميم   ٧٤٢عمر 

  ٧٤٥عمر 
ــــــــنظم الديناميكيــــــــة فــــــــي العمــــــــارة و  بحــــــــوث ال

  ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  ، حلقة دراسيةالتخطيط العمرانى
  

  ٧٤٦عمر 
بحوث الـنظم الحراريـة وطبيعـة المنشـآت، حلقـة 

  دراسية
٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  

  

  ٧٤٧عمر 
حلقــة بحــوث التهويــة الطبيعيــة وااليروديناميكــا، 

  دراسية
٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  

  

  ٧٤٩عمر 
بحوث تكامل االضاءة الطبيعية والصناعية، حلقـة 

  دراسية
٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  

  

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  بحوث الصوتيات في العمارة، حلقة دراسية  ٧٥٠عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  بحوث العمارة الخضراء  ٧٥١عمر 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  البيئي التصميم بحوث في كمية أساليب  ٧٥٢عمر 

            ٢٧  اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة  ٧٠٠
            ٣٠  رسالة الدكتوراه   ٧٩٩عمر

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٧١ قسم اهلندسة املعمارية

  تصميم العمراني وتنمية المجتمعاتال  -٤
  

 ٦٠٠مواد مستوى  –التصميم العمراني وتنمية المجتمعات ): ٢٧(جدول 

  

  
  الكود

  
  أسم المقرر

  الساعاتعدد 
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤهلة

  ٣ ١٠٠  ٤٠  ٦٠ ٣ الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  نظريات و تطبيقات التصميم العمراني   ٦٦١عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  اإلسكان والتنميةبحوث   ٦٦٢عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣   تصميم المجتمعات بحوث  ٦٦٣عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  عمارة وتنسيق األراضيدراسات   ٦٦٥عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  العمرانيالحفاظ بحوث   ٦٦٦عمر 

  ٦٦٧عمر 
فــى ة جتماعيـاالو  ةقتصــاديبحـوث الدراسـات اال

   ىعمرانالتصميم ال
٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣    

    شفوي  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  و التنمية العمرانيةالدراسات  أبحاث في  ٦٦٨عمر 
    شفوي  ١٠٠  ٣٠  ٧٠  ٣  في العمرانمداخل البحث   ٦٦٩عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  المدينة المصرية  ٦٧٠عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  جماليات العمران   ٦٧١عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  الجديدةالسكنية  المجتمعاتتنمية   ٦٧٣عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  فى التصميم العمراني والمحاكاه النمذجة  ٦٧٤عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  المجتمعات تنمية بحوث  ٦٧٥ عمر

            ٤٢  اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة  ٦٠٠
            ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩عمر 
  
  
  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٧٢  قسم اهلندسة املعمارية

 ٧٠٠ مواد مستوى  –التصميم العمراني وتنمية المجتمعات ): ٢٨(جدول 

    

  
 الكود

  
 أسم المقرر

عدد 
  الساعات
 المعتمدة

  أعمال
 السنة

  تحريري
/  

 شفوي

  إجمالي
 الدرجات

  ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

           --  اإلمتحان الشامل  
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  المدن المستدامةتصميم   ٧٦١عمر 

  ٧٦٢عمر 
وتنميــــــة عمــــــران المنــــــاطق الســــــكنية  إدارة 
  حلقة دراسيةـ

٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣    

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  عمران المناطق ذات القيمة  ٧٦٣عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  تنسيق المواقعادارة وصيانة   ٧٦٤عمر 
    شفوي  ١٠٠  ٢٥  ٧٥  ٣  مناهج البحث العلمي في العمران  ٧٦٥عمر 

ــــــــي    ٧٦٦عمر  حلقــــــــة (التشــــــــكيل والتصــــــــميم العمران
  )دراسية

    شفوي  ١٠٠  ٢٥  ٧٥  ٣

    شفوي  ١٠٠  ٢٥  ٧٥  ٣  )حلقة دراسية(التنمية العمرانية    ٧٦٨عمر 
    شفوي  ١٠٠  ٢٥  ٧٥  ٣  العمران مورفولوحية تطور   ٧٧١ عمر
    شفوي  ١٠٠  ٢٥  ٧٥  ٣  رؤي مستقبليه -الدراسات العمرانية    ٧٧٢عمر
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  دراسية حلقة - العمرانية النظم  ٧٧٣ عمر

            ٣٠  اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة  ٧٠٠
            ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩عمر 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٧٣ قسم اهلندسة املعمارية

  التخطيط العمراني  -٥
  

  ٥٠٠مواد مستوى  –التخطيط العمراني ): ٢٩(جدول 
  

  
  الكود

  
  أسم المقرر

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤهلة

    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  )تخطيط عمراني(نظم المعلومات الجغرافية   ٥٨٣عمر 
    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  وتأثيث الفراغ التشجير  ٥٨٤عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  الفراغ تشكيل  ٥٠٨٤ عمر
    ٣  ١٠٠    ٤٠  ٦٠  ٣  * تنمية والتخطيط العمرانيمدخل لل  ٥٨٩ عمر

    ٣  ١٠٠    ٦٠  ٤٠  ٣  *  لتنمية والتخطيط اإلقليميمدخل ل  ٥٩٠عمر 
    ٣  ١٠٠    ٦٠  ٦٠  ٣  *العمراني   نظريات التخطيطمدخل ل  ٥٩١عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  الحضريالدراسات السكانية واالجتماع   ٥٩٤عمر 
    شفوي  ١٠٠    ٢٥  ٧٥  ٤  التخطيط العمراني–المشروع التطبيقي   ٥٩٦عمر 

            ٢٥  اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة  ٥٠٠
  

   مقررات إجبارية يلزم دراستها ضمن حزمة مقررات التخصص* 
من تخصص اخر أو  ٥٠٠مستوى من مقررات ) ساعة ٣٠(و على الطالب استكمال باقى متطلبات الدبلوم 

  من نفس التخصص ٦٠٠مستوى 
  

    



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٧٤  قسم اهلندسة املعمارية

   ٦٠٠ مواد مستوى  –التخطيط العمراني ): ٣٠(جدول 
 

  
  الكود

  
  أسم المقرر

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤهلة

  ٣ ١٠٠  ٤٠  ٦٠ ٣ الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  دراسات المخطط التنفيذي والتفصيلي  ٦٨١عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  وتأثيت الفراغتنسيق الموقع و  دراسات  ٦٨٢عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  بحوث القوانين و التشريعات  ٦٨٣عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  بحوث الدراسات البصرية للمدينة  ٦٨٤عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  الطرق  والنقل والمرور شبكات  ٦٨٥عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  البنية األساسيةشبكات   ٦٨٦عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  العمران ابحوث جغرافي  ٦٨٧عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  االقتصاد العمرانيبحوث   ٦٨٨عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  وسائل التحليل في التخطيط بحوث  ٦٩٠عمر 

  ٦٩١عمر 
تخطــــــيط (بحــــــوث نظــــــم المعلومــــــات الجغرافيــــــة 

  )عمراني
٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣    

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  *بحوث التخطيط والتنسيق العمرانى للمواقع   ٦٩٢عمر 
    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  *بحوث التنمية والتخطيط العمرانى    ٦٩٣عمر 

  ٦٩٤عمر 
 مؤهـلمقـرر (ة المستدامة بحوث التنمية العمراني

  ) ٦٩٣ عمر
٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣    

    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  *التخطيط اإلقليمي   نظرياتبحوث   ٦٩٥عمر 

  ٦٩٦عمر 
 االقليمــى والتخطــيط التنميــة وتطبيقــات سياســات 
    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  )٦٩٥مقرر مؤهل عمر (

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  بحوث نظريات التخطيط العمراني   ٦٩٧عمر
    شفوي  ١٠٠    ٢٥  ٧٥  ٤  البحوث و الدراسات التخطيطية   ٦٩٨عمر

            ٥٥  المقرارات المتاحةاجمالى عدد ساعات   ٦٠٠
            ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩عمر 
  للماجستير إجبارية مقررات* 
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٧٥ قسم اهلندسة املعمارية

  
    ٧٠٠مواد مستوى  –التخطيط العمراني ): ٣١(جدول 

 

  
  الكود

  
  أسم المقرر

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

  أعمال
  السنة

  تحريري
/  

  شفوي

  إجمالي
  الدرجات

  ساعات
  امتحان

المقررات 
  المؤهلة

           --  اإلمتحان الشامل  
    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  بحوث التنمية العمرانية    ٧٨١عمر 
    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  التنمية اإلقليمية  بحوث   ٧٨٢عمر 

  ٧٨٣عمر 
 المســتدام بحــوث التخطــيط والتنســيق العمرانــي

    ٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣  )٦٩٢مقرر مؤهل عمر (  للمواقع

  ٧٨٤عمر 
العمرانــى   التخطــيط  نظريــات المعاصــرة فــىال
  )٦٩٧مقرر مؤهل عمر (

٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣    

  ٧٨٥عمر 
مقـرر مؤهـل (الشـاملة التنمية العمرانية بحوث 
  )٧٨١عمر 

٣  ١٠٠  ٤٠  ٦٠  ٣    

    ٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣  التنمية اإلقليمية  وسياسات نظريات  ٧٨٦عمر

  ٧٨٧عمر
المســـــتدامة البحـــــوث والدراســـــات التخطيطيـــــة  
  )٦٩٨مقرر مؤهل عمر (

    شفوي  ١٠٠  ٢٥  ٧٥  ٤

  ٧٨٨عمر 
 السـكان فـى واألنتشـار التركز وبحوث دراسات
  األقتصادية واألنشطة

٣  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٣    

            ٢٥  اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة  ٧٠٠
            ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩عمر 
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٧٦  قسم اهلندسة املعمارية

  محتوي المقررات
   الدراسات المعمارية - ١

 البحوث التطبيقية المعمارية ٥٠١عمر 

وأســتعراض المفــاهيم واألســس ومنــاهج البحــوث يهــدف المقــرر الــى بلــورة العمــل البحثــى التطبيقــى بأســلوب علمــى 
ة فــي النــدوات العلميــأيضــا و  الجماعيــةو المناقشــات والعــروض  ورش العمــلالعمــل الجمــاعي و  مــن خــالل التطبيقيــة

 .مجال العمارة والتخصصات المختلفة المرتبطة بالتصميم المعماري

  الحفاظ المعماري ٠٩٥عمر
ويتضـمن المقـرر أسـس  ،والتاريخيـةذات القيمـة التراثيـة لمبـانى لتوظيـف الٕاعـادة يقدم المقرر مـداخل الحفـاظ و االحيـاء و 

واتجاهات اعادة التوظيف فـي ظـل المحـددات التاريخيـة والتنظيميـة والتشـريعية واالقتصـادية والتكنولوجيـة وغيرهـا، وذلـك 
   . مشاريع اإلحياء األسس في أبحاث وتمارين ودراسة الحالة يقدمها الطالب لنماذج مختارة منمن خالل تطبيق هذه 

  الحاسب اآللى والتصور المعماري ٥١٢عمر 
يعــرض المقــرر أســاليب االظهــار والتعبيــر المعمــاري التقليديــة ثــم يتنــاول االســاليب المتطــورة بأســتخدام الحاســب اآللــي 

  الحاسب اآللي والواقع االفتراضي كأساسيات لالطر المعاصرة في ممارسة المهنة ويقدم مفاهيم ومبادئ تطبيقات
  المتكامل التصميم المعمارى ستوديو ٥١٥عمر 

 لعمليـــاتواالســـس المتكاملـــة التصـــميم المعمـــارى األطـــر  مـــن خـــالل العمـــل التطبيقـــي فـــى أســـتوديو المقـــرريعـــرض 
 القتصــادية والبيئيــة وغيرهــا  التــى تواجــه المعمــاريين المعاصــرينالتصــميم ويتنــاول التحــديات الثقافيــة واالجتماعيــة وا

اشــكاليات البيئــة والعمــران  ، و يتنــاولومعــايير تقيــيم المشــروعاتالمعمــاري  وتــؤثر علــى صــياغة أهــداف التصــميم
  .تحليل المشروعات وعمليات التصميم من خالل والموارد
  ستوديو التصميمات الداخلية واعادة التوظيف ٥١٦عمر 

الـداخلى أسـس ومبـادئ التصـميم المعمـاري بوجـه عـام  التصـميم مـن خـالل العمـل التطبيقـي فـى أسـتوديو المقرريعرض 
ة ويركز على عمليات التصميم وطـرح يمعايير التصميموالتصميم الداخلي واعادة التوظيف على وجه خاص، ويتناول ال

مفــاهيم ويتنـاول واالجتماعيـة والسياسـية واالقتصــادية،  عـادة توظيــف المشـروعات فـى اطــار المحـددات الثقافيــةالحلـول ال
  .معمارية معاصرة لمشروعاتحالة  تحليل وتقييم دراسة من خالل التصميم الداخلى

  ستوديو التصميم المعماري وتنسق المواقع ٥١٧ عمر
المــدخل المتكامــل لعمليــات التصــميم المعمــارى  التصــميم مــن خــالل العمــل التطبيقــي فــى أســتوديو المقــرريعــرض 

وتنســيق المواقــع مــع مراعــاة المحــددات التصــميمية  للبيئــة المحيطــة والظــروف المناخيــة وظــروف الموقــع والمعــايير 
االقتصــادية ومحــددات التشــكيل المعمــاري وغيرهــا، ويتنــاول المقــرر بالنقــد والتحليــل نمــاذج لمشــاريع عالميــة ومحليــة 

  . ز على طرح الحلول المتكاملة لعمليات التصميم وتنسيق المواقعمتميزة، ويرك
  و إدارة المكاتب المعمارية خالقيات ممارسة الهنةأ ٥٢٠عمر 

يقدم المقرر المبادئ األساسية ألخالقيات ممارسة المهنة ويعرف الطالب بالنماذج المتعارف عليها والتي تحكم العالقة بـين 
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٧٧ قسم اهلندسة املعمارية

والمسـئوليات لضـبط   ور المنظمات الدولية والمحلية في تطوير ومتابعـة األسـس التنظيميـةالمعماري والعميل، ويستعرض د
  العالقة بين المعماري الممارس والعميل ويقوم الطالب بتطبيق دراسات حالة ألمثلة عديدة من خالل تمارين وأوراق بحثية 

  )٦٠٠كود (مقررات مستوى الماجستير 
  الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 

 الكتابــة التزويــر، ، اآلراء انتحــال العلمــى، الســلوك  :الفنيــة الكتابــة فــي األخالقيــة مقدمــة عــن االعتبــارات) أ(

إدخــال مفهــوم  ،المحوريــة الفكــرة :الكتابــة منظومــة )ب( ،الفكريــة الملكيــة واحتــرام القانونيــة المتخفيــة، الجوانــب
 طــرق. الفكــرة شــرح تحديــد الفكــرة الرئيســية طــرق: والمــؤثرةالفعالــة  كتابــة الفقــرات )ج(، الجــودة فــى عمليــة الكتابــة

ـــة الفقـــرات ـــواع الفقـــرات. بداي ـــة الجمـــل الفعالـــة )د(، أن ـــة، تماســـك : كتاب ـــوة فـــي الجملـــة اإلنجليزي ـــاطق الق عناصـــر ومن
 المقدمـــة، ، الخالصـــة :الكتابـــة أجـــزاء) ه(، الجملـــة، أســـاليب التنـــوع، االختصـــار، حســـن اختيـــار الكلمـــات

 المراجــع، المرفقــات، العنــاوين و كتابــة :متنوعــة موضــوعات )و(،  اليب تلخــيص المــادة العلمــيأســ،  الملخــص

 التــدوين أســاليب التفــاكر،: والتخطــيط للكتابــة اإلعــداد )ح(، األســلوب أخطــاء ) ز(.والجــداول والمرفقــات األشــكال

 البحثيـــة، المقـــاالت، المشـــروعات: علـــى أمثلـــة مـــن المقـــاالت العلميـــة عمليـــة تطبيقـــات) ط( .المحتـــوى وتنظـــيم

  .العلمية والرسائل
  المشروعات التطبيقية المعمارية ٦٠١عمر 

يطرح المقرر المناهج العلمية لتحليل المشروعات المعمارية المتعددة األوجه ذات األبعاد المعمارية والعمرانية والمجتمعية 
المحلى المعاصر ويركـز المقـرر علـى دراسـة المحـددات  المتداخلة من خالل تناول أمثلة لمشروعات معمارية من الواقع

ـــول التـــى تحقـــق  ـــراح الحل ـــدائل التصـــميمية المختلفـــة وتقييمهـــا واقت ـــار بـــين الب التصـــميمية والوصـــول إلـــى معـــايير اإلختي
  مناهج البحث في العمارة والعمران  ٦٠٢عمر .المتطلبات البيئية والثقافية والبصرية واالقتصادية المناسبة

أســاليب وطــرق  الــى منــاهج وأســس البحــث العلمــى الكمــى و النــوعى  فــى الدراســات المعماريــة ويتعــرض المقــرر الــى 
التطبيـــق البحثيـــة المختلفـــة فـــى هـــذا المجـــال التـــى تعطـــى كيفيـــة وضـــع الهياكـــل البحثيـــة و مكوناتهـــا ووضـــع الفرضـــيات 

واجراء التطبيقات و القياس مع التركيـز   ،الفرضيات ةوصياغتها وأساليب األختبار والقياس واالستبيان واختبار مصداقي
  .على كيفية التعامل مع مجاالت الدراسة النوعية الخاصة بالتشكيل  والجماليات والتصميم المعمارى

  قضايا النقد والممارسة   ٦٠٣عمر 
 - الكتابــة النقديــة - النقديــة القــراءة - التفكيــر النقــدي: يهــدف هــذا المقــرر إلــى تطــوير القــدرات النقديــة والمعرفيــة للطالــب

: وذلــك مــن خــالل ورش عمــل وحلقــات نقــاش لنمــاذج مــن الممارســة المعماريــة والقضــايا محــل االهتمــام التصــوير النقــدي
ورشــة . ١: ويشــمل المقــرر أربعــة وحــدات رئيســية كالتــالى.  وغيرهــا - الســينما - الفــن - التــاريخ - التكنولوجيــا - مثـل البيئــة

. ٣خلفيــة نظريــة عــن النقــد المعمــاري؛ مفهومــه ومســتوياته ومنهجيتــه ومذاهبــه . ٢اقشــة ســقراط عمــل للتفكيــر النقــدي ومن
ممارسة نقدية من خالل كتابة مقال نقدي ذو صـلة بالقضـية محـل . ٤ورشة عمل لتنمية مهارات القراءة والكتابة النقدية 

ك بهــدف رفــع الــوعي المجتمعــي وتبــادل التنــاول وينتهــي المقــرر بتنظــيم نــدوة ، حلقــة نقــاش ، معــرض ، نشــر كتــاب وذلــ
   .االفكار مع االكاديميين والنقاد من مجاالت أخرى
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٧٨  قسم اهلندسة املعمارية

  ) ٢(نظـريات وفلسفـة الجمـال  ٦٠٤عمر 
يتناول المقرر التعريف بعلم الجمال ونظريات وفلسفة الجمال ويناقش عالقته بمجال العمارة كما يستعرض مبادئ نظرية 

ويستعرض المقرر قيم الحكم الجمالى للمضمون والمعنى والرمز . معمارية محلية وعالمية الجمال وتطبيقاتها على أمثلة 
ويتناول أساليب التحليل والتقييم الخاصة بنظرية الجمال ويـدرب الطالـب علـى تطبيقاتهـا مـن خـالل ورش عمـل وحلقـات 

   .نقاش دراسية
   تطبيقات بحثية - تاريخ ونظريات الفكر المعماري  ٦٠٥عمر 
المقرر الى إستقراء تاريخ الفكر المعمـارى فـى إطـار المحتـوى األشـمل للمجتمعـات ويركـز المقـرر علـى إتجاهـات  يهدف

تطــور   وتحــوالت الفكــر المعمــاري وفلســفته ويوظفهــا  كأســاس وخلفيــة  لعــدد مــن البحــوث والدراســات وثيقــة الصــلة بتــاريخ
يــتم إعــدادها وبلورتهــا وعرضــها فــى ورش عمــل التــى و نظريــات الفكــر المعمــارى مــن خــالل العمــل المكتبــى والميــدانى 

  .وحلقات دراسية
   مدخل للنظريات السائدة فى العمارة  ٦٠٦عمر 

تطرح هذه الوحدة إطارًا نظريًا لتصنيف وفهم النظريات والتوجهات المعماريـة علـى اخـتالف انواعهـا ممـا يمكـن مـن 
ويــتم اختبــار هــذا االطــار . التصــميم أو فــي النقــد والتحليــلســهولة اســتيعابها واســتخدامها ســواء فــي البحــث او فــي 

  .من النظريات السائدة ومناقشتها في حلقات بحثية ى نماذجبتطبيقه عل
  الثقافة والعمران  ٦٠٧عمر 

يقــدم المقــرر مفــاهيم  الثقافــة ومــداخلها ويتنــاول عالقتهــا التبادليــة مــع البيئــة المعماريــة والعمرانيــة مــن خــالل منظــور 
ـــافى ـــم الـــنفس ، واالنثروبولـــوجي ، واألدب المعاصـــر،  ثق ـــوم االنســـان ، واإلجتمـــاع ، وعل ـــاريخي فـــى مجـــاالت عل ت

والفنــــون الرفيعــــة، ويعــــرض العالقــــة بــــين الثقافــــة والعمــــارة مــــن خــــالل الدراســــات المقارنــــة بــــين الثقافــــات المختلفــــة 
  .وانعكاساتها على النتاج المعماري والعمراني

   يـة في العمارةالبحوث اإلنسان ٦٠٨عمر 
يقـــدم المقـــرر رؤيـــة متعمقـــة لمواضـــيع  العلـــوم اإلنســـانية فـــي مجـــال العمـــارة  والعمـــران ويتنـــاول أهـــم المـــداخل الفكريـــة 

ــتم تطبيــق منــاهج  .والنظريــات المتعلقــة بالعالقــة التبادليــة بــين البيئــة المشــيدة والعلــوم اإلنســانية ومجاالتهــا المختلفــة وي
البحث ودراسات العلـوم اإلنسـانية فـى مجـال العمـارة والعمـران مـن خـالل تـدريب الطـالب علـى أسـاليب وتقنيـات قيـاس 
ــًا علــى  تفاعــل االنســان مــع البيئــة المشــيدة، وقــراءة، وتســجيل، وٕاســتقراء الســلوك فــي الفــراغ المعمــاري والعمرانــي تطبيق

يــتم إعــدادها وبلورتهــا وعرضــها فــى ورش عمــل وحلقــات  التــىو  ماريــة وعمرانيــة ،أبحــاث ميدانيــة فــي بيئــات محليــة مع
 .دراسية

   الحاكمة للنظرىات والممارسة فى العمارة المفاهيم ٦١١عمر 
تهــدف هــذه الوحــدة إلــى التعريــف بــالمفهوم الحــاكم كإطــار مرجعــى للفكــر والممارســة فــى حقبــة مــا وأيضــا كآليــات 

بعالقة المفاهيم األساسية الحاكمة للفكر والعمل المعمـارى بالمفـاهيم  الفكريـة والثقافيـة للتحول والتغيير مع التعريف 
للحقبة بصفة عامة ومـن خـالل هـذا اإلطـار يـتم دراسـة رؤيـة  التحـول العـالمى فـي تتـابع زمنـي مـن   التقليديـة إلـى 

  .التحول إلى العولمةالحداثة وما بعدها وصوال إلى التوجهات النظرية والفكرية المعاصرة فى إطار 
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٧٩ قسم اهلندسة املعمارية

  )١( ابعاد معمارية جديدة كمدخل للتصميم المعمارى  ٦١٢عمر 
المقــرر المفــاهيم الجديــدة فــى العمــارة و يطــرح مــداخل فلســفية جديــدة للعمــارة مــن خــالل عــرض النظريــات و  يتنــاول

المفاهيم الجديدة للفـراغ المعمـارى، االبعـاد الفراغيـة الجديـدة، مفهـوم : التيارت الفكرية الحديثة و المستقبلية من بينها
رفـض  مـن التوجهـات المعيشـية الجديـدة مثـلالـدروس المسـتفادة الطاقة الجديدة، التفكير الرائد و الـنقالت الفكريـة و 

 . الحدود و المحددات و شكل الزمن والتحكم فيه و المعمارى كالعب مبدع

   دراسات خاصة فى التصميم الداخلى ٦١٧عمر 
يعــرض المقــرر للدراســات المتخصصــة المرتبطــة بمجــاالت البحــث فــي التصــميم الــداخلى و بمــا يعكــس االهتمامــات 

    البحثية للطالب ويوفر المقرر المجال لتطوير الموضوعات الجديدة وتقييمها من خالل حلقات البحث والمناقشة
  )الدراسات المعمارية( رسالة الماجستير ٦٩٩عمر 

  
  )٧٠٠كود (مقررات مستوى الدكتوراه 

   نقد الفكر المعمارى ٧٠٢عمر 
خالل تعرضه لنماذج من الممارسة المعمارية على المسـتويات يهدف المقرر الي تطوير قدرات الطالب النقدية من 

يهـتم المقـرر بالتنـاول النقـدي لقضـايا الفكـر .و. العالمية واإلقليمية والمحلية مع ربطهـا بـالتحوالت الفكريـة والتنظيريـة
فـي العمـارة،  والتنظير في العمارة، ويتناول الموضـوعات المتعلقـة بـأدوات ومنهجيـات ومعـايير نقـد الفكـر والنظريـات

ـــي،  ـــد النظريـــات والفكـــر المعمـــاري علـــى المســـتوى المحل ـــرؤى العالميـــة والمحليـــة علـــى العمـــارة، قيـــاس تأيي تـــأثير ال
  .اإلقليمي، العالمي وغيرها

 المعنى في العمارة الخالدة ٧٠٤عمر 

عامــة و العمــارة الكامنــة فــى أشــكال روائــع العمــارة التاريخيــة  و الرمــوز تتنــاول هــذه الوحــدة تطــور النوايــا و المعــانى
التــى   موجهــةو يــتم ذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن المحاضــرات و التمــارين ال. التاريخيــة المصــرية القديمــة خاصــة

  ). على مستويى األفكار األولية و المحورية(و آخر رأسيا ) زمنيالسلسل يركز على الت(تتناول منهجا أفقيا 
  ابعاد معمارية جديدة نحو  ٠٦٧عمر 

يناقش المقرر الدور الجديد للمعمارى كالعب رئيسى ومبدع فى عملية التصميم المعمارى ويتعرض للتحديات التى 
  .يواجهها لبلورة الفكر الرائد و لتشكيل الفراغ اللحظى ويتم ذلك من خالل ورش عمل وحلقات نقاش

   )حلقات بحث(  المشيدة أبحاث متقدمة فى الثقافة والبيئة ٧٠٩عمر 
يتنــاول المقــرر قضــايا الثقافــة وعالقتهــا التبادليــة بالنتــاج المعمــاري والعمرانــي  و يوظفهــا كأســاس وخلفيــة لعــدد مــن 
البحوث والدراسات التطبيقية والميدانية من خالل أبحاث مقارنة بين الثقافـات المحليـة واالقليميـة والتـي يـتم إعـدادها 

  .ورش عمل وحلقات نقاش دراسيةوبلورتها وعرضها فى 
  اتجاهات فى النظريات المعمارية  ٧١٠عمر
ويســتعرض التجــارب  األفكــار النظريــة و الفلســفية الكامنــة و المؤسســة إلتجاهــات العمــارة المعاصــرةالمقــرر  يطــرح

و ذلك من  والفكريةالنظريات المعمارية ويتناولها بالتحليل والنقد ويرجعها الى أصولها الفلسفية من خالل المعمارية 
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٨٠  قسم اهلندسة املعمارية

  .خالل مجموعة من المحاضرات و األبحاث القصيرة و القراءات الموجهة
  التعبيرية فى العمارة  ٧١٢عمر 

ليات تطبيق هـذا المفهـوم فـى آ، ويستعرض يوالثقاف ييتناول المقرر مفهوم العمارة كأداة للتعبير المجتمعى والسياس
  .منطلق توفيق المعانى مع االهداف والغايات فى عملية التصميمالتصميم المعمارى ويناقش المقرر من هذا ال

  التأثير الوجداني للعمارة ٧١٣عمر 

يقوم المقـرر باسـتطالع مجموعـة مـن القـوانين الحاكمـة للـنظم التشـكيلية المرتيطـة بالنتـاج االنسـانى والطبيعـى والتـى 
وق بــين االدراك الوجــدانى والمعرفــى والتخيلــى، ثبــت علميــا عالقتهــا باثــارة الوجــدان االنســانى ويعــرف المقــرر الفــر 

 .ويطرح مقياسا مركبا لرصد المردود الوجدانى للمبانى والتعقيد فى المبانى واالشياء التى تثير الوجدان

  دراسات معمارية موجهة  ٧١٤عمر
  .   يقوم المقرر على اعداد مواضيع بحثية محددة موجهة من احد اعضاء هيئة التدريس و الطالب المشاركين

  )حلقات بحث(الدراسات المعمارية المتقدمة  ٧١٦عمر 
يوفر المقرر حلقـات بحثيـة لمناقشـة ابحـاث الـدكتوراة الجاريـة مـن البـاحثين واعضـاء مـن لجـان االشـراف االكـاديمى 

توصــلوا اليــه فــى مجــال االنشــطة البحثيــة الخاصــة بهــم وعــرض نمــاذج متميــزة وتقييمهــا مــن نخبــة مــن لمناقشــة مــا 
  .اعضاء هيئة التدريس

  )الدراسات المعمارية( رسالة الدكتوراه ٧٩٩عمر 
  
  تكنولوجيا البناء - ٢

  تاريخ وفلسفة علوم وتكنولوجيا البناء مبادئ : ٥٢١عمر 
  .البناء التقليديه و التطور التاريخي لمواد البناءيتركز محتوي الماده علي تاريخ طرق 

  مواد االنهاء وتقنيات التركيبات :٥٢٢عمر 
مـن حيـث الكفـاءه  البنـاء مـواد باختيـار  وعالقتهـا المبنيـة للبيئـة الماديـة األساسـية المبـادئ فهـم مـن الطـالب تمكـين

  وكيفيه اإلختيار و طرق التركيب
  ادارة المشروعات :٥٢٧عمر 
. المقررعلىاستخدامالمبادئاالساســــــــية واألدواتوالتقنياتوعملياتالتنفيــــــــذواإلنجاز إلدارةوتنفيــــــــذ المشاريعالهندســــــــية  يركــــــــز

و جـــداول ) CPM(ويرتبطــالمقرر كــذلك بأساليبإدارةالمشــاريعواتخاذ القــرار، واساســيات عمــل بــرامج المســار الحــرج 
معـدات،وذلك مـن خـالل التركيـز علـى المفاهيمالمطلوبةفيهـذا ، وٕادارةمواقع التنفيذ ،الوقتوالعمالة وال) PERT(البرت 
  .المجال
  صيانة وترميم المباني تكنولوجيا و :٥٣٠عمر
علـي مسـتوي  الصيانه في عمليه تطوير و رفع كفاءه المباني و خفـض تكـاليف الصـيانه مديري ودور المرافق إدارة

  .والتشغيلية التكتيكية االستراتيجية
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  اقتصاديات البناء والتشييد  :٥٣١عمر
مفاهيم عامه عن إقتصاديات اإلنشاء وأبعادها اإلقتصاديه و طرق تحليليها مع عـرض لنمـاذج عالميـه و محليـه    

 .لبيان أهميه دراسات إقتصاديات المباني في رفع كفاءه أداء المباني
  تكنولوجيا البناء –المشروع التطبيقي  :٥٣٣عمر

ع التطبيقي على مستوى التخطيط ويتضـمن التنسـيق بـين التخطـيط العمرانـي و البنيـة التحتيـة يتناول المقرر المشرو 
ويتدرب الطالب عن طريق التطبيقات العملية على أفكار ونظريـات إدارة مواقـع التنفيـذ علـى . للمشروعات التنفيذية

فـى ادراة المسـتندات والرسـومات كمـا يسـتعرض المقـرر الوسـائل والتقنيـات المسـتخدمة . مستوى التخطـيط العمرانـي 
 .الهندسية وتحليل البيانات المرفقة بها عن طريق تطبيقات علم جغرافية نظم المعلومات

  أسس واخالقيات الممارسة المهنية ٥٣٤عمر 
 و ويوضـح المقـرر األدوار. المعاصـرة المعماريـة المهنية المحتوى المركب للممارسة عن عامة نظرة المقرر يعرض

 و المهنيــة واإلجــراءات كمــا يتنــاول الممارســات. بمــا يخــص المهنــدس المعمــاري المرتبطــة و المتنوعــة المســؤوليات
  .يؤكد على خصائص افضل الممارسات في المجال العملي
  

 )٦٠٠كود (مقررات مستوى الماجستير 
  

  تكنولوجيا صيانة وترميم المباني : ٦٢٣عمر
المعــايير  و دورة الصــيانة النــواع المبــاني المختلفــة و. تــرميم المبــاني صــيانه ويتعامــل مــع كيفيــة ادارة المقــرر  هــذا

الجـزء الثـاني . المبادئ التوجيهية للبرمجـة والتنفيـذ و و الموارد المطلوبة -صيانة التخطيط  -المتوقعة من المباني 
 الوسـائل الماديـة والوظيفيـة، وكـالبترميم وصيانة المبنى، والمواد المستخدمة واالتجـاه الرئيسـي مـن  من المقرر يهتم

  .بمراعاة قانون البناء 
   المتقدمةأنظمه المباني  –دراسات مستقلة  : ٦٢٧عمر

التكنولوجيا  و تطورها كجزء من  تسلسل في التفكير تشجيع الطالب على يهدف المقررالي ل، و مقرر بحثي مستق
  .بهاالمرتبطة  وتشييد المباني والتكنولوجيات منظومه تصميم

  تاريخ وفلسفة علوم وتكنولوجيا البناء  ٦٢٩عمر 
واالخـتالف .هذا المقرر يدرس االختالف في التعريف بين العلم والتكنولوجيا في كال من المجال النظـري والعملـي  

المقــرر يعــرض ايضــا ملخــص لالخــتالف فــي طــرق التنقيــذ ســواء كانــت فــي .بــين الفكــر االنشــائي والفكــر التنفيــذي 
 .او تكنولوجيا سبق التصنيعالموقع 
  تكنولوجيا مواد االنهاء المتقدمة  ٦٣٠عمر 

يتناول هذا المقرر بالدراسة مواد النهو المتطورة والتي تسـتخدم فـي األسـطح المعماريـة الداخليـة والخارجيـة كمـا يعـرض 
اخليـــة مـــن حـــوائط واســـقف المقـــرر معـــايير االختيـــار والتقيـــيم التـــي يـــتم تطبيقهـــا عنـــد إختيـــار مـــواد النهـــو لالســـطح الد

ويتضـــمن المقـــرر دراســـة االســـعار وٕاقتصـــاديات التنفيـــذ واإلنشـــاء، . وأرضـــيات وكـــذلك األســـطح الخارجيـــة كـــالحوائط
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٨٢  قسم اهلندسة املعمارية

كمـا يتعـرض . والخواص الطبيعية للمواد واالختبارات الخاصة بها ، وكـذا الخصـائص الوظيفيـة والجماليـة لمـواد النهـو 
  .ىيذ من حيث ادارة الوقت والتحكم في األسعار والجودة للمنتج المعمار المقرر لالوجه الخاصة بإدارة التنف

  تكنولوجيا وعلوم البناء المتقدمة  ٦٣١عمر 
يهــدف إلــى دراســة مبــادئ وادوات التكيــف وتــوطين تكنولوجيــا البنــاء ،و يركــز علــي االتجاهــات الحديثــة  المقــرر هــذا

  .والوحدات الكبسولية و مدينة  السحاب لتكنولوجيا البناء المتقدمة مثل المباني المتنقلة 
  رسالة الماجستير :٦٩٩عمر

  
 )٧٠٠كود (مقررات مستوى الدكتوراه 

  اقتصاديات البناء والتشييد - دراسات مستقله: ٧٢٠عمر
شكل المبني (المقرر يهتم بالدراسات االقتصادية بحميع مراحل البناء بداية بالدراسات االولية والتصميم االقتصادي 

الموقع  إدارة(باالضافة لدراسة عقود البناء واقتصاديات التشيد من ) والتكرار ونوع االنشاء وتحقيق الوظيفةه وتكوين
  )  .والبرنامج والعمالة والمواد والمعدات

  المتقدمة علوم وتكنولوجيا البناء  –دراسات مستقلة  : ٧٢٣عمر
المرتبطة  وتشييد المباني والتكنولوجيات في عمليات تصميمالمقرر يهدف الي الربط مابين األكاديميه و التطبيق 

في  الجمال و التكنولوجيا  عن التعبير كوسيلة من وسائل البناء تفاصيل و يبحث  في وعمرانيا وبيئيا بها هيكليا 
   .عمليات اإلنشاء

  مشروعات تطبيقية  –دراسات متقدمة في أداء المباني : ٧٢٦عمر
المنشآت القائمة بالفعل وذلك بغرض رفع كفاءة األداء الوظيفى للمبنى وتحسين  تأهيلإعادة  يهدف المقرر إلى

البيئة الداخلية وتحقيق اإلستفادة الكاملة لجميع فراغات المبنى وذلك من خالل إحالل تكنولوجيات البناء المتقدمة 
للطاقة المستخدمة بالمبنى ويغطى واستخدام الوسائل المتقدمة فى الحفاظ على الطاقة وٕاعادة التوليد والتوظيف 

الفكر العام إلعادة التأهيل والتوظيف، محاور إعادة التأهيل، المشروع التطبيقى ألحد تحليل أداء المبنى ، ( المنهج
 ).المبانى القائمة

  رسالة الدكتوراه:  ٧٩٩عمر
  
  التصميم البيئ وكفاءة أستخدام الطاقة والطاقة المتجددة فى المبانى  - ٣

 النظم الحرارية وطبيعة المنشآت ٥٤١عمر 

وأسـتعراض المفـاهيم واألسـس بأسـلوب علمـى  الديناميكـة الحراريـة مجـالفـي يهدف المقرر الى بنـاء قاعـدة معرفيـة  
دراسة أساليباألنتقال الحرارى وأنتقال الموائع داخل المباني و .الموضوعات التالية من خالل تناولفي مجال العمارة 

خـالل الغــآلف الخــارجى للمبــانى وتنــاول اســس تطــوير حســابات أنتقــال الطاقــة الحراريــة و معــاييير التبــادل الحــرارى 
  .  تزان الطاقةبكل أسلوب و ذلك بتطبيقات اطبقاً للمعدالت الخاصة 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٨٣ قسم اهلندسة املعمارية

  يات كفاءة الطاقة فى المبانىالتحكم البيئي و استراتيج ٥٤٣عمر 
ومـداخل تناولهـا والعالقـات التبادليـة التـى التحكم البيئ و عالقتها باألنسان  و نظريات يهدف المقرر الى تناول مفاهيم

البيئــة فــى مجــاالت علــوم  تطبيقــىمــن خــالل منظــور  بالبيئــة الطبيعيــة و الصــناعيةالعمرانيــة المعماريــة و تــربط البيئــة 
الدراســات المســتدامة  مــن خــالل  والعمــران والتــراث والتنميــةوالعمــارة  البيئــةالعالقــة بــين  المــواد،  ويعــرضو االنســان و 

 .المشيدة و تأثيرها على األتجاهات المعمارية العالميةالمختلفة وانعكاساتها على البيئة  الجوانبالمقارنة بين 
  النماذج ومحاكاة الطاقة في العمارة بناء  ٥٤٤ عمر

التعريـــف بأســـس بناءالنمـــاذج ومحاكـــاة الطاقـــة فـــي العمـــارة شـــامالالنماذج الحســـابية اليدويـــة و  المقـــرر الـــىيهـــدف 
العالقـات التبادليـة بـين مـدارس  النمـاذج الحسـابية بأسـتخدام الحاسـب األلـي كمـا يتنـاول الطبيعية والثالثية األبعاد و
هــذه األســس كخلفيــة توظــف فــي مجــال النمذجــة و  التطبيقيــة وفلســفتالمعمــاري  البيــئ واتجاهــات وتحــوالت الفكــر

  . والميدانىو التطبيقى العمل المكتبى  فيللبحوث والدراسات 
  في العمارة  الطاقة البديلة والمتجددة ٥٤٦عمر 

يقـــدم المقـــرر أساســـيات علـــم الطاقـــة فـــى المبـــانى والمفـــاهيم االساســـية للطاقـــة البديلـــة والمتجـــددة واســـاليب توظيفهـــا 
الطاقــة البديلــة والمتجــددة فــى االقــاليم المصــرية المختلفــة وتأثيرهــا علــى التشــكيل المعمــارى والعمرانــى كمــا وأمكانــات 

ويوظفهـــا كأســـاس لتطـــوير التصـــميم . يتنـــاول فلســـفة وتـــأثير الطاقـــة المتجـــددة علـــى االتجاهـــات المعماريـــة الحديثـــة
  .المعمارى والعمرانى والتنمية المستدامه 

 العمارة والعمرانالصوتيات في  ٥٤٧عمر 

العالقــة بالمــداخل والنظريــات المتعلقــة  أهــم ويتنــاولللعمــارة  المعــارف األساســية فــى مجــال الصــوتيات فــى المقــرر  قــدم
الصوتية و أستخدام النماذج  ةيالمداخل البيئ يتم تطبيق المفاهيم  المختلفة من خالل البيئة المشيدة و  ها وبينالتبادلية بين

  .العمران األتجاهات الحديثة فى العمارة و  الطبيعية والحسابية ونماذج الحاسب اآللى وكما يتم دراسة تأثيرها على
  لكفاءة الطاقة فى المبانى  االيروديناميكا المعماريةالتهوية و  ٥٤٨عمر 

والعمــــران واالدوات العمـــارة و اســــس علـــم حركـــة الهــــواء فـــي  األساســــيات للتهويـــة الطبيعيـــة مفـــاهيميقـــدم المقـــرر ال
و دورهــا  يهــاالبيئيــة التــى تــؤثر علاألســاليب  و بهــدف التعــرف علــى المحــدداتالتصــميمية لاليروديناميكــا المعماريــة 

ددات المحـهـذه مناقشـة بال وأساليب توظيفها لتحقيق البيئة المناسـبة ويتنـاول ل المعمارى والنسيج العمرانىيشكتالفى 
 البيئيــة ولغاتهــا وتعبيراتهــاواألتجاهــات المعماريــة الحديثــة ، و التراثيــة مفــاهيم العمــارة الشــعبية والتلقائيــةكمــا يتناولهــا 

  منظوراأليروديناميكة المعماريةالمعمارية والعمرانية من 
  تكامل اإلضاءة الطبيعية والصناعية لكفاءة الطاقة فى المبانى  ٥٥٢عمر 

در الضــوء ومفــاهيم التصــميم الضــوئى و نظــم ومســتويات األضــاءة والعالقــة بــين االنســان والبيئــة يقــدم المقــرر مصــا
الضــوئية و يوضــح أســاليب التكامــل بــين نظــم األضــاءة الطبيعيــة والصــناعية والتشــكيل المعمــارى كــم يقــدم االدوات 

ســـتخدام الكمبيـــوتر والنمـــاذج والمـــداخل التصـــميمية المتاحـــة مـــن حســـابات يدويـــة واســـتخدامات للنمـــاذج الحســـابية بأ
  .الطبيعية ثالثية االبعاد والقياسات الميدانية وتقنيات اآلضاءة بينها



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٨٤  قسم اهلندسة املعمارية

  أيكولوجيا العمران ٥٥٨عمر 
يتنــاول المقــرر موضــوع التــوازن الطبيعــي و الــنظم االيكولوجيــة ويوضــح كيفيــة االســتفادة منهــا ويــتم ذلــك مــن خــالل 

 النظم االيكولوجية الطبيعية واستنباط االسس المنظمة لها دراسة وتحليل امثلة متباينة ومتعددة من

  
  )٦٠٠كود (مقررات مستوى الماجستير 

 دراسات النظم الحرارية و أستراتيجيات كفاءة الطاقة فى المبانى ٦٤١عمر 

وأسـتعراض المفـاهيم واألسـس بأسـلوب علمـى  الديناميكـة الحراريـة مجـالفـي يهدف المقرر الـى بنـاء قاعـدة معرفيـة  
نتقــال الموانــع الموائــع أأســاليب األنتقــال الحــرارى و  دراســة .الموضــوعات التاليــة مــن خــالل تنــاولفــي مجــال العمــارة 

داخــل المبــاني و خــالل الغــآلف الخــارجى للمبــانى وتنــاول اســس تطــوير حســابات أنتقــال الطاقــة الحراريــة ومعــاييير 
ويوظـــف الـــنظم الحراريـــة . ت الخاصـــة بكـــل أســـلوب و ذلـــك بتطبيقـــات أتـــزان الطاقـــةالتبـــادل الحـــرارى طبقـــًا للمعـــدال

  . واستراتيجيات الطاقة فى عدد من الدراسات التى تركز على الدور المعمارى 
  دراسات التحكم البيئي و استراتيجيات كفاءة الطاقة فى المبانى ٦٤٥عمر 

ومداخل تناولها والعالقـات التبادليـة التـى وعالقتها باألنسان  التحكم البيئ ونظريات يهدف المقرر الى تناول مفاهيم
البيئــة مجـاالت علـوم  فــى تطبيقـى مــن خـالل منظـور  بالبيئـة الطبيعيـة والصـناعيةالعمرانيــة المعماريـة و تـربط البيئـة 

الدراسـات خـالل  المسـتدامة  مـن والتنميـة والعمـران والتـراثوالعمـارة  البيئـةالعالقة بين  و المواد،  ويعرضاالنسان و 
وتأثيرها على االتجاهات المعمارية العالمية ويرتكز ، المشيدةالمختلفة وانعكاساتها على البيئة  الجوانبالمقارنة بين 

 .على هذه المعارف العداد عدد من الدراسات لالتجاهات المعمارية والعمرانية 

  بناء النماذج لمحاكاة الطاقة في العمارة  ٦٤٦عمر 
النمـاذج   النمـاذج ومحاكـاة الطاقـة فـي العمـارة شـامال النمـاذج الحسـابية اليدويـة و التعريف بأسس بناء المقرر الىيهدف 

العالقات  النماذج الحسابية بأستخدام الحاسب األلي كما يتناول الطبيعية والثالثية األبعاد والقياسات والبحوث الميدانية و
هــذه ة التطبيقيــة فــي مجــال النمذجــة و يوظــف وفلســفالمعمــاري  البيــئ ت الفكــرالتبادليــة بــين مــدارس واتجاهــات وتحــوال

  .ويتم عرضها فى ورش عمل وحلقات دراسية والميدانىى والتطبيقى العمل المكتب فياألسس كخلفية للبحوث والدراسات 
  الخضراءعمارة دراسات ال ٦٤٨عمر 

الخضـــراء المالئمـــة  عمـــارةال فكـــارأ ولوجيـــة و مفـــاهيم والفهـــم العميـــق لـــنظم االيك المقـــرر توجيـــه الطالـــب نحـــو يســـتهدف
والمتوافقــــــة مــــــع المشــــــاكل التصــــــميمية المختلفــــــة  والمنــــــاهج االساســــــية للعمــــــارة  واالســــــتيطان فــــــى االقــــــاليم المناخيــــــة 

علـى  فـى الـدول الناميـةيـة عالميـة علـى وجـه العمـوم و معمار والجيومورفولوجيه مـن خـالل دراسـة نمـاذج مختـارة لمشـاريع 
لعمليـات التصـميم   لصياغة مـداخل متكاملـةالمتميزة التوجهات والمحاوالت اإلقليمية والمحلية  ه الخصوص، ويناقشوج

  .األخضر ويوظفها كأساس العداد دراسات توضح دور المعمارى فى تطوير العمارة الخضراء المعمارى
  الطاقة الشمسية فى العمارة والتخطيط العمرانى ٦٥٠عمر 

والتكـوين المعمـارى  التصـميمو  التشـكيلو  الطاقـة الشمسـية فـى العمـارة والتخطـيط العمرانـى مفـاهيم وأسـس يتناول المقـرر



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٨٥ قسم اهلندسة املعمارية

نشـــائية والجماليـــة الجوانـــب الوظيفيـــة واإل علـــي الطاقـــة الشمســـية ومـــدى تـــأثر بـــأدوات تصـــميمية تطبيقيـــة  هماتوارتباطـــ
، ومفاهيم التجميع والتخـزين والنقـل للطاقـة ة والعمرانالعمار  كفاءة الطاقة فىالعالقة بين أسس التشكيل و  ويتناول أيضا

الشمسـية ويوظـف  الطاقـة توظيـف مـن خـاللوالمـداخل المختلفـة لعمليـة التشـكيل والتكـوين المعمـارى والمحتوى المادى 
  .فى ورش عمل وحلقات دراسية العمل المكتبى والميدانى ويتم عرضها فيهذه األسس كخلفية للبحوث والدراسات 

  في العمارة  الطاقة البديلة والمتجددةدراسات  ٥١٦عمر 
يقــوم المقــرر بتقــديم أساســيات علــى الطاقــة والترشــيد والمفــاهيم االساســية للطاقــة البديلــة والمتجــددة تلقائيــا واســاليب 

لعمرانـى توظيفها أمكانات الطاقة البديلة والمتجددة فى االقاليم المصرية المختلفة وتأثيرها على التشكيل المعمارى وا
كما يتناول فلسفة وتأثير الطاقة المتجددة على االتجاهات المعمارية ويوظفها كأساس لعـدد مـن البحـوث والدراسـات 
تركـــز علـــى دور المعمـــارى فـــى توظيـــف الطاقـــة البديلـــة والمتجـــددة كأســـاس لتطـــوير التصـــميم المعمـــارى والعمرانـــى 

  .والتنمية المستدامه 
  العمارة والعمراندراسات الصوتيات في  ٦٥٢عمر 
المــداخل والنظريــات  أهــم ويتنــاولللعمــارة  للمعــارف األساســية فــى مجــال الصــوتيات فــى  المقــرر رؤيــة شــاملة يقــدم

يــتم تطبيــق المفــاهيم  و  ومجاالتهــا المختلفــةالطبيعيــة البيئــة المشــيدة والعلــوم  هــا وبــينالعالقــة التبادليــة بينبالمتعلقــة 
الصــوتية و أســتخدام النمــاذج الطبيعيــة والحســابية ونمــاذج الحاســب  ةيــنهجيــة البيئالمــداخل الم المختلفــة مــن خــالل 

ويوظفهـا كأسـاس لعـدد مـن البحـوث والدراسـات التـى .اآللى وتأثيرها على األتجاهات الحديثة فى العمارة و العمران 
  .تركز على دور المعمارى فى توظيف مفاهيم الصوتيات كأساس للتصميم المعمارى والعمرانى 

  لكفاءة الطاقة فى المبانى  االيروديناميكا المعماريةدراسات التهوية و   ٦٥٣عمر 
ـــاهيم  ـــاول المقـــرر مف والعمـــران واالدوات التصـــميمية العمـــارة و اســـس علـــم حركـــة الهـــواء فـــي  التهويـــة الطبيعيـــةيتن
ل يشـكتالو دورهـا فـى  يهـاعلالبيئيـة التـى تـؤثر األسـاليب  و بهدف التعرف على المحـدداتلاليروديناميكا المعمارية 

كمـا يتناولهـا المحـددات هـذه مناقشـة بال وأساليب توظيفها لتحقيق البيئة المناسبة ويتناول المعمارى والنسيج العمرانى
 البيئيــة ولغاتهــا وتعبيراتهــاواألتجاهــات المعماريــة الحديثــة ، و التراثيــة مــن خــالل مفــاهيم العمــارة الشــعبية والتلقائيــة

كمــا يتنــاول دراســات لنمــاذج مــن االتجاهــات العالميــة ودور حركــة الهــواء كركيــز فــى تطــوير  .المعماريــة والعمرانيــة
  .الفكر المعمارى 

   دراسات تصميم األضاءة لكفاءة الطاقة فى المبانى   ٦٥٤عمر 
األضـــاءة الطبيعيـــة  يقـــدم المقـــرر نظـــم ومصـــادر الضـــوء ومســـتوياته والعالقـــة بـــين االنســـان والبيئـــة الضـــوئية ونظـــم

والصــناعية ومفــاهيم التصــميم الضــوئى والتشــكيل المعمــارى واالدوات والمــداخل التصــميمية المتاحــة مــن حســابات 
يدويـــة واســـتخدامات للنمـــاذج الحســـابية بأســـتخدام الكمبيـــوتر والنمـــاذج الطبيعيـــة ثالثيـــة االبعـــاد والقياســـات الميدانيـــة 

اد عــدد مــن الدراســات لألتجاهــات الحديثــة والعالميــة والســتخالص منــاهج وتقنيــات اآلضــاءة بينهــا ويركــز علــى اعــد
  .التصميم للمشاكل التصميمية المختلفة 
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٨٦  قسم اهلندسة املعمارية

   فى المبانى تكامل النظم البيئية لكفاءة الطاقة دراسات ٦٥٥عمر 
ف تكامــل وأســاليب تحليــل المبنــى الــى نظــم وعناصــر بهــد ويقــدم المقــرر مفــاهيم الــنظم البيئيــة وطبيعتهــا الديناميكيــة

فــى المبــانى  يعــرض المقــرر لألطــر المحــددة لعمليــات التصــميم المعمــارى تكامــل الــنظم البيئيــة لكفــاءة الطاقــةأدائهــا 
والتــى تــؤثر علــى صــياغة أهــداف عمليــات التصــميم ومعــاييرو تقيــيم المشــروعات ويتضــمن دراســات  تحليــل وتقيــيم 

اس لعــدد مـن الدراســات ترتكــز علـى دور المعمــارى فــى ويوظفهــا كأسـ .المشـروعات والمــداخل التصـميمية المعاصــرة
  .توظيف مفاهيم النظم المتكاملة فى المبانى 

   دراسات أألستدامة وتقييم االثر البيئى للمشروعات  ٦٥٦عمر 
الى تقديم المفاهيم األساسية لدراسات أألستدامة والتنمية فـى اطـار الحفـاظ علـى البيئـة بمفهومهـا الشـامل يهتم المقرر 

مــن المــداخل األساســية ألعــداد دراســات األثــر البيئــى بإلقــاء الضــوء علــى عــدد  للمشــروعات البيئــيقيــيم األثــر و ت
 ، للحالـة المصـرية للمشروعات على المستوى المحلى و الدولى كـذلك دراسـة  مـداخل األسـتدامة و مـدى مالئمتهـا 

مـن  بعـض لنماذج من نتـاج التحليليو  التناول النقديمن خالل ، البيئة وتأثيرها على العمارة المعاصرةو  هالتكنولوجي
  . المعاصرين و الدوليين المعماريين العرب

  دراسات أمان المشروعات وحماية المنشات من الحريق  ٦٥٧عمر 
قــرر مفــاهيم امــان المشــروعات فــى المســتويات المختلفــة ويحــدد المتطلبــات اآلساســية لهــا ويقــدم متطلبــات ميقــدم ال

مـــن الحريـــق ويســـتعرض جوانبهـــا ودراســـاتها المختلفـــة والمتطلبـــات األلزاميـــة لحمايـــة المنشـــات مـــن حمايـــه المنشـــات 
الحريق وأساليب تطبيقها والمستندات و المتطلبات الالزمة العتماد المشروعات كما يقدم الدارسون دراسـات العـداد 

لمعالجــات الالزمــة لألرتقــاء بمســتويات مســتندات أعتمــاد المشــروعات مــن هيئــة الحمايــة المدنيــة واألجهــزة المعنيــه وا
  .ويقدم دراسات امان المشروعات وتشمل جوانب حماية المنشات من الحريق .الحماية للمبانى 

  إستدامة تنسيق الموقع البيئى  ٦٥٨عمر
كمـا يقـدم مـداخل ومنـاهج . يهدف المقرر الى تقديم المعارف االساسية ومفاهيم تنسيق الموقع مـن المنظـور البيئـى 

تنســيق الموقــع البيئــى فــى إطــار مفــاهيم االســتدامة واألعتبــارات األيكولوجيــه للمواقــع والــنظم البيئيــة المختلفــة ودور 
المســتخدمه فــى تطــوير التنســيق وعالقــة ببرمجــة المشــروعات والحفــاظ البيئــى ويقــدم دور التقنيــات الحديثــة والبــرامج 

  .بحوث تقوم بعرض مناهج إستدامه تنسيق مواقع الجديدة فى إستدامة تنسيق المواقع ويقدم الدارسون 
  البيئي موضوعات مختارة فى التصميم  ٦٠٦٠عمر 

يتناول المقرر يتنـاول احـد الموضـوعات المعاصـرة فـي مجـال التصـميم البيئـي وكفـاءة الطاقـة والطاقـة المتجـددة فـي 
الماجســتير كمــا يتنــاول دراســة وتحليــل العمــارة والعمــران كمــا يــوفر خلفيــة معرفيــة نظريــة وتطبيقيــة لطــالب مرحلــة 

  .الجوانب التنظيمية والقانونية وطبيعة الخدمات الهندسية فى هذا المجال

 ).التصميم البيئى والطاقة(رسالة الماجستير  ٦٦٩ عمر
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٨٧ قسم اهلندسة املعمارية

  )٧٠٠كود (مقررات مستوى الدكتوراه 
  .مناهج البحث العلمى فى البيئه واالستدامه ٧٤١ عمر

يقــدم المقــرر النظريــات االساســيه للتصــميم البيئــى واالتجاهــات الفكريــة مــع التركيــز علــى المــدخل الشــامل والجوانــب 
المختلفة للبحث العلمى فى البيئه واالستدامه وٕابراز المفاهيم الشاملة وأسس ومناهج التصميم البيئى المسـتدام ودور 

  . قاليم ويقدم الدارسون أبحاث تناقش فى حلقة دراسيةالمعمارى فى تشكيل الشخصية المعمارية البيئية لأل
  .بحوث التخطيط والتصميم المستدام ٧٤٢عمر 

قــدم تعريــف الــنظم األيكولوجيــه والــنظم الديناميكيــه وتطــور البحــوث فــى مختلــف محــاور التصــميم البيئــى وتطــور ي
ودور المخطــط والمصــمم فــى تقــديم  وتحــور الطــابع البيئــى وأســس توظيــف المــوارد الطبيعيــة فــى التنميــه المســتدامه

  . البدائل التصميميه والتنمويه المتزنة والمتكاملة مع البيئة والبحث فى تقديم نماذج عالميه ومحليه
  ).حلقة دراسية( في العمارة والتخطيط العمرانىبحوث النظم الديناميكيه فى  ٧٤٥عمر 
 فيمواضــيع و الطاقــة إســتخدام كفــاءة فــي متخصصــة مواضــيع النقــاش و الدراســية الحلقــات مــنخالل المقــرر يتنــاول
 و النـانو، تكنولوجيـا الكربونيـة، للبصـمة القيمة هندسة تطبيقات ، للطاقة الديناميكية النظم متضمناً  المتجددة الطاقة

 المقــــرر يتنــــاول و ، العمرانــــي والتخطــــيط العمــــارة بمواضــــيع الصــــلة ذات للطاقــــة الحديثــــة مجــــاالت فــــي التطــــورات
  .واالسـتدامة المشـيدة البيئـة فـي الجـودة مسـتوى االقتصـاد، ، البيئـة مجـاالت علـى تنعكس التي و البحثية المواضيع

  ). حلقة دراسية(بحوث النظم الحراريه وطبيعة المنشأت  ٧٤٦عمر 
وكـذلك نظـم  يعرض المقرر لدالالت مفاهيم النظم الحراريه كما يتناول تطبيقاهما لتحقيـق كفـاءة الطاقـة فـى المبـانى

الطاقة المتجددة فى المبانى ويقدم مناهج ومداخل تصميميه تقوم على دور النظم الحراريه ومفاهيم طبيعة المنشأت 
  .فى حلقة دراسية" أبحاثا"فى تحقيق كفاءة أستخدام الطاقة المتجددة فى المبانى ويقدم الدارسون 

  ).دراسية حلقة(بحوث التهوية الطبيعية وااليروديناميكا  ٧٤٧عمر 
يقــوم المقــرر علــى بحــوث االيروديناميكــا المعماريــة ودور التهويــة فــى تطــوير األفكــار التصــميمية المعماريــة ويقــدم 
ـــى  ـــانى ودور المصـــمم فـــى تطويرهـــا عل الدراســـى بحـــوث فـــى التهويـــة الطبيعيـــة وااليروديناميكـــا المعماريـــة فـــى المب

  ).حلقة دراسية(االبحاث فى المستوى المعمارى والمستوى العمرانى وتتم مناقشة 
  ) حلقة دراسية(بحوث تكامل اإلضاءة الطبيعية والصناعية   ٧٤٩عمر

يقوم المقرر على المعارف التى تم دراستها فى مجال دراسات تكامل اإلضاءة الطبيعية والصناعية ويقوم الدارسون 
  .جيات للتصميم والتخطيط منهابتقديم أبحاثهم فى حلقات دراسية يتم تقيمها ومناقشة وٕاستنباط إستراتي

  ). حلقة دراسية(بحوث الصوتيات فى العمارة   ٧٥٠عمر 
يقــوم المقــرر علــى المعــارف التــى تــم دراســتها فــى دراســات الصــوتيات فــى العمــارة ويقــدم تحلــيال للــدالالت الخاصــة 

التشــكيل المعمــارى والعمرانــى بمفــاهيم الصــوتيات وٕامكانــات توظيفهــا فــى العمــارة والــدور الــذى يمكــن وأن تلعبــه فــى 
  ).حلقة دراسية(ويقدم الدارسون بحوثهم فى 
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٨٨  قسم اهلندسة املعمارية

 ).حلقة دراسية(بحوث العمارة الخضراء  ٧٥١عمر 

للـدالالت المسـتنبطه مــن " يقـوم المقـرر علـى المعــارف التـى تـم دراسـتها فــى دراسـات العمـارة الخضـراء ويقــدم تحلـيال
يفهـــا فـــى العمـــارة المصـــرية والـــدور الـــذى يمكـــن أن تلعبـــه منـــاهج منـــاهج التصـــميم للعمـــارة الخضـــراء وٕامكانـــات توظ

  ).حلقة دراسية(العمارة الخضراء فى تشكيل وٕاستنباط عمارة متجددة ويقدم الدارسون أبحاثهم فى 
 البيئي التصميم بحوث في كمية أساليب  ٧٥٢عمر 

  ).التصميم البيئى والطاقة(رسالة الدكتوراه  ٧٩٩عمر 
 

  العمرانى وتنمية المجتمعاتالتصميم  - ٤
  )٦٠٠كود (مقررات مستوى الماجستير 

  العمرانى نظريات وتطبيقات التصميم  ٦٦١عمر 
 المختلفـــة التحليليـــة والمـــداخل واالتجاهـــات وتطورهـــا، العمرانـــى للتصـــميم االساســـية النظريـــة األطـــر المقـــرر يتنـــاول
 ثقافيةواجتماعيـة خصـائص مـن يشمله وما المستدام العمرانى التصميم مفهوم على التركيز مع المبنية البيئة لتحليل

.  والتـدخالت المقـاييس مختلـف على وعالمية محليه تطبيقات و ابحاث نماذج عرض خالل من. وبيئية واقتصادية
 العامومحيطــه منفــراغ تشــمله بمــا المدينــه فــى العمرانــى والتجديــد االحيــاء لمفهــوم المقــرر مــن االول المحــور يتعــرض
.   الصــلة ذات والمشــروعات بــه الخاصــة التحليــل وأدوات  ومكوناتــه مســتغلة غيــر ومنــاطق ومورفولوجيتــه العمرانــى
 التشـكيل فى العمران وتنظيم بديناميكية المرتبطة التشريعات ودور العمرانى، الطابع مفردات الثانى المحور ويتناول
 نجـــاح اســـاس باعتبارهـــا المدينـــة  فراغـــات وتشـــكيل تصـــميم فـــى المصـــمم دور علـــى ايضـــاً  المقـــرر يركـــز.العمرانـــى

 .العمرانى للتصميم المتكاملة  المشروعات

  اإلسكان والتنمية بحوث ٦٦٢عمر 
تهدف مادة اإلسكان والتنمية الى إبراز مفاهيم التنمية السكنية الشاملة فى ظل الظروف العمرانية الحاكمة 

وتتعرض بالشرح والتحليل لعمليات اإلسكان كإحدى أهم ركائزها مع اإلشارة لواقع مصر ودول العالم ، والمختلفة
ة فى مجال اإلسكان والتنمية السكنية مع تجارب وتشمل أيضًا الدراسات عرضًا ألهم التوجهات الفكري. الثالث 

الدول النامية مع التعريف ببعض المداخل والمناهج النظرية والعملية لتناول دراسات اإلسكان وتحليلها وتقييمها 
ويتم تناول عددا من . مما يسمح بإقتراح بدائل الحلول لتنمية المناطق السكنية سواء القائم منها أو المستجد

  : ات تشملالموضوع
 تصميم النظم البحثية الخاصة بدراسات ومشروعات اإلسكان  
 مفهوم وبدائل التنمية السكنية لفئات الدخل المحدود  
 مداخل التنمية السكنية للمناطق المتدهورة القائمة  

  عمليات التقييم فى مشروعات تنمية المناطق السكنية المتدهورة
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٨٩ قسم اهلندسة املعمارية

  بحوث تصميم المجتمعات  ٦٦٣عمر 
، "التصــميم العمرانــى بعــد الحــداثي"يعــرض المقــرر لتصــميم وتنميــة المجتمعــات كمجــال معرفــى وتطبيقــي، باعتبــاره 

حيث تتوازن األبعاد العمرانية والثقافية المجتمعية فى عمليـات التنميـة والـتحكم فـى العمـران ، ويطـرح المقـرر بعـض 
كظــاهرة إنســانية وعمرانيــة، ويعــرض ) مكــان والعمــران الجماعــة وال( مفــاهيم  ومــداخل إســتقراء وتحليــل المجتمعــات 

ـــتحكم فـــى عمرانهـــا ، ويركـــز علـــى المالمـــح الثقافيـــة واإلجتماعيـــة للمجتمعـــات  ألســـس وأدوات تقييمهـــا وتنميتهـــا وال
 :وتعبيراتها العمرانية ، ويلمح لظواهر تغير المجتمعات وتحوالت أنساقها ويتضمن المقرر وحدتين متكاملتين، هما 

التصـميم والتشـكيل العمرانـى والـتحكم فـى العمـران فـي  ،الجماعة و المكان والنتاج العمرانى:  يم المجتمعاتتصم -
  .إطار عمليات التنمية، رصد المجتمعات كظاهرة عمرانية

  .إشكالية النسيج وبنية المجتمعات العمرانية مع ذكر خاص للمناطق السكنية والعمرانية العامة -
ناول من خالل مجموعة من البحـوث والدراسـات وثيقـة  الصـلة بتصـميم وتنميـة المجتمعـات ، ويستكمل العرض والت

 .فى ورش العمل وحلقات الحوارطرح والتي تتضمن العمل المكتبى والميدانى ، وال
  دراسات عمارة وتنسيق االراضى ٦٦٥عمر 
 وتكلفه  والتكلفة األستدامة مفاهيم على التركيز المواقعمع تنسيق عمارة مفاهيم تدقيق إلى التدريسى المحتوى يهدف
 بحـــــث مـــــع التـــــوازى علـــــى العمـــــران وســـــيكولوجية البصـــــرية واالنســـــاق والصـــــيانة ، الوظيفيـــــة  والعالقـــــات   االدارة

 .تنسيق بمخرجات القضاياالمرتبطة

  بحوث الحفاظ العمراني ٦٦٦عمر 
الدراســات البحثيــة متعــددة المســتويات التــي يعــرض المقــرر لمجــال ومفــاهيم ودراســات الحفــاظ العمرانــي مــن خــالل 

تتعـرض إلــي أســس تطبيقـات الحفــاظ المعمــاري والعمرانــي ومجاالتـه المختلفــة مــع التركيــز بوجـه خــاص علــي الواقــع 
  .المصري والمقابلة بين التجارب المحلية واإلقليمية والعالمية

  العمرانىفى التصميم بحوث الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية  ٦٦٧عمر 
يتناول الجزء االول  الدراسات االجتماعية . يقدم الطالب مجموعة من الدراسات واالبحاث وثيقة الصلة بمجالى المقرر

اما الجزء الثاني فيتناول اساسيات االقتصاد العمرانى ودورالعناصر االقتصادية .بمشروعات التصميم العمرانىالمرتبطة 
�. الطلب الساليب البحث الميدانى االجتماعى واالقتصادىيتعرض  .في تشكيل العمران المصري

  أبحاث فى الدراسات العمرانية  ٦٦٨عمر 
 بالتصـميم المرتبطـة القضـايا علـى تركـز مناقشـات خـالل مـن العلمى البحث على الطالب تدريبالمقرر الى  يهدف

 أفكـــار تطبيـــق تتنـــاول أختيـــارهم مـــن موضـــوعات فـــى أبحـــاث بأعـــداد الطلبـــة ويقـــوم العـــالم فـــى العمرانـــى والتخطـــيط
 متعلقـة لقضـايا والتحليـل البحـث لمهـارات الطالـب يتعـرض وكـذلك مصر على العالمى العمرانى والتخطيط التصميم
 .بحثى مشروع أعداد وكيفية بالعمران

   مداخل البحث فى العمران ٦٦٩عمر 
 التحليـل، علي وامكانياته البحثية قدراته واثراء للبحث المنهجية المداخل باهم الطالب تعريف الى المقرر هذا يهدف



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٩٠  قسم اهلندسة املعمارية

 مــن وتمكنــه. الســليمة العلميــة االســاليب" مســتخدما الرســالة موضــوع اختيــار مــن الدراســي الفصــل نهايــة فــي وتمكنــه
  .المناسب العلمي المنهج واختيار االهداف وتحديد المشكلة كصياغة العلمى البحث كتابة اساسيات على التعرف
  ينة المصرية المد ٦٧٠عمر 

يهدف المقرر إلى طرح القضايا النظرية والفلسفية التى تتناول عمران المدينة المصرية المعاصرة والتى مـن خاللهـا 
والمقـرر هـو بشـكل سـيمنار ويتميـز . يتم محاولة للفهم والتفسير للمتغيرات والتحوالت التـى تواجـه المدينـة فـى مصـر

  .مدينة مصرية لتكون هى محور الدراسة بطابعه النقدى ويتناول المقرر كل عام
  جماليات العمران  ٦٧١عمر 

يقدم المقرر فكرة الجمال فى : ان من جانبيه النظرى والتطبيقىر يتناول المقرر المجال المعرفى لجماليات والعم
الجمال  كرةيناقش المقرر ف. ا نر الفلسفة وكيف طبقها الفالسفة والمعماريين والمخططين على جوانب العمارة والعم

 المطلق والنسبى، الجمال فى الشكل وفى الرمز وفى المعنى، الجمال فى الثقافة المحلية والثقافة اإلقليمية والعالمية
ويفتح الباب أمام الطالب إلستكشاف فلسفة وفكر الجمال فى مختلف المجاالت ومناقشة كيفية تطبيقها على 

ى المقرر يتم على مدن فى مصر والعالم من حيث الكتلة المبنية الجانب التطبيقى ف. ا نر والعم مجال العمارة
يتعرض المقرر كذلك لتطور فكر الجمال فى . نية والمعمارية للمكان ار والشخصية العم اغات العامةر وشبكة الف

ات وفكرة الفن العام وجمال الساحات المفتوحة والميادين وغيرها من مكون ت اإلنسانية من الشرق والغرباالحضار 
  . المكان العام داخل المدينة

  تنمية المجتمعات السكنية الجديدة ٦٧٣عمر 
يتناول المقرر إشكالية تنمية المجتمعات السكنية الجديدة، في إطار عمليات التنمية العمرانية،  وضوابط ومحددات 

واألدوار، واآلليات، واألبعاد للمداخل والمنظومات، المراحل والمكونات، الفاعليات : ويعرض التناول -اإلستدامة 
، المجال والمحتوى الطبيعي والعمراني، )االجتماعية، االقتصادية، السياسية، وغيرها(العمرانية وغير العمرانية 

ويعتمد المقرر على عرض وتقييم التجارب  -اإلمكانات والمحددات، والمردود والتأثير على نطاقات التنمية 
ية، والمقابلة بين المداخل والطروح النظرية والتطبيقات األحدث، من خالل الدراسات المحلية واالقليمية والعالم

  .واألبحاث المحدودة، و ورش العمل وحلقات النقاش
  النمذجة  والمحاكاه  ٤٦٧عمر 

موضحًا نقـاط القـوة والضـعف فـي كـل تقنيـة، والظـروف .يتناول المقرر النمذجة والمحاكاة، وتحليل التكلفة والتحسين
ويــتم "). الوظــائف اإلضــافية"مــع (واكســل  Vensimالمالئمــة لتطبيقهــا، وذلــك باســتخدام البرمجيــات المناســبة مثــل 

تشجيع الطالب على استكشاف  تطوير مبتكـرة غيـر تقليديـة، علـى سـبيل المثـال، إدارة المـوارد البيئيـة، ونظـم تقـديم 
وستركز نماذج المحاكاة على تفهم مكونات النظم، وكيف تتفاعل مع . الخدمات االجتماعية، أو التنمية االقتصادية

كمـــا يتعـــرض الطالـــب لتحليـــل التكلفـــة و مناقشـــة النتـــائج االحتماليـــة،وفاعليتها، واســـتخدام نســـب . بعضـــها الـــبعض
ـــدائل متعـــددة، ومـــدى مالءمـــة كـــل مـــنهج ـــار مـــن بـــين ب ـــداخلي، واختي ـــد ال ـــد ومعـــدل العائ اضـــافة . التكـــاليف والفوائ

ت والـنظم، المسـار الحـرج الىالتحسين الـذى يتعـرض الـى البرمجـة الخطيـة، مـع تطبيقـات إضـافية  ، وتحليـل الشـبكا
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٩١ قسم اهلندسة املعمارية

)CPM ( وتقييم البرامج ومراجعة تقنية)بيرت.(  
  بحوث تنمية المجتمعات ٦٧٥عمر 

يتناول المقرر نظريات وعناصر ومداخل تصميم وتنمية المجتمعات العمرانية سواء القائمة او الجديدة من خـالل بلـورة  
ويـتم .  املة توظيف اإلطار المنطقي واطر المتابعة والتقيـيمالمفاهيم األساسية للتنمية المستدامة والحوكمة الحضرية ش

لعدد من البحوث والدراسات وثيقة الصلة بتصـميم وتنميـة المجتمعـات، توظيف هذه المفاهيم واألطر كأساس وخلفية 
  .من خالل العمل المكتبى والميدانى، ويتم إعدادها وبلورتها وعرضها فى ورش عمل وحلقات حوار دراسية

  )التصميم العمرانى وتنمية المجتمعات(رسالة الماجستير  ٩٦٩عمر 
  

 )٧٠٠كود (مقررات مستوى الدكتوراه 
   المدن المستدامةتصميم  ٧٦١عمر 

يتنـــاول المقـــرر بالدراســـة والتحليـــل مفـــاهيم المـــدن والمجتمعـــات المســـتدامة والعوامـــل المـــؤثرة علـــي تركيـــب وتشـــكيل، 
ســيطر مفهــوم التنميــة المســتدامة علــى النقاشــات فــي العقــدين األخيــرين وكــذلك  حيثواسستصــميم المدينــة المســتدامه

ومــن ثــم تركــز هــذه المــادة علــى دراســة مــدخل أكثــر شــمولية . عالقتــه بجــودة الحيــاة كحــق لجميــع فئــات المجتمــع
ة على مستوى ويتم دراسة نظريات العمران المستدام المختلفة وكذلك نظم قياس االستدام .للتصميم المستدام للمدينة

وكــذلك التوجهــات العالميــة بالنســبة . كمــا يــتم مناقشــة ونقــد المــداخل الحاليــة لتصــميم المدينــة. التجمعــات العمرانيــة
للمدينة التي نحتاجها وأجندة العمران الجديدة فـي اطـار اعمـال منظمـة األمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية وعالقـة 

 . هذه الجهود بتوفير حياة أفضل للجميع
  ) حلقة دراسية (إدارة وتنمية عمران المناطق السكنية  ٧٦٢عمر 

يــوفر المقــرر المجــال إلســترجاع وبلــورة الخلفيــات المعرفيــة، وتوجهــات ومخرجــات المقــررات وثيقــة الصــلة باإلســكان 
والمنـاطق وتنمية المناطق السكنية القائمة والجديدة، كما يركز على أسس ومداخل إدارة وتنمية عمـران المشـروعات 

الســـكنية، القائمـــة والجديـــدة، الرســـمية وغيـــر الرســـمية، ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن أبعـــاد مجتمعيـــة، وٕاقتصـــادية، وسياســـية، 
ويعتمد المقرر على عرض وتقييم نماذج من التجارب المحلية والعالمية، باالضـافة الـى طـرح مجموعـة  -وعمرانية 

لـى الطـالب المشـاركين، وعرضـها ومناقشـتها وتطويرهـا فـي من األبحاث المحدودة المرتبطـة بموضـوعات المقـرر ع
  .حلقات النقاش، بمشاركة بعض األكاديميين والممارسين، وثيقي الصلة بالمجال

  عمران المناطق ذات القيمة ٧٦٣عمر 
قاتهـا يتناول المقـرر مـداخل التعامـل مـع المنـاطق ذات القيمـة المتميـزة مـن خـالل طـرح مفـاهيم المحميـات العمرانيـة ونطا

المختلفة ومعايير تحديدها باإلضافة إلى مفهوم تقسيم تلك المناطق طبقًا لمستويات الحماية وتبعـًا لمـدى تمركـز المبـانى 
، حيــث يــتم تحديــد خصــائص كــل منطقــة واشــتراطات )منطقــة التمركــز، المنطقــة االنتقاليــة، منطقــة التنميــة(ذات القيمــة 

  .فاظ على هذه المناطقوضوابط التنمية والتحكم فى العمران للح
  



 

  جامعة القاهرة
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٩٢  قسم اهلندسة املعمارية

  إدارة وصيانة تنسيق المواقع ٧٦٤عمر 
يهـــدف المحتـــوى التدريســـى إلـــى التركيـــز علـــى عمليــــات ومنظومـــات التشـــكيل المرتبطـــة بعمليـــات تنســـيق المواقــــع 
واألعتبــارات اإليكولوجيــة والوقائيــة الواجــب أتباعهــا بصــدد  مــا يتعــرض لــه الموقــع خــالل مراحــل التجهيــز والتوريــد 
واألســـتزراع والمتابعـــة والتفاصـــيل الهندســـية المرتبطـــة ، كـــذلك طبيعـــة منـــاهج التكلفـــة وٕادارة المحاســـبة لمثـــل هـــذه 

  .النوعيات وذلك بعرض لماهيات التوصيف الكمى والنوعى ونظم التسعير
  مناهج البحث العلمي في العمران ٧٦٥عمر 

وثيقــة الصــلة، ويعتمــد علــى مجموعــة مــن الحلقــات  يــوفر المقــرر المجــال لتكامــل األبحــاث فــي العمــران والمجــاالت
الدراسية لطالب الدكتوراه في التصـميم العمرانـي وتنميـة المجتمعـات بصـفة أساسـية، ويمكـن أن ينضـم اليهـا طـالب 
الــدكتوراه مــن مختلــف التخصصــات بالقســم، ويــتم التنســيق لهــا واالعــالن عنهــا، وتخصــص حلقــة دراســية لطالــب أو 

القــراءات، المــنهج، الفرضــيات، االختبــار / دخل وبنيــة مقترحــه البحثــي، المجــال، واألدبيــاتأكثــر، يعــرض فيهــا لمــ
ـــــي  ـــــيم العـــــروض وتنـــــاقش، مـــــن المســـــئولين عـــــن المقـــــرر، والمشـــــرفين، والمهتمـــــين بالمجـــــال البحث ـــــق، وتق والتطبي

  .الطالب/للطالب

  ) حلقة دراسية(التشكيل والتصميم العمراني  ٧٦٦عمر 
ـــى طـــر  ـــاهيم يعتمـــد المقـــرر عل ـــاول موضـــوعات، قضـــايا واشـــكاليات، ومف ـــد بحـــوث ودراســـات محـــدودة، تتن ح وتحدي

التشكيل والتصميم العمراني، وعرض ومناقشة وتقيـيم وتطـوير تللـك البحـوث، مـن خـالل حلقـات النقـاش : وتطبيقات
ى الطــالب، وورش العمــل، وبمــا يمكــن مــن تطــوير قــدرات البحــث، ومهــارات النقــد الفنــي، والمعمــاري العمرانــي، لــد

ويشـــارك فـــي مناقشـــة وتقيـــيم البحـــوث والدراســـات، بعـــض األكـــاديميين والمصـــممين والممارســـين، وبمـــا يمكـــن ربـــط 
  .النظريات بالتطبيقات، وبلورة أسس ومعايير النقد العمراني

  )حلقة دراسية (التنمية العمرانية  ٧٦٨عمر 
ـــاو  ـــد بحـــوث ودراســـات محـــدودة، تتن ـــى طـــرح وتحدي ـــاهيم يعتمـــد المقـــرر عل ل موضـــوعات، قضـــايا واشـــكاليات، ومف

التشكيل والتصميم العمراني، وعرض ومناقشة وتقيـيم وتطـوير تللـك البحـوث، مـن خـالل حلقـات النقـاش : وتطبيقات
وورش العمــل، وبمــا يمكــن مــن تطــوير قــدرات البحــث، ومهــارات النقــد الفنــي، والمعمــاري العمرانــي، لــدى الطــالب، 

لبحـــوث والدراســـات، بعـــض األكـــاديميين والمصـــممين والممارســـين، وبمـــا يمكـــن ربـــط ويشـــارك فـــي مناقشـــة وتقيـــيم ا
  .النظريات بالتطبيقات، وبلورة أسس ومعايير النقد العمراني

  تطور مورفولوجية العمران   ٧٧١عمر 
تـــدور موضـــوعات هـــذا المقـــرر حـــول قضـــايا تخـــتص بدراســـات التشـــكيل العمرانىوتـــداخلها مـــع مشـــروعات االحيـــاء 

يتبلور لدي الطالب القدرات النقدية التجاهات وتحديات التصميم التي يتعرف عليها من .والتجديد والحفاظ الحضرى
خــالل مجموعــة مــن القــراءات المرتبطــة  بالمجــال ومــن خــالل دعــوة مصــممي مشــروعات لعــرض اعمــالهم ومناقشــة 

  .الطلبة من خالل رؤيتهم للعمل
 مستقبلية رؤي -الدراسات العمرانية   ٧٧٢عمر 

تــدريب الطالــب علــى البحــث العلمــى مــن خــالل مناقشــات تركــز علــى القضــايا المرتبطــة بــالرؤى يهــدف المقــرر الــى 
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٩٣ قسم اهلندسة املعمارية

االقتصـادية /الثقافية/ المستقبلية للتصميم والتنمية العمرانية وافاق التطوير من خالل دراسة احد المدخالت السياسية
حثـى يتنـاول رؤيـة جديـدة لتصـميم مجتمـع فـي المنـاطق الجديـدة فـي مجموعات الطلبة تعـد مقتـرح ب... اواالجتماعية

  .مصر
 )حلقة دراسية(العمرانية المتكاملة  النظم  ٧٧٣عمر 

تشــكل المــدن مــن خــالل تفاعــل مجموعــة مــن األنظمــة المعقــدة، المتداخلــة والمتراكبــة وبالتــالي تحتــاج الــى مــدخل 
لدراسـية دراسـة سـمات ومشـكالت نظـم العمـران حيـث تركـز علـى تتناول هذه الحلقـة ا. متكامل عند الدراسة والتحليل

العالقــة بــين البيئــة والمدينــة، بــين حركــة االفــراد والبضــائع والتوزيــع المكــانى لألنشــطة العمرانيــة، وبــين تصــميم مــدن 
وتركــز الحلقــة الدراســية علــى مفهــوم  جديــد فــى المجــال الــذى . متضــامه وتحســين توزيــع الخــدمات العامــة والخاصــة

فتهدف الى نقد الممارسـات العمرانيـة الحاليـة . عتمد على التشابه بين التمثيل الغذائي للكائنات والنظام االيكولوجىي
كمـا يتطـرق المقـرر . التي تؤدى الى  تـدفقات خطيـة احاديـة االتجـاه للطاقـة والمـوارد دون إعـادة اسـتخدام أو تـدوير

  .  الل االمثل وبكفاءة أعلىالى الطرق الممكنة للحفاظ على الموارد  واالستغ
  )التصميم العمرانى وتنمية المجتمعات( رسالة الدكتوراه ٧٧٩عمر 

 
  
  التخطيط العمراني - ٥
   

  )عمرانى تخطيط( الجغرافية المعلومات تظم ٥٨٣ عمر
 فـــى واســـتعمالها العمرانــى التخطـــيط فـــى وتطبيقاتهــا الجغرافيـــة المعلومــات نظـــم ونظريـــات أساســيات المقـــرر يتنــاول
 األساسية والوظائف النظم هذه مكونات الجغرافية، المعلومات نظم ألهمية تعريف وتشمل والتقييم، التحليل عمليات
 مــن المعلومــات مــع التعامــل ومراحــل وأنواعهــا والمعلومــات البيانــات وخصــائص البيانــات إلدارة األساســية والمفــاهيم
 الـنظم لهـذه الهامـة والتطبيقـات والبـرامج األجهـزة مكونـات علـى الطالـب يتعـرف كمـا وٕاظهار وٕاخراج إدخال عمليات

  .التخطيطية العملية فى القرار إتخاذ دعم عمليات فى
  الفراغ تشكيل ٥٨٤ عمر

 دور الــــى باالضـــافة الفـــراغ، عناصـــر كأحــــد الخضـــراء والمســـاحات التشـــجير ونظريــــات اساســـيات المقـــرر يتنـــاول
 اسـتغالل وسـائل الـى باالضـافة االيكولوجيـة، الناحيـة مـن العمرانيـة المسـتقرات حمايـة فـي أساسي كعنصر التشجير

  . الجديدة العمرانية المجتمعات فى جمالى كعنصر الخضراء المساحات
  ) اجبارى( العمراني والتخطيطمدخل للتنمية  ٥٨٩ عمر

  التخطــيط عمليــة اساســيات علــى الطالــب ويتعــرف العمرانــى، والتخطــيط للتنميــة الرئيســية النظريــات المقــرر يتنــاول
 التخطيطيـــة والمعـــدالت العمرانـــى، التخطـــيط عمليـــة فـــى المـــؤثرة والمتغيـــرات العوامـــل لتحليـــل االحصـــائية والوســـائل
 واالجتمــاعى والسياســى االقتصــادى الفكــر وتــأثير عالقــة عــرض الــى باالضــافة هــذا والمكــان، الزمــان مــع وتغيرهــا
  . العمرانى التخطيط عمليات على للدولة
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٩٤  قسم اهلندسة املعمارية

  )اجبارى( اإلقليمي والتخطيط مدخل للتنمية ٥٩٠عمر
 عمليــات وعناصــر اساســيات علــى الطالــب ويتعــرف االقليمــى والتخطــيط للتنميــة الرئيســية النظريــات المقــرر يتنــاول

 األقــاليم المتجانســة، التخطيطيــة األقــاليم( االقــاليم تعريــف نظريــات القطاعيــة، التنميــة نظريــات االقليمــى، التخطــيط
 فـي السـكان تركـز مظاهر مثل المتزنة غير االقليمية التنمية مظاهر ،)النائية األقاليم االقتصادية، األقاليم اإلدارية،
 عــرض الــى باالضــافة هــذا المختلفــة االقــاليم بــين االقتصــادية التنميــة مســتويات فــى الواســعة والفــروق الكبــرى المــدن

  . الدولة مستوى على االقتصادية لتنميةا بسياسات ربطها واهمية االقليمية التنمية استراتيجيات
  )اجبارى( العمراني التخطيط نظرياتل مدخل ٥٩١عمر

 المختلفـة، العمرانيـة العناصـر مـع تعاملهـا وكيفيـة المعاصـرة العمرانـى التخطـيط ونظريـات اساسـيات المقـرر يتناول 
 بينهــا، واالخــتالف الشــبه واوجــه المختلفــة الحضــارات فــي التخطــيط بنظريــات الطالــب تعريــف الــى باالضــافة هــذا

  ).الخ... والموانئ، التجارية المدن الدفاعية، المدن( للتخطيط المتباينة التاريخية واألنظمة
  الحضرى واالجتماع السكانية الدراسات ٥٩٤عمر

 المســتقبل فــى الســكان عــدد لتقــدير التحليليــة للوســائل وعــرض الســكانية الدراســات وعناصــر اساســيات المقــرر يتنــاول
 تنظـيم وسياسـات البشـرية التنمية سياسات المقرر يعرض كما الهجرة، انماط شاملة بالسكان الخاصة التحليالت وعمل
 تقســيم كيفيــة االجتمــاع، علــم لمفهــوم عــرض المقــرر يتنــاول كمـا التنميــة، عمليــة فــى واهميتهــا الناميــة الــبالد فــى األسـرة

 العشـــوائية التجمعـــات نمـــو ،)زراعيـــة مـــدن ســـياحية، مـــدن صـــناعية، مـــدن( لخصائصـــها طبقـــا العمرانيـــة المجتمعـــات
  . العمرانى للمخطط االجتماعية الدراسة العداد الالزمة التحليل لوسائل عرض الى باالضافة هذا وخصائصها،

  العمرانى التخطيط التطبيقى، المشروع ٥٩٦عمر
العمرانى وتخطيط البنية األساسية، يكتسب الطالب يتناول المقرر توثيق وتحليل مشروعات فى التخطيط والتنسيق 

خبرة فى عملية تطبيق مفاهيم، نظريات التخطيط العمرانى وتنسيق المواقع باإلضافة إلى استعمال وسائل التوثيق 
  .والتحليل ونظم المعلومات الجغرافية

   
  )٦٠٠كود (مقررات مستوى الماجستير 

 
  والتفصيليدراسات المخطط التنفيذي  ٦٨١عمر 

مقـــرر يحتـــوى علـــى مشـــروع بحثـــى متكامـــل باإلضـــافة إلـــى إعـــداد مخطـــط تفصـــيلي متكامـــل يقـــوم بـــه مجموعـــات مـــن 
الطـالب وذلــك بتطبيــق كــل عمليــات اعــداد المخططــات العمرانيـة شــاملة كــل النــواحى العمرانيــة، االقتصــادية، الســكانية 

وتقـوم مجموعـات الطـالب باعـداد مخططـات تفصـيلية . ائيـةوالبنية االساسية هذا باالضافة الى وضع االشـتراطات البن
  .  الخبرات وتعلم تبادل بهدف تاريخية قيمة ذات مناطق ،لمناطق مختلفة، منطقة جديدة، مناطق تطوير عمرانى
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٩٥ قسم اهلندسة املعمارية

  تنسيق الموقع وتأثيث الفراغ  دراسات ٦٨٢ عمر
 مجـال فـى اساسـية قضـايا دراسـة بهـدف الطـالب مـن مجموعـات بـه يقـوم متكامـل بحثـي مشـروع علـى يحتوى مقرر

 ويمكـن الفـراغ، عناصـر مـن كعنصـر الخضراء والمساحات التشجير ونظريات اساسيات تطبيق خالل من التشجير
 الناحيـــة مـــن العمرانيـــة المســـتقرات حمايـــة فـــى اساســـى كعنصـــر التشـــجير دور عـــن بحثيـــة دراســـة عمـــل للطـــالب

  .الجديدة العمرانية المجتمعات فى جمالى كعنصر الخضراء المساحات استغالل ووسائل االيكولوجية
  والتشريعات القوانين بحوث ٦٨٣ عمر
 مجــال فــى رئيســية قضــايا بحــث بهــدف الطلبــة مــن مجموعــات بــه يقــوم متكامــل بحثــى مشــروع علــى يحتــوى مقــرر
 للعمـران المنظمـة والتشـريعات القـوانين اساسيات وتحليل تطبيق خالل من الجديد او القائم سواء العمران فى التحكم

  .   الجديدة او القائمة المناطق في
  للمدينة البصرية الدراسات بحوث ٦٨٤ عمر

يناقش المقرر توثيق وتحليل وتقييم البيئة المبنية للمدينة وذلك من خالل مجموعة محاضرات نظرية للتعرف على 
على ربط عناصر التخطيط بالمدينة اساسيات الصورة البصرية واساليب ووسائل التحليل وكذلك يساعد الطالب 

بالتشكيل واألدراك البصرى سواء على مستوى المدن القائمة أو االعداد لمخططات المدن الجديدة وذلك من خالل جزء 
 . تطبيقى لرصد أحد عناصر الصورة البصرية بالمدينة ووضع منهج مقترح للتحليل ووسائل التعامل

   والمرور والنقل الطرق شبكات ٦٨٥ عمر
 المفاهيم ويغطي وتطبيقاتها، نظرياتها إلي ويعرض الطرق، شبكات وتخطيط والمرور النقل علوم أسس المقرر يتناول

 وتقديرات المرور، وخصائص وحولها، المدن داخل الحضرية النقل مخططات ومكونات وعناصر النقل لعلوم األساسية
  .المجال في المستحدثة الدراسات و ،... الطرق وتخطيط اإلنشاء، وأساليب الطرق ومواصفات والكثافة، السعة
  البنية االساسية شبكات ٦٨٦ عمر
 المرتبطـة الرئيسـية القضـايا دراسـة بهـدف الطـالب مـن مجموعـات بـه يقوم متكامل بحثى مشروع على يحتوى مقرر

 ودراستها  االساسية البينة محاور احد اختيار ويتم. بالتطبيق النظرى الفكر وربط االساسية البنية وتخطيط بتصميم
  . بالتفصيل

  العمران جغرافيا بحوث ٦٨٧ عمر
 مفـاهيم و نظريـات و قضـايا دراسـة بهدف الطالب من مجموعات به يقوم متكامل بحثى مشروع على يحتوى مقرر

 الدراســة البحثيــة الدراســة وتتضــمن بالتفصــيل بدراســتها الطــالب يقــوم حالــة دراســة اختيــار خــالل مــن المــدن جغرافيــا
 لمصــر الحاليــة العمــران بخريطــة الطالــب تعريــف ويــتم. ســابقا دراســتها تــم التــى والتحليــل التوثيــق وعمليــات الميدانيــة
  . العمرانى للتوسع المستقبلية والتوقعات

  العمراني االقتصاد بحوث ٦٨٨ عمر
 ومفـاهيم ونظريـات قضـايا دراسـة بهـدف الطـالب مـن مجموعـات بـه يقـوم متكامـل بحثـى مشـروع علـى يحتوى مقرر

 تعميــر سياســات العمــران، علــى واثرهــا االقتصــادية الــنظم الرئيســية المحــاور وتشــمل بالتفصــيل، الحضــري االقتصــاد
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٩٦  قسم اهلندسة املعمارية

ــــاطق ــــدة المن ــــل ووســــائل الجدي ــــر التموي  جــــدوى دراســــات العمرانــــى، للتوســــع االقتصــــادية الحــــدود والمرافــــق، للتعمي
  . الجديدة العمرانية للمشروعات

  التخطيط في التحليل وسائل بحوث ٦٩٠ عمر
 المتغيـــرات متعـــددة إحصـــائية تحلـــيالت عمـــل بهـــدف الطالـــب بـــه يقـــوم متكامـــل بحثـــى مشـــروع علـــى يحتـــوى مقـــرر

 اسـتخدامات بينهـا ومـن العمرانية التخطيطية والجوانب المجاالت مختلف لتحليل التحليل نظم وتوظف. والمستويات
  .وغيرها العامة والصحة البيئة، األراضي،

  )عمراني تخطيط( الجغرافية المعلومات نظم بحوث ٦٩١ عمر
 الجغرافيـة المعلومـات نظـم اهميـة توضـيح يتنـاول التطبيقي المدخل. عملي ومدخل تطبيقى بحثى مدخل على يحتوى مقرر

ــ بــرامج احــد علــى العمــل فيــتم العملــى المــدخل أمــا. والبيئــى االقليمــى البعــد فــى المكــانى والتحليــل  علــى والتــدريب GIS الـ
  . البرنامج داخل من النتائج اظهار وكيفية والمخرجات والمدخالت االوامر على التعرف خالل من البرنامج
   للمواقع العمرانى والتنسيق التخطيط بحوث ٦٩٢ عمر
 التخطــيط مجــال فــى الراهنــة القضــايا مــن لمجموعــة نقــاش وحلقــات المحاضــرات مــن مجموعــة مــن المقــرر يتكــون

 العمرانـــى، للتنســـيق االقتصـــادية النظـــرة بحـــوث، المواقـــع، تنســـيق وفكـــر فلســـفة وتشـــمل للمواقـــع العمرانـــى والتنســـيق
  .  المشروعات لتكامل المرتبطة والمجاالت

   العمرانى والتخطيط التنمية بحوث ٦٩٣ عمر
يتناول المقرر دراسة منهجية عملية التخطيط من خالل مجموعـة مـن المحاضـرات تتنـاول المراحـل التفصـيلية لمنهجيـة  

التخطيط كالتعرف وعملية أتخاذ القرار وصياغة االهداف وجمع البيانات وتحليل البيانات ووضع البدائل وعمليـة التقيـيم 
  .مقرر تطبيقات تلك المنهجيات السابقة على مشروع بحثىوالتنفيذ للمخططات وعمليات المتابعة ويشتمل ال

   )٦٩٣ عمر مؤهلمقرر (العمرانية المستدامة  التنمية بحوث ٦٩٤ عمر
 لتشـكيل ونظريات العمرانية، للتنمية ونظريات العمرانى التخطيط وسياسات التخطيط منهجية مثل قضايا من يتكون
  . والنقل والطرق األساسية البنية بشبكات وعالقتها ونموها المدن
   اإلقليمى والتخطيط التنميةنظريات  بحوث ٦٩٥ عمر
 علــى تــؤثر التــى األساســية القضــايا مــن لمجموعــة النقــاش وحلقــات المحاضــرات مــن مجموعــة مــن المقــرر يتكــون

 التبعيـة– اإلشـتراكية – الرأسـمالية من اإلقليمى التخطيط وأفكار نظريات وتطرح واإلقليمى والقومى الدولى التخطيط
  .المعدلة الرأسمالية – الجديد األمريكى الدين – االمركة – العولمة الجديد العالمى اإلقتصادى النظام –

  ..التقسيم إلى اقاليم تخطيطية واقاليم المدن تعريفات التخطيط األقليمى ومفهوم األقليم فكريا ومكانيا إلى ويتطرق
   )٦٩٥مقرر مؤهل عمر ( االقليمى والتخطيط التنمية وتطبيقات سياسات ٦٩٦عمر

خاصـة ( التنمية اإلقليمية وكيفية تطبيقهـا علـى الـدول األقـل نمـوا  وسياسات لنظريات يتطرق ٦٩٥ للمقرر استمراراً 
وسياســـات التنميـــة اإلقليميـــة القطاعيـــة والمكانيـــة ويركـــز علـــى سياســـة المـــدن الجديـــدة، وينتهـــى بتطبيقـــات  )مصـــر

   .على أقليم ىللتخطيط اإلقليم
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٩٧ قسم اهلندسة املعمارية

  العمرانى التخطيط نظريات بحوث ٦٩٧ عمر
يتكون المقرر من مجموعة مـن المحاضـرات وحلقـات النقـاش لمجموعـة مـن القضـايا الراهنـة التـى تطرحهـا نظريـات 
التخطيط مثل العولمة والحكم الجيد، التنمية المسـتدامة، التنميـة المؤسسـية، الحفـاظ الحضـرى، تطـوير العشـوائيات، 

  التخطيطية والدراسات البحوث ٦٩٨ عمر. ة، الخاسكان ذوى الدخل المحدود، سياسات اإلسكان فى البالد النامي
 بـــالتخطيط تتعلـــق خاصـــة اهميـــة ذات مواضـــيع لدراســـة موجهـــة محـــددة بحثيـــة مواضـــيع اعـــداد علـــى المقـــرر يعتمـــد

  .الجديدة المقررات لتطوير  تخصص ان يمكن والعمرانى،كما االقليمى
  )العمرانىالتخطيط ( الماجستير رسالة ٦٩٩عمر 

 

 )٧٠٠كود (الدكتوراه مقررات مستوى 
   العمرانية التنمية بحوث ٧٨١ عمر
 الجديـدة األبعاد علي يركز و نموا األقل الدول و المتقدمة الدول في العمرانية للتنمية الحالية القضايا المقرر يناقش
العمرانى فى المـدن القضايا الخاصة بالمشاكل الناتجة عن التركز  و األدارية و ، والتشريعية ، البيئية النواحي مثل

  .الكبرى وتحضر الريف وتريف الحضر
   دراسات وبحوث التركز واألنتشار فى السكان واألنشطة األقتصادية ٧٨٢ عمر
 التخطــيط مجــال فــى الراهنــة القضــايا مــن لمجموعــة نقــاش وحلقــات المحاضــرات مــن مجموعــة مــن المقــرر يتكــون
  .   ألخر عام من المكرر يتغير وبالتالي اهتماماتهم و الطلبة لمجموعات طبقا القضايا وتتحدد األقليمية والتنمية
   )٦٩٢مقرر مؤهل عمر (بحوث التخطيط والتنسيق العمراني المستدام للمواقع   ٧٨٣ عمر
 والتنسيق التخطيط مجال فى الراهنة القضايا من لمجموعة نقاش وحلقات المحاضرات من مجموعة من المقرر يتكون

  .ألخر عام من المكرر يتغير وبالتالي اهتماماتهم و ةالطلب لمجموعات طبقا القضايا وتتحدد للمواقع العمراني
  )٦٩٧مقرر مؤهل عمر (نظريات المعاصرة فى  التخطيط  العمرانى ال ٧٨٤ عمر 

 نظريـــات مجـــال فـــى الراهنـــة القضـــايا مـــن لمجموعـــة نقـــاش وحلقـــات المحاضـــرات مـــن مجموعـــة مـــن المقـــرر يتكــون
  . آلخر عام من المقرر يتغير وبالتالى واهتماماتهم الطلبة لمجموعات طبقاً  القضايا وتتحدد التخطيط

   )٧٨١ عمر مؤهلمقرر ( الشاملة العمرانية التنميةبحوث  ٧٨٥ عمر
 التخطــيط مجــال فــى الراهنــة القضــايا مــن لمجموعــة نقــاش وحلقــات المحاضــرات مــن مجموعــة مــن المقــرر يتكــون

  .الخر عام من المقرر يتغير وبالتالى واهتماماتهم الطلبة لمجموعات طبقا القضايا وتتحدد العمرانى
  األقليمية التنمية نظريات وسياسات  ٧٨٦ عمر 

 الطبيعيـة و االجتماعيـة و األقتصـادية المـؤثرات سـويا يـدمج كيـف الطالب يتعلم حيث المتقدمة المقررات من تعتبر
 داخــل أقلــيم أو دولــة أو دول مســتوي علــي ســواء األقليميــة التنميــة منظومــة فــي القانونيــة و اإلداريــة و السياســية و

  . المجال اذه في الراهنة القضايا حسب المقرر ويتتطور الدولة
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٩٨  قسم اهلندسة املعمارية

  )٦٩٨ عمر مؤهلمقرر ( المستدامةالبحوث و الدراسات التخطيطية   ٧٨٧ عمر 
 بالدراسـات الخاصـة بـالرؤى المرتبطـة القضـايا علـي تركـز مناقشـات خـالل مـن العلمـي البحـث علي الطالب تدريب

 مجموعات...  االجتماعية أو االقتصادية و السياسية المدخالت احد دراسة خالل من التطوير وافاق ، التخطيطية
  . المراكز و المجتمعات لتخطيط جديدة رؤية يتناول بحثي مقترح تعد الطالب
  األقتصادية واألنشطة السكان فى واألنتشار التركز وبحوث دراسات  ٨٧٨عمر 
  )العمرانىالتخطيط ( الدكتوراه رسالة ٧٩٩عمر 
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٩٩ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم الهندسة اإلنشائية
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١٠٠  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  المسلحة الخرسانة :العليا الدراسات دبلوم
  

  مقررات إجبارية): ٣٢(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣ الكبارى الخرسانية ٥٢٣انش 
  -  ٣  *مشروع الخرسانة المسلحة ٥٩١انش 
  -  ٣  تصميم المنشآت الخرسانية المعرضة ألحمال جانبية  ٦٢١إنش 
  -  ٣ )٢(خرسانة مسلحة متقدمة  ٦٢٣انش 

  -  ٣  الخرسانة سابقة اإلجهاد  ٦٢٤ش نإ
  

   مقررات اختيارية): ٣٣(جدول 
  .متاح فى كل فصل دراسىالعشر التالية طبقًا لما هو  يختار الطالب خمسة مقررات من المقررات

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣  ) ١(تحليل إنشاءات متقدم   ٥٠١انش 
  -  ٣ الخرسانة سابقة التجهيز ٥٢٢انش 
  -  ٣ موضوعات خاصة ومواصفات ٥٢٤انش 
  -  ٣ المنشآت الخرسانية الخاصة ٥٢٥انش 
  -  ٣ تكنولوجيا ومقاومة مواد التشييد ٥٤١انش 
  -  ٣ سلوك وتصميم المنشآت الصلب المتقدم ٥٥١انش 
  -  ٣  إدارة التشييد  ٥٦١انش 
  -  ٣ *تطبيقات الحاسب ٥٨١انش 
  -  ٣  تصميم المنشآت من الطوب المسلح  ٦٢٢إنش 

  .مقررات ذات طبيعة عملية وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 
  

  المعدنية المنشآت :العليا الدراسات دبلوم
  مقررات إجبارية): ٣٤( جدول

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣ المتقدم صلبصميم المنشآت السلوك وت ٥٥١انش 
  ٥٥١انش   ٣  بطريقة حاالت الحدود صلبتصميم المنشآت ال  ٥٥٢انش 
  -  ٣  )١(الكبارى الصلب  ٥٥٣انش 
  -  ٣  صلبوصالت المنشآت ال ٥٥٤انش 
  -  ٣  *المنشآت المعدنيةمشروع  ٥٩٢انش 

 
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٠١ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 مقررات اختيارية): ٣٥(جدول 

  .يختار الطالب خمسة مقررات من المقررات األربعة عشر التالية طبقًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  مقدمة لديناميكا اإلنشاءات  ٥١١انش 
  -  ٣  صلبال والصوامع منتصميم الخزانات  ٥٥٥انش 
  -  ٣  تصميم أبراج الكهرباء واالتصاالت من الصلب ٥٥٦انش 
  -  ٣  صلب باستخدام الحاسب اآللىالمنشآت ال نمذجة ٥٥٧انش 
  -  ٣  رسومات الورشة وتصنيع وتركيب المنشآت الصلب  ٥٥٨انش 
  -  ٣  إدارة التشييد ٥٦١انش 
  -  ٣ المبانى الصلب العالية ٦٥١انش 
  ٦٠١أو ٥١١إنش  ٣ )١( الصلبالزلزالى للمنشآت  السلوك ٦٥٢انش 
  -  ٣ )٢(ى الصلب ر باكال ٦٥٣انش 
  -  ٣ وصيانة وعالج المنشآت الصلب فحص ٦٥٤انش 
  -  ٣ الصلب نشآتالماستقرار  ٦٥٥انش 
  -  ٣ للمنشآت الصلباللدن  التحليل والتصميم ٦٥٦انش 
  -  ٣ المشكل على البارد الصلبمن  نشآتالم ٦٥٧انش 
  -  ٣ المركبة المنشآت الصلب ٦٥٨انش 

  .مقررات ذات طبيعة عملية وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 
  
  

  المواد وتكنولوجيا هندسة :العليا الدراسات دبلوم
  مقررات إجبارية): ٣٦(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣ التشييدتكنولوجيا ومقاومة مواد  ٥٤١انش 
  -  ٣ علم المواد ٥٤٢انش 
  -  ٣  إدارة التشييد ٥٦١انش 
  -  ٣ تطبيقات الحاسب ٥٨١انش 
  -  ٣ *طرق البحث وٕاعداد التقارير ٥٨٢انش 
  -  ٣ األنواع الخاصة للخرسانة ٦٤٣انش 
  -  ٣  فحص وصيانة وٕاصالح المنشآت ٥٦٦انش 
  ٥٨٢إنش   ٣  *مشروع هندسة وتكنولوجيا المواد ٥٩٣انش 

  .أو المناقشة/و مقررات ذات طبيعة عملية وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٠٢  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

   مقررات اختيارية): ٣٧(جدول 
  .يختار الطالب مقررين من المقررات العشر التالية طبقًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى

  
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣ سابقة التجهيزالخرسانة  ٥٢٢انش 
  -  ٣ حصاء واإلحتمالإلل شائيةناإل طبيقاتالت ٦٠٩انش 
  -  ٣ التحليل النظرى والتجريبى لإلجهادات ٦٤٢انش 
  -  ٣ ميكانيكا الكسر ٦٤٤انش 
  -  ٣ ميكانيكا الكسر للخرسانة ٦٤٥انش 
  -  ٣ )١(المواد المركبة  ٦٤٦انش 
  -  ٣ وقاية المنشآت من الحريق ٦٤٧انش 
  -  ٣ مبانى الحوائط الحاملة ٦٤٨انش 
  -  ٣ المواد ومقاومة موضوعات خاصة فى تكنولوجيا ٦٤٩انش 
  -  ٣  طرق اإلحصاء واالحتماالت ٦٦٤إنش

  
  باستخدام الحاسب المنشآت تحليل :العليا الدراسات دبلوم

  مقررات إجبارية): ٣٨(جدول 
  مؤهل مقرر  امتحانساعات   عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  ٣  ) ١(تحليل إنشاءات متقدم   ٥٠١انش 
  -  شفوى  ٣  برامج تحليل اإلنشاءات٥٠٣إنش 
  -  ٣  ٣ مقدمة لديناميكا اإلنشاءات٥١١انش 
  -  ٦  ٦  *المنشآتتحليل  مشروع٥٩٤انش 

  
   مقررات اختيارية): ٣٩(جدول 

  .لما هو متاح فى كل فصل دراسىيختار الطالب خمسة مقررات من المقررات األحد عشر التالية طبقًا 
  

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣ مقدمة لطريقة العناصر المحددة  ٥٠٢انش 
  -  ٣ *برامج تحليل اإلنشاءاتإعداد  ٥٠٤انش 
  -  ٣  مقدمة لهندسة الزالزل ٥٠٥إنش 
  -  ٣ موضوعات مختارة فى تحليل المنشآت ٥١٢انش 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٠٣ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  المقرراسم   الكود
  -  ٣ سلوك وتصميم المنشآت الصلب المتقدم ٥٥١انش 
  -  ٣ *تطبيقات الحاسب ٥٨١انش 
  -  ٣  تحليل وميكانيكا اإلنشاءات المتقدم  ٦٠٣إنش
  -  ٣  التحليل اإلنشائى للكبارى ٦٠٧إنش
  -  ٣  األمثلية اإلنشائية ٦٠٨إنش
  -  ٣  التربة والمنشآت التأثير المتبادل بين ٦١٠إنش
  -  ٣ )٢(خرسانة مسلحة متقدمة  ٦٢٣انش 

  .مقررات ذات طبيعة عملية وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 
  

  الزالزل هندسة: العليا الدراسات دبلوم
  

  مقررات إجبارية): ٤٠(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣ الزالزلمقدمة لهندسة   ٥٠٥انش 
  -  ٣ مقدمة للتحليل الزلزالى ٥٠٦انش 
  -  ٣ قواعد التصميم الزلزالى ٥٠٧انش 
  -  ٦  *مشروع هندسة الزالزل ٥٩٥انش 

  

   مقررات اختيارية): ٤١(جدول 
  .يختار الطالب خمسة مقررات من المقررات الثالثة عشر التالية طبقًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣ )١(تحليل إنشاءات متقدم  ٥٠١إنش 
  -  ٣ *إعداد برامج تحليل اإلنشاءات ٥٠٤انش 
  ٥٠٥إنش   ٣ تقييم المخاطر الزلزالية ٥٠٨انش 
  ٥٠٥إنش   ٣  الدراسات الميدانية لكوارث الزالزل ٥٠٩انش 
  ٥٠٥إنش   ٣ إدارة كوارث الزالزل ٥١٠إنش 
  ٥٠٦إنش   ٣  *تطبيقات الحاسب فى هندسة الزالزل ٥١٣إنش 
 ٥٠٦إنش   ٣  مقدمة للتقييم والتدعيم الزلزالى ٥١٤إنش 

  -  ٣  التحليل الزلزالى للمنشآت البحرية ٥١٥إنش 
 -  ٣ التحليل الزلزالى للخزانات وخطوط األنابيب ٥١٦إنش 

 -  ٣ التحليل الديناميكى لألساسات ٥١٧إنش 

 -  ٣ التشييدإدارة  ٥٦١إنش 
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٠٤  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣ *تطبيقات الحاسب ٥٨١انش 
  -  ٣ *طرق البحث وٕاعداد التقارير ٥٨٢انش 

 .مقررات ذات طبيعة عملية وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 

  التشييد هندسة: العليا الدراسات دبلوم

  مقررات إجبارية): ٤٢(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  إدارة التشييد  ٥٦١انش 
  -  ٣  *استخدامات الحاسب اآللى فى صناعة التشييد ٥٦٥إنش 
  -  ٣  تقدير ومراقبة التكاليف ٥٦٩إنش 
  -  ٣ *مشروع إدارة التشييد ٥٩٧انش 

  

  .طبقًا لما هو متاح فى كل فصل دراسىيختار الطالب ستة مقررات من المقررات الخمسة عشر التالية 
  مقررات اختيارية): ٤٣(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣ تكنولوجيا ومقاومة مواد التشييد ٥٤١انش 
  -  ٣  التشييدوطرق تكنولوجيا  ٥٦٢إنش 
  -  ٣  تخطيط مشروعات التشييد  ٥٦٣إنش 
 -  ٣  تقييم األداء وتحسينه ٥٦٤إنش 

 -  ٣  فحص وصيانة وٕاصالح المنشآت ٥٦٦إنش 

 -  ٣  المنشآت المؤقتة ٥٦٨إنش 

 -  ٣  السلوك التنظيمى ٦٦٧إنش 

 ٦٦٧إنش   ٣ التخطيط اإلستراتيجى ٦٦٨إنش 

 -  ٣  اقتصاديات التشييد ٦٦٩إنش 

  ٦٦٩إنش   ٣  المحاسبة واإلدارة المالية  ٦٧٠ إنش
  -  ٣  قوانين صناعة التشييد  ٦٧١ إنش
  ٦٧١إنش   ٣  عطاءات وعقود التشييد  ٦٧٢ إنش

  -  ٣  معدات التشييد ٦٧٣إنش 
  -  ٣  واألمانجودة الإدارة  ٦٧٤إنش 
 -  ٣  إدارة البيئة فى صناعة التشييد ٦٧٥إنش 

  -  ٣  إدارة موارد المشروع ٦٧٦إنش 
  -  ٣  إدارة أصول البنية التحتية  ٦٧٩إنش 

  

  .على أعمال السنةمقررات ذات طبيعة عملية وتخصص كل الدرجات * 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٠٥ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  
  إنشائية هندسة: العليا الدراسات دبلوم

  مقررات اجبارية): ٤٤(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

 -  ٣  )١(تحليل إنشاءات متقدم  ٥٠١إنش 

 -  ٣  تكنولوجيا ومقاومة مواد التشييد ٥٤١إنش 

 -  ٣  سلوك وتصميم المنشآت الصلب المتقدم ٥٥١إنش 

 -  ٦  *مشروع الهندسة اإلنشائية ٥٩٦إنش 

 -  ٣  )١(خرسانة مسلحة متقدمة  ٦٢٣إنش 

  .مقررات ذات طبيعة عملية وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 
  

   مقررات اختيارية): ٤٥(جدول 
  .فصل دراسىيختار الطالب أربعة مقررات من المقررات األربعه والثالثين التالية طبقًا لما هو متاح فى كل 

 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
 -  ٣  مقدمة لطريقة العناصر المحددة ٥٠٢إنش 

  -  ٣  برامج تحليل اإلنشاءات ٥٠٣إنش 
 -  ٣  *إعداد برامج تحليل اإلنشاءات ٥٠٤إنش 

  -  ٣  مقدمة لهندسة الزالزل ٥٠٥إنش 
 -  ٣  مقدمة للتحليل الزلزالى ٥٠٦إنش 

  -  ٣ قواعد التصميم الزلزالى ٥٠٧إنش 
 ٥٠٥إنش   ٣  تقييم المخاطر الزلزالية ٥٠٨إنش 

  ٥٠٥إنش   ٣  الدراسات الميدانية لكوارث الزالزل ٥٠٩إنش 
 ٥٠٥إنش   ٣  إدارة كوارث الزالزل ٥١٠إنش 

  -  ٣  مقدمة لديناميكا اإلنشاءات ٥١١إنش 
 -  ٣  موضوعات مختارة فى تحليل المنشآت ٥١٢إنش 

  ٥٠٦إنش   ٣  *تطبيقات الحاسب فى هندسة الزالزل ٥١٣إنش 
 ٥٠٦إنش   ٣  مقدمة للتقييم والتدعيم الزلزالى ٥١٤إنش 

  -  ٣  التحليل الزلزالى للمنشآت البحرية ٥١٥إنش 
 -  ٣ التحليل الزلزالى للخزانات وخطوط األنابيب ٥١٦إنش 

  -  ٣  التحليل الديناميكى لألساسات ٥١٧إنش 
 -  ٣  دارة المشروعاتمقدمة إل  ٥١٨إنش 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٠٦  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
 -  ٣ الخرسانة سابقة التجهيز ٥٢٢انش 

  -  ٣ الكبارى الخرسانية ٥٢٣انش 
 -  ٣ موضوعات خاصة ومواصفات ٥٢٤انش 

  -  ٣ المنشآت الخرسانية الخاصة ٥٢٥انش 
  -  ٣  علم المواد  ٥٤٢إنش 
  ٥٥١إنش   ٣  بطريقة حاالت الحدود صلبالتصميم المنشآت  ٥٥٢إنش 
 -  ٣  )١( الكباري الصلب ٥٥٣إنش 

  -  ٣  صلبوصالت المنشآت ال ٥٥٤إنش 
 -  ٣  خزانات والصوامع من الصلبتصميم ال ٥٥٥إنش 

  -  ٣  تصميم أبراج الكهرباء واإلتصاالت من الصلب ٥٥٦إنش 
 -  ٣  نمذجة المنشآت الصلب باستخدام الحاسب اآللى  ٥٥٧إنش 

 ٥٥٨إنش 
رســـــــومات الورشـــــــة وتصـــــــنيع وتركيـــــــب المنشـــــــآت 

  -  ٣  الصلب

  -  ٣  إدارة التشييد ٥٦١إنش 
  -  ٣  التشييدوطرق تكنولوجيا  ٥٦٢إنش 
 - ٣ فحص وصيانة وٕاصالح المنشآت ٥٦٦إنش 

 -  ٣  المنشآت المؤقتة ٥٦٨إنش 

 -  ٣  ميكانيكا تربة وأساسات متقدم ٥٨٣إنش 

  .وتخصص كل الدرجات على أعمال السنةمقررات ذات طبيعة عملية * 
  

  

  اإلنشائية الهندسةفي  العلوم ماجستير
 

  :مقررات إجبارية): ٤٦(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣   الفنيه الكتابه اسس  ٦٠٠عام 
  -  ٢  الحاسب والتحليل العددى ٦٨١إنش
  ٦٠٠عام   ١  )seminar(حلقة دراسية  ٦٨٣إنش
  -  ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩إنش

  
  
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٠٧ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  :مقررات إختيارية): ٤٧(جدول 
  .يختار الطالب خمسة مقررات من المقررات التالية طبقًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى

 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣  ديناميكا اإلنشاءات ٦٠١إنش
  -  ٣ )٢(تحليل إنشاءات متقدم  ٦٠٢إنش
  -  ٣  تحليل وميكانيكا اإلنشاءات المتقدم  ٦٠٣إنش
  -  ٣  )١(طريقة العناصر المحددة  ٦٠٤إنش
  -  ٣  )١(طريقة العناصر الحدودية  ٦٠٥إنش
  -  ٣  نظرية المرونة ٦٠٦إنش
  -  ٣  التحليل اإلنشائى للكبارى ٦٠٧إنش
  -  ٣  األمثلية اإلنشائية ٦٠٨إنش
  -  ٣  واالحتمالالتطبيقات اإلنشائية لإلحصاء  ٦٠٩إنش
  -  ٣  التأثير المتبادل بين التربة والمنشآت ٦١٠إنش
  -  ٣  التحليل اللدن للمنشآت ٦١١إنش
  -  ٣  نظرية األلواح والقشريات ٦١٢إنش
  -  ٣  تقدير المخاطر الزلزالية ٦١٣إنش
  ٦٠١أوٕانش ٥١١إنش  ٣  للمنشآتالتحليل الزلزالى  ٦١٤إنش
  ٦٠١أوٕانش ٥١١إنش  ٣  التصميم الزلزالى للمنشآت ٦١٥إنش
  -  ٣  اتألساسالتحليل الديناميكى ل ٦١٦إنش
  ٦٠١أوٕانش ٥١١إنش  ٣  الزالزل موضوعات مختارة فى هندسة ٦١٧إنش
  -  ٣  الزالزل حلقة بحثية فى هندسة  ٦١٨إنش
  -  ٣ الهندسة الزلزالية الجيوتقنية ٦١٩إنش
  -  ٣  تصميم المنشآت الخرسانية المعرضة ألحمال جانبية  ٦٢١إنش 
  -  ٣  تصميم المنشآت من الطوب المسلح  ٦٢٢إتش 
  -  ٣  )٢(خرسانة مسلحة متقدمة   ٦٢٣إنش 
  -  ٣  الخرسانة سابقة اإلجهاد  ٦٢٤إنش 
  -  ٣  ميكانيكا وتكنولوجيا مواد التشييد  ٦٤١إنش 
  -  ٣  التحليل النظرى التجريبى لإلجهادات  ٦٤٢إنش 
  -  ٣  األنواع الخاصة للخرسانة  ٦٤٣إنش 
  -  ٣  ميكانيكا الكسر  ٦٤٤إنش 
  -  ٣  ميكانيكا الكسر للخرسانة  ٦٤٥إنش 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٠٨  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  -  ٣  )١(المواد المركبة   ٦٤٦إنش 
  -  ٣  وقاية المنشآت من الحريق  ٦٤٧إنش 
  -  ٣  مبانى الحوائط الحاملة  ٦٤٨إنش 
  -  ٣  موضوعات خاصة فى تكنولوجيا ومقاومة المواد  ٦٤٩إنش 
  -  ٣ المبانى الصلب العالية ٦٥١إنش

 أو ٥١١إنش  ٣ )١(السلوك الزلزالي للمنشآت الصلب  ٦٥٢إنش

  ٦٠١إنش
  -  ٣ )٢( الكبارى الصلب ٦٥٣إنش
  -  ٣ وصيانة وعالج المنشآت الصلب حصف ٦٥٤إنش
  -  ٣ استقرار المنشآت الصلب ٦٥٥إنش
  -  ٣ لمنشآت الصلبل التحليل والتصميم اللدن ٦٥٦إنش
  -  ٣ المشكل على البارد الصلبمن المنشآت  ٦٥٧إنش
  -  ٣ المركبة منشآت الصلبال ٦٥٨إنش

  

  هندسة وٕادارة التشييد العلوم فى ماجستير
  :مقررات إجبارية): ٤٨(جدول 

  أعمال الفصل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  %٦٠  ٣  الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 
  -  ٣  استخدام الذكاء االصطناعى فى التشييد  ٦٦٢إنش
  -  ٣  موضوعات مختارة  ٦٦٣إنش
  -  ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩إنش

  

  :مقررات اختيارية): ٤٩(جدول 

لـم يسـبق للطالـب دراسـتها  و مقررات من المقررات التالية طبقـًا لمـا هـو متـاح فـى كـل فصـل دراسـى أربعةيختار الطالب 
  بمرحلة الدبلوم
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣  واالحتماالتطرق اإلحصاء   ٦٦٤إنش
  -  ٣  إدارة المخاطر ٦٦٥إنش 
  -  ٣  األمثلية وٕاتخاذ القرار ٦٦٦إنش 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٠٩ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 -  ٣  السلوك التنظيمى ٦٦٧إنش 

 ٦٦٧إنش   ٣ التخطيط اإلستراتيجى ٦٦٨إنش 

 -  ٣  إقتصاديات التشييد ٦٦٩إنش 

  ٦٦٩إنش   ٣  المحاسبة واإلدارة المالية  ٦٧٠ إنش
  -  ٣  قوانين صناعة التشييد  ٦٧١ إنش
  ٦٧١إنش   ٣  عطاءات وعقود التشييد  ٦٧٢ إنش
  -  ٣  معدات التشييد ٦٧٣إنش 
  -  ٣  واألمانجودة الإدارة  ٦٧٤إنش 
 -  ٣  إدارة البيئة فى صناعة التشييد ٦٧٥إنش 

  -  ٣  إدارة موارد المشروع ٦٧٦إنش 
  -  ٣  التخطيط والمراقبة ٦٧٧إنش 
  -  ٣  إدارة التكاليف  ٦٧٨إنش 
  -  ٣  البنية التحتية إدارة أصول  ٦٧٩إنش 

  

  الهندسة اإلنشائيةالفلسفه في  دكتوراه
  :مقررات إجبارية): ٥٠(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
    -  االمتحان الشامل  ٧٠٠إنش
  -  ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩إنش

  
  :مقررات إختيارية): ٥١(ول جد

بـين مقـررات الـدكتوراه التاليـة أو المقـررات اإلختياريـة لماجسـتير العلـوم مقـررات مـن سـتة يجب على الطالب دراسـة 
  .فى الهندسة اإلنشائية التى لم يسبق له دراستها

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  ٦٠٤إنش   ٣  )٢(طريقة العناصر المحدودة  ٧٠١إنش
  ٦٠٥إنش   ٣  )٢(طريقة العناصر الحدودية  ٧٠٢إنش
  -  ٣  نظرية اللدونة ٧٠٣إنش
  -  ٣ ديناميكا التربة واألساسات ٧٠٤إنش



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١١٠  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  -  ٣  القشريات نظرية ٧٠٥إنش
  -  ٣ الطرق الحسابية لميكانيكا الكسر  ٧٠٦إنش
  -  ٣ النظم الخبيرة فى الهندسة اإلنشائية ٧٠٧إنش
  -  ٣ حساب أمان المنشآت ٧٠٨إنش
  -  ٣ التصميم الزلزالى للمنشآت المدنية ٧٠٩إنش
  -  ٣ تحليل عددى متقدم ٧١٠إنش
  -  ٣  التحليل الالخطى للخرسانة المسلحة ٧٢١إنش
  ٦٤٦إنش   ٣  )٢(المواد المركبة  ٧٤١إنش
  -  ٣  المنشآت الصلب الخاصة ٧٥١إنش
  ٦٥٢إنش   ٣  )٢(السلوك الزلزالى للمنشآت الصلب  ٧٥٢إنش
  ٦٥٣إنش   ٣  )٣(الكبارى الصلب  ٧٥٣إنش
  -  ٣  الصلبأمثلية المنشآت  ٧٥٤إنش

  

  هندسة إدارة التشييد الفلسفه في دكتوراه
  :مقررات إجبارية): ٥٢(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  -  االمتحان الشامل  ٧٠٠إنش
  -  ٣ طرق البحث وحلقة نقاش ٧٦١إنش
  -  ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩إنش

  

  :مقررات اختيارية): ٥٣(جدول 

  ما هو متاح فى كل فصل دراسىحسب من بين المقررات التاليةلم يسبق له دراستها  اتمقرر خمسة يختار الطالب 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣  استخدام الذكاء االصطناعى فى التشييد  ٦٦٢إنش
  -  ٣  موضوعات مختارة  ٦٦٣إنش
  -  ٣  طرق اإلحصاء واالحتماالت  ٦٦٤إنش
  -  ٣  إدارة المخاطر ٦٦٥إنش 
  -  ٣  األمثلية وٕاتخاذ القرار ٦٦٦إنش 
 -  ٣  السلوك التنظيمى ٦٦٧إنش 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١١١ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 ٦٦٧إنش   ٣ التخطيط اإلستراتيجى ٦٦٨إنش 

 -  ٣  اقتصاديات التشييد ٦٦٩إنش 

  ٦٦٩إنش   ٣  المحاسبة واإلدارة المالية  ٦٧٠ إنش
  -  ٣  قوانين صناعة التشييد  ٦٧١ إنش
  ٦٧١إنش   ٣  عطاءات وعقود التشييد   ٦٧٢ إنش

  -  ٣  معدات التشييد ٦٧٣إنش 
  -  ٣  واألمانجودة الإدارة  ٦٧٤إنش 
 -  ٣  إدارة البيئة فى صناعة التشييد ٦٧٥إنش 

  -  ٣  إدارة موارد المشروع ٦٧٦إنش 
  -  ٣  التخطيط والمراقبة ٦٧٧إنش 
  -  ٣  إدارة التكاليف ٦٧٨إنش 
  -  ٣  التحتيةإدارة أصول البنية   ٦٧٩إنش 

  

  نسبة أعمال السنة لمقررات برامج الهندسة اإلنشائية): ٥٤(جدول 
  نسبة أعمال السنة  الكود  المادة  م
  %٤٠  ٥٦١إنش   ادارة التشييد  ١
  %٤٠  ٥٦٤إنش   تقييم األداء وتحسينه  ٢
  %١٠٠  ٥٦٥إنش   إستخدامات الحاسب اآللى فى صناعة التشييد  ٣
  %٤٠  ٥٨١إنش   تطبيقات الحاسب   ٤
  %٥٠  ٥٦٩إنش   تقدير ومراقبة التكاليف  ٥
  %٤٠  ٦٠٦انش   نظرية المرونه  ٦
  %٤٠  ٦٠٧انش   التحليل االنشائي للكبارى ٧
  %٤٠  ٦١٠انش   التأثير المتبادل بين التربه واالساسات ٨
  %٤٠  ٦١٤انش   الزلزالي للمنشـات التحليل  ٩
  %١٠٠  ٦١٨انش   حلقه بحثيه فى هندسة الزالزل  ١٠
  %٤٠  ٦٥١انش   المبانى الصلب العاليه ١١
  %٤٠  ٦٥٢انش   )١(السلوك الزلزالى للمنشآت الصلب   ١٢
  %٤٠  ٦٥٤انش   فحص وصيانة وعالج المنشات الصلب ١٣
  %٤٠  ٦٥٦انش   التحليل اللدن وتصميم المنشات الصلب ١٤
  %١٠٠  ٦٦١إنش   حلقة دراسية بحثية ١٥



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١١٢  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  
 مذكورة بالجدولالويتم تطبيق ذلك على المواد غير % ٣٠فى حالة عدم ذكر نسبة ألعمال السنة يتم أعتبارها * 

  

  

  %٤٠  ٦٦٢إنش   إستخدام الذكاء اإلصطناعى فى التشييد   ١٦
  %٥٠  ٦٦٣إنش   موضوعات مختارة  ١٧
  %٤٠  ٦٦٦إنش   األمثلية واتخاذ القرار  ١٨
  %٤٠  ٦٦٧إنش   السلوك التنظيمى  ١٩
  %٤٠  ٦٦٨إنش   التخطيط اإلستراتيجى  ٢٠
  %٤٠  ٦٦٩إنش   اقتصاديات التشييد  ٢١
  %٤٠  ٦٧١إنش   التشييد صناعة قوانين   ٢٢
  %٤٠  ٦٧٢إنش   عطاءات وعقود ٢٣
  %٤٠  ٦٧٣إنش   معدات التشييد  ٢٤
  %٥٠  ٦٧٨إنش   إدارة التكاليف  ٢٥
  %٥٠  ٧٠٢انش   )٢(طريقة العناصر الحدودية   ٢٦
  %٤٠  ٧٢١انش   التحليل الالخطى للخرسانه المسلحه  ٢٧
  %١٠٠  ٧٦١إنش   طرق البحث وحلقة نقاش ٢٨



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١١٣ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  المقررات محتوى

  )١(تحليل إنشاءات متقدم : ٥٠١:إنش
طريقــــة الكــــزازة للكمــــرات واإلطــــارات والجمالونــــات المســــتوية والفراغيــــة : تحليــــل اإلنشــــاءات باســــتخدام المصــــفوفات

  .مقدمة للتحليل اللدن للمنشأت ،والشبكات
  مقدمة لطريقة العناصر المحددة:٥٠٢إنش

صـياغة طريقـة العناصـر المحـددة المبنيـة  ،الصـيغة التفاضـلية والصـيغة المتغيـرة: النماذج الرياضية لألنظمـة المسـتمرة
نمـــاذج اإلحـــداثيات العامـــة للمســـائل الخاصـــة  ،تـــزان للعناصـــر المحـــددةســـتنتاج العـــام لمعـــادالت االاال :علـــى اإلزاحـــة

حســـاب ، تركيـــز الخصـــائص اإلنشـــائية واألحمـــال، )نفعـــال مســـتواعناصـــر ذات إجهـــاد أو  ،عنصـــر أحـــادى األبعـــاد(
: الصــــيغة األيزوبارامتريــــة للعناصــــر المســــتمرة ،الصــــيغة األيزوبارامتريــــة لعنصــــر القضــــيب ،اإلجهــــادات وتقيــــيم الدقــــة
عناصـر  و العناصـر المتماثلـة حـول محـور دورانو  الكمـرات: صـيغة العناصـر اإلنشـائية ،ثلثـاتالعناصر الرباعيـة والم
التكامــل فــى بعــدين و ثالثــة  ،)التكامــل أحــادى األبعــاد(معادلــة جــاوس : التكامــل العــددى ،نحنــاءاأللــواح المعرضــة لال

  .الترتيب المالئم للتكامل العددى، أبعاد
  نشاءات برامج تحليل اإل : ٣٥٠إنش

تطبيقات على استخدام البرامج الرياضية الجاهزة الحديثـة لتحليـل مسـائل إنشـائية عمليـة،تطبيقات علـى اسـتخدام بـرامج 
 .التحليل اإلنشائى الجاهزة الحديثة واستخدام للبرامج البحثية المتقدمة الجاهزة لتحليل المسائل اإلنشائية العملية

  إلنشاءاتإعداد برامج تحليل ا :٤٥٠إنش
ســتخدام لغــات ابــرامج تحليــل المنشــآت باســتخدام طريقــة الكــزازة تحــت تــأثير األحمــال اإلســتاتيكية والديناميكيةب إعــداد

بـرامج تحليـل إعداد ،إدخال وٕاخـراج المعلومـات باسـتخدام الرسـومات،إعداد البرامج الصـديقة للمسـتخدم،برمجة حديثة
 .للتطبيقات على شبكة المعلومات المنشآت

  ندسة الزالزل مقدمة له: ٥٥٠إنش
، الفوالق، مقاييس )الزلزالية(مقدمة لهندسة الزالزل،خصائص الحركة األرضية،األلواح التكتونية، الموجات السيزمية 

الشدة، قياسات الحركـة األرضـية، تحليـل الخطـورة الزلزاليـة المحـدد، مقدمـة عـن تحليـل الخطـورة الزلزاليـة االحتمـالى 
التجـــاوب، مفهـــوم التصـــميم المقـــاوم للـــزالزل المعتمـــد علـــى األداء فـــى الكـــودات والخـــرائط الزلزاليـــة، مفهـــوم طيـــف 

  .واالشتراطات المحلية والعالمية الحديثة
  الىالزلز لتحليل مقدمة ل :٦٥٠إنش

، التــأثير الــديناميكى للــزالزل علــى المنشــآت، مفهــوم طيــف التجــاوب فــى التصــميم آليــة الــزالزلو  الموجــات الزلزاليــة
الزلزالى وخرائط المناطق الزلزالية و الخصـائص األساسـية للـزالزل، طريقـة الحمـل الجـانبى االسـتاتيكى المكـافئ فـى 

خدام طيــف التجــاوب لنمــاذج األكــواد الزلزاليــة، مقدمــة عــن التحليــل الزلزالــى بالســجل الزمنــى، التحليــل الزلزالــى باســت
التحليل الزلزالى لنمـاذج مبـانى ذات مبانى ذات درجة حرية واحدة، متطلبات الممطولية ومعامل تخفيض المقاومة، 

 .مفهوم منحنيات القابلية للهدمدرجات حرية متعددة، التحمل اإلنسانى لالهتزازات، 
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١١٤  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  قواعد التصميم الزلزالى : ٧٥٠إنش
لزلزالــى، التطــور التــاريخى الشــتراطات التصــميم الزلزالــى، مقدمــة للتصــميم المقــاوم للــزالزل فلســفة كــودات التصــميم ا

المعتمـــد علـــى األداء، طـــرق التصـــميم الزلزالـــى التقليديـــة المعتمـــدة علـــى القـــوى، متطلبـــات الممطوليـــة والزيـــادة فـــى 
الزلزالــى المعتمــد علــى اإلزاحــة،  المقاومــة والتصــميم المعتمــد علــى المقاومــة لألعضــاء اإلنشــائية الحرجــة، التصــميم

طريقــة طيــف المقاومــة ومفهــوم اإلزاحــة المســتهدفة، التصــميم الزلزالــى لألنظمــة والعناصــر غيــر اإلنشــائية، دراســة 
  .مقارنة لطرق التصميم الزلزالى بالكودات العالمية الحديثة، مقدمة للطرق االحتمالية للتصميم الزلزالى

  لية تقييم المخاطر الزلزا :٨٥٠إنش
التجريبيــة، طريقــة معامــل القابليــة للتهــدم، و  النظريــةو  االفتراضــيةالطــرق : لتقــدير القابليــة للتهــدمالمســتخدمة الطــرق 

  .ة المسلحة والمناطق العمرانيةيمبانى الخرسانالتطبيقات على 
  لزالزل كوارث االدراسات الميدانية ل :٠٩٥إنش

  .نزالقات األرضية، انهيار األساسات، تعيين أشكال االنهياراتالحاالت تاريخية، األضرار اإلنشائية، التسيل، ا
  إدارة كوارث الزالزل  :٠٥١إنش

الزالزل، مراحل ث نتيجةلكوار ل ، توزيع الكوارث الطبيعية على دول العالم، الخصائص المميزةالطبيعية أنواع الكوارث
  .كوارث الزالزل فى بعض الدولإدارة الكوارث، التنبؤ بالزالزل ونظم اإلنذار، سبل مواجهة 

  نشاءات مقدمة لديناميكا اإل :١١٥إنش
: األحمــال الديناميكيــةثــارة المنشــآتأحادية درجــة الحريــة إلســتجابة ا، الــديناميكى للمنشــآتن اتــز االمعــادالت الحركــة و 

مـــة المعممـــة األنظ ، االضـــمحالل، واألحمـــال الدوريـــة والنبضـــية ذات أزمنـــة تـــأثير متناهيـــة الصـــغر حـــرالهتـــزاز اإل
: أنظمــة المنشــآتذات درجــات حريــة متعــددةســتجابة امعــادالت الحركــة،  لرك لحــاومــي، طريقــة نأحاديــة درجــة الحريــة

 تحليلةللقدمــــم، واألنظمــــة المضــــمحلة تحــــت تــــأثير القــــوىات هتــــزاز وأشــــكال األنمــــاط الطبيعيــــة واال حــــرالهتــــزاز اال
  .ةيعشوائاتالهتزاز مقدمة لالو  باستخدام األنماط الطبيعية

  تحليل المنشآتموضوعات مختارة فى  :٥١٢إنش
دراسة موضوع أو أكثر يعكس التطورات المتقدمة فى مجال تحليل المنشآت، ويشمل العرض الجانب النظرى 

  .للموضوع إلى جانب التفاصيل الدقيقة والصياغات الرياضية والتطبيقات
  هندسة الزالزل تطبيقات الحاسبفى :١٣٥إنش

الحركـــــة  عالجة ســـــجالتـلمـــــ )أخـــــرىلغـــــة كوديـــــة ب أو الـتـــــامبرنـــــامج ل اعمـستـــــبا(حسابيةصـــــغيرة  بـــــرامجتطـــــوير 
بـرامج اإلنشـائى المتـوافرة سـواء كانـت تحليـل البـرامج حـزم سـتعمال التجـاوب، ا منحنياتطيف ٕاعدادو  يةزلزاليةالرضاأل

مختلفـــة للمنشـــآت الزلزالـــي اللتحليـــل فـــى ا) ٢٠٠٠مثـــل ســـاب (أو تجاريـــة  )ركاإيـــدمثـــل أوبـــن ســـيز،درين، (بحثيـــة 
  .يمتد طوال الفصل الدراسى مشروعمن كجزء ) أنفاق،خزانات، جسور ى،نابم(
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١١٥ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  مقدمة للتقييم و التدعيم الزلزالى:١٤٥إنش
نزالقـــات االســـييل التربـــة و ت، زلـــزالالث و بســـبب حـــد أنماطاالنهيـــارنشـــائية و للمنشـــآت، األضراراإلزلزالـــي التقيـــيم الفلســـفة 

فحـــص المنشـــآت طـــرق األضـــرار اإلنشـــائية، وتقـــدير  للمنشـــآت زلزالـــياللتقيـــيم الحديثـــة لطـــرق ، الزالزلةنتيجةللرضـــياأل
إصـالح تقوية المنشآت، إصالح و يةبالمنشآت، المواد المستحدمة فى زلزالاألضرار الأسباب الصيانة والترميم،  تقنياتو 

المنشـــآت المعدنيـــة والمبـــانى الحاملـــة مـــن الطـــوب، ح إصـــال، زلزالالمنشـــآت الخرســـانية المســـلحة المشـــروخة بســـبب الـــ
  . يةدراس تحاال، زالزلال ةاومالمنشآت لمق ةقويوت ترميم تقنيات
  التحليل الزلزالى للمنشآت البحرية :٥١٥إنش
، خصـائص النمـاذج ذات درجـة الحريـة الواحـدة عوائـمبـين المنشـآت والفاعل ة عن المنشآت البحرية، أساسيات التقدمم
ات البحريـة، السـلوك المحـدد موجالبحرية، القوى الناتجة عن ال موجاتلل حصائي، التمثيل المحدد واإلالبحرية آتشنملل
ذات درجــات  البحريــة آتشــنمذات درجــة حريــة واحــدة نتيجــة الــزالزل، التحليــل الزلزالــى لل البحريــة آتشــنماالحتمــالى للو 

للخوازيـــق زلزالي ، الســـلوكالقـــدرةال طريقـــة طيـــف، البحريـــة آتحريـــة متعـــددة، األداء الزلزالـــى غيـــر المـــرن وتقويـــة المنشـــ
  .يةدراس تتطبيقات وحاال، البحرية آتشنمالحاملة لل

  خزانات و خطوط األنابيبالتحليل الزلزالى لل :٦٥١إنش
، الكـابالت، السـلوك الزلزالـى لألنظمـة المعممـة أحاديـة درجـة الحريـة و أنظمـة نابيـباألللخزانات وخطوط  يةنشائإلانماذج ال

، االسـتجابات نابيـباألللخزانـات وخطـوط التصـميم الزلزالـى ب فـى و مفهوم طيـف التجـااالحتمالى، و التحليل الزلزالى المحدد 
أنواع مبادئ انتشار الموجات و المنشآت، و  لتربةبين االمتبادل  تفاعلالالزلزالية غير المرنة وخصائص الممطولية، أساسيات 

المخـاطر الزلزاليـة والقابليـة للتهـدم : نابيـباأللخزانـات وخطـوط خاصـة للتحليـل والتصـميم الزلزالـى لالزلزاليـة، طـرق  الموجات
  . يةدراس ت، تطبيقات وحاالوتقييم األداء وطرق تقريبية

  ديناميكى لألساساتالتحليل ال :٧٥١إنش
فــى األوســـاط  الموجــاتانتشــار المنشــآت، أنـــواع نظــم األساســات، مبــادئ و  لتربــةبــين االمتبــادل  تفاعــلالأساســيات 

فى التربة، مصفوفة الكزازة الديناميكية، نماذج إنشائية لنظم األساسـات  المنتشرة ، أنواع الموجاتالمستوية والفراغية
الزلزالية، عدم استقرار التربة  اتلحركللتربة لطبقات ااالستجابة الديناميكية  ،والتربة، سلوك التربة المحملة ديناميكياً 

  .اهتزاز األساسات،تحليل الزلزال نتيجة
  الخرسانة سابقة التجهيز  :٥٢٢إنش 

مقدمة، استخدامات الخرسانة سابقة التجهيز، المزايا والعيوب، أسس التنظـيم، المواصـفات، التصـنيع والنقـل والتركيـب، 
يـــاح، تحليـــل حـــوائط الحـــوائط، قـــوى الر : الوصـــالت، التفـــاوت، مـــوالئ الفواصـــل، التفاصـــيل، إنشـــاءات األلـــواح الكبيـــرة

  .القص، المنشآت اإلطارية متعددة الطوابق، التكسية بالخرسانة سابقة التجهيز، البالطات الخرسانية المركبة
  الكبارى الخرسانية  :٥٢٣إنش 

طــرق التحليــل المختلفــة، طريقــة إجهــاد : مقدمــة، المواصــفات، التصــنيف، األحمــال التصــميمية، اعتبــارات التصــميم
ـــارىالتشـــغيل،  ـــواع الكب ـــذ اإلجهـــاد المســـبق، أن ، الكمـــرات )T(الكمـــرات علـــى شـــكل حـــرف : التصـــميم الحـــدى، تنفي
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١١٦  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

المفرغــة، الكوابيــل المتوازنــة، الكمـــرات المســتمرة، اإلطــارات الجاســئة، العقـــود، الكبــارى الخرســانية ســابقة اإلجهـــاد، 
  .الركائز والفواصل، الكبارى المعلقة بكابالت

  مواصفات موضوعات خاصة و :٥٢٤إنش 
العيـــوب، الشـــروخ، طـــرق اإلصـــالح، : نهيـــارالتحليـــل الحـــدى للعناصـــر الخرســـانية المســـلحة، التصـــميم لتالفـــى اال

ت الخرســــانية، اســــتخدام الحاســــبات فــــى التطبيقــــات العمليــــة، التخطــــيط لمراحــــل التنفيــــذ، آالتصــــميم األمثــــل للمنشــــ
المختلفـــة، الخرســـانة المســـلحة باألليـــاف، قواعـــد الرســـومات التنفيذيـــة، حصـــر الكميـــات، دراســـات مقارنـــة للكـــودات 

  .المعدات الثقيلة المعرضة ألحمال متكررة، المنشآت ذات الخرسانة الكتلية
  المنشآت الخرسانية الخاصة  :٥٢٥إنش 

ت آالخزانــات الدائريــة والخزانــات المســتطيلة والخزانــات المرفوعــة والخزانــات تحــت األرض، منشــ: المنشــآت الحــاجزة للســوائل
، القشـريات األسـطوانية، يالتحليـل الغشـائ: ةتوزيع الضـغط، أحمـال الريـاح، التصـميم، التفاصـيل، المنشـآت القشـري: التخزين

الســـلوك، التحليـــل، اعتبـــارات التصـــميم، تطبيقـــات، : نحنـــاء مـــزدوج، تطبيقـــات، األســـقف اللوحيـــة المطويـــةاالقشـــريات ذات 
الخرســـــانيه المعرضـــــه ألحمـــــال  المنشـــــآت،تصميمذات اإلطـــــارات الفراغية، المنشـــــآت يالمنشـــــآت المتعلقـــــة باألمـــــان النـــــوو 

  .االنفجارات
  تكنولوجيا ومقاومة مواد التشييد  :٥٤١إنش 

األنـواع الخاصـة، : األنواع، المشاكل، التقيـيم، االختيـار، مـواد التشـييد المركبـة، التكنولوجيـا المتقدمـة للخرسـانة: مواد التشييد
وحماية الفلزات، الشروخ والفواصل، مواد وأساليب الترميم، التكنولوجيا المطوعة لبدائل مـواد البنـاء  كلآالتحمل مع الزمن، الت

للتشييد منخفض التكلفة، أساليب تقييم مقاومة الخرسانة بالمنشآت القائمة، األساليب الحقلية والمعملية لضبط وتأكيد الجودة 
  .يد الجودةشتراطات الكودات المتعلقة بضبط وتأكاللخرسانة، 

  علم المواد : ٥٤٢إنش 
البنيـــان الجزئـــى، البنيـــان البلـــورى، البنيـــان غيـــر المتبلـــور، عيـــوب : المتطلبـــات الهندســـية، تماســـك وترتيـــب الـــذرات

، األطــوار الخزفيــة، المــواد متعــددة األطــوار، تغيــرات البنيــان )البــوليمرات(البنيــان، األطــوار الفلزيــة، المــواد العضــوية 
كل، األكسدة، االستقرار الحرارى، التلـف باإلشـعاع، مقدمـة للمـواد آالت: ار المواد فى ظروف االستخدامالدقيق، استقر 

  .المركبة
  متقدم الصلب الت آمنشسلوك وتصميم ال:٥٥١إنش 

نحنـــاء الكمـــرات، لـــى الكمـــرات، األعمـــدة الكمريـــة، ااألعمـــدة المحملـــة محوريـــًا، : الســـلوك اإلنشـــائى لألعضـــاء الصـــلب
  .، التصميم بطريقة اإلجهادات المسموحة، الكود المصرىالتصميمالخلفيات، أسس : كودات تصميم المنشآت الصلب

  تصميم المنشآت الصلب بطريقة حاالت الحدود  :٥٥٢إنش 
لمنشــآت غيــر المحــددة، التصــميم بحــاالت انحنــاء الكمــرات، المنشــآت المحــددة، ا: ت الصــلبآالتصــميم اللــدن للمنشــ

: حتماليــة، التصــميم بطريقــة معــامالت القــوى والمقاومــة للكمــرات واألعمــدة الكمريــة، الوصــالتاألســس اال: الحــدود
  .أسس حاالت الحدود، المقاومة القصوى
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١١٧ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  )١(الكبارى الصلب : ٥٥٣إنش 
الكمــــرات الجمالونيــــة، كبــــارى كبــــارى ال ،للكبــــارىالتحليل اإلنشــــائى ،األرضــــيات،رى، األحمالاكبــــالــــنظم اإلنشــــائية لل

  .دو الكأساسياته وتطبيقاته فى : الكالل ،الصندوقية
  وصالت المنشآت الصلب: ٥٥٤إنش 

المـــرن، اللـــدن، حـــاالت الحـــدود، المقاومـــة القصـــوى، الوصـــالت بالمســـامير عاليـــة المقاومـــة، : ســـلوك الوصـــالت 
  .الوصالت الملحومة، الوصالت الخاصة

  تصميم الخزانات والصوامع من الصلب  :٥٥٥إنش 
التحليــل والتصــميم االســتاتيكى، التحليــل الــديناميكى والحمـــل ) دائريــة ، مســـتطيلة(أرضــية، مرفوعــة : الخزانــات الصــلب
  .تأثير المواد الصلبة، األحمال، نظم التحميل، القشرة: الصوامع الصلب ،اإلستاتيكى المكافئ

  تصاالت من الصلب اال تصميم أبراج الكهرباء و  :٥٥٦إنش 
أنــواع األبــراج، األحمــال التصــميمية لألبــراج، متطلبــات التشــغيل، التحليــل اإلنشــائى، تصــميم العناصــر والوصــالت، 

  .األساسات وتثبيت األبراج، كودات التصميم
  نمذجة المنشآت الصلب باستخدام الحاسب اآللى  :٥٥٧إنش 

البرامج الجاهزة لتحليل المنشآت، النماذج اإلنشائية للمنشآت الكبارى مقدمة عن طريقة العناصر المحددة واستخدام 
أبــــراج ، خزانــــات، (المعدنيـــة، النمــــاذج اإلنشــــائية للمبـــانى العاليــــة، النمــــاذج اإلنشـــائية للمنشــــآت الصــــلب الخاصـــة 

  .، النمذجة غير الخطية، برامج تصميم المنشآت المعدنية.......)صوامع، 
  وتصنيع وتركيب المنشآت الصلب  الورشةرسومات :٥٥٨إنش 

ـــًا للكـــودات المختلفـــة، التفتـــيش واالختبـــارات غيـــر  رســـومات الورشـــة وٕاعـــداد قائمـــة المـــواد، ســـماحات التصـــنيع طبق
  .اإلتالفية، خطة التركيب وسماحات التركيب

  إدارة التشييد :٥٦١إنش 
دورة حيـاة المشـروع، الهياكـل التنظيميـة  صناعة التشـييد والتطبيـق، طبيعـة صـناعة التشـييد، أنـواع مشـاريع التشـييد،

للمشــروع، تقــدير التكلفــة، الميزانيــة، أنظمــة معلومــات اإلدارة، تخطــيط المشــاريع والبــرامج الزمنيــة، اإلنتاجيــة، أتمتــه 
  .المشروع، إدارة الموارد، تحديد المخاطر والمسئولية

  تكنولوجيا وطرق التشييد :٥٦٢إنش 
الشـــدات، ســـابقة الصـــب، ســـابقة : التقيـــيم، المشـــاكل، اإلضـــافات، طـــرق التشـــييد، الخرســـانةالمـــوارد، :مـــواد التشـــييد

إنشـاء  ،اإلجهاد، المنشآت المعدنيـة المؤقتـة، تكنولوجيـا األساسـات وميكانيكـا التربـة، أعمـال الحفـر العميـق واألنفـاق
  .الطرق والكبارى، ضبط الجودة

  تخطيط مشروعات التشييد :٥٦٣إنش 
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١١٨  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

أســــلوب التخطــــيط : مشــــروعات التشــــييد، أهميــــة التخطــــيط والجدولــــة الزمنيــــة، تقنيــــات الجدولــــة الزمنيــــةمــــنهج تخطــــيط 
، تقليــل زمــن المشــروع، عالقــة الــزمن يتــزان، تحــديث الجــدول الزمنــبالشــبكات، تقنيــة تقيــيم ومراجعــة البرنــامج، خــط اال

  .ستخدام برامج الحاسب اآللىاعة المشروعات بوالتكلفة، جدولة الموارد، تقنيات تخصيص وتسوية الموارد، تخطيط ومتاب
  قييم األداء وتحسينهت :٤٥٦إنش 

العوامل المؤثرة على اإلنتاجية، قياس اإلنتاجيـة، تقنيـة تحسـين األداء، مراقبـة الجـودة، إدارة الجـودة الشـاملة، خطـط 
  .الحوافز، هندسة القيمة، التشييدية

 لتشييداستخدامات الحاسب اآللى فى صناعة ا: ٥٦٥إنش 

استخدام أكثر البرامج شيوعًا فى إدارة المشروعات فى مجاالت التخطيط والمتابعة وتقدير التكاليف والتحكم فى كـل مـن 
  .الوقت والتكلفة وٕاعداد تقرير عن أحد المشروعات باستخدام البرامج السابق شرحها

 فحص وصيانة وٕاصالح المنشآت :٥٦٦إنش 

ـــالظروف الجويـــة، بـــرامج الصـــيانة، معالجـــة التشـــطيبات، صـــيانة  تقنيـــة الفحـــص، التصـــميم والتفاصـــيل وعالقتهـــا ب
تقويـــة المنشـــآت، صـــيانة المبـــانى، صـــيانة  خالشـــروخ فـــى الخرســـانة، صـــيانة انهيـــار الخرســـانة، صـــدأ حديـــد التســـلي

  .المنشآت المعدنية
  المنشآت المؤقتة :٥٦٨إنش 

التصــميم، االتــزان، متطلبــات الصــحة : لمســتخدمة، الســقاالتاألحمــال، األساســات، الهبــوط، المــواد ا: المنشــآت المؤقتــة
  .التصميم، المواد، المعدات، زمن التركيب والفك، اقتصاديات الشدات: واألمان، الشدات

  تقدير ومراقبة التكاليف: ٥٦٩إنش 
دة بيانــات بنــود قاعــ: تقــديرات الجــدوى والميزانيــة، تقــديرات المناقصــات ،الطــرق التقريبيــة والتفصــيلية لتقــدير التكلفــة

التكلفــة، ربــط بنــود التكلفــة ببنــود العقــد، حصــر الكميــات، حســاب التكــاليف غيــر المباشــرة، تقيــيم هــامش المخــاطرة، 
أسلوب مراقبة التكاليف، تجهيز خطة التكلفة، مراقبة التكاليف باألساليب التقليدية وبإستخدام الشـبكات، مبـدأ القيمـة 

التخطيط ومراقبة التكاليف لمرحلة ما قبل التنفيذ، مراقبة  ،لتكلفة عند إنهاء المشروعالمكتسبة، التوقعات المستقبلية ل
  .التكاليف فى حاالت عقود األسعار الثابتة وعقود اإلدارة

  تطبيقات الحاسب: ٨١٥إنش
ومات الرسـوالتصـميم وٕاعـداد  بـرامج التحليـل اإلنشـائىعناصـر اللغـة وتطبيقـات، : البرمجة باستخدام اللغات الحديثـة

  .الهندسية باستخدام الحاسب

  طرق البحث وٕاعداد التقارير: ٥٨٢إنش
 ةاختيـــار موضـــوعات البحـــث، طـــرق البحـــث المختلفـــة، المطبوعـــات والمكتبـــات، تجميـــع وتحليـــل البيانـــات، األنشـــط

الشــكل المعمليــة، الطــرق العدديــة والحاســبات، أنــواع التقــارير والمهــارات المطلوبــة، األســلوب، ميكانيكــا األســلوب، 
المســودات والمراجعــات المتتاليــة، التقــارير الشــفوية، : والتكــوين، أنــواع معينــة مــن التقــارير وبنيتهــا، أســلوب الكتابــة

  .مراجعة لقواعد اللغة وبنيان الجملة والفقرة وعناصر الكتابة الفنية: الرسائل العلمية
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١١٩ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  ميكانيكا تربة وأساسات متقدم  :٥٨٣إنش 
دنكـان، نصـف الفـراغ المـرن، استكشـاف التربـة، الضـغوط : تربـة واألساسـات الضـحلة والخازوقيـةالتفاعل المتبادل بين ال

  .الجانبية على الحوائط والحوائط اللوحية وجدران الصوامع واألنفاق، قواعد الماكينات

  مشروع الخرسانة المسلحة:٩١٥إنش
أو فــى مجموعــات بدراســة  ةعلــى حــد، يقــوم كــل طالــب أو أكثــر متعلقــة بمجــال الخرســانة المســلحة دراســة مشــكلة

يقــوم الطــالب تــدريس، أو أكثــر مــن أعضــاء هيئــة الللمشــروعتحت إشــراف عضــو  أو معمليــة/و رقميــةأو /وتحليليــة 
  .نهائى للمشروع عرضوبإعداد وٕالقاء إعداد وتقديم تقارير دورية ونهائية ب

  مشروع المنشآت المعدنية:٩٢٥إنش
أو فــى مجموعــات بــإجراء دراســة  ة، يقــوم كــل طالــب علــى حــدأو أكثــر متعلقــة بمجــال المنشــآت المعدنيــة دراســة مشــكلة

إعـداد يقـوم الطـالب بتـدريس، الهيئة أو أكثر من أعضاء للمشروعتحت إشراف عضو  أو معملية/و رقميةأو /وتحليلية 
  .للمشروع نهائى عرضوكذلك بإعداد وٕالقاء وتقديم تقارير دورية ونهائية 

  مشروع هندسة وتكنولوجيا المواد:٩٣٥إنش
أو فـى مجموعـات بـإجراء ة ، يقوم كل طالب على حـدأو أكثر متعلقة بمجال هندسة وتكنولوجيا المواد دراسة مشكلة

يقــوم تــدريس، الهيئــة أو أكثــر مــن أعضــاء للمشــروعتحت إشــراف عضــو  أو معمليــة/ و رقميــةأو /ودراســة تحليليــة 
  .للمشروع نهائى عرضوكذلك بإعداد وٕالقاء إعداد وتقديم تقارير دورية ونهائية الطالب ب

  المنشآتمشروع تحليل :٩٤٥إنش
أو فـــى ة ، يقـــوم كـــل طالـــب علـــى حـــدأو أكثـــر متعلقـــة بمجـــال تحليـــل المنشـــآت باســـتخدام الحاســـب دراســـة مشـــكلة

يقــوم تــدريس، الهيئــة مــن أعضــاء أو أكثــر رقميــة للمشــروعتحت إشــراف عضــو و مجموعــات بــإجراء دراســة تحليليــة 
  .للمشروع نهائى عرضوكذلك بإعداد وٕالقاء إعداد وتقديم تقارير دورية ونهائية الطالب ب

  مشروع هندسة الزالزل:٩٥٥إنش
أو فــى مجموعــات بــإجراء دراســة  ة، يقــوم كــل طالــب علــى حــدأو أكثــر متعلقــة بمجــال هندســة الــزالزل دراســة مشــكلة

إعداد يقوم الطالب بتدريس، الهيئة أو أكثر من أعضاء للمشروعتحت إشراف عضو  ليةأو معم/ و رقميةو تحليلية 
  .للمشروع نهائى عرضو كذلك بإعداد و إلقاء وتقديم تقارير دورية ونهائية 

  مشروع الهندسة اإلنشائية:٩٦٥إنش
أو فـى مجموعـات بـإجراء دراسـة ة ، يقوم كل طالب على حـدأو أكثر متعلقة بمجال الهندسة اإلنشائية دراسة مشكلة

إعداد يقوم الطالب بتدريس، الهيئة أو أكثر من أعضاء للمشروعتحت إشراف عضو  أو معملية/ و رقميةو تحليلية 
  .للمشروع نهائى عرضوكذلك بإعداد وٕالقاء وتقديم تقارير دورية ونهائية 

  مشروع إدارة التشييد ٥٩٧إنش 
أو فــى مجموعــات تحــت  ةرة وهندســة التشــييد يقــوم كــل طالــب علــى حــددراســة مشــكلة هندســية متعلقــة بتخصــص إدا
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١٢٠  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  .إشراف عضو هيئة التدريس بإجراء دراسة تحليلية أو رقمية أو معملية للمشروع وٕاعداد وتقديم تقارير دورية ونهائية
  الكتابة الفنيةأسس  :٦٠٠عام 
  .ضرورة اإللمام بقواعد الكتابة الفنية: مقدمة

انتحــال اآلراء ، التزويــر، الكتابــة المتخفيــة، : حــول ســوء الســلوك العلمــى: فــى الكتابــة الفنيــة االعتبــارات األخالقيــة
  .الجوانب القانونية واحترام الملكية الفكرية. التالعب فى األشكال والرسومات، العواقب العلمية

. التــدوين وتنظــيم المحتــوى: اإلعــداد للكتابــة. الفكــرة المحوريــة، أخطــاء األســلوب. تسلســل الكتابــة. منظومــة الكتابــة
  طرق البداية . طرق شرح الفقرات . كتابة الجمل والفقرات المؤثرة

عــروض البحــث، المقــاالت، (أشــكال الكتابــة . الخالصــة، االســتهالل والتمهيــد، المقدمــة، الملخــص: أجــزاء الكتابــة
  )المشروعات البحثية، الرسائل العلمية

كتابـة التعريفـات . العنـاوين، المراجـع، المرفقـات، األشـكال والجـداولمعالجـة النصـوص، كتابـة : موضوعات متنوعة
  .مبادئ  المحاجة. العلمية
  نشاءات ديناميكا اإل :٦٠١إنش

: الديناميكيـــةللنظم اإلنشـــائية ذات درجـــة حريـــة واحـــدة  ســـتجابةاال، الـــديناميكى للمنشـــآتن اتـــز االمعـــادالت الحركـــة و 
األحمـال ، األحمال التوافقية والدورية والنبضية ذات أزمنة تأثير متناهية الصـغر، تأثير االضمحالل، حرالهتزاز اإل

مقدمــة لســلوك المنشــآت غيــر المرنــة، األنظمــة اإلنشــائية المعممــة  ،الديناميكيــة نتيجــة الحركــات األرضــية الزلزاليــة
ظم اإلنشائيةذات درجات حريـة الديناميكيةللن ستجابةاالمعادالت الحركة،  للح العددية طرقال، أحادية درجة الحرية

تحـت ات هتـزاز وأزمنة االهتزاز الطبيعية وأشكال أنماط االهتزاز الطبيعية ومتجهات ريتز واال حرالهتزاز اال: متعددة
طريقـة التحليـل ، طريقـة التحليـل باسـتخدام أنمـاط االهتـزاز الطبيعيـة، تمثيـل االضـمحالل فـى المنشـآتتأثير القـوى، 

ةلطريقـــة العناصـــر المحـــددة لحـــل قدمم ،اإلهتـــزازات العشـــوائية، طـــرق التحليـــل التقريبيـــة، نـــىباســـتخدام الســـجل الزم
  .  المسائل الديناميكية للمنشآت

  )٢(تحليل إنشاءات متقدم : ٦٠٢إنش
 وصـــالت شـــبه الجاســـئةو  منحنيـــةعناصـــر ، المنشـــآت ذات للمنشـــآت المســـتوية والفراغيـــةطريقـــة الكـــزازة مراجعـــة ل
الناتجــة عــن خــواص المــواد، الهندســية و رقيقــة الجــدران، الالخطيــة وعناصــر  أساســات مرنــةمرتكــزة علــى وعناصــر 

، تحليـل المبـانى متعـددة الطوابـق، مقدمـة لطريقـة العناصـر طرق تحليل االسـتقرارتقسيم إلى منشآت جزئية، الطرق 
تعيـــين ، حنـــاء األلـــواحانالمســـتوى و  اإلجهـــادو  النفعـــال المســـتوىذات اصـــر اخـــواص العن، نظريـــات الطاقـــة: المحـــددة

 .استخدام حزم البرامج الجاهزةباالجهادات، تطبيقات 

  متقدمالنشاءات و ميكانيكا اإل تحليل : ٣٦٠إنش
اإلطــارات الفراغيــة، ، باعتبــار تشــكالت القــص الكــزازةمصــفوفة الكــزازة، التحليــل باستخداممصــفوفة  طريقــةمراجعــة ل

التحليـل اإلنشـائى مرتكـزة علـى أساسـات مرنـة، الكمـرات ال، لمتماثـلالكمرات المنحنية، مركز القص واالنحناء غيـر ا
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ــأثير اإلضــافى للقــوة  الكــزازةالهندســية للجمالونــات، مصــفوفة الالخطيــة مقدمــة، : الالخطــى الهندســية لإلطــارات، الت
، اإلطـاراتتطبيقات على التحليـل اللـدن للكمـرات و الالخطية الناتجة عن خواص المواد، المحورية، دوال االستقرار، 

طريقـة خطـوط الخضـوع نظريـة األلـواح و ، العالقـات بـين اإلجهـاد واإلنفعـال فـى المسـتوى والفـراغ، نظريات االنهيـار
 . النظرية األساسية للقشرياتلتحليل البالطات، 

  )١(طريقة العناصر المحددة : ٦٠٤إنش
، طبيعـة الحلـول، النمـاذج الذاتيـة قيمةلالئاسـم الموجـات،انتشـار ل ئاسالثابتة، م الحالة لئاسم: أنواع النماذج الرياضية

، صـــياغة المـــوزون، طريقـــة ريتـــز متبقـــيال طـــرق،الصـــيغة المتغيرة، الصـــيغة التفاضـــلية: الرياضـــية لألنظمـــة المســـتمرة
ــــى اإلزاحــــة ــــة عل نمــــاذج  ،تــــزان للعناصــــر المحــــددةســــتنتاج العــــام لمعــــادالت االاال :طريقــــة العناصــــر المحــــددة المبني

 جميــــعت ،)نفعــــال مســــتوىاعنصــــر أحــــادى األبعــــاد، عناصــــر ذات إجهــــاد أو (اثيات العامــــة للمســــائل الخاصــــة اإلحــــد
حســاب  ذى الــوتيرة الواحــدة، لتقــاربلتعريــف التقــارب، معــايير : الخصــائص اإلنشــائية واألحمــال، تقــارب َنتــاِئِج التحليــلِ 

يـــة لمثلثاالعناصـــر : لعناصـــر المســـتمرةاغة اصـــي اإلجهـــاد وتقيـــيم الخطـــِأ، الصـــيغة األيزوبارامتريـــة لعنصـــر القضـــيب،
عناصـر ، العناصـر القشـرية، العناصـر المتماثلـة حـول محـور دوران، الكمـرات: غة العناصـر اإلنشـائيةاالرباعية، صـيو 

التكامـــل أحـــادى (معادلـــة جـــاوس : ، التكامـــل العـــددىالمجســـمة ثالثيـــة األبعـــاد صـــرِ اعنوال نحنـــاءاأللـــواح المعرضـــة لال
  .، التكامل المختزل واالنتقائىالترتيب المالئم للتكامل العددى، التكامل فى بعدين وثالثة أبعاد ،)األبعاد

  )١(طريقة العناصر الحدودية :٦٠٥إنش
، معادلة بواسون، الحلول المصدرتعريفات أساسية، مسائل القيم الحدودية، مسائل الطاقة الكامنة، صياغة و مقدمة 

التكــــاملي  رض، العــــاألوليــــة، نظــــام المعــــادالت، المســــائل المرنــــة االســــتاتيكية، اإلجهــــادات واالنفعــــاالت ساســــيةاأل
، العناصـــر يـــةالعدد برمجـــة، الالتكامليـــة الحدوديـــة ، المعـــادالتساســـيةنا، الحلـــول األالييجيســـوممتطابقـــة األساســـي، 

  .الحدودية، اإلجهادات واإلزاحات الداخلية
  نظرية المرونة : ٦٠٦إنش 

نفعـــال، العالقـــات األساســـية، نظريـــات الطاقـــة، مســـائل القـــيم الحديـــة، الحلـــول باســـتخدام تحليـــل اإلجهـــاد، تحليـــل اال
الشـد واإلنحنـاء : حساب المتغاير، طرق ريتز وجاليركين، مسائل اإلجهادات واالنفعـاالت المسـتوية، تطبيقـات عامـة

  .معايير الخضوع، العالقات غير الخطية بين االجهاد واالنفعالدود، واللى فى الكمرات، الحوائط الساندة والس

  التحليل اإلنشائى للكبارى:٧٦٠إنش 
، طريقـة ةمَقوسـوال نحرافالكبارىذات زواية او  عرضياتوزيع الحمِل  :كمراتمتعددة الالكبارى ، لكبارىحمال على ااأل

 عناصـرطريقة تمثيل جساءة نة النماذِج المختلفة، تأثير ومقار  كبارىلل ةصر المحدداالعن طريقة، الكمرات المتداخلة
 لتــواءاال عــزوم:الكبــارى ســابقة الشــد، كــائز الكبــارى، أعمــدة ور اإلزاحــاتحــرارة و البســبب  اتاإلجهــاد الكبــارى علــىِ 

ـــ ىالتحليـــل الخطـــ: المعلقـــةكبـــارى زحـــف، الالَ و  تشـــويهالو  ، ةمحـــددتحليـــل العناصـــر التقريبـــِي و التحليـــل ال، ىوالالخّط
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، مقدمـة ، االضـمحاللالركـائز، كبـارى، التأثيرات الزلزالية علـى الكبارىعلى الالمتحركة  حمالِ الدينامكى لألتحليل ال
  .للكبارى ىِ إلى الطرِق المبسطة للتحليل الزلزال

  األمثلية اإلنشائية:٨٦٠إنش 
المثلـى، التصـميم تـام اإلجهـاد،  الخطية وغير الخطية والهندسـية والديناميكيـة، الطبولوجيـة: طرق البرمجة الرياضية

التصــميم : التصــميم ذو الــوزن األدنــى والتصــميم ذو التكــاليف الصــغرى، تطبيقــات: الصــياغات الرياضــية الصــريحة
  .األمثل للعناصر والمنشآت الخرسانية والمعدنية

  التطبيقات اإلنشائية لإلحصاء و االحتمال:٩٦٠إنش 
نتروبيـا، ، نظريـة المعلومـات، اإلةوالتوزيعـات االحتماليـة لألحمـال والمقاومـ المتغيـرات العشـوائية، نظرية االحتماالت

توزيعات الدوال فى متغيرات عشوائية، المحاكاة اإلحصائية، اختبار الفروض، نظرية القرار، األسـاليب الفنيـة ألخـذ 
والمتعدد، تحليل التباين، سالسل ، االنحدار الخطى طريقة أقل المربعات لتحليل البيانات، وتجميع البيانات العينات

  .ماركوف، مقدمة لتحليل أمان المنشآت
  أثير المتبادل بين التربة و المنشآتالت: ٦١٠إنش
الضغوط الجانبية على الحوائط والحـوائط اللوحيـة ، أثير المتبادل بين التربة وكل من األساسات الضحلة والعميقةالت

  .والصوامع واألنفاق
  ت آدن للمنشالتحليل الل: ٦١١إنش

جهــات الــتالمس، شــروط التحليــل اللــدن، نظريــات التحليــل إ المقاومــة اللدنــة للقطاعــات، تــأثير القــوى المحوريــة والقــص و 
تطبيقــات علــى  ،نهيــار اللــدن، االنهيــار المتتــابع، حســاب اإلزاحــاتلتعيــين أشــكال اال حســابيةاللــدن، الطــرق التقليديــة وال

  .ريقة خطوط الخضوع لتحليل البالطاتالكمرات واإلطارات والجمالونات، ط
  نظرية األلواح والقشريات  :١٢٦إنش

نظرية خط الخضوع اإلزاحات الكبيرة لأللواح، نظرية األلواح على أساسات مرنة، النظرية الرياضية لأللواح المستطيلة، 
  .لقشريات اإلسطوانية المتماثلة محورياً الأللواح، نظرية الغشاء للقشريات، نظرية 

  المخاطر الزلزالية  ديرتق: ٦١٣إنش
التجريبيــة، طريقــة معامــل القابليــة للتهــدم، و  النظريــة و االفتراضــيةالطــرق : لتقــدير القابليــة للتهــدمالمســتخدمة الطــرق 

  .ة المسلحة والمناطق العمرانيةيمبانى الخرسانالتطبيقات على 
  للمنشآت ىالزلزالالتحليل :٦١٤إنش

األنظمـة ، األحمـال الديناميكيـة نتيجـة الـزالزل، يـوب طـرق التحليـل الزلزالـى للمنشـآترؤية شاملة مقارنة لمميزات وع
متطلبـــات الممطوليـــة والزيـــادة فـــى ، االســـتجابات الزلزاليـــة المرنـــة اللدنـــة، اإلنشـــائية المعممـــة أحاديـــة درجـــة الحريـــة

األنظمـــة ، الزلزاليـــة الطاقـــةتشـــتت ، التصـــميم بمبـــدأ الســـعة الزلزاليـــةالمقاومـــة ومعامـــل تخفـــيض المقاومـــة، مفهـــوم 
، النمذجــة الزلزاليــة، طريقــة القــوى الجانبيــة اإلســتاتيكية المكافئــة، تحليــل طيــف لألحمــال الجانبيــةاإلنشــائية المقاومــة 

حــوائط قــص ذات للمبــاني الممطوليــة خصــائص التجــاوب باســتخدام األنمــاط الطبيعيــة، التحليــل بالســجل الزمنــى، 
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  .داء الزلزالى، طرق عملية فى أكواد التصميم الزلزالى، تطبيقات، األوٕاطارات مقاومة للعزوم
  ى للمنشآتالزلزالالتصميم :٦١٥إنش

التصـــميم الزلزالـــي ، نشـــائيةإ اعتبـــارات معماريـــة وبيئيـــة واقتصـــادية و يـــة، الزلزالأســـاس الســـعة  فلســـفة التصـــميم علـــى
تصـميم ، جيوتقنيـة وتصـميم األساسـاترات عتبـا، اوالمعدنيـة ومبـاني الطـوبالمسـلحة  الخرسـانيةالمنشـآت :للمنشآت
للمبـانى ذات  عامـل تخفـيض المقاومـةوم المقاومـة فى زيادةوال الممطولية، متطلبات غير اإلنشائية والنظم المكونات

 فـــى األكـــواد واإلرشـــادات زللـــزالالمقـــاوم للتصـــميم ، طـــرق اعلـــى أداء المنشـــآتبنـــاء التصـــميم الزلزالـــي الممطوليـــة، 
  .تطبيقات، العالمية
  ديناميكى لألساساتالتحليل ال :٦١٦إنش

األوســاط فــي  الموجــاتانتشــار نشآت، أنــواع نظــم األساســات، مبــادئ ـالمــو  لتربــةبــين االمتبــادل  تفاعــلالأســـاسيات 
فى التربة، مصفوفة الكزازة الديناميكية، نماذج إنشائية لنظم األساسـات  المنتشرة ، أنواع الموجاتالمستوية والفراغية

الزلزالية، عدم استقرار التربة  اتلحركللتربة لطبقات ااالستجابة الديناميكية ، التربة، سلوك التربة المحملة ديناميكياً و 
  .اهتزاز األساسات،تحليل نتيجة الزلزال

  موضوعات مختارة فى هندسة الزالزل :٦١٧إنش
دراســـة موضـــوع أو أكثـــر يعكـــس التطـــورات الحديثـــة فـــى مجـــال هندســـة الـــزالزل، ويشـــمل العـــرض الجانـــب النظـــرى 

  . للموضوع إلى جانب التفاصيل الدقيقة والصياغات الرياضية والتطبيقات
  حلقة بحثية فى هندسة الزالزل:٨٦١إنش

والنماذج الرياضية وتجميع المعلومات والدراسـات المسائل والطرق والتطورات : المجاالت البحثية فى هندسة الزالزل
ويشـــارك الطـــالب فـــى حلقـــات بحثيـــة أســـبوعية عـــن هندســـة الـــزالزل وذلـــك مـــن خـــالل المســـاهمة فـــى ، اإلحصـــائية

  .المناقشات وٕاعداد نقاط بحثية وٕالقائها وتقديم تقارير مكتوبة وتقييم المقترحات البحثية
  الهندسة الزلزالية الجيوتقنية  :٦١٩إنش 

سـتقرار التربـة نتيجـة الزلـزال، اسلوك التربة المحملة ديناميكيًا، االستجابة الديناميكية للتربة للحركـات الزلزاليـة، عـدم 
  .اهتزازات األساسات

  تصميم المنشآت الخرسانية المعرضة ألحمال جانبية  :٦٢١إنش 
ساســية وفلســفة التصـميم، التحليــل التــرددى، المنـاطق الزلزاليــة، تقــدير األحمــال أنـواع األحمــال الجانبيــة، المفـاهيم األ

الجانبية علـى أسـاس تحليلـى وعلـى أسـاس كـودات مختلفـة، تصـميم العناصـر اإلنشـائية لمقاومـة األحمـال الجانبيـة، 
وضـوعات مرتبطـة اإلطارات الخرسانية والحوائط ذات الممطولية، اإلطـارات الخرسـانية المحشـوة، تفصـيل تسـليح، م

  .بمقاومة األحمال الجانبية

  تصميم المنشآت من الطوب المسلح  :٦٢٢إنش 
أنواع الطوب، المواد المستخدمة، تشكيالت مجمعة من الطوب، كمرات الطوب المسلحة واألعتاب، حوائط الطوب 

عمـدة لى مسـتوى الحـائط، األالمعرضة لالنحناء، الحوائط الحاملة تحت تأثير األحمال المركزية والعزوم العمودية ع
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١٢٤  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

ة داخــل اإلطــارات الخرســانية وأجــزاء الحــوائط، اعتبــارات اإلنشــاء، تصــميم الحــوائط ئــوحــوائط القــص، الحــوائط المال
  .الحاملة ذات الطابق الواحد، تصميم الحوائط الحاملة متعددة الطوابق، تفاصيل إنشائية

  )٢(خرسانة مسلحة متقدمة :٦٢٣إنش 
الطات ـالبـــ اإلزاحـــة، وصـــالت األعمـــدة والكمـــرات، تصـــميمو  المقيـــدة وغيـــر المقيـــدة، تـــأثير الحمـــلاألعمـــدة النحيفـــة 

تمثيــل العناصــر الخرســانية  ،)ل البالطــات غيــر المنتظمــةـطريقــة اإلطــار المكــافئ، طريقــة الشــريحة لحــ(المســلحة 
  .بواسطة النماذج الصغيرة

  الخرسانة سابقة اإلجهاد :٦٢٤إنش 
المـــرن للخرســـانة، االنكمـــاش، الزحـــف،  تضـــغاطاال: بق اإلجهـــاد، الفقـــد فـــى ســـبق اإلجهـــادمفـــاهيم عامـــة وطـــرق ســـ

اإلجهادات، عزم التشريخ، العزم األقصـى، : استرخاء الصلب، ربط النهايات، االحتكاك، تحليل وتصميم القطاعات
المســتمرة، األعضــاء  نحنــاء والتحــدب، الكمــراتالقطاعــات المركبــة، إجهــادات القــص والتماســك واالرتكــاز، ســهم اال

  .اإلنشائية الخاصة، المنشآت الخاصة

  ميكانيكا وتكنولوجيا مواد التشييد : ٦٤١إنش 
اسـتنتاج مقاومـة الشـد –السـلوك الميكـانيكى فـى الشـد المحـورى –تعـاريف : مقدمة لميكانيكا الكسر ، المواد المركبة 

ضـبط وتوكيـد الجـودة ، نظريـات االنهيـار ،معـايير وأنمـاط االنهيـار ، –التطبيقات اإلنشـائية فـى أسـاليب التصـنيع –
أسـاليب  –آليـة الحـدوث :سلوك الخرسانة المتعكرة تحـت تـأثير العوامـل الخارجيـة المهاجمـة ، صـدأ صـلب التسـليح 

  .طرق الحماية ، مقدمة لسلوك الخرسانة تحت تأثير الحريق-تعيين أماكن حدوثه ودرجته

  النظرى والتجريبى لإلجهادات التحليل : ٦٤٢إنش 
نظريــات، طــرق، اإلجهــادات المركبــة، عالقــات اإلجهــاد واالنفعــال، حــدود االســتخدام، : التحليــل النظــرى لإلجهــادات

ـــة الطـــالء القصـــف، المرونـــة يمقـــاييس االنفعـــال الكهربيـــة، طريقـــة الشـــبكات، طر : التحليـــل التجريبـــى لإلجهـــادات ق
نظريـــة المشـــابهة، التحليـــل البعـــدى، مـــواد النمـــاذج، طـــرق التصـــنيع، طـــرق (ت آالتصـــويرية، تحليـــل النمـــاذج للمنشـــ

  ).التحميل وقياس االنفعاالت

  األنواع الخاصة للخرسانة : ٦٤٣إنش 
الخرسانة الكتلية، الخرسانة الخفيفة، الخرسانة المسلحة باألليـاف، خرسـانة التحصـينات، الخرسـانة عاليـة المقاومـة، 

  .الدمك،خرسانة األجواء الحارة، أنواع أخرى مختارةالخرسانة ذاتية 

  ميكانيكا الكسر : ٦٤٤إنش 
معيار جريفث، اشتراطات نمو الشروخ، مفاهيم ميكانيكا الكسر المـرن الخطـى، ميكـرو ميكانيكـا : المفاهيم األساسية

 متغيــراتلدنــة، الالكســر، مجــال اإلجهــاد المــرن لطــرف الشــرخ، حــاالت مجــال إجهــاد الشــرخ، منطقــة طــرف الشــرخ ال
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١٢٥ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

المميزة لطرف الشرخ والطرق التحليلية والتجريبية لتعينيها، الكسر المرن اللدن، متانة الكسر، امتداد شروخ الكـالل، 
  .التنبؤ بنمو شروخ الكالل، خطط السيطرةعلى الكسر

  ميكانيكا الكسر للخرسانة : ٦٤٥إنش 
دى المحــور، ثنــائى المحـور، ثالثــى المحــور، أنــواع االنهيــار أحــا: للخرسـانة ىالمفـاهيم األساســية، الســلوك الميكــانيك

جهــاد واالنفعــال، نمــاذج االنهيــار ثوابــت اإل: الشــد، القــص، المــزق، الضــغط، التماســك، معــايير االنهيــار: األساســية
ة عالقــات اإلجهــاد واالنفعــال للخرســان: المرونــة الخطيــة، ميكانيكــا نمــو الشــروخ، نمــاذج الكســر  المتغيــراتمتعــددة 

صـياغة النمـاذج موحـدة ومتعامـدة الخـواص، نمـاذج : غير المشروخة والمكسورة، نماذج الكسـر المـرن غيـر الخطيـة
الكســر المرنــة اللدنــة، النمــاذج االحتماليــة، ميكانيكــا الكســر لالنحنــاء والقــص وااللتــواء والقــص الثاقــب والتماســك مــع 

  .المعتمد على الزمنصلب التسليح، القصافة وتأثيرات المقاس، نمذجة السلوك 

  ) ١(المواد المركبة  :٦٤٦إنش 
: مايكرو ميكانيكا وماكرو ميكانيكا المواد المركبة، المواد المركبة ذات مـادة التـرابط المسـلحة، التصنيف، التطبيقات

جهادات، تباين المرونة، تباين المقاومة، تباين التمدد الحرارى، األلياف القصفة مـع مـادة تـرابط مطليـة مـع تباين اإل
مــادة تــرابط قصــفة، ميكانيكــا األليــاف مــع مــادة التــرابط، تــأثيرات اتجــاه األليــاف، مــادة التــرابط المســلحة بــالبلورات 

نمــاذج االنهيــار متعــددة ، بيــة، معــايير انهيــار الخرســانة كســر المــواد الحبي: الشــعرية، المــواد ذات الركــام والالصــق
البنيــان، حســاب المقاومــة، عالقــات المقاومــة : ، ميكانيكــا التشــكل والكســر للخرســانة، الرغويــات الجاســئةمتغيــراتال

قلـب، معـايير األشكال الهندسـية لل: التحليل المبسط، المعادالت التكوينية، األلواح التخللية: والكثافة، المواد الرقائقية
  .االنهيار، أمثلية التصميم، األساليب الحديثة لضبط الجودة

  وقاية المنشآت من الحريق : ٦٤٧إنش 
ميـاء الحريـق، تطـور ونمـو الحريـق، تصـاعد وحركـة الـدخان، تصـنيف المبـانى يالخواص الحراريـة للمـواد، فيزيـاء وك

ات القياســية للحريــق، متطلبــات المقاومــة للحريــق، تقيــيم طبقــًا لطبيعــة االســتخدام، تعيــين المقاومــة للحريــق، االختبــار 
األمــان مــن الحريــق، كشــف الحريــق، إخمــاد الحريــق، ســبل الهــروب، أســس التصــميم األمنــى مــن الحريــق، تصــميم 
األعضـــاء المقاومـــة للحريـــق، متطلبـــات إضـــافية للمبـــانى العاليـــة، تـــرميم المنشـــآت التـــى أضـــيرت بـــالحريق، كـــودات 

  .والوقاية من الحريق شتراطات األماناو 
  المبانى الصلب العالية  :٦٥١إنش 

األحمـال الدائمـة، األحمـال الحيـة، أحمـال الريـاح، أحمـال الـزالزل، طـرق التحليـل : النظم اإلنشائية، أحمال التصميم
  .الطرق التقريبية، طرق الحاسب، نظام األرضيات: اإلنشائى

  ) ١(الزلزالى للمنشآت الصلب  السلوك: ٦٥٢إنش 
  وعنـاصر  األضرار فى المنشآت الصلب نتيجة الزالزل، فلسفة التصميم ومحدداته، ممطولية الصلب

  .المنشأ، حساب ممطولية العنصر، حساب ممطولية الوصلة، السلوك الكلى للمنشأ
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  ) ٢(الكبارى الصلب  :٦٥٣إنش 
، الكبــــارى كبارى الكمــــرات الصــــندوقية،الكبــــارى الجمالونيــــة ،النمذجــــة اإلنشــــائية للكبــــارى،ية للكبارىالــــنظم اإلنشــــائ

  .دو الكأساسياته وتطبيقاته فى : الكالل ،الكبارى سابقة الشد،المنحنية
  فحص وصيانة وعالج المنشآت الصلب  :٦٥٤إنش 
مـن الحريـق الصـلب ت آنشـمالأثنـاء التركيـب، حمايـة ، فحـص أعمـال الصـلب أعمال الصلب أثنـاء التصـنيع فحص
لمقاومـة أحمـال محوريـة أو عـزوم أو (الصلب القائمة، تدعيم المنشـآت الصـلب القائمـة  تقييم المنشآتالصدأ، ومن 

  .دعيم لمقاومة الزالزلاإلصالح، الت، أمثلة تطبيقية على )أحمال محورية وعزوم
  استقرار المنشآت الصلب : ٦٥٥إنش 

المثاليــة، اســتقرار األعضــاء  االســتقرار المــرن، االســتقرار غيــر المــرن، الــنظم غيــر: أســس وطــرق وتحليــل االســتقرار
طريقــة الميــل والتشــكيل، طــرق المصــفوفات، : األعمــدة، الكمــرات، األلــواح، القشــريات، اســتقرار اإلطــارات: الصــلب

  .تطبيقات الحاسب
  منشآت الصلب للتصميم اللدن الالتحليل و  :٦٥٦إنش 

تــزان، طريقــة الشــغل، تقــدير التــرخيم، النمذجــة االالمفصــلة اللدنــة، األدوات المســتخدمة فــى التحليــل والتصــميم اللــدن، طريقــة 
  .بالحاسب اآللى، تحليل المفصلة اللدنة باستخدام التقرير األول، التحليل والتصميم الالخطى

  المنشآت من الصلب المشكل على البارد: ٦٥٧إنش 
عرضـــة لقـــوى ضـــغط نحنـــاء، العناصـــر المامقاومـــة العناصـــر النحيفـــة ومحـــددات التصـــميم، العناصـــر المعرضـــة لعـــزوم 

  .شتراطات الكودانحناء وضغط، العناصر األنبوبية، الوصالت، ألواح الصلب المتعرج، محورى، العناصر المعرضة ال
  المنشآت الصلب المركبة :٦٥٨إنش 

التحليـــل بطريقـــة اإلجهـــاد المـــرن، التحليـــل بطريقـــة الحمـــل األقصـــى، التصـــميم، روابـــط القـــص، : الكمـــرات المركبـــة
  .كبة المستمرة، األرضيات المركبة، األعمدة المركبةالكمرات المر 

  حلقة دراسية بحثية:١٦٦إنش 
ختيـار وتطبيـق طـرق البحـث، تجميـع البيانـات اتوصيف المشـكلة، : مقدمة فى طرق البحث بتخصص إدارة التشييد

يقـــوم الطالـــب بتطبيـــق المبـــادئ التـــى تـــم  .ســـتبيانات، التحليـــل اإلحصـــائى، النمذجـــة الرياضـــية واألتمتـــةوأســـلوب اال
المشكالت البحثية فـى تخصـص إدارة التشـييد ويطالـب بتقـديم ورقـة  ىحدإستعراضها بالمادة فى دراسة أو مراجعة ا

  .أو عرض نهائى/بحثية مكتوبة و
  فى التشييد الذكاء االصطناعى استخدام: ٢٦٦إنش 

تنفيــــذ نظــــام الــــذكاء  ،عــــدم المصــــداقية ،االســــتدالل والشــــرح ،تمثيــــل المعرفــــة ،اكتســــاب المعرفــــة ،هندســــة المعرفــــة
  .نظم االستنباط ،نظم دعم القرار ،الشبكات العصبية ،النظم الخبيرة ،االصطناعى

  موضوعات مختارة:٣٦٦إنش 
  .يقوم الطالب بدراسة موضوع أو موضوعات خاصة تعكس التطورات الحديثة فى مجال إدارة التشييد



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٢٧ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  حتماالتطرق اإلحصاء واال :٤٦٦إنش 
صــــغر وتحليــــل نظريــــة االحتمــــاالت، العينــــات وتجميــــع البيانــــات، تحليــــل البيانــــات، الرســــومات، مبــــادئ المربــــع األ

البيانات، االرتباط الخطى، الحسـابات اإلحصـائية والتشـابه، تحليـل الـنظم، متغيـرات القـرار، الحـدود والهـدف، اتخـاذ 
  .المحدوديةالقرار تحت ظروف المخاطرة وعدم 

  إدارة المخاطر:٥٦٦إنش 
القــوائم، : إدارة المخــاطر فــى مشــروعات وشــركات التشــييد، دورة إدارة المخــاطر، تعريــف المخــاطر ،مبــدأ المخــاطرة

التقنيـــات الكيفيـــة والكميـــة، طريقـــة المصـــفوفة، تحليـــل الحساســـية : العصـــف الـــذهنى، طريقـــة دلفـــى، تقيـــيم المخـــاطر
صـــطناعى، التعامـــل مـــع المخـــاطرة ة مونـــت كـــارلو، شـــجرة القـــرار، تقنيـــات الـــذكاء االوســـيناريوهات الحالـــة، محاكـــا

  . إستراتيجيات تحويل المخاطرة، تقاسم المخاطرة والعقود: وتقليلها
  تخاذ القراراألمثلية وإ : ٦٦٦إنش 

سـمبلكس، النقـل ورياضـة النماذج اإلستاتيكية والديناميكية، الطـوابير، تحليـل مونـت كـارلو والبـرامج الخطيـة، طريقـة 
  .التخصيص

  السلوك التنظيمى :٦٦٧إنش 
الهياكـل التنظيميـة ، تصـميم نتاجيـةنزاع وطرق حل الخالفات، نظرية الحـافز واإلـانى، تحديد الـبادئ السلوك اإلنسـم

ل مــن للمشــروعات ولشــركات التشــييد، المســئولية والعالقــات بــين الفريــق والشــركة، عالقــة العــاملين بالمشــروع مــع كــ
  .إدارة الشركة ومالك المشروع وجميع القوى الخارجية، دراسة حالة ألحد المشروعات والشركات

  التخطيط االستراتيجى :٨٦٦إنش 
االعتبـارات الهامـة فـى  ،تنظـيم عمليـة التخطـيط االسـتراتيجى ،أهمية التخطيط االسـتراتيجى ،التخطيط واالستراتيجية

  .نظم عملية التخطيط االستراتيجى ،استغالل التخطيط االستراتيجى

  اقتصاديات التشييد:٦٦٩إنش 
لألبحــاث الهندســية، النمــو ومشــروعات التشــييد، طــرق إيجــاد معــدالت الخصــم، االســتخدام  يهندســ يتحليــل اقتصــاد

ع المحدوديــة وعــدم المحدوديــة، اختيــار المشــروع الوحيــد والمشــاري(األمثــل للظــواهر االقتصــادية لظــروف بيئيــة مختلفــة 
ـــخ...المتعـــددة  تكلفـــة دورة الحيـــاة والمخـــاطر االقتصـــادية، الـــنظم الضـــريبية، التضـــخم، أســـاليب التوقـــع، : معالجـــة) ال

قتصـادية، الموازنـة، ستثمارات ومخاطرهـا االألحد المشروعات، تقييم اال يمؤشرات التكلفة، دراسة حالة لتحليل اقتصاد
  . النفع، تقييم وتحليل المهام/تحليل التكلفة

 المحاسبة واإلدارة المالية: ٦٧٠إنش 

مبـــادئ المحاســـبة، أنـــواع الحســـابات، تقريـــر الـــدخل، الميزانيـــة، الضـــرائب، اإلهـــالك، المخـــزون، حســـاب التكـــاليف، 
المحاســبة للمقــاولين، المحاســبة لالستشــاريين، طــرق تحليليــة التخــاذ القــرار والــتحكم فــى الربحيــة، الموازنــة وأســاليب 

ستثمارات بالمنظمات، مؤسسات وأسواق التمويل، إدارة التمويـل قصـير اال ،متابعة أداء العمل التحكم فى التخطيط،
  .األجل، رأس المال وبرامج التمويل، نظرية التمويل والمحافظ المالية، التمويل طويل األجل، هيكلة رأس المال



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٢٨  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  قوانين صناعة التشييد :٦٧١إنش 
الفصـل واالسـتغناء، العالقـات : بناء العقود، التحكيم فـى الجوانـب الهندسـية، طبيعة العقود، يالعقود والقانون التجار 

القانونيــة بــين القــوى المختلفــة لصــناعة التشــييد، تحليــل عقــود اإلنشــاء ومســئولية المقــاول، القطــاع العــام والخــاص، 
  .نقص السيولة والتأخير، المنازعات والمطالبات، الرهن العقارى -العالقات العمالية

 التشييد عقودو طاءات ع:٢٦٧إنش 

عناصر العقود، الشروط القياسـية للعقـود، نمـاذج : تبارات القانونية، خطوات طرح العطاء، العقودعأنواع العقود، اال
  .لبعض العقود الدولية، ملف المشروع، تجهيز المواصفات، سجالت المشروع

 معدات التشييد: ٦٧٣إنش 

يد، المبادئ الهندسـية، اتـزان التربـة، الجـرارات والمعـدات المماثلـة، معـدات العوامل المؤثرة على اختيار معدات التشي
الحفـــر، ســـيارات النقـــل والقـــاطرات، تحليـــل العمليـــات، الســـيور الناقلـــة، حفـــر الصـــخور، أنفـــاق، معـــدات الخوازيـــق، 

  .نتاجية الكسارات، الشداتإالطلمبات، السدود الترابية، 
  إدارة الجودة واألمان : ٦٧٤إنش 

فلســــفة إدارة الجــــودة، المعــــايير، الملفــــات والخطــــة والبــــرامج، نظــــم الجــــودة، إدارة المجموعــــات والشــــركة والمشــــروع، 
التدريب، تصميم وتطبيق نظم الجودة، مواقع التشييد، تأكيد الجودة والعقود، مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتهـا 

لة مــع التركيــز علــى بيئــة صــناعة التشــييد، أساســيات إدارة فــى صــناعة التشــييد، طــرق توظيــف إدارة الجــودة الشــام
  .األمان، فريق عمل األمان ومسئوليات أفراده، تنظيمات األمان، تجهيز خطط األمان

  فى صناعة التشييد إدارة البيئة: ٦٧٥إنش 
ريع الهندسية، إدارة تعريف وتحليل المخاطر المتعلقة بالبيئة، نظم الصحة واألمان، إدارة النفايات الناتجة عن المشا

  .المواد الهندسية الخطرة
  إدارة موارد المشروع: ٦٧٦إنش 

 ،معدالت األداء واإلنتاج، طرق قياس الكفـاءة اإلنتاجيـة، إدارة وتخطـيط ومتابعـة مـواد البنـاء، إدارة و نظـم المخـازن
أداء معـدات التشـييد، الطـرق  حجـام معـدات التشـييد، معـدالتأالعوامل المؤثرة على اختيار معـدات التشـييد، أنـواع و 

  .الكيفية إلدارة الموارد
 والمراقبة التخطيط: ٦٧٧إنش

 بإستخدام التخطيط التتابع، وعالقات المشروع أنشطة التشييد، مشروعات تخطيط فى المتقدمة و األساسية المفاهيم
 التدفقات وحساب التكاليف منحنى جرت، طريقة برت، طريقة ، إلتزان خطا وطريقة الخطية المشروعات الشبكات،
 ضــغط والتكلفــة، الــزمن عالقــة الزمنــى، الجــدول تحــديث ، األعمــال ومتابعــة المشــروعات مراقبــة ، للمشــروع النقديــة
  .التشييد مشروعات ومراقبة تخطيط فى اآللى الحاسب إستخدامات الموارد، وتسوية تخصيص المشروع، زمن

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٢٩ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  التكاليفإدارة : ٨٦٧إنش 
المفاهيم األساسية والمتقدمة فى إدارة التكاليف، مراحل إدارة التكاليف، تقدير التكاليف مـن قبـل المالـك واإلستشـارى 
والمقــــاول، دراســــات الجــــدوى وتقــــديرات التكــــاليف المبدئيــــة، تقــــدير ميزانيــــة المشــــروع، المناقصــــات وتقــــدير التكلفــــة 

هـامش المخـاطرة والـربح، مراقبـة التكـاليف رة وغيـر المباشـرة، التفصيلى مـن قبـل المقـاولين، حسـاب التكـاليف المباشـ
 ومبدأ القيمة المكتسبة، تقارير المتابعة، التوقعات المستقبلية للتكلفة عند إنهاء المشروع

 إدارة أصول البنية التحتية :٦٧٩إنش 

لحالـة شـبكات الطـرق والميـاه  أطر إدارة أصول البنية التحتية ، النماذج المعلوماتية لحصر األصول ، التقييم الفنـي
والصــرف والمبــاني ، نمــاذج التنبــؤ بالتــدهور ، التقيــيم المــالي لألصــول ، تقيــيم المخــاطر لألصــول ، قيــاس مســتوي 
الخدمة واالداء لخدمات البنية التحتية ، نماذج دعم اتخاذ القرار في إدارة أصول البنية التحتية ، تسكين الميزانيـات 

لشبكات ، طرق تمويل مشروعات البنية التحتية ، الشراكات ما بين القطـاع العـام والخـاص على مستوى األصول وا
  .لتمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية

  تحليل عددىالحاسب وال:٦٨١إنش
البرمجــة، حــل المســائل، الخوارزميــات، خريطــة االنســياب، مقدمــة عــن التحليــل الرقمــى باســتخدام الحاســب، : مقدمــة

سوء و  مشاكل الصفرية: القطع والتقريب، المجموعات الخطية من المعادالت الجبريةو  أخطاء التمثيل: تحليل الخطأ
طريـق األس، طريقـة : طرق حل المصـفوفات الشـريحية المتماثلـة، مسـألة القـيم الذاتيـة :الدقة، طرق اإلزالةو  الضبط

  .الطريقة المباشرةجاكوبس، 
  حلقة دراسية: ٦٨٣إنش 

الحلقــات الدراســية التــى يقــوم فيهــا الطلبــة باســتعراض موضــوع بحثــى مــن اختيــارهم، علــى أن يقــوم الطالــب بحضــور 
يقـوم عضـو هيئـة . يقوم كل طالب بعرض الموضوع الخاص به مرة واحدة علـى األقـل علـى مـدار الفصـل الدراسـى

جـاح فـى المـادة بتحقيـق التدريس المسئول عن الحلقة بتحديد مواعيد الحلقات واعتمـاد العنـاوين المختـارة، ويكـون الن
  %.٧٠نسبة حضور للحلقات ال تقل عن 

  )٢(طريقة العناصر المحددة  :٧٠١إنش
: ألــواح رايســنر، مينــدلين الســميكة، التكامــل المختــزل واالنتقــائى، الصــياغة المركبــة، المهجنــة لألعضــاء اإلنشــائية

صــر القشــرية، التحليــل الالخطــى باســتخدام الكمــرات و الكمــرات المنحنيــة و انحنــاء األلــواح، الصــياغة العامــة للعنا
صياغة ميكانيكا الوسـط المسـتمر، معـادالت الحركـة، معـدل تغيـرات التشـكل، محـددات اإلجهـاد : العناصر المحددة

ــــل الالخطــــى بســــبب خــــواص المــــادة، العناصــــر المحــــدودة  ــــة، التحلي ــــة والمحدث واالنفعــــال، صــــياغة الجــــرانج الكلي
الصــــياغة الخطيــــة لمبــــدأ الشــــغل االفتراضــــى، معادلــــة المصـــــفوفةالعامة، : اإلزاحــــةاأليزوبارامتريــــة المبنيــــة علــــى 

الجمالونات والكابالت، العناصر ثنائية األبعاد، العناصر المجسمة ثالثية األبعاد، العناصر اإلنشائية مثل الكمرات 
المواد غير المرنـة، االنفعـاالت  سلوك المواد المرنة، سلوك: واأللواح والقشريات، استخدام العالقات األساسية للمادة



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣٠  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

طريقة التكامل المباشر باسـتخدام الفـرق : اللدنة، حل معادالت االتزان فى التحليل الديناميكى -الكبيرة للمواد المرنة
  . المركزى، طريقة هوبلت، طريقة ولسونثيتا، طريقة نيومارك، طريقة تجميع األنماط

  ) ٢(طريقة العناصر الحدودية  :٧٠٢إنش
مســائل المرونــة المتماثلــة محوريـــًا، الســلوك غيــر المـــرن للمــواد، المعــادالت الحاكمـــة، صــياغة معــادالت العناصـــر 
الحدوديــة، اإلجهــادات الداخليــة، الصــياغة بطريقــة االنفعــاالت االبتدائيــة، طريقــة اإلجهــادات االبتدائيــة، العناصــر 

  .المحددةالداخلية، السلوك المرن اللدن، الربط مع طريقة العناصر 
  نظرية اللدونة : ٧٠٣إنش

عالقــة اإلجهــاد واالنفعــال للجوامــد المرنــة المثاليــة، معــايير الخضــوع، تصــلد الشــغل، قــانون التــدفق، نظريــة التشــكل 
نظرية اللدونة الحرارية، نظرية اللدونة ذات األسطح المتعددة، التحليل الحدى، مجاالت خط االنزالق، لدونة ، اللدن

  .والمواد الحبيبية، حساب اللدونةالخرسانة 
  ديناميكا التربة واألساسات  :٧٠٤إنش

الخواص الديناميكية للتربة، الدراسات المعملية والحقلية لتعيين الخواص الديناميكية : سلوك التربة المحملة ديناميكياً 
زل، اهتــزازات األساســات، لــزالا ســتقرار التربــة نتيجــةاللتربــة، التصــرف الــديناميكى للتربــة للحركــات الزلزاليــة، عــدم 

  .المنشآت وتأثيره على التصرف الديناميكى للمبانىو  لتربةبين االمتبادل  تفاعلال
  نظرية القشريات  :٧٠٥إنش

ــة محوريــا: نظريــة االنحنــاء للقشــريات المتماثلــة محوريــاً  ، نظريــة تعريــف االنفعــاالت واإلجهــادات واألحمــال المتماثل
  .تطبيقاتالقشريات السميكة، ، نظرية الغشاء للقشريات الدورانية، نظرية سطوانيةاألنحناء لألسقف القشرية اال

  الطرق الحسابية لميكانيكا الكسر :٧٠٦إنش
 يـاحـل مسـائل الشـروخ بالمنشـآت، ديناميكلباستخدام مصفوفة الجساءة، طريقة العناصر المحددة المشروخة تحليل المنشآت 
  .ستاتيكية والديناميكيةاإلالشروخ فى المنشآت المعرضة لألحمال التنبؤ بامتداد ، الكسرالمرن اللدن، ميكانيكا الكسر

  النظم الخبيرة في الهندسة اإلنشائية  :٧٧٠إنش
محـرك االسـتقراء، و قاعدةمعرفيـة : تاريخيـة وفلسـفية، مكونـات النظـام الخبيـر اتخلفيو  تعريفات :النظم الخبيرةعن  مقدمة

: تطبيقات، الحسى غير المنهجيو  التراجعىو  التقدمىالبحث : تحصيل وتمثيل المعلومات، طرق البحث: المهام الرئيسية
مقدمـة عـن لغـة ، تمـرين عملـى باسـتخدام بـرامج جـاهزة،استعراض للتطبيقات الحالية للنظم الخبيرة فى الهندسـة اإلنشـائية

  .يطة للنظم الخبيرةإعدادوحدات بس: مشروع، برولوج

  حساب أمان المنشآت :٨٧٠إنش
، احتمــاالت حــدوث أشــكال االنهيــار ة، النمــاذج االحتماليــة لألحمــال والمقاومــمصــادر الريبــة فــى الهندســة اإلنشــائية

النظم المشتركة، الطرق التقريبية وطرق  و النظم على التوالىوعلى التوازى :المفردة، احتماالت أمان النظم اإلنشائية
  .تعيين الحدود العليا والدنيا الحتماالت االنهيار، تطبيقات

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣١ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  التصميم الزلزالي للمنشآت المدنية :٩٧٠إنش
التصـــميم الزلزالـــي  ،نشـــائيةإ اعتبـــارات معماريـــة وبيئيـــة واقتصـــادية و يـــة، الزلزالأســـاس الســـعة  فلســـفة التصـــميم علـــى

تصـميم ، جيوتقنيـة وتصـميم األساسـاتعتبـارات ، اوالمعدنيـة ومبـاني الطـوبالمسـلحة  خرسـانيةالالمنشـآت :للمنشآت
بنـاء التصـميم الزلزالـي ، عامل تخفيض المقاومـةوم المقاومة فى زيادةوال الممطولية، غير اإلنشائية والنظم المكونات

ومبــانى  مقاومــة للعــزومالطــارات اإل:قــاتتطبي، العالميــة للتصــميم الزلزالــىد واإلرشــادات كــوا، األعلــى أداء المنشــآت
  .والكبارىالقص حوائط 

  تحليل عددى متقدم: ٧١٠إتش 
الطرق المتقدمة لحل المعادالت الجبرية الخطية ، الطـرق المتقدمـة لحـل مسـائل القـيم الذاتيـة لألنظمـة الكبيـرة ، طريقـة 

  .وريتز، طريقة ريتز المحلية للعناصر المحددة تقدمية ووسطية وتراجعية ، طريقة جاالركبن : الفروق المحدودية 

  التحليل الالخطى للخرسانة المسلحة : ٧٢١إنش 
ض الخواص األساسية للصلب والخرسانة، االنهيار فى الخرسانة،نماذج المختلفة ـبع: اللدونة فى الخرسانة المسلحة

تمثيل الشروخ المعتمدة على طاقة التشريخ، مقدمة، نماذج : لتمثيل سلوك الخرسانة، ميكانيكا التشريخ فى الخرسانة
نمــاذج تمثيــل التماســك، التشــكل علــى المــدى البعيــد، الالخطيــة فــى : تطبيقــات تحليليــة باســتخدام العناصــر المحــددة

  .السلوك الهندسى
  ) ٢(المواد المركبة : ٧٤١إنش 

ابــت المرنــة الحراريــة، االســتجابة المرنــة، طاقــة االنفعــال، التماثــل المــرن، الثو : القــوانين التكوينيــة للمــواد المتجانســة
: نسـياب والتصـلد، التـأثيرات الحراريـة، المرونـة الحراريـة للمـواد المركبـةالميكانيكا الحراريـة، دارة الخضـوع، قواعـد اال

الثوابــت المرنــة الحراريــة الفعالـــة لألوســاط المتغــايرة، النمــاذج الميكروميكانيكيـــة للجوامــد المســلحة، حــدود الخـــواص 
ســــطح الخضــــوع : لفعالــــة، مجــــاالت اإلجهــــادات واالنفعاليــــة الموضــــعية، نظريــــة اللدونــــة الحراريــــة للمــــواد المركبــــةا

اإلجمــالى، نمــاذج المتوســطات، نمــاذج المنظومــة الدوريــة، نظريــة الحالــة الثنائيــة، طريقــة تحــول االنفعــال، التصــلد 
نظريــة التقليديــة لأللــواح المتماثلــة، القــانون التكــوينى التحــول اإلحــداثى، ال: الحــرارى، الرقــائق المركبــة ذات األليــاف
  .المرن اللدن الحرارى، التصلد الحرارى

  المنشآت الصلب الخاصة: ٧٥١إنش 
  .المنشآت الفراغية، النظم المعلقة، المنشآت ذات القطاعات الصلبة األنبوبية، النظم سابقة الشد

  ) ٢(السلوك الزلزالى للمنشآت الصلب : ٧٥٢إنش 
اإلطــارات المقاومــة للعــزوم، اإلطــارات ذات (ك الــنظم اإلنشــائية المقاومــة لألحمــال الجانبيــة عنــد حــدوث زالزل ســلو 

، نمذجـــة الســـلوك الرجـــوعى، اإلضـــمحالل، األســـاليب )الشـــكاالت المركزيـــة، اإلطـــارات ذات الشـــكاالت الالمركزيـــة
  .المتقدمة لفقدان الطاقة

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣٢  اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  )٣(الكبارى الصلب : ٧٥٣إنش 
خلفيــة تاريخيــة، الشــكل الهندســى للكــوبرى، متغيــرات التصــميم، تكنولوجيــا : الكبــارى المثبتــة كابليــاً و  لمعلقــةالكبــارى ا

ختبــارات علــى الكبــارى تثبيــت الكــابالت، التصــميم اإلســتاتيكى، التحليــل الــديناميكى، أمثلــة مــن الكبــارى المنفــذة، اال
  .ذات األرضيات الخرسانية النحيفة

  الصلب المنشآتية أمثل: ٧٥٤إنش 
التصــميم  ،الخطيــة، الالخطيــة، الديناميكيــة: البرمجــة ،طــرق األمثليــة ،متغيــرات التصــميم ،دوال الهــدف والمحــددات

  .الجمالونات، اإلطارات، األبراج: تطبيقات ،باستغالل اإلجهادات القصوى
 طرق البحث وحلقة نقاش متقدمة: ٧٦١إنش 

، تصميم وتطوير الـنظم، أسـاليب التحقـق، التنفيـذ النمذجة: التشييد إدارة بتخصص البحث طرقأساليب متقدمة فى 
 مراجعــة أو دراســة فــى بالمــادة ستعراضــهاا تــم التــى األســاليب المتقدمــة بتطبيــق الطالــب يقــوم.بإســتخدام الحاســباآللى

  .هائىن عرض أو/و مكتوبة بحثية ورقة بتقديم ويطالب التشييد إدارة تخصص فى البحثية المشكالت إحدى
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣٣ األشغال العامةقسم 

  
  
  
  
  
  
  
  

 لعامةاقسم األشغال 
   

    



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣٤  األشغال العامةقسم 

  دبلوم الدراسات العليا
   هندسة الجيوماتكس

  المقررات اإلجبارية): ٥٥(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

 - ٣  الجيوماتيكية  ضبط األرصاد ٥١٣أشغ 

 - ٣ أساسيات المساحة التصويرية ٥١٥أشغ 

  ٣ المشروع ٥١١ أشغ  
  

  ساعات ٣وقت االمتحان 
  %٦٠واالمتحان النهائي % ٤٠أعمال السنة 

  %٤٠والعملي والمناقشة % ٦٠أعمال السنة : المشروع
    

  المقررات االختيارية): ٥٦(جدول 
 مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٣ الجيوديسيا ٥١٢أشغ 

 ٥٠١٤أشغ 
النظريـــــــــة : نظـــــــــم األقمـــــــــار الصـــــــــناعية المالحيـــــــــة العالميـــــــــة

 والتطبيقات
٣ - 

 - ٣ المفاهيم والتطبيقات: االستشعار عن بعد ٥١٦أشغ 

 -  ٣ اسقاط الخرائط ٥١٧أشغ 

 - ٣ نظم المعلومات الجغرافية ٥٠١٨أشغ 

 - ٣ المساحة البحرية ٥١٩أشغ 

 ٥٠١٨أشغ  ٣ في نظم المعلومات الجغرافية موضوع خاص ٥٠٢٠أشغ 

 - ٣ تحليل األرصاد في هندسة الجيوماتكس ٥٠٢٢أشغ 

 - ٣ النظرية والتطبيق للمسح باستخدام الليزر األرضي ٥٠٢٣أشغ 

 - ٣ نمذجة سطح األرض الرقمية ٥٠٢٤أشغ 

  
  ساعات ٣وقت االمتحان 
  %٦٠واالمتحان النهائي % ٤٠أعمال السنة 

ليتم  ةا تدريسي ل عا للخطة ا لتخصص وتب ا لما هو متاح با    تدريس وفق
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣٥ األشغال العامةقسم 

  
   هندسة الجيوماتكسفى  العلومماجستير 

  المقررات اإلجبارية ): ٥٧(جدول 
  أعمال الفصل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود

  %٦٠  ٣  أسس الكتابة الفنية  ٦٠٠عام 
 %٤٠  ٣  الجيوديسيا الطبيعية والهندسية  ٦٠٢أشغ 

 %٤٠ ٣  الحيوماتيكية ضبط وتحليل األرصاد  ٦٠٠٣أشغ 

 %٤٠ ٣  )١(المساحة التصويرية  ٦٠٠٥أشغ 

   ١٨  رسالة الماجستير   ٦٩٩أشغ 

  ساعات ٣وقت االمتحان 
  
  المقررات االختيارية): ٥٨(دول ج

  سم المقررا  الكود
عدد الساعات 

  المعتمدة
  أعمال الفصل

 %٤٠  ١  الحاسب والتحليل العددي  ٦٠٠أشغ 

 %٤٠ ٣  جيوديسيا األقمار الصناعية ٦٠٤أشغ 

 %٤٠  ٣  تطبيقات االستشعار عن بعد  ٦٠٦أشغ 

 %٤٠  ٣ )٢(المساحة التصويرية  ٦٠٠٧أشغ 

رســم التفاصــيل وضــبط المســوحات مــن أجهــزة الليــزر األرضــية  ٦٠٠٨أشغ 
  بصورة أوتوماتيكية

٤٠  ٣% 

العـــــالمي لألقمـــــار المســـــاحة القصـــــورية والتكامـــــل مـــــع النظـــــام  ٦٠٩أشغ 
  الصناعية

٣  
٤٠% 

 %٤٠  ٣  الموضوعات المتقدمة في تحديد الموقع باألقمار الصناعية  ٦٠١٠أشغ 

 %٤٠  ٣  ضبط وتحليل األرصاد المتقدم ٦٠١١أشغ 

 %٤٠  ٣  التأثيرات الجوية علي نظم المالحة باألقمار الصناعية ٦١٢أشغ 

 %٤٠  ٣  المجسمة معالجة الصور الرقمية  ٦١٣أشغ 

 %٤٠ ٣  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ٦٠١٥أشغ 

  ساعات ٣وقت االمتحان 
  ساعة معتمدة على األقل وفقا لما هو متاح بالتخصص وتبعا للخطة التدريسية ٢١يجب إتمام دراسة 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣٦  األشغال العامةقسم 

   هندسة الجيوماتكسدكتوراه الفلسفة في 
  المقررات اإلجبارية): ٥٩(جدول 

  مقرر مؤهل  المعتمدةعدد الساعات   سم المقررا الكود
 -  -  االمتحان الشامل  ٧٩٨أشغ 

 - ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩أشغ 

  
  

  المقررات االختيارية): ٦٠(جدول 
  أعمال الفصل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود

 %٤٠  ٣  جيوفيزيقية وديناميكية سطح األرض المتقدمة ٧٠٠١أشغ 

 %٤٠  ٣  التصويريةموضوعات متقدمة في المساحة   ٧٠٢أشغ 

 %٤٠  ٣  االستشعار عن بعد  موضوعات متقدمة في ٧٠٠٣أشغ 

 %٤٠  ٣  موضوعات متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية  ٧٠٠٤أشغ 

 %٤٠  ٣ طرق الحساب المتقدم وتحليل األرصاد المتوالية ٧٠٠٥أشغ 

موضـــوعات متقدمـــة فـــي انتـــاج الخـــرائط الطبوغرافيـــة  ٧٠٠٦أشغ 
  الجويةمن أجهزة الليزر 

٤٠  ٤% 

  
لتدريسية ١٨يتم تدريس  التخصص وتبعا للخطة ا قا لما هو متاح ب  ساعة معتمدة على األقل وف

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣٧ األشغال العامةقسم 

  دبلوم الدراسات العليا 
  هندسة السكك الحديدية

  مقررات إجبارية): ٦١(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 -  ٣ التخطيط الهندسي للسكك الحديدية  ٥٥١أشغ 
 -  ٣ الجسور وتثبيتها في السكك الحديدية  ٥٥٢أشغ 
 -  ٣ التشغيل بالسكك الحديدية  ٥٥٣أشغ 
 -  ٣ التفريعات  ٥٥٤أشغ 
 -  ٣ المحطات واألحواش  ٥٥٥أشغ 
 -  ٣ اإلشارات  ٥٥٦أشغ 
 -  ٣ هندسة السكة  ٥٥٧أشغ 
 -  ٣ تخيطيط وتوقيع محاور السكك الحديدية  ٥٥٨أشغ 

  ٥٥٩أشغ 
المعلومـــات وتطبيقـــات علـــي الحاســـب اآللـــي فـــي نظـــم 

 السكك الحديدية
٣  - 

 -  ٣ نظم اإلشارات والتحكم المركزي في السكك الحديدية  ٥٦٠أشغ 
 -  ٢ اقتصاديات وسياسات النقل بالسكك الحديدية  ٥٦١أشغ 
 -  ٣ * المشروع  ٥٦٢أشغ 

   ٣٥  إجمالى عدد الساعات المعتمدة المطلوبة  
  .يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي ٥٦٢مقرر أشغ :  ملحوظة* 
  
  

  ماجستير العلوم هندسة السكك الحديدية
  المقررات اإلجبارية): ٦٢(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

  -  ٣  أسس الكتابة الفنية  ٦٠٠عام 
 -  ١٨  رسالة الماجستير   ٦٩٩أشغ 

  .يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي بعد االنتهاء من المقررات ٦٩٩مقرر أشغ  :ملحوظة 
  
  
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣٨  األشغال العامةقسم 

  المقررات االختيارية): ٦٣(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

    ١  الحاسب والتحليل العددي  ٦٠٠أشغ 
 -  ٤ اقتصاديات وسياسات النقل بالسكك الحديدية  ٦٦٦أشغ 

 -  ٤ السكةهندسة   ٦٦٧أشغ 

 -  ٣ الحركة والتشغيل بالسكك الحديدية  ٦٦٨أشغ 

 -  ٤ التخطيط الهندسي للسكك الحديدية  ٦٦٩أشغ 

 -  ٤  التفريعات  ٦٧٠أشغ 

 -  ٣ المحطات واألحواش  ٦٧١أشغ 

 -  ٣ اإلشارات  ٦٧٢أشغ 

 -  ٣ نظم اإلشارات  ٦٧٣أشغ 

 -  ٣ كفاءة الخطوط والمحطات  ٦٧٤أشغ 

 -  ٢ ١مختارة موضوعات   ٦٧٥أشغ 

 -  ٢ ٢موضوعات مختارة   ٦٧٦أشغ 
  

  
  درجة دكتوراه الفلسفة هندسة السكك الحديدية

  المقررات اإلجبارية): ٦٤(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 -  ٣ نظم السكك الحديدية  ٧٤١أشغ 

 -  ٣ تشغيل السكك الحديدية  ٧٤٢أشغ 

 -  ٤ والتمويلية في السكك الحديديةالنظم اإلدارية   ٧٤٣أشغ 

 -  ٤ اقتصاديات السكك الحديدية  ٧٤٤أشغ 

 -  --  االمتحان الشامل  

 - ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩أشغ 

  
  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٣٩ األشغال العامةقسم 

  دبلوم الدراسات العليا
 وتخطيط النقل والمرورهندسة 

 

 المقررات اإلجبارية): ٦٥(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 -  ٢  مفاهيم أساسية في هندسة وتخطيط النقل  ٥٦٣أشغ 

 -  ٤  ) ١(تخطيط النقل التحليلي   ٥٦٤أشغ 

 -  ٤  اقتصاد وسياسات النقل  ٥٦٥أشغ 

 -  ٣  التخطيط والتصميم الحضري واإلقليمي  ٥٦٨أشغ 

 -  ٤  عمليات إدارة وتنظيم المرور  ٥٧٤أشغ 

 -  ٣  )إجباري(المشروع   *٥٩٩أشغ 

  .يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي ٥٩٩أشغ مقرر : ملحوظة* 
 
 

 االختياريةالمقررات ): ٦٦(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 -  ٤  خصائص المرور  ٥٦٦أشغ 

 -  ٣  عمليات المسح الميداني للنقل والمرور  ٥٦٧أشغ 

 -  ٣  النقل والبيئـة   ٥٦٩أشغ 

  ٥٧٠أشغ 
وتطبيقــات إحصــائية فــي دراســات النقــل تحليــل الــنظم 

  والمرور
٣  - 

 -  ٣  )٢(تخطيط النقل التحليلي   ٥٧١أشغ 

 -  ٣  تحليل وتقييم سياسات النقل والمرور  ٥٧٢أشغ 

 -  ٤  تخطيط وتشغيل وٕادارة النقل العام   ٥٧٣أشغ 

 -  ٤  تخطيط وتصميم البنية األساسية للنقل   ٥٧٥أشغ 

 -  ٣  نمذجة المرور  ٥٧٦أشغ 

 -  ٣  تطبيقات في عمليات إدارة وتنظيم المرور  ٥٧٧أشغ 

 -  ٣  خبرات تطبيقية في هندسة وتخطيط النقل والمرور  ٥٧٨أشغ 
  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤٠  األشغال العامةقسم 

  هندسة وتخطيط النقل والمرورفى  ماجستير العلوم
  المقررات اإلجبارية): ٦٧(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

  -  ٣  الفنيةأسس الكتابة   ٦٠٠عام 
 -  ٣ تخطيط النقل التحليلي  ٦٧٧أشغ 

 -  ٣  اقتصاد وسياسات النقل  ٦٧٨أشغ 

 -  ٣  عمليات إدارة وتنظيم المرور  ٦٧٩أشغ 

% ١٠٠(حلقة بحث فى هندسة وتخطيط النقل والمرور  ب٦٩٨أشغ 
  )من الدرجات علي اعمال السنة

٣  - 

 -  ١٨  )إجبارى(رسالة الماجستير   ٦٩٩أشغ 
  

  المقررات االختيارية): ٦٨(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 -  ١  الحاسب والتحليل العددي ٦٠٠أشغ 

 -  ٢  مفاهيم أساسية في تخطيط النقل ٦٨٠أشغ 

  -  ٢  تقييم سياسات النقل ٦٨١أشغ 
  -  ٢  النقل/دراسات ونماذج استخدامات األراضي  ٦٨٢أشغ 
  -  ٣  النقل والبيئة ٦٨٣أشغ 
  -  ٢  تحليل وتخطيط النقل بين المدن ٦٨٤أشغ 
  -  ٢  التخطيط والتصميم الحضري واإلقليمي ٦٨٥أشغ 
  -  ٢  تحليل نظم النقل وخصائصها التشغيلية  ٦٨٦أشغ 
  -  ٢  تخطيط النقل العام ٦٨٧أشغ 
 -  ٢  تشغيل وٕادارة النقل العام ٦٨٨أشغ 

 -  ٢  هندسة وتخطيط النقل في الدول النامية  ٦٨٩أشغ 

 -  ٢  سياسات النقل في الدول النامية ٦٩٠أشغ 

 -  ٢  خصائص المرور ٦٩١أشغ 

 -  ٢  نمذجة المرور ٦٩٢أشغ 

 -  ٢  عمليات المسح الميداني للنقل والمرور ٦٩٣أشغ 

 -  ٢  تخطيط وتصميم البنية األساسية للنقل ٦٩٤أشغ 

 -  ٢  تخطيط وتوقيع وتصميم محاور النقل ٦٩٥أشغ 

  -  ٢  موضوعات متقدمة في النقل والمرور  ٦٩٦أشغ 

 ٦٩٧أشغ 
تطبيقــات رياضــية وٕاحصــائية فــي دراســات النقــل 

  -  ٢  والمرور

 
   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤١ األشغال العامةقسم 

 دبلوم الدراسات العليا 

  هندسة الطرق والمطارات والمرور
  

  المقررات اإلجبارية): ٦٩(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  ٤٠١أشغ   ٣  والخلطات البيتومينيةمواد الطرق   ٥٠١أشغ 
  أ، ب ١٠١أشغ   ٣  تخطيط وتوقيع محاور الطرق  ٥٠٢أشغ 
  ٣٠٢أشغ   ٢  ميكانيكا التربة  ٥٠٣أشغ 
  ٣٠١،٤٠١أشغ   ٣  تطبيقات مختارة فى هندسة الطرق و المرور  ٥٠٤أشغ 
  ٣٠١أشغ   ٣  هندسة المرور  ٥٠٥أشغ 
  ٤٠١أشغ   ٣  معدات إنشاء الطرق والمطارات  ٥٠٦أشغ 
  ٤٠١أشغ   ٣  تخطيط الطرق  ٥٠٧أشغ 
  ٤٠١أشغ   ٣  تصميم طبقات الرصف  ٥٠٨أشغ 

  ٥٠٩أشغ 
ارات  موضـــوعات متقدمـــة فـــى هندســـة الطـــرق والمط

  والمرور
٣  

  ٤٠١أشغ 

  --  ٤  مشروع دبلوم الطرق والمطارات والمرور  *٥١٠أشغ  
  .يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي ٥١٠مقرر أشغ : ملحوظة* 
  

  
  هندسة الطرق والمطارات والمرورفى  العلومدرجة ماجستير 

  المقررات اإلجبارية): ٧٠(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  أسس الكتابة الفنية  ٦٠٠عام 
 -  ١٨  رسالة الماجستير   ٦٩٩أشغ 

  

  
  
  
  
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤٢  األشغال العامةقسم 

  
  المقررات االختيارية): ٧١(جدول 

  مقرر مؤهل  المعتمدةعدد الساعات   اسم المقرر  الكود
  -  ١  الحاسب والتحليل العددي  ٦٠٠أشغ 
 ٤٠١أشغ   ٤ التصميم الهندسي للطرق ٦٤٠أشغ 

 ٣٠١أشغ   ٤ خصائص حركة المرور ٦٤١أشغ 

 ٤٠١أشغ  ٣ ١ -تخطيط وتصميم المطارات  ٦٤٢أشغ 

 ٤٠١أشغ   ٤ التصميم اإلنشائي للطرق ٦٤٣أشغ 

  ٣٠٢أشغ   ٤  مواد الطرق ومكوناتها ٦٤٤أشغ 
 ٤٠١أشغ   ٤  المواد البيتومينية وخلطاتها ٦٤٥أشغ 

  ٤٠١أشغ   ٣  تكنولوجيا إنشاء الطرق  ٦٤٦أشغ 
  ٦٤٣،٦٤٢أشغ  ٣ تصميم رصف المطارات  ٦٤٧أشغ 
  ٢٠٢مدن   ٣ اقتصاديات الطرق والمرور والمطارات  ٦٤٨أشغ 
  ٣٠٢أشغ   ٣  ميكانيكا وتثبيت التربة  ٦٤٩أشغ 
  ٣٠١رهد  ٣ السطحى والجوفىتصميم الطرق للصرف   ٦٥٠أشغ 
  ٣٠١أشغ  ٤  سالمة حركة المرور  ٦٥١أشغ 
  ٦٤١أشغ   ٤ نمذجة تدفق المرور ٦٥٢أشغ 
  ٦٤١أشغ   ٣ مفاهيم أنظمة النقل الذكية   ٦٥٣أشغ 
  ١٠٢مدن   ٣ ١ -اإلحصاء التطبيقي   ٦٥٤أشغ 
 ٣٠١أشغ   ٣  تخطيط النقل  ٦٥٥أشغ 

  ٣٠١،٤٠١أشغ  ٤موضـــــوعات مختـــــارة فـــــى هندســـــة الطـــــرق و المـــــرور  ٦٥٦أشغ 
  ساعة معتمدة على االقل وفقا لما هو متاح بالتخصص وتبعا للخطة التدريسية ١٨يتم تدريس  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤٣ األشغال العامةقسم 

  هندسة الطرق والمطارات والمرورفى  درجة دكتوراه الفلسفة
  

  المقررات اإلجبارية): ٧٢(جدول 
  مقرر مؤهل  الساعات المعتمدةعدد   اسم المقرر  الكود

  -  -  االمتحان الشامل  ٧٠٠أشغ 
 -  ٣٠  رسالة الدكتوراه ٧٩٩أشغ 

  
 

  المقررات االختيارية): ٧٣(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  ٦٤٣أشغ   ٣ تصميم وصيانة الرصف  ٧٢٠أشغ 
  ٦٤٤أشغ   ٣  أنظمة إدارة الرصف ٧٢١أشغ 
  ٦٥٤أشغ   ٣ نمذجة تخطيط وتصميم الطرق  ٧٢٢أشغ 
  ٦٤٠أشغ   ٣  التصميم الهندسى المتقدم لشبكات الطرق   ٧٢٣أشغ 
  ٦٥٢،٦٤١أشغ   ٣ حركة المرور محاكاة  ٧٢٤أشغ 
  ٦٥٣،٦٥٢أشغ   ٣ أنظمة النقل الذكية  ٧٢٥أشغ 

  ٧٢٦أشغ 
موضــــوعات متقدمــــة فــــى هندســــة الطــــرق والمطــــارات 

 والمرور
  ٣٠١،٤٠١أشغ   ٣

  ٦٤٣،٦٤٢أشغ  ٣ ٢ -تخطيط وتصميم المطارات   ٧٢٧أشغ 
  ٦٥٤أشغ   ٣ ٢-اإلحصاء التطبيقي  ٧٢٨أشغ 
  ساعة معتمدة على االقل وفقا لما هو متاح بالتخصص وتبعا للخطة التدريسية ١٨يتم تدريس  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤٤  األشغال العامةقسم 

  العليا الدراسات دبلوم
  والبيئية الصحية الهندسة

  
  اإلجبارية المقررات:) ٧٤(جدول 

أعمال 
  السنة

مقرر 
 مؤهل

عددالساعات 
 المعتمدة

 الكود اسم المقرر

 ٥٩٢أشغ  هندسة امداد مياه الشرب وتجميع المخلفات السائلة ٣ - % ٥٠

  ٥٩٣أشغ   هندسة تنقية مياه الشرب و معالجة المخلفات السائلة  ٣ -  
انشـــاء وتشـــغيل وصـــيانة أنظمــــة الميـــاه و المخلفـــات الســــائلة  ٣ - 

  المختلفة
 ٥٩٤أشغ

تجميع و معالجـة المخلفـات السـائلة منخفضـة التكـاليف طرق   ٣ - 
  ومعالجة الحماءة

  ٥٩٥أشغ 

 ٦٥٧أشغ كيمياء بيئية  ٣ - 

 ٦٦٠أشغ هندسة إدارة النفايات الصلبة ٣ - % ٤٠

 ٦٦٣أشغ ميكروبيولوجيا بيئية ٣ - 

 ٥٤١أشغ المشروع ٦ - 

  
  :المقررات األختيارية

طبقا للمتاح بالقسم حسب اإلعالن فى كل فصل  ٦٠٠٠و  ٦٠٠أكواد ) ٧٦(يدرس الطالب مادة من جدول 
  .ساعة معتمدة على األقل ٣٠دراسى وذلك الستكمال عدد 

  
  
  

 الهندسة الصحية والبيئيةفى  العلوم ماجستير

  بخــالف ســاعات اللغــة الفنيــة والتحليــل (ســاعة معتمــدة مــن مــواد التخصــص  ٢١يجــب أن يجتــاز الطالــب عــدد
  ).العددى والرسالة

 حالــة ســبق حصــول الطالــب علــى درجــة دبلــوم الدراســات العليــا فــى الهندســة الصــحية والبيئيــة يســتبدل الطالــب  فــى
وفقـــا لـــرأى المرشـــد  ٦٠٠٠و ٦٠٠كـــود ) ٧٦(المقـــررات األجباريـــة التـــى ســـبق دراســـتها بمـــواد أختياريـــة مـــن جـــدول 

 .ويشترط موافقة لجنة الدراسات العليا األكاديمى

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤٥ األشغال العامةقسم 

  اإلجبارية المقررات): ٧٥(جدول 
 الكود اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة  مقرر مؤهل  السنةأعمال 

  ٦٠٠عام أسس الكتابة الفنية ٣ - 

  ٦٠٠أشغ الحاسب والتحليل العددي ١ - 
 ٦٥٧أشغ  كيمياء بيئية ٣ - 

 ٦٦٠أشغ  هندسة إدارة النفايات الصلبة ٣ - % ٤٠

  ٦٦٣أشغ   ميكروبيولوجيا بيئية  ٣ -  
  ٦١٠٠أشغ   تنقية مياه الشرب  ٣ -  % ٤٠

 ٦١٠١أشغ  معالجة المخلفات السائلة ٣ - 

 ٦٩٩أشغ  الرسالة ١٨ - 
  

 االختيارية المقررات ):٧٦(جدول

أو كود  ٦٠٠٠و  ٦٠٠كود ) ٧٦(طبقا لتوجيهات المرشد األكاديمى يدرس الطالب مادتين على األقل من جدول 
ساعة من مواد التخصص طبقا  ٢١إلستكمال ) ٧٠٠بحد أقصى مادة واحدة يمكن اختيارها من كود ( ٧٠٠

  .للمتاح بالقسم حسب اإلعالن فى كل فصل دراسى
  

عدد الساعات  اسم المقرر الكود
 المعتمدة

أعمال  مقرر مؤهل
  السنة

  - ٣ تلوث المياه والتربة ٦٦١أشغ

  - ٣ إدارة وتشريعات بيئية ٦٦٢أشغ

  - ٣ هندسة التحكم في التلوث البيئي ٦٦٥أشغ

  ٦٥٧أشغ   ٣  قياسات بيئية  ٦١٠٢أشغ 

  -  ٣  تحليل النظم البيئية  ٦١٠٣أشغ 

أو  ٦١٠١أشغ  ٣  نمذجة بيئية  ٦١٠٤أشغ 
 ٥٩٣أشغ 

٥٠ % 

  ٦١٠١أشغ  ٣  هندسة المخلفات الصناعية  ٦١٠٥أشغ 

 % ٦٠  ٦٦٠أشغ  ٣  المخلفات الصلبة وتكنولوجيا إدارةعمليات   ٧٣٢أشغ

   ٦١٠٠أشغ   ٣  موضوعات متقدمة فى تنقية مياه الشرب  ٧٧٠أشغ 

   ٦١٠١أشغ  ٣  موضوعات متقدمة فى معالجة المخلفات السائلة  ٧٧١أشغ 

   ٦١٠١أشغ  ٣  المعالجة الالهوائية للمخلفات السائلة ومعالجة الحمأة  ٧٧٢أشغ 

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤٦  األشغال العامةقسم 

  الهندسة الصحية والبيئية في الفلسفة دكتوراه
 

  اإلجبارية المقررات ):٧٧(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

  -  - االمتحان الشامل 
 - ٣٠ الرسالة ٧٩٩أشغ

  

 االختيارية المقررات

  على أال ) ٧٦(الموضحة بجدول  ٧٠٠مواد على األقل كود  ٣طبقا لتوجيهات المرشد األكاديمى يدرس الطالب
  يكون سبق له دراستها فى مرحلة الماجستير 

 طبقـــا للمتـــاح بالقســـم حســـب  ٦٠٠٠و  ٦٠٠كـــود ) ٧٦(ســـاعة معتمـــدة مـــن جـــدول  ١٨لطالـــب عـــدد يســـتكمل ا
  .اإلعالن فى كل فصل دراسى على أال يكون سبق له دراستها فى مرحلة الماجستير

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤٧ األشغال العامةقسم 

 دبلوم الدراسات العليا 

  الجيوتقنية واألساساتالهندسة ):٧٨(جدول 

أعمال درجات   عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  (%)السنة 

  مقرر مؤهل

  -  ٣٠ ٢ )١(ميكانيكا التربة التطبيقية   ٥٨٠أشغ 
  -  ٢٠  ٢ )١(ميكانيكا التربة النظرية  ٥٨١أشغ 
  -  ٣٠  ٢ )١(هيدروليكا التربة   ٥٨٢أشغ 
  ٥٨٠أشغ  ٣٠  ٢  )٢(ميكانيكا التربة التطبيقية   ٥٨٣أشغ 
  ٥٨١أشغ   ٢٠ ٢ )٢(ميكانيكا التربة النظرية   ٥٨٤أشغ 
  ٥٨٢أشغ   ٣٠  ٢  )٢(هيدروليكا التربة   ٥٨٥أشغ 
  -  ٤٠  ٤  )١(خواص التربة واختباراتها   ٥٨٦أشغ 
 ٥٨٦أشغ   ٤٠  ٤  )٢(خواص التربة واختباراتها   ٥٨٧أشغ 

  -  ٥٠  ٢  جيولوجيا هندسية  ٥٨٨أشغ 
  -  ٣٠  ٢  تحليل األساسات  ٥٨٩أشغ 
  -    ٤  المشروع  *٥٩٠أشغ 
 -  ٣٠  ٢  مواضيع متقدمة في الهندسة الجيوتقنية  ٥٩١أشغ 

  .يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي ٥٩٠مقرر أشغ :  ملحوظة* 
  
  

  الهندسة الجيوتقنية واألساساتفى ماجستير العلوم 
  المقررات اإلجبارية):٧٩(جدول 

عدد الساعات   اسم المقرر  الكود
  المعتمدة

النسبة المئوية 
لدرجات أعمال السنة 

(%)  
  مقرر مؤهل

  -     ٣ أسس الكتابة الفنية  ٦٠٠عام 
  -   ٥٠  ١  الحاسب والتحليل العددي  ٦٠٠أشغ 
  -  ٣٠  ٢  )١(ميكانيكا التربة المتقدمة   ٦١٦أشغ 
  -  ٤٠  ٤  خواص التربة واختباراتها  ٦١٧أشغ 
  -  ٣٠  ٢  هيدروليكا التربة  ٦١٨أشغ 
  -     ١٨  رسالة الماجستير   ٦٩٩أشغ 
  يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي بعد االنتهاء من المقررات ٦٩٩أشغ مقرر  :ملحوظة



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤٨  األشغال العامةقسم 

  المقررات االختيارية):٨٠(جدول 
  :يختار الطالب خمسة مقررات علي األقل من التالي 

عدد الساعات   اسم المقرر  الكود
  المعتمدة

النسبة المئوية لدرجات 
  (%)أعمال السنة 

  مقرر مؤهل

  - ٣٠  ٢  أصل التربة ومعادن الطين  ٦١٩أشغ 
  ٦١٦أشغ  ٢٠  ٢  )٢(ميكانيكا التربه المتقدمه  ٦٢٠أشغ 
  -  ٢٠  ٢  ديناميكا التربة  ٦٢١أشغ 
  -  ٥٠  ٢  الجيولوجياالهندسية وميكانيكا الصخور  ٦٢٢أشغ 
  -  ٣٠  ٢  استشكاف الموقع واالختبارات الحقلية  ٦٢٣أشغ 
  - ٣٠  ٢  المتطور لالساساتالتصميم   ٦٢٤أشغ 
  - ٣٠  ٢  األساسات العميقة ٦٢٥أشغ 
  - ٢٠  ٢  الحوائط الساندة للتربة ٦٢٦أشغ 
  - ٣٠  ٢  تصميم السدود الترابية والركامية ٦٢٧أشغ 
  - ٣٠  ٢  األنفاق والمنشات تحت السطحية ٦٢٨أشغ 
  ٦١٨أشغ  ٣٠  ٢  طرق التحكم فى المياه الجوفية ٦٢٩أشغ 
  - ٣٠  ٢  تحسين التربةطرق  ٦٣٠أشغ 
  - ٣٠  ٢  القياس والمراقبة الجيوتقنية ٦٣١أشغ 

 ٦٣٢أشغ 
تطبيقـــــات المـــــواد األرضـــــية البالســـــتيكية فـــــى 

  الهندسة الجيوتقنية
٢  

٣٠ 
-  

  -  ٣٠  ٢  الهندسة الجيوتقنية البحرية ٦٣٣أشغ 
  -  ٣٠  ٢  الهندسة الجيوتقنية البيئية  ٦٣٤أشغ 
  -  ٣٠  ٢  التربة ذات المشاكل   ٦٣٥أشغ 

  ٦٣٦أشغ 
طــرق إحصــائية وٕادارة المخــاطر فــي الهندســة 

  الجيوتقنية
٢  

٣٠  
-  

  - ٣٠  ٢  الطرق الحسابية فى الهندسة الجيوتقنية  ٦٣٧أشغ 

 ٦٣٨أشغ 
ــــــــى الهندســــــــة  ــــــــة ف ــــــــات الطــــــــرق العددي تطبيق

  الجيوتقنية
٢  

٥٠ 
-  

  -  ٣٠  ٢  مواضيع متخصصة فى الهندسة الجيوتقنية ٦٣٩أشغ 
  
  
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٤٩ األشغال العامةقسم 

  الهندسة الجيوتقنية واالساساتفى  الفلسفةدرجة دكتوراه 
  المقررات اإلجبارية):٨١(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  -  االمتحان الشامل  
 -  ٣٠  رسالة الدكتوراه ٧٩٩أشغ 

 

 المقررات االختيارية):٨٢(جدول 

المقـررات االتيـة باالضـافة الـي مقـررات مسـتوي ساعة معتمـدة مـن  ١٨يختار الطالب مقررات تناظر في مجموعها 
  :والتي لم يسبق دراستها من قبل) ٦٠٠(

  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

النسبة 
المئوية 
لدرجات 

أعمال السنة 
(%)  

  مقرر مؤهل

  ٦٢١أشغ  ٣٠  ٢  الجيوتقنية للزالزل   ٧١٠أشغ 

،٦١٦أشغ ٣٠  ٢  ميكانيكا التربة غير المشبعة ٧١١أشغ 
٦٢٠  

  ٥٠  ٢  نمذجة التربة ٧١٢أشغ 

    ١٠٠  ٢  مواضيع متقدمة فى الهندسة الجيوتقنية ٧١٣أشغ 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٥٠  األشغال العامةقسم 

  توصيف المقررات
  

  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(

المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية الكتابة،  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب
كتابة  )د(أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(

القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، حسن اختيار عناصر ومناطق : الجمل الفعالة
 :متنوعة موضوعات )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(الكلمات، 

: والتخطيط للكتابة اإلعداد) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة
 المقاالت، المشروعات: على أمثلة من المقاالت العلمية عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،

 .العلمية والرسائل البحثية،

  هندسة الجيوماتكس 
  دبلوم الدراسات العليا 

  المشروع:  ٥١١أشغ 
وتطبيقاتها، أخذ موضوع مشروع تحت إشراف هيئة التدريس، مراجعة األعمال النظرية مبادئ إدارة المشاريع 

  .والحقلية والمكتبية، تقديم ومناقشة المشروع مع عمل التقارير الدورية والنهائية
  الجيوديسيا: ٢٥١أشغ 

نظم اإلحداثيات وتحويل . واأللبسويد بالجيويدشكل األرض وعالقته . دور الجيوديسيا في تطبيقات الهندسة المدنية
المسألة . الحسابات على سطح األلبسويد. مشكلة تحويل االحداثيات العالمية إلى االحداثيات المصرية. اإلحداثيات

  .ودورهما في التطبيقات الهندسية والجيويد مجال الجاذبية األرضية. المباشرة والعكسية
  الجيوماتيكية  ضبط األرصاد:  ٣٥١أشغ 

. استعراض طرق الحساب للمسائل في هندسة الجيوماتكس. تحليل انتشار األخطاء في المسائل الجيوماتيكية
معادالت األرصاد والمعادالت : نظرية أقل مجموع مربعات. الرياضية للمسائل الجيوماتيكيةالنماذج التعامل مع 

تحليل النتائج واستعراض ، ء وضبط األرصاد نظرية األخطا: تكوين وحل المعادالت. الشرطية والمعادالت المركبة
  .مشاكل تحديد األوزان االبتدائية للمجاهيل واستعراض االختبارات االحصائية في مسائل أقل مجموع مربعات

  النظرية والتطبيقات: نظم األقمار الصناعية المالحية العالمية: ٤١٠٥أشغ 
مراجعة لنظم المالحة وتحديد المواقع من الفضاء، مفهومها والوصف العام لها، خواص وقراءات جهاز االستقبال 

لتحديد الموقع من الثبوت والتحديد النسبي، التحديد الحركي لنقطة واحدة والوقت  النماذج الرياضيةوالهوائي، 
  .ت األرضية والبحرية والجوية، حاالت دراسيةالحقيقى، المالحة والموقع وطرق إدماج البيانات، التطبيقا

  المساحة التصويريةأساسيات : ٥٥١أشغ 
نظرية المساحة التصويرية التحليلية والرقمية . التصوير والكاميرات، أساسيات المساحة التصويرية . مقدمة



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٥١ األشغال العامةقسم 

، لبراالكس للمجسماتا. تصحيح القياسات من الصور وتحويل األرصاد . وتطبيقها في انتاج الخرائط الطبوغرافية
  .المعادالت الخطية لمشكلة التقاطع األمامي وارتباط الصور الرقمية

  المفاهيم والتطبيقات: االستشعار عن بعد: ٥١٦اشغ 
، المبادئ الفيزيائية، نظم التصوير، التصحيحات الميكروويف استعمال الطرق البصرية وفوق الحمراء وٕاشعاع

، اوالتصحيح، تأثير الغالف الجوي، التسجيل وطرق تصنيف أسطح األراضي وتصحيحاتهالراديومترية، المعايرة 
  .الجغرافيةالدقة وتكامل المعلومات 

  إسقاط الخرائط: ٥١٧أشغ  
اسقاط ، األتجاهي، اسقاط البرز المتساوي المساحاتأنواع المساقط، المركزي والمجسم والمتعامد، المخروطي، 

  .ميركاتور والمستعرض والعالمي والمصري، نظم اإلحداثيات المصرية المبرت المخروطي التشابهي،
  الجغرافيةنظم المعلومات : ٨١٠٥أشغ 

مفاهيم وأساسيات نظم المعلومات الجغرافية مع توضيح النواحي العلمية والعملية المطبقة في جميع الفروع 
نظم ، مصادر البيانات ، الجغرافية ومفاهيم نظم المعلومات الجغرافية تشمل هيكلة المعلومات . الهندسية

. ضبط االحداثيات وتوضيح البيانات المتعلقة بالبيانات المجمعة، إسقاط الخرائط، تحويل االحداثيات، االحداثيات
وأيضا أساسيات تحليل البيانات ، تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وتكاملها بالرصد على األقمار  الصناعية

  .المكانية وٕادارة وتخزين المستنداتد البيانات عتنسيق قوا، المكانية
  المساحة البحرية: ٥١٩أشغ 

تحديد المواقع البحرية، نظم المالحة بالراديو من األرض أو األقمار الصناعية، األوضاع المتكاملة ودقة القياس، 
، الليزر من الجو، الطرق طرق القياس بالموجات الصوتية، االرتداد الصوتي ذو اإلشعاع الوحيد والمتعدد، السونار

  .الكهرومغناطيسية وتصحيحاتها
  الجغرافيةموضوع خاص في نظم المعلومات : ٢٠٠٥أشغ 

التركيز على استخدام الطرق األتوماتيكية . المتقدمة تطيبقات نظم المعلومات الجغرافية الطرق النظرية والعملية في
 .يل الشبكات والتعامل مع صور االستشعار عن بعدفي النمذجة والبرمجة في التعامل مع نمذجة األرض وتحل

  .، مشاريع تطبيقية في مجموعات بحثية G P Sمع الــ   G I Sتكامل نظامي الــ 
  تحليل األرصاد في هندسة الجيوماتكس: ٢٢٠٥أشغ 

أساسيات نظرية المصفوفات، النظم الخطية، االحتماالت واإلحصاء، تصنيف البيانات، التعرف على عدم الحياد، 
طرق الحل خطوة بخطوة ، الحل ، ضبط األرصاد في المسائل المركبةالحصول على البيانات العشوائية وتحليلها، 
تطبيق نظرية . خدام نظرية أقل مجموع مربعاتالحل الموحد باست. المتتابع باستخدام نظرية أقل مجموع مربعات

  ، التطبيقات العملية لتحليل البيانات ومعالجتها  األخطاء على أرصاد غير متجانسة
  نمذجة سطح األرض الرقمية: ٤٢٠٥أشغ 

المفاهيم وتطبيقاتها في الهندسة والتطبيقات األخرى، التركيز على التقنيات الرياضية المستخدمة مثل التصوير 
ونماذجها،   T M الجوى وترقيم الخرائط، استخدامات الليزر وتخزينها ومعالجتها، تطبيقات نمذجة سطح األرض 
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نات النقط، تغيير مقاس الشبكات، طرق البحث ، تمثيل السطح مع بيا T I Nالشبكات وخطوط الكونتور والــ 
الشبكات والتقريب بين النقط، منتجات نمذجة سطح األرض مثل خرائط الميول واتجاهاتها،  إنشاءالمستخدمة في 

 D T( المناطق المرئية، تطبيقات النمذجة في حساب األحجام، الصور المتعامدة، نماذج سطح األرض الرقمية 

M - D E M – D H M – D T E M  (.  
  النظرية والتطبيق للمسح باستخدام الليزر األرضي: ٥٠٢٣أشغ 

. باألشعة الكهرومغناطيسية أشعة الليزر مقارنةخصائص . أساسيات جهاز ماسح الليزر األرضي ثالثي األبعاد
تجميع وضبط المسوحات المجمعة . مقارنة بين أنظمة المسح بالليزر المختلفة. استعراض طرق القياس المختلفة

  . التطبيقات المختلفة للمسح بالليزر. لألهداف المطلوبة
  

  ماجستير العلوم 
  الجيوديسيا الطبيعية والهندسية: ٦٠٢أشغ 

مشكلة . نظم اإلحداثيات وتحويل اإلحداثيات. شكل األرض وعالقته بالجيويد واأللبسويداالستخدام والتطبيقات، 
. المسألة المباشرة والعكسية. الحسابات على سطح األلبسويد. تحويل االحداثيات العالمية إلى االحداثيات المصرية

ذبية، تحديد الجيويد ومعادلة تصحيحات الجا. مجال الجاذبية األرض والجيويد ودورهما في التطبيقات الهندسية
  .ستوكس، تحديد االرتفاع والنظم الرأسية، شكل األرض ، االرتفاع، مبادئ وتطبيقات الجاذبية واالرتفاع من األقمار

  الحيوماتيكية ضبط وتحليل األرصاد: ٠٣٠٦أشغ 
. ة الجيوماتكساستعراض طرق الحساب للمسائل في هندس. تحليل انتشار األخطاء في المسائل الجيوماتيكية

معادالت األرصاد والمعادالت : نظرية أقل مجموع مربعات. الرياضية للمسائل الجيوماتيكية النماذجالتعامل مع 
تحليل النتائج واستعراض ، نظرية األخطاء وضبط األرصاد : تكوين وحل المعادالت. الشرطية والمعادالت المركبة

  .مسائل هندسة الجيوماتكس مشاكل تحديد األوزان االبتدائية للمجاهيل واستعراض االختبارات االحصائية في
  جيوديسيا األقمار الصناعية:  ٦٠٤أشغ 

مدارات األقمار وقوانين كليبر، إشارات النظام العالمي واستنتاج المعادالت، خصائص األجهزة، تحليل األخطاء في 
ر وتطبيقه علي الرصد، استنتاج معادالت الرصد في الطرق المختلفة، التحليل لما قبل الرصد وتطبيقاته، كالمان فلت

  .المعادالت الحركية، البرامج علي الحاسب، طرق الرصد المساحية
  ١المساحة التصويرية: ٥٠٠٦أشغ 

المسائل التقليدية في المساحة . التطور التاريخي لطرق المساحة التصويرية. مقدمة في المساحة التصويرية التحليلية
  .ن المعادالت الخاصة بالتقاطع األمامي وبوقوع النقط في المستوىالتوجيه المحلي والتوجيه المطلق وتكوي. التصويرية

  تطبيقات االستشعار عن بعد: ٦٦٠أشغ 
استعمال الطرق البصرية وفوق الحمراء وٕاشعاع الميكروويف، المبادئ . المفاهيم األساسية لالستشعار عن بعد

الفيزيائية، نظم التصوير، التصحيحات الراديومترية، المعايرة والتصحيح ، وطرق تصنيف األشعة من سطح األرض 
  .تشعار عن بعدإلسمع أشعة الرادار وتطبيقاته في اوتفسيراتها، أساسيات التعامل 
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  )٢( المساحة التصويرية: ٠٠٧٦أشغ 
قياس المدي واكتشاف  األشعة أساسيات . التوجيه النسبي وتحليل المجمسمات. التقاطع األمامي والتقاطع العكسي

التعامل مع خاليا الصور . المساحة التصويرية الرقمية. التثليث الجوي وضبط حزم الصور. LIDARمن الفضاء 
  .التوافق بين الصور وأتوماتيكية استخراج النقط وضبط الصور الرقمية العمودية) . بكسل(

  رسم التفاصيل وضبط المسوحات من أجهزة الليزر األرضية بصورة أوتوماتيكية: ٠٠٨٦أشغ 
. التكامل بين السوحات المختلفة لنفس التفصيلة. طرق رفع كفاءة المخرجات من جهاز ماسح الليزر ثالثي األبعاد

. طرق استخراج التفاصيل ورسمها من المسوحات. تعامل مع سحب النقط في انتاج الخرائط ونمذجة التفاصيلال
 .تقديم طرق تحقيق أتوماتيكية استخراج التفاصيل وتكامل المسوحات

  المساحة القصورية والتكامل مع النظام العالمي لألقمار الصناعية: ٠٩٦أشغ 
المساحة بقياس طاقة الوضع والتكامل مع الـنظام العالمي لألقمار الصناعية، مستشعرات قياس طاقة الوضع وتطبيقاتها 
في المالحة والنظم الموجودة حاليا، التطويرات الحديثة، النواحي العملية في تحديد األماكن بقياس طاقة الوضع، تحديد 

طاء المستشعرات على عوامل المالحة، أداء وخواص المستشعرات ومعايرتها، اإلطار الداخلي لنمذجة األخطاء، تأثير أخ
المعادالت في إطارات مختلفة اإلحداثيات، حساب المعامالت خطوة بخطوة من بيانات المستشعر، مقدمة الستخدام فلتر 

  . الحالية كالمان للتقدير األمثل لألخطاء، عمل نمذجة المساحة بقياس طاقة الوضع بطرق خطية، األبحاث
  الموضوعات المتقدمة في تحديد الموقع باألقمار الصناعية: ٠١٠٦أشغ 

مراجعة لنظم المالحة وتحديد المواقع من الفضاء، مفهومها والوصف العام لها، خواص وقراءات جهاز االستقبال 
والهوائي، النماذج الرياضية لتحديد الموقع من الثبوت والتحديد النسبي، التحديد الحركي لنقطة واحدة والوقت 

د مسارات األقمار  الصناعية باستخدام نقط التتبع الحقيقى، المالحة والموقع وطرق إدماج البيانات، طرق تحدي
  . األرضية وتحليل اختالفات المسار، حاالت دراسية

  ضبط وتحليل األرصاد المتقدم: ٠١١٦أشغ 
. طرق الحل خطوة بخطوة ، الحل المتتابع باستخدام نظرية أقل مجموع مربعات، ضبط األرصاد في المسائل المركبة

مقدمة عن . تطبيق نظرية األخطاء على أرصاد غير متجانسة. نظرية أقل مجموع مربعاتالحل الموحد باستخدام 
  .تقويم النتائج من طرق الضبط المختلفة. استخدام مرشح كالمان لضبط األرصاد

  التأثيرات الجوية علي نظم المالحة باألقمار الصناعية: ٢٦١أشغ 
 L-bandي الطبقات القريبة والبعيدة من األرض مع التركيز على النواحي النظرية والمرصودة النتشار موجات الراديو ف

في إشارات الـنظام العالمي لألقمار الصناعية، أساسيات االمتصاص واالنكسار، الخواص الفيزيقية وصفات وسط  
  .ناعية التراكم ومؤثرات الغالف الجوى، تأثير تلك العوامل وطرق التقريب بالنسبة لتطبيقات المالحة باألقمار الص

  معالجة الصورة الرقمية المجسمة: ٣٦١أشغ 
تصميم الخصائص ألجهزة التصوير الرقمية للحصول على البيانات المترية، المقارنة بين انظمة مختلفة، المعايرة 
وعمل نماذج التشوه، طرق تحسين الصور والمعادالت المستخدمة، طرق حساب االرتباط، التطبيقات الصناعية 

  .اآلليةواألجهزة 
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  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية: ٠١٥٦أشغ 
عرض لنظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها، هيكل نظم المعلومات الجغرافية، نمذجة البيانات، التعامل مع نمذجة 
األرض وتحليل الشبكات والتعامل مع صور االستشعار عن بعد ، تكامل نظم المعلومات والنظام العالمي لألقمار 

  .صناعية، مشروعات بحثية ال
  

  درجة دكتوراه الفلسفة
  ة سطح األرض المتقدمةيوديناميكجيوفيزيقية  : ١٠٠٧أشغ 

الليونة، شكل األرض، تركيب األرض ودراسة الزالزل، الجاذبية وتغيراتها مع الوقت، المد والجزر، دوران وتوجيه 
  .للجيوديسيا الحركيةاألرض، الوقت، ألواح الصفائح، انحراف القارات، طرق الرصد 

 موضوعات متقدمة في المساحة التصويرية:  ٧٠٢أشغ 

التثليث الجوى، إنشاء الخرائط ببيانات مجمعة من الفضاء، التثليث الجوى بالمستشعرات المتعددة، منتجات المساحة 
استخدام شبكات  الجوية، نماذج االرتفاع الرقمية والصور العمودية، دور العناصر في عمليات المساحة الجوية،

  .الطرق المرفوعة بالمالحة األرضية في عمليات التوجيه المختلفة
  متقدمة في االستشعار عن بعد موضوعات:  ٠٣٠٧أشغ 

تقنيات متقدمة لتحليل وتفسير الصور المجمعة باالستشعار عن بعد، التركيز على البيانات المجمعة من األقمار 
لعرض، تقنيات الستخالص العناصر، طرق معالجة البيانات المتغيرة مع الصناعية والطائرات، طرق التحسين وا

  .الوقت، تحديث الخرائط الطبوغرافية ومتابعة مصادر الثروة، حاالت دراسية مختارة 
  موضوعات متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية:  ٠٤٠٧أشغ 

والنماذج الطبولوجية، مصادر البيانات اآللية مبادئ نظم المعلومات الفراغية المتقدمة، تمثيل البيانات الفراغية 
والتكامل مع االستشعار عن بعد، الطرق المتقدمة للتعامل مع المعلومات الفراغية وبرامجها، إدارة قواعد البيانات 
الفراغية شامال تجميع البيانات مركزيا والبحث فيها، موضوعات نظم المعلومات الجغرافية المقترحة والمتقدمة، 

  .ات المعلومات الفراغية وٕادارة المعلوماتمواصف
  طرق الحساب المتقدم وتحليل األرصاد المتوالية:  ٠٠٥٧أشغ 

. تحليل البيانات المتوالية. تطبيقات مرشح كالمان. طرق نظرية أقل مجموع مربعات المختلفة. طرق الحساب المثالية
تطبيقات التحليل في النطاق الترددي في مجال . األرصادطريقة فورير لتحليل . تحليل األرصاد في النطاق الترددي

  .هندسة الجيوماتكس
  موضوعات متقدمة في انتاج الخرائط الطبوغرافية من أجهزة الليزر الجوية:  ٠٠٦٧أشغ 

تحليل . وذلك في انتاج الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية LIDARتطبيقات نظام المسح بالليزر من الفضاء 
طرق تحديد نماذج سطح األرض والتطبيقات من خالل نظم ، طرق ضبط االحداثيات ،  LIDARاألرصاد من 

  .األبحاث الحالية. المعلومات األرضية
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٥٥ األشغال العامةقسم 

 هندسة السكك الحديدية
  دبلوم الدراسات العليا 

   التخطيط الهندسي للسكك الحديدية:  ٥٥١أشغ 
ــــواع الخطــــوط ــــادة الســــرعة ،الســــرعات ،أن ــــة لزي ــــة ،االعتبــــارات العملي ــــات ، إعــــداد الخطــــوط للســــرعات العالي منحني

عجـالت الطـرد المركزيـة، والحـدود  ،السـير السـلس والمناسـب ،ارتفاع الظهـر عـن الـبطن ،المنحنيات األفقية،الرأسية
االهتــزازات الطوليــة والعرضــية بالوحــدات  ،منحنيــات االنتقــال العكســية ،منحنيــات االنتقــال ومعادالتهــا ،المســموح بهــا

  .تعديل واختبار وضع المنحنيات األفقية ،الزيادة في اتساع السكة ،زيادة المسافة بين محاور السكك ،المتحركة
   الجسور وتثبيتها في السكك الحديدية : ٥٥٢أشغ 

تصــريف  ،إنشــاء الجســور بالــدك ،الخــواص الهندســية للتربــة ،الخــواص الطبيعيــة للتربــة ،التربــة والتكــوين الجيولــوجي
مواســـير  ،تصـــريف التربـــة المصـــمطة ،تصـــريف التربـــة المفككـــة ،صـــالحية التربـــة كأســـاس للســـكة ،أســـاس الســـكة

 ،التثبيـت بالنسـف بالـديناميت وحشـو الجيـوب بالرمـل ،انهيار الجسور تحـت السـكة ،جيوب المياه والزلط ،التصريف
فتحــات التصــريف  ،مواقــع الحــوائط الحاملــة ،الحــوائط الحاملــة وقطاعاتهــا ،قطاعــات الجســور وقطــاع مــادة التــزليط

  . حماية الميول بالتدبيش ،بالحوائط الحاملة
  التشغيل بالسكك الحديدية : ٥٥٣أشغ 

تأثير السرعات على حساب القـدرة  ،االنحدار وتحديد االنحدار الحاكم ،المقاومة ،قوة الجر والقدرة ،ديناميكية السير
 ،حسـاب حجـم أسـطول القطـارات لخدمـة الشـبكة ،دورة العربـات ،زمن الرباطحساب  ،إعداد جداول المسير ،للقاطرة

  .المزلقانات وتأمين الحركة عليها ،صيانة الوحدات المتحركة ،حجم العمالة
   التفريعات : ٥٥٤أشغ 

التخطيـــة  ،المفـــاتيح الخاصـــة بالســـرعات العاليـــة ،المفـــاتيح المنحنيـــة ،المفـــاتيح العاديـــة ،اإلشـــكال العامـــة للتفريعـــات
التفريــع  ،اســتخدام التقاطعــات ،اتســاع الســكة بمنطقــة التفريعــات ،االجهــادات بــأجزاء المفتــاح ،المفصــالت ،العاديــة

 ،تصــنيع التفريعــات ،التقاطعــات المتحركــة للمفــاتيح الحديثــة ،التفريــع الســلمي والتفريــع الشــعبي ،بمــداخل المحطــات
  .  صيانة التفريعات

   واألحواشالمحطات :  ٥٥٥أشغ
محطـــات البضـــائع  ،محطـــات الركـــاب بأنواعهـــا المختلفـــة: أنـــواع المحطـــات المختلفـــة وخصائصـــها الهندســـية وهـــى

كفـاءة  ،أحـواش القـاطرات بأنواعهـا ،محطـات الحاويـات ،المحطـات المشـتركة للركـاب والبضـائع ،بأنواعها المختلفة
  . وٕادارة أعمال الحركة بالمحطات

   اإلشارات:  ٥٥٦أشغ 
أجهزة اإلشارات  ،األسس العامة لوضع اإلشارات بنظام لتشغيل الميكانيكي ،أنواع اإلشارات ،الغرض من اإلشارات

األسس العامة لوضع اإلشارات في  ،خطوط السكك في نظام التشغيل الميكانيكي ،االرتباط الميكانيكي ،بالمحطات
 ،نظـم االتصـاالت السـلكية والالسـلكية بالسـكك الحديديـة ،التحكم اآللي في سير القطـارات ،نظام التشغيل الكهربائي
  . ، كفاءة الخطوط وعالقتها بتنظيم اإلشارات٠م ٠ح ٠أنظمة اإلشارات في س
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١٥٦  األشغال العامةقسم 

   هندسة السكة:  ٥٥٧ أشغ 
تصميم قطاع القضيب وٕايجاد االجهادات فى القضـيب وذلـك نتيجـة لوحـدة السـير المتحركـة، وكـذلك نتيجـة للتغييـر 

، اسـتنتاج )حساب االجهادات فى الفلنكة ووسائل التثبيـت مـع بيـان تـأثير الصـدمة عنـد الوصـلة( فى درجة الحرارة 
حساب تأمين وضع السكة ضد االنبعاج فـى سمك مادة التزليط وكذا حساب األجهادات على سطح أساس السكة، 

 ،أعمـال الصـيانة والتجديـدات ،تطبيقات خاصة بالسكة الملحومـة فـى مصـراالتجاه الرأسي واألفقي لمحور السكة مع 
  . تأمين الحركة أثناء عمليات الصيانة والتجهيزات

   تخطيط وتوقيع محاور السكك الحديدية:  ٥٥٨أشغ 
المســـاحة  ،المســاحة االســتطالعية الختيــار مســار الخــط ،االعتبــارات االقتصــادية الختيــار الخــط ،اختيــار الطريــق

منحنـى التوزيـع  ،القطـاع الطـولي ،مواقـع المحطـات ،النقط الواجب مراعاتها عنـد توقيـع الخـط ،التخطيط ،التفصيلية
تقاطعــات الخــط مــع الطــرق  ،توقيــع الخــط علــى الطبيعــة ،مســافات النقــل ،خصــائص منحنــى التوزيــع الكمــي ،الكمــي
مفتوحـة أو (الكباري واألنفاق الالزمة للخط، نوع األنفاق المطلوبة  ،تقاطعات الخط مع خطوط جديدة أخرى ،والترع
  . التكاليف اإلنشائية النهائية ،وطرق تنفيذها) مقفولة
   نظم المعلومات وتطبيقات على الحاسب اآللى فى السكك الحديدية:  ٥٥٩أشغ 
التطبيقـات  ،تطبيقـات تحليـل الـنظم فـى دراسـات النقـل ،المجاالت التي تطبق فيهـا تحليـل الـنظم ،تحليل النظمأسس 

النتـائج وتوثيـق النتـائج العمليـة الهامة فى النقل والسكك الحديدية مثل نظريـة العينـات وأسـس تصـميم العينـات وتكبيـر 
     .والمقاييس اإلحصائيةعلى التوزيعات النظرية وتحليل التباين وتحليل العوامل 

   نظم اإلشارات والتحكم المركزي فى السكك الحديدية:  ٥٦٠أشغ 
 ،وتشغيل المفاتيح والـربطأجهزة حماية  ،نظم اإلشارات الكهربائية والحماية ،تطور نظم اإلشارات فى السكك الحديدية

   .الحديديةنظم التحكم المركزية فى حركة السكك  ،نظم التحذير والفرملة للعربات
   اقتصاديات وسياسات النقل بالسكك الحديدية:  ٥٦١أشغ 

نظريـــة المنافســـة الكاملـــة  ،نظريـــة التوزيـــع ،نظريـــة الســـعر ونظريـــة العـــرض والطلـــب ،مقدمـــة عـــن علـــم االقتصـــاد
حســاب تكــاليف النقــل بالســكك  ،تكلفــة الحــوادث ،قيمــة الوقــت ،أســس وطــرق المفاضــلة بــين المشــروعات ،واالحتكــار
أسـس تحديـد سياسـات  ،مبـادئ تحديـد سياسـات النقـل ،أسس تحديد الضرائب والدعم للنقل العام والخاص ،الحديدية

  . تركيبات التعريفة بالسكك الحديدية
   المشروع:  ٥٦٢أشغ 

 ،ميم المشــاريع هندســياتصــ ،اختيــار البــدائل المختلفــة للمشــروع ،تحديــد أبعــاد المشــكلة المطلــوب عمــل مشــروع لهــا
  .  طرق تنفيذ المشاريع باستخدام طريقة المسار الحرج وعمل برنامج زمني للتنفيذ ،تصميم المشاريع اقتصاديا
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١٥٧ األشغال العامةقسم 

  ماجستير العلوم 
  

  اقتصاديات وسياسات النقل بالسكك الحديدية:  ٦٦٦أشغ 

نظريـــة المنافســـة الكاملـــة  ،نظريـــة التوزيـــع ،نظريـــة الســـعر ونظريـــة العـــرض والطلـــب ،مقدمـــة عـــن علـــم االقتصـــاد
 ،مبــادئ تحديــد سياســات النقــل ،تكلفــة الحــوادث ،قيمــة الوقــت ،أســس وطــرق المفاضــلة بــين المشــروعات ،واالحتكـار

أسـس تحديـد سياسـات  ،أسس تحديد الضـرائب والـدعم للنقـل العـام والخـاص ،حساب تكاليف النقل بالسكك الحديدية
  . الحديدية تركيبات التعريفة بالسكك

  هندسة السكة:  ٦٦٧أشغ 

تصميم قطاع القضيب وٕايجاد االجهادات فى القضيب وذلك نتيجة لوحدة السير المتحركة وكذلك نتيجة للتغيير فى 
حساب االجهادات فى الفلنكة، ووسـائل التثبيـت ، مـع بيـان تـأثير الصـدمة عنـد الوصـلة،  اسـتنتاج  ،درجات الحرارة

سمك مادة التزليط وكذا حساب االجهادات على سطح أساس السكة، حساب تأمين وضع السكة ضـد االنبعـاج فـى 
عمــــال الصــــيانة أ ،االتجــــاه الرأســــي واالفقــــى لمحــــور الســــكة مــــع تطبيقــــات خاصــــة بالســــكة الملحومــــة فــــى مصــــر

  .  تأمين الحركة على السكة أثناء عمليات الصيانة والتجهيزات ،والتجديدات
   الحركة والتشغيل بالسكك الحديدية:  ٦٦٨أشغ 

تأثير السرعات على حساب القـدرة  ،االنحدار وتحديد االنحدار الحاكم ،المقاومة ،قوة الجر والقدرة ،ديناميكية السير
 ،حسـاب حجـم أسـطول القطـارات لخدمـة الشـبكة ،دورة العربـات ،حساب زمن الرباط ،إعداد جداول المسير ،للقاطرة

  . المزلقانات وتأمين الحركة عليها ،صيانة الوحدات المتحركة ،حجم العمالة
   التخطيط الهندسي للسكك الحديدية:  ٦٦٩أشغ 

 ،المنحنيـات الرأسـية ،إعداد الخطوط للسرعات العاليـة ،االعتبارات العملية لزيادة السرعة ،السرعات ،أنواع الخطوط
والحـدود المسـموح  ،عجالت الطرد المركزيـة ،السير السلس والمناسب ،ارتفاع الظهر عن البطن ،المنحنيات األفقية

 ،الطوليـة والعرضـية بالوحـدات المتحركـة االهتـزازات ،منحنيات االنتقال العكسـية ،منحنيات االنتقال ومعادالتها ،بها
  . تعديل واختبار وضع المنحنيات األفقية ،الزيادة فى اتساع السكة ،زيادة المسافة بين محاور السكك

   التفريعات:  ٦٧٠أشغ 
التخطيـــة  ،المفـــاتيح الخاصـــة بالســـرعات العاليـــة ،المفـــاتيح المنحنيـــة ،المفـــاتيح العاديـــة ،اإلشـــكال العامـــة للتفريعـــات

التفريـــع  ،اســـتخدام التقاطعـــات ،االجهـــادات بـــأجزاء المفتـــاح اتســـاع الســـكة بمنطقـــة التفريعـــات ،المفصـــالت ،العاديـــة
 ،تصــنيع التفريعــات ،التقاطعــات المتحركــة للمفــاتيح الحديثــة ،التفريــع الســلمي والتفريــع الشــعبي ،بمــداخل المحطــات
  . صيانة التفريعات

   المحطات واألحواش:  ٦٧١أشغ 
محطـــات الركـــاب بأنواعهـــا المختلفـــة محطـــات البضـــائع : أنـــواع المحطـــات المختلفـــة وخصائصـــها الهندســـية وهـــى

كفــاءة  ،محطــات الحاويــات، أحــواش القــاطرات بأنواعهــا ،المحطــات المشــتركة للركــاب والبضــائع ،بأنواعهــا المختلفــة
  .   وٕادارة أعمال الحركة بالمحطات
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١٥٨  األشغال العامةقسم 

   اإلشارات:  ٦٧٢أشغ 
أجهـــزة  ،األســـس العامـــة لوضـــع اإلشـــارات بنظـــام التشـــغيل الميكـــانيكي ،أنـــواع اإلشـــارات ،إلشـــاراتالغـــرض مـــن ا

األســس العامــة لوضــع  ،خطــوط الســكك فــى نظــام التشــغيل الميكــانيكي ،االرتبــاط الميكــانيكي ،اإلشــارات بالمحطــات
نظــم االتصـــاالت الســلكي والالســـلكي  ،الــتحكم اآللـــي فــى ســير القطـــارات ،اإلشــارات فــى نظـــام التشــغيل الكهربـــائي

  . م، كفاءة الخطوط وعالقتها بتنظيم اإلشارات. ح. أنظمة اإلشارات فى س ،بالسكك الحديدية
  نظم اإلشارات:  ٦٧٣أشغ 

نظـم التحـذير  ،أجهـزة تشـغيل وحمايـة المفـاتيح ،نظـم اإلشـارات والحمايـة ،تطوير نظم اإلشارات في السكك الحديدية
  .  التعرف على القطارات ،نظم التحكم المركزي في حركة القطارات ،توالفرملة للعربا

   كفاءة الخطوط والمحطات:  ٦٧٤أشغ 
اإلشـارات  ،عناصر أزمنة شغل الطريـق وزمـن خلـو وفـك الطريـق ،طرق التشغيل لإلشارات الميكانيكية ،قسم البلوك

 ،حســاب كفــاءة الخــط المفــرد ،الــتحكم المركــزي ،الموجــه الخضــراء ،الضــوئية وطــرق التشــغيل اليــدوي والميكــانيكي
  .تأثير تركيبات القطارات على كفاءة الخطوط ،حساب كفاءة الخط المزدوج

   ١موضوعات مختارة :  ٦٧٥أشغ 
   ٢موضوعات مختارة :  ٦٧٦أشغ 

  
  درجة دكتوراه الفلسفة 

   نظم السكك الحديدية:  ٧٤١أشغ 
نظـم  ،نظـام التـرام السـريع المعـزول عـن حـرم الطريـق ،خطوط مترو األنفاق داخل المـدن ،السكك الحديدية التقليدية

  . ساعة وأكثر/ كم  ٣٠٠السكك الحديدية السريعة بين المدن بسرعات عالية 
   تشغيل السكك الحديدية:  ٧٤٢أشغ 

كفـاءة الخطـوط وعالقتهـا بـنظم  ،تطبيقات على الحاسب اآللى لـنظم التشـغيل ،نظم توزيع العربات ،التحكم المركزى
  . االشارات

   النظم اإلدارية والتمويلية في السكك الحديدية:  ٧٤٣أشغ 
الحــديث فــي التطــويرات التنظيميــة واإلدارة الماليــة وبحيــث تســتطيع مؤسســات الســكك الحديديــة تغطيــة تكاليفهــا مــن 

  .إيراداتها أخذين فى االعتبار التعامل فى مناخ قوى السوق الحرة
   اقتصاديات السكك الحديدية:  ٧٤٤أشغ 

نظريــات وتطبيقــات فــي مجــال اإلدارة االقتصــادية للســكك الحديديــة، عناصــر التكــاليف بالســكك الحديديــة، تطبيقــات 
  . لخدمات سكك حديدية) كم  ٠طن  –كم  ٠ راكب( لحسابات التكاليف لوحدات العرض من السكك الحديدية 
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١٥٩ األشغال العامةقسم 

  هندسة وتخطيط النقل والمرور
  

  دبلوم الدراسات العليا 
   وتخطيط النقلمفاهيم أساسية في هندسة :  ٥٦٣أشغ 
األبعاد  –تخطيط النقل وٕادارة النقل  –التداخل بين استخدامات األراضي والنقل  –مشكلة النقل  –تعاريف  -مقدمة

سياسات النقل  –دراسات التأثيـر على المرور  –) إدارة النقل  إدارة العرض وٕادارة الطلب  –الزمنيـة لتخطيط النقل 
نقــــل يتحمــــل االســــتمرار والتنميــــة  –النقــــل متعــــدد الوســــائل  –) السياســــات االســــتراتيجية والسياســــات التنظيميــــة (

اإلبقـاء : اللـوائح التنظيميـة –المنافسـة أم التكامـل  –إدارة النقـل أم البنيـة األساسـية (موضوعات حرجـة  -المستدامـة
النقل العام أم الخـاص والرسـمي أم  –التطويرالمؤسسي وتطوير القوى البشرية  –تقييد التحرر : التحرر منها /عليها

تـأثير التجـارة اإللكترونيــة والتبـادل اإللكترونـي للبيانـات علـى  -تحسين النقل العام أم تحسين المـرور -الغير رسمي
  .  موضوعات مستجـدة –) الخ.. النقل 
   )١(النقل التحليلي  تخطيط:  ٥٦٤أشغ 

/ النمـاذج المعقـدة / النماذج البسيطـة / األهداف ( نماذج التنبؤ بالطلب على االنتقال  –نماذج التخطيط  –مقدمة 
–النماذج المجمعــة لتولـد الـرحالت  –تعاريف الرحلـة  –نماذج التنبؤ بالطلب ومنهاج التخطيط  –) أبعاد النمذجـة 

النمـاذج  –) معامـل التكبيـر ونمـاذج الجاذبيــة( توزيـع الـرحالت  –مقاومـة انتقـال  –ترقيم وتكويد وتوصيف الشبكــة 
عيــوب المنهــاج  –) منحنيــات التوزيــع والكــل أو ال شــيء (التخصــيص  –المجمعـــة لفصــل الــرحالت علــى الوســائل 

  . تطبيقات  –التقليدي لتخطيط النقل وتقديم للنماذج المنفصلة 
   اقتصاد وسياسات النقل:  ٥٦٥أشغ 

نظريــة  –مقدمــة عــن علــم االقتصــاد : يركــز المقــرر علــى الجوانــب التطبيقيــة أكثـــر مــن الجوانــب النظريـــة لمــا يــأتي
منـــاهج تحديـــد ســـعر  –نظريـــة المنافســـة الكاملـــة واالحتكـــار  –نظريــــة التوزيـــع –التســـعير ونظريـــة العـــرض والطلـــب 

ــ -الفائــدة تكلفــة  –تكلفــة تشــغيل المركبــات  –قيمــة الوقــت  –دة فــي المفاضــلة بــين المشــروعات اســتخدام ســعر الفائ
 –الضـرائب والـدعم  –تسـعير الطـرق  –مبادئ تحديـد سياسـات النقـل  –أسس حساب التكاليف والفوائد  –الحوادث 

أسس حساب تكاليف النقل الخاص والعام للركاب والبضائـع أسس تحديد السياسـات العامـة للنقـل العـام والنقـل غيـر 
سياســات تقليــل اآلثــار الضــارة للنقــل  –سياســات المــرور داخــل المــدن  –سياســات أمــاكن انتظــار الســيارات  -اآللــي

  . موضوعات مستجـدة –على البيئة 
   خصائص المرور:  ٥٦٦أشغ 

 -خصـــائص حجـــم وتـــدفق المـــرور: ركـــز المقـــرر علـــى الجوانـــب التطبيقيـــة أكثــــر مـــن الجوانـــب النظريــــة لمـــا يـــأتيي
 –خصـــائص فتـــرات الـــزمن البيئـــي للمركبـــات  -خصـــائص الســـرعة -الوحـــدات المكافئـــة للمركبـــات وتغييـــر االتجـــاه

عة ومسـتويات الخدمـة للطـرق السـ -العالقات بين سـرعة وتـدفق وكثافـة المـرور –خصائص التدفق عند التقاطعات 
خصائص انتظـار السـيارات  –خصائص الحوادث  –خصائص المشاة  –خصائص تدفق األتوبيس  –والتقاطعات 

  . موضوعات مستجـدة –
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٦٠  األشغال العامةقسم 

   المرورعمليات المسح الميداني للنقل و  : ٥٦٧أشغ 
المســـح الميـــداني فـــي : ويتضـــمن هـــذا المقـــرر. يركـــز المقـــرر علـــى الجوانـــب التطبيقيــــة أكثـــر مـــن الجوانـــب النظريــــة

 -أهميـــة المســـح االســـتطالعي –أســـس تنظـــيم وٕادارة المســـح الميـــداني  –دراســـات هندســـة وتخطـــيط النقـــل والمـــرور 
أسس  -أسس تصميم استمارات جمع البيانات –المبادئ األساسية الختيار وتصميم العينات وعالقتها بنوع الدراسة 

عـرض المفـاهيم -أسـس تكبيـر نتـائج العينـات -أسـس اختبـار وتقيـيم نتـائج العينـات -جمع وتبويب وعرض البيانـات
مســح التحركــات بــين المصــدر والهــدف ومســح النقــل العــام وقيــاس : الســابقة بالنســبة لعمليــات المســح الهامــة مثــل 

المرور وحصر حم المـرور وقياسـات الضوضـاء والتلـوث ودراسـات الحـوادث وأمـاكن  السرعة وزمن االنتقال وتعطل
  .   موضوعات مستجدة -الخ.. االنتظار 

   تخطيط والتصميم الحضري واإلقليميال : ٥٦٨أشغ 
األسـس الهامــة للتخطـيط : ويتضـمن هـذا المقـرر. يركز المقرر على الجوانب التطبيقيـة أكثــر مـن الجوانـب النظريــة

 -خصــائص التكوينــات الحضــرية -خصــائص الــنظم الحضريـــة -مبــادئ تخطــيط اســتخدامات األراضــي -مرانــيالع
 –المدن الجديدة أسس التوزيع العمراني في  -التأثيرات المتبادلة بين الضواحي والمدن -خصائص التوسع العمراني
  . موضوعات مستجدة –التفاعل بين المخطط العمراني ومخطط النقل  - مبادئ التخطيط اإلقليمي 

   النقل والبيئـة:  ٥٦٩أشغ 
 –العالقــة بــين النقــل والبيئــة : ويتضــمن المقــرر. يركــز المقــرر علــى الجوانــب التنظيميــة أكثــر مــن الجوانــب النظريـــة

  تأثير النقل على  –النقل والطاقـة  -اآلثار الضارة للنقل ومشروعاته على البيئة 
القــيم الجماليــة وتعــارض  -الحــوادث  -أجهــزة قيــاس الضوضــاء وتلــوث الهــواء -تلــوث الهــواء-الضوضــاء-المشــاة

قواعـد  –وسائل تطويع وتقليل اآلثـار الضـارة للنقـل علـى البيئـة  –بعض مشروعات النقل مع امتداد الخط البصري 
  . موضوعات مستجدة –ولوائح الحفاظ على البيئة من آثار النقل 

   إحصائية في دراسات النقل والمرورتحليل النظم وتطبيقات  : ٧٠٥أشغ 
 –تطبيقات تحليل النظم في دراسات النقـل والمـرور  –المجاالت التي يطبق فيها تحليل النظم  -أسس تحليل النظم
ــــة التطبيقـــات اإلحصـــائية الهامـــة فـــي دراســـات النقـــل والمـــرور مثـــل توفيـــق النتـــائج العمليـــة علـــى  -البرمجـــة الخطي

التوزيعـات اإلحصـائية، تحليـل االنحـدار، تحليـل التبـاين، تحليـل العوامـل، المقـاييس اإلحصائيــة الغيـر معتمـدة علـى 
  . موضوعات مستجدة -اتالتوزيعات االحتماليـة، نظريـة وتصميم وأسس تكبير العين

   )٢(تخطيط النقل التحليلي :  ٥٧١أشغ 
النمــاذج  –) المجمــع، المنفصــل، تطبيقــات أخــرى لنمــاذج االختيـــار( أنــواع تحليــل الطلــب علــى االنتقــال  –مقدمــة 

عالقــة اختيـــار الوســـيلة  –نمـــوذج تعظـــيم اإلنتروبــي ونمـــاذج أخــرى لتوزيـــع الـــرحالت  –المنفصــلة لتوليـــد الــرحالت 
بقيـــود الســـعة، (التخصـــيص  -النمـــاذج المنفصلــــة الختيـــار الوســـيلة وتطبيقاتهـــا –ياســـات النقـــل ونمـــاذج الطلـــب بس

المنــاهج والطــرق  –نمــاذج ملكيــة واســتخدام الســيارة  –تطبيقــات أخــرى لنمــاذج االختيــار  –) المرحلــي، النســبي، الــخ
  . موضوعات مستجـدة –تطبيقات  -الجديدة للتنبؤ بالطلب

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٦١ األشغال العامةقسم 

  يل وتقييم سياسات النقل والمرورتحل : ٥٧٢أشغ 
التحقيــق  –تقيــيم مشــروعات النقــل وموقعـــه فــي منهــاج تخطــيط النقــل  -أهميــة تقيــيم نظــم وسياســات النقــل والمــرور

تقيـيم تـأثير مشـروعات  –تقيـيم خصـائص التشـغيل ومسـتويات الخدمـة لنظـام النقـل  –الرقمي لمنهاج تخطيط النقـل 
تقيــيم مخططــات إدارة  –التقيــيم االقتصــادي لمشــروعات النقــل وأســس تحليــل التكــاليف والفوائــد  –النقــل علــى البيئــة 

  . موضوعات مستجدة –تقييم سياسات النقل والمرور  –التقييم متعدد الجوانب  –وتنظيم المرور 
   خطيط وتشغيل وٕادارة النقل العامت : ٥٧٣أشغ 

 –خـدمات األتـوبيس  –تصـميم المسـارات والشـبكات  –األساسـية  عمليات التشـغيل –المكتبات  -الوسائل واألنظمة
 –الضــوابط اإلرشــادية للتشـــغيل  –التكامــل  –إعطــاء األلولويــة لألتــوبيس  –تصــميم المحطــات  –توقيــع المواقــف 

 -الـــدعم والتمويـــل -نظـــم وسياســـات التعريفــــة –تقيـــيم النظـــام  –مؤشـــرات األداء  –معلومـــات للمســـتخدم  -التســـويق
  . موضوعات مستجدة –موضوعات حرجـة   –خبرات دوليـة  –تنظيم الصناعـة 

   يم المرورعمليات إدارة وتنظ : ٥٧٤أشغ 
العالمـات  –األسـاليب الفنيــة  –المتطلبـات الالزمـة لنجـاح عمليـات إدارة وتنظـيم المـرور  –تعريف األهـداف  –مقدمة 
نظــم االتجــاه –غلــق الشــوارع الجانبيــة  –قيــود تغييــر االتجــاه  –الــتحكم فــي الســرعة  –العالمــات األرضيـــة  –ة الجانبيــ
مقـاييس تنظـيم  –تصـميم اإلشـارات  –أنواع اإلشـارات  –التعطل عند التقاطعات  –حجم التشبع  –اإلضاءة  –الواحد 

تخطـيط مـرور مركبـات نقـل البضـائع  –فصـل حركـة األتـوبيس  –مقاييس إعطاء األولوية لألوتوبيس  –حركة المشاة 
  . موضوعات مستجدة –مقدمة للتحكم المتقدم في المرور  –سياسات ومقاييس التحكم في االنتظار  –

   يط وتصميم البنية األساسية للنقلتخط : ٥٧٥أشغ 
أسـس توقيـع  –الهيكل اإلداري والفني للسلطة التنفيذية المسئولة عن البنيـة األساسـية للنقـل  –البنية األساسية للنقل 

التخطـــيط  –المســـح االســـتطالعي والمبـــدئي والنهـــائي لتوقيـــع المحـــاور  -واختيـــار المحـــاور وتركيـــب منهـــاج التوقيـــع
التخطــيط والتصــميم الــوظيفي  – الــربط بــنقط المثلثــات –التوقيــع المســاحي للمحــاور  –والتصــميم الهندســي للمحــاور 

 –مواقـــف الـــدراجات  –مواقـــف ومحطـــات األتـــوبيس واألجـــرة بالمـــدن وبـــين المـــدن (لمنشـــآت البنيـــة األساســـية للنقـــل 
الميادين المقابلة لمحطات المترو والسكك  –أماكن توقف السيارات للتحميل والتفريغ  –ساحات وجراجات االنتظار 

  . موضوعات مستحدة –مقدمة للتصميم التفصيلي للبنية األساسية للنقل  –) الموانئ والمطارات –الحديدية 
   نمذجة المرور:  ٥٧٦أشغ 

ـــأتي ــــر مـــن الجوانـــب النظريـــة لمـــا ي ـــى الجوانـــب التطبيقيـــة أكث ـــدفق المـــرور : يركـــز المقـــرر عل النمـــاذج  –نمـــاذج ت
 –نمـاذج قبـول الفجـوات  –الطـوابير نمـاذج نظريـة  –تحليل تدفق المرور علـى شـكل فصـائل متتابعـة  –االحتمالية 

تطبيقــات البرمجــة  –اســتخدام النمــاذج فــي تصــميم الــتحكم فــي المــرور فــي المنــاطق الحضريـــة  –نمــاذج المحاكــاة 
  . موضوعات مستجدة  –تطبيقات  –تحليل حركة المرور على الطرق الحرة  –الخطيـة 

  تطبيقات في عمليات إدارة وتنظيم المرور  : ٥٧٧أشغ 
قياســات ميدانيــة للســرعة وحجــم المــرور واألعطــال الزمنيـــة وفتــرات الــزمن البينــي والتــدفق المشــبع والعــرض والطلــب 

 -قياسات ميدانيـة لتلـوث الهـواء والضوضـاء الـخ –مسوح ميدانية للنقل العام  -ومعدل االستخدام النتظار السيارات
  . موضوعات مستجدة –لجداول الالزمة الترتيبات الواجب تنفيذها وٕاعداد التقارير واللوحات وا



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٦٢  األشغال العامةقسم 

  في هندسة وتخطيط النقل والمرور خبرات تطبيقية : ٥٧٨أشغ 
مجموعة حلقـات مناقشـة يشـترك فيهـا أعضـاء هيئـة التـدريس القـائمين علـى تـدريس هندسـة وتخطـيط النقـل والمـرور 

المشـروعات العمليـة التطبيقيـة التـي وبعض الخبراء في الجهات التفنيذيـة المختلفة إن أمكن، ويتم فيها التحدث عن 
شــاركوا فيهــا ســواء فــي مصــر أو فــي الخــارج فــي مجــال النقــل والمــرور بمــا فــي ذلــك تقيــيم تلــك األعمــال والــدروس 

  .   المستفادة منها للمستقل
  

  ماجستير العلوم 
  ل التحليليتخطيط النق : ٦٧٧أشغ 

موقــع النمــاذج الرياضــية فــي التخطــيط وقواعــد  -التحليلــيالهيكــل العــام لمفهــوم تخطــيط النقــل  -تحليــل مشــكلة النقــل
نمــاذج تقــدير  -)المجمعــة والمنفصــلة(نمــاذج توليــد الــرحالت  -المفهــوم األساســي لمنهــاج تخطــيط النقــل -تصــميمها

عالقتـه بسياسـات النقـل ( فصـل الـرحالت علـى الوسـائل -نظريـات ونمـاذج توزيـع الـرحالت -الدالة العامة للتكـاليف
النمــاذج المجمعــة لفصــل  -العوامــل المــؤثرة علــى اختيــار وســيلة االنتقــال -)هميتــه بــين النمــاذج األخــرىوموقعــه وأ

تطبيقــات  -منــاهج تخصــيص المــرور -)لوجيــت(نمــاذج االختيــار المنفصــل للوســيلة -الــرحالت علــى وســائل النقــل
علــى أمــاكن انتظــار الســيارات نمــاذج الطلــب  -نمــاذج التنبــؤ بملكيــة واســتخدام الســيارات -أخــرى لنمذجــة االختيــار

  .موضوعات مستجدة -مقدمة عن نماذج النقل بين المدن -ورحالت مراكز التسويق الرئيسية
  اقتصاد وسياسات النقل:  ٦٧٨أشغ 

نظريــة  -مقدمــة عــن علــم االقتصــاد: يركــز المقــرر علــى الجوانــب النظريــة أكثــر مــن الجوانــب التطبيقيــة لمــا يــأتي
تحديـد الشـعر االجتمـاعي  -نظريـة المنافسـة الكاملـة واالحتكـار -نظريـة التوزيـع -لطلبنظرية العرض وا -التسعير
أسـس  -تكلفـة الحـوادث -تكلفـة تشـغيل المركبـات -قيمـة الوقـت -سعر الفائـدة والمفاضـلة بـين المشـروعات -للفائدة

يـــل سياســـات صـــياغة وتحل -سياســـات تشـــجيع النقـــل العـــام والغيـــر آلـــي -صـــياغة سياســـات النقـــل الخـــاص والعـــام
أسس تقييم المشـروعات  -سياسات تقليل اآلثار الضارة للنقل على البيئة -سياسات إدارة وتنظيم المرور -االنتظار

  .موضوعات مستجدة -تاعتبار المخاطرة وعدم التأكد
  تنظيم المرورعمليات إدارة و  : ٦٧٩أشغ 

مقـاييس عمليـات إدارة وتنظـيم  -تنظـيم المـرورالمتطلبات الالزمـة لنجـاح عمليـات إدارة و  -مقدمة وتعريف األهداف
تخطــيط وتصــميم  -القيــود علــى تغييــر االتجــاه -حــواجز األمــان -القيــود علــى الســرعة -مقــاييس المشــاة -المــرور

 -الالفتــات الجانبيــة -غلــق الشــوارع الجانبيــة -تشــغيل المــرور حســب االتجــاه الســائد -وتقيــيم تظــم االتجــاه الواحــد
إشـــارات  -قياســات ونمـــاذج التعطـــل عنــد اإلشـــارات -ياســات ونمـــاذج حجـــم المــرور المشـــبعق -العالمــات األرضـــية

نظـم أولويـة النقـل  -الـتحكم بالتسـعير -تشغيل الطريق بـدون انتظـار أو توقـف -األنواع، األنظمة، التصميم:المرور
منـاهج  -فـي المـرور اختيار أنظمة الـتحكم -تخطيط وتصميم مسارات الشاحنات الثقيلة -العام وفصله عن المرور

 -تحليـــل الفوائـــد والتكـــاليف وتقيـــيم مخططـــات عمليـــات إدارة وتنظـــيم المـــرور -متقدمـــة للـــتحكم فـــي المـــرور وٕادارتـــه
  . موضوعات مستجدة



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٦٣ األشغال العامةقسم 

  أساسية في تخطيط النقلمفاهيم :  ٦٨٠أشغ 
تطور علوم  -والدوليمشاكل النقل الحضري وبين المدن  -التداخل بين النقل واستخدامات األراضي -مشكلة النقل

نقــل بتحمــل االســتمرار والتنميــة  -إدارة العــرض وٕادارة الطلــب -تخطــيط النقــل وٕادارة النقــل -هندســة وتخطــيط  النقــل
اإلبقـــاء : اللـــوائح التنظيميـــة -المنافســـة أم التكامـــل -إدارة النقـــل أم البنيـــة األساســـية(موضـــوعات حرجـــة -المســـتدامة

تـــأثير التجـــارة اإللكترونيـــة والتبـــادل  -انتقـــال محـــدودي الـــدخل -صـــرة أم الجديـــدةتقييـــد المعا/ التحـــرر منهـــا/ عليهـــا
  .موضوعات مستجدة-)الخ....اإللكتروني للبيانات على النقل 

  تقييم سياسات النقل:  ٦٨١أشغ 
التحقيــق  -تقيــيم مشــروعات النقــل وموقعــه فــي منهــاج تخطــيط النقــل -أهميــة تقيــيم نظــم وسياســات النقــل والمــرور

تقيــيم تــأثير مشــروعات  -تقيــيم خصــائص التشــغيل ومســتويات الخدمــة لنظــام النقــل -مــي لمنهــاج تخطــيط النقــلالرق
تقيــيم مخططــات إدارة  -التقيــيم االقتصــادي لمشــروعات النقــل وأســس تحليــل التكــاليف والفوائــد -النقــل علــى البيئــة
  .موضوعات مستجدة -المرور تقييم سياسات النقل وسياسات -التقييم متعدد الجوانب -وتنظمي المرور

  النقل/ونماذج استخدامات األراضيدراسات  : ٦٨٢أشغ 
ـــه مـــع نظـــام النقـــل -مقدمـــة ـــه وتداخل ـــع الفراغـــي لألنشـــطة الحضـــرية وعالقت النقـــل واســـتخدامات األراضـــي  -التوزي

مات تطــــور اســــتخدا -النقــــل ونظريــــات مواقــــع أنشــــطة اســــتخدام األراضــــي -والمؤشــــرات االقتصــــادية واالجتماعيــــة
التنبــؤ  -نمــاذج اســتخدامات األراضــي -مقــاييس اســتخدام األراضــي -تشــريعات اســتخدامات األراضــي -األراضــي

دراسـات اسـتخدامات  -النقـل/ نماذج استخدامات األراضـي -تخطيط استخدامات األراضي -باستخدامات األراضي
  .دةموضوعات مستج -)ماهيتها وأهميتها وعناصرها وتطبيقاتها(النقل/ األراضي

  النقل والبيئة:  ٦٨٣أشغ 
 -المركبــات/ التعــارض بــين المشــاة -النقــل والطاقــة -اآلثــار الضــارة للنقــل علــى البيئــة -العالقــة بــين النقــل والبيئــة

القـــيم الجماليـــة وتعـــارض بعـــض  -الحـــوادث -أجهـــزة قيـــاس الضوضـــاء وتلـــوث الهـــواء -تلـــوث الهـــواء -الضوضـــاء
أسـس تصـميم  -وسـائل تطويـع وتقليـل اآلثـار الضـارة للنقـل علـى البيئـة -يمشروعات النقل مع امتداد الخط البصر 

قواعــد ولــوائح  -النمذجــة الرياضــية لتــأثيرات النقــل علــى البيئــة -مشــروعات وشــبكات النقــل لتقليــل أثارهــا علــى البيئــة
  موضوعات مستجدة -الحفاظ على البيئة من آثار النقل

  تحليل وتخطيط النقل بين المدن:  ٦٨٤أشغ 
النقــل بــين المــدن وسياســات  - سياســات واســتراتيجيات النقــل بــين المــدن - النقــل بــين المــدن واالقتصــاد القــومي - قدمــةم

تخطيط النقل بـين المـدن والنمـاذج  - الفرق بين تخطيط النقل داخل المدن وبين المدن - التنمية على المستوى اإلقليمي
  .موضوعات مستجدة - قييم مشروعات النقل بين المدنت - )النماذج األحادية والثنائية والمتعددة(الرياضية

  تخطيط والتصميم الحضري واإلقليميال : ٦٨٥أشغ 
خصـائص  -خصـائص الـنظم الحضـرية -مبادئ تخطيط اسـتخدامات األراضـي -األسس الهامة للتخطيط العمراني

أســـس التوســـع  -والمـــدنالتـــأثيرات المتبادلـــة بـــين الضـــواحي  -خصـــائص التوســـع العمرانـــي -التكوينـــات الحضـــرية
 -التفاعــــل بــــين المخطــــط العمرانــــي ومخطــــط النقــــل -مبــــادئ التخطــــيط اإلقليمــــي -العمرانــــي فــــي المــــدن الجديــــدة

  .موضوعات مستجدة



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٦٤  األشغال العامةقسم 

  صها التشغيليةتحليل نظم النقل وخصائ : ٦٨٦أشغ 
 - التـــزان لـــنظم النقـــلالعـــرض والطلـــب وا - مشـــاكل القطـــاع التنفيـــذي لنظـــام النقـــل - مفـــاهيم أساســـية فـــي تحليـــل نظـــم النقـــل

 - تحديد مستوى خدمة نظام النقـل فـي المسـتقبل - خصائص نظم النقل على الطرق والسكك الحديدية والنقل المائي والجوي
  .موضوعات مستجدة –أمثلة وتطبيقات  - التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية لقرارات تشغيل نظم النقل

  العامتخطيط النقل :  ٦٨٧أشغ 
البيانــات  -خطــط وسياســات المــدى القصــير والطويــل -مشــكلة النقــل العــام -أنظمــة األوتــوبيس والســكك الحديديــة

 -اللـــوائح التنفيذيـــة -سياســـات الـــدعم والتمويـــل -سياســـات التعريفيـــة -تنظـــيم إمـــداد الخدمـــة -رأي العامـــة -الالزمـــة
  .موضوعات مستجدة -موضوعات حرجة -النقل العام بالمناطق الخلوية وبين المدن -خبرات دولية

  تشغيل وٕادارة النقل العام:  ٦٨٨أشغ 
 -أنــواع خدمــة األوتــوبيس -تصــميم الشــبكات -تصــميم المســارات -عمليــات التشــغيل األساســية -الوســائل والــنظم
 -نظـم معلومـات النقـل العـام -خصائص التشغيل والتسـويق -مقاييس األولوية -تصميم المحطات -توقيع المواقف
للــــنظم والبنيــــة األساســــية (التكامــــل -)مبــــادئ وتركيــــب وقــــيم التعريفــــة(نظــــم التعريفــــة -تقيــــيم النظــــام -تقيــــيم األداء

  .موضوعات مستجدة -موضوعات حرجة -)والمؤسسات والتعريفة
  ة وتخطيط النقل في الدول الناميةهندس : ٦٨٩أشغ 

أهميــة تطــوير  - مقارنــة منــاهج هندســة وتخطــيط النقــل فــي الــدول الناميــة والمتقدمــة - مشــاكل النقــل فــي الــدول الناميــة
تطويـع  - أسـس هندسـة وتخطـيط النقـل فـي الـدول الناميـة - تطبيقات ومنـاهج هندسـة وتخطـيط النقـل فـي الـدول الناميـة
نيـة األساسـية ونظـم النقـل بمـا يتناسـب مـع ظـروف إمكانيـات المواصفات الهندسية والتصـميمية والتنفيذيـة والتشـغيلية للب

ـــة ـــدول النامي ـــدول الناميـــة والمتقدمـــة - ال ـــين ال ـــاهج التخطـــيط ونمـــاذج للتنبـــؤ  - مقارنـــة السياســـات ب ـــع وتبســـيط من تطوي
  . موضوعات مستجدة - أمثلة وتطبيقات - مشاكل اإلجارة والتشغيل - ضرورة ابتكار وتطوير مناهج جديدة  - بالطلب
  سياسات النقل في الدول النامية:  ٦٩٠أشغ 

 - الخلفيات االقتصادية واالجتماعية والسياسـية التخـاذ القـرار - موضوعات رئيسية في سياسات النقل في الدول النامية
تكامــل سياســات التخطــيط  - دور وتركيــب مؤسســات قطــاع النقــل فــي الــدول الناميــة علــى المســتوى المحلــى والقــومي

اآلثــار االقتصــادية  - تمويــل مشــروعات النقــل - ع وعالقــة سياســات النقــل مــع السياســات األخــرىموقــ - وبرمجــة التنفيــذ
  .موضوعات مستجدة - مناهج تحليل وتقييم سياسات وتخطيط النقل - واالجتماعية والثفافية لسياسات النقل

  ص المرورخصائ : ٦٩١أشغ 
خصــائص التــدفق عنــد  -البينــيخصــائص وتوزيعــات الــزمن  -خصــائص الســرعة -خصــائص حجــم وتــدفق المــرور

العالقــات بــين ســرعة  -قياســات ميدانيــة للســرعة والــزمن البينــي وحجــم التشــبع عنــد مــداخل التقاطعــات -التقاطعــات
 -خصـــائص مســـتويات الخدمـــة -ســـعة الطريـــق والتقاطعـــات -)النـــواحي التطبيقيـــة والنظريـــة(وتـــدفق وكثافـــة المـــرور

  .موضوعات مستجدة -خصائص االنتظار -ص الحوادثخصائ -خصائص المشاة -خصائص تدفق األتوبيس
  نمذجة المرور:  ٦٩٢أشغ 

النمــــاذج  -نمــــاذج تــــدفق المــــرور: يركــــز المقــــرر علــــى الجوانــــب النظريــــة أكثــــر مــــن الجوانــــب التطبيقيــــة لمــــا يــــأتي
 -نمــاذج قبــول الفجــوات -نمــاذج نظريــة الطــوابير -تحليــل تــدفق المــرور علــى شــكل فصــائل متتابعــة -االحتماليــة



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٦٥ األشغال العامةقسم 

تطبيقـــات البرمجـــة  -اســـتخدام النمـــاذج فـــي تصـــميم الـــتحكم فـــي المـــرور فـــي المنـــاطق الحضـــرية -نمـــاذج المحاكـــاة
  .موضوعات مستجدة -تطبيقات -تحليل حركة المرور على الطرق الحرة -الخطية
  ت المسح الميداني للنقل والمرورعمليا : ٦٩٣أشغ 

أهميــة المســح  -أســس تنظــيم وٕادارة المســح الميــداني -رورالمسـح الميــداني فــي دراســات هندســة وتخطــيط النقــل والمــ
أسـس تصـميم اسـتمارات جمـع  -المبادئ األساسية الختيار وتصميم العينـات وعالقتهـا بنـوع الدراسـة -االستطالعي

 -أسـس تكبيـر نتـائج العينـات -أسس اختبار وتقييم نتـائج العينـات -أسس جمع وتبويب وعرض البيانات -البيانات
مســح التحركــات بــين المصــدر والهــدف ومســح النقــل : يم الســابقة بالنســبة لعمليــات المســح الهامــة مثــلعــرض المفــاه

العــام وقيــاس الســرعة وزمــن االنتقــال وتعطــل المــرور وحصــر حجــم المــرور وقياســات الضوضــاء والتلــوث ودراســات 
  . موضوعات جديدة -الخ...الحوادث وأماكن االنتظار

  ة األساسية للنقلط وتصميم البنيتخطي : ٦٩٤أشغ 
الهيكــل اإلداري والفنــي للســلطة التنفيذيــة المســئولة  -التشــريعات الخاصــة بــالطرق -البنيــة األساســية للنقــل وتطويرهــا

تخطـيط  -مسوح توقيع وتخطيط وتصميم محاور النقل في المنـاطق الحضـرية والخلويـة -عن البنية األساسية للنقل
ساحات  -مواقف الدراجات -ومحطات األتوبيس واألجرة بالمدن وبين المدنمواقف (وتصميم البنية األساسية للنقل 

ــــة لمحطــــات المتــــرو والســــكك  –أمــــاكن توقــــف الســــيارات للتحميــــل والتفريــــغ  -جراجــــات االنتظــــار الميــــادين المقابل
ن مشـــكلة تحديـــد مكـــا -مبـــادئ توقيـــع محـــاور النقـــل فـــي المـــدن والمواقـــع الخلويـــة -)المـــوانئ والمطـــارات -الحديديـــة
  . موضوعات  مستجدة -كوبري
  تخطيط وتوقيع وتصميم محاور النقل : ٦٩٥أشغ 

 -مسوح توقيـع المحـاور فـي المنـاطق الخلويـة وتركيـب منهـاج التوقيـع –أسس توقيع واختيار المحاور ذات الجدوى 
المحاور داخل مسوح توقيع  -أسس اختيار المحور األمثل -المسح االستطالعي والمبدئي والنهائي لتوقيع المحاور

  .موضوعات جديدة -أسس تصميم وتنفيذ وٕانشاء المحاور -التوقيع المساحي للمحاور -المدن
  وضوعات متقدمة في النقل والمرورم : ٦٩٦أشغ 

محاضرات عن موضوعات متقدمة ومستجدة فـي نظريـات وتطبيقـات النقـل والمـرور باإلضـافة إلـى تخصـيص عـدد 
  .جالت العلمية المتخصصة لكل طالب ليعرضها على زمالئه في المحاضرةمن المقاالت الصادرة في أحدث الم

  ٕاحصائية في دراسات النقل والمرورتطبيقات رياضية و  : ٦٩٧أشغ 
تطبيقـات رياضـية  -تطبيقـات تحليـل الـنظم فـي النقـل والمـرور -تطبيقات عامـة لتحليـل الـنظم –أسس تحليل النظم 
تطبيقـــات ) الـــخ...جبـــر المصـــفوفات والمتجهـــات بعـــض الـــدوال الهامـــة -مثـــل البرمجـــة الخطيـــة(فـــي النقـــل والمـــرور

مثــل نظريــة العينــات وأســس تصــميمها وتكبيــر النتــائج وتوفيــق النتــائج العمليــة (إحصــائية فــي دراســات النقــل والمــرور
) الـــخ....علـــى التوزيعـــات اإلحصـــائية وتحليـــل االنحـــدار وتحليـــل التبـــاين وتحليـــل العوامـــل وطريقـــة أقصـــى احتمـــال

  .وضوعات مستجدةم
  حلقة بحث فى هندسة وتخطيط النقل والمرور: ب ٦٩٨أشغ 

حلقة بحث أسبوعية يتحدث فيها عضو هيئة تدريس وطالب بالتبادل عن موضوعات يتم اختيارها مسبًقا ومن حين 
  . إلى آخر يمكن دعوة بعض الخبراء من المجل التنفيذي أو بعض األساتذة الزائرين



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٦٦  األشغال العامةقسم 

  والبيئية الهندسةالصحية
 العليا الدراسات دبلوم

  المخلفات السائلة وتجميع الشرب مياه امداد هندسة   :٥٩٢ أشغ
 تنقيةالمياه المياه، تجميع األمطار،أعمال مياه السطحية، المياه الجوفية، المياه :المياه مصادر المائية، االحتياجات تقدير
 مصادر، الرفع محطات المياه، خزانات وملحقاتها، الشبكات :التوزيع أعمال التعقيم، الترشيح، الترسيب، الترويب، المزج،

تصميم ، تخطيط وتصميم شبكات تجميع المخلفات السائلة ، التصرفات  وحساب الكميات تقدير،  السائلة المخلفات
  .محطات الرفع 

  المخلفات السائلة ومعالجة الشرب تنقية مياه هندسة:  ٣٥٩ أشغ
 تنقية لوحدات الهيدروليكي التصميم، التقليدية التنقية لطرق العلمية الفكرة،  الشرب مياه ملوثات دراسة: الشرب مياه تنقية
  ) .التعقيم – الترشيح – الترسيب – الترويب – المزج( الشرب مياه

 السائلة المنزليةللمخلفات  التقليدية المعالجة العمال الهيدروليكي التصميم،  التصرفات حساب: السائلة المخلفات معالجة
 الحمأة احواض( الثانوية المعالجة –) الرمال فصل احواض – المصافى – االستقبال غرف( اإلبتدائية المعالجة –

  ) .الزلط مرشحات – المنشطة
 والمخلفات السائلة المختلفة المياه أنظمة وصيانة انشاء وتشغيل   :٥٩٤أشغ

 وحدات الشرب،إنشاء مياه تنقية إنشاءوحدات تجميع المخلفات السائلة، شبكات إنشاء المياه، توزيع شبكات انشاء
 .الرفع محطات إنشاء والعالية، األرضية الخزانات إنشاء المخلفات السائلة، معالجة
  الحمأة ومعالجة التكاليف المخلفات السائلة منخفضة طرق تجميع ومعالجة:  ٥٥٩ أشغ

طرق ، منخفضة التكاليف طرق تجميع المخلفات السائلة،  )Septic tanks(دراسة خزانات تجميع المخلفات السائلة 
، UASB، مبادئ المعالجة الالهوائية للمخلفات السائلة، فى المجتمعات الصغيرة  المعالجة الالمركزية للمخلفات السائلة

 أحواض –) Drying Beds(طرق معالجة الحمأة اإلعتيادية احواض تجفيف الحمأة ، Wetlands، بحيرات األكسدة 
  .المعالجة الحمأة استخدام اعادة، لمعالجةالحماة الميكانيكية الطرق، )Thickeners( الحمأة تكثيف
 مشروع  :٥٤١أشغ

  .والبيئية الصحية الهندسة في مختلفة مواضيع في مشروعات
  العلوم ماجستير

 بيئية كيمياء  :٦٥٧أشغ

 العينات، جمع برامج تصميم ونوعه، التلوث درجة المياه، تلوث ودورتها، المياه مصادر الكيمياء، فى األساسية المفاهيم
 .للمياه والكيميائية الطبيعية الخصائص دراسة والقياس، التحليل طرق
 الشرب مياه تنقية  :١٠٠٦أشغ

 تنقية المياه، تجميع أعمال األمطار، مياه السطحية، المياه الجوفية، المياه :المياه مصادر المائية، االحتياجات تقدير
 .التعقيم الترشيح، الترسيب، الترويب، المزج، :المياه
  سائلةالمخلفات ال معالجة  :٦١٠١أشغ



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٦٧ األشغال العامةقسم 

 وحدات تصميم، المخلفات السائلة معالجة مراحل،  التصرفات وحساب الكميات تقدير،  السائلة المخلفات مصادر
 الحمأة احواض( الثانوية المعالجة –) الرمال فصل احواض – المصافى – االستقبال غرف( اإلبتدائية المعالجة
 أعمال ) .النشط الكربون – التعقيم – السريع الرمل مرشحات( الثالثية المعالجة –) الزلط مرشحات – المنشطة

 .تقليدية الغير المعالجة المعالجة التقليدية،أعمال
 الصلبة النفايات إدارة هندسة  :٦٦٠أشغ

 العامة، والصحة البيئة على الصلبة للمخلفات السلبية التأثيرات الصلبة، المخلفات تصنيف الصلبة، النفايات مصادر
 .الصلبة المخلفات استخدام وٕاعادة تدوير النهائى، التخلص طرق الصلبة، النفايات جمع طرق
 والتربة المياه تلوث  :٦٦١أشغ

 بالمياه، الذائب لألكسجين المستهلكة المخلفات البيئة، على وتأثيرها الملوثات أنواع السائلة، المخلفات البيئية، الموارد
 العضوية، الغير الكيميائية المركبات المائية، النباتات بالمياه، الممرضة الكائنات الصناعية، العضوية المركبات
 الزراعى، الصرف الصحى، الصرف بالبترول، التلوث الساخنة، المياه صرف المشعة، المواد والطين، الطمى
 .األساسات على التربة تلوث تأثير الصحى، الصرف بمياه التربة تلوث بالنفايات، التربة تلوث الصناعى، الصرف
 بيئية وتشريعات إدارة  :٦٦٢أشغ

 الصلبة المخلفات التربة، الهواء، المياه، : من كل جودة ادارة : المتعددة البيئية االدارة نظم البيئية، باإلدارة تعريف
معالجة  ومحطات شبكات حماية قانون –المائية  المسطحات قانون حماية( مصر فى البيئية التشريعات وغيرها،

 .) البيئة حماية قانون –المخلفات السائلة 
 بيئية ميكروبيولوجيا  :٦٦٣أشغ

 الظروف أساس على التصنيف لها، الخارجى والشكل الدقيقة الكائنات أنواع للمهندس، بالنسبة الميكروبيولوجيا أهمية
 .للمياه البيولوجى التجليخ المياه، تلوث السائلة، المخلفات معالجة فى وأهميتها البكتيريا البيئية،
  البيئى التلوث فى التحكم هندسة  :٦٦٥أشغ

 عينات المياه، عينات:العينات جمع نظم التربة، تلوث ، الهواء تلوث ، المياه تلوث: لمراقبة البيئى الرصد شبكات
 طرق المياه، تلوث فى التحكم طرق البيئي، التلوث فى للتحكم المستخدمة التكنولوجيا أنواع التربة، عينات الهواء،
  .الصلبة المخلفات إدارة التربة، تلوث في التحكم طرق الهواء، تلوث فى التحكم
  بيئية قياسات:  ٦١٠٢أشغ 

الطرق الحسابية ، المطلوبة لتصميم وحدات المعالجة التجارب المعملية المستخدمة في حساب البيانات والعالقات
  التجريبية التصميم لمبادئ تطبيقات،  التصميم وطرق البيانى والتمثيل البيانات وتحليل
  البيئية تحليل النظم:  ٦١٠٣أشغ 

 .نظرية وعملية صنع القرار البيئي صنع القرار؛ نظرية النظم، ونظم التفكير وتحليل النظم
تقييم األثر البيئي، تقييم دورة الحياة، وتحليل تدفق المواد، :  التقييم االستراتيجي البيئي، النظم البيئيةأدوات تحليل 

  .وتحليل التكاليف والمنافع، وتقييم التكنولوجيا، تقييم متكامل، وتحليل الموقف
  بيئية نمذجة:  ٦١٠٤أشغ 
 ومصير حركة ).kinetics, stoichiometry, mass balances, reactor theory( البيئية النمذجة مبادئ



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦
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 مقدمة. والبحيرات األنهار فى والملوثات الذائب األوكسجين متضمنة المياه لنوعية الرياضية النمذجة. البيئية الملوثات
 الكمبيوتر وبرامج) ASM1, ASM2, ASM3, ASM2d( المخلفات السائلة لمعالجة الرياضية النماذج عن

  .النمذجة فى المستخدمة
  الصناعية المخلفات هندسة:   ٦١٠٥ أشغ

الملوثات المختلفة فى  قياس،  التصرفات وحساب تقديرالكميات،  األنواع المختلفة للمخلفات الصناعية ومصادرها
، الخواص الكيميائية والسمية للمخلفات الصناعية، المواصفات المطلوبة للمياه المعالجة، المخلفات الصناعية

 القوانين المنظمة العادة، نظم التحكم فى المحطات واستعادة الهالك، االبتدائية وطرق التصميم المختلفةالمعالجة 
  .المعالجة المياه استخدام

  
 الفلسفة دكتوراه

  الشرب مياه تنقية فى متقدمة موضوعات  :٧٧٠أشغ
تقنيات المعالجة ، المالحة المياه لتحلية المتطورة التكنولوجيا الجوفية، المياه تنقية تكنولوجيا السطحية، المياه تنقية تكنولوجيا
  .إزالة الحديد والمنجنيز ،  ) Air stripping – floatation and sedimentations – membranes(باستخدام 

 السائلة معالجة المخلفات فى متقدمة موضوعات : ٧٧١أشغ

 البيولوجية للمفاعالت الهيروليكي والتصميم العلمية الفكرة، السائلة للمخلفات الهوائية للمعالجة المتطورة التكنولوجيات
 المتحرك القاع ذات البيولوجية المفاعالت –) RBC( الدوارة البيولوجية المفاعالت–)SBR( المتتالية الدفعات ذات

)MBBR (– البركالمهواة )Aerated Lagoons( ،المخلفات من اآلمن غير للتخلص السلبية التأثيرات تقييم 
  .السائلة الغير معالجة

 الصلبة المخلفات ادارة وتكنولوجيا عمليات  :٧٣٢أشغ

 العامة، والصحة البيئة على الصلبة للمخلفات السلبية التأثيرات الصلبة، المخلفات تصنيف الصلبة، النفايات مصادر
 اإلنتاج مفهوم الصلبة، المخلفات استخدام وٕاعادة تدوير النهائي، التخلص طرق الصلبة، النفايات جمع طرق

 تكنولوجيات للمناخ، كيوتو اتفاقية الحرارى، االحتباس غازات انبعاث لخفض النظيفة التنمية آلية استخدام األنظف،
  .طاقة إلى المخلفات تحويل
  :الحمأة ومعالجة للمخلفات السائلة الالهوائية المعالجة: ٧٧٢ أشغ

 والتصميم العلمية الفكرة، ال للمخلفات الالهوائية المعالجة تكنولوجيات دراسة، الالهوائية للمعالجة العلمى األساس
 الالهوائية لمعالجة برك –) UASB( الراسى التصرف ذات الالهوائية المعالجة لمفاعالت الهيروليكى

)Anaerobic Lagoons( – الرطبة األراضى )Wetlands (،  طرق المعالجة المنخفضة التكاليف للمخلفات
  .ت العمرانية الصغيرة اوالتجمع السائلة بالقرى

 –) Thickeners( الحمأة تكثيف احواض –) Drying Beds( الحمأة تجفيف أحواض: الحمأة معالجة طرق
 غير للتخلص السلبية التأثيرات تقييم، الطرق الميكانيكية لمعالجة الحماة ، ) Digesters( الحماة هضم أحواض
 .المعالجة الحمأة استخدام اعادة، معالجة الغير الحمأة من اآلمن

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٦٩ األشغال العامةقسم 

  هندسة الطرق والمطارات والمرور
  دبلوم الدراسات العليا 

  
  مواد الطرق والخلطات البيتومينية:  ٥٠١أشغ 

، التــدرج وخلــط الركــام متطلبــات ، خــواص مــواد األســاس واألســاس المســاعد ، دمــك التربــة ، طــرق تصــنيف التربــة 
  .تصميم الخلطة األسفلتية وخصائص الركام المستخدم في الخلطات األسفلتية

  تخطيط وتوقيع محاور الطرق:  ٥٠٢أشغ 
مبادىء تخطيط الطـرق بأنواعهـا، دراسـات اختيـار المسـارات والمتغيـرات المـؤثرة عليهـا، النـواحي الهندسـية الخاصـة 

، تعريــف بالتصــوير الجــوي . وقيــع محــاور التخطــيط األفقــى والرأســى والترافرســاتباســتخدام األجهــزة المســاحية فــى ت
  .وٕاستخدامات الصور الجوية في دراسات إختيار مسارات الطرق

  ميكانيكا التربة:  ٥٠٣أشغ 
توصـيف أنـواع التربـة وخصائصـها الطبيعيـة والكميائيـة والهندسـية وصـالحيتها لإلسـتخدام فـى أعمـال إنشـاء الطــرق 

  .رات، الطرق المختلفة لتثبيت التربة، ثبات واتزان ميول جسور الطرق تحت ظروف التشغيل السائدةوالمطا
  تطبيقات مختارة فى هندسة الطرق و المرور :  ٥٠٤أشغ 

مفاهيم صرف  -  االتجاهات الحديثة للبحوث وتطبيقات التكنولوجيات المستحدثة في المجاالت المتعلقة بالطرق والمرور
 .مفاهيم نمذجة المرور –مفاهيم الضوضاء والتلوث  –ق الحضرية والخلوية وتأثيرها على حركة المرور المياه للطر 

  هندسة المرور:  ٥٠٥أشغ 
مفهـوم ومبــادىء هندسـة المــرور، دراسـات االحجــام المروريـة، الخصــائص الهندسـية للطريــق، خصـائص مســتخدمي 

  الطريق، خصائص المركبات وعالقتها بحركة المرور
  معدات إنشاء الطرق والمطارات:  ٥٠٦أشغ 

التعريــف بــأنواع المعــدات المســتخدمة فــى إنشــاء الطــرق والمطــارات وخصائصــها ومعــدالت تشــغيلها، أســس حســاب 
  تكلفة استخدامها، أسس برامج صيانة المعدات وأثرها على برامج سير العمل فى المشروع

  تخطيط  للطرق:  ٥٠٧أشغ 
ق ، مســـافات الروؤيـــة علـــى الطـــرق وعالقتهـــا بـــالتخطيط االقـــى والرأســـى عناصـــر التخطـــيط االفقـــى والرأســـى للطـــر 

  .التصميم الهندسى للطرق، عناصر القطاع العرضى وخصائص كل منها، تصميم التقاطعات السطحية والحرة
  تصميم طبقات الرصف:  ٥٠٨أشغ 

التصـميم اإلنشـائى،  مـدخالت تصـميم طبقـات الرصـف ،  أسـس) الرصف المرن والرصـف الصـلب(أنواع الرصف 
  .نظريات تحليل اإلجهادات للرصف المرن أو الصلب، األحمال المكافئة، أسس ونظريات تصميم طبقات الرصف

  موضوعات متقدمة فى هندسة الطرق والمطارات والمرور:  ٥٠٩أشغ 
الذكيــة فــى مجــاالت الموضــوعات الحديثــة فــى هندســة الطــرق والمطــارات تطبيقــات التكنولوجيــا المتقدمــة واالنظمــة 

  .الطرق والمطارات والمرور
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٧٠  األشغال العامةقسم 

  مشروع دبلوم الطرق والمطارات والمرور :  ٥١٠أشغ 
  .مشروعات في مواضيع مختلفة  فى هندسة الطرق والمطارات والمرور

  ماجستير العلوم 
  التصميم الهندسى للطرق:  ٦٤٠أشغ 

، عناصر )، التصميم األفقى، التصميم الرأسيمسافة الرؤية للتخطى أو الوقوف(عناصر التصميم الهندسى للطرق 
  .القطاع العرضى وخصائص كل منها، تصميم التقاطعات السطحية والحرة

  خصائص حركة المرور:  ٦٤١أشغ 
مبــــادىء هندســــة المــــرور، الخصــــائص الهندســــية للطريــــق، خصــــائص مســــتخدمي الطريــــق، خصــــائص المركبــــات 

  .الحركة المروريةوعالقتها بحركة المرور، قياسات ودراسات 
  ١ -تخطيط وتصميم المطارات :  ٦٤٢أشغ 

تصــــنيف  ،خصــــائص الطــــائرات وتأثيرهــــا علــــى تخطــــيط وتصــــميم المطــــارات ،عناصــــر المطــــار ،مفــــاهيم اساســــية
العـام المخطط  ،خرائط العوائق ،ترقيم الممرات ،المسافات المعلنة ،تحديد طول الممرات ،توجية الممرات ،المطارات
  .إضاءة حقل الطيران، العالمات المالحية ،التصميم الهندسى للممرات والممرات المساعدة والترامك ،للمطار
  التصميم اإلنشائى للطرق:  ٦٤٣أشغ 

أساليب الرصف وأنواعها المختلفة، مبادىء أسس التصميم اإلنشائى، نظريات تحليل اإلجهادات للرصف المرن أو 
  .يات تصميم طبقات الرصف، تقيم مواد الرصف واختباراتهاالصلب، األحمال المكافئة، أسس ونظر 

  مواد الطرق ومكوناتها:  ٦٤٤أشغ 
طــرق تصــنيف التربــة، دمــك التربــة، خــواص األســاس واألســاس المســاعد، متطلبــات التــدرج وخلــط الركــام، تصــميم 

  الخلطة االسفلتية
  المواد البيتومينية وخلطاتها:  ٦٤٥أشغ 

طــرق إنتاجهــا، الخصــائص الفيزيائيــة والكيميائيــة للمــواد البيتومينيــة، خصــائص الركــام  مصــادر المــواد البيتومينيــة،
المســـتخدم فـــى الخلطـــات األســـفلتية، أنـــواع الخلطـــات وطـــرق تصـــميمها، طـــرق ووســـائل إنشـــاء الرصـــف األســـفلتي، 

  .استخدام المواد االسفلتيه فى أعمال صيانة وترميم الطرق
  تكنولوجيا إنشاء الطرق:  ٦٤٦أشغ 

طـــرق ووســـائل انشـــاء الطـــرق للرصـــف المـــرن والرصـــف الصـــلب ، أنـــواع معـــدات اإلنشـــاء وخصائصـــها ومعـــدالت 
تشغيلها، أسس حساب تكلفة استخدامها، أسس برامج صيانة المعدات وأثرها على برامج سير العمل فى مشروعات 

  .الطرق
  تصميم رصف المطارات:  ٦٤٧أشغ 

لتصـــميم الرصـــف المـــرن  FAAطريقـــة  ،خصـــائص مـــواد اإلنشـــاء ،خصـــائص أحمـــال الطـــائرات ،مفـــاهيم اساســـية
  .إنشاء وصيانة الرصف ،معامل تحمل الرصف ،طرق التصميم األخرى ،والرصف الصلب

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٧١ األشغال العامةقسم 

  أقتصاديات الطرق والمرور والمطارات:  ٦٤٨أشغ 
اإلقتصـادى لبـدائل أسس حساب تكاليف إنشاء الطرق، تكلفة تشغيل المركبات على الطـرق، طـرق التحليـل والتقيـيم 

  ).التكاليف والعائد، التكلفة اإلجمالية، القيمة الصافية، معدل العائد(إنشاء أو صيانة الطرق 
  ميكانيكا وتثبيت التربة:  ٦٤٩أشغ 

وســـائل وتكنولوجيـــا تثبيـــت التربـــة ، تطبيقـــات تثبيـــت التربـــة فـــى المنـــاطق الصـــحراوية ، أنـــواع التربـــة وخصائصـــها 
والهندســية وصــالحيتها لإلســتخدام فــى أعمــال إنشــاء الطــرق والمطــارات، ، ثبــات واتــزان ميــول  الطبيعيــة والكميائيــة

  .جسور الطرق
  تصميم الطرق للصرف السطحى والجوفى:  ٦٥٠أشغ 
 الصـــرف،اختيار منشـــآت أنـــواع والتصـــريف، التجميـــع مســـاحات والخلويـــة، الحضـــرية للطـــرق الميـــاه صـــرف مفـــاهيم
 .المناسب الصرف منشآت

 سالمة حركة المرور:  ٦٥١أشغ 

مفاهيم سالمة حركة  المرور، نقاط التداخل المرورية، المعلومات الرئيسية للحوادث، وتحليلها، ومخاطرها، تحسـين 
  .أمان الطرق، نمذجة حدوث الحوادث

  نمذجة تدفق المرور:  ٦٥٢أشغ 
اإلحصائية والرياضية فى الوصول إلى نماذج تعبـر عـن دراسة وتقييم نظم تدفق المرور كميًا ووصفيًا إستخدام المفاهيم 

  .تدفق المرور ونظرياته من خالل تحليل حركة المرور على كامل شبكة الطرق وتوزيع المرور على محاورها المختلفة
  مفاهيم أنظمة النقل الذكية:  ٦٥٣أشغ 

النقـل الذكيـة ، تـأثير أنظمـة النقـل  مفاهيم وتطبيقات أنظمة النقـل الذكيـة فـى مجـال هندسـة المـرور ، نمذجـة انظمـة
  .الذكية على مستوى الخدمة و زمن االنتقال

  ١ -اإلحصاء التطبيقى :  ٦٥٤أشغ 
طـــرق اختبـــارات الفـــروض  ،نظريـــة االحتمـــاالت وداالت التوزيـــع المختلفـــة ،األســـس المختلفـــة للدراســـات اإلحصـــائية

  .ميم االختبارات وتطبيقاتهاطرق تص ،العالقات االنحدارية ومعامالتها ،وتحليل التباين
  تخطيط النقل:  ٦٥٥أشغ 

مبادئ تخطيط النقل، عالقة النقل بالمتغيرات السكانية واالجتماعية واالقتصادية، تخطيط النقـل وعالقتـه بـالتخطيط 
  .اإلقليمي والعمراني، توليد الرحالت ونماذجها، توزيع الرحالت على وسائل النقل ثم على الشبكة

  وعات مختارة فى هندسة الطرق والمرورموض:  ٦٥٦أشغ 
ـــا المتقدمـــة واالنظمـــة الذكيـــة فـــى  موضـــوعات مختـــارة تطبيقيـــة فـــى هندســـة الطـــرق والمـــرور ، تطبيقـــات التكنولوجي

  .مجاالت الطرق والمرور
  دكتوراه الفلسفة 

  تصميم وصيانة الرصف:  ٧٢٠أشغ 
الرصف وأنواعها، مراقبة وضبط الجودة، خلطـات الخلطات األسفلتية والرصف، المعالجة السطحية للطرق، عيوب 

  .وٕاضافات خاصة



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٧٢  األشغال العامةقسم 

  أنظمة إدارة الرصف:  ٧٢١أشغ 
محتويــات أنظمــة إدارة الرصــف، قياســات صــيانة الرصــف، التنبــؤ بــأداء الرصــف، ونمذجــة تخطــيط ميزانيــات إعــادة 

 .التأهيل

  نمذجة  تخطيط وتصميم الطرق:  ٧٢٢أشغ 
ت صـــيانة الرصـــف، المبـــادئ األساســـية لتطبيقـــات البرمجـــة الرياضـــية فـــي محتويـــات أنظمـــة إدارة الرصـــف، قياســـا

  .تخطيط وتصميم الطرق بما فى ذلك شبكة التوجيه، التخطيط األفقى األمثل، وجدولة االستراتيجيات
  التصميم الهندسى المتقدم لشبكات الطرق :  ٧٢٣أشغ 

ف اإلنتظـــار،  تطبيقـــات أرصـــفة المشـــاة، وظيفـــة الجـــزر، انـــواع الـــتحكم فـــى الحـــارات، خصـــائص الحـــافالت، مواقـــ
  .اإلضاءة، حرم الطريق، مواقع المرافق

  محاكاة حركة المرور:  ٧٢٤أشغ 
تحليل تدفق المرور على شكل فصائل متتابعة، نماذج نظرية الطوابير، المفاهيم األساسـية لمحاكـاة حركـة المـرور، 

  .نماذج المحاكاة بالكمبيوتر، تطبيقات إدارة المرور
  أنظمة النقل الذكية:  ٢٥٧أشغ 

  .نظريات وتطبيقات أنظمة النقل الذكية فى مجال هندسة النقل، تطبيقات ونمذجة انظمة النقل الذكية
  موضوعات متقدمة فى هندسة الطرق والمطارات والمرور:  ٧٢٦أشغ 

  .بالطرق والمطارات والمروراالتجاهات الحالية للبحوث وتطبيقات التكنولوجيات المستحدثة في المجاالت المتعلقة 
  ٣ -تخطيط وتصميم المطارات :  ٧٢٧أشغ 

العوامــل المــؤثرة علــى الســعة،  ،ســعة الممــرات، مفــاهيم أساســية ،نظــرة عامــة علــى تخطــيط وتصــميم حقــل الطيــران
إدارة الطلـب  ،حسـاب زمـن التـأخير بحقـل الطيـران ،نماذج حساب سعة الممـرات، سـعة الممـرات المسـاعدة والترامـك

طــرق   ،"مفــاهيم اساســية"التخطــيط العــام لمبــانى الركــاب  ،"مفــاهيم اساســية" إدارة حركــة الطيــران  ،"مفــاهيم اساســية"
  .االرتباط وساحات االنتظار للمطارات

  ٢-اإلحصاء التطبيقى:  ٧٢٨أشغ 
ليـة بنـاء نمـوذج، تطـوير وتقيـيم العالقات اإلنحدارية متعددة الحدود، العالقات اإلنحدارية غير الخطيـة، تخطـيط عم

  .النماذج الرياضية وتصحيحها
 

  ساساتألواالجيوتقنية 
  دبلوم الدراسات العليا 

  )١(ميكانيكا التربة التطبيقية:  ٥٨٠أشغ 
استكشـــاف الموقـــع، اختبـــارات الموقـــع، اختيـــار نـــوع األســـاس، انهيـــارات األساســـات، أساســـيات االهتـــزازات، اهتـــزاز 

  .األرض
  )١(ميكانيكا التربة النظرية :  ٥٨١أشغ 
  .، مقاومة القص، طريقة مسار االجهادالتدعيم



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٧٣ األشغال العامةقسم 

  )١(هيدروليكا التربة :  ٥٨٢أشغ 
  .النفاذية، الضغط البيني، الشد السطحي، تحليل التسرب، التسرب من القنوات

  )٢(ميكانيكا التربة التطبيقية :  ٥٨٣أشغ 
، الحفر المدعم عرضيًا، اتزان الميول، مقدمـة لتسـليح التربـة، مقدمـة اتزان الحوائط الساندة، حوائط الستائر المعدنية

  .لتحليل وتصميم أساسات الماكينات
  )٢(ميكانيكا التربة النظرية :  ٥٨٤أشغ 

  .، اتزان الميوللضغط الجانبي للتربة، قدرة تحمل التربةا
  )٢(هيدروليكا التربة :  ٥٨٥أشغ 

  الرأسية، حقن التربة، نظرية اآلبارالتسرب في ثالث اتجاهات، المصارف 
  )١(خواص التربة واختباراتها :  ٥٨٦أشغ 

  .توصيف التربة، الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا، النفاذية
  )٢(خواص التربة واختباراتها :  ٥٨٧أشغ 

  .التدعيم، االنتفاش، االنهيار، الضغط المحوري الغير محاط، القص المباشر، اختبارات الثالث محاور
  جيولوجيا هندسية:  ٥٨٨أشغ 

  .تكوينات التربة، أصل التربة، ميتالوجي التربة، ترسيبات التربة، تطبيقات على األساسات
  تحليل األساسات:  ٥٨٩أشغ 

  .األساسات الضحلة، األساسات العميقة
  المشروع:  ٥٩٠أشغ 

  .مشروعات في مواضيع مختلفة في الهندسة الجيوتقنية
  مة في الهندسة الجيوتقنيةمواضيع متقد:  ٥٩١أشغ 

  .اختبارات االختراق، تحسين خواص التربة، مقدمة لتسليح التربة، مقدمة لتصميم األنفاق
  ماجستير العلوم الهندسية

  )١(ميكانيكا التربة المتقدمة : ٦١٦أشغ 
طريقــة ،ومقاومــة التربــة للقص ، االجهــاد األقصــى للتربــة)ثالثــى االتجــاه ،قطــرى ،أحــادى االتجــاه(نظريــة التــدعيم  

 .طريقة الحاله الحرجة ،أسطح الخضوعو مسار االجهاد 

  خواص التربة وٕاختباراتها: ٦١٧أشغ 
 .اختبارات القص ،اختبارات التدعيم ،اختبارات النفاذية ،الكثافة النسبية ،الخواص التوصيفية للتربة

  هيدروليكا التربة: ٦١٨أشغ 
 .تحليل التسرب ثالثى االتجاه ،السريان المحاط السريان غير المحاط ،للتربةالنفاذية الهيدروليكية 

  أصل التربة ومعادن الطين: ٦١٩أشغ 
 تطبيقات عملية ،االختبارات المعملية لمعادن الطين ،معادن الطين ،تكون الصخر وأصل التربة

  )٢(ميكانيكا التربة المتقدمة : ٦٢٠أشغ 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٧٤  األشغال العامةقسم 

 .تحليل اتزان الميول ،نظرية الضغط الجانبى للتربة ،تحمل األساسات العميقةقدره  ،نظرية القدرة التحملية

  ديناميكا التربة: ٦٢١أشغ 
 ،تحليــل رد فعــل التربــة الزلزالــي ،ســريان الموجــة ،تســيل التربــة ،الخــواص الديناميكيــة للتربــة ،أساســيات االهتــزازات

  .التفاعل الديناميكي بين التربة والمنشأ
  الجيولوجيا والهندسية وميكانيكا الصخور: ٦٢٢أشغ 

التأسـيس  ،االختبـارات المعمليـة والحقليـة للصـخر ،توصـيف كتلـه الصـخر ،الخواص الفيزيائيـة والميكانيكيـة للصـخر
  .الفتحات تحت األرضية فى الصخر ،اتزان ميول الصخر ،على الصخر

  استكشاف الموقع واالختبارات الحقلية: ٦٢٣أشغ 
  االختبــــــــارات الحقليــــــــة  ،توصــــــــيف التربــــــــة والصــــــــخور ،طــــــــرق الحفــــــــر ،تكشــــــــاف الموقــــــــعتخطــــــــيط وتصــــــــميم إس

  .القياس والمراقبة ،االختبارات الجيوفيزيقية ،...)المخروط، الديالتوميتر، المروحة (
  التصميم المتطور لالساسات : ٦٢٤أشغ 

تصـنيف الخوازيـق ،مفاهيم تصميم األساسات الضحلة، معامل رد الفعل، طرق التحليل العددية لألساسات الضحلة 
االختبــــارات الحقليــــة لتصــــميم ،وطــــرق انشــــاء االساســــات العميقــــة، تحليــــل وتصــــميم الخوازيــــق ذات األقطــــار الكبيرة

  .الخوازيق
  األساسات العميقة: ٦٢٥أشغ 

االحتكاك السطحى السالب، مجموعات  ،تحليل وتصميم الخوازيق المحملة رأسياً  ،شاءتصنيف الخوازيق وطرق اإلن
، الخوازيـــق تحـــت تـــأثير األحمـــال )النـــوع واألعـــداد والتحليـــل(اختبـــار تحميـــل الخـــازوق  ،هبـــوط الخوازيـــق ،الخوازيـــق

 .تصميم القيسونات ،الجانبية واإللتوائية

  الحوائط الساندة للتربة: ٦٢٦أشغ 
حـوائط سـند الحفـر ) تحليل وتصميم: (حوائط التربة المسلحة ، )أنواعها وٕاعتبارات التصميم( السند التقليدية حوائط 

 .العميق، حوائط السند باستخدام روابط، التحليل الزلزالى لمنشآت الحوائط الساندة، أنظمة مسامير التربة

  تصميم السدود الترابية والركامية: ٦٢٧أشغ 
 ،تحليــل اتــزان الميــول للســدود الترابيــة ،تصــميم الســدود ،تبــارات عامــة، استكشــاف الموقــع للســدوداع ،أنــواع الســدود

 .المواصفات وأساليب التحكم فى الجودة ،تصميم الفلتر ،تفاصيل السدود الترابية والركامية

  األنفاق والمنشات تحت السطحية: ٦٢٨أشغ 
تصـميم أسـاليب سـند  ،رق عمـل األنفـاق فـى التربـة الرخـوةطـ ،القيـاس والمراقبـة ،تخطيط وتصـميم استكشـاف الموقـع

 .االهتزازات والحركة القوية لألرض ،عمل األنفاق في الصخر، طرق تصنيف كتلة الصخر ،األنفاق

  طرق التحكم فى المياه الجوفية: ٦٢٩أشغ 
 .الطرق الكهربية ،التجميد ،طرق نزح المياه، السدادات والموانع الطبيعية، السدادات بالحقن

  طرق تحسين التربة: ٦٣٠أشغ 
 ،المصــارف الرأســية، الكتــرو(التحميــل االبتــدائي والتصــرف  ،)الــدمك الضــحل والــدمك الــديناميكى(التكثيــف والتــدعيم 

 .، التثبيت الكيميائى للتربة وحقنها)الخوازيق الركامية، المواد األرضية البالستيكية(التسليح  ،)ازموسيس



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٧٥ األشغال العامةقسم 

  القياس والمراقبة الجيوتقنية: ٦٣١أشغ 
مراقبــة  ،مراقبــة الحركــة ،مراقبــة الميــاه الجوفيــة ،الدقــة والحساســية فــى القيــاس الجيــوتقنى ،األهــداف وأنــواع المراقبــة

 .ضغط المياه البينية

  تطبيقات المواد األرضية البالستيكية فى الهندسة الجيوتقنية: ٦٣٢أشغ 
 ،االســتخدامات األساســية للمــواد األرضــية البالســتيكية فــى الهندســة الجيوتقنيــةأنــواع المــواد األرضــية البالســتيكية، 

 ،تصـــميم وتطبيقـــات التســـليح ،تصـــميم وتطبيقـــات الفلتـــر ،تصـــميم وتطبيقـــات التصـــرف ،تصـــميم وتطبيقـــات الفصـــل
  .أساليب االختبار والتحكم فى الجودة ،تصميم وتطبيقات احتجاز السوائل

  البحرية الهندسة الجيوتقنية: ٣٦٣أشغ 
األساســات  ،أساســات المنشــآت الكتليــة والبحريــة ،االختبــارات الجيوتقنيــة البحريــة ،أصــل وتصــنيف التربــة الرســوبية

  .التكريك والردم فى المياه ،العميقة البحرية
  الهندسة الجيوتقنية البيئية: ٤٦٣أشغ 

تصـميم معالجـة المواقـع  ، )والهيدروجيولوجيا النمذجة(انتقال الملوثات فى التربة  ،التوصيف الحقلى للمواقع الملوثة
  ).المنزلية والخطيرة(طرق احتواء الفضالت  ،خواص التربة والملوثات ،الملوثة
  التربة ذات المشاكل فى المناطق الصحراوية: ٥٦٣أشغ 

خــواص  ،االختبــارات المعمليــة والحقليــة، اعتبــارات عمليــة ،طــرق الحصــول علــى عينــات ،خــواص التربــة االنتفاشــية
  .اعتبارات عملية ،االختبارات المعملية والحقلية، طرق الحصول على عينات ،التربة االنهيارية

  طرق احصائية وادارة المخاطر فى الهندسة الجيوتقنية: ٦٣٦أشغ 
  .تطبيقات ،التعامل مع المخاطر فى الهندسة الجيوتقنية ،مقدمة لتحليل المخاطر ،أساليب احصائية

  لحسابية فى الهندسة الجيوتقنيةالطرق ا: ٦٣٧أشغ 
التحليـل والتصـميم باسـتخدام الحاسـب  ،طريقة الفروق المحـددة ،طرق العناصر المحدده ،الحلول التحليلية الرياضية

 .اآللي في الهندسة الجيوتقنية

  تطبيقات الطرق العددية فى الهندسة الجيوتقنية: ٦٣٨أشغ 
التحليــل العــددى  ،التحليــل العــددى للخوازيــق ،حليــل العــددى لآلساســاتالت ،التحليــل العــددى لســريان الميــاه الجوفيــة

  .التحليل العددى لالنفاق ،التحليل العددى للسدود الترابية ،لسند جوانب الحفر العميق
  مواضيع متخصصة فى الهندسة الجيوتقنية: ٦٣٩أشغ 

  دكتوراه الفلسفة 
  الجيوتقنية للزالزل:  ٧١٠أشغ 

تصـميم حـوائط التربـة السـاندة  ،اتزان الميـول تحـت األحمـال الزلزاليـة ،تصميم حركة األرض ،تحليل مخاطر الزالزل
  .تحت األحمال الزلزالية

  ميكانيكا التربة غير المشبعة:  ٧١١أشغ 
نمذجــة  ،ميكانيكــا التربــة  غيــر المشــبعة، االختبــارات المعمليــة للتربــة غيــر المشــبعة ،مبــادئ التربــة  غيــر المشــبعة

  .التربة غير المشبعة



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٧٦  األشغال العامةقسم 

  نمذجة التربة:  ٧١٢أشغ 
طريقـة  ،، أسـطح الخضـوعhardening functions، ، اللدونـةhypoelasticityالمرونـة الخطيـة وغيـر الخطيـة  

 .تطبيقات الحلول العددية ،الحالة الحرجة

 مواضيع متقدمة فى الهندسة الجيوتقنية:  ٧١٣أشغ 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٧٧ الرى واهليدروليكاقسم 

  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم الري والهيدروليكا 
 

    



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٧٨  الرى واهليدروليكاقسم 

  دبلوم الدراسات العليا
بينما يقوم الطالب بإختيار بعضا من المواد ) على األقل(ساعة معتمدة  ١٨تشكل المواد الدراسية األساسية 

ساعة معتمدة على األقل على أال تزيد المواد المختارة من  ١٢األخرى من داخل أو خارج التخصص بما يكافىء 
 للتسجيل األكاديمى المشرف موافقة على الطالب حصول يشترط كماساعات معتمدة  ٦خارج التخصص عن 

  .بالمواد المختارة من خارج التخصص
  

  والصرف الرى هندسة - ١
  اإلجبارية  المقررات): ٨٣(جدول 
  مقررمؤهل عدد الساعات المعتمدة المقرر اسم كودال
 - ٣ )١( متقدمة هيدروليكا ٥٠٢ رهد

 - ٣ )١( والجوفية السطحيةه الميا هيدرولوجيا ٥٠٣ رهد

 - ٣ )١( الهندسى التحليلو  اإلحصاء ٥٠٤ رهد

 - ٣ )١(عالقة التربة والمياه والنبات  ٥٠٥رهد

 - ٣ )١( والصرف الرى نظم تصميمات ٥٠٦ رهد

 - ٣ مشروع ٥٩٩ رهد
  

  والموانئ السواحل هندسة  - ٢
  اإلجبارية المقررات): ٨٤(جدول 
  مقررمؤهل عدد الساعات المعتمدة اسمالمقرر كودال
 - ٣ )١( ةمتقدم هيدروليكا ٥٠٢ رهد

 - ٣ )١( الجوفية و السطحية المياة هيدرولوجيا ٥٠٣ رهد

 - ٣ )١(الهندسى  التحليلو  اإلحصاء ٥٠٤ رهد

 - ٣ )١( البحرية والتيارات األمواج حركة ٥١٣ رهد

 - ٣ )١( البحرية تآالمنش تصميم ٥١٤رهد

 - ٣ مشروع ٥٩٩ رهد
  

  هالميا مصادر نظم هندسة  - ٣
  اإلجبارية المقررات): ٨٥(جدول 
  مقررمؤهل عدد الساعات المعتمدة اسمالمقرر كودال
 - ٣ )١( متقدمة هيدروليكا ٥٠٢ رهد

 - ٣ )١( الجوفية و السطحية المياة هيدرولوجيا ٥٠٣ رهد

 - ٣ )١( الهندسى التحليلو  اإلحصاء ٥٠٤ رهد

 - ٣ )١( هالميا موارد نظم ٥١٠ رهد

 - ٣ )١(العشوائية  ظواهرالهيدرولوجيا  ٥١٢ رهد

 - ٣ مشروع ٥٩٩ رهد

 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٧٩ الرى واهليدروليكاقسم 

  لجميع الدبلومات االختيارية المقررات): ٨٦(جدول 
  مقررمؤهل عدد الساعات المعتمدة اسمالمقرر كودال
 - ٣ )١( متقدمةالالموائع  ميكانيكا ٥٠١رهد

 - ٣ )١( راضىاأل إستصالح ٥٠٧رهد

 - ٣ )١( المائية تآالمنش تصميم ٥٠٨ رهد

 - ٣ )١( الرسوبية المواد حركة ٥٠٩ رهد

 - ٣ )١(العشوائية  ظواهرالهيدرولوجيا  ٥١٢ رهد

 - ٣ )١(التقييم البيئي للمشروعات الساحلية  ٥١٥ رهد
  

   دبلوم الموارد المائية المشتركة - ٤
  

  الفصل الدراسي األول): ٨٧(جدول 

 المقرر اسم الكود
  ساعات  عدد

 االمتحان

 الساعات  عدد
  المعتمدة

 ٣ ٣ المياه موارد نظم ٥٠٢ ممش

 ٣ ٣ المشتركة المائية للموارد السياسية الجغرافيا ٥٠٣ ممش

 ٣ ٣ المائية الموارد واقتصاديات إدارة ٥٠٤ ممش

 ٥٠٥ ممش

 وٕادارة تنمية باقتصاديات متعلقة مختارة مواضيع

  .المائية الموارد مشاريع
 

٣ ٣ 

 ٣ ٣ ياه السطحية والجوفيةالم هيدرولوجيانظم  ٥١١ ممش

 ١٥ المطلوبة المعتمدة الساعات إجمالي

  
  الثاني الدراسي الفصل): ٨٨(جدول 

 المقرر اسم الكود
  ساعات  عدد

 االمتحان

 الساعات  عدد
  المعتمدة

 ٣ ٣ األنهار هندسة ٥٠٦ ممش

 ٣ ٣ النيل مياه من واالستفادة والتخطيط التنمية ٥٠٧ ممش

 ٣ ٣ للمياه الدولي القانون ٥٠٨ ممش

 ٣ ٣ المشتركة المائية الموارد لمشاريع البيئي األثر تقييم ٦٠٩ ممش

 ٣ ٣ التطبيقية البحوث ٥١٠ ممش

 ١٥ المطلوبة المعتمدة الساعات إجمالي

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٨٠  الرى واهليدروليكاقسم 

  

  هندسة الرى و الهيدروليكا فى العلوم ماجستير
تمثل  بينماسس الكتابة الفنية أساعات لمادة  ٣الى  باالضافةمعتمدة ات ساع٩المواد الدراسية اإلجبارية  تمثل

ات ساع٩المواد االختيارية التي يختارها الطالب من التخصص المختار أو من تخصصات أخرى ما يكافىء 
  .ساعة معتمدة ١٨لمدة ) ٦٩٩رهد (كما يجب أن يسجل الطالب في مادة رسالة الماجستير . معتمدة

  
  و البيئة ههندسة المياتخصص  - ١

  

  ).نظم موارد مائية –الهيدروليكا  –الرى والصرف ( هندسة المياة و البيئة تخصص مقررات): ٨٩(جدول 

  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  تصنيف المقرر

  ٣  ميكانيكا الموائع المتقدمة  - ٦٠١رهد   ١مقرر اجبارى 
  ٣  هيدروليكا متقدمة - ٦٠٢رهد   ٢مقرر اجبارى 
  ٣  نظم الري والصرف - ٦٠٦رهد   ٣ مقرر اجبارى

  ٣  الفنية الكتابةأسس  -٦٠٠عام   ٤مقرر اجباري 
  ١٨  الماجستير رسالة - ٦٩٩رهد   رسالة

  ١مقرر اختيارى 
من  اواحد امقرر  الطالب يختار(

  )المقررات التالية

  ٣  تصميم المنشآت المائية - ٦٠٨رهد 
  ٣  هيدروديناميكة السواحل - ٦١١رهد 
  ٣  هيدرولوجيا الظواهر العشوائية  - ٦١٢رهد 
 خطوط األنابيب ومحطاتهيدروليكا  -٦١٦رهد 
  الرفع

٣  

  ٣  الهيدروليكا البيئية - ٦٢٣رهد 
  ٣  ديناميكا موائع البيئة - ٦٢٥رهد 

  ٢مقرر اختيارى 
من  اواحد امقرر  الطالب يختار(

  )المقررات التالية

  ٣  الهندسيالتحليل برامج  اإلحصاء و - ٦٠٤رهد 
  ٣  الهيدروليكا الحسابية - ٦١٩رهد 
  ٣  وتحقيق األمثليةالموارد المائية نظم  –٦١٠رهد 
  ٣  لغة البرمجة للمهندسين - ٦٢٢رهد 

المقررات غير اإلجبارية في تخصصه التى يطرحها من  اواحد امقرر الطالب  يختار  ٣مقرر اختيارى 
  .)٩١جدول (للطالب دراستها قسم الرى و الهيدروليكا والتى لم يسبق 

يجوز للطالب بعد توصية منسق الدراسات العليا بقسم الرى و الهيدروليكا و موافقة 
من أى من مقررات الدراسات العليا  ٣اختيارى مجلس القسم أن يختار المقرر 

  .بجامعة القاهرة التى تطرحها كلية الهندسة ٧٠٠أو  ٦٠٠مستوى  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٨١ الرى واهليدروليكاقسم 

  
 

  الموانئهندسة الشواطئ و تخصص  - ٢
  هندسة الشواطئ و الموانئتخصص  مقررات): ٩٠(جدول 

  

  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  تصنيف المقرر

  ٣  ميكانيكا الموائع المتقدمة  - ٦٠١رهد   ١مقرر اجبارى 
  ٣  حركة األمواج والتيارات البحرية - ٦١٤رهد   ٢مقرر اجبارى 
  ٣  هيدروديناميكية السواحل -٦١١رهد   ٣مقرر اجبارى 
  ٣  الفنية الكتابةأسس  -٦٠٠عام   ٤مقرر اجباري 

  ١٨  الماجستير رسالة - ٦٩٩رهد   رسالة
  ١مقرر اختيارى 

من  اواحد امقرر  الطالب يختار(
  )المقررات التالية

  ٣  هيدروليكا متقدمة - ٦٠٢رهد 
  ٣  تصميم المنشآت البحرية  - ٦١٥رهد 
  ٣  موائع البيئةديناميكا  - ٦٢٥رهد 

  ٢مقرر اختيارى 
من  اواحد امقرر  الطالب يختار(

  )المقررات التالية

  ٣  التحليل الهندسيبرامج  اإلحصاء و - ٦٠٤رهد 
  ٣  الهيدروليكا الحسابية - ٦١٩رهد 
  ٣  و تحقيق األمثليةالموارد المائية نظم  – ٦١٠رهد 
  ٣  لغة البرمجة للمهندسين - ٦٢٢رهد 

المقررات غير اإلجبارية في تخصصه التى يطرحها مقرر واحد من الطالب  يختار  ٣مقرر اختيارى 
  .)٩١جدول (قسم الرى و الهيدروليكا والتى لم يسبق للطالب دراستها 

يجوز للطالب بعد توصية منسق الدراسات العليا بقسم الرى و الهيدروليكا و موافقة 
مقررات الدراسات العليا  من أى من ٣اختيارى مجلس القسم  أن يختار المقرر 

  .بجامعة القاهرة التى تطرحها كلية الهندسة ٧٠٠أو  ٦٠٠مستوى  
  
  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٨٢  الرى واهليدروليكاقسم 

  الماجستير بدرجة الخاصة المقررات جميع): ٩١(جدول 
  الكود  المقرر إسم  المعتمدة عددالساعات  %أعمال السنة  

 ٦٠٠عام  الفنية الكتابة  ٣  ٦٠

 ٦٠١  الموائع المتقدمة  ميكانيكا  ٣  ٣٠

 ٦٠٢  متقدمة  هيدروليكا  ٣  ٥٠

 ٦٠٤  التحليل الهندسي برامج و  اإلحصاء  ٣  ٣٠

 ٦٠٥  التربة والمياة والنبات  عالقة  ٣  ٤٠

 ٦٠٦  والصرف  ىنظم الر   ٣  ٤٠

  ٦٠٧  األراضي إستصالح  ٣  ٣٠
 ٦٠٨  المنشآت المائية  تصميم  ٣  ٣٠

 ٦٠٩  الرسوبية المواد حركة  ٣  ٣٠

 ٦١٠ األمثلية وتحقيقالموارد المائية  نظم  ٣  ٤٠

 ٦١١ السواحل  هيدروديناميكية  ٣  ٣٠

 ٦١٢  الظواهر العشوائية  هيدرولوجيا  ٣  ٤٠

 ٦١٣  الجوفيةه الميا هيدرولوجيا  ٣  ٣٠

 ٦١٤ البحرية والتيارات حركةاألمواج  ٣  ٣٠

 ٦١٥ نشآت البحرية مال تصميم  ٣  ٣٠

 ٦١٦ الرفع ومحطات األنابيب خطوط تصميم  ٣  ٥٠

 ٦١٧ المائية الموارد إدارة إقتصاديات  ٣  ٣٠

  ٦١٨ الجوفيةه الميااساسيات و نمذجة   ٣  ٥٠
 ٦١٩  الحسابية الهيدروليكا  ٣  ٦٠

 ٦٢٠  هالميا مصادر في العددية الطرق  ٣  ٤٠

 ٦٢١  للمهندسين MATLABبرنامج  ٣  ٤٠

 ٦٢٢  للمهندسين البرمجة لغة  ٣  ٤٠

 ٦٢٣  البيئية الهيدروليكا  ٣  ٤٠

 ٦٢٤  المائية للمشروعات البيئي األثر تقييم  ٣  ٤٠

  ٦٢٥  ديناميكا موائع البيئة  ٣  ٤٠
  ٦٢٦  إدارة المخلفات  ٣  ٤٠
  ٦٢٧  مقدمة فى المناخ والتغيرات المناخية  ٣  ٤٠
 ٦٣٣  المياة السطحية هيدرولوجيا  ٣  ٣٠



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٨٣ الرى واهليدروليكاقسم 

  
  :هندسة الرى و الهيدروليكا فى الفلسفة دكتوراه

 

  المياه و البيئة هندسةتخصص  -١
 ئوالموان الشواطئ هندسةتخصص  -٢

  

لم يسبق له دراستها من قبل من ) ستة مقررات دراسية( ساعةمعتمدة ١٨ األقل على يجتازعلى الطالب أن  يجب
يتم  اختيارها من المقررات الخاصة )  ٧٠٠(مقررات من مستوى  أربعبحد أدنى  متضمنة )٧٠٠و  ٦٠٠(مستوى 

االمتحان الشامل ثم  اجتيازو على الطالب ). موافقة المشرفبعد (الموضحة في الجدول التالي  هبدرجة الدكتورا
  .معتمدة ساعة ٣٠ ب تقييم والتىمتطلبات الرسالة  استكمال

 

  هالدكتورا بدرجة الخاصة المقررات جميع): ٩٢(جدول 
 أعمااللسنة

  الكود  المقرر اسم  عددالساعاتالمعتمدة  %

 ٧٠١  البرامج المتداولة في هندسة المياة والبيئة  تطبيقات  ٣  ٦٠

 ٧٠٢  الزمنية توالياتمال تحليل  ٣ ٤٠

 ٧٠٣  الهيدرولوجية المتغيرات تقدير طرق  ٣ ٤٠

  ٧٠٤  المشبعة غير التربة هيدرولوجيا  ٣ ٥٠
 ٧٠٥  الصغيرة السدود تصميم  ٣ ٤٠

 ٧٠٦  والمغلقة المفتوحة بالمجاري ستقرمال غير السريان  ٣ ٤٠

 ٧٠٧  الجوفية بالمياة الملوثات حركة  ٣ ٤٠

 ٧٠٨  الساحلية للمشروعات البيئي التقييم  ٣ ٤٠

 ٧٠٩  الساحلية للمناطق المتكاملة اإلدارة  ٣ ٤٠

 ٧١٠  الصبابة ااألحواض هيدرولوجي  ٣ ٤٠



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٨٤  الرى واهليدروليكاقسم 

  المقررات محتوى
  

 )١(ميكانيكا الموائع المتقدمة  ٥٠١رهد 

هيدروستاتيكا وكينماتيكا وديناميكا السوائل، قانون بقاء الطاقة والكتلِة وكمية التحرك : مقدمة عاّمة في ميكانيكا الموائع
المأخذ، الدّوامة وتدفق السائل /المصدر ،شبكة التدفقِ  ،دالة التدفق: الدوامات والتدفق المحتمل ،الدافعة، العجلة والسرعة

  معادلة نافير، ستوك معادلة إيولر، معادلة بيرنولي حسابات المتجهات،: حول االجسام اإلسطوانيِة الحركة الرقائقية
  )١(هيدروليكا متقدمة  ٥٠٢رهد 

مراجعة عامة على سريان المياه فى المجارى المائية المفتوحة، قوانين البقاء، الطاقة النوعية وتطبيقاتها،معادالت 
مقاومة السريان، القطاعات الحاكمة،حسابات السريان ذو التغير التدريجى فى المجارى المائية الطويلة والقصيرة، 

غاطسة والمحكومة ، المساقط المائية، تصميم أحواض التهدئة، حركة لحرة والاالقفزة المائية : السريان سريع التغير
تمثيل حركة الفيضان فى األنهار : المياه حول دعامات الكبارى وخالل البرابخ، السريان المتغير مع الزمن

الكمبيوتر ستعمال برامج ،اتشار الملوثات فى المجارى المفتوحةتحركة الموجات الناتجة عن البوابات، ان ،والبحيرات
  . طرق القياسات الحقلية للمجارى المفتوحة، مشروع المادة ،المساعدة فى التصميم

 )١(هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية  ٥٠٣رهد 

األمطار تقدير متوسطات مياه األمطار، البخر،  هالدورة الهيدرولوجية، تطبيقات على الدورة الهيدرولوجية، ميا
سى، فوقد مياه األمطار، الجريان السطحى، طرق تقدير الجريان السطحى، الدراسات النتح، البخر نتح القيا

المورفولوجية والهيدرولوجية ألحواض التصريف، أهمية الميه الجوفية، أنواع الخزانات الجوفية، معادالت الحركة 
ية، اختبارات الضخ، تقييم فى اتجاه واحد، الظروف االبتدائية والظروف المحيطة، حلول أولية لحركة المياه الجوف

  .انات الجوفية، مصادر تلوث المياه الجوفيةز الخ
  )١(االحصاء والتحليل الهندسى  ٥٠٤رهد

مقدمة، المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية، المتغيرات االحادية والمستمرة، العزوم والتوقعات، توزيع 
  .القة بين المتغيرات وتحليلهاالعينات وتقدير الخصائص، اختبار االفتراضات، الع

  )١(عالقة التربة والمياه والنبات  ٥٠٥رهد 
الخصائص األساسية للتربة والمياه، معادالت حركة المياه فى التربة الغير مشبعة، البخر نتح من النباتات، طرق 

 .تقدير البخر نتح القياسى والفعلى، نماذج نمو النباتات

  )١(ف تصميمات نظم الري والصر  ٥٠٦رهد 
الزراعات المطيرة والزراعات المروية، الموارد المائية والميزان المائي في مصر، نوعية الموارد المياه، طرق تقييم 

، الطرق المختلفة للَريِّ السطحّي، تصميم أنظمِة الَريِّ بالضغِط  ، تحسين نظم )الرّش، التنقيط(أداء أنظمِة الَريِّ
، إدارَة )لمرفوعة، خطوط األنابيب ذات الضغِط المنخفض، المساقي المبطنةالمساقي الخرسانية ا(الري الحقلي 
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١٨٥ الرى واهليدروليكاقسم 

التركيب المحصولي، اقتصاديات والمظاهر االجتماعية للمحاصيِل، نظرة عاّمة على أنظمِة أتمتِة نظم الري، نظرة 
  عاّمة علي تحسيِن نظم الَريِّ في مصر والتشاركية في إدارة نظم الري

 )١(اضى استصالح األر  ٥٠٧رهد 

 مقدمة، الملوحة فى األراضى الزراعية، تأثر الزراعات بالملوحة، مياه الغسيل، الصرف كوسيلة الستصالح األراضى 

  )١(تصميم المنشأت المائية   ٥٠٨رهد 
يتعرف الطالب على طبيعة عمل المنشأت المائية وتصميمها من الناحية الهيدروليكية واإلنشائية ومعرفة حاالت 

لمختلفة لكل منشأة من هذه المنشات على حدة لتحديد أقصى إجهادات على العناصر اإلنشائية المختلفة التحميل ا
 .ويتم دراسة وتصميم بعض هذه المنشأت الهيدروليكية بالتفصيل من الناحية الهيدروليكية واإلنشائية.للمنشأ

  )١(حركة المواد الرسوبية  ٥٠٩رهد 
الحركة، حمل القلع والحمل المعلق والحمل الكلى، حركة المواد الرسوبية الشاطئية، خواص المواد الرسوبية، بداية 

التيارات الشاطئية، تغيير خط الشاطئ، النحر والترسيب، أحواض األنهار، حصيلة المواد الرسوبية، لنماذج 
  .انسالرياضية، نظرية أنشين لحمل القاع والحمل المعلق، حركة المواد الرسوبية لخليط غير متج

  ) ١(المياهموارد  نظم ٥١٠رهد 
المياه، النمذجة الخطّية، النمذجة العددية  مواردالمياه، طرِق تحقيِق األمثلية ألنظمِة  مواردِ المقدمة إلدارِة 

  المياه مواردِ الصحيحة، البرمجة الالخّطية والديناميكية، دراساِت فعلية، طرِق تحقيِق األمثلية إلدارِة 
  )١(يا الظواهر العشوائية هيدرولوج ٥١٢رهد 

 ليقين، االعشوائية، تحليل عدم لظواهرا إلى مقدمة المشتركة، االحتمالية التوزيعات لمبادئ االحنماالت، مراجعة
  .العشوائية الخزانات إلى مقدمة ماركوف، سالسل إلى مقدمة ،الهيدرولوجية الظواهر تردد تحليل
 )١(حركة األمواج والتيارات البحرية  ٥١٣رهد 

 Bousinesqمعادله بوزينسك (تمهيد لنظرية األمواج، النظرية الخطية لألمواج، النظرية غير الخطية لألمواج 

equation األمواج غير الخطية للمياه الضحلة، األمواج  غير الخطية كليا ،أمواج نافيير ستوكس،Navier 

Stokes Waves ج مع التيارات، الخزان العددي لألمواج، نظرية ، التيارات في المناطق الساحلية، تفاعل  األموا
  . صنع األمواج، معالجه الحدود المفتوحة، مشروع

  )١(تصميم المنشآت البحرية  ٥١٤رهد 
، أنواع منشآت المواني، مواد البناء للمنشآت الساحلية، قوى األمواج والتيارات منشآت المواني، ئتمهيد لهندسة الشواط
المنشآت، تصميم حواجز األمواج السطحية، تصميم حواجز األمواج المغمورة، تصميم حواجز تفاعل األمواج مع 

  .األمواج الرأسية، تصميم المراسي والدولفين على خوازيق، تصميم خطوط األنابيب البحرية، نماذج عدديه، مشروع
  )١(التقييم البيئي للمشروعات الساحلية  ٥١٥رهد 

في  EIA، نظرة عامه للدراسات البيئية ٤/٩٤للمياه، قانون البيئية المصري  تمهيد للهندسة البيئية، تصنيف
  . المشاريع الساحلية، المعلومات األساسية في المشاريع الساحلية،مشروع
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  مادة المشروع  ٥٩٩رهد 
يتم إختيار موضوع بحثى أو تصميمى له عالقة بموضوعات الرى والصرف ويفضل أن يكون قريب من مجال عمل 

ويتم متابعتة فى إعداد هذا الموضوع من حيث عرض المشكلة وطريقة معالجتها مع تحليل البيانات التى يتم . الطالب
ومن الموضوعات المطروحة فى هذا . جمعها وعرض النتائج فى صورة مناسبة على هيئة تقرير او رسومات

ير نظم الرى والصرف للمشروعات تخطيط وتصميم شبكات الرى والصرف للمشروعات الجديدة، تطو : المجـال
  إلخ... الجديدة، تطوير نظم الرى والصرف المستخدمة، تصميم أعمال الرى، دراسة تأثير الرى على الخزان الجوفى

 المياه موارد نظم: ٥٠٢ ممش

البرمجة  –الخطية  البرمجة( المثلى الحلول وتقنيات النظم تحليل تطبيقات المختلفة، واستخداماتها المائية الموارد
 .المائية الموارد وٕادارة التخطيط في) الخ... غيرالخطية، 

 المشتركة المائية للموارد السياسية الجغرافيا: ٥٠٣ ممش

 المياه، موارد استخدام على تؤثر التي الطبيعية العوامل الكبيرة، األنهار ألحواض الطبيعية الجغرافيا خصائص
 والعالم أفريقيا على التركيز مع الحديث العالم في الصلة ذات) السياسيةالجغرافية ( الجيوسياسية والنظريات والمفاهيم
 أثر. السياسات المائية وارتباطها بالخرائط السياسية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية حتى فترة العولمة. العربي
 .الباردة الحرب بعد ما وحقبة المتحدة، لواليات سياساتا وخاصة التطورات هذه

 إدارة واقتصاديات الموارد المائية: ٥٠٤م م ش 

االستخدام األمثل لألنهار وروافدها، أسس تشغيل السدود والخزانات، التنبؤ القصير والطويل المدى، اقتصاديات الموارد 
 .المائية، اإلدارة البيئية لألنهار وأحواضها

 .ات تنمية وٕادارة مشاريع الموارد المائيةمواضيع مختارة متعلقة باقتصادي: ٥٠٥م م ش 

 هندسة األنهار: ٥٠٦م م ش 

هيدروليكية األنهار، التدفق في القطاعات غير المنتظمة، استخدامات الحاسوب لتحليل منحنيات المياه المختلفة، 
المنشآت الهيدروليكية  التدفق الغير مستقر للقنوات، انتقال الرسوبيات في أحواض األنهار والمجاري المائية الطبيعية،

 .وتأثيراتها البيئية

 التنمية والتخطيط واالستفادة من مياه النيل:٥٠٧م م ش 

مناسيب  –روافد واألحواض الفرعية للنيل،التوازن المائي لألحواض الفرعية المختلفة، عالقات الجريان السطحي للمياه
. ى المياه والمشاريع المخطط لها لالستفادة من مياه النيلوالتصرفات، األعمال القائمة لتخزين والمحافظة عل –المياه 

 .نماذج وأدوات التخطيط، استخدام نماذج المحاكاة الرياضية للحلول المثلى

 القانون الدولي للمياه: ٥٠٨م م ش 

ية المشتركة، خلفية تاريخية، قواعد القانون الدولي للمياه، الجوانب القانونية لالتفاقيات الدولية بشأن الموارد المائ
  ).دراسة حالة( القوانين واالتفاقات الدولية للمياه، النظام القانوني لحوض النيل
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١٨٧ الرى واهليدروليكاقسم 

 البحوث التطبيقية: ٥١٠م م ش 

ويتم تقديم عرضا شفويا . يقوم كل مشارك في إعداد دراسة مستقلة عن موضوع ما يتعلق بالموارد المائية المشتركة
ويكون هنا كسلسلة من المحاضرات التي يلقيهاالمحاضرين في شتي . المحدد وكذلك تقريرا شامال عن هذا الموضوع

  .)الهندسة، الجغرافيا، النظم، االقتصاد، القانون، والسياسة المائية(المجاالت التي قد تتطلبها هذه الدراسات 
  ةنظم هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفي: ٥١١ ممش
 األمطار هطول عالقات األحواض، جغرافية الهيدرولوجية، االستقطاعات المائية، األرصاد المائي، االتزان مفهوم

 الجوفية، المياه طبقات وخصائص وأنواع األمطار، مستجمعات وٕادارة الهيدرولوجية النماذج السطحي، والسريان
  .الجوفية المياه وٕادارة وتنمية رصد للمياه، الحاملة الطبقات خالل التدفق

 تقييم األثر البيئي لمشاريع الموارد المائية المشتركة: ٦٠٩م م ش 

، تاريخ وٕاجراءات تقييم األثر البيئي، الحالة المرجعية للبيئة، فحص باألنظمة القومية والدولية تعاريف تقييم األثر البيئي
المياه السطحية :  بيئية علىوتقييم وتدابير تخفيف اآلثار البيئية المترتبة عن المشاريع، خطة اإلدارة البيئية واآلثار ال

قائمة االختيار، : أساليب تقييم األثر البيئي. والمياه الجوفية والهواء وتأثير الضوضاء واآلثار الصحية والثقافية
، تحلل المواد العضوية وحسابات خطة اإلدارة البيئية. المصفوفة البسيطة، المصفوفة المدرجة، الحلقات والشبكات

 .مؤشر ات نوعية المياهاألكسجين الذائب ، 

  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(

الجودة فى عملية الكتابة، المحورية، إدخال مفهوم  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب
كتابة  )د(أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(

عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، حسن اختيار : الجمل الفعالة
 :متنوعة موضوعات )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(، الكلمات
: والتخطيط للكتابة اإلعداد) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة

 المقاالت، المشروعات: على أمثلة من المقاالت العلمية عملية طبيقاتت) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،

 .العلمية والرسائل البحثية،

 ميكانيكا الموائع المتقدمة  ٦٠١رهد 

هيدروستاتيكا وكينماتيكا وديناميكا السوائل، قانون بقاء الطاقة والكتلة وكمية التحرك : مقدمة عامة في ميكانيكا الموائع
المأخذ، الدّوامة وتدفق السائل /دالة التدفق، شبكة التدفق، المصدر: الدوامات والتدفق المحتمل، والسرعةالدافعة، العجلة 

حسابات المتجهات، معادلة نافير، ستوك معادلة إيولر، معادلة بيرنولي، : حول االجسام اإلسطوانية، الحركة الرقائقية
  الرفع والسحب ى، نظرية طبقة الحدود، قو خصائص التدفق العاصف، معادلة رينولدز: التدفق العاصف

  متقدمةهيدروليكا ٦٠٢رهد 
معادالت ، الطاقة النوعية وتطبيقاتها، قوانين البقاء، مراجعة عامة على سريان المياه فى المجارى المائية المفتوحة

، حسابات السريان ذو التغير التدريجى فى المجارى المائية الطويلة والقصيرة، مقاومة السريان، القطاعات الحاكمة
، القفزة المائية الحرة والغاطسة والمحكومة: السريان سريع التغيرالسريان المتغير فى حالة الهدارات الجانبية، 
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المساقط المائية، تصميم أحواض التهدئة، حركة المياه حول دعامات الكبارى وخالل البرابخ، السريان المتغير مع 
صائص، طريقة الخ، حركة الموجات الناتجة عن البوابات، تمثيل حركة الفيضان فى األنهار والبحيرات: الزمن

، تطبيقات على السريان ذو الكثافة المتغيرة طبقيا، إنتشار الملوثات فى المجارى المفتوحة: موضوعات متخصصة
  . طرق القياسات الحقلية للمجارى المفتوحة، مشروع المادة، إستعمال برامج الكمبيوتر المساعدة فى التصميم

  التحليل الهندسى برامج االحصاء و  ٦٠٤رهد
يعات االحتمالية فى مجال الموارد المائية، تحليل التغيرات فى خصائص التوزيعات االحصائية، مقدمة، التوز 

  .مسلسلة البيانات المتغيرة مع الزمن، العالقة بين المتغيرات
  عالقة التربة والمياه والنبات  ٦٠٥رهد 

  معملية والحقليةنتاجية، أساسيات جدولة الرى، القياسات الإنماذج نمو النباتات المتقدمة، دالة 
  نظم الري والصرف   ٦٠٦رهد 

الزراعات المطيرة والزراعات المروية، الموارد المائية والميزان المائي في مصر، نوعية الموارد المياه، طرق تقييم 
، تحسين نظم )الرش ، التنقيط(أداء أنظمة الري، الطرق المختلفة للَريِّ السطحّي، تصميم أنظمِة الري بالضغِط 

، إدارة )المساقي الخرسانية المرفوعة، خطوط األنابيب ذات الضغِط المنخفض، المساقي المبطنة(ي الحقلي الر 
التركيب المحصولي، اقتصاديات والمظاهر االجتماعية للمحاصيِل، نظرة عامة علي تحسيِن نظم الري في مصر 

مصر، متطلبات الصرف الزراعي علي تشغيل أنظمة الري في  ةوالتشاركية في إدارة نظم الري، نظرة عام
والتصريف الثانوِي الطبيعِي، شبكات المصارف المفتوحة والمغطاة، الطرق المختلفة لتصميم نظم الصرف 

  المغطى، نظم الصرف العمودي، السمات االقتصادية لنظم الصرف
 استصالح األراضى ٦٠٧رهد 

التبطين، تصميم وتشغيل نظم الرى فى الحقل الصرف المغطى، أعمال التسوية فى األراضى المستصلحة، أعمال 
  وعالقتها باستصالح األراضى، مقاييس االستصالح

  ت المائيةآتصميم المنش ٦٠٨رهد 
يتم دراسة وتصميم المنشأت الهيدروليكية بالتفصيل من الناحية الهيدروليكية واإلنشائية ومن هذه المنشأت الهدارات 

  .األهوسـة واالنواع المختلفة للسدود  الخاصة والفروشات الخاصة خلفها وكذلك
 حركة المواد الرسوبية ٦٠٩رهد 

خواص المواد الرسوبية، بداية الحركة، حمل القلع والحمل المعلق والحمل الكلى، حركة المواد الرسوبية الشاطئية، 
بية، النماذج التيارات الشاطئية، تغيير خط الشاطئ، النحر والترسيب، أحواض األنهار، حصيلة المواد الرسو 

  الرياضية، نظرية أنشين لحمل القاع والحمل المعلق، حركة المواد الرسوبية لخليط غير متجانس
  تحقيق األمثليةو  الموارد المائية نظم ٦١٠رهد 

االهداف اإلقتصادية واإلجتماعية لتخطيط وتطويرمصادِر المياه، جوانب قانونية ومؤسساتية لمنظومات الموارد 
. ستبيان لطرِق تحقيِق األمثلية إلدارِة مصادِر المياهاطبيعية ومالية، تقييم وتثمين المشروعات،  المائية، قيود

  .دراساِت فعلية ،النمذجة الخطّية، النمذجة العددية الصحيحة، البرمجة الالخّطية والديناميكية
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 السواحل هيدروديناميكية ٦١١رهد 

األمواج ذات األزمنة الكبيرة، التيارات الساحلية، التغيرات الشاطئية، نتقال األمواج، امقدمة، نظريات األمواج، 
ميكانيكية حركة المواد الرسوبية، معدالت حركة المواد الرسوبية، القياسات الحقلية، تنمية السواحل، اإلدارة 

  .المتكاملة للمنطقة الساحلية
  هيدرولوجيا الظواهر العشوائية ٦١٢رهد 

حويل المتغيرات العشوائية، تحليل عدم   الحتمالية متعددة المتغيرات، التوزيعات ،االحنماالت لمبادئ مراجعة
 التصميم فى االحتماالت استخدام المتقدم، ترددالظواهرالهيدرولوجية تحليل كارلو، اليقين، تحليل مونت

  .سالسل ماركوف، نظرية الخزانات العشوائية الهيدرولوجى،
  المياه الجوفيةهيدرولوجيا  ٦١٣رهد 

معادالت الهبوط فى اآلبار، حل المعادلة التفاضلية لحركة المياه الجوفية، تجارب الضخ وأنواعها وتطبيقاتها، 
  ه الجوفية، تصميم اآلباراث الميو تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، تل

 حركة األمواج والتيارات البحرية ٦١٤رهد 

لنظرية األمواج، القوي الهيدروديناميكية المؤثرة علي المنشآت البحرية، نظريات تداخل األمواج الغير  مراجعة
خطية، النحر حول المنشآت الشاطئية، تصميم متقدم للمخارج في الميناء، تصميم الحوائط البحرية، تصميم 

  . أساليب التثبيت للمراكب، النماذج العددية والبرامج، المشروع
  تصميم المنشآت البحرية ١٥٦رهد 

مع اج مراجعة نظرية األمواج، تأثير القوي الهيدروديناميكية على المشاءات الساحلية، التفاعل الغير خطى لالمو 
شاءات، النحر الموضعي عند حافة المشاءات البحرية، غمر المشاءات البحرية، تصميم متقدم للمصبات نالم

  .تصميم األرصفة، تصميم نظام المعابر الرملية، نماذج عدديه، مشروعالساحلية، تصميم الحوائط البحرية ، 
  ومحطات الرفع خطوط األنابيب تصميم ٦١٦رهد 

السريان المطرد باألنابيب، حسابات الفواقد، تصميم خطوط األنابيب، تصميم شبكات التوزيع، أنواع الطلمبات 
التحكم، السريان غير المستقر بخطوط األنابيب، وقدراتها، منحنيات التشغيل، تصميم محطات الرفع، وسائل 
  .نظرية العمود الجاسئ، تأثيرات مرونة األنابيب وٕانضغاظ السوئل

  اقتصاديات إدارة الموارد المائية ٦١٧رهد 
تقييم  ،المحددات المالية ،األهداف القانونية ،األهداف اإلجتماعية واإلقتصادية لخطط وتطوير مصادر المياه

  .طرق المثلي إلدارة مصادر المياهال ،المشاريع
  الجوفيةه الميااساسيات و نمذجة  ٦١٨ رهد

تجميع  ،إعداد النموذج ،نظرة عامة علي برامج نماذج المياه الجوفية ،أساسيات ومفاهيم نمذجة المياه الجوفية
تضمين األنهار والبحيرات  ،مفاهيم وتطبيقات ،الشروط الحدودية ،تصميم شبكة النموذج ،البيانات وتجهيزها
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١٩٠  الرى واهليدروليكاقسم 

 ،تحقيق ومعايرة النموذج ،تحليل الحساسية ،نمذجة أنظمة الطبقات المتعددة ،والمطر والصرف وأي ظروف أخري
  .نماذج انتقال الملوثات

  الحسابية الهيدروليكا ٦١٩رهد 
أحادية وثنائية األبعاد، ، معادالت التفاضل الجزئي، تقريبات العناصر المحدودة، مسائل تقدم الملوثات مقدمة

مسائل انتشار الملوثات وتقدمها، النماذج الهيدروديناميكية ثالثية األبعاد، تطبيقات، الشبكات الحسابية، نظرية 
  .العناصر المحدودة

  المياه  مصادر فى العددية الطرق ٦٢٠رهد 
اط الغير خطي، حلول المعادالت ، تمثيل المنحنيات، اإلرتباط الخطي المتعدد، اإلرتبالخطية المعادالت حلول

العادية، حلول المعادالت التفاضلية، حلول المعادالت الخطية، طريقة االختالفات المحدودة، طريقة العناصر 
  المحدودة، طريقة العناصر الحدودية، التكامل العددي

  لغات البرمجة للمهندسين ٦٢٢رهد 
خطوات  ،المصفوفات ،لو المنطقية ،جمل المدخالت والمخرجات ،أنواع البيانات ، )Fortran(مقدمة إلي برنامج 

  .موضوعات متقدمة ،تنفيذ الكود ،تحويل خطوات الحل إلي كود البرمجة ،الحل
  الهيدروليكا البيئية ٦٢٣ رهد

مياة  إدارة نوعية المياة السطحية والجوفية، ديناميكية المزج بالمجاري المائية، التصميم الهيدروليكي لمنشآت معالجة
  .تقدير الفائدة وحساب التكلفة ،تقييم التكلفة ،محطات توليد الطاقة ،الصرف الصحي، تصميم وحماية طرق األسماك

  تقييم األثر البيئي للمشروعات المائية ٦٢٤ رهد
يرات تقدير الآلتار البيئية، المتغ ،إدارة وممارسة تقييم األثر البيئي ،أغراض وأهداف تقييم األثر البيئي ،مقدمة

الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية المؤثرة في نوعية المياة، التفاعالت البيوكيميائية، تحلل المواد العضوية، ديناميكية 
  . و تحليالت األكسجين المذاب

  البيئة موائع ديناميكا ٦٢٥ رهد
الكثافة مع درجة الحرارة و الملوحة تغير ، معادالت حركة الموائع و فرضية بوزينسك،  تأثير  الكثافة  علي حركة الموائع

الطباقية الحرارية جسام المائية،الموازنة الحرارية لألو األنهار،  القياسات الحقلية لدراسة حركة المياه بالبحيرات، الضغط  و
معادالت ال، فعل الرياح في تقليب المياه و إثارة األمواج الداخلية  ،في البحيرات و تقسيم البحيرات وفقا لهذه الطباقية

نماذج محاكاة الطباقية ، حركة مياه الروافد داخل البحيرات، السحب االنتقائي من الخزانات، الرياضية لألمواج الداخلية
السريان التبادلي في المضائق بين األجسام المائية ، هيدروليكا الطبقات المتعددة، الحرارية و حركة المياه في  البحيرات

  .حركة المياه فى مصبات األنهار، ذات الكثافة المختلفة
  دارة المخلفاتإ٦٢٦رهد
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١٩١ الرى واهليدروليكاقسم 

ها و طرق أنواع المخلفات و تصنيفها و خصائصها، تأثيرها علي البيئة، تجميع المخلفات و وضع مخطط لتجميع
أنواع  .المفاضله في اختيار محطة المناولة، تصميم و تخطيط محطة الفرز و مصنع السماد .تدويرها و معالجتها

  .محطات انتاج الطاقة من المخلفات. و اختيار موقعها و تصميمها و حماية المياة الجوفيةالمدافن 
  التغيرات المناخية مقدمة في المناخ و٦٢٧رهد

التفاعالت البينية بين المكونات المختلفة للنظام مقدمة عن العمليات الفيزيائيةوالمكونات المختلفة للنظام المناخي،
المناخي، ظاهرة التغير المناخي واالحتباس الحراري، العوامل المسببة للتغير المناخي واالحتباس الحراري بناءا علي 

الفيزيائية  ، مقدمة للنماذج المناخية الكونية واإلقليمية، األسس)IPCC(اللجنة الدولية للتغيرات المناخية أحدث تقارير 
تشغيلها وتقييم النتائج، تأثير التغير المناخي علي الموارد المائية  طرق اعداد النماذج و و المعادالت الحاكمة و

  .المختلفة واستراتيجيات مجابهة التغيرات المناخية والـتأقلم معها
  هيدرولوجيا المياه السطحية  ٦٣٣ رهد

ديد العواصف التصميمية ومتابعة حركة المياه السطحية، هيدروجراف الوحدة، التتبع حه السطحية، تاهيدرولوجيا المي
  ، تطيقات مختلفةساب السريان السطحىحالهيدروليكى، طرق 

  رسالة الماجستير ٦٩٩ رهد
  اإلمتحان الشامل ٠٧٠رهد 

مارس وفي شهر أكتوبر من كل يعقد اإلمتحان التحريري في شهر . يتكون اإلمتحان الشامل من جزء تحريري وجزء شفهي
. عام ويتكون من أربعة أجزاء تغطي أساسيات ميكانيكا الموائع، الهيدروليكا، الري والصرف، اإلحصاء والتحليل الهندسي
  .أما الجزء الشفهي فهو عبارة عن عرض للمقترح البحثي لرسالة الدكتوراة يقدمها الطالب أمام لجنة تقييم اإلمتحان الشامل

  تطبيقات البرامج المتداولة في هندسة المياة والبيئة ٧٠١رهد 
مقدمة، فكرة عامة عن برامج هندسة المياة والبيئة، فكرة عامة عن طرق النمذجة واإلسلوب العلمي المتبع فيها، 

، تطبيقات بإستخدام (WMS, GMS, SMS, HEC-RAS, etc)، مقدمة عن برامج GUIفكرة عامة عن 
  (WMS, GMS, SMS, HEC-RAS, etc)برامج 
  تحليل المتواليات الزمنية ٧٠٢ رهد

لمتواليات ات الزمنية الهيدرولوجية، أساليب تصميم نماذج اللمتوالي اإلحصائيةالخصائص  ،لزمنية للمتوالياتال مقدمة
، تصميم النماذج الخطية المتعددة )أرما(، تصميم النماذج الخطية )أر(الزمنية، تصميم النماذج الخطية 

  .، تصميم نماذج دوال التحويلةجزئالمتغيرات، تصميم نماذج الت
  طرق تقدير المتغيرات الهيدرولوجية ٧٠٣رهد 

النماذج اإلحصائية وتطبيقاتها، حاالت تقارب الحلول من النماذج اإلحصائية، الطرق العامة لتقدير متغيرات 
م المتغيرات الطرق الغير خطية، معايرة النماذج النماذج الهيدرولوجية، الطرق الخطية لدراسة الالمحققية في قي

الهيدرولوجية وطريقة مونت كارلو، مصادر عدم التأكد من تنبؤات النماذج العددية، تعظيم اإلستفادة من عملية 
   . تجميع البيانات الحقلية، تقدير المتغيرات بإستخدام الطرق الغير معتمدة على تفاصيل دوال األهداف
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١٩٢  الرى واهليدروليكاقسم 

  جيا التربة غير المشبعةهيدرولو  ٧٠٤رهد 
التخلل، إعادة توزيع : السريان في التربة غير المشبعة، خواص التربة غير المشبعة، معادالت الحركة، تطبيقات

  .محتوى الرطوبة، شحن الخزانات الجوفية
  تصميم السدود الصعيرة ٧٠٥رهد 

، في تحديد أماكن السدود،  مناطق التخزينتخطيط الخزانات، إختيار موقع السد، الدراسات الهيدرولوجية المساعدة 
سعة التخزين، الترتيب وحركة الطمي المصاحب للمياة، أنواع السدود، العوامل المؤثرة قي إختيار نوع السد، معايير 

  السدود تصميم السدود، الرشح خالل السدود الترابية، تصميم نظام الصرف خلف السد، إتزان السدود، أسباب إنهيار
  ستقر بالمجاري المفتوحة والمغلقةمالسريان غير ال ٧٠٦رهد 

المعادالت العامة للسريان الغير مستقر، معادالت سانت فينانت، دفقات األمواج في المجاري المفتوحة، التحكم في 
، دفقات األمواج، تتبع الفياضانات، السريان في المواسير وخطوط األنابيب، معادلة أويلر، أساسيات المطرقة المائية

  . إنتقال األمواج في خطوط األنابيب، نظرية عمود المياة الجاسئ، نظرية المرونة، الحلول العددية لمعادالت السريان
  حركة الملوثات في المياه الجوفية ٧٠٧ رهد

التفاعالت  ،االنتشار الهيدروديناميكي ،انتشار الملوثات ،تقدم الملوثات ،الملوثات أساسيات عملية حركة ،مقدمة
  .الطرق العددية لحل مسائل انتقال الملوثات ،الحل الرياضي لمسائل انتقال الملوثات ،عمليات التأخير ،الكيميائية

  ساحلية الالتقييم البيئي للمشروعات  ٨٧٠رهد 
شاءات نملر بيئي ل، التخطيط االستراتيجي للمشاريع البيئية، تقري)EIA(تمهيد للهندسة البيئية، مكونات الدراسات البيئية 

، )EIA(، تقرير بيئي للمواني)EIA(، تقرير بيئي للمشاءات البحرية)EIA(، تقرير بيئي لمشاءات الصرف )EIA(الري 
  ).EIA(، تقرير بيئي للمصبات البحرية )EIA(تقرير بيئي لمشاءات حماية الشواطئ  ،)EIA(تقرير ألرصفة الصيد بيئي

  للمناطق الساحليةاإلدارة المتكاملة  ٧٠٩ رهد
منظور عام عن إدارة المناطق الساحلية، العالقة بين البر والبحر، عمليات تلوث المناطق الساحلية العمليات 
المتعلقة باإلدارة، تأثيرات تلوث السواحل، دور اإلحتياط البحري، إدارة المناطق الساحلية، دراسات تطبيقية، 

  .  بحر، الطرق اللمتكاملة إلدارة المناطق الساحليةاإلحتباس الحراري وٕارتفاع منسوب سطح ال
  هيدرولوجيا األحواض الصبابة ٧١٠ رهد

 ،فيزياء انتقال الطاقة ،فيزياء التدفق السطحي وتحت السطحي ،معادالت االتزان ،مراجعة العملية الهيدرولوجية
 ،بيانات النموذج ،نماذج األحواض الصبابة ،الحلول التحليلية ،الحلول العددية ،مشاكل القيمة الحدودية ،الثلج

  .الخصائص النقطية والفضائية والمعايرة وتقييم األداء، اإلحصاء لنماذج األحواض الصبابة
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 لميكانيكيةاقسم هندسة القوى 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٩٤  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  دبلوم الدراسات العليا
  )ساعة معتمدة ١٨(المقررات اإلجبارية  -خطوط االنابيب والمضخات والتوربينات ): ٩٣(جدول 

  مؤهلمقرر  عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
   ٣ ديناميكا الموائع  ٥٠١مكق

   ٣  نظرية اآلالت التوربينية   ٥٠٢ مكق

   ٣  قياس وٕاختبارات  ٥٠٣ مكق

   ٣  إنتقال الحرارة والكتلة   ٥٠٤مكق 

   ٣  تطبيقات الحاسب ٥٠٥مكق

   ٣  **المشروع  ٥٩٩ مكق

طبقًا للمتاح بالقسم حسب اإلعالن فـى كـل ساعة معتمدة على األقل ١٢يختار الطالب : (المقررات اإلختيارية): ٩٤(جدول 
  ).فصل دراسى
  *مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

    ٣  التوربينات الغازية ومحطاتها  ٥٠٦مكق 
    ٣  نظم خطوط المواسير والتهوية  ٥٠٧مكق 
    ٣  محطات المضخات والضواغط  ٥٠٨مكق 
    ٣  تحكم تلقائي   ٥٠٩مكق 
    ٣  الموائع في حماية البيئة هندسة   ٥١٠مكق 

 ٥٨٠مكق 
ــــــارة موضــــــوعات  ــــــب والمضــــــخاتمخت ــــــي خطــــــوط األنابي ف
  والتوربينات

٣    

    ٣ ميكانيكا الموائع المتقدمة  ٦٠٣مكق 
    ٣ السريان المضطرب  ٦٠٤مكق 
    ٣  السريان ثنائي الطور  ٦٠٥مكق 
    ٣  اآلت توربينية   ٦٠٦مكق 
    ٣  ديناميكا الغازات   ٦٠٧مكق 
    ٣  الطرق الحسابية في ديناميكا الموائع   ٦٠٨مكق 
    ٣  السريان المتغير مع الزمن   ٦٠٩مكق 
    ٣  هندسة الموائع في حماية البيئة   ٦١٠مكق 
    ٣  السريان اللزج   ٦١١مكق 

  )حسب إعالن القسم( ٦٠٠مؤهلة للمقررات المكملة  ٥٠٠بعض من المقررات * 
  .وتخصص كل الدرجات على أعمال السنةبدون إمتحان نهائي عملية خاصة أو مقررات ذات طبيعة ** 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٩٥ هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  دبلوم الدراسات العليا
  االحتراق وآالت االحتراق الداخلي

  )ساعة معتمدة ١٨: (المقررات اإلجبارية): ٩٥(جدول 
  مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
    ٣ وأساسيات اإلحتراق ديناميكا حرارية  ٥١١مكق
    ٣  ديناميكا الموائع وأساسيات التزييت   ٥١٢ مكق
    ٣  إنتقال الحرارة  ٥١٣ مكق

    ٣  قياس وتحكم   ٥١٤مكق 
    ٣  تطبيقات الحاسب ٥١٥مكق
    ٣  **المشروع  ٥٩٩ مكق

سـاعة معتمـدة علـى األقـل طبقـًا للمتـاح بالقسـم حسـب اإلعـالن فـى كـل ١٢يختار الطالب (: المقررات اإلختيارية): ٩٦(جدول 
  ).فصل دراسى
  *مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

    ٣  إحتراق تطبيقي   ٥١٦مكق 
    ٣  اآلت اإلحتراق الداخلي  ٥١٧مكق 
    ٣  توربينات غازية  ٥١٨مكق 
    ٣  ديناميكا الماكينات وتحليل اإلجهادات   ٥١٩مكق 
    ٣  الزيوت والتزييت   ٥٢٠مكق 

 ٥٨٤مكق 
نظـــــم االحتـــــراق وآالت االحتـــــراق موضـــــوعات مختـــــارة فـــــي

    ٣  الداخلي

    ٣ متقدمةديناميكا حرارية   ٦١٢مكق 
    ٣ أساسيات اإلحتراق  ٦١٣مكق 
    ٣  نظرية محركات اإلحتراق الترددية  ٦١٥مكق 
    ٣  نظرية التزييت   ٦١٦مكق 
    ٣  أساسيات تلوث الهواء   ٦١٧مكق 
    ٣  الحرائق واإلنفجارات   ٦١٨مكق 
    ٣  الطرق الحسابية في اإلحتراق   ٦١٩مكق 
    ٣  التذرير والرزاز   ٦٢٠مكق 

  )حسب إعالن القسم( ٦٠٠مؤهلة للمقررات المكملة  ٥٠٠بعض من المقررات * 
  .وتخصص كل الدرجات على أعمال السنةبدون إمتحان نهائي عملية خاصة أو مقررات ذات طبيعة ** 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٩٦  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  دبلوم الدراسات العليا
  التبريد وتكييف الهواء 

  )ساعة معتمدة ١٨: (المقررات اإلجبارية): ٩٧(جدول 
  مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
    ٣ إنتقال الحرارة والكتلة  ٥٢١مكق
    ٣  ديناميكا حرارية   ٥٢٢ مكق
    ٣  نظم توزيع الموائع  ٥٢٣ مكق

    ٣  أجهزة القياس والتحكم   ٥٢٤مكق 
    ٣  تطبيقات الحاسب ٥٢٥مكق
    ٣  **المشروع  ٥٩٩ مكق

  : المقررات اإلختيارية): ٩٨(جدول 
 )ساعة معتمدة على األقل طبقًا للمتاح بالقسم حسب اإلعالن فى كل فصل دراسى١٢يختار الطالب (

  *مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
    ٣  تكييف الهواء  ٥٢٦مكق 
    ٣  التبريد  ٥٢٧مكق 
    ٣  طاقة شمسية  ٥٢٨مكق 
    ٣  إقتصاديات هندسية   ٥٢٩مكق 
    ٣  التبريد وتكييف الهواءهندسة في  مختارةموضوعات  ٥٨٢مكق 
    ٣ إنتقال الحرارة المتقدم  ٦٢١مكق 
    ٣ الحمل الحراري  ٦٢٢مكق 
    ٣  التوصيل الحراري    ٦٢٣مكق 
    ٣  )١(اإلشعاع الحراري    ٦٢٤مكق 
    ٣  )٢(الحراري  اإلشعاع  ٦٢٥مكق 
    ٣  الطاقة الشمسية وتجميعها وتخزينها   ٦٢٦مكق 
    ٣  إستخدامات الطاقة الشمسية   ٦٢٧مكق 
    ٣  محطات القوى   ٦٢٨مكق 
    ٣  التبريد   ٦٢٩مكق 

 )حسب إعالن القسم( ٦٠٠مؤهلة للمقررات المكملة  ٥٠٠بعض من المقررات * 

  .وتخصص كل الدرجات على أعمال السنةبدون إمتحان نهائي عملية خاصة أو مقررات ذات طبيعة **  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٩٧ هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  دبلوم الدراسات العليا
  محطات القوى والهندسة البخارية

 

 )ساعة معتمدة ١٨: (المقررات اإلجبارية): ٩٩(جدول 

  مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
    ٣ انتقال الحرارة وتطبيقاتها  ٥٣١مكق
    ٣  ديناميكا حرارية وٕاحتراق واآلت اإلحتراق   ٥٣٢ مكق
    ٣  ةكيديناميكا الموائع ومحطات القوى الهيدرولي  ٥٣٣ مكق

    ٣  أجهزة قياس وتحكم   ٥٣٤مكق 
    ٣  تطبيقات الحاسب ٥٣٥مكق
    ٣  **المشروع  ٥٩٩ مكق

  :المقررات االختيارية): ١٠٠(جدول 
  ).ساعة معتمدة على األقل طبقًا للمتاح بالقسم حسب اإلعالن  فى كل فصل دراسى١٢يختار الطالب ( 

 *مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
    ٣  محطات القوى الحرارية واقتصادياتها  ٥٣٦مكق 
    ٣  التوربينات البخارية والغازية  ٥٣٧مكق 
    ٣  هندسة نووية  ٥٣٨مكق 
    ٣  مراجل البخار   ٥٣٩مكق 
    ٣  موضوعات خاصة في محطات القوى والهندسة البخارية ٥٤٧مكق 
    ٣  الهندسة النووية  ٦٣٠مكق 
    ٣ تخزين وٕاسترجاع الطاقة  ٦٣١مكق 
    ٣  الطرق العددية في إنتقال الحرارة    ٦٣٢مكق 
    ٣  التصميم الحراري للمنظومات اإللكترونية   ٦٣٣مكق 
    ٣  السيكرومتري المتقدم وتطبيقاته   ٦٣٤مكق 

  )حسب إعالن القسم( ٦٠٠مؤهلة للمقررات المكملة  ٥٠٠بعض من المقررات * 
  .وتخصص كل الدرجات على أعمال السنةبدون إمتحان نهائي عملية خاصة أو مقررات ذات طبيعة ** 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٩٨  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  دبلوم الدراسات العليا
  الميكانيكيةالتحكم األوتوماتيكى فى نظم القوى تطبيقات 

  ACCدبلوم خاص يقبل الطالب من جميع التخصصات بنظام الساعات المعتمدة وتابع لمعمل التحكم 
 

 )ساعة معتمدة ١٨: (المقررات اإلجبارية): ١٠١(جدول 

  عدد  اسم المقرر الكود
  مقرر مؤهلالساعات المعتمدة

أول تـرم  –الميكانيكيـة أجهزة القياس واإلختبـارات والـتحكم فـى نظـم القـوى  ٥٦٠مكق 
   ٣  فى الدبلوم

أول  –النظرية والتطبيق فـى نظـم القـوى الميكانيكيـة -التحكم األوتوماتيكى ٥٦١مكق
   ٣  ترم فى الدبلوم

أول تـرم فـى  –إستخدام الدوائرالهيدروليكيـة فـى نظـم الـتحكم األوتومـاتيكى   ٥٦٢مكق 
   ٣  الدبلوم

 –إســـتخدام المعامـــل اإلفتراضـــية فـــى تحليـــل نظـــم الـــتحكم األوتومـــاتيكى    ٥٦٣مكق 
   ٣  ثانى ترم فى الدبلوم

 –وتكنولوجيـا المعلومـات فـى نظـم الـتحكم األوتومـاتيكى  PLC إسـتخدام  ٥٦٤مكق 
  ٥٦٠مكق  ٣  ثانى ترم فى الدبلوم

   ٣  )يكون فى آخر فصل دراسى للدبلوم(* *المشروع ٥٩٩مكق 
  .طبيعة عملية بدون امتحان نهائى وتخصص كل الدرجات على أعمال الترم مقرر خاص ذو** 

  

  :المقررات االختيارية): ١٠٢(جدول 
  ).كل فصل دراسىبداية ساعة معتمدة طبقًا للمتاح بالقسم حسب اإلعالن فى ١٢يختار الطالب ( 

 اسم المقرر الكود
  عدد 

  *مقرر مؤهلالساعات المعتمدة

   ٣  النيوماتية فى نظم التحكم األوتوماتيكى الدوائرإستخدام  ٥٦٥مكق 
 ٥٦٢مكق  ٣  الهيدروليكية فى نظم التحكم األوتوماتيكى تطبيقات متقدمة للدوائر ٥٦٦مكق 
  ٥٦٤مكق  ٣  فى نظم التحكم األوتوماتيكى   PLCلتكنولوجيا تطبيقات متقدمة ٥٦٧مكق 
 ٥٦٥مكق  ٣  التحكم األوتوماتيكىتطبيقات متقدمة للدوائرالنيوماتية فى نظم  ٥٦٨مكق 
   ٣  تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات القوى البخارية  ٥٦٩مكق 
   ٣  تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التجميد والتبريد ٥٧٠مكق 
   ٣ تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى أنظمة تكييف الهواء المركزية ٥٧١مكق 
   ٣  تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات الديزل الصناعية ٥٧٢مكق 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

١٩٩ هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

 اسم المقرر الكود
  عدد 

  *مقرر مؤهلالساعات المعتمدة

تطبيقــــات المعامــــل اإلفتراضــــية فــــى دراســــة وتحليــــل خصــــائص محركــــات  ٥٧٣مكق 
   ٣  اإلحتراق الداخلى

الــتحكم فــى محطــات المضــخات والرفــع تطبيقــات المعامــل اإلفتراضــية فــى  ٥٧٤مكق 
   ٣  وتغذية الخزانات

تطبيقــات المعامــل اإلفتراضــية فــى الــتحكم فــى محطــات التســخين بالطاقــة  ٥٧٥مكق 
   ٣  الشمسية 

تطبيقـــات المعامـــل اإلفتراضـــية فـــى الـــتحكم فـــى محطـــات تســـخين وتوزيـــع  ٥٧٦مكق 
   ٣  المياه المركزية

   ٣  اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التوربينات الغازيةتطبيقات المعامل  ٥٧٧مكق 

التركيــــــب -التصــــــميم-األنــــــواع: تطبيقــــــات الــــــتحكم بالمحــــــابس الصــــــناعية ٥٧٨مكق 
    ٣  الصيانة-واإلنشاء

التركيـــــــب -التصـــــــميم-األنـــــــواع: تطبيقـــــــات خطـــــــوط األنابيـــــــب الصـــــــناعية ٥٧٩مكق 
    ٣  الصيانة-واإلنشاء

 *  ٣  خطوط األنابيب والمضخات والتوربيناتموضوعات مختارة في  ٥٨٠مكق 

موضـــوعات مختـــارة فـــي نظـــم الـــتحكم فـــى خطـــوط األنابيـــب والمضـــخات  ٥٨١مكق 
 *  ٣ والتوربينات 

 *  ٣ موضوعات مختارة في هندسة التبريد وتكييف الهواء ٥٨٢مكق 
 *  ٣ التبريد وتكييف الهواء  أنظمةموضوعات مختارة في التحكم فى  ٥٨٣مكق 
 *  ٣  االحتراق وآالت االحتراق الداخلينظم موضوعات مختارة في  ٥٨٤مكق 

االحتــــراق وآالت االحتــــراق أنظمــــة موضــــوعات مختــــارة فــــي الــــتحكم فــــى  ٥٨٥مكق 
 *  ٣ الداخلي

 *  ٣ موضوعات خاصة في محطات القوى والهندسة البخارية ٥٨٦مكق 
 *  ٣ والهندسة البخاريةمحطات القوى نظم التحكم في  مختارةموضوعات  ٥٤٧مكق 
    ٣  ديناميكا الموائع وتطبيقاتها ٥٨٨مكق 
    ٣  نظرية اآلالت التوربينية ٥٨٩مكق 
    ٣  إنتقال الحرارة والكتلة ٥٩٠مكق 

قبـل بدايـة التــرم يقـوم القســم بـاإلعالن عــن محتـوى وعنـاوين الموضــوعات المختـارة التــى يتضـمنها كــل مقـرر مــن * 
  .  مقررات الموضوعات المختارة الذى يكون متاحًا لتسجيل الطالب فيه

  
  
  
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٠٠  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  العلوم ماجستير
  : المقررات اإلجبارية): ١٠٣(جدول 

  مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
    ٣  الكتابة الفنيةأسس   ٦٠٠عام 
    ٣  نظرية القياسات الدقيقة  ٦٠١مكق 
    ٣  الطرق الحسابية في علوم الطاقة  ٦٠٢مكق 
    ١٨  )إجبارى(رسالة الماجستير   ٦٩٩مكق

حســب موضـوع الرســالة ويجـوز باإلضــافة ، لــم يسـبق دراسـتها ، و ســاعات معتمـدة علــى األقـل  ١٢يختـار الطالـب 
  .ساعات معتمدة إضافية ٩أن يكلف القسم أو المشرف الرئيسي الطالب بدراسة مااليزيد عن لذلك 

   :للماجستير والدكتوراه المقررات اإلختيارية): ١٠٤(جدول 
  *مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

    ٣  %)٥٠أعمال الفصل تساوى (ميكانيكا الموائع المتقدمة   ٦٠٣مكق 
    ٣  السريان المضطرب  ٦٠٤مكق 
    ٣  السريان ثنائى الطور  ٦٠٥مكق 
    ٣  الت توربينيةآ  ٦٠٦مكق 
    ٣  ديناميكا الغازات  ٦٠٧مكق 
    ٣  ديناميات الموائع الحسابية  ٦٠٨مكق 
    ٣  السريان المتغير مع الزمن  ٦٠٩مكق 
    ٣  هندسة الموائع فى حماية البيئة  ٦١٠مكق 
    ٣  السريان اللزج  ٦١١مكق 
    ٣  متقدمة  ديناميكا حرارية  ٦١٢مكق 
    ٣  اساسيات االحتراق  ٦١٣مكق 
    ٣  نظرية محركات االحتراق الترددية  ٦١٥مكق 
    ٣  نظرية التزييت  ٦١٦مكق 
    ٣  اساسيات تلوث الهواء  ٦١٧مكق 
    ٣  الحرائق و االنفجارات  ٦١٨مكق 
    ٣  الطرق الحسابية فى االحتراق  ٦١٩مكق 
    ٣  ذاذالتذرير و الر    ٦٢٠مكق 
    ٣  انتقال الحرارة المتقدم  ٦٢١مكق 
    ٣  الحمل الحراري  ٦٢٢مكق 
    ٣  التوصيل الحراري   ٦٢٣مكق 
    ٣  )١(االشعاع الحراري   ٦٢٤مكق 
    ٣  )٢(االشعاع الحراري   ٦٢٥مكق 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٠١ هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

    ٣  وتخزينها وتجميعها الطاقة الشمسية   ٦٢٦مكق 
    ٣  استخدامات الطاقة الشمسية  ٦٢٧مكق 
    ٣  محطات القوى  ٦٢٨مكق 
    ٣  التبريد   ٦٢٩مكق 
    ٣  الهندسة النووية  ٦٣٠مكق 
    ٣  تخزين و استرجاع الطاقة  ٦٣١مكق 
    ٣  الطرق العددية فى انتقال الحرارة  ٦٣٢مكق 
    ٣  التصميم الحراري للمنظومات االلكترونية  ٦٣٣مكق 
    ٣  السيكرومترى المتقدم و تطبيقاته  ٦٣٤مكق 
    ٣  المالحة المياهتحلية   ٦٣٥مكق 
    ٣  مبادئ الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيقاتها  ٦٣٦مكق 
    ٣  المتقدمة ديناميات الموائع الحسابية  ٦٣٧مكق 
    ٣ انتقال الحرارة بالغليان و السريان ثنائى الطور  ٦٣٨مكق 
    ٣  )١(-موضوعات خاصة مختارة  ٦٤١مكق 
    ٣  )٢(-موضوعات خاصة مختارة  ٦٤٢مكق 
    ٣  )١(-موضوعات متقدمة مختارة  ٧٤١مكق 
    ٣  )٢(-موضوعات متقدمة مختارة  ٧٤٢مكق 

 )حسب إعالن القسم( ٧٠٠مؤهلة للمقررات المكملة  ٦٠٠بعض من المقررات * 
   درجة دكتوراه الفلسفة

  : المقررات اإلجبارية ): ١٠٥(جدول 
  مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

    ٣  نظرية القياسات الدقيقة  ٦٠١مكق 
    ٣  الطرق الحسابية في علوم الطاقة  ٦٠٢مكق 
    ٣  طرق القياس المتقدمة  ٧١٤مكق 

    --  اإلمتحان الشامل  
    ٣٠   دكتوراهرسالة ال  ٧٩٩مكق

معتمـدة  ةسـاع ١٢ مقـررات تنـاظر  ) من جدول المقـررات اإلختياريـة للماجسـتير والـدكتوراه السـابق(يختار الطالب 
حســب موضــوع الرســالة ويجــوز باإلضــافة لــذلك أن يكلــف القســم أو المشــرف ، لــم يســبق دراســتها ، و علــى األقــل 

  .ساعات معتمدة إضافية ٩الرئيسي الطالب بدراسة مااليزيد عن 
  

يـار ها مـرة أخـرى و عليـه اختتسـجيلفال يجـوز لـه  إذا كان الطالب قد سبق له دراسة أى من المقررات االجبارية
مـن سـبق لـه دراسـة مقـرر مكـق  .مقررات بديلة و لها نفس الساعات المعتمـدة مـن جـدول المقـررات االختياريـة

 ٧١٤فال يجوز له تسجيل مقرر مكق  ٦١٤
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٢٠٢  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  محتوى المقررات
  مقررات قسم هندسة القوى الميكانيكية

  )فصل دراسى حسب إعالن القسميتم اإلعالن عن المقررات اإلجبارية أو اإلختيارية المتاحة للتسجيل فى كل (
  دبلوم الدراسات العليا في خطوط األنابيب والمضخات والتوربينات

  ديناميكا الموائع  ٥٠١مكق 
المعــادالت الحاكمــة لحركــة المــائع، الســريان أحــادي األبعــاد للموائــع القابلــة لإلنضــغاط وغيــر القابلــة لإلنضــغاط مــع 

نافيير وستوك وامثلة على السريان في األنابيب، نظرية التزييت، الطبقة  معادالت: تطبيقات، السريان ثنائي األبعاد
  .الجدارية، السريان المضطرب، تطبيقات على التدفق في شبكات األنابيب للسوائل والغازات

  نظرية اآلالت التوربينية  ٥٠٢مكق 
يـة، السـريان أحـادي البعـد، السـريان ثنـائي المفاهيم والقوانين األساسية لآلالت التوربينية، التماثل فـي اآلالت التوربين

  .األبعاد خالل مجموعات الريش، السريان ثالثي االبعاد
  قياس وٕاختبارات  ٥٠٣مكق 

ــديناميكي، أهميــة الدقــة ومقــدار الخطــأ ومعامــل عــدم التأكــد فــي  التعريفــات األساســية ومفهــوم المعــايرة ورد الفعــل ال
والتمثيل البياني لنتائج القياسات، التطبيقات العملية لوسائل القياس من القياسات العملية، طرق التحليل اإلحصائي 

  .دوائر كهربية واجهزة تقنين اإلشارات، استخدام الحاسب اآللي في أخذ البيانات ومعالجتها أثناء وبعد القياسات
  إنتقال الحرارة والكتلة  ٥٠٤مكق 

قــال الحــرارة باإلشــعاع، انتقــال الحــرارة تحــت ظــروف التكثيــف إنتقــال الحــرارة بالتوصــيل، انتقــال الحــرارة بالحمــل، انت
  .والغليان، المبادالت الحرارية، انتقال الكتلة

  تطبيقات الحاسب  ٥٠٥مكق 
مكونات الحاسب، نظم التشغيل، مقدمة للغة الحاسب، خرائط االنسـياب، التكامـل العـددي، حـل المعـادالت الجبريـة 

  .توفيق المنحنيات، استخدام الحاسب في التطبيقات الهندسيةالغير خطية، حل المعادالت اآلنية، 
  التوربينات ومحطاتها  ٥٠٦مكق 

محطـــات توليـــد الطاقـــة الغازيـــة، محطـــات توليـــد الطاقـــة البخاريـــة، التوربينـــات الهيدروليكيـــة، التوربينـــات البخاريـــة، 
  .التوربينات الغازية

  نظم خطوط المواسير والتهوية  ٥٠٧مكق 
الغير قابل لإلنضغاط في األنابيـب، السـريان المنـتظم أحـادي اإلتجـاه لمـائع قابـل لالنضـغاط، سـريان  السريان اللزج

  .المائع في شبكة من االنابيب، انتقال الطاقة خالل األنابيب، المضخات ومنظومات األنابيب
  محطات المضخات والضواغط ٥٠٨مكق 

نسياب، نظرية التصميم، المضخات المروحية، التكهـف، نظرية وتصميم المضخات الطاردة المركزية والمختلطة اال
أداء المضخات واختبارها، مشاكل التشـغيل، محطـات الضـخ، نظريـة وتصـميم الضـواغط الطـاردة المركزيـة، نظريـة 

  .وتصميم الضواغط المحورية، ملحقات الضواغط
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٢٠٣ هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  تحكم تلقائي  ٥٠٩مكق 
روليكيــة والكهربائيــة، النمذجــة، دالــة التحويــل، النظــام ذو الحلقــة نظــم الــتحكم، المكونــات الميكانيكيــة والهوائيــة والهيد

المغلقـــة، االســـتجابة الوقتيـــة، اختبـــار االتـــزان واالســـتقرار، تصـــميم نظـــم الـــتحكم، تطبيقـــات نظـــم الـــتحكم فـــي اآلالت 
  .التوربينية والمعدات الحرارية ونظم اإلحتراق

  هندسة الموائع في حماية البيئة  ٥١٠مكق 
معــادالت حركــه تعريفــات أساســية بالمواصــفات والتشــريعات الخاصــة بحمايــة البيئــة، أهــم مصــادر التلــوث البيئــي، 

التحكم فى التلوث الصـادر  ،التلوث الصادر من مصادر ثابته يالتحكم ف ،تبريد الغازات فى الهواء  ،الهواء الجوى
  .معالجه مياه الصرف ،هتنقيه الميا ،معالجه السوائل فى الصناعه ،من مصادر متحركه

  مقرر خاص ٥٤١مكق 
 .موضوعات خاصة في خطوط االنابيب والمضخات والتوربينات

  

  دبلوم الدراسات العليا في االحتراق وآالت االحتراق الداخلي
  االحتراقاسيات وأسديناميكا حرارية   ٥١١مكق 

الطاقــه واألنتروبــى وتغيرهــا فــى عمليــه االحتــراق، مراجعــه اساســيات الــديناميكا الحراريــه، خــواص الغــازات الحقيقيــه، 
 -اللهـب، االنفجـار، نظـم االحتـراق المسـتمر والـدورى ،االتزان الكيميائى، مقدمه لكيناتيكا التفاعل فى عمليه االحتراق

  . العوامل التى تحكم االحتراق 
  ديناميكا الموائع واساسيات التزييت ٥١٢مكق

ئي المعادالت االساسيه التى تحكم حركه المائع، السـريان اللزوجى،السـريان ثنـاوصف حركه المائع وانواع الحركه، 
اساسيات التزييت، معادله رينولدز، حل معادله رينولدز جبريا لحاالت خاصه، حل معادله رينولدز عـدديا،  ،الطور

  .المحامل الهيدروستاتيكيه والهيدروديناميكيه وغيرها 
  انتقال الحرارة ٥١٣مكق 

انتقال الحرارة بالحمـل، انتقـال الحـرارة باالشـعاع،  ،وسائل وكيفيه انتقال الحرارة، انتقال الحرارة بالتوصيل مقدمه عن
  انتقال الكتله، انتقال الحرارة  فى محركات االحتراق الداخلى، انتقال الحرارة فى غرف االحتراق واالفران 

  قياس وتحكم ٥١٤مكق 
تحليـل األخطـاء، االسـتجابه االسـتاتيكيه والديناميكيـه لمنظومـه القيـاس، طـرق المكونات االساسيه لمنظومه القياس، 

واجهزة قياس كـل مـن الضـغط ودرجـه الحـرارة ومعـدل سـريان الموائـع وسـرعه الموائـع والقـوة والعـزم وسـرعه الـدوران، 
  .مباىء التحكم، التحكم فى كل من الضغط ودرجه الحرارة ومعدل سريان الموائع 

  تطبيقات الحاسب ٥١٥مكق 
النمـــاذج الرياضـــيه وتطبيقـــات فـــى مجـــاالت هندســـيه مختلفـــه، اســـتخدام الحاســـبات الرقميـــه، الطـــرق التكراريـــه لحـــل 
المعــادالت الجبريــه، توفيــق المنحنيــات، الطــرق العدديــه للتفاضــل والتكامــل، المعــادالت التفاضــليه وامثلــه فــى مجــال 

  .ه العاديه، حل المعادالت التفاضليه الجزئيه بطريقه الفروق المحددهالطاقه، الحلول العدديه للمعادالت التفاضلي
  االحتراق التطبيقى ٥١٦مكق 

انطالق الحرارة فى اللهب، انتقـال الحـرارة فـى االفـران،  ،اساسيات االحتراق، انواع اللهب، التدفق والخلط فى اللهب
  .القياسات فى اللهب الحوارق، معدات االحتراق 
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٢٠٤  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  الحتراق الداخلىاالت ا ٥١٧مكق 
متطلبــات نســبه خلــط الوقــود والهــواء، محركــات  االشــعال الــذاتى، محركــات االشــعال بالضــغط، المحركــات ثنائيــه 

  .االشواط، اداء المحركات، التشحين
  توربينات غازية ٥١٨مكق 

أثير المتغيـــرات النـــاتج النـــوعى والكفـــاءة الحراريـــه وتـــ ،اســـتخداماتها ومـــدى قـــدرتها ووصـــفها، دورات توربينـــات الغـــاز
  .الهامه، اساليب تحسين االداء، الوقود واالحتراق، التحكم فى القدرة، االختبار، الصيانه، الدورات المركبه

  ديناميكا الماكينات وتحليل االجهادات ٥١٩مكق 
االتــــزان، االهتــــزازات، مبــــادىء تحليــــل  ،كيناماتيكــــا وديناميكــــا اآلليــــات وخاصــــه آليــــه ذراعــــى المرفــــق والتوصــــيل

  .االجهادات، نظريات الكسر
  الزيوت والتزييت ٥٢٠مكق 

انــواع الزيــوت الصــناعيه، الشــحومات وخواصــها واختباراتهــا، خــواص زيــوت المحركــات، تركيــب زيــوت المحركــات 
 .وتصنيعها، االضافات المحسنه للخواص، اضافات التنظيف ومقاومه التآكل وغيره

  

  الدراسات العليا في هندسة التبريد وتكييف الهواءدبلوم 
  انتقال الحراره والكتله ٥٢١مكق 

الزعـــانف او االســـطح الممتـــده،  ،المعادلـــه العامـــه للتوصـــيل الحـــرارى، التوصـــيل  الحـــرارى احـــادى البعـــد المســـتقر
، )الغليــان والتكثــف( ،التوصــيل الحــرارى غيرالمســتقر، الحمــل الحــرارى وحيــد الطــور، الحمــل الحــرارى ثنــائى الطــور

  .المبادالت الحرارية، انتقال الكتله
  الديناميكا الحراريه ٥٢٢مكق 

ــا، المــواد النقيــه  ، الغــازات )البخــار(القــانون االول للــديناميكا الحراريــه، القــانون الثــانى للــديناميكا الحراريــه، االنتروبي
  ودورات التبريد، عالقات الثرموديناميكا المثاليه، السيكرومترى، خليط الغازات المثاليه، دورات القوى 

  نظم توزيع الموائع ٥٢٣مكق 
ســريان الموائــع ومعادالتهــا االساســيه، انــواع الموائــع وانــواع الســريان، ســريان الموائــع داخــل قنــوات مغلقــه وانابيــب، 

داء المضـــخات د الضـــغط فــى االنابيـــب والقنـــوات المغلقــه، شـــبكة المواســـير ومنظومــات االنابيـــب، اقـــاالحتكــاك وفوا
  .وشبكات االنابيب، اختيار المضخات 

  أجهزة القياس والتحكم ٥٢٤مكق 
مقدمـــه، الثوابـــت واالبعـــاد القياســـيه، المكونـــات العامـــه الجهـــزة القيـــاس، تصـــرف واســـتجابة اجهـــزة القيـــاس، تحليـــل 

طـــرق واجهـــزة قيـــاس درجـــات الحـــراره، والضـــغط، والســـرعه، ومعـــدل الســـريان، ومعـــدل انتقـــال الحـــراره،  ،االخطـــاء
مصطلحات وتعاريف نظم الـتحكم االلـى، الـنظم المختلفـه للـتحكم فـى انظمـة تكييـف الهـواء والتهويـه، اجهـزة الـتحكم 

  .االلى المستخدمه فى تطبيقات التبريد وتكييف الهواء
  اسبتطبيقات الح ٥٢٥مكق 

متواليـه : النماذج الرياضيه واسـتخدام الكومبيـوتر، علـم الحاسـبات الرقميـه فـى التطبيقـات الهندسـيه، التحليـل العـددى
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٢٠٥ هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

تايلور، الفروق المحددة، جذور المعادالت، توفيق المنحنيات، التفاضل والتكامل العددى، حـل مجموعـة المعـادالت 
  .ال انتقال الحراره والكتلهسويا، تقريب المعادالت، تطبيقات للبرمجه فى مج

  تكييف الهواء ٥٢٦مكق 
الــدوائر الســيكرومتريه، ســكنيه، صــناعيه، ظــروف التصــميم، ظــروف الراحــه، تقــدير االحمــال الحراريــه، نظــم تكييــف 
الهــواء ومقارنتهــا، نظــم التهويــه الصــناعيه، معــدات تكييــف الهــواء، الــتحكم التلقــائى فــى نظــم تكييــف الهــواء، ترشــيد 

  .فى مجال تكييف الهواء الطاقه 
  التبريد ٥٢٧مكق 

دورة كارنوت المعكوسه، دورة ضغط البخار، الدورات ذات المراحل المتعددة،الضواغط، نبائط التمدد، المكثفات، المبخرات، 
  .نظام التبريد بالهواء، التبريد الكهروحرارى  ،التبريد باالمتصاص، التبريد بنفات بخار الماء ،توفيق نظام ضغط البخار

  الطاقه الشمسيه ٥٢٨مكق 
أســــس االشــــعاع الشمســــى، الزوايــــا الشمســــيه، تــــأثير الغــــالف الجــــوى علــــى االشــــعاع الشمســــى، قياســــات االشــــعاع 

  .ائيهالشمسى، المجمعات المستويه، المركزات، تطبيقات، تسخين المياه، المقطرات الشمسيه، توليد الطاقه الكهرب
  اقتصاديات هندسيه ٥٢٩ مكق

التكـــاليف الكليـــه الســـنويه، التكـــاليف الثابتـــه اواالســـتثماريه، تجميـــع راس المـــال، الفائـــده، اســـتهالك المعـــدات وســـداد 
البرمجـــه الخطيـــه،  ،الـــديون، تكـــاليف التشـــغيل، طـــرق االختيـــار علـــى اســـاس اقتصـــادى التحليـــل االحتمـــالى للســـعه

  .تخطيط المشاريع باستخدام طريقة االحتماالت، التقييم والمراجعه وطريقة المسار الحرج
  .هندسة التبريد وتكييف الهواءموضوعات خاصة في 

  

  دبلوم الدراسات العليا في محطات القوى والهندسة البخارية
  انتقال الحرارة وتطبيقاتها ٥٣١مكق 

 ئالتوصـيل الحـرارى الغيـر مسـتقر، الزعـانف، مبـاد، التوصـيل الحـرارى المسـتقر ،الحـرارى المعادلة العامة للتوصيل
عالقات الحمل الحـرارى الحـر والمجبـر، مبـادىء االشـعاع الحـرارى، انتقـال  ،الحمل الحرارى، المجموعات الالبعدية

ل الحـرارة للسـوائل أثنـاء الغليـان، انتقـال الحرارة باالشعاع، انتقال الحرارة بالغازات واللهب، المبـادالت الحراريـة، انتقـا
  .الحرارة من األبخرة أثناء التكثيف

  حتراقاالالت آديناميكا حرارية واحتراق و  ٥٣٢مكق 
ــانى،  ــديناميكا الحراريــة، تحليــل العمليــات الثرموديناميكيــة الواقعيــة طبقــا للقــانون الث القــانون األول والقــانون الثــانى لل

الثرموديناميكية، دورات القوى البخاريـة والغازيـة، الوقـود، كيميـاء االحتـراق، اللهـب، الخلـط وانتقـال الحـرارة العالقات 
  فى األفران، قياسات اللهب، االحتراق فى المراجل وغرف احتراق التربينات الغازية

  الموائع ومحطات القوى الهيدروليكية ديناميكا ٥٣٣مكق 
  الموائع، الطلمبات، التربينات الهيدروليكية، خطوط ااألنابيب المتصلة على التوازى وعلى التوالىالقوانين األساسيه لسريان 

  أجهزة القياس والتحكم ٥٣٤مكق 
مقدمــة، العناصــر الحساســة والمبينــة للقياســات المختلفــة، تحليــل االخطــاء، المعــامالت االحصــائية الهامــة، تحليــل 

ات الحــرارة، الضــغط، الســرعة، معــدل الســريان، معــدل انتقــال الحــرارة، الطــرق واألجهــزة المســتخدمة فــى قيــاس درجــ
  .تحليل الغازات الثنائية والمتعددة المكونات، معامل التوصيل الحرارى، الحرارة النوعية، معامل اللزوجة، أجهزة التحكم



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٠٦  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  تطبيقات الحاسب ٥٣٥مكق 
المعادالت التفاضلية وأمثلـة لهـا،  ،توفيق المنحنياتحل المعادالت الغير خطية، طرق حل مجموعة المعادالت سويا، 

  .اضليه، تطبيقات فى علوم الطاقة، التوليد والتقريب، التكامل والتفاضل العددىفطرق الحل الرقمى للمعادالت الت
  محطات القوى الحرارية واقتصادياتها ٥٣٦مكق 

اع محطــات القــوى، محطــات القــوى البخاريــه، مقدمــة، مصــادر الطاقــة، انــواع الطاقــه، توليــد الطاقــة الكهربيــة، انــو 
التوليد المشترك، محطـات القـوى الغازيـة، محطـات القـوى المركبـة، محطـات كهربـاء طاقـة بـاطن األرض، محطـات 

التكــاليف الكليــة، التكــاليف الثابتــة، التكــاليف المتغيــرة، منحنيــات الحمــل، ، قــوى الطاقــة الشمســية، طاقــة المحيطــات
تخطيط المشاريع باسـتخدام ، ادى، التحليل االحتمالى للسعة، اسعار الطاقة، البرمجة الخطيةار االقتصيطرق االخت

  .طريقة االحتماالت، التقييم والمراجعة وطريقة المسار الحرج
  دائهاأربينات الغازية و و بينات البخار والتور ت ٥٣٧مكق 

ربين و ربين الـــدفع مركــب الضـــغط، التـــو الســـرعة، تــربين الـــدفع مركــب و ربين الــدفع، تـــو ربينـــات البخاريــه، تـــو انــواع الت
ربين، معامـل اعـادة التسـخين، االبـواق، و المقاوم، مثلثات السرعات، الشغل وكفاءة الريشة، كفاءة المرحلة وكفاءة الت

  .المكابس ربينات الغازية وأدائها،و ربينات البخارية، التو ربينات البخارية، التحكم فى التو الفقد فى الت
  لهندسة النوويةا ٥٣٨مكق 

 ،حسـاب قلـب المفاعـل ،االشـعاعات النوويـة ،االنشـطار النـووى ،الفيزيـاء النوويـة وفيزيـاء المفـاعالت ئمقدمة، مبـاد
امـــــان  ،محطـــــات القـــــوى النوويـــــة ،دورة النيوترونـــــات والـــــتحكم فـــــى المفـــــاعالت ،الوقايـــــة مـــــن االشـــــعاعات النوويـــــة

  .المفاعالت، اختبار مواقع المحطات النووية
  مراجل البخار ٥٣٩مكق 

مقدمة، تطور الغاليات، انواع الغاليات، مقارنة بين الغاليات ذات انابيب الغازات الساخنة والغاليـات ذات انابيـب 
الــتحكم فــى  ،الميــاه، األداء الــديناميكى لغاليــات انابيــب الغــازات الســاخنة، األداء الــديناميكى لغاليــات انابيــب الميــاه

  .ه الغاليات، تنظيف وصيانة الغاليات، محاكاة األداء الديناميكى لغاليات البخارالغاليات، معالجة ميا
  مقرر خاص ٥٤٧مكق 

  .محطات القوى والهندسة البخاريةموضوعات خاصة في 
  )مقرر إجباري(المشروع  ٥٩٩مكق 

  .مقرر خاص حسب التخصص ويتم دراسته على امتداد الفصلين الدراسيين بدون امتحانات
  تطبيقات التحكم األتوماتيكى فى نظم القوى الميكانيكيةدبلوم 
  :والتحكم فى نظم القوى الميكانيكية ختباراتاإلقياس و أجهزة ال  ٦٠٥مكق 

التعريفات والمكونات االساسيه لمنظومه القياس، مفهوم المعايرة ورد الفعـل الـديناميكي، أهميـة الدقـة ومقـدار الخطـأ 
العمليــة، طــرق التحليـل اإلحصــائي والتمثيــل البيــاني لنتــائج القياســات، التطبيقــات  ومعامـل عــدم التأكــد فــي القياســات

ســـتخدام الحاســـب اآللـــي فـــي أخـــذ البيانـــات إالعمليـــة لوســـائل القيـــاس مـــن دوائـــر كهربيـــة وأجهـــزة تقنـــين اإلشـــارات، 
يان وسـرعه الموائـع سـر الجهزة قياس كل من الضغط ودرجه الحرارة ومعدل أطرق و . ومعالجتها أثناء وبعد القياسات

  .ىء التحكم، التحكم فى كل من الضغط ودرجه الحرارة ومعدل سريان الموائعدوالقوة والعزم وسرعه الدوران، مبا



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٠٧ هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  :النظرية والتطبيق فى نظم القوى الميكانيكية -التحكم األوتوماتيكى ٦١٥مكق 
كهربائية،النمذجـة، دالـة التحويـل، النظـام ذوالحلقـة والهيدروليكية وال والهوائية نظم التحكم،المكونات الميكانيكيةأنواع 

اآلالت خطـوط األنابيـب و تطبيقـات فـي الستقرار، تصميم نظـم الـتحكم، إلختباراالتزان واإالمغلقة، االستجابة الوقتية، 
  .الحرارة ونظم اإلحتراقإنتقال التوربينية ومعدات 

  :األوتوماتيكىإستخدام الدوائرالهيدروليكية فى نظم التحكم  ٦٢٥مكق 
الهيــدروديناميكا  -)الضــغط، نقــل وتكبيرالقــوة والعــزم، تكبيــر الضــغط(الهيدروســتاتيكا  -تعريــف الــتحكم الهيــدروليكى

المكونـات -طـرق تحويـل الطاقـة  -)معادلة اإلستمرارية، قانون بيرنولى، قـانون حفـظ الطاقـة، أنـواع سـريان الموائـع(
أنـــواع وحـــدات  -)الترســـية، الريشـــية، المكبســـية(ضـــخات اإلزاحـــة الموجبـــة أنـــواع م -األساســـية للـــنظم الهيدروليكيـــة

صـمامات  –صـمامات الـتحكم فـى الضـغط  -)اإلسطوانات، المحركات، المحركات نصف الدورانية(اإلمداد بالقدرة 
تحضـــير ومعالجـــة  -الصـــمامات الالرجعيـــة -صـــمامات الـــتحكم فـــى الســـريان وتنظـــيم التـــدفق –الـــتحكم اإلتجاهيـــة 

خطـــــــوط نقـــــــل الموائـــــــع فـــــــى  -)الفالتـــــــر والمبـــــــادالت الحراريـــــــة والخزانـــــــات(صـــــــفات الزيـــــــوت الهيدروليكيـــــــة وموا
المـــركم، نقـــط تجميـــع التوصـــيالت، أجهـــزة قيـــاس التـــدفق، عـــدادات قيـــاس (المكونـــات اإلضـــافية -الدوائرالهيدروليكيـــة

قـــــراءة وفهـــــم وتحليـــــل  -الرمـــــوز القياســـــية لمكونـــــات الـــــدوائر الهيدروليكيـــــة -)الضـــــغط، مفـــــاتيح فصـــــل الضـــــغط
الــتحكم فــى اإلتجــاه، الــتحكم فــى الســرعة، الــتحكم فــى (الــدوائر األساســية الهيدروليكيــة  -الدوائرالهيدروليكيــة المركبــة

  ).أسطوانتين، قياس ورسم المنحنى الخصائصى للمضخات، مخطط اإلزاحة، ترقيم العناصر
  :التحكم األوتوماتيكىإستخدام المعامل اإلفتراضية فى تحليل نظم  ٦٣٥مكق 

وظيفـة وعالقـة المعامـل  -تعريف المعامل اإلفتراضية وعالقتها مع تطبيقـات الحاسـب اآللـى وتكنولوجيـا المعلومـات
-onمتطلبــات الــتحكم التفــاعلى المباشــر -اإلفتراضــية مــع نظــم الــتحكم األوتومــاتيكى فــى هندســة القــوى الميكانيكيــة

line interactive control -قـــوائم  -الرئيســـية النمطيـــة والشـــكل العـــام لمعامـــل الـــتحكم اإلفتراضـــى المكونـــات
ـــامج ـــى المخطـــط والرســـم  -اإلختيـــارات الرئيســـية للبرن ـــدفق عل وضـــع عناصـــرالتحكم األساســـية وٕاظهـــار مســـارات الت

لوحـــات األجهـــزة  -عناصـــرلوحات الـــتحكم الرئيســـية -Synoptic diagram)الوصـــفى لنظـــام القـــوى الميكانيكيـــة 
تحليـل األعطـال ومشـاكل  –تغيير شروط وعوامل التشـغيل  -مفاتيح التشغيل والتحكم ولمبات اإلنذار -توالحساسا
الحســابات التفصــيلية  -تســجيل البيانــات وحفــظ الملفــات وطباعــة تقاريرالتشــخيص وقائمــة أخطــاء المشــغل –النظــام 

ـــا –لقـــوانين الـــديناميكا الحراريـــة وميكانيكـــا الموائـــع وانتقـــال الحـــرارة  ـــاءة نت ئج وخـــرائط اإلتـــزان الحـــرارى والقـــدرة والكف
دراســـة حالـــة وتطبيـــق عملـــى علـــى تشـــغيل وٕادارة نظـــم الـــتحكم . تقيـــيم ومعـــايرة بـــرامج المعامـــل اإلفتراضـــية -للنظـــام

األوتوماتيكى لغالية صناعية إلنتاج البخار مع قياس وتحديد كفاءة التشغيل وخريطـة اإلتـزان الحـرارى للغاليـة عنـد 
  .غيل المختلفةظروف التش

  :وتكنولوجيا المعلومات فى نظم التحكم األوتوماتيكى   PLCإستخدام ٦٤٥مكق 
 PLC-Programmableيهــدف المقــرر إلــى التعــرف علــى كافــة تفاصــيل ووظــائف وتطبيقــات أجهــزة ووحــدات 

Logic Controller اســية التــى مقدمــة ضــرورية حــول المكونــات الكهربيــة األس: الحــاكم المنطقــى القابــل للبرمجــة
 -)المجســات والحساســات، المفــاتيح والمــرحالت والكونتكتــورز(تــدخل فــى دوائــر الــتحكم األوتومــاتيكى اإللكترونــى 

األجـزاء الرئيسـية  - process controlفـى نظـم الـتحكم األوتومـاتيكى فـى العمليـات  PLCوظـائف وأنـواع أجهـزة



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٠٨  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

أنـواع  -العناصـرالنيوماتية المنطقيـة-)الثنائيـة-الرقميـة-التناظريـة(أنـواع اإلشـارات  -PLCوالهيكل البنائى لوحـدات 
المخطــط الســلمى أو  – PLCطــرق برمجــة أجهــزة  -…ROM, RAM,EPROM, EEPROM  الــذاكرات
 – Statement Listقائمــة األوامــر  – Function Chartمخطــط الوظيفــة  – Ladder Diagramالــدرجى 

ــ -اتلمــدخالت والمخرجــطــرق تخصــيص األطــراف ل وســائل توســيع وزيــادة وظــائف  –ات والعــدادات برمجــة المؤقت
  PLCومدخالت  ومخرجات أجهزة 

 :إستخدام الدوائر النيوماتية فى نظم التحكم األوتوماتيكى ٥٦٥مكق 

طـــرق تحضـــير الهـــواء  -مزايـــا الـــنظم النيوماتيـــة وعيوبهـــا-)الهـــدف والوســـيلة(تصـــميم وتحليـــل الـــنظم األوتوماتيكيـــة 
يفيــة حســاب قطرالمواســير بمعلوميــة طــول المواســيرومعدل التــدفق والضــغط وأقصــى تفــاوت فــى قيمــة ك -المضــغوط

األســــطوانات، المحركــــات، المحركــــات نصــــف (عناصرالتشــــغيل  -الضــــغوط الهوائيــــة-الضــــغط وأنــــواع توصــــيالت
ــــــة لطاقــــــة عناصــــــرالتحكم فــــــى ا-الــــــتحكم المباشــــــرفى األســــــطوانات النيوماتيــــــة مفــــــردة ومزدوجــــــة الفعــــــل-)الدوراني
ــتحكم فــى الضــغط ،  صــمامات الــتحكم اإلتجاهيــة، صــمامات الــتحكم فــى الســريان وتنظــيم (النيوماتيــة صــمامات ال

المـركم، نقـط تجميـع (المكونـات اإلضـافية -خطوط نقـل الهـواء فـى الدوائرالنيوماتيـة -)التدفق، الصمامات الالرجعية
الرمـــوز القياســـية لمكونـــات  -)يح فصـــل الضـــغطالتوصـــيالت، أجهـــزة قيـــاس التـــدفق، عـــدادات قيـــاس الضـــغط، مفـــات

  .قراءة وفهم وتحليل الدوائرالنيوماتية المركبة -الدوائر النيوماتية
  :تطبيقات متقدمة للدوائرالهيدروليكية فى نظم التحكم األوتوماتيكى ٥٦٦مكق 

يهدف المقرر إلى توضيح طريقة تشغيل الـنظم الهيدروليكيـة فـى المعـدات المسـتخدمة بطريقـة سـليمة للوصـول إلـى 
بنـاء منظومـات هيدروليكيـة متكاملـة تجمـع أكبـر عـدد مـن العناصـرالتى سـبق -أفضل أداء لها وٕاطالة عمر التشـغيل

تجهيـزات الـنظم  -)التسريب البسـيطة والديناميكيـةموانع (طرق الحبك  -)أمثلة تطبيقية(دراستها ألداء وظيفة معينة 
اإلختبـــارات األوليـــة عنـــد بـــدء التشـــغيل ألول مـــرة، اإلحتياطـــات الالزمـــة والفحـــص والتشـــغيل المبـــدئى (الهيدروليكيـــة 

اإللمـــام بطـــرق التوصـــيل لمكونـــات الـــدوائر، التحقـــق مـــن : طـــرق التشـــغيل والصـــيانة وتشـــمل -)للمكونـــات المختلفـــة
ته للعمل، التحقق مـن إتجـاه الـدوران الصـحيح، التعـرف علـى أمـاكن نـزف الهـواء بالمنظومـة، بـدء المحرك وصالحي

تشغيل المضخة، نـزف الهـواء مـن المنظومـة الهيدروليكيـة، بـدء تشـغيل الـدورة بـدون تحميـل، بـدء تشـغيل المنظومـة 
إكتشـاف األعطـال وتشـمل  -فكرة عامـة عـن الصـيانة الوقائيـة -)إتجاه التدفق-الضغط(بالحمل وضبط الصمامات 

: لمكونــــات وهــــىلطــــرق البحــــث عنهــــا والتعــــرف عليهــــا وعلــــى أجــــواء الصــــيانة الالزمــــة وٕاصــــالح الخلــــل الموجــــود 
المرشـــحات بأنواعهـــا، منفثـــات الهـــواء، (ملحقـــات الـــدوائر-الصـــمامات بأنواعهـــا -المضـــخات والمحركـــات بأنواعهـــا

  ).لضغوطالمراكم، المبادالت الحرارية، الخراطيم، مبينات ا
  :فى نظم التحكم األوتوماتيكى   PLCلتكنولوجيا تطبيقات متقدمة  ٥٦٧مكق 

 –فى دوائرالتحكم فى نظم هندسة القوى الميكانيكيـة  PLCتطبيقات وأمثلة عملية على إستخدامات أجهزة ووحدات 
لحاسـب اآللـى تطبيقـات علـى ا – Ladder Diagramتطبيقات متنوعـة وأمثلـة علـى المخطـط السـلمى أو الـدرجى 

  .بإستخدام برنامج للمحاكاة وبرامج على الحاسب اآللى
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٢٠٩ هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  :النيوماتية فى نظم التحكم األوتوماتيكى تطبيقات متقدمة للدوائر ٥٦٨مكق 
لدوائرالنيوماتية الصناعية تتضمن معامل إفتراضية لدراسة اتطبيقات متقدمة على الحاسب اآللى يتضمن المقرر 

مكونــات الكبرعــدد مــن كــذلك مراجعــة شــاملة ألتضــمن وينيوماتيكيــة مختلفــة  لعــدة دوائــرونمــاذج محاكــاة تفاعليــة 
يهـدف المقررٕالـى توضـيح األشـكال . الـتحكم النيومـاتيكى المتنوعـةاألجهزة والمعدات الفعلية المستخدمة فى نظم و 

اذج محاكـاة تفاعليـة والطرق التطبيقية والمخرجات المتوقعـة مـن عـدد أربعـة دراسـات حالـة لمعامـل إفتراضـية ونمـ
 وتسـمى هـذه الـدوائر. نظم الميكانيكية المختلفةاللعدة دوائرنيوماتيكية صناعية تستخدم فى المجاالت الصناعية و 

)Q cycle, L cycle, U cycle, & the 3-cylinders cycle(  وتعمـل جميعهـا بــنظمcascade & 

mechanical stroke end techniques كونـات كـل دائـرة وطريقـة تشـغيلها والمخرجـات ويتم دراسة تفاصـيل وم
ٕالــى تــدريب الطــالب علــى ممارســة مــا يــتم مــن تطبيــق القــوانين المختلفــة والحســابات المقرر هــدف ي . التــى تقــوم بهــا

يهــدف كمــا . مــن عمليــة الــتحكم للوصــول للنتــائج المنتظــرةللــدوائر النيوماتيــة  المعقــدة فــى عمليــات الــتحكم الفعليــة
التأكــد مــن مصــداقية هــذه البــرامج وعمــل معــايرة علميــة لمخرجاتهــا مــن خــالل التحقــق مــن القــوانين إلــى  كــذلكالمقرر 

الموازيـــة والحســـابات الداخليـــة التـــى تـــتم فـــى هـــذه البـــرامج وٕاجـــراء عمليـــات مقارنـــة بينهـــا وبـــين الحســـابات التقليديـــة 
   .والنتائج العملية للوصول لنفس المخرجات

  :محطات القوى البخاريةالتحكم فى فى تطبيقات المعامل اإلفتراضية  ٥٦٩مكق 
نظم الـتحكم اآللـى المسـتخدمة ومعدات العديد من مكونات وأجهزة وتحليل عناصر يتضمن المقرر دراسة والتعرف على 

معامـل إفتراضـية كما يتضمن المقرركذلك دراسة حالة تطبيقية من خـالل برنـامج  .لكهرباء البخاريةافى محطات توليد 
تفاعلى للتحكم األوتوماتيكى وتشغيل وٕادارة كافة أجزاء محطة بخارية صناعية تعمل على دورة رانكن وتتضـمن غاليـة 

يتضـمن المقـرر تحليـل كافـة نظـم القيـاس . ميجاوات ٣٠صناعية إلنتاج البخار وتوربينة بخارية متعددة المراحل بقدرة 
وكــذلك تحليــل كافــة عمليــات لمعرفــة وظائفهــا وتفاصــيل عملهــا وماهيــة مخرجاتهــا  والــتحكم األوتومــاتيكى فــى البرنــامج

إلــى المقرركــذلك هــدف ي. الــديناميكا الحراريــة وميكانيكــا الموائــع وانتقــال الحــرارة المســتخدمة فــى جميــع أجــزاء المحطــة
 مليــات الــتحكم الفعليــةتــدريب الطــالب علــى ممارســة مــا يــتم مــن تطبيــق القــوانين المختلفــة والحســابات المعقــدة فــى ع

إلـى التأكـد مـن مصـداقية هـذه  كـذلكيهـدف المقرر كمـا . من عملية الـتحكم للوصول للنتائج المنتظرةللمحطات البخارية 
البرامج وعمل معـايرة علميـة لمخرجاتهـا مـن خـالل التحقـق مـن القـوانين والحسـابات الداخليـة التـى تـتم فـى هـذه البـرامج 

والنتــائج مثــل رســم وتوقيــع  للوصــول لــنفس المخرجــاتالموازيــة ا وبــين الحســابات التقليديــة وٕاجــراء عمليــات مقارنــة بينهــ
لخرائط اإلتزان الحرارى وتحديـد  on-lineوكذلك رسم   h-s diagram for steamكافة ظروف التشغيل على خرائط

 .القدرة وكفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة

 : جميد والتبريدالتالمعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات تطبيقات  ٥٧٠مكق 

ـــى  ـــات وأجهـــزة وتحليـــل عناصـــر يتضـــمن المقـــرر دراســـة والتعـــرف عل ـــتحكم اآللـــى ومعـــدات العديد مـــن مكون نظـــم ال
كمــا يتضــمن المقرركــذلك دراســة  .التبريــد والتجميــد لحفــظ وتخــزين المــواد الغذائيــة واللحــومالمســتخدمة فــى محطــات 

حالــة تطبيقيــة مــن خــالل برنــامج معامــل إفتراضــية تفــاعلى للــتحكم األوتومــاتيكى لكافــة أجــزاء محطــة تبريــد وتجميــد 
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٢١٠  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

يتضــمن المقررتحليـــل كافــة نظـــم . كيلـــوات ٥كيلـــوات وحمــل تجميــد  ٣وذات حمـــل تبريــد  R-22صــناعية تســتخدم 
وكـذلك تحليـل كافـة لمعرفـة وظائفهـا وتفاصـيل عملهـا وماهيـة مخرجاتهـا مج القياس والـتحكم األوتومـاتيكى فـى البرنـا

هــــدف ي. عمليــــات الــــديناميكا الحراريــــة وميكانيكــــا الموائــــع وانتقــــال الحــــرارة المســــتخدمة فــــى جميــــع أجــــزاء المحطــــة
عمليـات  إلى تدريب الطالب على ممارسة ما يـتم مـن تطبيـق القـوانين المختلفـة والحسـابات المعقـدة فـىالمقرركذلك 

يهـــدف كمـــا . مـــن عمليـــة الـــتحكم للوصـــول للنتـــائج المنتظـــرةلمحطـــات التبريـــد والتجميـــد الصـــناعية  الـــتحكم الفعليـــة
إلــى التأكــد مــن مصــداقية هــذه البــرامج وعمــل معــايرة علميــة لمخرجاتهــا مــن خــالل التحقــق مــن القــوانين  كــذلكالمقرر 

الموازيـــة عمليـــات مقارنـــة بينهـــا وبـــين الحســـابات التقليديـــة والحســـابات الداخليـــة التـــى تـــتم فـــى هـــذه البـــرامج وٕاجـــراء 
 h-sعلــى خــرائط on-lineوالنتــائج العمليــة مثــل رســم وتوقيــع كافــة ظــروف التشــغيل  للوصــول لــنفس المخرجــات

diagram for R-22   وكــذلك رســم خـرائط اإلتــزان الحـرارى وتحديــد معامــل القـدرة وكفــاءة المحطـة عنــد ظــروف
  .مال المختلفةالتشغيل وكافة االح

  :تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى أنظمة تكييف الهواء المركزية ٥٧١مكق 
ومعـدات أجهزة كذلك و دورات تكييف الهواء العديد من مكونات وتحليل عناصر يتضمن المقرر دراسة والتعرف على 

ن المقرركـذلك دراسـة حالـة تطبيقيـة مـن كما يتضم .أنظمة تكييف الهواء المركزيةنظم التحكم اآللى المستخدمة فى 
خالل برنامج معامل إفتراضـية تفـاعلى للـتحكم األوتومـاتيكى لكافـة أجـزاء محطـة تكييـف هـواء مركزيـة لمبنـى إدارى 
تعمل بنظام الهواء الكلى والخلط المسبق لنسب متنوعة من الهواء الراجع مع الهواء الخارجى لضمان تجديدالتهويـة 

تتضــمن المحطــة أربعــة طلمبــات مركزيــة لتشــغيل أربعــة خاليــا لوظــائف التســخين والتبريــد وزيــادة و . للمكــان المكيــف
لمعرفـة يتضمن المقررتحليل كافـة نظـم القيـاس والـتحكم األوتومـاتيكى فـى البرنـامج . الرطوبة وٕاعادة التسخين للهواء

ميكا الحرارية وميكانيكا الموائع وانتقال وكذلك تحليل كافة عمليات الديناوظائفها وتفاصيل عملها وماهية مخرجاتها 
إلــى تــدريب الطــالب علــى ممارســة مــا يــتم مــن المقرركــذلك هــدف ي. الحــرارة المســتخدمة فــى جميــع أجــزاء المحطــة

للوصـول لمحطـات تكييـف الهـواء المركزيـة  تطبيق القوانين المختلفة والحسابات المعقدة فـى عمليـات الـتحكم الفعليـة
إلــى التأكــد مــن مصــداقية هــذه البــرامج وعمــل معــايرة  كــذلكيهــدف المقرر كمــا . عمليــة الــتحكم مــن للنتــائج المنتظــرة

علميــة لمخرجاتهــا مــن خــالل التحقــق مــن القــوانين والحســابات الداخليــة التــى تــتم فــى هــذه البــرامج وٕاجــراء عمليــات 
والنتــــائج العمليــــة مثــــل رســــم خــــرائط  للوصــــول لــــنفس المخرجــــاتالموازيــــة مقارنــــة بينهــــا وبــــين الحســــابات التقليديــــة 

لحالــة الهــواء عنــد كافــة مراحــل التكييــف وكــذلك عمــل اإلتــزان الحــرارى وتحديــد القــدرة وكفــاءة  on-lineالسـيكومترى 
 .المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة

  :تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات الديزل الصناعية ٥٧٢مكق 
ـــى يتضـــ ـــات وأجهـــزة وتحليـــل عناصـــر من المقـــرر دراســـة والتعـــرف عل ـــتحكم اآللـــى ومعـــدات العديد مـــن مكون نظـــم ال

كمـا يتضـمن المقرركـذلك دراسـة حالـة تطبيقيـة مـن  .بإسـتخدام محركـات الـديزل قوىلاالمستخدمة فى محطات توليد 
فة أجزاء محطـة محركـات ديـزل تعمـل خالل برنامج معامل إفتراضية تفاعلى للتحكم األوتوماتيكى وتشغيل وٕادارة كا

المشواروتتضــمن عــدد ســتة ســلندرات علــى نفــس عــامود اإلدارة وتســتخدم نظــام شــحن الهــواء -علــى الــدورة رباعيــة
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٢١١ هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

يتضـمن . لإلستفادة من غازات العادم ونظام تبريـد مـائى للسـلندرات ولزيـت المحـرك air turbo-chargerالتوربينى
لمعرفـــة وظائفهـــا وتفاصـــيل عملهـــا وماهيـــة لـــتحكم األوتومـــاتيكى فـــى البرنـــامج المقـــرر تحليـــل كافـــة نظـــم القيـــاس وا

وكــذلك تحليــل كافــة عمليــات الــديناميكا الحراريــة وميكانيكــا الموائــع وانتقــال الحــرارة المســتخدمة فــى جميــع مخرجاتهــا 
لمختلفة والحسابات إلى تدريب الطالب على ممارسة ما يتم من تطبيق القوانين االمقرركذلك هدف ي. أجزاء المحطة

يهـــدف كمـــا . مـــن عمليـــة الـــتحكم للوصـــول للنتـــائج المنتظـــرةلمحطـــات الـــديزل  المعقـــدة فـــى عمليـــات الـــتحكم الفعليـــة
إلــى التأكــد مــن مصــداقية هــذه البــرامج وعمــل معــايرة علميــة لمخرجاتهــا مــن خــالل التحقــق مــن القــوانين  كــذلكالمقرر 

الموازيـــة ج وٕاجـــراء عمليـــات مقارنـــة بينهـــا وبـــين الحســـابات التقليديـــة والحســـابات الداخليـــة التـــى تـــتم فـــى هـــذه البـــرام
-onورسـم   h-s diagramوالنتائج مثل رسم وتوقيع كافة ظـروف التشـغيل علـى خـرائط للوصول لنفس المخرجات

line لخرائط اإلتزان الحرارى وتحديد القدرة وكفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة.  
  :تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى دراسة وتحليل خصائص محركات اإلحتراق الداخلى ٥٧٣مكق 

ـــى  ـــات وأجهـــزة وتحليـــل عناصـــر يتضـــمن المقـــرر دراســـة والتعـــرف عل ـــتحكم اآللـــى ومعـــدات العديد مـــن مكون نظـــم ال
 actual performance characteristics تحديـــد الخصـــائص ومواصـــفات األداء العمليـــة المســـتخدمة فـــى 

كمــا يتضــمن  .hydraulic brake unitلمحركــات الــديزل مــن خــالل القياســات علــى وحــدة الفرملــة الهيدروليكيــة 
المقرركــذلك دراســة حالــة تطبيقيــة مــن خــالل برنــامج معامــل إفتراضــية تفــاعلى للــتحكم األوتومــاتيكى وتشــغيل وٕادارة 

المشواروتتضـمن عـدد سـتة سـلندرات -ة رباعيـةكافة أجـزاء وحـدة الفرملـة الهيدروليكيـة لمحطـة محركـات ديـزل بالـدور 
لإلسـتفادة مـن غـازات العـادم  air turbo-chargerعلى نفس عـامود اإلدارة وتسـتخدم نظـام شـحن الهـواء التـوربينى

يتضــمن المقــرر تحليــل كافــة نظــم القيــاس والــتحكم األوتومــاتيكى فــى . ونظــام تبريــد مــائى للســلندرات ولزيــت المحــرك
وكـــذلك تحليـــل كافـــة عمليـــات الـــديناميكا الحراريـــة ائفهـــا وتفاصـــيل عملهـــا وماهيـــة مخرجاتهـــا لمعرفـــة وظالبرنـــامج 

ـــع أجـــزاء المحطـــة ـــال الحـــرارة المســـتخدمة فـــى جمي ـــع وانتق ـــة وميكانيكـــا الموائ ـــة الهيدروليكي هـــدف ي. ووحـــدة الفرمل
ابات المعقـدة فـى عمليـات إلى تدريب الطالب على ممارسة ما يـتم مـن تطبيـق القـوانين المختلفـة والحسـالمقرركذلك 
إلـى التأكـد مـن  كـذلكيهـدف المقرر كما . من عملية التحكم للوصول للنتائج المنتظرةلمحطات الديزل  التحكم الفعلية

مصداقية هذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتها مـن خـالل التحقـق مـن القـوانين والحسـابات الداخليـة التـى تـتم 
والنتـائج  للوصـول لـنفس المخرجـاتالموازيـة ات مقارنـة بينهـا وبـين الحسـابات التقليديـة فى هذه البرامج وٕاجراء عمليـ

وخــرائط اإلتــزان الحــرارى وتحديــد القــدرة وكفــاءة  actual performance characteristic curvesمثــل رســم 
 .المحرك ومعامل اإلستهالك النوعى للوقود عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة

  :التحكم فى محطات المضخات والرفع وتغذية الخزانات تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى ٧٤٥مكق 
ـــى  ـــات وأجهـــزة وتحليـــل عناصـــر يتضـــمن المقـــرر دراســـة والتعـــرف عل ـــتحكم اآللـــى ومعـــدات العديد مـــن مكون نظـــم ال

كمــا يتضــمن . محطــات المضــخات المركزيــة المســتخدمة فــى رفــع الســوائل وتغذيــة ومــلء الخزانــاتالمســتخدمة فــى 
المقرركــذلك دراســة حالــة تطبيقيــة مــن خــالل برنــامج معامــل إفتراضــية تفــاعلى للــتحكم األوتومــاتيكى وتشــغيل وٕادارة 

أو كــل علــى حــدة حســب مضــخة مركزيــة تعمــالن علــى التــوالى أوالتــوازى  ٢كافــة أجــزاء محطــة للرفــع تتضــمن عــدد 
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٢١٢  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

يتضمن المقرر تحليل كافة نظم القياس والتحكم األوتوماتيكى فـى . ظروف التشغيل المحددة والمخرجات المطلوبة 
وكــــذلك تحليــــل كافــــة عمليــــات ميكانيكــــا الموائــــع لمعرفــــة وظائفهــــا وتفاصــــيل عملهــــا وماهيــــة مخرجاتهــــا البرنــــامج 

إلــى تــدريب الطــالب علــى ممارســة مــا يــتم مــن تطبيــق ركــذلك المقر هــدف ي. المســتخدمة فــى جميــع أجــزاء المحطــة
لوصـــول للنتـــائج لمحطـــات الرفـــع والمضـــخات ل القـــوانين المختلفـــة والحســـابات المعقـــدة فـــى عمليـــات الـــتحكم الفعليـــة

ــتحكم المنتظــرة إلــى التأكــد مــن مصــداقية هــذه البــرامج وعمــل معــايرة علميــة  كــذلكيهــدف المقرر كمــا . مــن عمليــة ال
من خالل التحقق من القوانين والحسابات الداخلية التى تتم فى هذه البرامج وٕاجراء عمليات مقارنة بينهـا لمخرجاتها 

 actual performanceوالنتـــائج مثـــل رســـم  للوصـــول لـــنفس المخرجـــاتالموازيـــة وبـــين الحســـابات التقليديـــة 

characteristic H-Q curves فـاءة عنـد ظـروف التشـغيل لكـل مضـخة علـى حـدة وللمحطـة مجتمعـة القـدرة والك
  .وكافة االحمال المختلفة

  :تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى محطات التسخين بالطاقة الشمسية ٥٧٥مكق 
نظــم الــتحكم اآللــى ومعــدات العديد مــن مكونــات وأجهــزة وتحليــل عناصــر يتضــمن المقــرر دراســة والتعــرف علــى 

 Flat Plate collectors والمجمعــات المســتويةتســخين الميــاه بالطاقــة الشمســية المســتخدمة فــى محطــات 

 Auxiliaryوتخزينهـــا لكافـــة ظـــروف اإلســـتهالك مـــع اإلســـتعانة بنظـــام مســـاعد للتســـخين الحـــرارى التقليـــدى

boiler.  كمــا يتضــمن المقرركــذلك دراســة حالـــة تطبيقيــة مــن خــالل برنـــامج معامــل إفتراضــية تفــاعلى للـــتحكم
مــن المجمعــات  ٢زاء محطــة تســخين ميــاه بالطاقــة الشمســية تشــمل عــدد األوتومــاتيكى وتشــغيل وٕادارة كافــة أجــ

 Auxiliaryوخزان للمياه ونظام مساعد للتسخين الحرارى التقليـدى Two Flat Plate collectors المستوية

boiler. . لمعرفــــة وظائفهــــا يتضــــمن المقــــرر تحليــــل كافــــة نظــــم القيــــاس والــــتحكم األوتومــــاتيكى فــــى البرنــــامج
وكــذلك تحليــل كافــة عمليــات الــديناميكا الحراريــة وميكانيكــا الموائــع وانتقــال هــا وماهيــة مخرجاتهــا وتفاصــيل عمل

إلـى تـدريب الطـالب علـى ممارسـة مـا يـتم مـن المقرركـذلك هـدف ي. الحرارة المستخدمة فى جميع أجزاء المحطة
ـــتحكم الفعليـــة تســـخين الميـــاه بالطاقـــة  لمحطـــات تطبيـــق القـــوانين المختلفـــة والحســـابات المعقـــدة فـــى عمليـــات ال

إلــى التأكــد مــن مصــداقية هــذه  كــذلكيهــدف المقرر كمــا . مــن عمليــة الــتحكم للوصــول للنتــائج المنتظــرةالشمســية 
البـرامج وعمــل معــايرة علميـة لمخرجاتهــا مــن خـالل التحقــق مــن القـوانين والحســابات الداخليــة التـى تــتم فــى هــذه 

والنتـائج ورسـم  للوصول لنفس المخرجاتالموازية لحسابات التقليدية البرامج وٕاجراء عمليات مقارنة بينها وبين ا
 .خرائط اإلتزان الحرارى وتحديد كفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة

  :تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى محطات تسخين وتوزيع المياه المركزية ٥٧٦مكق 
نظم الـتحكم اآللـى المسـتخدمة ومعدات العديد من مكونات وأجهزة عناصر  وتحليليتضمن المقرر دراسة والتعرف على 

كمـا يتضـمن المقرركـذلك  .تسخين وتوزيع المياه المركزية على عدد كبير من المستهلكين بأحمـال مختلفـةفى محطات 
دراسة حالة تطبيقية من خالل برنامج معامل إفتراضية تفاعلى للتحكم األوتوماتيكى وتشـغيل وٕادارة كافـة أجـزاء محطـة 

لمعرفــة يتضــمن المقــرر تحليــل كافــة نظــم القيــاس والــتحكم األوتومــاتيكى فــى البرنــامج . تســخين وتوزيــع ميــاه مركزيــة
وكـذلك تحليـل كافـة عمليـات الــديناميكا الحراريـة وميكانيكـا الموائـع وانتقــال ة مخرجاتهــا وظائفهـا وتفاصـيل عملهـا وماهيـ

إلى تدريب الطالب على ممارسـة المقرركذلك هدف ي. الحرارة المستخدمة فى جميع أجزاء محطة تسخين وتوزيع المياه
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٢١٣ هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

لمحطــات تســخين وتوزيــع الميــاه  ليــةمــا يــتم مــن تطبيــق القــوانين المختلفــة والحســابات المعقــدة فــى عمليــات الــتحكم الفع
إلى التأكد من مصداقية هذه البرامج وعمل معـايرة  كذلكيهدف المقرر كما . من عملية التحكم للوصول للنتائج المنتظرة

علمية لمخرجاتها من خالل التحقق من القوانين والحسابات الداخليـة التـى تـتم فـى هـذه البـرامج وٕاجـراء عمليـات مقارنـة 
والنتـائج ورسـم خـرائط اإلتـزان الحـرارى وتحديـد كفـاءة  للوصول لنفس المخرجـاتالموازية الحسابات التقليدية بينها وبين 

  .المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة
 :تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التوربينات الغازية ٥٧٧مكق 

: رنـــامج للمعامـــل اإلفتراضـــية بالحاســـب اآللـــى ويتضـــمن العناصـــر التاليـــةهـــذا المقررالتفـــاعلى التـــدريبى يســـتخدم ب
أساســيات تصــميم وتشــغيل نظــم التوربينــات الغازيــة، الوعــاء الحــاوى الخــارجى للتوربينــة ، فلترومــدخل ومأخــذ الهــواء 

، نظــام للضــاغط الــدواروالجزء الناشــر مــن المــدخل، نظــم الــتحكم فــى الضــاغط وزيــت التبريــد، غرفــة ونظــم اإلحتــراق
إشعال الوقود، الجزء التوربينى لتمدد الغازات وتوليد الطاقـة، مسـارات خـروج غـازات العـادم ونـواتج الحريـق، كراسـى 
المحـــاور وموانـــع التســـرب ونظـــام التزييـــت، مضـــخات وفالتـــر ســـائل التزييـــت، مبـــردات الزيـــت، األجهـــزة والمعـــدات 

الـتحكم الهيدروليكيــة للتشــغيل بواسـطة كــل مــن إمــدادات نظــم : الضـرورية فــى محطــات التوربينـات الغازيــة وتتضــمن
الوقود الغازى أوالسائل والديزل، نظم التحكم النيوماتيـة أو الهيدروليكيـة لبدايـة التشـغيل للمحطـة لكـل نـوع مـن انـواع 

د أساســيات توليــد الطاقــة وأجــزاء المولــ.  الوقــود، نظــم إكتشــاف وٕاحتــواء وٕاطفــاء الحريــق فــى مختلــف أجــزاء المحطــة
  .     الكهربائى، نظام التحكم فى المولد وزيت التبريد

 :الصيانة-التركيب واإلنشاء-التصميم-األنواع: تطبيقات التحكم بالمحابس الصناعية ٥٧٨مكق 

مقدمــة عامــة حــول أساســيات ووظــائف وطــرق إختيــار أنــواع المحــابس الصــناعية المختلفــة، اإلعتبــارات الهيدروليكيــة، 
تصــنييف وتقيــيم المحــابس، مــواد تصــنيع أجــزاء المحــابس، المواصــفات العلميــة إلختيــار وتصــميم  التركيــب واألجــزاء ،

ســريان الموائــع المختلفــة فــى المحــابس، حســابات وخــرائط ومعــادالت الفاقــد فــى الضــغط . وتوصــيف ومعــايرة المحــابس
ب مـن المحـابس، التكهـف والسـريان لكافة األنواع المختلفة، عوامل إختيارات أحجام ومقاسات المحابس، العزل والتسري

المحــابس األوتوماتيكيــة . األنــواع، اإلختيــار، التشــغيل، التوصــيالت: المحــابس اليدويــة. ثنــائى الطــور داخــل المحــابس
محــابس الــتحكم فــى الضــغط ومحــابس األمــان فــى خزانــات ونظــم الســوائل والغــازات، محــابس : لــنظم الــتحكم المختلفــة

مشـــاكل تصـــميم وتركيـــب وتشـــغيل وصـــيانة المحـــابس، ظـــاهرة المطرقـــة المائيـــة وعالقتهـــا  .الـــتحكم بالوســـائل الكهربيـــة
  .    األنواع الخاصة من محابس التحكم األوتوماتيكى فى الدوائرالهيدروليكية والدوائر النيوماتية. بالمحابس

   :الصيانة-التركيب واإلنشاء-التصميم-األنواع: تطبيقات خطوط األنابيب الصناعية ٥٧٩مكق 
مقدمـــة عامـــة حـــول أساســـيات ووظـــائف وطـــرق إختيـــارأنواع خطـــوط األنابيـــب فـــى التطبيقـــات الصـــناعية المختلفـــة، 
األجزاء والمكونات وٕاعتبارات التصميم والعوامل الهيدروليكية لسريان كافة أنواع الموائـع فـى نظـم خطـوط األنابيـب، 

ية وفواقـد الضـغط الثانويـة فـى كافـة أجـزاء خطـوط حسابات وخرائط ومعادالت وجداول كل من فواقد الضغط الرئيس
أمثلـة وتطبيقـات علـى . أمثلة تطبيقية ودراسات حالة لتصميم وحسابات خطوط األنابيب بالطرق التقليديـة. األنابيب

. أنواع متعددة لبرامج الحاسب اآللى لعمل التصميم والحسابات وٕانتاج الرسومات التنفيذية لشبكات خطوط األنابيب
المحــابس، والعــدادات، : زة والحساســات ووســائل القياســات الموجــودة ضــمن أجــزاء ومكونــات خطــوط األنابيــباألجهــ

  ووسائل قياس معدل التدفق أو كمية السريان أو سرعة المائع فى الخطوط،  
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٢١٤  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

  :موضوعات مختارة في خطوط األنابيب والمضخات والتوربينات  ٥٨٠مكق
نــاول آخــر مــا وصــل إليــه العلــم واألســاليب التكنولوجيــة الحديثــة فــى موضــوعات مختــارة ومتقدمــة تت: مقــرر خــاص

  .في خطوط االنابيب والمضخات والتوربيناتتطبيقات هندسة القوى الميكانيكية 
  :خطوط األنابيب والمضخات والتوربيناتنظم التحكم فى موضوعات مختارة في   ٥٨١مكق

مـــاتيكى تتنـــاول آخرمــا وصـــل إليـــه العلـــم واألســـاليب موضـــوعات مختـــارة ومتقدمــة فـــى الـــتحكم األوتو : مقــرر خـــاص
  .في خطوط االنابيب والمضخات والتوربيناتالتكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم 

  :التبريد وتكييف الهواءهندسة موضوعات مختارة في  ٥٨٢مكق
جيــة الحديثــة فــى موضــوعات مختــارة ومتقدمــة تتنــاول آخــر مــا وصــل إليــه العلــم واألســاليب التكنولو : مقــرر خــاص

  .التبريد وتكييف الهواءهندسة في تطبيقات هندسة القوى الميكانيكية 
  :التبريد وتكييف الهواءنظم التحكم فى هندسة موضوعات مختارة في  ٥٨٣مكق

موضـــوعات مختـــارة ومتقدمــة فـــى الـــتحكم األوتومـــاتيكى تتنـــاول آخرمــا وصـــل إليـــه العلـــم واألســـاليب : مقــرر خـــاص
     .التبريد وتكييف الهواءهندسة في ديثة فى تطبيقات التحكم التكنولوجية الح

  :موضوعات مختارة في االحتراق وآالت االحتراق الداخلي  ٥٨٤مكق
موضــوعات مختــارة ومتقدمــة تتنــاول آخــر مــا وصــل إليــه العلــم واألســاليب التكنولوجيــة الحديثــة فــى : مقــرر خــاص

  .وآالت االحتراق الداخليفي االحتراق تطبيقات هندسة القوى الميكانيكية 
  :االحتراق وآالت االحتراق الداخلينظم التحكم فى موضوعات مختارة في   ٥٨٥مكق

موضـــوعات مختـــارة ومتقدمــة فـــى الـــتحكم األوتومـــاتيكى تتنـــاول آخرمــا وصـــل إليـــه العلـــم واألســـاليب : مقــرر خـــاص
 .الداخليفي االحتراق وآالت االحتراق التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم 

 

  :محطات القوى والهندسة البخاريةنظم التحكم فى موضوعات مختارة في   ٥٨٧مكق
موضـــوعات مختـــارة ومتقدمــة فـــى الـــتحكم األوتومـــاتيكى تتنـــاول آخرمــا وصـــل إليـــه العلـــم واألســـاليب : مقــرر خـــاص

 .في محطات القوى والهندسة البخاريةالتكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم 

  :ديناميكا الموائع وتطبيقاتها ٥٨٨مكق
المعــادالت الحاكمــة لحركــة المــائع، الســريان أحــادي األبعــاد للموائــع القابلــة لإلنضــغاط وغيــر القابلــة لإلنضــغاط مــع 

معادالت نافيير وستوك وامثلة على السريان في األنابيب، نظرية التزييت، الطبقة : تطبيقات، السريان ثنائي األبعاد
  .ن المضطرب، تطبيقات على التدفق في شبكات األنابيب للسوائل والغازاتالجدارية، السريا

  :نظرية اآلالت التوربينية ٥٨٩مكق
المفاهيم والقوانين األساسية لآلالت التوربينية، التماثل فـي اآلالت التوربينيـة، السـريان أحـادي البعـد، السـريان ثنـائي 

  .        عاداألبعاد خالل مجموعات الريش، السريان ثالثي االب
  :إنتقال الحرارة والكتلة ٥٩٠مكق

إنتقــال الحــرارة بالتوصــيل، انتقــال الحــرارة بالحمــل، انتقــال الحــرارة باإلشــعاع، انتقــال الحــرارة تحــت ظــروف التكثيــف 
  .والغليان، المبادالت الحرارية، انتقال الكتلة

  المشروع ٩٥٩مكق
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  مقررات للماجستير والدكتوراه
  الفنية أسس الكتابة ٦٠٠عام 

المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية الكتابة،  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب

كتابة  )د(أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: لفعالة والمؤثرةا كتابة الفقرات )ج(
عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، حسن اختيار : الجمل الفعالة

 :متنوعة موضوعات )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي خصالمل المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(الكلمات، 
: والتخطيط للكتابة اإلعداد) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة

 المقاالت، المشروعات: على أمثلة من المقاالت العلمية عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،

 .العلمية والرسائل البحثية،

  نظريه القياسات الدقيقه ٦٠١مكق 
 اإلشـارات الميكانيكيـة تحويـل القيـاس، لمنظومـه والديناميكيـة االسـتاتيكية الخواص األخطاء، تحليل وتعريفات، مقدمه

 القـوه قياسـات القياس،في  الكهربائية الطرق ،الكهربائية اإلشارات وعرض وتخزين ونقل تطويع ،كهربائية إشارات إلى

 مـع االنسـياب سـرعه قياسـات واالنسـياب، الحـرارة ودرجـه الضـغط قياسـات واالهتـزازات، النفعـالوا واإلجهـاد والعـزم

  . الحديثة المتقدمة الطرق على التركيز
  الطرق الحساببيه فى علوم الطاقه ٦٠٢مكق 
 لحـل العدديـة الطـرق ،الثانيـة الدرجـة مـن التفاضـلية المعـادالت أنـواع ،المحـدودة الفـروق ،الرياضـية للنمـاذج مـدخل

 األشـكال الهيبربوليـه، المعـادالت لحـل العددية الطرق االلبتيكيه، المعادالت لحل العددية الطرق البرابوليه، المعادالت

، مقدمـة  الرقمـى االنتشـار القيمتـين، من وخليط القيم ومتوسط النهر علىأ القيم باستخدام المحدودة الفروق ،المحافظة
 للطرق العددية لحل المعادالت الحاكمة فى ديناميكا الموائع الحسابية

  ميكانيكا الموائع المتقدمه ٦٠٣مكق 
ــــة والتفاضــــلية إلســــتنباط معــــادالت مجموعــــة الكاملــــة لل الحاكمــــة لحركــــة الموائــــع، طــــرق الحجــــم المحــــدود التكاملي

ــة تطبيقيــة  ،معــادالت الحركــهلحــل  يــةالعددطــرق الحســابية و ال ،ادالت الحركــهالحــل الرياضــى لمعــالمعــادالت،  امثل
وعمليــة علــى الســريان اللــزج والســريان المثــالي عــديم اإلحتكــاك، التحليــل التفاضــلي لنظريــة الطبقــة الجداريــة، مقدمــة 

  .الديناميكا الهوائيهللسريان القابل لإلنضغاط و 
  السريان المضطرب ٦٠٤مكق 

ومقـاييس  ةنتشاريلدراسه السريان المضطرب، طبيعه ومنشأ السريان المضطرب وطرق التحليل المختلفه واالمقدمه 
االبعـاد للسـريان المضـطرب، نظريـات اللزوجــه الدواميـه وطـول االنـدماج، المعـادالت العامــه التـى تحكـم بقـاء الكتلــه 

لمضــطرب مثــل االثــار المختلفــه والنــافورات المنبثقــه وقــوه الــدفع والطاقــه والحركــه الدواميــه، انمــاط مختلفــه للســريان ا
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ــديناميكا الطيفيــه والتحليــل االحصــائى لقياســات الســريان المضــطرب الطــرق العمليــة لقياســات  ،والطبقــه الجداريــه ال
  .السريان المضطرب

  السريان ثنائى الطور ٦٠٥مكق 
رعه والتركيــز، النظريــه الموجيــه احاديــه مقدمــه، نظريــه الســريان المتجــانس، نظريــه الســريان المنفصــل، توزيــع الســ

  .البعد، ظاهرة التداخل وسلوك الطبقات الرقيقه
  الت توربينيهآ ٦٠٦مكق 

استنتاج القوانين االساسيه لماكينات الموائع وتطبيقاتها، نظريه التماثـل فـى ماكينـات الموائـع، السـريان احـادى البعـد 
ــا، المعطيــات التجريبيــه للســريان فــى مجموعــه فــى االالت التوربينيــه، حســاب الســريان فــى مجموعــا ت الــريش نظري

الريش، الطرق النظريه لحل السريان فى مجموعه الريش، السريان ثالثى االبعاد فى ريـش االالت التوربينيـه، طـرق 
  . حل السريان ثالثى االبعاد

  ديناميكا الغازات ٦٠٧مكق 
االنتروبـى، السـريان فـى المنفثـات، الموجـات الصـدميه العموديـه، اسس السريان القابـل لالنضـغاط، السـريان الثابـت 

الموجــات الصــدميه المائلــه، ســريان فــانو، ســريان رالــى، الســريان الثابــت درجــه الحــرارة، ســريان برانــدل، نظريــه تمــود 
  .الصدمات، طريقه المميزات لحل السريان، الطرق العدديه لحل معادالت الحركه للسريان القابل لالنضغاط

  ديناميات الموائع الحسابية ٦٠٨مكق 
صــياغات المتغيــرات ، بعديــة-ســتوكس للســريان الغيــر قابــل لالنضــغاط و تحويلهــا اللــى صــورة ال-معــادالت نــافير

معادلـة بواسـون للضـغط و ، تفريـد الشـبكات المتدرجـة و الشـبكات مشـتركة الموقـع  ، البدائية و المتغيـرات المشـتقة 
  .السريان الداخلى والخارجى ، موضوعات متقدمة والتطورات األخيرة تطبيقات فى، حلها الرقمى 

  نالسريان المتغير مع الزم ٦٠٩مكق 
الســريان المتغيــر فــى االنابيــب، الســريان المتغيــر فــى االالت الــدوارة، الصــوت الناشــىء مــن حركــه الهــواء، الســريان 

  .االضطرابات فى االحتراق، الطرق الحسابيه فى السريان المتغير مع الزمن ،المضطرب الغير متزن
  ديناميكا الموائع وحمايه البيئه ٦١٠مكق 

معادالت حركه الهواء الجوى، تبريد الغازات فى الهواء، التحكم فى التلوث الصـادر مـن مصـادر ثابتـه، الـتحكم فـى 
  .ى الصناعه، تنقيه المياه، معالجه مياه الصرفالتلوث الصادر من مصادر متحركه معالجه السوائل ف

  السريان اللزج ٦١١مكق 
الطبقه الجداريه الشرائحيه فوق سطح مستوى مع وبدون ضغط  ،المعادالت التى تحكم السريان فى الطبقه الجداريه

الطبقـه الجداريـه الطبقه الجداريه فى سريان قابل لالنضـغاط،  ،متدرج، الطبقه الجداريه الحراريه فى سريان شرائحى
  .المضطربه عند ضغط ثابت على سطح مستوى، مقدمه للطرق الحسابيه لحل السريان فى الطبقه الجدارية

  متقدمه ديناميكا حرارية ٦١٢مكق 
معادالت الحالة، الغازات الحقيقيه، القانون الثالـث للـديناميكا الحراريـه، خـواص  ،العالقات العامة للديناميكا الحرارية
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ل والمخــاليط، االتــزان واالســتقرار الثرمودينــاميكى، الــديناميكا الحراريــه للــنظم المتفاعلــه، اساســيات الــديناميكا المحاليــ
  .الحراريه االحصائيه

  اساسيات االحتراق ٦١٣مكق 
اللهـــب : لكـــل مـــن) شـــامال النمـــاذج الرياضـــية(مراجعـــة ســـريعة للكيميـــاء الحراريـــة، التركيـــب الكيميـــائى والـــديناميكى 

الرقـائقى ســابق الخلــط، واللهــب االنتشـارى، واللهــب ســابق الخلــط جزئيــا؛ اللهـب المضــطرب ســابق الخلــط؛ االحتــراق 
يـة اللهـب وتثبيـت اللهـب؛ االشـتعال واالنطفـاء وعـدم فى اللهب االنتشـارى؛ االحتـراق أحـادى وثنـائى الطـور، ديناميك

  flame spectroscopyاستقرار اللهب، طرق القياس والتشخيص الحديثة؛ التحليل الطيفى للهب 
  نظرية محركات االحتراق الترددية ٦١٥مكق 

الحـق اإللكترونـى  نظـم –عمليـات إدخـال الشـحنة ولفـظ العـادم  –نظم اإلدارة اإللكترونية لمحركات البنـزين والـديزل 
نظـم الحقـن الحديثـة فـى محركـات  –) الحقن فـى مجمـع الشـحن والحقـن المباشـر فـى المحـرك(فى محركات البنزين 

طــرق القيــاس والتشــخيص فــى  –خصــائص االنبعاثــات مــن محركــات البنــزين والــديزل وطــرق الحــد منهــا  –الــديزل 
  نزين والديزلمختارات من التطورات الحديثة فى محركات الب –المحركات 

  نظريات التزييت ٦١٦مكق 
اساسيات التزييت ومعادلـه رينولـدز وشـروطها الحديـة، حـل معادلـة رينولـدز جبريـا فـى حـاالت خاصـة، حـل معادلـة 

  . فى حالة المحامل المحورية وحالة المحامل الجبرية، المحامل الهيدروستاتيكية رينولدز عدديا
  اساسيات تلوث الهواء ٦١٧مكق 

هـم مصـادر تلـوث الهـواء، طـرق الـتحكم انبعـاث أهم الملوثات وتأثيرها، المواصفات القياسية للهـواء النقـى، أمقدمة، 
  .الملوثات، طرق رصد الملوثات 

  الحرائق واالنفجارات ٦١٨مكق 
ديناميكـــا الحريـــق، معـــدات الوقايـــة مـــن الحريـــق،  ،اســـتراتيجيه الوقايـــة مـــن الحريـــق ،اساســـيات وخصـــائص الحرائـــق

  .انفجارات االوعية المغلقة والشبه مغلقه، الموجات االنفجارية، وسائل السالمة من االنفجارات
  الطرق الحسابية فى االحتراق ٦١٩مكق 

ددة المكونات، النماذج المعادالت الحاكمة للنظم المتفاعلة متع ،وكيناتيكا االحتراق مراجعة الثرموديناميكا الكيميائية
نمذجـة  ،النمذجة الرياضية للسريان المتفاعل، طريقة الفروق المحددة، نمذجه اللهـب االنتشـارى ،المبسطه لالحتراق

  .تطبيقات عملية لمحاكاة الحوارق ،اللهب سابق الخلط، الطرق الحسابية للسريان ثنائى الطور المتفاعل
  التذرير والرذاذ ٦٢٠مكق 

التــذرير؛ خصــائص الــرذاذ؛ حاقنــات الوقــود؛ ديناميكيــة القطيــرات؛ التبخيــر واالحتــراق لقطيــرة واحــدة؛  آليــات عمليــات
  .الرذاذ؛ أمثلة عملية ودراسات حالة) نمذجة(ديناميكية الرذاذ؛ تبخر واحتراق الرذاذ؛ محاكاة 

  انتقال الحراره المتقدمه ٦٢١مكق 
ة للطبقـــة الجداريـــة ؛ المعـــادالت التكامليـــة للطبقـــة الجداريـــة ؛ ؛ المعـــادالت التفاضـــلي مقدمـــة؛ المعـــادالت الحاكمـــة

السريان الرقائقى الداخلي ؛ السريان الرقائقى الخارجى؛ السريان المضطرب الداخلي؛ السريان المضطرب الخارجى 
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حر فـى ؛ تأثير تغير خصائص السوائل مع درجة الحرارة؛ نقل الحرارة في السريان عالي السرعة؛ الحمل الحرارى ال
موضـوعات متقدمـة؛  الطبقة الجدارية؛ انتقال الكتلة بالحمل؛ موضوعات فـى التوصـيل الحـرارى واإلشـعاع الحـرارى؛

  .في التطبيقات الحرارية  استخدام أجهزة الكمبيوتر وديناميكا الموائع الحسابية
  الحمل الحرارى ٦٢٢مكق 

التحليليه لحساب انتقال الحراره، المعادالت الحاكمه لحفظ الكتله وكميـة معامل انتقال الحراره، التحليل الالبعدى، الطرق 
  .ه والطاقه، السريان وانتقال الحراره فى االنابيب ومجارى الهواء، التبريد الطبقى، السريان فى النافوره الحره كالحر 

  التوصيل الحرارى ٦٢٣مكق 
واحـــد فـــى حالـــة توليـــد داخلـــى وبدونـــه، البعـــد ال ورى ذمقدمـــه، المعادلـــة العامـــه للتوصـــيل الحـــرارى، التوصـــيل الحـــرا

مسـتقير باسـتعمال  ثالثه ابعاد، الطرق العدديه، التوصيل الحرارى الغيـرالبعدين و ال يالزعانف، التوصيل الحرارى ذ
  . معادالت البالس

  )١(االشعاع الحرارى  ٦٢٤مكق 
 ،االشــعاع مــن االجســام الحقيقيــه والشــفافه ،خــواص االســطح المتعلقــه باالشــعاع ،اساســيات، االجســام تامــه الســواد

  .اءدتبادل االشعاع فى االشكال البسيطه، معامل الوضع النسبى، تبادل االشعاع فى الحاويات السو 
  )٢(االشعاع الحرارى  ٦٢٥مكق 

 االشعاع فى الغـازات وفـى المـواد الماصـه والمشـعه والمبعثـره، طـرق تحديـد معامـل الوضـع النسـبى، تبـادل االشـعاع
  اء، طريقه مونت كارلودفى الحاويات غير السو 

  الطاقه الشمسيه وتجميعها وتخزينها ٦٢٦مكق 
مقدمــه، هندســة الزوايــا الشمســيه، االشــعاع الشمســى خــارج االرض وعلــى ســطحها، طبيعتــه، كمياتــه، طــرق قياســه، 

الطاقــه الشمســيه،  تجميــع مــرور االشــعه الشمســيه خــالل االوســاط المنفــذه، خصــائص االســطح، حســابات االظــالل،
  .المجمعات المستويه، المجمعات المركزه، تخزين الطاقه الشمسيه

  استخدامات الطاقه الشمسيه ٦٢٧مكق 
تقســـيم التطبيقـــات تبعـــا لمســـتوى درجـــات الحـــراره، تســـخين الموائـــع، تدفئـــة المبـــانى، التبريـــد، تكييـــف الهـــواء، الـــنظم 

  .لية المياه، ضخ المياه، توليد القوى، اقتصاديات النظم الشمسيهااليجابيه ، النظم السلبيه، تجفيف المنتجات، تح
  محطات القوى ٦٢٨مكق 

انتاج واستهالك الطاقه، انواع محطات القـوى، محطـات القـوى البخاريـه، محطـات القـوى الغازيـه، محطـات الـديزل، 
  .البيئهمحطات القوى وتلوث  ،محطات القوى بدائره مركبه، التوليد المشترك، محطات القوى النوويه، تخزين الطاقه

  التبريد ٦٢٩مكق 
التبريــد الحــرارى  ،موالفــة مكونــات الــدائرة، التبريــد باالمتصــاص ،مكونــات نظــم التبريــد بضــغط البخــار، االنــواع ، االداء

 .اسالة الغازات، التصميم االمثل لنظم التبريد، ترشيد الطاقة فى نظم التبريد، انواع وسائط التبريد ومقارنتها ،الكهربى
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  الهندسه النووية ٦٣٠مكق 
الوقايــة  ،حســاب قلــب المفاعــل ،االشــعاعات النوويــة ،االنشــطار النــووى ،مبــادى الفيزيــاء النوويــة وفيزيــاء المفــاعالت

دورة النيوترونـــات والـــتحكم فـــى المفـــاعالت، محطـــات القـــوى النوويـــة، امـــان المفـــاعالت، مـــن االشـــعاعات النوويـــة، 
  . اختيار مواقع المحطات النووية

  تخزين واسترجاع الطاقة ٦٣١مكق 
صور الطاقة، الحاجة الـى تخـزين الطاقـة، تحديـد سـعة التخـزين، حصـر طـرق تخـزين الطاقـة، التخـزين الميكـانيكى 

واء المضـغوط، تخـزين الطاقـة الحراريـة، تخـزين الحـرارة المحسوسـة، التخـزين فـى السـوائل، للطاقة، ضخ الميـاه، الهـ
التخزين فى المواد الصلبة، التخـزين فـى مـواد تغيـر الطـور، المبـادالت الحراريـة لتخـزين الطاقـه، تخـزين الطاقـه فـى 

  .نظم التبريد، تخزين الثلج، تخزين الماء المثلج، التخزين الكيميائى
  الطرق العدديه فى انتقال الحرارة ٦٣٢مكق 

مقدمــه، المعــادالت الحاكمـــه، انتقــال الحــرارة بالتوصـــيل فــى االبعـــاد المختلفــه، الحمــل واالنتشـــار، الطــرق المختلفـــه 
  للحلول العدديه، تطبيقات عامه 

  التصميم الحرارى للمنظومات األلكترونية ٦٣٣مكق 
 ليكترونيـــة، الـــدوائر والشـــبكات الحراريـــة،يف المنظومـــات االنتصـــ مقدمـــه، مراجعـــة لمبـــادىء انتقـــال الحـــرارة، طـــرق

  .التصميم للحاالت العابرة  ،المبادالت الحرارية، التبريد الجبرى بالهواء ،المقاومه الحرارية لألسطح المتالمسة
  السيكرومترى المتقدم وتطبيقاته ٦٣٤مكق 

فـرق االنثـالبى، غسـاالت الهـواء،  ،بـين الهـواء والمـاء السيكرومترى، الخـرائط، العمليـات، عمليـات الـتالمس المباشـر
  .ابراج التبريد، مزيالت الرطوبه بالرش، ملفات التبريد، ازالة الرطوبه بالمواد الماصه

  تحلية المياه المالحة ٦٣٥مكق 
البخـــر  –مرحلـــة واحـــدة : أساســـيات التبخيـــر و التحليـــة بالغشـــاءات، الطـــرق الحراريـــة –الميـــاه المالحـــة  صخصـــائ

ـــر المتعـــدد المراحـــل  –الوميضـــى المتعـــدد المراحـــل  ـــد و  –الترطيـــب و التكثيـــف  –ضـــغط البخـــار  –التقطي التجمي
ـــى، طـــر  –التناضـــح العكســـي : االذابـــة، التحليـــة باســـتخدام الغشـــاء ق التحليـــة فـــي محطـــات التوليـــد التحليـــل الكهرب

 .اقتصاديات طرق التحلية، التحلية باستخدام الطاقات الجديدة و المتجددة ،المشترك

  مبادئ الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيقاتها  ٦٣٦مكق 
رباء، توليد الكه: عرض ألساسيات وأهداف التقنيات المختلفة للطاقة المتجددة؛ التطبيقات المختلفة للطاقة المتجددة

ــــخ؛ الجوانــــب االقتصــــادية للطاقــــة الجديــــدة والمتجــــددة.. التســــخين، التبريــــد، التجفيــــف، تحليــــة الميــــاه  الجــــدوى : ال
  .االقتصادية، التمويل، والسياسات المحفزة لتبنى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذها

  المتقدمة ديناميات الموائع الحسابية ٦٣٧مكق 
ـــر مراجعـــة للمعـــادالت ال حاكمـــة للســـريان؛ المعـــادالت الحاكمـــة فـــى اإلحـــداثيات المتعامـــدة واإلحـــداثيات العامـــة غي

؛ خوارزميــات الحــل discretizationالمتعامــدة ؛ االقتــران بــين الضــغط والســرعة؛ طريقــة الحجــوم المحــدودة للتفريــد 
طريقــة ســتون الضــمنية،  ، line iteration methodsالتكــرار الخطــى(والطــرق التكراريــة لحــل معــادالت التفريــد 
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٢٢٠  هندسة القوى امليكانيكيةقسم 

؛ discretization errors؛ أخطـاء التفريـد   conjugate gradient methods اتجاهـات الميـل المترافقـةطـرق 
  ؛ أمثلة وتطبيقات عمليةvalidation and verificationمعايير تقارب الحل، الصدق والتحقق 

  انتقال الحرارة بالغليان و السريان ثنائى الطور ٦٣٨مكق 
نتقــال الحــرارة فــي الغليــان البركــى، امقدمــة، الغليــان البركــى بمــا فــي ذلــك آليــات التنــوي، هيــدروديناميكا عمليــة الغليــان و 

هيــدروديناميكا أنمــاط الســريان ثنــائى الطــور، نســبة الفراغــات ونســب االنــزالق، وفقــد الضــغط فــى الســريان ثنــائى الطــور 
ان، التبخر فى الحمل الحراري القسري والغليـان الغشـائى وانتقـال الحـرارة فـي ،الغليان مع المتدفق  شامال ذلك بداية الغلي

 .المنطقة قليلة السائل، ازمة الغليان المتدفق، موضوعات متقدمة والتطورات األخيرة

  )١(-موضوعات خاصة مختارة ٦٤١مكق 
  مقرر خاص يتم دراسته خالل فصل دراسي واحد

  )٢(-موضوعات خاصة مختارة ٦٤٢مكق 
  ر خاص يتم دراسته خالل فصل دراسي واحدمقر 

 رسالة الماجستير) مقرر إجباري( ٦٩٩مكق 

بحـد أدنـى فصـلين دراسـيين أساسـيين (ساعة معتمـدة  ١٨وتعادل في مجملها  )M.Sc. Thesis( رسالة الماجستير
ســاعة  ١.٥فصــل دراســي أي  ١٢ســنوات بعــد الســنة األولــى بعــدد ٤ســاعات معتمــدة كــل فصــل وبحــد أقصــى ٩أي 

  مع مراعاة حاالت وفترات إيقاف القيد) معتمدة كل فصل بما في ذلك الفصل الدراسي الصيفي
  تقدمةرق القياس المط ١٤٧مكق 

الســلك الســاخن والليــزر دوبــالر : قياســات الســريان المضــطرب -مبــادئ الطــرق الرقميــة لمعالجــة إشــارات القيــاس 
-Phase، وكـــذلك قياســـات التـــذرير باســـتخدام األجهـــزة التـــى تعتمـــد علـــى إزاحـــة دوبـــالر  PIVوصـــورة الجســـيمات 

Shift Doppler Anemometry, PPDA إشــارات  وتطويــع شــامال األســاس العلمــى لكــل طريقــة، ومعالجــة
قيـاس درجـة  – computer-assisted DAQالقيـاس وتخـزين البيانـات باسـتخدام الطـرق الرقميـة والحاسـب اآللـى 

تطبيقـات عمليـة وتشـمل تصـميم  –التحليل اإلحصـائى للبيانـات  -طرق المعايرة  –الحرارة فى السريان المضطرب 
تبار لهـذه الطـرق، والخبـرات الالزمـة للقيـاس الـدقيق، وتحليـل النتـائج وتفسـيرها ، وتحليـل أخطـاء تصـميم أجهزة االخ

فى قياسات كل من السلك الساخن والليزر ودرجات الحـرارة فـى الحركـة  uncertaintyالتجارب، وحساب الاليقين 
  .االضطرابية

  )١(موضوعات متقدمة مختارة، ٧٤١مكق 
  دراسته خالل فصل دراسي واحد مقرر خاص متقدم يتم

  )٢(موضوعات متقدمة مختارة، ٧٤٢مكق 
  مقرر خاص متقدم يتم دراسته خالل فصل دراسي واحد

  رسالة الدكتوراه) مقرر إجباري( ٧٩٩مكق 
  
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٢١ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 
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  دبلومات الدراسات العليا 
  )مشتركة لجميع الدبلومات(التمهيدية المرحلة  - ١

ســاعة اختياريــة مــن  ٨+إجباريــة ســاعات  ٤(ســاعة  ١٢عــدد الســاعات المعتمــدة المطلوبــة للمرحلــة التمهيديــة هــو 
  طبقا لما يحدده مجلس القسم) القائمة

  

  للمرحلة التمهيدية المقررات اإلجبارية): ١٠٦(جدول 
  مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
 - ٢ استخدام الحاسبات فى النظم الهندسية   ٥٨١ ريض

 - ٢  اإلحصاء وتحليل البيانات   ٥٦٠تمج 

  
  للمرحلة التمهيدية المقررات اإلختيارية): ١٠٧(جدول 

 ساعة معتمدة من للمقررات االختيارية المطروحة ١٢يختار الطلب 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

  - ٢ التصميم بمساعدة الحاسب ٥١١تمج 
  - ٢ تربولوجيا هندسية ٥١٢تمج 
  - ٢  هندسة المواد واختيارها  ٥٢١تمج 
  - ٢  قياسات هندسية  ٥٢٢تمج 
  - ٢ بحوث عمليات صناعية ٥٣١تمج
  - ٢ تخطيط ومراقبة اإلنتاج ٥٣٢تمج 
  - ٢ منظومات التحكم الهيدروليكي و النيوماتيكى ٥٤١تمج 
  - ٢ االهتزازات الميكانيكية و تطبيقاتها ٥٤٢ تمج

  - ٢ تحليل االجهادات لألجسام المرنة ٥٥١تمج 
  - ٢ التجريبي والعددي لالجهاداتالتحليل  ٥٥٢تمج 

  
 المرحلة التخصصية لدبلومات الدراسات العليا –٢

 ٦ســـاعة تتكـــون مـــن  ١٨الـــدبلومات هـــو  علجميـــ لمرحلـــة التخصصـــيةإجمـــالي عـــدد الســـاعات المعتمـــدة المطلوبـــة ل
  ساعة معتمدة يقوم الطالب باختيارها من المقررات المطروحة ١٢و ) اجبارى(ساعات للمشروع 

  للمرحلة التخصصية المقررات اإلجبارية): ١٠٨(جدول 
  مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  - ٦  المشروع  ٥٨٠تمج 
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  قائمة مقررات المرحلة التخصصية
  دبلوم التصميم الميكانيكي): ١٠٩(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  التربولوجية تصميم العناصر  ٥١٣تمج 
  -  ٣  هندسة الصيانة  ٥١٤تمج 
  -  ٣  تحليل االنهيارات و تشخيص األعطال  ٥١٥تمج 
  -  ٣  نظم متابعة أداء الماكينات  ٥١٦تمج 
  -  ٣  التصميم األمثل للمكونات الميكانيكية  ٥١٧تمج 
  -  ٣  تصميم معدات اإلنتاج  ٥١٨تمج 
  -  ٣  االكواد التصميمية و تطبيقاتها  ٥١٩تمج 

  

  دبلوم هندسة اإلنتاج): ١١٠(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  هندسة السباكة   ٥٢٣تمج 
  -  ٣  هندسة اللحام  ٥٢٤تمج 
  -  ٣  القطع والتشغيل ةهندس  ٥٢٥تمج 
  -  ٣  هندسة التشكيل  ٥٢٦تمج 
  -  ٣  هندسة الضبعات والمرشدات  ٥٢٧تمج 
  -  ٣  الحاسب االلى التصنيع بمساعدة  ٥٢٨تمج 
  -  ٣  هندسة العدد  ٥٢٩تمج 

  

  دبلوم الهندسة الصناعية): ١١١(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  قياس وتحسين اإلنتاجية  ٥٣٣تمج 
  -  ٣   اقتصاد صناعي  ٥٣٤تمج 
  -  ٣  اإلدارة الصناعية  ٥٣٥تمج 
  -  ٣  إدارة المشروعات  ٥٣٦تمج 
  -  ٣  تحليل اإلمكانيات الصناعية  ٥٣٧تمج 
  -  ٣  دراسات جدوى اقتصادية و فنية  ٥٣٨تمج 
  -  ٣  توكيد الجودة و تطبيقاتها  ٥٣٩تمج 
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  دبلوم المنظومات الميكانيكية): ١١٢(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  التحكم فى قدرة الموائع  ٥٤٣تمج 
  -  ٣  التوقعية باستخدام االهتزازات الميكانيكيةالصيانة   ٥٤٤تمج 
  -  ٣  التحكم التلقائي و تطبيقاته  ٥٤٥تمج 
  -  ٣  مقدمة فى تكنولوجيا الروبوت   ٥٤٦تمج 
  -  ٣  نظرية اآلليات و تطبيقاتها  ٥٤٧تمج 
  -  ٣  مقدمة فى الميكاترونيك   ٥٤٨تمج 
  -  ٣  منظومات التحكم الرقمية  ٥٤٩تمج 

  

 تحليل االجهادات واالنهيارات الميكانيكية دبلوم): ١١٣(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  تحليل االجهادات لألجسام غير المرنة  ٥٥٣تمج 
  -  ٣  ميكانيكا البالستيك والمواد المركبة  ٥٥٤تمج 
  -  ٣  تحليل االجهادات بطريقة العناصر المحدودة  ٥٥٥تمج 
  -  ٣  الكالل فى المعدات الميكانيكيةتحليل   ٥٥٦تمج 
  -  ٣  تحليل الكسور واالنهيارات الميكانيكية  ٥٥٧تمج 

تحليـــل االجهـــادات فـــى أوعيـــة الضـــغط وشـــبكات   ٥٥٨تمج 
  األنابيب

٣  -  

  
  ماجستير العلوم في هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

   المقررات اإلجبارية): ١١٤(جدول 
 مقرر مؤهل الساعات المعتمدةعدد   اسم المقرر  الكود

    ٣  الكتابة الفنيةأسس   ٦٠٠ عام
 - ٣  التحليل االحصائى وتصميم التجارب ٦٦٠تمج

  - ٣طبيقات الحاسب فى التصميم الميكانيكي واإلنتاجت ٦٧٠تمج
  -  ١٨  رسالة الماجستير   ٦٩٩تمج

  )ساعة معتمدة ١٢(المقررات االختيارية 
  مقررات من مجموعتين تخصصتين مختلفين من الجدول المناظر للتخصصات يقوم الطالب باختيار أربع

    .لما يحدده مجلس القسم" أو ما يعادلها طبقا



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٢٥ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

  دكتوراه الفلسفة في هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج
 ٥ا مــا لــم يكــن قــد ســبق دراســتها خــالل مــأو مــا يعادله  ٦٦٠، ٦٧٠ يجــب علــى الطالــب دراســة مقــرري تمــج 

ويكـون  .من بين السـاعات المعتمـدة الالزمـة لمقـررات الـدكتوراه بميالدية سابقة على التسجيل وال تحسسنوات 
  .العامة بالالئحةبالقواعد   الواردة النجاح طبقا للشروط

 

   المقررات اإلجبارية): ١١٥(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

 - --   االمتحان الشامل    

  -  ٣٠ رسالة الدكتوراه  ٧٩٩تمج 
  

  )ساعة معتمدة ١٨(المقررات االختيارية 
لـم يسـبق دراسـتها فـي مرحلـة سـابقة مـن الجـدول المنـاظر )  سـاعة معتمـدة ١٢(يقوم الطالب باختيار أربـع مقـررات 

أالقسام األخرى طبقـًا لمـا يحـدده المشـرفون و يعتمـده مجلـس  نللتخصص أو التخصصات االخرى أو ما يعادلها م
  )ساعة معتمدة ٦(  ه موضوعات متقدمة فى مجال تخصص ينباالضافة الى مقرر  .القسم

 

  والدكتوراه  راالختيارية الخاصة بدرجتي الماجستي مقرراتال
  التصميم الميكانيكي مقررات): ١١٦(جدول 

 مقرر مؤهل المعتمدةعدد الساعات   اسم المقرر  الكود

  -  ٣  التصميم بمساعدة الحاسب  ٦١١تمج 
  -  ٣   تريبولوجيا  ٦١٢تمج 
  -  ٣  تصميم المنظومات الميكانيكية  ٦١٣تمج 
  -  ٣  التصميم األمثل  ٦١٤تمج 
  -  ٣  نمذجة األشكال الهندسية  ٦١٥تمج 
  -  ٣  في التصميم الميكانيكي وعات متقدمةموض  ٦١٩تمج 

 

 هندسة اإلنتاج والمواد مقررات): ١١٧(جدول 

 مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  هندسة المواد  ٦٢١تمج 
  -  ٣  المواد المركبة  ٦٢٢تمج 
  -  ٣  هندسة السباكة  ٦٢٣تمج 
  -  ٣  هندسة اللحام  ٦٢٤تمج 
  -  ٣  المعادنقطع هندسة   ٦٢٥تمج 
  -  ٣  يل المعادنكهندسة تش  ٦٢٦تمج 
  -  ٣  المرشدات والمثبتات هندسة  ٦٢٧تمج 
  -  ٣  هندسة العدد  ٦٢٨تمج 
  -  ٣  هندسة اإلنتاج والموادفي  وعات متقدمةموض  ٦٢٩تمج 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٢٦  هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

  الهندسة الصناعية مقررات): ١١٨(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  بحوث عمليات صناعية متقدمة  ٦٣١تمج 
  -  ٣  العمليات الصناعيةتخطيط ومراقبة   ٦٣٢تمج 
  -  ٣  نمذجة وتحليل المنظومات الصناعية  ٦٣٣تمج 
  -  ٣  اقتصاديات وتكاليف صناعية   ٦٣٤تمج 
  -  ٣  إدارة الجودة  ٦٣٥تمج 
  -  ٣  تقييم وتحسين أداء المنظومات الصناعية  ٦٣٦تمج 
  -  ٣  إدارة المشروعات الصناعية  ٦٣٧تمج 
  -  ٣  صناعية الهندسة ال في وعات متقدمةموض  ٦٣٩تمج 

  

 المنظوماتديناميكا  مقررات): ١١٩(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  منظومات التحكم الهيدروليكي والنيوماتيكي   ٦٤١تمج 
  -  ٣  االهتزازات الميكانيكية  ٦٤٢تمج 
  -  ٣  ديناميكا المنظومات   ٦٤٣تمج 
  -  ٣  التحليليةالديناميكا   ٦٤٤تمج 
  -  ٣  التحكم التلقائي وتطبيقاته  ٦٤٥تمج 
  -  ٣  هندسة الروبوتات  ٦٤٦تمج 
  -  ٣  ميكاترونيكال  ٦٤٧تمج 
  -  ٣  المنظوماتديناميكا  في وعات متقدمةموض  ٦٤٩تمج 

  

 ميكانيكا الجوامد مقررات): ١٢٠(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  المرونة التطبيقية   ٦٥١تمج 
  -  ٣  اللدونة التطبيقية  ٦٥٢تمج 
  -  ٣  جوامدميكانيكا ال  ٦٥٣تمج 
  -  ٣  ميكانيكا األجسام غير المرنة  ٦٥٤تمج 
  -  ٣  طريقة العناصر المحدودة  ٦٥٥تمج 
  -  ٣  ميكانيكا الكسر وتحليل االنهيارات  ٦٥٦تمج 
  -  ٣  ميكانيكا الجوامد في وعات متقدمةموض  ٦٥٩تمج 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٢٧ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

  المقررات محتوى
  

   بمساعدة الحاسبتصميم ال ١١٥تمج 
لملحومـــة واألعمـــدة واليايـــات والمســـننات والمحامـــل والقـــوابض اتصـــميم الوصـــــالت فـــى  اســـتخدام البـــرامج الجـــاهزة

  .الماكينات ءوالمكابح وأجـزا
  تربيولوجيا هندسية  ٢١٥تمج 

اومـــة للبـــرى، المـــواد االحتكاكيـــة ومــــواد المحامـــل، تكســـيات طبيعـــة المـــواد التربيولوجيـــة، المـــواد المركبـــة، المـــواد المق
االنسياب اللزج ومـواد التزليـق المكونـة لألغشـية،  األسطح ومعالجتها، مواد التزليق الجامدة، مواد التزليـق الحدودي،

  )زيوت المحركات، الزيوت الصناعية، زيوت قطع وتشكيل المعادن(الشحوم، إضافات الزيوت، تطبيقات 
    ةالتربولوجيعناصر تصميم ال ١٣٥تمج 

تطبيــق المعــايير التربيولوجيــة فــى تصــميم المحامـــل والتــروس ووســائل التـــدوير االحتكاكيــة والمكونــات  االحتكاكيــة، 
  موانع التسريب 

  هندسة الصيانة ٥١٤تمج
اإلتاحـة، أسـاليب سياسات الصيانة، التوزيعات االحتماليـة لألعطال، طـرق حسـاب المعوليـة، طـرق حسـاب  مقدمة،

  .تحسين المعولية واإلتاحية، أساليب فحص المعدات واألجزاء أساليب تصنيع وٕاصالح قطع الغيار
  األعطال   االنهيارات وتشخيصتحليل  ٥١٥تمج 

طرق تحليل األعطال، التقيـيم الالتـدميرى، شـجرة األعطـال،  أنمــاط االنهيار، تشخيص األعطال، أسباب األعطال،
  قبةوسائل المرا

  نظم متابعة أداء الماكينات  ٥١٦تمج 
تحليل بصمــة االهتزاز، الطرق الكيميائية التحليلية لعينات المزلقات وسوائل التبريد،  ،تقنيات مراقبـة حالـة الماكينات

  .نظم التشخيص القائمة على بيانات المراقبة مراقبة درجة الحرارة،
  يةالتصميم األمثل للمكونات الميكانيك ١٧٥تمج 

المفــاهيم والصــياغة والتعريــف، وضــع المســائل بصــورة ال بعديــة وتصــنيفها، مجــاالت التصــميم األمثــل، طـــرق الحــل 
األمثــل فــى بعــد واحــد وفــى المســائل المتعــددة األبعـــاد، الحلــول المثلــى المحــدودة، الطــرق المباشــرة وغيــر المباشــرة، 

  تطبيقات على المكونات الميكانيكية 
  ات اإلنتاجتصميم معد ١٨٥تمج 

 الهياكــــل والمنزلقــــات وصــــناديق تغييــــر ســــرعات القطــــع والتغذيــــة، تصميـــــم المرشــــدات: تصميـــــم ماكينــــات التشــــغيل
  تجهيزات الرفع ونظم النقل: المناولة المساحات الهندسية والمكونـات النمطية، تصميم معدات: والمثبتات

  كواد التصميمية وتطبيقاتها أل ا ٩٥١تمج 
كواد المجهزة من مختلف المنظمـات الدوليـة لتصميم األجزاء والمكونات الخاصة والماكينـات لضـمان األمـان فـى ألا



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٢٨  هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

اإلنتاج واألداء، أكواد التصميم ألوعية الضغط ووسائل التدوير بالتروس ومعدات نقل القدرة والخزانـات والمرشـحات 
  .وخطوط األنابيب وغيرها

  ارهاهندسة المواد واختب ٥٢١تمج 
المجهريــة للمــواد وعالقتهــا بمتانــة الكســـر، مبــادئ ميكانيكــا الكســر،  ةاختبــار المــواد عنـــد معــدل انفعــال عــالي، البنيــ

  .مقدمة للمواد المركبة واللدائن
  قياسات هندسية   ٢٥٢تمج 

 التـــردد، الضــغط، العــزم، القـــوة،:قيــاس كــل مــن والعــدادات،دوائــر مقــاييس الجهــد، قيــاس الــزمن  المعــايرة، الخطــأ،مصــادر 
 السطــح،تشـطيب  المسـاحة، الخطيـة،قيـاس اإلزاحـة  السـوائل،مسـتوى  القـدرة والكفــاءة وقيـاس اللزوجـة، االنسـياب، السـرعة،
  .االهتزازات الحرارة،درجة  اإلجهاد، االنفعال، الزاوية،قياس اإلزاحة  واالستواء،الزوايا 
  هندسة السباكة  ٣٥٢تمج 

  .تصميم قوالب السباكة والصهر وتجمد المعادن، الفحص وضبط الجودة كة،اأساليب السبطرق و 
  هندسة اللحام  ٤٥٢تمج 

لحاميـة المعـادن والسـبائك، عيـوب  عرض ألساليب وطرق اللحام، االنتقال الحراري أثناء اللحام، ميتالورجيـا اللحـام،
  .اللحامات، تقييم وصالت اللحام، الكودات والمواصفات

  هندسة القطع والتشغيل  ٥٢٥تمج 
عمليـــات التشــغيل، القطــع المتعامــد، القطــع المائــل، الــدينامومترات، االحتكــاك وحـــرارة  القطــع، التشــغيلية، تشــطيب 

  .السطح، اقتصاديات التشغيل والظروف المثلى للقطع
  هندسة التشكيل  ٥٢٦تمج 

شــمل الدراســة، التكنولوجيــا المســتخدمة والعوامــل المــؤثرة، قابليــة المعــادن للتشــكيل، دراســة عمليــات تشــكيل مختلفــة، ت
  .، هندسة العدد المستخدمة، العيوب فى المنتجات ووسائل التغلب عليهاالالزمةتقدير القوى 

  هندسة الضبعات والمرشدات  ٥٢٧تمج 
يــــة، تعريـــف المرشـــدات األبــــعاد وتفاوتاتهـــا، التفتـــيش، محــــددات القيـــاس وموادهـــا، محـــددات القيـــاس البيانيــــة والتلقائ

  .والرباطات، مرشدات الثقب، مثبتات التفريز، مثبتـات المخرطة والتجليخ
  التصنيع بمساعدة الحاسب اآللي ٢٨٥تمج 

نظــم  األوتوماتكيــة،نظــم المناولــة والتخــزين  الحاســب،تخطــيط العمليــات بمســاعدة  التصــنيع،مقدمــه، قواعــد بيانــات 
  .تطبيقات المرنة،منظومات التصنيع  األوتوماتكية،الفحص 

  هندسة العدد  ٢٩٥تمج 
، سن العـدد، تطبيقـات علـى مختلـف لعدد القطع العناصـر األساسية لعدد القطع وتوصيفها، عدد قطع الشكل، أسس التوليد

  .شريطعدد القطع، قوالب تخريم وقطع الخامـات، خلوص القـالب وتشكيلة، قوالب الثني والتشكيل، تخطيط خامة ال



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٢٩ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

  بحوث عمليات صناعية  ١٣٥تمج 
النمذجـــة الرياضــية وتطبيقاتهــا فــى الصناعـــة، نمــاذج تخصــيص المـــوارد، نمــاذج شــبكات النقــل، التدفـــق والمســارات، 

  .نمـاذج البـرمجة الرياضية، نماذج البرمجة غير الخطية، نماذج اتخاذ القرارات، دراسات حالة تطبيقية
  نتاجتخطيط ومراقبة اإل  ٢٥٣تمج 

مقدمة، أساليب التنبؤ، تخطيط العمليات، تخطيط االحتيــاجات مــن المــواد، تخطـيط االحتياجـات مـن الماكينـات، جدولـة 
ــة على اإلنتاج، تقييم    .، استخدام الحاسب فى تخطيط ومراقبة اإلنتاجاألداءالعمليات، الرقابة علــى المخزون، الرقابـ

  قياس وتحسين اإلنتاجية  ٣٣٥تمج 
ــــل، أســـاليب تحليـــل  المفاهيــــم األساســـية، وحـــدات قيـــاس اإلنتاجيـــة، قيـــاس اإلنتاجيـــة الكليـــة والجزئيـــة، إنتاجيـــة العمـ
اإلنتاجيــة، تصــميم مؤشــرات األداء، نمـــاذج وأســاليب تحســـين اإلنتاجيــة، المؤشــرات العالميــة المقارنــة فــى الصــناعة، 

  .دراسات حالة تطبيقية
  اقتصاد صناعي ٣٤٥تمج 

أنظمـــة التكـــاليف الصـــناعية، تحليـــل نقطـــة التعـــادل، تحليـــل القيمـــة الحاليـــة، المقارنـــــة بـــين البـــدائل، نمـــاذج  مقدمـــة،
  . التكاليف خفيضاإلحالل، نماذج اإلهالك، دراسات الجدوى االقتصادية، برامج ت

  اإلدارة الصناعية  ٥٣٥تمج 
تنظيم الصناعي القيادة، اتخاذ القرارات، المتابعة، مقدمـة فى علم اإلدارة، وظائف اإلدارة، أسس التخطيط، مبادئ ال

  .معايير تقييم األداء، اإلنتاجية، التخطيط التكنولوجي ونقل التكنولوجيا
  إدارة المشروعات  ٣٦٥تمج 

طـرق شـبكات األنشـطة، موازنـة الـزمن والتكلفـة للمشـروع، تخطـيط احتياجـات المشـروع، متابعـة التكلفـة  تحليل المشروعــات،
  .والزمن واألعمال التنفيذية، تصميم تقارير التخطيط والمتابعة لألعمال، استخدام حزم البرامج على الحاسب، دراسات حالة

  تحليل اإلمكانيات الصناعية ٧٣٥تمج 
ونمـاذج التخطـيط  بوالمساعــدة، أسـاليتحديـد االحتياجـات مـن الخـدمات الصناعيــة  الصـناعية،تخطيط اإلمكانيـات 

ـــيم  العـــام،اختبـــار الموقـــع  والمخـــازن،تخطـــيط المســـتودعات  المـــواد،نظـــم مناولـــة  صـــانع،للمالـــداخلي  أســـاليب التقي
  .فى تخطيط االمكانيات استخدام الحاسب والتحسين،

  سات جدوى اقتصادية وفنيةدرا ٣٨٥تمج 
ير احتياجـات مـوارد توصيف المنتج واستراتيجية اإلنتاج، تحليل هيكليـة المنـتج، تخطـيط العمليـات التكنولوجيـة، تقــد

اإلنتـاج، تخطــيط التوســعات، التوقيـع العــام للمصنـــع، تقديـــر التكــاليف االســتثمارية وتكـاليف التشــغيل، تحليــل القــوائم 
  .والتدفقات المالية، المؤشـــرات االقتصادية ومقارنة البدائل

  توكيد الجودة وتطبيقاتها  ٣٩٥تمج 
تحليــل واختيــار  الهندســية،جــودة التصــميمات  المــوردين،مراقبــة جـــودة  الجــودة،بــرامج مراجعــة  للمنتجــات،خطــط الجــودة 

  .مشروع بحثي تطبيقي هندسية،تطبيقات  الجودة،أساليب تحسين  ،دوائر الجودة الجودة،متابعة  الهندسية،التجاوزات 
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٢٣٠  هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

  منظومات التحكم الهيدروليكي والنيوماتيكى ٤١٥تمج 
،تحليـــل األداء  واختيـــار مكوناتهـــاتركيـــب الـــدوائر الهيدروليكيـــة ، المحركـــاتمقدمـــة، حســــاب األحمـــال المـــؤثرة علـــى 

تصــميم نظــم  االســتاتيكى للــدوائر الهيدروليكيــة، نظــم الــتحكم الهيدروليكيـــة  التناسبيـــة والمــؤازرة واختيــار مكوناتهــا،
  .التحكم النيوماتيكية واختيار مكوناتها تطبيقات عملية

  ية وتطبيقاتهااالهتزازات الميكانيك ٥٤٢تمج 
أتــزان  وتصــميمها،عـــوازل االهتــزازات  االهتـــزازات،عــزل وامتصــاص  االهتــزازات،المجســات وأجهــزة قيــاس  مقدمـــة،

  .أتزان األعضاء الدوارة المرنة الصلدة،األعضاء الدوارة 
  التحكم فى قدرة الموائع  ٥٤٣تمج 

موائــــع، المضــــخات الهيدروليكيــــــة والكباســــات، مقدمــــه، موائــــع نقــــل الطاقــــة، الــــنظم األساســــية للــــتحكم فــــى طاقــــة ال
المحركات الهيدروليكية النيوماتيكية، صمامات التحكـم فى الموائع وخواص أدائها االستاتيكية، مواسير وأنابيب نقـل 

  .مقدمه لتصميم الدوائر البسيطة الموائع،
  الصيانة التوقعية باستخدام االهتزازات الميكانيكية ٤٤٥تمج 

إعــداد برنــامج الصــيانة  ،تطبيــق نظــم الصــيانة التوقعيــة، اختيــار نظــام واســتراتيجية الصــيانة التوقعيــة مقدمــة، مزايــا
  .مراقبة الماكينات وتشخيص األعطال، التوقعية، مبادئ قياس االهتزازات الميكانيكية

  التحكم التلقائي وتطبيقاته  ٥٥٤تمج 
واالسـتجابة التردديــة، مواصفـــات نظــم الــتحكم، ضــبط المتحكمــات مقدمــة، نمذجـــة العمليــات باســتخدام االســتجابة الزمنيــة 

  .التقليدية، تأثير تعوق العملية على أداء نظـم التحكم، استخدام حزم برامج الحاسب فى تحليل وتصميم نظم التحكم
  كنولوجيا الروبوت فى تمقدمة  ٦٥٤تمج 

، نظـم الحركـة والقـدرة ، نظـم نقـلروبـوت، مكونـات التعريف الروبـوت وتطبيقاته، البناء العام لنظم الروبوت ووظيفته
اختيـــار الروبـــوت، مقدمـــة طـــرق ، نظـــم الـــتحكم وبرمجــــة الروبـــوت، مواصـــفات أداء الروبـــوت، والحساســـات القيـــاس

  .واستخدامات الحاسب لنمذجة نظام الروبوت
   نظرية اآلليات وتطبيقاتها  ٤٧٥تمج 

تطبيقـات فـى معـدات  آليــات القيـادة باالحتكـاك، التـروس والحـدبات، مقدمة، عناصر اآلليات، آليات الروافع، آليات
  .، تطبيقات على حزم البرامج والحاسبالمناولة، اتزان الماكينات الترددية والدوارة

  الميكاترونيك مقدمة فى  ٤٨٥تمج 
نظــم  الكهربائيـة،تهيئــة وتكييــف اإلشـارات  والضـغط،مقدمـة، عناصـر الحـس لإلزاحـة والســرعة والعجلـة والقـوة العـزم 

تحليـل الـنظم  ،(PLC)المشغالت الكهربائيــة الدقيقـة والحاسـب المنطقـي المبـرمج  القيادة،المشغالت ونظم  القياس،
  .تطبيقات عملية اإللكترونية،/ الميكانيكية 

  منظومات التحكم الرقمية ٤٩٥تمج 
هندســة  الرقميــة، مبــادئ تحويــل اإلشــارة، مقدمـــة، بنــاء نظــام الحاســب، الــنظم الخطيــة وأخــذ العينــات، نمذجــة الــنظم

  .تطبيقات البرمجة فى نظم التحكم الرقمية ونظم تشغيلها فى الوقت الحقيقي،
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٢٣١ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

  تحليل االجهادات لألجسام المرنة  ٥٥١تمج 
 المرنـة،عالقـات المــواد غيـر  المؤلفـة،المـواد  الخطيـة،شروط االتزان واالتساق عالقات المرونـة  االنفعال، اإلجهاد،

  .تطبيقات واألقراص،مسائل القضبان واألعتاب والقشور 
  التحليل التجريبي والعددي لالجهادات  ٥٥٢تمج 

العناصـر طبقـة الطرق المعملية لقياس االنفعاالت واالجهادات، نماذج االختبار والمحاكاة ،تحليل البيانات، مقدمـة ل
  .المستوية المحدودة، تطبيقات على عناصر القضبان واألعتاب واالجهادات

  تحليل االجهادات لألجسام غير المرنة   ٥٣٥تمج 
لدن، األحمال الحدية، السلوك المعتمــد علـــى الـزمن، /قواعد الخضوع والتشوه والتصلد، التحليل المرن اللدونةنظرية 

  .التزحف واالسترخاء، تحليـل الكالل، سلوك األجسام تحت األحمال الدورية، تطبيقات
  ميكانيكا البالستيك والمواد المركبة ٥٤٥تمج 

مـــــواد التلـــــدن الحـــــراري، مـــــواد التصـــــلد الحـــــراري، المـــــواد المطاطيـــــة الخـــــواص الفيزيائيـــــة  ،مقدمـــــه فـــــى البـــــوليمرات
والميكانيكيــة، تصميـــم المنتجــات المصــنوعة مــن البالســتيك، المــواد المؤلفــة مــواد النســيج األساســي ومــواد التســليح، 

التسليح باأللياف القصيرة والمستمرة، األلواح المصفحة، أوعية الضغط المسلحة باأللياف،  خواص الشدة والجساءة،
  .تطبيقات تكنولوجيا أخرى

  لعناصر المحدودة طريقة اتحليل االجهادات ب ٥٥٥تمج 
ــ أساســيات أســلوب العناصــر المحــدودة ، تطبيقــات علــى عناصــر القضــبان واألعتــاب واالجهــادات  ة،واالنفعــاالت المستويـ

  .عناصـــر األقراص والقشور، العناصر المجسمة، تطبيقات فى مجال المرونة باستخدام حزم البرامج الجاهزة
  تحليل الكالل فى المعدات الميكانيكية  ٥٦٥تمج 

، االجهـادات المركبـة، تـراكم التدهــور، الكــــالل مـنخفض الـدورات، تتصنيف انهيـارات الكـالل، الكـالل عـالي الـدورا
طــرق عـــد الــــدورات، نمــو الشــروخ، التصــميم اآلمــن ضـــد كســور الكــالل،  الحــراري، تحليــل دورات اإلجهــاد،الكــالل 

  .التـرابط بين الكـالل والتزحف، تطبيقات
  تحليل الكسور واالنهيارات الميكانيكية ٧٥٥تمج 

الشـروخ تصـنيف االنهيـارات، ، التصميم اآلمن ضد الكسر، نمـو اللدونةمبادئ ميكانيكا الكسر الخطية المرنة تأثير 
  .االنهيارات، حاالت مدروسة االنهيارات، معدات ميكانيكية يخطط التحكم ف

  تحليل االجهادات فى أوعية الضغط وشبكات األنابيب  ٥٨٥تمج
مقدمــة فــى تحليــل االجهــادات فــى األلــواح والقشــريات الدقيقــة ، حســاب االجهـــادات فــى أجــزاء أوعيــة الضــغط، تــأثير 

االنبعاج، األحمال المركزة، التزحف والكلــل، حسـاب االجهادات فـى اللحامـات، تطبيقـات : والظروف الخاصةاألحمال 
دور الحاســـب اآللـــي فـــى تصـــميم شـــبكات . المعـــايير المســـتخدمة فـــى تصـــميم شـــبكات األنابيـــب. مـــن االكـــواد القياســـية

  .صلة التجميعية لمجموعة أنابيباألنابيب المعقدة، تصميم الشبكات تحت ظروف تشغيل حرجة، تصميم الو 
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٢٣٢  هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

  اإلحصاء وتحليل البيانات ٥٦٠تمج 
التوزيعــات اإلحصــائية البيانــات، وتحليــل تمثيــل تطبيقــات اإلحصــاء فــى الهندســة، جمــع البيانــات والعينــات، أســاليب 

  .البسيطةاختبار الفرضيات  ،الخطىالنحدار وااالرتباط  ،للعينات، تقدير المدى والمتوسط لمعلمات العينة
  فى النظم الهندسيةحاسبات استخدام ال  ٨١٥ريض

تطبيقـات اسـتخدام الحاسـب االلـى ، لغـات الحاسـب االلـى المتقدمـة، نظم تشـغيل و اساسـيات علـوم الحاسـب االلـى 
  .الحاسب االلى فى حل مسائل النظم الهندسيةبيقات تط، فى حل مسائل القيمة الذاتية

  مشروع الدبلوم ٥٨٠تمج 
  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 

المتخفيـة،  الكتابـة التزويـر، اآلراء ، انتحـال العلمـى، السـلوك  :الفنيـة الكتابـة فـي األخالقيـة مقدمـة عـن االعتبـارات) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية الكتابة،  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب

كتابة  )د(أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(
عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملـة، أسـاليب التنـوع، االختصـار، حسـن اختيـار : الجمل الفعالة

 موضـوعات )و(،  ، أسـاليب تلخـيص المـادة العلمـي الملخـص المقدمـة، ، الخالصـة :الكتابـة أجـزاء) ه(الكلمـات، 

 اإلعـداد) ح(األسـلوب،  أخطـاء ) ز.(والجـداول والمرفقـات األشـكال المراجـع، المرفقـات، العنـاوين و كتابـة :متنوعـة

: قـاالت العلميـةعلـى أمثلـة مـن الم عمليـة تطبيقـات) ط( .المحتـوى وتنظـيم التـدوين أسـاليب التفـاكر،: والتخطـيط للكتابـة
  .العلمية والرسائل البحثية، المقاالت، المشروعات

  التصميم بمساعدة الحاسب   ٦١١تمج 
البـــرامج فـــى تصـــميم اســـتخدام حـــزم ، الميكـــانيكيأساســـيات طـــــرق التحليـــل العـــددي الخاصـــة والمالئمـــة للتصـــميم 

  .،تطبيقاتالهياكل ، اإلطارات، وصــالت اآلليات :المكونات والمنظومات الميكانـيكية
  تربيولوجيا  ٦١٢تمج 

ــــة األساســـية لالحتكـــاك،   ، آليـــات البـــــرى، نظريـــة التزليـــق، المحامـــل الهيدروديناميـــــة لألعمـــدة،ىظـــواهر البـــر النظريـ
  .ة ، تطبيقاتكيالمحامل الهيدروستات موانع التسريب، سوائل التزليق، ،)الدفعية(المحامل الوسادية المحورية 

  يم المنظومات الميكانيكية تصم ٦١٣تمج 
، التفصــــيلي، األولىعمليــــة التصــــميم،المدخل والخطــــوات، تحليــــل التصــــميم، مراحــــل التصــــميم، الــــواقعي، المبــــدئي،

  .اعتبارات االحتمالية اعتبارات التصميم المختلفة، المتطلبات الوظيفية والتشغيلية،
  التصميم األمثل ٦١٤تمج 

اســية، تجهيــز المســائل بصــــورة ال بعديــة وتصــنيفها، مجــاالت التصــميم األمثــل، المفــاهيم والصــياغة والتعــاريف األس
طـرق الحلول المثلى فى بعد واحـد وفـى المسـائل المتعـددة األبعـاد، الحلـول المثلـى المحــــدودة وتلـك غيـر المحـدودة، 

  .الطرق المباشرة وغير المباشـرة، تطبيقـات علـى المكونات الميكانيكية



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٣٣ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

  نمذجة األشكال الهندسية  ٦١٥تمج 
األجهــزة والبــرامج الخاصــة بالرســم بالحاســب اآللــي، تكــوين البــرامج ووظائفهــا، النمذجــه الهندســية، اإلطــار الســلكي، 

، االنتقال، التقييس، التدوير، االنحراف، التقريب واألبعاد، المنظور، الهندسيالنمذجة السطحية والجسمية، التحويل 
  .وى بيانات الرسم، التطبيق على البرامج المتاحةهيكلية، ومحتـ

  فى التصميم الميكانيكي  تقدمةم اتعو موض ٩٦١تمج 
  واختارهاهندسة المواد  ٦٢١تمج

 الــتحكم فــى الخــواص الميكانيكيــة للمــواد مــن خــالل التركيـــب الكيميــائي والبنيــة المجهريــة وكــذلك عمليــات اإلنتــاج،
  .المختلفة، ميكانيكا الكسر، اختيار المواد للتطبيقات الهندسية المختلفةخواص المواد الهندسية تحت األحمال 

  المواد المركبة  ٦٢٢تمج
طــرق االختبــارات المناســبة، تحليــل وتصــميم  المركبــة،توصــيف المــواد المركبــة واســتخداماتها، طــرق تصــنيع المــواد 

  .األجزاء المختلفة مع تطبيقاتها
  هندسة السباكة  ٦٢٣تمج

  .برامج الصهر والتحكم فى التجمد، تصميم المسبوكات وضبط الجودة ،اتكو مسبمتالورجيا ال
  هندسة اللحام  ٦٢٤تمج

 ،)األسـباب والعـالج(عيـوب اللحامـات  عرض ألساليب اللحام ومواد اللحام، االنتقال الحراري أثناء عمليـات اللحـام،
  .والجودة الشاملةالتخطيط لعمليات اللحام  تقييم جودة اللحام والتفتيش عليه،

  المعادن  هندسة قطع ٥٦٢ تمج
العـدد المركبـة، الحــرارة المتولـدة  وقيـاس  الكسـر،ميكانيكا تكــون الـرايش، التصـرف المـرن واللـدن، عمليـات التشغيل،

درجــات الحـــرارة، قيــاس قـــوى القطـــع، ظــواهر انتهــاء عمــر الحـــد القــاطع ،تقــدير تآكــل عــدد القطــع، الشــكل الهندســي 
  .للسطح، اقتصاديات التشغيل، طرق التشغيل غير التقليدية 

  تشكيل المعادنهندسة  ٦٢٦تمج
حلقة درس ألبحاث مختارة  مبادئ أساسية، طرق تحليل عمليات تشكيل المعادن، تطبيقات قابلية المعادن للتشكيل،

  .فى مجال تشكيل المعادن
  المرشدات والمثبتات  هندسة ٦٢٧تمج

دقـة التشــغيل  ،التفتـيش، تصـميم محـددات القيـاس، أسـس  تصـميم المرشـدات والمثبتـات هندسـية،أنظمـة التفاوتـات ال
  .باستخدام المرشدات والمثبتات، مثبتات التجليخ

  هندسة العدد  ٦٢٨تمج 
ســـن  توصــيف العــدد، تصــميم عــدد التشكيـــل، أســس توليــد األســطح، الشــكل الهندســي للعــدد، خامــات عــدد القطــع،
تصــميم قوالــب الثنــي  خلــوص قـــوالب الثقــب بالقـــص والقطــع، لــب الثقــب بــالقص وقطــع الخامــات،العــدد، تصــميم قوا

  .والتشكيل، تخطيط خامة الشريط ومدى االستفادة منها



 

  جامعة القاهرة
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٢٣٤  هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

   هندسة اإلنتاج والموادفى  تقدمةم اتعو موض ٢٩٦تمج 
  بحوث عمليات صناعية متقدمة  ٦٣١تمج

البرمجــة البارامتريـــة، البرمجـة الصـحيحة، البرمجـة الغيـر  هــداف،برمجــة األ البرمجــة الخطيـة، فـيمواضيع متقدمـة 
  . المشاكل متعددة األهـداف، تطبيقات صناعية خطية المقيدة وغير المقيدة،

  تخطيط ومراقبة العمليات الصناعية  ٦٣٢تمج
العمليـات، أسـس وضــع خطـط اإلنتـاج، تخطـيط االحتياجـات مـن المــوارد، جـدولــة  مقدمـة، أسس تخطيط العمليات،

  .تخطيط ومراقبة العمليات ياستخـدام الحاسب ف الرقابـة على اإلنتاج والعمليات، تقيـم ومتابعـة األداء،
  نمذجة وتحليل المنظومات الصناعية  ٦٣٣تمج

األســـاليب  البيانيـــة، بالصـــناعية، األســـاليتحليـــل أداء المنظومـــات  بالصـــناعية، أســـاليأســـس تصـــميم المنظومـــات 
  .حالة تالبدائل، دراساالتحليل اإلحصائي، معايير التقييم والمفاضلة بين  بالمحاكاة، أسالي ب، أساليالرياضية

  اقتصاديات وتكاليف صناعية  ٦٣٤تمج
 التكلفــة المعياريــة، تحليــل القيمــة الحاليــة، تحليــل نقطــة التعـــادل، أنظمــة التكــاليف الصــناعية، تكلفــة الوحــدة، مقدمــة،

  .برامج التطوير لتدنية التكاليف دراسات حالة معايير التكلفة لمتابعة األداء، ،المقارنة بين البدائل
  إدارة الجودة  ٦٣٥تمج

بـرامج  الجـودة، الجـودة توكيـدتخطـيط ورقابـة  الجـودة، مالجـودة، تنظـي ةالشـاملة، هندسـإدارة الجـودة  الجــودة،مفـاهيم 
  .معلومات الجودة مالجودة، نظتحسين 

  تقييم وتحسين أداء المنظومات الصناعية  ٦٣٦تمج
وتطبيــق  طاألداء، تخطــيأســاليب تحســين  األداء، ماألداء، تقيــيومؤشــرات قيــاس  بأساســية، أســاليتعريفــات ومفــاهيم 

  .معلومات تقييم األداء ماألداء، نظـبـرامج تحسين 
  إدارة المشروعات الصناعية  ٦٣٧تمج

 فللمشــروع، تـــوصياألشكـــال التنظيميــة  المشــروع الصــناعي، ةالصــناعي، بيئــوع حيــاة المشــر  ةأساســية، دور مفــاهيم 
ـــد هيكلتــه، أســاليب تخطــيط  إدارة  مالمشــروعات، نظــ ةوالتكــاليف، متابعــالــزمن  رالمشــروعات، تقــديالمشــروع وتحدي

  .المشروعات بالحاسب
   الهندسة الصناعيةفى  تقدمةم اتعو موض ٣٩٦تمج 
  منظومات التحكم الهيدروليكي والنيوماتيكى ١٦٤تمج

ــتحكم فــى قــدرة الموائــع، مكونــات المنظـــومات المضــخات، الصــمامات، االسطـــوانات : نظـــرية شاملـــة لمنظـــومات ال
نمذجـــة الديناميكيــة وتحليـــل منظومــات الــتحكم فــى قــدرة الموائــع، تــأثير خطــوط نقــل القــدرة، اختيــار الحجــم الــخ، ال...

  .ظومات الهيدروليكيـة والنيوماتية، تحليل وأداء دوائر المنطثيات المائعيةالمناسب للمن
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٢٣٥ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

  االهتزازات الميكانيكية  ٦٤٢تمج
مسائل القيمة الذاتية، أشكال الصيغ المختلفـة لالهتزازات الطبيعيــة االهتــزازات الميكانيكيـة، لمنظومـات البـاراميترات 

الطــرق  الطــرق التقريبيــة للتحليــل، األغلفــة، أطبــاق، تبــات، األجنحــة،اهتـــزازات المنظومــات المســتمرة، الع المجمعــة،
  .االهتزازات العشوائية استخـدام طريقـة العناصر المحدودة وحزم البرامج المتاحة، العدديـة،

  ديناميكا المنظومات  ٣٦٤تمج
ومـات الميكانيكيـة فـى المجـالين أداء المنظ نمذجة المنظومات الميكانيكية، مقـدمة لديناميكا المنظومـات الميكانيكية،
  .تطبيقات تحليل االستقرارية، الزمني والترددي وحزم البرامج المتاحة،

  الديناميكا التحليلية  ٤٦٤تمج
مراجعــة قـــوانين الــديناميكا، مبـــادئ هــاميلتون، معــادالت الجــرانج للحركــة، كيناماتيكــا األجســام الجاســئة، زوايــا أويلــر 

  .تطبيقات جسام المتماثلة محوريا، نظرية االستقرارية،لتمثيل الحركة، حـركة األ
  التحكم التلقائي وتطبيقاته  ٥٦٤تمج

التحويــل  تمثيـــل المنظومــات الخطيــة فــى فضــاء الحالــة ،مصــفوفات انتقــال الحالــة، اســتجابة المنظومـــات الخطيــة،
ــــل خصـــائص  خصـــائص المنظومـــة التحكميـــة والمراقبـــة واالســـتقرارية، المتماثـــل، المنظومـــة باســـتخدام التغذيـــة تعديـ
التصميــم باسـتخدام طريقـة الرتبـة الثانيـة الخطيـة، جهـاز مراقبـة الحالـة،  لجميـع الحـاالت ووضـع األقطـاب، المرتدة،

  .أجهزة المراقبة ذات الرتبـة المنخفضة، مصفاة كالمان
  هندسة الروبوتات ٦٤٦تمج

وبـوت، نمذجـة الروبــوت، األسـاليب الحسـابية وحـزم البـرامج تركيب الروبوت ودوره ومكوناته األساسية، حيز تشغيل الر 
  .المتاحة، تخطيط مسار حركة الروبوت وبرمجته والتحكم فيه، تحديد القيم العددية للعناصر الفيزيائية للروبوت

  الميكاترونيك ٧٦٤تمج 
وتكييــــف اإلشـــــارات  مقدمــــة، نمذجــــة وأداء عناصــــر الحــــس للمتغيــــرات الميكانيكيــــة والحراريــــة والكهربائيــــة، تهيئــــة
ـــــرمج ـــــي المب ـــــة، أداء نظـــــم القيـــــاس، نمذجـــــة وأداء المشـــــغالت، الحواســـــب المنطق ـــــل األداء )PLC(الكهربائي ، تحلي

  .االستاتيكى والديناميكي لنظم القيادة الدقيقة المتحكم فيها إلكترونيا وكهربائيا
   ديناميكا المنظوماتفى  تقدمةم اتعو موض ٤٩٦تمج 
  المرونة التطبيقية  ٦٥١تمج 

دالــة اإلجهــاد، تطبيقــات، الطــرق  حــاالت اإلجهــاد واالنفعــال، عالقــات المرونــة الحلــول الرياضــية لمســائل المرونــة،
  . المعملية لتحليل االجهادات، مبادئ الطرق العددية

  التطبيقية  اللدونة ٦٥٢تمج 
ـــه، قواعـــد الخضـــوع واالنســـياب والتصـــل د ،تحليـــل عمليـــات تشـــكيل المعـــادن، طـــرق الشـــغل أساســـيات نظريـــة اللدون

 ،البثـــق، ســحب األســـالك، الطـــرق المثــالي، الشـــريحة المنتظمــة، حـــدود األحمــال، تطبيقـــات علــى عمليـــات الدرفلــة،
  .تطبيقات فى مجال تشكيل األلواح
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٢٣٦  هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

  جوامدميكانيكا ال  ٦٥٣تمج 
عناصــر المحــدودة أساســيات نظريــة اللدونــه، حــاالت اإلجهــاد واالنفعــال، المرونــة الخطيــة، طــرق التحليــل، طريقــة ال

  .قواعد الخضوع والتشوه والتصلد، تطبيقات مختارة على السلوك المرن، لدن للهياكل واألجزاء الميكانيكية
  ميكانيكا األجسام غير المرنة ٦٥٤تمج 

المرنـة الخطيـة، : للمـواد حاالت اإلجهاد واالنفعال، طرق التحليل، المعادالت التكوينية مقدمة للتنسورات الكارتيزية،
اللدونه والتزجف، تطبيقات علـى الهياكـل واألجـزاء الميكانيكيـة . المرونة اللزجة غيـر الخطيـة المرنة اللزجة الخطية،

  .باستخدام المعادالت التكوينية المختلفة
  طريقة العناصر المحدودة  ٦٥٥تمج 

ـــابعناصـــر القضـــبان  أساســـيات أســـلوب العناصـــر المحـــدودة، عناصـــر األقـــراص والقشـــور،  ، المســـائل المســـتوية،واألعت
  .انتقال الحرارة العناصر المجسمة، تطبيقات فى مجاالت المرونة واللدونه التزحف، ميكانيكا الكسر، التحليل الديناميكي،

  ميكانيكا الكسر وتحليل االنهيارات ٦٥٦تمج 
لدنه، التصـميم اآلمــن ضـد الكسـور، نمـو الشـروخ،  -مبادئ ميكانيكا الكسر المرنة الخطية، ميكانيكا الكسر المرنة 

  .تصنيف االنهيارات، التقييم والتحكم فى االنهيارات، حاالت مدروسة وتطبيقات النهيار هياكل هندسية
  ميكانيكا الجوامدفى  تقدمةم اتعو موض ٥٩٦تمج 
  االحصائى وتصميم التجاربالتحليل  ٦٠٦تمج 

جمــع البيانــات والعينــات، التوزيعــات اإلحصــائية للعينــات، تحليــل العينــة الواحــدة، تقــدير المــدى والمتوســط لمعلمــات 
تحليـــل (تصـــميم التجـــارب لعامـــل واحـــد  ،الخطـــىالنحـــدار وااالرتبـــاط حتـــى عينتـــين، اختبـــار الفرضـــيات  ،العينـــات
  .، تصميم التجارب للعوامل المتعددة)التشتت
  تطبيقات الحاسب فى التصميم الميكانيكي واإلنتاج ٧٠٦تمج 

الطرق العددية للتفاضل والتكامل وحل المعادالت التفاضلية، طريقة الفـروق المحـدودة، طريقـة العناصـر المحـدودة، 
  حزم البرمجة، تطبيقات

  رسالة الماجستير ٦٩٩تمج 
  االمتحان الشامل ٧٠١تمج

  رسالة الدكتوراه ٧٩٩تمج 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٣٧ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم هندسة الطيران والفضاء



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٣٨  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  دبلوم الدراسات العليا
 رراتالمقساعة في  ١٨ساعة في مقررات الدراسة التمهيدية و ١٧( ساعة معتمدة ٣٥يجب أن يجتاز الطالب عدد 

  )دبلومةالتكميلية لل
 :عددًا من دبلومات الدراسات العليا علي النحو التاليويقدم القسم 

 دبلوم تصميم الطائرات -١

  دبلوم الدفع والصواريخ -٢
 دبلوم النقل الجوي -٣

  دبلوم التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها  - ٤
  )ساعة معتمدة ١٧(المقررات التمهيدية للدبلومة ): ١٢٢(جدول 

  المبينة بالجدول التالي )ساعة ١٧( الدراسة التمهيديةوتشترك هذه الدبلومات في محتويات 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  المقرر اسم  الكود

  -  ٢  رياضيات موضوعات متقدمة فى ال  ٦٩١ريض 
  - ٣  التحليل العددي المتقدم ٦٤١ريض 
  -  ٢  هندسة الطيران والفضاءالطرق الحسابية في   ٥٠١طير 
  -  ٢  هندسة الطيران والفضاء الطرق المعملية في  ٥٠٢طير 
  -  ٢  في هندسة الطيران والفضاء بحوث العمليات واإلدارة  ٥٠٣طير 
  -  ٢  ١مقرر اختياري   xx٥طير 
  -  ٢   ٢مقرر اختياري   xx٥طير 
  -  ٢  حلقة نقاش في موضوعات مختارة  ٥٩٨طير 

  

  ) ساعة معتمدة ١٨(المقررات التكميلية للدبلومة ): ١٢٣(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  المقرر اسم  الكود

  -  ٢  إختيارى فى تخصص الديناميكا الهوائية  مقرر  xx٥طير 
  -  ٢  إختيارى فى تخصص تحليل الهياكل  مقرر  xx٥طير 
 -  ٢  إختيارى فى تخصص الدفع مقرر  xx٥طير 

  -  ٢  إختيارى فى تخصص ميكانيكا الطيران والتحكم مقرر  xx٥طير 
  - ٢ × ٤  أربعة مقررات إختيارية   xx٥طير 
  -  ٤  المشروع  ٥٩٩طير 

، وعلي حسب التخصص الخاصة بكل دبلوم ٥٠٠ من قائمة المقرراتاألربعة ويختار الطالب المقررات االختيارية 
أن تضـــم مقـــررين فـــي التخصـــص ومقـــررين مـــن التخصصـــات األخـــرى ، وذلـــك بالتنســـيق مـــع المشـــرف األكـــاديمي 

  .القسم والكليةويوافق عليها مجلس 
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٣٩ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  المقررات االختيارية لدبلوم تصميم الطائرات-): ١٢٤(جدول 

عدد الساعات   اسم المقرر  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مقرر مؤهل  السنة

  - ٣٠  ٢  الديناميكا الهوائية للطائرات والصواريخ  ٥١٠طير
  - ٣٠  ٢  تحليل هياكل المركبات الطائرة  ٥٢٠طير

  - ٣٠  ٢  تحليل وتصميم هياكل الطائرات     ٥٢١طير 
 - ٣٠  ٢  هندسة صيانة المركبات الطائرة  ٥٢٢طير

  - ٣٠  ٢  ١-والتحكم ميكانيكا الطيران  ٥٣٠طير
  - ٣٠  ٢  ٢-ميكانيكا طيران والتحكم   ٥٣١طير
  - ٣٠  ٢  مكونات أنظمة الدفع  ٥٤١طير
  - ٣٠  ٢  أداء أنظمة الدفع  ٥٤٢طير

  

  المقررات االختيارية لدبلوم هندسة الدفع والصواريخ ): ١٢٥(جدول 

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مقرر مؤهل  السنة

  - ٣٠  ٢  الديناميكا الهوائية للطائرات والصواريخ  ٥١٠طير 
  - ٣٠  ٢  ديناميكا الغازات  ٥١١ طير

  - ٣٠  ٢  اآلالت الدوارة  ٥١٢طير 
  - ٣٠  ٢  المحركات والصواريختحليل هياكل   ٥٢٣ طير
 - ٣٠  ٢  ١-والتحكمميكانيكا الطيرا ن   ٥٣٠ طير

  - ٣٠  ٢  التحكم في نظم الدفع  ٥٤٠طير 
  - ٣٠  ٢  تكنولوجيا أنظمة الدفع  ٥٤٣طير 
  - ٣٠  ٢  تصميم المحركات النفاثة  ٥٤٤طير 
  - ٣٠  ٢  تصميم محركات الصواريخ  ٥٤٥طير

  - ٣٠  ٢  تطبيقات انتقال الحرارة  ٥٤٦طير 
  -  ٣٠  ٢  االحتراق في أنظمة الدفع  ٥٤٧ طير

  
  المقررات االختيارية لدبلوم هندسة النقل الجوي): ١٢٦(جدول 

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مقرر مؤهل  السنة

  - ٣٠  ٢  الديناميكا الهوائية للطائرات  ٥١٣طير
  - ٣٠  ٢  تحليل هياكل المركبات الطائرة  ٥٢٠ طير
  - ٣٠  ٢  هندسة صيانة المركبات الطائرة  ٥٢٢طير
  - ٣٠  ٢  ١-والتحكم ميكانيكا الطيران  ٥٣٠ طير



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٤٠  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  - ٣٠  ٢  أنظمة التحكم  ٥٣٢طير 
  - ٣٠  ٢  أداء المحركات والمركبات الطائرة  ٥٣٣طير 
  - ٣٠  ٢  أنظمة الدفع  ٥٤٨طير 
  - ٣٠  ٢  هندسة النقل الجوى  ٥٥٠طير
  - ٣٠  ٢  هندسة المطارات  ٥٥١طير 
  - ٣٠  ٢  مواصفات تصميم المركبات الطائرة والمحركات  ٥٥٢طير 

  

  المقررات االختيارية لدبلوم التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها
  مسار التطبيقات الفضائية )أ-١٢٧(جدول 

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مقرر مؤهل  السنة

  - ٣٠  ٢  فيزياء الغالف الجوي  ٥٦٠طير 
  - ٣٠  ٢  مقدمة لالستشعار من البعد  ٥٦١طير 
 - ٣٠  ٢  نظم مراقبة األرض واإلنذار المبكر للظواهر الطبيعية   ٥٦٢طير 

  - ٣٠  ٢  نظم المعلومات الجغرافية  ٥٦٣طير 
  - ٣٠  ٢  طرق معالجة المرئيات الفضائية  ٥٦٤طير 
  - ٣٠  ٢  النظم الفضائية لتحديد المواقع  ٥٦٥طير 
  - ٣٠  ٢  باستخدام المرئيات الفضائيةالمساحة والتخريط   ٥٦٦طير 
  - ٣٠  ٢  نظم اإلدارة باستخدام المرئيات الفضائية  ٥٦٧طير

  - ٣٠  ٢  التطبيقات الفضائية للتنبؤ الجوى وتغير المناخ  ٥٦٨طير 
  

  مسار التكنولوجيات الفضائية  )ب-١٢٧(جدول 

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مقرر مؤهل  السنة

  -  ٣٠  ٢  إقتصاديات النظم الفضائية   ٥٠٨ طير
  -  ٣٠  ٢  قوانين الفضاء والبيئة  ٥٠٩طير 
  - ٣٠  ٢  ١-فيزياء الفضاء وبيئة الفضاء الخارجي  ٥٧٠طير 
  - ٣٠  ٢  تصميم األقمار الصناعيةمقدمة ل  ٥٧١طير 
 - ٣٠  ٢  الفضائية التحكم فى المركبات نظم  ٥٧٢طير 

  - ٣٠  ٢  نظم الدفع الفضائى  ٥٧٣طير 
  - ٣٠  ٢  التصميم اإلنشائى للمركبات الفضائية  ٥٧٤طير 
  - ٣٠  ٢  ميكانيكا المدارات والمالحة الفضائية  ٥٧٥طير 
  - ٣٠  ٢  تصميم المستشعرات  ٥٧٦طير 

المركبــات  الــنظم األرضــية لرصــد وتشــغيل والــتحكم فــي  ٥٧٧طير 
 الفضائية

٣٠  ٢ -  

  - ٣٠  ٢  نظم إطالق المركبات الفضائية     ٥٧٨طير 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٤١ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 ماجستير العلوم في هندسة الطيران والفضاء
  

أسـس لمـادة  تاساع ٣+ ساعة في مقررات الدراسة التمهيدية ٢١(ساعة معتمدة  ٤٢يجب أن يجتاز الطالب عدد 
  )رسالة الماجستيرساعة في  ١٨والكتابة الفنية 

  

  رجة الماجستير د متطلبات): ١٢٨(جدول
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  المقرر اسم  الكود

  -  ٣  مقرر إختياري في الرياضيات الهندسية  xx٦طير  
 -  ٣  الكتابة الفنية أسس  ٦٠٠عام 

  ٣*  بية فى هندسة الطيران والفضاءطرق الحسا  ٦٠١ طير
  

-  
  -  الطرق المعملية فى هندسة الطيران والفضاء  ٦٠٢ طير

  -  ٥×٣  خمسة مقررات إختيارية xx٦طير  
  -  ١٨  الماجستيررسالة   ٦٩٩طير 

    ٤٢  إجمالى  
 

 الفنيــة ورســالة الماجســتير يختــارالكتابــة أســس مقــرر و  مقــرر اإلختيــاري فــي الرياضــيات الهندســيةباإلضــافة إلــى ال
الطرق المعملية فى هندسة الطيران أو  فى هندسة الطيران والفضاءإما الطرق الحسابية  *الطالب واحد من مقررين

  :مقررات إضافية موزعة كما يلى خمسةثم يستكمل عدد مقرراته ب والفضاء
يــتم إختيارهــا مــن جــدول )  مقــررات تخصــص أساســى( فــى تخصــص موضــوع الرســالة  أو أكثــر  مقــرريين إختيــاريين - ١

 .والكلية القسم مجلسعليه  ويوافقالمشرف األكاديمي  مع بالتنسيقو  ٦٠٠التخصص المناظر من قائمة المقررات 

يـتم )  مقررات تخصص فرعى (خارج تخصص موضوع الرسالة  ٦٠٠إختيارية إضافية من قائمة المقررات مقررات  - ٢
جامعــة القــاهرة  فــى - كليــة الهندســةتعطــى داخــل  ٦٠٠أو مــن مقــررات  بالتنســيق مــع المشــرف األكــاديميتحديــدها و 

يوافـق و ضاء هندسة الطيران والف األقسام األخرى وبحد أقصى مقرر واحد وتعطى األولوية للمقررات التى تدرس بقسم
 .عليها مجلس القسم والكلية

 
مقررات الديناميكا الهوائية): ١٢٩(جدول  

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  السنة

مقرر 
  مؤهل

  - ٣٠ ٣  ديناميكا هوائية متقدمة  ٦١٠طير 
  -  ٣٠  ٣  ديناميكا هوائية للسريان غير القابل لالنضغاط  ٦١١طير 
 - ٣٠ ٣  الطبقة الجدارية والتحكم واالضطراب  ٦١٢طير 

  - ٣٠ ٣  ديناميكا هوائية للسرعات فوق الصوتية  ٦١٣طير 
  - ٣٠ ٣  الطرق الحسابية فى الديناميكا الهوائية   ٦١٤طير 
  - ٣٠ ٣  الطرق المعملية فى الديناميكا الهوائية  ٦١٥طير 
  - ٣٠ ٣  الديناميكا الهوائية لآلالت الدوارة  ٦١٦طير 
  - ٣٠ ٣  التصميم االيروديناميكى للمركبات الطائرة    ٦١٧طير 
  - ٣٠ ٣  تصميم االيروديناميكى واألداء لتربينات الرياح  ٦١٨طير 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٤٢  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  - ٣٠ ٣  الديناميكا الهوائية للبيئة والتلوث   ٦١٩طير 
  -  ٣٠  ٣  الديناميكا الهوائية للمبانى واألنظمة العمرانية واآلثار   ٦٢٠طير 
  -  ٣٠  ٣  توليد الشبكات والعرض البيانى لحسابات الديناميكا الهوائية   ٦٢١طير 
  -  ٣٠  ٣  ادارة معلومات الديناميكا الهوائية   ٦٢٢طير 
  - ٣٠ ٣  الديناميكا الهوائية للطائرات المروحية  ٦٢٤طير
  -  ٣٠  ٣  الديناميكا الهوائية للطائرات متناهية الصغر  ٦٢٥طير

  -  ٣٠  ٣  الديناميكا الهوائيةموضوعات خاصة فى   ٦٢٦طير 
  -  ٣٠  ٣  فيزياء الغالف الجوي   ٦٢٧طير 

  

مقررات تحليل وتصميم الهياكل): ١٣٠(جدول  

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مقرر مؤهل  السنة

  - ٣٠ ٣  اتزان الهياكلو  استقرار  ٦٣٠طير
  - ٣٠ ٣  ديناميكا الهياكل  ٦٣١طير
 - ٣٠ ٣  األمثل للمنشآتالتصميم   ٦٣٢طير

  - ٣٠ ٣  تحليل وتصميم المواد المركبة  ٦٣٣طير
  - ٣٠ ٣  تصميم الهياكل باستخدام الحاسب  ٦٣٤طير
  - ٣٠ ٣  ميكانيكا الجوامد  ٦٣٥طير
  - ٣٠ ٣  ميكانيكا الكسر  ٦٣٦طير
  - ٣٠ ٣  طرق العناصر والشرائح المحدودة  ٦٣٧طير
  - ٣٠ ٣  اللدونة  ٦٣٨طير
  - ٣٠ ٣  ضد الزحف والكاللالتصميم   ٦٣٩طير
  - ٣٠ ٣  الطرق العددية في تحليل الهياكل  ٦٤٠طير
  - ٣٠ ٣  تحليل وتصميم هياكل الصواريخ  ٦٤١طير
  - ٣٠ ٣  نظرية األلواح والقشور  ٦٤٢طير
  - ٣٠ ٣  المرونة الهوائية  ٦٤٣طير
  - ٣٠ ٣  الطرق المعملية في التحليل اإلنشائي  ٦٤٤طير
  -  ٣٠  ٣  هياكل المركبات الطائرةموضوعات خاصة في   ٦٤٥طير
  - ٣٠ ٣ )١(بحوث العمليات   ٦٤٦طير
  - ٣٠ ٣  )٢(بحوث العمليات   ٦٤٧طير
  مقررات ميكانيكا الطيران والتحكم): ١٣١(جدول

  المقرر اسم  الكود
  عدد

الساعات 
  المعتمدة

ساعات 
  متحانا

أعمال 
  السنة

مقرر 
  مؤهل

  -  ٣٠  ٢  ٣  التحكم الحديث في النظم الطيرانية  ٦٥٠طير
  -  ٣٠  ٢ ٣  التحكم األمثل في المركبات   ٦٥١طير



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٤٣ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  -  ٣٠  شفوى  ٣  نظم التحكم في الصواريخ  ٦٥٢طير
  -  ٣٠  ٢  ٣  الروبوتيات  ٦٥٣طير
  -  ٣٠  ٢  ٣  األداء واالستقرار والتحكم في المركبات الطائرة  ٦٥٤طير
  -  ٣٠  ٢  ٣  تطبيقات التحكم الصناعي  ٦٥٥طير

  -  ٣٠  ٢ ٣  نظم التحكم الموائعية  ٦٥٦طير 
  -  ٣٠  ٢  ٣   موضوعات خاصة في التحكم الطيرانى  ٦٥٧ طير

  -  ٣٠ ٢ ٣  أنظمة التحكم المتكيفة  ٦٥٨طير 
  -  ٣٠ ٢ ٣  التوجيه  ٦٥٩طير 

التحليــــــــــــل والتصــــــــــــميم لألنظمــــــــــــة متعــــــــــــددة التغذيــــــــــــة   ٦٦٠طير 
  -  ٣٠ ٢ ٣  األسترجاعية

  -  ٣٠ ٢ ٣  التحكم والتقدير األستوكاستيكى  ٦٦١طير 
  -  ٥٠ ٢ ٣  التشويش والتنقية  ٦٦٢طير 
  -  ٣٠ ٢ ٣  أجهزة اإلستشعار للطائرات والمركبات الفضائية  ٦٦٣طير 
  -  ٣٠  ٢  ٣  ميكانيكا الطيران لطائرة مرنة  ٦٦٤طير 
  -  ٣٠  ٢  ٣  نظرية األنظمة الغير خطية  ٦٦٥طير 
  -  ٣٠  ٢  ٣  تطبيق نظم التوجيه  ٦٦٦طير 
  -  ٣٠ ٢ ٣  التحكم الذكى  ٦٦٧طير 
  -  ٣٠ ٢ ٣  التعرف والتقدير لنظم الطائرات  ٦٦٨طير 

  
  

  مقررات الدفع): ١٣٢(جدول
  مقرر مؤهل  أعمال السنة  عدد الساعاتالمعتمدة  المقرر اسم  الكود

    ٣٠  ٣  )١(اإلحتراق فى نظم الدفع   ٦٧٠طير 
    ٣٠  ٣  األالت الدواره  ٦٧١طير
   ٣٠ ٣  المحركات الصاروخية  ٦٧٢طير
    ٣٠  ٣  الطرق التجريبية فى أنظمة الدفع   ٦٧٣طير
   ٣٠ ٣  الطرق العددية فى أنظمة الدفع   ٦٧٤طير
   ٣٠ ٣ محركات  النفاثةال  ٦٧٥طير
   ٣٠ ٣ إنتقال حرارة متقدم  ٦٧٦رطي
    ٣٠  ٣  موضوعات خاصة فى الدفع   ٦٧٧طير

  

  مقررات النقل الجوى ): ١٣٣(جدول
  مقرر مؤهل  أعمال السنة  عدد الساعات المعتمدة  المقرر اسم  الكود

  - ٣٠  ٣  تحليل وتصميم النظم  ٦٨٠طير
  -  ٣٠  ٣  هندسة نظم المطارات  ٦٨١طير
 - ٣٠ ٣  هندسة النقل الجوى  ٦٨٢طير

  - ٣٠ ٣  نظم صيانة الطائرات  ٦٨٣طير



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٤٤  هندسة الطريان والفضاءقسم 

موضــوعات خاصــة فــي بحــوث العمليــات   ٦٨٤طير
  -  ٣٠  ٣  الطيرانية

  -  ٣٠  ٣  النقل الجوىموضوعات خاصة في   ٦٨٥طير
  مقررات تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها): ١٣٤(جدول

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مقرر مؤهل  السنة

  - ٣٠ ٣  النظم الجيروسكوبية  ٦٩٠طير 
 - ٣٠ ٣  نظم وأجهزة القياس في المركبات الطائرة  ٦٩١طير 

  - ٣٠ ٣  أنظمة المالحة  ٦٩٢طير 
  -  ٣٠  ٣  للتنبؤ الجوي وتغير المناخالتطبيقات الفضائية    ٦٩٣طير 

نظـــــــــم اإلدارة المـــــــــوارد المائيـــــــــة بإســـــــــتخدام المرئيـــــــــات   ٦٩٤طير 
  -  ٣٠  ٣  الفضائية

  -  ٣٠  ٣  نظم اإلدارة الزراعية بإستخدام المرئيات الفضائية  ٦٩٥طير 
  - ٣٠ ٣  المرئيات الفضائية في النظم العمرانية  ٦٩٦طير 

اإلستكشـــــــــافات التعدينيـــــــــة المرئيـــــــــات الفضـــــــــائية فـــــــــي   ٦٩٧طير 
  - ٣٠ ٣  والبترولية

  -  ٣٠  ٣  ٢-فيزياء الفضاء وبيئة الفضاء الخارجى  ٦٩٨طير 
  

هندسة الطيران والفضاءفي  دكتوراه الفلسفة   
 سـاعات ٩قصـىبحـد أ ٧٠٠و  ٦٠٠مسـتوى  نسـاعة مقـررات مـ ١٨(ساعة معتمدة ٤٨يجب أن يجتاز الطالب عدد 

إلمتحــان الشــامل للقبــول ا يجــب أن يجتــاز الطالــبكمــا  )رســالة الــدكتوراةفــي ســاعة  ٣٠+ ٦٠٠ى مســتو  مــن مقــررات
  .هللدكتورا
  هالدكتورامتطلبات درجة ): ١٣٥(جدول

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  المقرر اسم  الكود
  -  --  االمتحان الشامل للقبول للدكتوراة  
 xx٦طير 

 xx٧طير 
  - ٦×٣ مقرر اختياري 

  -  ٣٠  الدكتوراهرسالة  ٧٩٩طير
    ٤٨  إجمالى الساعات المعتمدة  

  

فــى أحــد أقســام كليــة مــن خــارج القســم  ٧٠٠مــن مقــررات مســتوى  اواحــد ا مقــرر أن يأخــذ   هويســمح لطالــب الــدكتورا
بالتنسـيق مـع وفـى جميـع األحـوال يـتم إختيـار المقـررات  في موضـوعات مرتبطـة بالرسـالة،جامعة القاهرة  -الهندسة

  .و لم تتم دراستها من قبل األكاديمي ويوافق عليها مجلسي القسم والكليةالمشرف 
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٤٥ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  مقررات دكتوراه الفلسفة في هندسة الطيران والفضاء
  مقررات الديناميكا الهوائية االختيارية): ١٣٦(جدول

  المقرر اسم  الكود
عدد 

الساعات 
  المعتمدة

ساعات 
أعمال   امتحان

  السنة
مقرر 
  مؤهل

  -  ٣٠  ٣  ٣  الحساب فائق األداء في هندسة الطيران تطبيقات  ٧١٠طير 
  -  ٣٠ ٣ ٣  االنسياب غير المستقر  ٧١١طير
  -  ٣٠ ٣ ٣  االنسياب وٕاتزان استقرار  ٧١٢طير 

  ٧١٣طير 
  الديناميكا الهوائية غير الخطية للسرعات حول وفرط

  -  ٣٠ ٣ ٣  صوتية 

  -  ٣٠ ٣ ٣  التصميم االيرودينامي للصواريخ والمقذوفات  ٧١٤طير 
  -  ٣٠  شفوى  ٣  التصميم االيرودينامي للمركبات  ٧١٥طير 
  -  ٣٠  ٣  ٣  الديناميكا الهوائية في الصناعة والنقل   ٧١٦طير 
  -  ٣٠  ٣  ٣  إدارة معلومات معامل الديناميكا الهوائية  ٧١٧طير 
  -  ٣٠  ٣  ٣  موضوعات خاصة فى الديناميكا الهوائية  ٧١٨طير 

  

مقررات تحليل الهياكل): ١٣٧(جدول  

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مقرر مؤهل  السنة

  -  ٣٠ ٣  التحليل النمطي للمنشآت  ٧٣٠طير 
  -  ٣٠  ٣  التصميم اإلحصائي للمنشآت  ٧٣١طير
 -  ٣٠ ٣  التصميم اإلعتمادي للمنشآت  ٧٣٢طير

  -  ٣٠  ٣  ديناميكا الهياكل الغير خطية  ٧٣٣طير
 -  ٣٠ ٣  معالجة إشارات تطبيقية  ٧٣٤طير

 -  ٣٠ ٣  المواد المركبة المتقدمة  ٧٣٥طير

  -  ٣٠ ٣  الصوتيات و المنشآت  ٧٣٦طير 
  -  ٣٠ ٣  معالجة اإلشارات الصوتية  ٧٣٧طير 
  -  ٣٠  ٣  موضوعات خاصة فى تحليل الهياكل  ٧٣٨طير
  مقررات ميكانيكا الطيران): ١٣٨(جدول

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مؤهلمقرر   السنة

  -  ٣٠ ٣  التحكم المتضابط والمتوافق ذاتيا  ٧٥٠طير 
  -  ٣٠  ٣  التعرف والتقدير والتحكم المتضابط  ٧٥١طير
 -  ٣٠ ٣  التحكم الجاسىء  ٧٥٢طير

  -  ٣٠  ٣  نظم التحكم غير الخطية  ٧٥٣طير



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٤٦  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  -  ٣٠  ٣  موضوعات خاصة فى ميكانيكا الطيران  ٧٥٤طير
  -  ٣٠ ٣  نظرية التحكم األمثل  ٧٥٥طير 
  -  ٥٠ ٣  ٢التشويش والتنقية   ٧٥٦ طير

  -  ٣٠ ٣  ميكانيكا الطيران لطائرة شديدة المرونة  ٧٥٧طير 
  -  ٣٠ ٣  ٢التحكم الذكى   ٧٥٨طير 
  -  ٣٠ ٣  ٢التوجيه   ٧٥٩طير 
  -  ٣٠  ٣  ٢تطبيق نظم التوجيه   ٧٦٠طير 
  -  ٣٠  ٣  ٢التعرف والتقدير لنظم الطائرات   ٧٦١طير 
  -  ٣٠ ٣  الطيران والفضاءتعظيم كفاءة نظم   ٧٦٢طير 

  

 مقررات الدفع): ١٣٩(جدول

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مقرر مؤهل  السنة

    ٣٠  ٣  ٢-االحتراق فى نظم الدفع  ٧٧٠طير
    ٣٠ ٣  المداخل واألبواق  ٧٧١طير
    ٣٠ ٣  المحاكاة والتحكم فى المحركات التوربينية الغازية  ٧٧٢طير
    ٣٠ ٣  دفع فضاء  ٧٧٣طير
    ٣٠  ٣  ٢-إنتقال حرارة متقدم  ٧٧٦ طير

    ٣٠  ٣  موضوعات خاصة فى الدفع   ٧٧٥طير 
  

  مقررات الفضاء): ١٤٠(جدول

عدد الساعات   المقرر اسم  الكود
  المعتمدة

أعمال 
  مقرر مؤهل  السنة

  -  ٣٠  ٣  النظم الجيروسكوبية  ٧٩٠طير 
 -  ٣٠ ٣  نظم وأجهزة القياس في المركبات الطائرة  ٧٩١طير 

  -  ٣٠ ٣  أنظمة المالحة  ٧٩٢طير 
  -  ٣٠  ٣  نظم مراقبة األرض واإلنذار المبكر للظواهر الطبيعية  ٧٩٣طير 
  -  ٣٠ ٣  تصميم المستشعرات  ٧٩٤طير 
  -  ٣٠ ٣  تصميم األقمار الصناعية  ٧٩٥طير 
  -  ٣٠  ٣  موضوعات خاصة فى هندسة الفضاء  ٧٩٦طير 
  -  ٣٠  ٣  ٣-فيزياء وبيئة الفضاء الخارجي  ٧٩٧طير 

 
 
 
 
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٤٧ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  المقررات محتوى
  ٥ xxعام 
  الطرق الحسابية فى هندسة الطيران والفضاء ١٥٠طير 

مراجعــة تقنيــات البرمجــة مــع التركيــز علــى تصــميم البــرامج وتطــوير الخوارزمــات والتحقــق مــن نتــائج البرمجيــات، 
الرقمـي، اسـتخدام الفـروق المحـدودة تقنيات إظهار البيانات، الجبر الخطى، مسألة القـيم الذاتيـة، التفاضـل والتكامـل 

والعناصـــر المحـــدودة فـــى الحـــل الرقمـــى للمعـــادالت التفاضـــلية العاديـــة والجزئيـــة، تطبيقـــات فـــي المنشـــآت الطيرانيـــة 
  والفضائية والديناميكا الهوائية وميكانيكا التحكم ونظم الطيران والفضاء

  الطرق المعملية في هندسة الطيران والفضاء٢٥٠طير 
قيـاس االنفعـال، قيـاس اإلزاحـات، معمليـة فـى قيـاس خـواص المنشـآت والـديناميكا الهوائيـة والـدفع والـتحكم، الطرق ال

االســتثارة الديناميــة، بحــث الــرنين، التحليــل النســقى، نظريــة النمــاذج، اختبــارات المرونــة الهوائيــة،أنواع أنفــاق الهــواء، 
ســرعات، ودرجــات الحــرارة، الكثافــة، الرطوبــة، تــدفق طــرق قيــاس الضــغط، ال، نظــم وأجهــزة القيــاس، طــرق المعــايرة

االنســياب، طــرق تصــميم التجــارب، قياســات القــوى والعــزوم، تصــحيح انحرافــات  إظهــارالهــواء، االضــطراب طــرق 
القيــاس فــي أنفــاق الهــواء، نظــم تســجيل البيانــات الحديثــة، وقيــاس زمــن االســتجابة، طــرق حيــازة البيانــات، معالجــة 

  .لخطأ في القياس وطرق تحليل األخطاء، الطرق اإلحصائية لتحليل البيانات المعمليةاإلشارات، مصادر ا
  فى هندسة الطيران والفضاء بحوث العمليات واالدارة ٣٥٠طير 

المحاكـــاة، البرمجـــة ، تخطـــيط المشـــروعات، نظريـــة القـــرارات، طـــوابير االنتظـــار، البرمجـــة الخطيـــة، تخطـــيط الـــنظم
  .يحة، مسائل النقل، مسائل التعيين، تحليل الشبكات، المسائل التعاقبيةالخطية، برمجة األعداد الصح

 والمركبات الفضائية ديناميكا الهوائية للطائراتمقدمة لل ٠٤٥طير 

منظومة الجسم الجناح ، األجسام الدورانية وجسم الطائرة، المقاطع القياسية ألجنحة الطائرات،المكونات اإليرودينامية للطائرة
  .برامج الحل الجاهزة ، سجالت البيانات اإليرودينامية، التفاضالت اإليرودينامية للطائرة، أسطح التحكم، للطائرةالذيل 
  تحليل هياكل المركبات الطائرةمقدمة ل ٠٥٥طير 

المــواد ، ثنــى القشــور، القشــور الغشــائية، تحليــل المنشــئات بالعناصــر المحــدودة، التشــوه بــااللتواء، التخلــف القصــى
  .ديناميكا الهياكل، كبةالمر 

  مقدمة لميكانيكا الطيران والتحكم ٠٦٥طير 
تطبيقـات ، تطبيقـات نظريـات الـتحكم العاديـة، المـؤثرات المحيطـة، استجابة المركبات الطائرة ألوامـر الـتحكم، مقدمة

اسـتخدامات ، خـواص دوائـر الـتحكم، المتحكمـات المتصـلة والمتقطعـة، الحساسـات بأنواعهـا.نظريات التحكم الحديثة
  .نظم المركبات الطائرة بأنواعها، المعالج المركزي في التحكم

  مقدمة ألنظمة الدفع ٠٧٥طير 
الـتحكم فـي ، ديناميكـا المحركـات، الداسـر ذو الخطـوة المتغيـرة، المحركـات التربينيـة المدسـرية، المحركات التربينيـة المروحيـة

  .التلوث، الضوضاء، مفاهيم الصيانة، مراقبة حالة المحرك، المحرك أنظمة، تأثير تركيبة المحرك علي األداء، المحركات
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٢٤٨  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  إقتصاديات النظم الفضائية ٠٨٥طير 
قتصاديات البحث والتطوير فى مجال الفضاء، حساب تكلفة تصميم وٕانتاج واختبار وٕاطالق ومتابعة وتشغيل قمر ا

تكلفــة تصــميم قمــر الصــناعى علــى الصــناعي، حســاب تكلفــة تصــميم قمــر الصــناعى علــى مســتوى الــنظم، حســاب 
  .التصميم اإلقتصادى األمثل لقمر صناعي. مستوى المكونات، أنواع وسائل اإلطالق وحساب تكلفة كل نوع

  قوانين الفضاء والبيئة ٠٩٥طير 
 .الحفاظ على البيئة من أثر التجارب الفضائية. معاهدات اإلستخدام السلمى للفضاء، قوانين استخدامات الفضاء

  ٥ xxناميكا الهوائية الدي
  الديناميكا الهوائية للطائرات و الصواريخ ١٠٥طير 

المراحـل ، المـراوح والضـواغط، المكونات االيروديناميـة لـآلالت الـدوارة، المكونات االيرودينامية للطائرات والصواريخ
منظومــة ، الــذيل للطــائرات منظومــة الجســم، الجنــاح،، االجســام الدورانيــة، مــداخل ومخــارج الهــواء، الــدوارة والثابتــة

  .برامج الحل الجاهزة، سجالت البيانات االيرودينامية، التفاضالت االيرودينامية، الجسم، الجناح،الذيل للصواريخ
  ديناميكا الغازات ١١٥طير 

 قواعـد التشــابه لسـريان الغـازات عاليــة، نظريـة األجســام النحيلـة، نظريـة اإلضــطرابات الصـغيرة، السـريان األحتكـاكي
، النظريـة الحركيـة للغـازات، تأثير الموصالت الحراريـة، تأثير اللزوجة، طريقة الخصائص، السريان العابر، السرعة

  .التصميم األمثل للمداخل والمنفثات، ديناميكا الغازات المخلخلة
  اآلالت الدوارة ١٢٥طير 

، الطبقـة المتاخمـة، ل وفـوق الصـوتيةالضواغط حو ، موائمة اآلالت متعددة المراحل، األداء تحت الصوتي لألرياش
  .ديناميكا التمور، آالت السريان الشعاعي، أسلوب السريان التفصيلي، التحليل ثالثي األبعاد

 الديناميكا الهوائية للطائرات ١٣٥طير 

ومـــة منظ، األجســام الدورانيــة وجســم الطــائرة، المقــاطع القياســية ألجنحـــة الطــائرات،المكونــات اإليروديناميــة للطــائرة
، ســجالت البيانــات اإليروديناميــة، التفاضــالت اإليروديناميــة للطــائرة، أســطح الــتحكم، الجســم الجنــاح الــذيل للطــائرة

  .برامج الحل الجاهزة 
  الطرق الحسابية فى الديناميكا الهوائية ١٤٥طير 

، حة والضـــمنيةطـــرق الصـــري، الصـــياغات المختلفـــة لمعـــادالت الحركـــة، مجـــال التطبيـــق، طريقـــة الفـــروق المحـــدودة
اســتعراض لشــبكات الحــل ، الحلــول المباشــرة والتكراريــة، التطبيقــات علــي نمــاذج المعــادالت، االتــزان الطــرق العدديــة

  .خصائص البرامج الجاهزة، وللطرق البيانية لفحص الحلول، المستخدمة
  xx٥  تحليل وتصميم هياكل الطيران 

  تحليل هياكل المركبات الطائرة ٢٠٥طير 
المــواد ، ثنــى القشــور، القشــور الغشــائية، تحليــل المنشــئات بالعناصــر المحــدودة، التشــوه بــااللتواء، القصــىالتخلــف 
  .ديناميكا الهياكل، المركبة
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٢٤٩ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  تحليل و تصميم المركبات الطائرة ٢١٥طير 
حــة موضــوعات متقدمــة فــي تصــميم االجن، تصــميم التزحــف، تصــميم الكــالل، التركيبــات البينيــة، نظريــات االنهيــار
 .نظم عضد الجناح، القشور المقواه ، االلواح المقواه، انهيار القشور، انهيار االلواح المنحنية، واجسام الطائرات

  هندسة صيانة المركبات الطائرة ٢٢٥طير 
 .التعاقبىالترتيب ، الجدولة، االعتمادية، التنظيم الهيكلى، االصالح والعمرة، قرارات التدقيق، قرارات االحالل، أساسيات

  ركات والصواريخحتحليل هياكل الم ٢٣٥طير 
، االجهـادات الحراريـة، المـواد المركبـة، انبعـاج القشـور، ثنـي القشـور، القشور الغشائية، التحليل بالعناصر المحدودة

  .ديناميكا الهياكل
  تصميم الطائرات ٤٢٥طير 

إنتــــاج ، التصــــميم التكــــاملي، الطــــائرات نظــــم، تصــــميم مكونــــات الطــــائرات، حــــاالت التحميــــل، الصــــالحية للطيــــران
  .حاالت دراسية، الطرق المعملية، الطائرات

  تصميم المركبات الطائرة ٢٥٥طير 
نظـــم المركبـــات ، تصـــميم مكونـــات الصـــواريخ، تصـــميم مكونـــات الطـــائرات، اوضـــاع التحميـــل، الصـــالحية للطيـــران

  . التصميم التكاملى، الطائرة
  )١(المرونة الهوائية  ٢٦٥طير 
، أحمـال األجنحـة المرنـة، الـديناميكا الهوائيـة المسـتقرة، إسـتاتيات هياكـل المركبـات الطـائرة، واهر المرونة الهوائيـةظ

  .إنعكاس التحكم، التباعد
  )٢(المرونة الهوائية  ٢٧٥طير 

لإلضـــطرابات اإلســـتجابة ، صـــدمة الهبـــوط، الـــديناميكا الهوائيـــة غيـــر المســـتقرة، ديناميـــات هياكـــل المركبـــات الطـــائرة
  .إخبارات المرونة الهوائية، الرفرفة، الجوية
  الطرق المعملية في تصميم الطائرات ٢٨٥طير 

  .إختبارات المرونة الهوائية، نظرية النماذج، التحليل النسقي، االختبارات الدينامية، قياس اإلزاحات، قياس اإلنفعال
  ٥ xxميكانيكا طيران وتحكم 

  ١-ميكانيكا الطيران ٣٠٥طير 
  .الحركة الجانبية، الحركة األمامية، المعادالت الحاكمة في المركبات الطائرة، االستقرار والتحكم الثابت، مقدمة
  ٢-ميكانيكا الطيران ٣١٥طير 
تطبيقـات ، تطبيقـات نظريـات الـتحكم العاديـة، المـؤثرات المحيطـة، استجابة المركبات الطائرة ألوامـر الـتحكم، مقدمة

  .حديثةنظريات التحكم ال
  أنظمة التحكم ٣٢٥طير 
خـواص دوائـر ، المتحكمات المتصـلة والمتقطعـة، الحساسات بأنواعها، تجهيز اإلشارات المتصلة والمتقطعة، مقدمة
  .نظم المركبات الطائرة بأنواعها، استخدامات المعالج المركزي في التحكم، التحكم
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٢٥٠  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  أداء المحركات والمركبات الطائرة٣٣٥طير 
آداء ، إسـتجابة المركبـات الطـائرة لمتغيـرات الجـو، الحركـة الجانبيـة واألماميـة، الحاكمة للمركبات الطـائرةالمعادالت 

، الخصـائص العامـة للمحركـات، تقـدير آداء المحركـات، اإلستقرار والتحكم فـي المركبـات الطـائرة، المركبات الطائرة
  ٥ xxدفع مركبات الطيران .مسار الغازتحليل ، العالقات بين بارامترات المحركات، تدهور المحركات

  التحكم في نظم الدفع ٤٠٥طير 
  .التصميم في مجال المتغيرات، التصميم التقليدي، تصميم المتحكمات، تحليل نظم الدفع، نمذجة ومحاكاة نظم الدفع

  مكونات أنظمة الدفع ٤١٥طير 
الداســـر ذو الخطـــوة  مكونـــات ،ومكوناتهـــا المدســـريالمحركـــات التربينيـــة ، ومكوناتهـــا المحركـــات التربينيـــة المروحيـــة

تأثير تركيبة المحرك علي . المحركات النفاثة أنواعها ومكوناتها. المحركات الصاروخية أنواعها ومكوناتها، المتغيرة
  .مفاهيم الصيانة، مراقبة حالة المحرك، األداء
  آداء انظمة الدفع ٤٢٥طير 

والمحركـات ، الداسـر ذو الخطـوة المتغيـرةة و المحركات التربينيـة المدسـريو  حيةالمحركات التربينية المرو مقاييس أداء 
مع سرعة المحرك ودرجـة حـرارة ورطوبـة وكثافـة الهـواء وارتفـاع الوسـط  األداءتغير . الصاروخية والمحركات النفاثة

  .مفاهيم الصيانة، مراقبة حالة المحرك، المحيط عن سطح البحر
  لدفعتكنولوجيا أنظمة ا ٤٣٥طير 

أنظمـة ، مراقبة حالة المحركات التشخيص، تحليل مسار الغاز، التنبؤ بالحالة، المحاكاة، مفـاهيم الصـيانة: الصيانة
أداء مكونـــات النظـــام، المحاكـــاة الديناميـــة للـــنظم، الحـــواس، تحـــري الخلـــل وٕاصـــالحه، أســـاليب االختيـــار، : المحـــرك

  .أساليب التصنيع 
  تصميم المحركات النفاثة ٤٤٥طير 

أداء ، التصــميم األمثــل، نمــاذج دورة الحيــاة، تقــدير أبعــاد الحــرك، تقــدير وزن المحــرك، تحليــل المهمــة، تحليــل القيــود
  .األداء العابر، المحرك رةتحديد قد، برامج المواءمة، االعتبارات الحاكمة، مكونات المحرك، الحيود
  تصميم محركات الصواريخ ٤٥٥طير 

تصـــميم ، اإلشـــعال، الشـــكل الهندســـي للشـــحنة، الباليســـتيات الداخليـــة، تحليـــل المهمـــة، تحليـــل المحـــرك الصـــاروخي
  .التحكم في متجه الدفع، استقرار االحتراق، انتقال الحرارة والتبريد، أنظمة التغذية، تصميم غرفة االحتراق، الحاقن

  تطبيقات انتقال الحرارة ٤٦٥ رطي
تبـادل الحـرارة فـي ، انتقـال الحـرارة االنتشـاري، التسـخين اإليرودينـامي، المسـتقرانتقـال الحـرارة غيـر ، انتقال الحرارة العابر

انتقال الحرارة في ، انتقال الحرارة إلي المركبات الطائرة، الطرق العددية والمعملية، انتقال الحرارة المنخفض الكثافة، البيئة
  .ركبات، غرف االحتراق، الفوهات، ريش اآلالت الدوارةالم: أنظمة التبريد، انتقال الحرارة في الصواريخ، اآلالت الدوارة

  اإلحتراق في أنظمة الدفع ٤٧٥ رطي
غـــرف اإلحتـــراق فـــي المحركـــات ، غـــرف اإلحتـــراق فـــي المحركـــات النفاثـــة، نظريـــة اإلحتـــراق، التحليـــل الـــديناميكي الحـــراري

  .الفاقد في غرف اإلحتراق، كات الصاروخيةغرف اإلحتراق في المحر ، غرف اإلحتراق النفاثة الضغاطية، التربينية الغازية
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٢٥١ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  أنظمة الدفع٤٨٥طير 
، ديناميكـــا المحركـــات، الداســـر ذو الخطـــوة المتغيـــرة، المحركـــات التربينيـــة المدســـرية، المحركـــات التربينيـــة المروحيـــة

، الصـيانة مفـاهيم، مراقبـة حالـة المحـرك، أنظمـة المحـرك، تأثير تركيبـة المحـرك علـي األداء، التحكم في المحركات
  .التلوث، الضوضاء

   ٥ xxالنقل الجوى   
  هندسة النقل الجوي ٥٠٥طير 

  .خدمات الطيران، أمان الطيران، القانون الجوي، إقتصاديات شركات الطيران، عمليات الطيران، تنظيم شركات الطيران
  هندسة المطارات ٥١٥طير 

ــــة طــــوابير االنتظــــار، التصــــميمبــــدائل ، المنظومــــات الفرعيــــة للمطــــارات، نظــــم المطــــارات التصــــميم األمثــــل ، نظري
  .اإلدارة والتحكم في أداء المطارات، نظرية التحكم، للمطارات

  مواصفات تصميم المركبات الطائرة والمحركات ٥٢٥طير 
طياف أ، الحاالت األرضية، مناورات اإلنعراج، مناورات العطوف، مناورات الترجح، الطيران المطرد، الصالحية للطيران

  .إختيار المحركات، مواصفات تصميم مكونات المحركات، مواصفات تصميم المحركات، األحمال
  ٥ xx  التطبيقات الفضائية 

  فيزياء الغالف الجوي ٦٠٥طير 
تطبيــق قــوانين الميكانيكــا والــديناميكا الحراريــة الكالســيكية علــى حركــة الموائــع والغــازات علــى ســطح األرض لدراســة 

لنظـــام الريـــاح والضـــغط والحـــرارة والرطوبـــة والـــدوائر الكهربيـــة والنظـــام المغناطيســـى ونظـــام الســـحاب الســـلوك العـــام 
والمطر فى الغالف الجوى والبيئة الفضـائية المجـاورة ولنظـام التيـارات المائيـة فـى المحيطـات، أثـر الريـاح الشمسـية 

 .ركبات الفضائيةوالرياح الكونية على البيئة األرضية، أثر البيئة الفضائية على الم

  مقدمة لإلستشعار من البعد ٦١٥طير 
مستشــعرات الضــغط والحــرارة والرطوبــة، مستشــعرات قيــاس اإلشــعاع والتلــوث، مستشــعرات قيــاس المســافة والســرعة 
والعجلــة، مستشــعرات التصــوير الضــوئى بــاألفالم والتصــوير الرقمــى ومسشــعرات المســح الحــرارى وتحــت الحــرارى، 

تصــحيح وتحليــل الصــور الجويــة والفضــائية، تطبيقــات الصــور الجويــة والصــور الفضــائية فــى أطيــاف التصــوير، 
 .الجيولوجيا وٕاستخدامات األراضى والتنمية ودراسة نمو وٕانحسار الشواطئ

  واإلنذار المبكر للظواهر الطبيعيةنظم مراقبة األرض ٥٦٢طير 
ســتخدام نظــم االستشــعار مــن البعــد فــى مراقبــة حركــة فيزيــاء المحيطــات والغــالف الجــوى وفيزيــاء القشــرة األرضــية، ا

  . األعاصير والسيول وتحركات القشرة، أنواع المستشعرات المستخدمة فى مراقبة الظواهر الطبيعية
  نظم المعلومات الجغرافية، ٥٦٣طير 

المؤسسى لتحقيق التكامل نظم الربط والتنسيق بين النطبيفات الجغرافية اإلستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات والهيكل 
والفاعلية فى نظم المعلومات الجغرافية، تطبيقات على البرامج التجارية فى نظـم المعلومـات الجغرافيـة فـى مجـاالت 

  التخطيط واإلدارة
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٢٥٢  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  طرق معالجة المرئيات الفضائية ٦٤٥طير 
. والحراريـة بـالظواهر الطبيعيـة والبيئيـةعالقة المدى المـوجى لألطيـاف الضـوئية . النمذجة الرقمية للصور الفضائية

فلترة الصور، أنواع فالتر الصور وٕاستخداماتها، تطبيقـات علـى إسـتخراج المعلومـات النباتيـة والحراريـة والبيئيـة مـن 
  المرئيات الفضائية

  النظم الفضائية لتحديد المواقع ٦٥٥طير 
ات األقمــار الصــناعية لغــرض تحديــد الموقــع علــى مجموعــ. الــنظم المســاحية لتحديــد الموقــع بالنســبة لنقطــة مرجعيــة

حســابات تحديــد الموقــع مــن بيانــات األقمــار الصــناعية ودقــة تحديــد . النظــام العــالمى لتحديــد الموقــع. ســطع األرض
الموقــع بإســتخدام النظــام العــالمى لتحديــد الموقــع والعوامــل المــؤثرة عليــة، إســتخدام نظــم تحديــد الموقــع فــى األعمــال 

  عمال التتبعالمساحية وأ
  المساحة والتخريط بإستخدام المرئيات الفضائية ٦٦٥طير 

مقدمة للمسـاحة الجويـة، الخـرائط المسـطحة والخـرائط الكونتوريـة، الصـور الفضـائية المسـطحة والمجسـمة، تصـحيح 
 الصــــور الجويــــة الفضــــائية باســــتخدام القياســــات الحقليــــة، تصــــحيح الصــــور الجويــــة الفضــــائية باســــتخدام البيانــــات

المالحية، إنتاج الخرائط الكونتورية المساحية من الصور الجوية والفضائية المجسمة باألساليب الضـوئية والرقميـة، 
  .تطبيقات على إنتاج الخرائط المساحية من الصور الجوية والفضائية بالوسائل الرقمية

  نظم اإلدارة باستخدام المرئيات الفضائيةا٦٧٥طير 
لصة مـن نظـم اإلستشـعار والتصـوير الفضـائى فـى نمذجـة التكامـل بـين جيولوجيـا وكيميـاء إستخدام البيانات المستخ

وبيولوجيــــا البيئــــة الحيويــــة، بحــــث تــــأثير التغيــــرات البيئيــــة علــــى النظــــام الحيــــوى، االســــتخدامات المثلــــى للشــــواطئ 
ع المحيطــات المفتوحــة، السياســات الفعالــة للتعامــل مــع المخــاطر الطبيعيــة، القواعــد الدوليــة للتعامــل مــ. واألراضــى

  .سياسات النفايات النووية، الممارسات المسئولة الستكشاف الفضاء
 التطبيقات الفضائية  للتنبؤ الجوي وتغير المناخ ٥٦٨طير 

المانســون، الطبقــة الجداريــة المداريــة، نظريــة إســتجابة . إتــزان الحمــل الحــرارى اإلشــعاعى، دوارنيــات هــادلى ووكــر
التقلبــات المناخيــة بــين الفصــول، . ى للتغيــرات المحليــة الشــاذة فــى درجــة حــرارة ســطح البحــرالغــالف الجــوى المــدار 

  .الموجات الغربية والزوابع المدارية. الموجات المدارية وتقلبات مناخ النينو الجنوبية
  ٥ xx  التقنيات الفضائية 

  ١-الخارجىفيزياء الفضاء وبيئة الفضاء  ٧٠٥طير 
البالزما و قوانين الميكانيكـا والـديناميكا الحراريـة الكالسـيكية علـى الريـاح الشمسـية والريـاح الكونيـة تطبيق قوانين حركة 

والطاقــة الشمســية المتجهــة نحــو ســطح األرض لدراســة توزيــع الطاقــة الحراريــة فــى البيئــة الفضــائية المجــاورة للغــالف 
نيـــة  وأثرهـــا علـــى المجـــال الكهربـــى والمغناطيســـى الجـــوى وكـــذلك الســـلوك العـــام لنظـــام الريـــاح الشمســـية والريـــاح الكو 

 .والحرارى لهذه البيئة الفضائية، كذلك دراسة أثر البيئة الفضائية على تصميم وٕاستخدام المركبات الفضائية

  قمار الصناعيةلتصميم األ مقدمة ٧١٥طير 
تصــــوير، مهــــام األقمــــار المقايســــة المبدئيــــة للــــنظم الفضــــائية لتحقيــــق مهمــــة فضــــائية محــــدد، نظــــم اإلستشــــعار وال

الصناعية، أنواع األقمار الصناعية، تحليل مهمة القمر الصناعى، مكونات األقمار الصـناعية، نظـم الحمـل المفيـد 
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٢٥٣ هندسة الطريان والفضاءقسم 

وتوليد الطاقة واإلستقبال وتشفير وتخزين وٕاسترجاع البيانات والـتحكم مـن بعـد فـى األقمـار الصـناعية، دورة تصـميم 
  .ئى، مواصفات النظام الفضائىوتنفيذ وٕاختبار وٕاطالق نظام فضا

  الفضائيةالتحكم فى المركبات نظم  ٧٢٥طير 
نظــــــم ومستشــــــعرات وميكانيرمــــــات ومحركــــــات الــــــتحكم والتوجيــــــه، المحركــــــات الكيميائيــــــة والميكانيكيــــــة والكهربيــــــة 

المركبة  والمغناطيسية، التحكم فى نظم إرسال وٕاستقبال وتشفير وتخزين وٕاسترجاع بيانات، التحكم فى سرعة ومدار
  .الفضائية، التحكم فى تشغيل الحمل المفيد للمركبة الفضائية

  الدفع الفضائىنظم  ٧٣٥طير 
البالزمـا و الـدفع ، النفاثـات الدقيقـة، الـدفع الكيمـائى النفـاث. صواريخ اإلطـالق ونفاثـات الـتحكم فـى السـرعة والمـدار

نمـاذج دورة ، حـركمتقـدير أبعـاد ال، تقدير وزن المحرك، تحليل المهمة، تحليل القيودو  مكونات المحرك. الكهربائى
  .أداء الحيود، التصميم األمثل، الحياة
  التصميم اإلنشائى للمركبات الفضائية٧٤٥طير 

للمركبــة الفضـائية، األحمــال العشـوائية عنــد اإلطـالق وٕانفصــال  التركيبــات البينيـة، تركيبـات هيكـل المركبــة الفضـائية
األحمال الحرارية أثنـاء اإلطـالق . ال اإلهتزازالعشوائى واألحمال الصوتية بعد اإلطالقإحم. مراحل صاوخ األطالق

هيكــــل موضــــوعات متقدمــــة فــــي تصــــميم ، تصــــميم التزحــــف، تصــــميم الكــــالل ،نظريــــات االنهيــــار .وفــــى المــــدار
 وميكانيزمات المركبات الفضائية

  ميكانيكا المدارات والمالحة الفضائية٧٥٥طير 
لمتجهــات فــى لحســاب حركــة إنتقــال ودوران الطــائرات والمركبــات الفضــائية، تطبيــق طــرق نيــوتن تطبيــق ميكانيكــا ا

والجرانج لتكوين معادالت حركة األجسام الطائرة، إستقرار األجسام الطائرة، تطبيق الطرق الرقمية لحساب ديناميكـا 
ادالت الحركـــة لدراســـة مســـارات طيـــران األجســـام الجاســـئة فـــى الغـــالف الجـــوى وفـــى البيئـــة الفضـــائية، إســـتخدام معـــ

  .األجسام الطائرة ودراسة التحكم فى هذه المسارات
  تصميم المستشعرات٧٦٥طير 

ـــة وتصـــميم مستشـــعرات الحـــرارة والســـرعة والضـــغط وشـــدة اإلشـــعاع الكـــونى والشمســـى، مستشـــعرات الوجهـــة،  نظري
  .المستشعر الشمسى والمستشعر القمرى والمستشعرات الجيروسكوبية، تطبيقات

  النظم األرضية لرصد وتشغيل والتحكم في المركبات الفضائية٧٧٥طير 
ميكانيكــا طيــران القمــر الصــناعى، وســائل الــتحكم الميكانيكيــة والكهربيــة والكيمائيــة فــى ســرعة ومــدار ووجهــة القمــر 

  .الصناعى، برامج التحكم من البعد فى أنظمة القمر، محطات التحكم األرضية
  نظم إطالق المركبات الفضائية ٧٨٥طير 

نظم الدفع الصاروخى بالوقود الصلب والوقود السائل لإلطالق وللتحكم، نظم الدفع الفضائى عالية الدقة مثل الدفع 
الكيمائى والـدفع الكهربـى بالبالزمـا والـدفع الكهروحـرارى والـدفع الكهروٕاسـتاتيكى والـدفع الكهرومغناطيسـى، الـدفاعات 

  دات األيونات ودفاع هال والنفاث الكهربى والدفاعات التصادميةالدقيقة مثل مول
  حلقة نقاش في موضوعات مختارة ٩٨٥طير 
  مشروع الدبلوم  ٩٩٥طير 
  إمتحان الدبلوم ٠٠٥طير 
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٢٥٤  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(

المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية الكتابة،  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب
كتابة  )د(أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(

عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، حسن اختيار : الجمل الفعالة
 :متنوعة موضوعات )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(الكلمات، 

: والتخطيط للكتابة اإلعداد) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات شكالاأل المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة
 المقاالت، المشروعات: على أمثلة من المقاالت العلمية عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،

  .العلمية والرسائل البحثية،
  والفضاءالطرق الحسابية في هندسة الطيران  ٦٠١طير 

.  أساسيات النماذج الرياضية شائعة اإلستخدام في بحوث الطيران والفضاء وطرق حلها في إطار منهجي موحد
يتم إختيار تطبيقات من تحليل الهياكل والديناميكا الهوائية وديناميكا األجسام الطائرة والتحكم والنظم الطيرانية 

البيانات وتدقيق النتائج والتأكد من صحتها واستخدام  ويتم التعرض لطرق فحص. ومعالجة الصور الفضائية
ويشكل التحليل الرقمي، والطرق العددية في الجبر الخطي وتجديد القيم والمتجهات . وسائل العرض البياني

الخاملة والحلول العددية للمعادالت التفاضلية العادية والجزئية بإستخدام طرق الفروق المحدودة والعناصر 
  .ألسس الرياضية المستخدمة في الحلالمحدودة ا

 الطرق المعملية فى هندسة الطيران و الفضاء ٦٠٢طير 

الطرق المعملية المتقدمة لقياس خواص الهياكل و الديناميكا الهوائية و الدفع و التحكم ، طرق الحل الخاصة 
ط ، اختبارات المرونة الهوائية ، أنواع باإلجهاد و اإلزاحة ، اإلستثارة الديناميكية ، ظاهرة الرنين ، التحليل المشرو 

األنفاق الهوائية ، نظم و أجهزة القياس ، طرق المعايرة ، قياس الضغط و السرعة و درجة الحرارة و الكثافة و 
نسبة الرطوبة و معدل سريان الهواء ، اكتساب و تسجيل البيانات ، زمن اإلستجابة ، معالجة اإلشارات ، مصادر 

  .ب ، تصحيح الخطأ فى التجارب ، تحليل الخطأ ، التحليل اإلحصائى للبياناتالخطأ فى التجار 
   6xxالديناميكا الهوائية 

  ديناميكة هوائية متقدمة  ١٠٦طير 
مراجعــة مبــادئ الــديناميكا الهوائيــة غيــر قابــل لالنضــغاط تــاثيرات اللزوجــة نظريــة مقــاطع االجنحــة الرقيقــة نظريـــة 

  .نظرية االجنحة المحدودة، تاثيرات التتداخل االيرودينامياالجسام الدورانية الرفيعة، 
  الطبقة الجدارية التحكم واالضطراب  ١٢٦طير 

توك، مفهـــوم الطبقـــة الجداريـــة فـــي االنســـياب الرقـــائقي الحلـــول المضـــبوطة، الحلـــول الرقميـــة ســـ معـــادالت نـــافيير،
ة، الطبقــة الجداريــة فــي االنســياب غيــر القابــل لمعــادالت الطبقــة الجداريــة، الطبقــة الجداريــة حــول االجســام الدورانيــ

لالنضــغاط، الطبقــة الجداريــة الحراريــة، االنتقــال الــى االنســياب االضــطرابي، مبــادئ االنســياب االضــطرابي، الطبقــة 
  الجدارية االنسياب االضطرابي في وجود وعدم وجود معدل لتغيير الضغط، التحكم في الطبقة الجدارية 
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٢٥٥ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  الهوائية للسرعات فوق الصوتية الديناميكا ١٣٦طير 
االنســياب الخطــي فــوق الصــوتي فــي بعــدين، الحلــول العامــة، مقــاطع االجنحــة فــوق الصــوتية، انعكــاس وتتــداخل 
الموجـات، طريقــة الخصــائص، االنســياب فـوق الصــوتي حــول األجســام الدورانيـة المقطــع، قواعــد التشــابك، االجنحــة 

  . ة المثلثة، طريقة الجناحات للحساب الرقميالمحدودة للسرعات الفوق صوتية، االجنح
  الطرق الحسابية في الديناميكا الهوائية ١٤٦طير 

 ،طريقة الفـروق المحـدودةوخصائصـها الرياضـية: مراجعة عامة للمعادالت الحاكمة للسريان فـى صـورتها التفاضـلية
حـل المعـادالت الجبريـة الناتجـة بإسـتخدام  الحديـة،اإلبتدائيـة و ،الشـروط وتطبيقاتها فيالحـاالت الخطيـة وغيـر الخطية

توليـد الحل، طرق  ثبات واستقرار انساق دراسة. الطرق المباشرة والطرق التكرارية، تقارب الحل في الطرق التكرارية
تطبيقات مختارة في بعد .الحل بإستخدام طريقة األحجام المحدودة، وتوليد الشبكات غير المهيكلة.المهيكلة الشبكات
  .تقديم لبعض البرامج الجاهزة المشهورة. في بعدين ودراسة حاالت لإلنسياب الخارجي والداخليواحد و 
  الطرق المعملية في الديناميكا الهوائية  ٥٦١طير 

أنــواع أنفــاق الهــواء، نظــم وأجهــزة القيــاس، طــرق المعــايرة وقيــاس زمــن االســتجابة واالنحرافــات، مصــادر الخطــأ فــي 
اء، الطـــرق اإلحصــائية لتحليـــل البيانــات المعمليـــة، طــرق قيـــاس الضــغط، الســـرعات، القيــاس وطــرق تحليـــل األخطــ

االنســياب، طــرق تصــميم التجــارب،  إظهــارودرجــات الحــرارة، الكثافــة، الرطوبــة، تــدفق الهــواء، االضــطراب طــرق 
  .قياسات القوى والعزوم، تصحيح انحرافات القياس في أنفاق الهواء، نظم  تسجيل البيانات الحديثة 

  الديناميكا الهوائية لآلالت الدوارة  ٦٦١طير 
المفاهيم الهوائية الحرارية للماكينات الدوارة، التحليل النظري في بعد واحد وبعدين وثالثة أبعاد لالنسياب في اآلالت الدوارة، 

النتــائج المعمليــة، االنســياب مــن مقطــع الــى مقطــع، االنســياب مــن الصــرة الــى اإلطــار، تــأثيرات هندســة المقطــع، تحليــل 
  .الكفاءة، مفاهيم التصميم واألداءاعتبارات الترابط بين البيانات والتأثيرات الثانوية لالنسياب، تقديرات الفواقد و 

  ةطائرامركبات الالتصميم االيرودينامي ل ١٧٦طير 
واألســـطح الرافعـــة واألجســـام المكونـــات االيروديناميـــة للطـــائرات، مراجعـــة لنتـــائج الســـريان حـــول المقـــاطع والخـــط الرافـــع 

الدورانية، تأثيرات االنضغاط، تقديرات القوى والعزوم باستخدام طريقة التجميع الجزئي، تأثيرات التداخل بين جسم وجناح 
  .الطائرة، وجسم وذيل الطائرة، الجناح والذيل، تقديرات مشتقات االتزان للطائرة، وأساليب زيادة الرفع وخفض المقاومة

  لتصميم االيرودينامي لتوربينات الرياحا ٨٦١طير 
الموارد الهوائية للطاقة، خصائص وتوزيعات الرياح، قياس سـرعة الريـاح، بيانـات الريـاح وتقـديرات مسـتوى طاقتهـا، 
تقديرات الطاقة المتاحة من توربينات الرياح، نظم قوى الريـاح، خصـائص توربينـات الريـاح، التصـميم االبرودينـامي 

  .ياح، طرق اختبار توربينات الرياح، بناء نظم قوى الرياحلتوربينات الر 
  الديناميكا الهوائية للبيئة والتلوث  ٩٦١طير 

مبادئ الديناميكا الهوائية، النموذج القياسي للغالف الجوي، العناصر المناخيـة، طـرق قياسـات الهـواء وطـرق تمثيـل 
تقيـيم االيرودينـامي للموقـع مـع دراسـة حـاالت، ديناميكـا القياسات، وردات الرياح، الرطوبـة، ملوثـات الهـواء، طـرق ال

  هواء التلوث، ديناميكا هواء طواحين الهواء 
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٢٥٦  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  الديناميكا الهوائية للمباني واألنظمة العمرانية واآلثار ٢٠٦طير 
تمثيـل مبادئ الديناميكا الهوائية، النموذج القياسي للغالف الجوي، العناصر المناخيـة، طـرق قياسـات الهـواء وطـرق 

القياســات، االنســياب الخــارجي حــول المنشــآت والمجتمعــات الســكنية، االنســياب الــداخلي داخــل المنشــآت واألنفــاق 
  .والشبكات والتهوية

  توليد الشبكات والعرض البياني لحساب الديناميكا الهوائية  ٢١٦طير 
والتفاضـلية، تطبيقـات توليـد الشـبكات، عناصـر نظم شبكات الحساب العامة، التحويالت، الطرق التحليلية والجبريـة 

تقييم الشبكات، التعامديـة واالملسـية، تـأثير جـودة الشـبكات علـى الحـل النـاتج، الشـبكات المتوالفـة ديناميكيـا، طبيعـة 
ات بيانات الديناميكا الهوائية، هياكل البيانات، تمثيل البيانات في بعدين، النقاط والخطوط والمنحنيات، تمثيـل البيانـ

في ثالثة أبعاد، األسطح، التحويالت في بعدين وثالثة، طرق ادخال البيانات، طـرق بيـان الخطـوط واألسـطح غيـر 
  .الظاهرة، طرق التمثيل الكونتوري في بعدين وثالثة، الطرق التخاطبية

  ادارة معلومات الديناميكا الهوائية  ٢٢٦طير 
فـي ) الميكروبوسيسـور(ة القياس، استخدام المعالجات الدقيقـة مبادئ قياس وحيازة البيانات، معدات ومجسات وأجهز 

تجارب الديناميكا الهوائية، تبويـب البيانـات وتنظيمهـا وتسـجيلها واسـتعادتها، تقـديرات التـرابط بـي البيانـات، تلخـيص 
  .البيانات وعرضها 

  الديناميكا الهوائية للطائرات المروحية ٦٢٤طير  
  .إيروديناميكا الطيران العمودى، إيروديناميكا الطيران األمامى، إيروديناميكا الريش الدوارة إيروديناميكا طيران الحوامات،

  الديناميكا الهوائية للطائرات متناهية الصغر٦٢٥طير 
مقدمـة عـن إيروديناميكـا الطـائرات متناهيـة الصـغر، الطبقـة الجداريـة عنـد أرقـام رينولـد المنخفضـة، تحليـل وتصـميم 

 .أرقام رينولد المنخفضة، إيروديناميكا األجنحة ذات الباع الصغير عند أرقام رينولد المنخفضة مقطع الجناح عند

  موضوعات خاصة في الديناميكا الهوائية  ٢٦٦طير 
 ديناميكا الهوائيةموضوعات مختاره جديدة فى مجال ال

  فيزياء الغالف الجوي ٦٢٧طير 
الكالســيكية علــى حركــة الموائــع والغــازات علــى ســطح األرض لدراســة تطبيــق قــوانين الميكانيكــا والــديناميكا الحراريــة 

الســـلوك العـــام لنظـــام الريـــاح والضـــغط والحـــرارة والرطوبـــة والـــدوائر الكهربيـــة والنظـــام المغناطيســـى ونظـــام الســـحاب 
الشمسـية والمطر فى الغالف الجوى والبيئة الفضـائية المجـاورة ولنظـام التيـارات المائيـة فـى المحيطـات، أثـر الريـاح 

تحليـل وتصـميم هياكـل الطيـران .والرياح الكونية على البيئة األرضية، أثر البيئة الفضائية على المركبـات الفضـائية
6xx  
  استقرار اتزان الهياكل ٣٠٦طير 

النمــاذج الميكانيكيــة لالســتقرار، النبعــاج المــرن لألعمــدة، انبعــاج الهياكــل، معــايير الطاقــة والطــرق المبنيــة عليهــا، 
عمــدة ذات األساســات المرنــة، انبعــاج الحلقــات و األقــواس، األنظمــة غيــر المحافظــة واالنبعــاج الــدينامى، انبعــاج األ

  .األلواح، انبعاج القشور البسيطة
 ديناميكا الهياكل٣١٦طير 

المصـفوفات مبادئ الطاقة، األنساق الطبيعية لالهتزازات للنظم المنفصلة والمستمرة، الطرق التقريبية، تقييم خواص 
  .الهيكلية، النظم ذات اإلخماد، االهتزاز تحت تأثير مزيج من التأثيرات، النظم غير الخطية، االهتزازات العشوائية
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٢٥٧ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  التصميم األمثل للمنشآت٣٢٦طير 
مفهــوم األمثليــة، األمثليــة فــى حيــز التطبيــق، تقنيــة األمثليــة، طــرق البــرامج الرياضــية، نظريــة الــتحكم األمثــل، طــرق 

 . معايير األمثلية، التصميم األمثل للمنشآت للسلوك الدينامى، التصميم األمثل لالعتمادية، أمثلة تطبيقية

 تحليل وتصميم المواد المركبة٣٣٦طير 

امديــة، المــواد المركبــة المكونــة مــن رقــائق، الخــواص الميكروميكانيكيــة لشــريحة، تحليــل منشــآت خــواص الرقــائق التع
المــواد المركبــة، عالقــات الخــواص الهيكليــة، خــواص وســلوك منشــآت المــواد المركبــة، طــرق اختبــار المــواد المركبــة، 

  .المواد المركبة فى التطبيقات الطيرانية و الفضائية
  باستخدام الحاسبتصميم الهياكل  ٣٤٦طير 

عملية التصميم، التحليل اإلنشـائى، الهياكـل التنظيميـة لبـرامج الحاسـب، التـرابط بـين الحاسـب والمهنـدس اإلنشـائي، 
التخطـــيط المتـــرابط، أمثلـــة لـــبعض حـــزم بـــرامج التحليـــل والتصـــميم باســـتخدام طريقـــة العناصـــرالمحدودة، التوقعـــات 

 .الهندسة اإلنشائية المستقبلية، أمثلة على استخدام الحاسب فى

 ميكانيكا الجوامد ٣٥٦طير 

التنســـورات، المتجهـــات، الســـطوح، إحـــداثيات أويلـــر والجـــرانج، االنفعـــال، اإلجهـــاد، الـــدوال غيـــر المتغيـــرة، الطاقـــة، 
  .االتصال، االتزان، انتشار الموجات

 ميكانيكا الكسر ٣٦٦طير 

خ النافـــذة والمســـدودة، دراســـة الكســـر باســـتخدام طريقـــة مبـــادئ ميكانيكـــا الكســـر، أنـــواع الكســـور، نمـــاذج تقـــدم الشـــرو 
  .العناصر المحدودة، موضوعات متنوعة فى ميكانيكا الكسر

 طرق العناصر و الشرائح المحدودة٣٧٦طير 

نظريــات الطاقــة، دوال التمثيــل، مصــفوفة الكتلــة والكــزازة للعناصــر والشــرائح المحــدودة، اتصــال العناصــر والشــرائح، 
  .يقات على األداء االستاتي والدينامى للمنشآتتقارب الحل، تطب

 اللدونة٣٨٦طير 

تشكل المواد غير المعتمد على الزمن، قواعد االنسياب اللدن، قواعد التصلد، حساب االنفعال الميكانيكى والحـرارى 
ر المحدودة من انفعال لدن، تطبيقات على األعمدة والكمرات والشرائح والكرات واالسطوانات، تطبيق طريقة العناص

  .على اللدونة
 التصميم ضد الزحف والكالل٣٩٦طير 

تشكل المواد المعتمد على الزمن، انسياب الزحف، تراخى اإلجهاد، تلف الكلل، منحنى العمر واإلجهاد، الكلل قليل 
  .الدورات، معادالت حساب العمر، التلف المتراكم، الكلل الدينامى الحرارى

  الطرق العددية في تحليل الهياكل  ٤٠٦طير 
العناصـــر والشـــرائح المحـــدودة، الفـــروق المحـــدودة، طـــرق جليـــركن ورالـــي ورتـــز والبـــارامترات المجمعـــه، مســـالة القـــيم 

  .المميزة، التفاضل والتكامل، المعادالت التفاضلية
 تحليل و تصميم هياكل الصواريخ ٤١٦طير 

تركيب اإلنشائى التقليدى، تحليل األحمال، تحليل اإلجهـادات، تحليـل هياكـل مواصفات تصميم الصواريخ وسفن الفضاء، ال
  .الصواريخ بطريقة العناصر المحدودة، ديناميكا قشريات الصواريخ، مشاكل المرونة الهوائية للصواريخ
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 نظرية األلواح والقشور ٤٢٦طير 

، القشـور الغشـائية، القشـور المقاومـة للثنـى، انبعـاج ثنى األلواح، انبعاج األلواح، األلواح المستديرة، ديناميكا األلواح
  .القشور، ديناميكا القشور، الطرف العددية، مشاكل المرونة الهوائية

 المرونة الهوائية ٤٣٦طير 

أدوات التحليــل اإليرودينــامى، أدوات التحليــل اإلنشــائى، ظــواهر المرونــة الهوائيــة الســاكنة، ظــواهر المرونــة الهوائيــة 
المرونـــة الهوائيـــة لأللـــواح والقشـــور، المســـائل غيـــر الخطيـــة، الطـــرق المعمليـــة، موضـــوعات مختـــارة فـــى الديناميـــة، 

  .المرونة الهوائية
 الطرق المعملية فى التحليل اإلنشائى ٤٤٦طير 

قياس االنفعال، المرونة الضوئية، طرق الطالء الهش، قياس اإلزاحات، االسـتثارة الديناميـة، طـرق حيـازة البيانـات، 
  .الجة اإلشارات، بحث الرنين، التحليل النسقى، نظرية النماذج، اختبارات المرونة الهوائيةمع

  موضوعات خاصة فى هياكل المركبات الطائرة٤٥٦طير 
  موضوعات مختاره جديدة فى مجال المركبات الطائرة

 ١-بحوث العمليات  ٦٦٤طير 

البرمجــة الخطيــة، برمجــة األعــداد الصــحيحة، مســائل النقــل، مســائل التعيــين، تحليــل الشــبكات، المســائل التعاقبيــة، 
  . البرمجة غير الخطية

 ٢-بحوث العمليات ٧٦٤طير 

نمــــاذج المحاكــــاة، سالســــل مــــاركوف، البرمجــــة العشــــوائية، طــــوابير االنتظــــار، الســــيطرة علــــى المخــــزون، البرمجــــة 
  . ة القرارات، نظرية المباريات، موضوعات مختارةالدينامية، نظري

   6xxميكانيكا طيران وتحكم 
  التحكم الحديث في النظم الطيرانية  ٥٠٦طير 

مقدمــة لنظريــة الــتحكم األمثــل، الــتحكم العشــوائي األمثــل، اعتبــارات تصــميمية فــي نظــم الــتحكم األمثــل الطيرانيــة، 
متضابط ألنظمة التحكم الطيرانيـة، تطبيقـات لتقنيـات الـتحكم األمثـل إلرشـاد التصميم العملي والتنفيذي لنظام رقمي 

  .الصواريخ التكتيكية، تطبيقات أخرى 
  التحكم االمثل في المركبات الطائرة  ٥١٦طير 

مســـائل فـــي اإليجـــاد األمثـــل للمعـــامالت، مســـائل فـــي التحديـــد األمثـــل فـــي الـــنظم الديناميـــة، التحديـــد األمثـــل للـــنظم 
مع وجود قيود على المسار، التحكم األمثل للنظم المرجعية، النظم الخطية ذات المعايير التربيعيـة، الـنظم  الدينامية

  .المرجعية الخطية التحديد األمثل في النظم التي ليس بها حل 
  نظم التحكم في الصواريخ ٢٦٥طير 

أثير التشويش الحـراري تـأثير المـدخالت التحكم في المتابع، دقة المتابعة في غياب التشويش، ت: دقة متابعة الهدف
الــتحكم فــي األلتفــاف، الــتحكم الــديناميكي الهــوائي العرضــي، : األخــرى واالضــطرابات، طــرق الــتحكم فــي الصــاروخ

الجيــــرو الموضــــعي أو الحــــر، جيــــرو الســــرعة، : المشــــتقات الديناميــــة الهوائيــــة ودوال التحويــــل، أجهــــزة الصــــاروخ
المتحكم الذاتي العرضي، مـتحكم االلتفـاف، المـتحكم الرقمـي دائـرة مالحـة خـط : تيالمعجالت، تصميم المتحكم الذا

  .أنواعها، ميكانيكيات اإلصابة واستقرار حلقة المالحة : البصر



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٥٩ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  الروبوتيات  ٣٦٥طير 
ــ ات، مقدمــة، التوصــيف والتحــويالت المكانيــة، كينماتيكــا األذرع االليــة، الكينماتيكــا العكســية لــألذرع اآلليــة، اليعقوبي

ديناميكــا الــذراع اآللــي، توليــد المســار، الــتحكم الوضــعي للــذراع، قــوى الــتحكم فــي الــذراع، أنظمــة ولغــات البرمجــة 
  .للروبوت 

  األداء واالستقرار والتحكم في المركبات الطائرة  ٤٦٥طير 
ة، الحركــة الجانبيــة، مقدمــة، االســتقرار والــتحكم الثابــت، المعــادالت الحاكمــة فــي المركبــات الطــائرة، الحركــة األماميــ

استجابة المركبات الطائرة ألوامر التحكم، المؤثرات المحيطة، تطبيقات نظريـات الـتحكم العاديـة، تطبيقـات نظريـات 
  .التحكم الحديثة 

  تطبيقات التحكم الصناعي  ٦٥٥طير 
م الصـــناعي تمثيـــل العمليـــات عـــن طريـــق المعـــادالت الحاكمـــة، محاكـــاة العمليـــات الصـــناعية، تصـــميم نظـــم الـــتحك

باســتخدام الطــرق المختلفــة، مقدمــة عــن نظــم الــتحكم الرقميــة، اســتخدامات المعــالج الــدقيق فــي تصــميم نظــم الــتحكم 
  نظم التحكم الموائعية  ٦٥٦طير .الصناعي

، توصــــيف مكونــــات ...)االســــطوانات، الصــــمامات (تمثيــــل األداء الخطــــي وغيــــر الخطــــي لمختلــــف الــــنظم المــــوائعيى 
  .الموائعية، واستقرار وأداء نظم التحكم الموائعية، الطرق الحديثة في تصميم وتنفيذ نظم التحكم الموائعيةالمتحكمات 

  وضوعات خاصة في التحكم الطيراني م ٦٥٧طير 
 .يرانيالط حكمتلموضوعات مختاره جديدة فى مجال ا

  أنظمة التحكم المتكيفة ٦٥٨طير 
معالجــة قضــايا مثــل ، مقدمــة النظريــة والطــرق المســتخدمة لتصــميم أنظمــة الــتحكم المتكيفــة لالنظمــة الغيــر مؤكــدة 

  القيود على المدخالت ونبذ االضطرابات والقياسات الجزئية والمتانة 
  التوجيه ٦٥٩طير 

، ثبات التوجه ثالثى االبعاد ، البعاد المالحقة التامة ثالثية ا، التوجيه الذاتى ، توجيه السيطرة ، كينماتيكا التوجيه 
  .المالحة النسبية ثالثية االبعاد

  التحليل والتصميم لألنظمة متعددة التغذية األسترجاعية ٦٦٠طير 
مراجعــة الخــواص االساســية لالنظمــة الثابتــة زمنيــا ، تحليــل وتصــميم تقنيــات األنظمــة متعــددة التغذيــة األســترجاعية 

اسـاليب تصـميم الـتحكم . مراجعـة المفـاهيم االساسـية مـن التحاليـل المحدبـة، لمخرجات الخطية متعددة المدخالت وا
  الالنهاية-Hو H2اساس توليف ، االمثل  والجاسىء 

  التحكم والتقدير األستوكاستيكى ٦٦١طير 
التوصـيف التقليـدى و الحـديث للعمليـات العشـوائية وانتشـارها خـالل االنظمـة ، التعرف والتحكم لالنظمة الديناميكية 

  شروط االتزان ، مرشح كالمن للتعرف على عوامل االنظمة الديناميكية ، الخطية 
  التشويش والتنقية ٦٦٢طير 

  .كالمن فلتر وتنفيذه، معالجة اشارات عشوائية، و وتنفيذه IIRمرشح رقمي ، مرشح تناظري وتنفيذه، االشارات و التشويش 
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  الئحة الدراسات العليا
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٢٦٠  هندسة الطريان والفضاءقسم 

 أجهزة اإلستشعار للطائرات والمركبات الفضائية ٦٦٣طير 

االنظمة موضع الدراسة ، تغطية اساسيات الحساسات الرئيسية والمعدات الالزمة لتصميم االنظمة الطيرانية و الفضائية 
  .والحرارة والضغط وانظمة المالحة وانظمة قياسات الهواء وانظمة االتصالتشمل االنظمة االساسية لقياس القوة 

  ميكانيكا الطيران لطائرة مرنة ٦٦٤طير 
تكامـــل بـــين ديناميكـــا الموائـــع و الجوامـــد ، معالجـــة متكاملـــة لمشـــاكل فيزيائيـــة و رياضـــية للمرونـــة الهوائيـــة الخطيـــة

طـواحين ، ا مع تطبيقـات للمركبـات الهوائيـة و الفضـائية واألرضـيةللديناميكا الهوائية الثابتة و هياكل مرنة ومكوناته
  .الهواء والمعالجات الشمسية

  نظرية األنظمة الغير خطية ٦٦٥طير 
تواجد و تفرد الحلـول ، مقدمة لنظرية االنظمة التى تدمج الالخطية والتغير الزمنى للمعادالت التفاضلية االعتيادية 

  .طية مثل االنتشار العكسى و التحكم بوضع االنزالقطرق التصميم الالخ، االتزان ، 
  تطبيق نظم التوجيه ٦٦٦طير 

تتبع ، تحليل صور، تتبع صوتي ، تتبع حراري، تتبع المسار، نقط مسار، استخدام جهاز تحديد المواقع و البوصلة
  التحكم الذكى ٦٦٧طير .شعاع ليزرى

حكمـــات ذات ذكـــاء اصـــطناعي معتمـــدة علـــى المنطـــق مت بإســـتخدام تصـــميم مـــتحكم ذكـــي للمركبـــات ذاتيـــة الـــتحكم
  .و إيجاد الحلول المثلىبإستخدام الخواريزمات الجينية و طريقة سرب الجسيمات العشوائى والخاليا العصبية

  التعرف والتقدير لنظم الطائرات ٦٦٨طير 
تقــدير ، النهايــات العظمــىطــرق ، طــرق الضــبط، التعــرف فــي حيــز التــردد، التعــرف فــي حيــز الوقــت، نظريــة التقــدير
  .المتغيرات وقتيا

  xx٦دفع مركبات الطيران 
  )١(االحتراق في نظم الدفع  ٧٠٦طير 

الديناميكا الحرارية الكيميائية، النظرية الحركية الكيميائية، معـادالت األنظمـة المتفاعلـة، موجـات االنفجـار، موجـات 
  .لغازي، احتراق القطيرات، اللهب المضطربالفرقعة، اللهب الرقائقي سابق الخلط، لهب االنتشار ا

  االالت الدوارة  ٧١٦طير 
التحليلــي ثنــائي البعــد لمصــفوفات الســريان المحــوري، تــأثير اللزوجــة، البيانــات التجريبيــة، تحليــل الســريان الثالثــي 

الصــــوتية، التوربينــــات فــــوق /األبعــــاد، أســــاليب الســــريان التفضــــيلي، االنهيــــار والمــــوران فــــي الضــــاغط، الضــــواغط
  .التوربينات الطاردة المركزية، تبريد التوربينات/الضواغط

  المحركات الصاروخية ٧٢٦طير 
النظريــة الحركيــة الكيميائيــة، الــديناميكا الحراريــة الكيميائيــة، تذريــة الوقــود، احتــراق الــرذاذ، اإلشــعال، إخمــاد اللهــب، 

  احتراق الوقود الصلب، نماذج احتراق الوقود السائل استقرار االحتراق، ارتباط اللهب وانتشاره، التلوث، نماذج
  الطرق التجريبية فى أنظمة الدفع ٧٣٦طير 

قياس الضغط، السرعات، ودرجات الحرارة، معدالت الحريق وتولد الطاقة و  طرقو  معايرةالطرق المعملية فى قياس 
وقيـاس .طرق تصميم التجـارب، نظـم تسـجيل البيانـات الحديثـة . الغازات المصاحبة للحريقالكثافة، الرطوبة، تدفق 
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٢٦١ هندسة الطريان والفضاءقسم 

زمــن االســتجابة ، طــرق حيــازة البيانــات، معالجــة اإلشــارات، مصــادر الخطــأ فــي القيــاس وطــرق تحليــل األخطــاء، 
  .الطرق اإلحصائية لتحليل البيانات المعملية

  الطرق العددية فى أنظمة الدفع ٧٤٦طير 
كيــز علــى تصــميم البــرامج وتطــوير الخوارزمــات والتحقــق مــن نتــائج البرمجيــات، مراجعــة تقنيــات البرمجــة مــع التر 

طريقــة الفــروق تقنيــات إظهــار البيانــات، الجبــر الخطــى، مســألة القــيم الذاتيــة، التفاضــل والتكامــل الرقمــي، اســتخدام 
ــــة والجزئيــــةالمحدودة ات المختلفــــة ، الصــــياغوالعناصــــر المحــــدودة فــــى الحــــل الرقمــــى للمعــــادالت التفاضــــلية العادي

الصـريحة  الحـل طـرق، وحفظ الطاقة والكتلة واإلتزان الحـرارى وكيميـاء الحريـق ومعـدالت الحريـق لمعادالت الحركة
وللطـــرق البيانيـــة ، اســـتعراض لشـــبكات الحـــل المســـتخدمة، التطبيقـــات علـــي الحلـــول المباشـــرة والتكراريـــة، والضـــمنية

  .خصائص البرامج الجاهزةو  لفحص الحلول
  المحركات النفاثة  ٧٥٦طير 

األشكال، التنبـؤ بـالمرور، تحليـل /الطرق المتقدمة لتحليل أداء الحيود في المحركات متعددة الدوارات، تغيير األبعاد
  .مسار الغازات، تأثير التجميع، تشوة سريان المدخل، األداء الدينامي للمحرك، الضوضاء، التلوث 

  انتقال حرارة متقدم ٧٦٦طير 
رة المســتقر، التوصــيل غيــر المســتقر، انتقــال الحــرارة بالحمــل،  انتقــال الحــرارة باإلشــعاع، انتقــال الكتلــة، انتقــال الحــرا

  .المعالجة العددية النتقال الحرارة، التبادل الحراري في البيئة المحيطة، تطبيقات خاصة في انتقال الحرارة
  موضوعات خاصة فى الدفع٧٧٦طير 

  ٦ xxالنقل الجوى .دفعالموضوعات مختاره جديدة فى مجال 
 تحليل و تصميم النظم ٨٠٦طير 

فكر النظم، تكوين المنظومات، األهداف، الموارد، البيئة المحيطة، إدارة المنظومات، القياس، نمـاذج اتخـاذ القـرار، 
  .التنقيذ، المعلومات، تحليل النظم، التشغيل اآللى للبيانات

 هندسة نظم المطارات ٨١٦طير 

منظومـــة إقـــالع وهبـــوط الطـــائرات، منظومـــة ســـير الطـــائرات علـــى األرض، انتظـــار الطـــائرات، خدمـــة الطـــائرات، 
منظومة التعامل مـع المسـافرين والحقائـب والبضـائع، التقـاء منظومـة المطـار مـع شـبكة لمواصـالت األرضـية، إدارة 

  . نظم المطارات، العوامل البيئية
 هندسة النقل الجوى ٨٢٦طير 

شــركات الطيــران، عمليــات شــركات الطيــران، أداء الطــائرات، صــيانة الطــائرات، اقتصــاديات النقــل الجــوى، تنظــيم 
  . تحليل الطرق الجوية، تخطيط جداول الطيران، المبيعات، الحجز

 نظم صيانة الطائرات ٨٣٦طير 

ق، نمــاذج عمليــات مكونــات نظــم الصــيانة، ألساســيات إحصــائية، نمــاذج عمليــات اإلحــالل، نمــاذج عمليــات التــدقي
  .اإلصالح و العمرة، نماذج االعتمادية، تخطيط أداء العمليات، نماذج تشغيل القوى العاملة

  موضوعات خاصة فى بحوث العمليات الطيرانية٨٤٦طير 
  .بحوث العمليات الطيرانيةموضوعات مختاره جديدة فى مجال 

  
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٦٢  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  النقل الجوىموضوعات خاصة فى ٦٨٥طير 
  .جديدة فى مجال النقل الجوىموضوعات مختاره 

  xx٦مقررات تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها
  النظم الجيروسكوبية  ٩٠٦طير 

ديناميكــا األجســام الجاســئة، معــادالت األداء بالنســبة إلــى المحــاور إحــداثيات ثابتــة، تــأثير العــزم : نظريــة الجيروســكوب
الوظيفيــة والمعوقــات، التصــميم الــوظيفي للجيــرو دالــة الثابــت علــى الجيــرو، تــأثير التخميــد علــى الجيــرو، الخصــائص 

األسـس النظريـة، طـاوالت القصـور المعجـالت، المكـامالت، : التحويل للجيرو، البوصلة الجيروسـكوبية، المالحـة الذاتيـة
  .أساسيات تصميم الجيرو، التصميم الكهربي للجيروسكوب الليزر، الجيرو االلكتروني، الجيرو المتناغم ديناميا

  نظم وأجهزة القياس في المركبات الطائرة ٩١٦ر طي
الحرارية، الميكانيكية، : مقدمة عن التحكم في العمليات، تجهيز اإلشارات المتصلة، تجهيز اإلشارات المتقطعة، الناقالت

الضـــوئية، الــــتحكم النهــــائي، أســــس المتحكمــــات، المتحكمــــات التشـــبيهية، المتحكمــــات الرقميــــة، خــــواص دائــــرة الــــتحكم، 
  .الموائعية، الغازية، الكهربية : تخدامات المعالج المركزي في التعامل مع أجهزة القياس، نظم المركبات الطائرةاس

  أنظمة المالحة  ٩٢٦طير 
االسـتقرار، المالحـة : أساليب ومتطلبات المالحة، تحويل اإلحداثيات وميكانيكيتها أساسيات مالحـة القصـور الـذاتي

: حســابات الحزمــة الملتصــقة، مالحــة التحــول الســمتي، التحليــل المتقــدم للمالحــة الذاتيــةفــي اإلحــداثيات الجغرافيــة، 
المعجـالت فـي مجـال الجاذبيـة، ديناميــة الجيـرو، تحليـل تغلغـل األخطــاء، التقـدير باسـتخدام المالحظـات المتقطعــة، 

عمليــات المالحــة والمتابعــة، القياســات المالحيــة، ديناميكــا نظــام المالحــة الشــمالي، المتابعــة فــي الهــواء، توضــيح ل
  .الضبط المبدئي، معالجة بيانات المالحة األرضية

 التطبيقات الفضائية  للتنبؤ الجوي وتغير المناخ ٩٣٦طير 

المانســون، الطبقــة الجداريــة المداريــة، نظريــة إســتجابة . إتــزان الحمــل الحــرارى اإلشــعاعى، دوارنيــات هــادلى ووكــر
التقلبــات المناخيــة بــين الفصــول، . المحليــة الشــاذة فــى درجــة حــرارة ســطح البحــر الغــالف الجــوى المــدارى للتغيــرات

  .الموجات الغربية والزوابع المدارية. الموجات المدارية وتقلبات مناخ النينو الجنوبية
  نظم اإلدارة الموارد المائية بإستخدام المرئيات الفضائية ٩٤٦طير 

خر والفقد فى مصادر المياة بإستخدام الصور الفضـائية، دراسـة اإلدارة نظم قياس حجم الموارد المائية ومعدالت الب
المثلى لمصادر المياة المتاحة، تطبيق نظـم المعلومـات الجغرافيـة إلستكشـاف حجـم وامـاكن مصـادر الميـاة الجوفيـة 

  والمطر القابلة لإلستغالل
  نظم اإلدارة الزراعية بإستخدام المرئيات الفضائية ٩٥٦طير 

ة األرض المزروعة وتقدير حجم المزروعات من الصور الفضائية ودراسة معـدالت التغيـر فـى مسـاحة قياس مساح
األرض الزراعيــة، دراســة اإلدارة المثلــى لــألرض الزراعيــة المتاحــة، تطبيــق نظــم المعلومــات الجغرافيــة إلستكشــاف 

  .مساحة األرض المتاحة القابلة لإلصالح
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٢٦٣ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  لنظم العمرانيةالمرئيات الفضائية في ا ٩٦٦طير 
ميكنــة التخطــيط العمرانــى وأثــره علــى البنيــة التحتيــة . إســتخدام المرئيــات الفضــائية فــى التخــريط للتخطــيط العمرانــى

لوسائل المواصالت ونوعية الحياه، إدارة نظام مواصالت القطاع الخاص للمناطق العمرانية الجديدة، دراسة التلوث 
  . تحدثةواألثر البيئى للنظم العمرانية المس

  المرئيات الفضائية في اإلستكشافات التعدينية والبترولية ٩٧٦طير 
التفســير الجيولــوجى والجيومورفولــوجى للمرئيــات الفضــائية، الخــرائط الطوبوغرافيــة والباثيميتريــة، خــرائط قــاع البحــار 

  .والمحيط، معالجة وتحسين الصور الرقمية
  ٢-الخارجىفيزياء الفضاء وبيئة الفضاء  ٦٩٨طير 

  فيزياء الفضاء وبيئة الفضاء الخارجىموضوعات متقدمه فى 
  ماجستيررسالة ال ٩٩٦رطي
  إمتحان الماجستير ٠٠٦ر طي

  
  

  xx٧الديناميكا الهوائية 
  تطبيقات الحساب فائق األداء في هندسة الطيران  ١٠٧طير 

إستخدام الحاسب اآللى فائق السرعة فى محاكاة النظم الفيزيائية كبيـرة السـعة مثـل النظـام الفيزيـائى للغـالف الجـوى 
أوالنظـــام الفيزيـــائى لميـــاه المحيطـــات، شـــبكات الحاســـبات، الطـــرق الســـريعة لحـــل المعـــادالت التكامليـــة والمعـــادالت 

ارية للمعـدالت التفاضـلية بإسـتخدام المصـفوفات المتنـاثرة، طريقـة التفاضلية العادية والجزئية، الحلول المباشرة والتكر 
  . نيوتن لحل المسائل الغير خطية، تقنيات تبسيط نماذج النظم الديناميكية والتقارب لديناميكية الجزيئات

  االنسياب غير المستقر  ١١٧طير
يقــة الخصــائص، مســئلة االنبوبــة الحركــة الموجيــة ذات الســعة الصــغيرة فــي بعــد واحــد، حركــة الموجــة الصــدمية، طر 

الصــدمية، تــاثيرات تغيــر المقطــع، الموجــات المحــدودة، النســياب غيــر المســتقر غيــر القابــل لالنضــغاط فــي بعــدين، 
  .اهتزاز مقاطع االجنحة في االنسياب تحت وفوق الصوتي، حركة االجنحة في االنسياب القابل لالنضغاط

  استقرار اتزان االنسياب  ٢١٧طير 
اســتقرار اتــزان االنســياب الرقــائقي، الصــيغ الرياضــية لشــكل االضــطراب، معادلــة أور ســمر فيلــد، االنســياب مبــادئ 

حــول شــريحة بزاويــة هجــوم صــفرية، طريقــة تــولمين لمنحنــى االتــزان المحايــد، اتــزان الطبقــة الجداريــة تحــت تــأثير 
  .قعرة اضطراب ثالثي األبعاد، السريان حول االسطوانات الدوارة والحوائط الم

  الديناميكا الهوائية غير الخطية للسرعات حول وفرط صوتية ١٣٧طير 
مقدمـــة لالنســـياب فـــرط الصـــوتي وحـــول الصـــوتي، نظريـــة االضـــطراب الصـــغير لالنســـياب حـــول الصـــوتي، قواعـــد 
التشابك، خواص مقاطع االجنحة واالجسـام الدورانيـة فـي االنسـياب حـول الصـوتي، الطريقـة البيانيـة، المقـاطع فـوق 

نوعيــة لالنســياب فــرط الصــوتي، الحرجــة، الطــرق الرقميــة لحــل معــادالت الوضــع الخطيــة والكاملــة، الخصــائص ال
قواعد التشابة، الموجات التصـادمية المائلـة وقواعـد تمـدد الصـدمات، التـردد، نظريـة نيـوتن، اداء المقـاطع واالجسـام 

  . الدورانية في االنسياب فرط الصوتي
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٢٦٤  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  التصميم االيرودينامي للصواريخ والمقذوفات ١٤٧طير 
والمقذوفات، مراجعة لنتائج السريان حول المقاطع والخط الرافع واألسـطح الرافعـة المكونات االيرودينامية للصواريخ 

واالجسـام الدورانيــة فــي السـرعات تحــت وفــوق الصــوتية، تقـديرات القــوى والعــزوم باسـتخدام طريقــة التجميــع الجزئــي، 
ت االتزان للصـواريخ، طـرق تاثيرات التداخل بين الجسم والذيل وبين الجسم واسطح التحكم األمامية، تقديرات مشتقا

  .تقليل المقاومة الهوائية
  التصميم االيرودينامي للمركبات ١٥٧طير 

مراجعة لمبادئ الديناميكا الهوائية، االنسياب حول المركبات، القوى والعـزوم االيروديناميـة علـى المركبـات، تـأثيرات 
ف المركبات، اختبار االنفاق الهوائية للمركبات، طرق الرياح الجانبية، استخدام التأثيرات االيرودينامية لتهوية وتكيي

  .حساب االنسياب حول المركبات، طرق خفض مقاومة الهواء للمركبات 
  الديناميكا الهوائية في الصناعة والنقل  ١٦٧طير 

االيرودينـامي مبادئ الديناميكا الهوائية، أنواع المراوح والضـواغط الهوائيـة، التحليـل االيرودينـامي للمـراوح، التصـميم 
للمــراوح، طــرق اختبــار وتصــميم المــراوح، االنســياب الهــوائي فــي الشــبكات، تــأثيرات الــديناميكا الهوائيــة فــي التهويــة 

  .والتكييف والتجفيف
  إدارة معلومات معامل الديناميكا الهوائية ١٧٧طير 

مبادئ قياس و تسجيل البيانات التحليل و المعالجة اإلحصائية للبيانات ، عرض و تصور البيانات اإلحصائية ، 
، أجهزة القياس و الحس ، استخدام المعالجات المصغرة فى تجارب الديناميكا الهوائية ، اثبات و تصنيف و 

  تسجيل و استرجاع البيانات ، تقدير و تثمين العالقات المتبادلة ، اختزال و عرض البيانات
  موضوعات خاصة فى الديناميكا الهوائيه ٧١٨طير 

  .لديناميكا الهوائيهموضوعات مختاره جديدة فى مجال ا
  xx٧تحليل وتصميم هياكل الطيران 

 التحليل النمطى للمنشآت ٣٠٧طير 

أساسيات ديناميكا النظم، األساليب المعملية، تحليل اإلشارات، بحث الرنين، النمذجة الهندسـية، تقـدير البـارامترات، 
  .تعديل المنشأ، تحليل الحساسية، موضوعات مختارةمحاكاة االستجابة لألحمال الخارجية، 

 التحليل اإلحصائى للمنشآت ٣١٧طير 

تجارب التقويم والمقارنة، تجارب العامالت، التجارب التعاقبية، التجارب غير البارامترية، تجـارب الكـالل، التجـارب 
ـــد، أســـاليب م ـــداخل، تحليـــل التجدي ـــات الت ـــات المعمـــل والحقـــل، بيان ـــة، بيان ـــر .حاكـــاة مونـــت كـــارلوالمعجل  ٣٢٧طي

 التصميم االعتمادى للمنشآت

معــدالت االنهيــار، اإلتاحيــة، االعتماديــة، االعتماديــة اإلنســانية، تخصــيص االعتماديــة، اختبــار االعتماديــة، أنــواع 
  .األنظمة، مفاهيم التصميم، حاالت دراسية

 ديناميكاالهياكلغيرالخطية ٧٣٣ طير

 المقـاييس بوانكـاريه، – لنستدت األمامي، االضطراب،الفـك اساليب المخمد، و الزنبرك و الكتلة منظومـة
 وتخميدالموائع،مسائل كولومب،التخميدالتخلفي تخميد الكبيرة، اإلزاحـات مسائل والتخميدغيرالخطي، المتعـددة،الكزازة

  .الحدية الدورة مسائل التشعب،
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٢٦٥ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  : تطبيقية إشارات معالجة  ٧٣٤ طير
 اإلنفصالي، فورير تحويل المستمر، فورير تحليل المحددة، اإلشارات اإلشارات، أنواع اإلشارات، لمعالجة مقدمة

 األنظمة، تعيين الدخل، ومتعددة الدخل وحيـدة األنظمة العشوائي، التقدير واألطياف، اإلرتباط العشوائية، العمليات
  .الحالة ومراقبة الصوتيات اإلهتزاز، على التطبيق
  : المتقدمة المركبة المواد  ٧٣٥ طير
 على تطبيقات الكهروٕاجهادية، المواد الشكل، ذاكرة سبائك الذكية، األلياف المتقدمـة، الخواص ذات المركبة المواد
 النحل، عش هياكل المركبة، للهياكل الدينامية الخصائص المعيبة، المركبة الهياكل الهياكل، ديناميات مسائل
  .المركبة الهياكل وطبقات أللياف األمثل التصميم األوكسية، المواد
  : والمنشآت الصوتيات  ٧٣٦  طير

 على الموائع أحمال الصوتي اإلشعـاع اإلهتزازية، الطـاقة المعاوقة، التحركية، والجوامد، الموائع في الموجات
 الطرق والموائع، للمنشآت الصوتي اإلقتران صوتيًا، المستحثة اإلهتزازات الصوت، انتقـال المهتزة، المنشآت
 التحليـل الحدودية، العناصر طريقة المحدودة، العناصر طريقـة والموائع، المنشآت بين المتبـادل للتأثير العـددية

  .الصوت وٕانتقال إشعاع في التحكـم للطاقة، اإلحصائي
  : الصوتية اإلشارات معالجة   ٧٣٧  طير

 التقليديــة المعالجــة البــارامتر تقـــدير الموجــات، شــكل تقـــدير الموجيــة، المجــاالت تحلــل للصــوت، الموجيــة المجــاالت
  .تطبيقات الموجات، من لصف النمطية المعالجة الموجات، من لصف
  موضوعات خاصة فى تحليل الهياكل ٧٣٨طير 

  .تحليل الهياكلموضوعات مختاره جديدة فى مجال 
   xx٧ميكانيكا طيران وتحكم دكتوراهرسالة ال ٩٩٧طير 
  التحكم المتضابط والمتوافق ذاتيا  ٥٠٧طير 

مــا هــو الــتحكم المتضــابط، لمــاذا الــتحكم المتضــابط، تقــدير المعــامالت خــالل وقــت الــتحكم نظــم الــتحكم المتضــابط 
بالمقارنــة بنظــام معــروف، نظــم الــتحكم المتوافقــة ذاتيــا االســتقرار والتماســك وااللتقــاء، الــتحكم العشــوائي المتضــابط، 

جـداول التكبيـر، األنظمـة المختلفـة للـتحكم المتضـابط، المفـاهيم المعمليـة وكيفيـة تناولهـا، تطبيقـات التوافق التلقائي، 
  .التحكم المتضابط

  التعرف والتقدير والتحكم المتضابط  ٥١٧طير 
مقدمــة، تقــدير المعــامالت فــي الــزمن الــواقعي، األنظمــة المتضــابطة باســتخدام النمــاذج المرجعيــة، المتحكمــات ذاتيــة 

افــق واالســتقرار، التقــارب والجســاءة، الــتحكم العشــوائي المتضــابط، جدولــة المعــامالت، بــدائل الــتحكم المتضــابط التو 
  التحكم الجاسئ ٥٢٧طير 

توصــيف األنظمــة غيــر المحــدودة، االســتقرار الجاســئ للــنظم ذات الــزمن المتصــل، نظريــة خريثونــوف وامتــداداتها، 
صــفوفات البينيــة، االضــطرابات المهيكلــة وتطبيقاتهــا، مقــاييس الجســاءة، االنظمــة ذات الــزمن المتقطــع، اســتقرار الم

  .التصميم باستخدام الهيمنة القطرية وتطبيقاتها، التصميم الجاسئ بواسطة مرسومات بود وتطبيقاتها
  نظم التحكم غير الخطية  ٥٣٧طير 

  . نحراف، نظرية ليابونوفتمثيل نظم التحكم غير الخطية، طريقة الدالة الوظيفية، طريقة المستوى واال
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٢٦٦  هندسة الطريان والفضاءقسم 

  موضوعات خاصة فى ميكانيكا الطيران ٧٥٤طير 
  .انر يالط نيكاكايموضوعات مختاره جديدة فى مجال م

 نظرية التحكم األمثل ٧٥٥طير 

حــاالت ، تكامــل المتغيــرات وحلــول عدديــة لتعظــيم كفــاءة المســار، برمجــة ديناميكيــة، حلــول لمســائل الــتحكم األمثــل
  .التحكم األمثل العشوائيمقدمة في ، خاصة
  ٢التشويش والتنقية  ٧٥٦طير 

  .كالمن فلتر متقدم وتنفيذه، معالجة اشارات عشوائية متقدمة، مرشح رقمي متقدم وتنفيذه، مرشح تناظري متقدم وتنفيذه
  ميكانيكا الطيران لطائرة شديدة المرونة ٧٥٧طير 

تكامـل بـين ديناميكـا الموائـع و الجوامـد ، وائيـة الغيـر خطيـةمعالجة متكاملة لمشـاكل فيزيائيـة و رياضـية للمرونـة اله
، للديناميكا الهوائية الثابتة والمتغيرة و هياكل مرنة ومكوناتها مع تطبيقات للمركبـات الهوائيـة و الفضـائية واألرضـية

  .طواحين الهواء والمعالجات الشمسية
  ٢التحكم الذكى  ٧٥٨طير 

متحكمــات ذات ذكــاء اصــطناعي متقــدم معتمــدة علــى المنطــق ، تيــة الــتحكمتصــميم مــتحكم ذكــي متقــدم للمركبــات ذا
  .العشوائى والخاليا العصبية

  ٢التوجيه  ٧٥٩طير 
، ثبــات التوجــه ثنــائى االبعــاد ، المالحقــة التامــة ثنائيــة االبعــاد ، التوجيــه الــذاتى المتقــدم، توجيــه الســيطرة المتقــدم 

  .محاكاة دوائر التوجيه، التشويش تأثير . المالحة النسبية ثنائية االبعاد
  ٢تطبيق نظم التوجيه  ٧٦٠طير 

تتبـع ، تتبـع حـراري متقـدم، تتبـع المسـار متقـدم، نقط مسـار متقدمـة، استخدام متقدم لجهاز تحديد المواقع و البوصلة
  .تتبع شعاع ليزرى متقدم، تحليل صور متقدم، صوتي متقدم

  ٢التعرف والتقدير لنظم الطائرات  ٧٦١طير 
، طـرق النهايـات العظمـى متقدمـة، طـرق ضـبط متقدمـة، تعرف متقدم في حيـز التـردد، تعرف متقدم في حيز الوقت
  .تقدير متقدم للمتغيرات وقتيا

  تعظيم كفاءة نظم الطيران والفضاء ٧٦٢طير 
، اءةمعـــادالت المجموعـــة المحدبـــة ومســـائل تعظـــيم الكفـــ، حلـــول لمســـائل الكفـــاءة المحدبـــة لـــنظم الطيـــران والفضـــاء

تعظـــيم كفــاءة مســـار الطيـــران و ، تطبيقــات لمبـــادئ تعظــيم الكفـــاءة للــتحكم واألداء للمركبـــات الطيرانيـــة و الفضــائية
  .المسارات و التحكم ذو التغذية األسترجاعية

  ٧ xxدفع مركبات الطيران 
  ٢-االحتراق فى نظم الدفع  ٧٠٧طير 

الكيميائيــة، تذريــة الوقــود، احتــراق الــرذاذ، اإلشــعال، إخمــاد اللهــب، النظريــة الحركيــة الكيميائيــة، الــديناميكا الحراريــة 
  .استقرار االحتراق، ارتباط اللهب وانتشاره، التلوث، نماذج احتراق الوقود الصلب، نماذج احتراق الوقود السائل
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٢٦٧ هندسة الطريان والفضاءقسم 

  المداخل واألبواق ٧١٧طير 
وتية، تحليــل المــداخل ذات اإلنضــغاط المــداخل تحــت الصــوتية، الســريان الــداخلى والخــارجى، المــداخل فــوق الصــ

المخــتلط، نــزف الطبقــة الجداريــة وتحويلهــا، موائمــة المــدخل والمحــرك، المزاوجــة، الــتحكم، تشــوه /الخــارجى/الــداخلى
سريان المدخل، السريان فى المنفثات، السريان مع إنتقال الحرارة، السريان المتفاعل، السريان غيـر المسـتقر، أنـواع 

  .ها، التأثير التبادلى للسريان الداخلى والخارجى، توجيه قوة الدفعالمنفثات وخصائص
  المحاكاة والتحكم فى المحركات التوربينية الغازية ٧٢٧طير 

نمذجــة أجــزاء المحــرك، النمــاذج الخطيــة، النمــاذج الالخطيــة، : األوجــه الرئيســية ألنظمــة الــتحكم، نمذجــة المحــرك
التوجهـات المختلفـة لتصـميم وحـدة الـتحكم، تحديـد مواقـع بـؤر : ظمـة الـتحكمالمحاكة، نمذجة أنظمة تغزية الوقود، أن
  .التحكم، التحكم األمثل، التحكم اللفظى

  دفع فضاء ٣٧٧طير 
تحليــل المهمــة لألقمــار الصــناعية، المــواد القاذفــة فـــى الفضــاء، نظريــة المنفــث والتحليــل الحــرارى الكيمــائى للمـــواد 

از البارد، الدفع الكهربـائى، المحركـات احاديـة الوقـود، الـتحكم فـى درجـة حـرارة القاذفة، تصميم وتحليل محركات الغ
  .سطح القمر الصناعى

  موضوعات خاصة فى الدفع  ٧٧٥طير 
  .الدفع موضوعات مختاره جديدة فى مجال

  ٢-إنتقال حرارة متقدم ٧٦٧طير 
، إسـتخدام الطـرق العدديـة لحـل غـرف االحتـراق، المبادالت الحرارية، انتقـال الحـرارة فـى ير المستقرانتقال الحرارة غ

، التبريــــد بإســــتخدام طريقــــة الغشــــاء الرقيــــق، تطبيقــــات انتقــــال الحــــرارة فــــى مجــــال هندســــة نتقــــال الحــــرارةمعــــادالت إ
   .الطيران،التحكم فى حرارة أنظمة األقمار الصناعية

  xx٧  تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها
  النظم الجيروسكوبية  ٧٩٠طير 

ديناميكــا األجســام الجاســئة، معــادالت األداء بالنســبة إلــى المحــاور إحــداثيات ثابتــة، تــأثير العــزم : الجيروســكوبنظريــة 
الثابــت علــى الجيــرو، تــأثير التخميــد علــى الجيــرو، الخصــائص الوظيفيــة والمعوقــات، التصــميم الــوظيفي للجيــرو دالــة 

األسـس النظريـة، طـاوالت القصـور المعجـالت، المكـامالت،  :التحويل للجيرو، البوصلة الجيروسـكوبية، المالحـة الذاتيـة
  .أساسيات تصميم الجيرو، التصميم الكهربي للجيروسكوب الليزر، الجيرو االلكتروني، الجيرو المتناغم ديناميا

  نظم وأجهزة القياس في المركبات الطائرة ٧٩١طير 
الحرارية، الميكانيكية، : اإلشارات المتقطعة، الناقالت مقدمة عن التحكم في العمليات، تجهيز اإلشارات المتصلة، تجهيز

الضـــوئية، الــــتحكم النهــــائي، أســــس المتحكمــــات، المتحكمــــات التشـــبيهية، المتحكمــــات الرقميــــة، خــــواص دائــــرة الــــتحكم، 
  .الموائعية، الغازية، الكهربية: استخدامات المعالج المركزي في التعامل مع أجهزة القياس، نظم المركبات الطائرة

  أنظمة المالحة  ٧٩٢طير 
االسـتقرار، المالحـة : أساليب ومتطلبات المالحة، تحويل اإلحداثيات وميكانيكيتها أساسيات مالحـة القصـور الـذاتي

: فــي اإلحــداثيات الجغرافيــة، حســابات الحزمــة الملتصــقة، مالحــة التحــول الســمتي، التحليــل المتقــدم للمالحــة الذاتيــة
غلغـل األخطــاء، التقـدير باسـتخدام المالحظـات المتقطعــة، المعجـالت فـي مجـال الجاذبيـة، ديناميــة الجيـرو، تحليـل ت
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٢٦٨  هندسة الطريان والفضاءقسم 

القياســات المالحيــة، ديناميكــا نظــام المالحــة الشــمالي، المتابعــة فــي الهــواء، توضــيح لعمليــات المالحــة والمتابعــة، 
  .الضبط المبدئي، معالجة بيانات المالحة األرضية

  ةنظم مراقبة األرض واإلنذار المبكر للظواهر الطبيعي ٩٣٧طير 
اســتخدام نظــم االستشــعار مــن البعــد فــى مراقبــة حركــة . فيزيــاء المحيطــات والغــالف الجــوى وفيزيــاء القشــرة األرضــية

  . األعاصير والسيول وتحركات القشرة، أنواع المستشعرات المستخدمة فى مراقبة الظواهر الطبيعية
  تصميم المستشعرات ٩٤٧طير 

مستشعرات قياس الحرارة والرطوبة والضغط والسرعة والعجلة، مستشعرات المسح الرادارى والليزرى والتحت حرارى، 
  . مستشعرات المسح الضوئى

  تصميم األقمار الصناعية ٥٧٩طير 
مهمــة القمــر الصــناعى وتحليــل المهمــة، أنظمــة القمــر الصــناعي، نظــام الــتحكم فــى الســرعة والوجهــة ومستشــعرات 

كم الميكانيكية والكهربيـة والمغناطيسـية، نظـام توليـد وتخـزين الطاقـة الكهربيـة، نظـام الكومبيـوتر، نظـام اإلرسـال التح
  . واإلستقبال وتشفير وفك وضغط البيانات، تحجيم مكونات القمر وفقا للمهمة وتصميم القمرعلى مستوى النظم

  موضوعات خاصة فى هندسة الفضاء  ٧٩٦طير 
 .هندسة الفضاء ديدة فى مجالموضوعات مختاره ج

  ٣-فيزياء و بيئة الفضاء الخارجى ٧٩٧طير 
  فيزياء الفضاء وبيئة الفضاء الخارجىموضوعات متقدمه فى 

  رسالة الدكتوراة ٧٩٩طير
  االمتحان الشامل ٧٠٠طير
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٢٦٩ اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
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٢٧٠  اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  :بكل التخصصاتماجستير  العلوم اشتراطات خاصة ببرامج 
  

  يتضمن أسئلة من التخصصات المختلفة الفصل الدراسييعقد القسم امتحان قبول  قبل بداية ،      .  
 يعلن القسم التخصصات التي نجح الطالب فيها والتي يحق للطالب التسجيل فيها  
  يعين القسـم لكـل طالـب مرشـد أكـاديمي عقـب اجتيـازه المتحـان القبـول، ويتعـين علـى الطالـب تحديـد المرشـد

  .معتمدة ساعة ١٢ مقررات تناظر البحثي بعد االنتهاء من دراسة
  طبقا لما ورد فى البنود العامة لالئحةيتعين على الطالب أن يحقق الساعات المعتمدة المطلوبة.  
  ساعة معتمدة على األقل مقسمة كالتالي ٤٣يدرس الطالب:  

 ساعة للمقررات اإلجبارية العامة ٢٢.  
 ساعات على األقل من مقررات التخصص ٩.  
 ويجوز أن تكون من التخصصساعات على األقل من مقررات القسم  ٦.  
 ساعات على األقل من مقررات من داخـل أو خـارج القسـم يشـترط أن تكـون مـن خـارج التخصـص ٦ .

 .ويجب الحصول على موافقة المرشد األكاديمي قبل التسجيل بها
  

  :بكل التخصصات دكتوراه الفلسفةاشتراطات خاصة ببرامج 
  

ومن الممكن أن يدرس الطالب مقررات من خارج   تسبق دراستها لم ساعة معتمدة على األقل،  ٤٨يدرس الطالب 
يجب على الطالب أن يتم دراسة مقررات التخصص اإلجبارية أثناء الماجستير ). بعد موافقة المشرف(التخصص 
  .والدكتوراه

  

  إلكترونيات  - ١
  ماجستير  العلوم

  عامة مقررات إجبارية): ١٤٠(جدول
  مقرر مؤهل  المعتمدةعدد الساعات   أسم المقرر  الكود

  -  ٣  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
  - ١  سمينار الماجستير ٦٧١كهت 
  - ١٨  رسالة الماجستير ٦٩٩كهت 

  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٧١ اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  ريةختيامقررات إ): ١٤١(جدول
  فصلاعمال ال  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود

  ٥٠  - ٣  الدوائر المتكاملة التناظرية ٦٠١كهت 
    - ٣  الدوائر المتكاملة الرقمية ٦٠٢ كهت

    - ٣  الكترونيات الحالة الصلبة  ٦٠٣كهت 
    - ٣  معالجة االشارات الرقمية ٦٠٤كهت 
     ٣  التصميم بمساعدة الحاسب  ٦٠٥كهت 
  ٥٠   ٣  تصميم الدوائر المتكاملة لترددات الراديو  ٦٠٦كهت 
     ٣  اإللكترونيات الضوئية  ٦٠٧كهت 
     ٣  الالسلكيةنظم االتصاالت   ٦٠٨كهت 
  ٦٠   ٣  محوالت البيانات  ٦٠٩ كهت
موضوعات في األنظمة االلكترونية   ٦١٠ كهت

  الصغيرة
٣     

موضوعات مختارة في دوائر االرسال و   ٦١١كهت 
  اإلستقبال السلكية

٣     

  ٥٠   ٣  التحكم في القدرة  ٦١٢كهت 
موضوعات مختارة في الدوائر االكترونية   ٦١٣ كهت

  الطبيةللتطبيقات 
٥٠   ٣  

  ٥٠   ٣  )١(موضوعات مختارة   ٦١٤كهت
  ٥٠   ٣  )٢(موضوعات مختارة   ٦١٥كهت
  ٥٠   ٣  )٣(موضوعات مختارة   ٦١٦كهت 
  ٦٠  ٦٠١كهت  ٣  موضوعات في الدوائر المتكاملة التناظرية  ٧٠١كهت 
موضوعات في الدوائر الرقمية المتكاملة   ٧٠٢كهت 

  موسعة
    ٦٠٢كهت  ٣

    ٦٠٣كهت  ٣  مختارة في النبائط االلكترونيةموضوعات   ٧٠٣كهت 
    ٦٠٤كهت  ٣  موضوعات في تجهيز االشارات الرقمية  ٧٠٤كهت 
    ٦٠٥كهت  ٣  موضوعات في التصميم بمساعدة الحاسب  ٧٠٥كهت 
موضوعات في الدوائر التناظرية المتكاملة   ٧٠٦كهت 

  موسعة
    ٦٠٦كهت  ٣

  
   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٧٢  اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  دكتوراه الفلسفة
  عامة إجباريةمقررات ): ١٤٢(جدول
  فصلاعمال ال  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود

    -  ---   االمتحان الشامل ٧٠٠كهت 
    - ٣٠  رسالة الدكتوراه ٧٩٩كهت 

  
ريةختيامقررات إ): ١٤٣(جدول  
  فصلاعمال ال  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود

  ٥٠  - ٣  التناظريةالدوائر المتكاملة  ٦٠١كهت 
    - ٣  الدوائر المتكاملة الرقمية ٦٠٢كهت 
    - ٣  الكترونيات الحالة الصلبة  ٦٠٣كهت 
    - ٣  معالجة االشارات الرقمية ٦٠٤كهت 
    - ٣  التصميم بمساعدة الحاسب ٦٠٥كهت 
  ٥٠  - ٣  تصميم الدوائر المتكاملة لترددات الراديو ٦٠٦كهت 
    - ٣  اإللكترونيات الضوئية ٦٠٧كهت 
    - ٣  نظم االتصاالت الالسلكية ٦٠٨كهت 
  ٦٠  - ٣  محوالت البيانات  ٦٠٩ كهت
    - ٣  موضوعات في األنظمة االلكترونية الصغيرة ٦١٠ كهت

موضوعات مختارة في دوائر االرسال و اإلستقبال  ٦١١كهت 
  السلكية

٣ -    

  ٥٠  - ٣  التحكم في القدرة ٦١٢كهت 
في الدوائر االكترونية موضوعات مختارة  ٦١٣ كهت

  للتطبيقات الطبية
٥٠  - ٣  

  ٥٠  - ٣  )١(موضوعات مختارة  ٦١٤ كهت
  ٥٠  - ٣  )٢(موضوعات مختارة  ٦١٥كهت 
  ٥٠  - ٣  )٣(موضوعات مختارة   ٦١٦ كهت

  ٦٠  ٦٠١كهت ٣  موضوعات في الدوائر المتكاملة التناظرية ٧٠١كهت 
   ٦٠٢كهت ٣  المتكاملة موسعةموضوعات في الدوائر الرقمية  ٧٠٢كهت 
   ٦٠٣كهت ٣  موضوعات مختارة في النبائط االلكترونية ٧٠٣كهت 
   ٦٠٤كهت ٣  موضوعات في تجهيز االشارات الرقمية ٧٠٤كهت 
   ٦٠٥كهت ٣  موضوعات في التصميم بمساعدة الحاسب ٧٠٥كهت 
   ٦٠١كهت ٣  موضوعات في الدوائر التناظرية المتكاملة موسعة ٧٠٦كهت 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٧٣ اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  اتصاالت - ٢
  ماجستير  العلوم الهندسية

  

  عامة مقررات إجبارية): ١٤٤(جدول
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود

  -  ٣  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
  - ١  الماجستيرسمينار  ٦٧١كهت 
 -  ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩كهت 

  

  مقررات اختيارية): ١٤٥(جدول

  أسم المقرر  الكود
الساعات عدد 

  مقرر مؤهل  المعتمدة
  فصلاعمال ال

  %٣٠  - ٣  موضوعات متقدمة فى الرياضيات  ٦٩١ريض
  %٣٠  - ٣  نظرية المعلومات والتكويد ٦٢١كهت 
 %٣٠  ٦٩١ريض ٣  شبكات اتصال الحاسبات ٦٢٢كهت 

 %٣٠  ٦٩١ريض ٣  االتصاالت الرقمية ٦٢٣كهت 

 %٣٠  - ٣  تجهيز اإلشارات الرقمية ٦٢٤كهت 

  %٣٠  - ٣  نظم االتصاالت باألقمار الصناعية  ٦٢٥كهت 
  %٣٠  - ٣  معالجة اإلشارات الصوتية والمرئية  ٦٢٦كهت 
  %٣٠  - ٣  نظم اتصاالت المتحركات  ٦٢٧كهت 
  %٣٠  - ٣  نظم القطع والوصل  ٦٢٨كهت 
  %٤٠  - ٣  في االتصاالت) ١(موضوعات مختارة   ٦٢٩كهت 
  %٥٠  - ٣  في االتصاالت) ٢(موضوعات مختارة   ٦٣٠كهت 
  %٣٠  - ٣  في االتصاالت) ٣(موضوعات مختارة   ٦٣١كهت 
  %٣٠  - ٣  نظم الرادار والسونار  ٧٢١كهت 
  %٥٠  - ٣  نظرية الكشف والتقدير  ٧٢٢كهت 
  %٣٠  - ٣  نظم االتصاالت الضوئية  ٧٢٣كهت 
  %   ٤٠  ٦٢٢كهت  ٣  الشبكات الالسلكية التلقائية وشبكات المجسات   ٧٢٤ كهت

  %٣٠  - ٣  في االتصاالت) ١(متقدمة  موضوعات  ٧٢٥كهت 
  %٣٠  - ٣  في االتصاالت) ٢(موضوعات متقدمة   ٧٢٦كهت 
  %٣٠  - ٣  في االتصاالت) ٣(موضوعات متقدمة   ٧٢٧كهت 

 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٧٤  اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  دكتوراه الفلسفة
  

  :عامة مقررات إجبارية): ١٤٦(جدول
  اعمال السنة  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود

    -  ---   االمتحان الشامل ٧٠٠كهت 
    - ٣٠  رسالة الدكتوراه ٧٩٩كهت 

  
  مقررات إختيارية): ١٤٧(جدول

  اعمال السنة  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  %٣٠  - ٣   موضوعات متقدمة فى الرياضيات  ٦٩١ريض
 %٣٠  - ٣  نظرية المعلومات والتكويد ٦٢١كهت

 %٣٠  ٦٩١ريض ٣  الحاسباتشبكات اتصال  ٦٢٢ت كه

 %٣٠  ٦٩١ريض ٣  االتصاالت الرقمية ٦٢٣كهت 

 %٣٠  - ٣  تجهيز اإلشارات الرقمية ٦٢٤كهت 

 %٣٠  - ٣  نظم االتصاالت باألقمار الصناعية ٦٢٥كهت 

 %٣٠  - ٣  معالجة اإلشارات الصوتية والمرئية ٦٢٦كهت 

 %٣٠  - ٣  نظم اتصاالت المتحركات ٦٢٧كهت 

 %٣٠  - ٣  القطع والوصلنظم  ٦٢٨كهت 

 %٤٠  - ٣  في االتصاالت) ١(موضوعات مختارة  ٦٢٩كهت 

  %٥٠  - ٣  في االتصاالت) ٢(موضوعات مختارة  ٦٣٠كهت 
 %٣٠  - ٣  في االتصاالت) ٣(موضوعات مختارة  ٦٣١كهت 

 %٣٠  - ٣  نظم الرادار والسونار ٧٢١كهت 

 %٥٠  - ٣  نظرية الكشف والتقدير ٧٢٢كهت 

 %٣٠  - ٣  االتصاالت الضوئية نظم ٧٢٣كهت 

الشبكات الالسلكية التلقائية وشبكات  ٧٢٤ كهت
  المجسات

 %٤٠ ٦٢٢ت كه ٣

 %٣٠  - ٣  في االتصاالت) ١(موضوعات متقدمة  ٧٢٥كهت 

 %٣٠  - ٣  في االتصاالت) ٢(موضوعات متقدمة  ٧٢٦كهت 

 %٣٠  - ٣  في االتصاالت) ٣(موضوعات متقدمة  ٧٢٧كهت 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٧٥ اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  وبصرياتدقيقة  موجات - ٣
  

  ماجستير  العلوم الهندسية
  

  عامة مقررات إجبارية): ١٤٨(جدول

عدد الساعات   أسم المقرر  الكود
اعمال   مقرر مؤهل  المعتمدة

  السنة
  -  -  ٣  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
  -  - ١  الماجستيرسمينار  ٦٧١كهت 
 - -  ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩كهت 

  

  مقررات اختيارية): ١٤٩(جدول

 الساعات عدد  أسم المقرر  الكود
اعمال   مقرر مؤهل  المعتمدة

  السنة
 %٣٠   ٣  والمشتتات) المشعارات ( الهوائيات   ٦٤٠كهت

 %٣٠   ٣  المصفوفات الطورية ومعالجة إشاراتها ٦٤١كهت 

 %٣٠   ٣  نظرية دالئل الموجات وتطبيقاتها  ٦٤٢كهت 

 %٣٠   ٣  نبائط أشباه الموصالت للموجات الدقيقة ٦٤٣كهت 

 %٣٠   ٣  دوائر الموجات الدقيقة ٦٤٤كهت 

 %٣٠   ٣  ةتكامل اإلشارات والطاق ٦٤٥كهت 

 %٣٠   ٣  انتشار موجات الراديو ٦٤٦كهت 

 %٣٠   ٣  مقدمة فى الليزر ٦٤٧كهت 

 %٣٠   ٣  نبائط أشباه الموصالت الضوئية ٦٤٨كهت 

  % ٤٠   ٣  االلياف الضوئية ٦٤٩كهت 
 %٣٠ ٦٤٩كهت  ٣  بااللياف الضوئيةنظم االتصاالت  ٦٥٠كهت 

 %٣٠   ٣  مبادىء الضوئيات ٦٥١كهت 

 %٣٠   ٣  نظم االتصاالت االرضية بالموجات الدقيقة ٦٥٢كهت 

     ٣  نظم األقمار الصناعية ٦٥٣كهت 
 %٣٠   ٣  نظم الرادار والسونار ٦٥٤كهت 

 %٣٠   ٣  البالزما النظرية ٦٥٥كهت 

  %٣٠   ٣  التسخين بالموجات الدقيقة ٦٥٦كهت 
 %٦٠   ٣  مقدمة في الكهرومغناطيسية الحسابية ٦٥٧كهت 

 %٦٠ ٦٥٧كهت  ٣  موضوعات متقدمة في الكهرومغناطيسية الحسابية ٦٥٨كهت 

  % ١٠٠   ٣  مشروع تجريبى مختار ٦٥٩كهت 
 %٣٠   ٣ ١موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناطيسية  ٧٤٠كهت 

 %٣٠   ٣ ٢موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناطيسية  ٧٤١كهت 

 %٣٠   ٣ ٣موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناطيسية  ٧٤٢كهت 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٧٦  اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

 الساعات عدد  سم المقررإ  الكود
اعمال   مقرر مؤهل  المعتمدة

  السنة
 %٦٠   ٣  الهياكل الدورية وتطبيقاتها ٧٤٤كهت 

 %٦٠   ٣  الكهرومغناطيسية المتقدمةالهندسة    ٧٤٥كهت 

 %٤٠   ٣  مصادر القدرة العالية للموجات الدقيقة وتطبيقاتها ٧٤٦كهت 

 %٣٠   ٣  االستشعار عن بعد بالموجات الكهرومغناطيسية ٧٤٧كهت 

 %٣٠   ٣  هولوجرافيا الموجات الدقيقة والضوئية ٧٤٨كهت 

 %٣٠ ٦٥٥كهت  ٣  التموجات فى البالزما ٧٤٩كهت 
  

  دكتوراه الفلسفة
  عامة مقررات إجبارية): ١٥٠(جدول

عدد الساعات   أسم المقرر  الكود
  اعمال السنة  مقرر مؤهل  المعتمدة

    -  ---   االمتحان الشامل ٧٠٠كهت 
    - ٣٠  رسالة الدكتوراه ٧٩٩كهت 

  

  مقررات اختيارية): ١٥١(جدول

عدد الساعات   أسم المقرر  الكود
  السنةاعمال   مقرر مؤهل  المعتمدة

 %٣٠  - ٣  والمشتتات) المشعارات ( الهوائيات  ٦٤٠كهت 

 %٣٠  - ٣  المصفوفات الطورية وتطبيقاتها ٦٤١كهت 

 %٣٠  - ٣  نظرية دالئل الموجات وتطبيقاتها  ٦٤٢كهت 

 %٣٠  - ٣  نبائط أشباه الموصالت للموجات الدقيقة ٦٤٣كهت 

 %٣٠  - ٣  دوائر الموجات الدقيقة ٦٤٤كهت 

 %٣٠  - ٣  تكامل اإلشارات و الطاقة ٦٤٥كهت 

 %٣٠  - ٣  انتشار موجات الراديو ٦٤٦كهت 

 %٣٠  - ٣  مقدمة فى الليزر ٦٤٧كهت 

 %٣٠  - ٣  نبائط أشباه الموصالت الضوئية ٦٤٨كهت 

  %٤٠  - ٣  األلياف الضوئية ٦٤٩كهت 
 %٣٠ ٦٤٩كهت  ٣  نظم االتصاالت بااللياف الضوئية ٦٥٠كهت 

 %٣٠  - ٣  الضوئياتمبادىء  ٦٥١كهت 

 %٣٠  - ٣  نظم االتصاالت االرضية بالموجات الدقيقة ٦٥٢كهت 

 %٣٠  - ٣  نظم األقمار الصناعية ٦٥٣كهت 

 %٣٠  - ٣  نظم الرادار والسونار ٦٥٤كهت 

 %٣٠  - ٣  البالزما النظرية ٦٥٥كهت 

  ٣٠  - ٣  التسخين بالموجات الدقيقة  ٦٥٦كهت 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٧٧ اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

عدد الساعات   أسم المقرر  الكود
  اعمال السنة  مقرر مؤهل  المعتمدة

 %٦٠  - ٣  مقدمة في الكهرومغناطيسية الحسابية  ٦٥٧كهت 

 %٦٠  ٦٥٧كهت  ٣  موضوعات متقدمة في الكهرومغناطيسية الحسابية  ٦٥٨كهت 

  %١٠٠  - ٣  مشروع تجريبى مختار  ٦٥٩كهت 
 %٣٠  - ٣  ١موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناطيسية   ٧٤٠كهت 

 %٣٠  - ٣  ٢موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناطيسية   ٧٤١كهت 

 %٣٠  - ٣  ٣موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناطيسية   ٧٤٢كهت 

 %٦٠  - ٣  الهياكل الدورية وتطبيقاتها  ٧٤٤كهت 

 %٦٠  - ٣  الهندسة الكهرومغناطيسية المتقدمة   ٧٤٥كهت 

  %٤٠  - ٣  العالية للموجات الدقيقة وتطبيقاتهامصادر القدرة   ٧٤٦كهت 
 %٣٠  - ٣  االستشعار عن بعد بالموجات الكهرومغناطيسية  ٧٤٧كهت 

 %٣٠  - ٣  هولوجرافيا الموجات الدقيقة والضوئية  ٧٤٨كهت 

 %٣٠  ٦٥٥كهت  ٣  التموجات فى البالزما  ٧٤٩كهت 
  
  
  
  

  تحكم - ٤
  

  ماجستير  العلوم الهندسية
  عامة إجباريةمقررات ): ١٥٢(جدول

  أسم المقرر  الكود
عدد الساعات 

  المعتمدة
  أعمال السنة  مقرر مؤهل

    -  ٣  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
    - ١  الماجستيرسمينار  ٦٧١كهت 
  -  ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩كهت 

  
  مقررات إجبارية): ١٥٣(جدول

عدد الساعات   اسم المقرر  الكود
  المعتمدة

  مقرر مؤهل
  اعمال السنة

 %٤٠  -  ٣  نظم التحكم الخطية ٦٦١كهت 

 %٣٠  -  ٣  نظم التحكم الالخطية ٦٦٢كهت 

 %٤٠  -  ٣  التحكم الخطى العشوائي ٦٦٣كهت 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٧٨  اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  مقررات اختيارية): ١٥٤(جدول
  اعمال السنة  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود

 %٣٠  نظم التحكم الالخطية  ٣  نظم تحكم الحاسوب ٦٦٤كهت 

 %٤٠  نظم التحكم الخطية  ٣  طرق الحلول المثلى ٦٦٥كهت 

 %٣٠  -  ٣  طرق التحكم المتقدمة ٦٦٦كهت 

 %٣٠  -  ٣  تحديدية النظم ٦٦٧كهت 

 %٣٠  -  ٣  موضوعات متقدمة فى التحكم ٦٦٨كهت 

 %٣٠  -  ٣  نظم التحكم المتوائم ٧٦١كهت 

 %٣٠  -  ٣  التحكم العشوائي المتقدم ٧٦٢كهت 

  
  دكتوراه الفلسفة

  

  عامة مقررات إجبارية): ١٥٥(جدول

عدد الساعات   أسم المقرر  الكود
  اعمال السنة  مقرر مؤهل  المعتمدة

    -  ---   االمتحان الشامل ٧٠٠كهت 
    - ٣٠  رسالة الدكتوراه ٧٩٩كهت 

 
 مقررات إجبارية): ١٥٦(جدول

عدد الساعات   أسم المقرر  الكود
  فصلاعمال ا  مقرر مؤهل  المعتمدة

 %٤٠  -  ٣  التحكم الخطيةنظم  ٦٦١كهت 

 %٣٠  -  ٣  نظم التحكم الالخطية ٦٦٢كهت

 %٤٠  -  ٣  التحكم الخطى العشوائي ٦٦٣كهت 

  مقررات اختيارية): ١٥٧(جدول

عدد الساعات   أسم المقرر  الكود
  اعمال السنة  مقرر مؤهل  المعتمدة

 %٣٠  ٦٦٢كهت  ٣  نظم تحكم الحاسوب ٦٦٤كهت

 %٤٠  ٦٦٢كهت  ٣  طرق الحلول المثلى ٦٦٥كهت 

 %٣٠  -  ٣  طرق التحكم المتقدمة ٦٦٦كهت 

 %٣٠  -  ٣  تحديدية النظم ٦٦٧كهت 

 %٣٠  -  ٣  موضوعات متقدمة في التحكم ٦٦٨كهت 

 %٣٠  -  ٣  نظم التحكم المتوائم ٧٦١كهت 

 %٣٠  -  ٣  التحكم العشوائي المتقدم ٧٦٢كهت 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٧٩ اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  الكترونيات واتصاالت الحاسب - ٥
  

  ماجستير  العلوم الهندسية
  

  عامة مقررات إجبارية): ١٥٨(جدول

  أسم المقرر  الكود
عدد الساعات 

  أعمال السنة  مقرر مؤهل  المعتمدة

  -  -  ٣  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
  -  - ١  الماجستيرسمينار  ٦٧١كهت 
 - -  ١٨  رسالة الماجستير  ٦٩٩كهت 

  

  مقررات إجبارية): ١٥٩(جدول
  :المقررات اآلتيةساعات معتمدة من  ٩يجب ان يدرس الطالب 

  

عدد الساعات   اسم المقرر  الكود
  المعتمدة

  مقرر مؤهل
  اعمال السنة

 %٥٠  -  ٣  بنية الحاسب ٦٨٠كهت 

 %٣٠  ٦٩١ريض   ٣  إرسال البيانات وشبكات الحاسبات ٦٨١كهت 

 %٣٠  -  ٣  نظم الزمن الحقيقي ٦٨٢كهت 

    -  ٣  موضوعات متقدمة في الرياضيات  ٦٩١ريض 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٨٠  اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  مقررات اختيارية): ١٦٠(جدول

عدد الساعات   اسم المقرر  الكود
  مقرر مؤهل  المعتمدة

  اعمال السنة

تصميم نظم الدوائر المتكاملة بالغة  ٦٨٣كهت 
  اإلتساع

٤٠  -  ٣%  

  النظم المدمجة ٦٨٤كهت 
و ٦٨٠كهت  ٣

 ٦٨٣كهت 

٣٠% 

 %٣٠  -  ٣  معالجة الصور الرقمية ٦٨٥كهت 

 %٣٠  -  ٣  الذكاء اإلصطناعى ٦٨٦كهت 

  %٢٠  -  ٣  الشبكات العصبية اإلصطناعية ٦٨٧كهت 
  %٢٠  -  ٣  التعرف على األنماط ٦٨٨كهت 
 %٣٠  -  ٣  المعالجة الرقمية لألشارات الصوتية ٦٨٩كهت 

 %٣٠ ٦٨٣كهت   ٣  الطرفيات والدوائر البينية للحاسب ٦٩٠كهت 

  %٦٠  -  ٣  الدوائر الحسابية ٦٩١كهت 
 %٣٠ ٦٨١كهت   ٣  إدارة شبكات الحاسب ٦٩٢كهت 

 %٣٠ ٦٨١كهت   ٣  شبكات االتصال عالية السرعه ٦٩٣كهت 

 %٣٠  -  ٣  التأمين فى شبكات الحاسبات والمعلومات ٦٩٤كهت 

  %٤٠ ٦٨١كهت   ٣  شبكات المجسات الالسلكية ٦٩٥كهت 
 %٣٠  -  ٣  اختبار النظم الرقمية وقابلية االختبار ٦٩٦كهت 

 %٣٠  -  ٣   ١موضوعات مختارة  ٧٨٠كهت 

 %٣٠  -  ٣ ٢موضوعات مختارة  ٧٨١كهت 

  
  دكتوراه الفلسفة

  

  عامة مقررات إجبارية): ١٦١(جدول
  مقررات إجبارية عامة

عدد الساعات   أسم المقرر  الكود
  اعمال السنة  مقرر مؤهل  المعتمدة

    -  ---   االمتحان الشامل ٧٠٠كهت 
    - ٣٠  رسالة الدكتوراه ٧٩٩كهت 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٨١ اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  مقررات إجبارية): ١٦٢(جدول
  

  :ساعات معتمدة من المقررات اآلتية ٩ان يدرس الطالب يجب 
  

عدد الساعات   اسم المقرر  الكود
اعمال   مقرر مؤهل  المعتمدة

  السنة
 %٥٠  -  ٣  بنية الحاسب ٦٨٠كهت 

 %٣٠  ٦٩١ريض   ٣  إرسال البيانات وشبكات الحاسبات ٦٨١كهت 

 %٣٠  -  ٣  نظم الزمن الحقيقي ٦٨٢كهت 

    -  ٣  الرياضياتموضوعات متقدمة في   ٦٩١ريض 
  

  مقررات اختيارية): ١٦٣(جدول 

عدد الساعات   اسم المقرر  الكود
  اعمال السنة  مقرر مؤهل  المعتمدة

تصميم نظم الدوائر المتكاملة بالغة  ٦٨٣كهت 
  االتساع

٤٠  -  ٣%  

و ٦٨٠كهت   ٣  النظم المدمجة ٦٨٤كهت 
 ٦٨٣كهت 

٣٠% 

 %٣٠  -  ٣  معالجة الصور الرقمية ٦٨٥كهت 

 %٣٠  -  ٣  الذكاء االصطناعى ٦٨٦كهت 

 %٢٠  -  ٣  الشبكات العصبية االصطناعية ٦٨٧كهت 

 %٢٠  -  ٣  التعرف على األنماط ٦٨٨كهت 

 %٣٠  -  ٣  المعالجة الرقمية لإلشارات الصوتية ٦٨٩كهت 

 %٣٠ ٦٨٣كهت   ٣  الطرفيات والدوائر البينية للحاسب ٦٩٠كهت 

 %٦٠  -  ٣  الدوائر الحسابية ٦٩١كهت 

 %٣٠ ٦٨١كهت   ٣  إدارة شبكات الحاسب ٦٩٢كهت 

 %٣٠ ٦٨١كهت   ٣  شبكات االتصال عالية السرعه ٦٩٣كهت 

التأمين فى شبكات الحاسبات  ٦٩٤كهت 
  والمعلومات

٣٠  -  ٣% 

  %٤٠ ٦٨١كهت   ٣  شبكات المجسات الالسلكية ٦٩٥كهت 
 %٣٠  -  ٣  اختبار النظم الرقمية وقابلية االختبار ٦٩٦كهت 

 %٣٠  -  ٣   ١موضوعات مختارة  ٧٨٠كهت 

 %٣٠  -  ٣ ٢موضوعات مختارة  ٧٨١كهت 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٨٢  اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  توصيف المقررات 
  

  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 

المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب
أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(الكتابة، 

تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار،  عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية،: كتابة الجمل الفعالة )د(
 )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(حسن اختيار الكلمات، 

) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة :متنوعة موضوعات
على أمثلة من المقاالت  عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،: طيط للكتابةوالتخ اإلعداد
 .العلمية والرسائل البحثية، المقاالت، المشروعات: العلمية
  موضوعات متقدمة في الرياضيات  ٦٩١ريض

المتغيرات، عمليات عشوائية، سالسل يرات العشوائية، التوزيعات اإلحتمالية، التوزيعات متعددة غتحويل بين المت
، جبر خطي، جبر المصفوفات،المتجهات فى "بواسونية"، عمليات "براونينية"ماركوف، نماذج اإلصطفاف، تحركان 

  .، مبدأ التعامد، األمثلة، تقدير أقل متوسط مربعات"أيجنز"الفراغ، قيم ومتجهات 
  

  الكترونيات - ١
  

  الدوائر المتكاملة التناظرية ٦٠١كهت 
تحليل وتصميم المكبرات التشغلية، المكبرات واسعة نطاق التردد، ناقالت التوصيل، وحامالت التيار، المرشحات ذات 
  .الوقت المتصل والمرشحات ذات المكثفات المحولة، الدوائر التفاضلية وتقنيات التغذية العكسية ذات األسلوب المشترك

  الدوائر المتكاملة الرقمية ٦٠٢كهت 
المتكاملة على نطاق واسع على مستوى الدائرة، عمليات التصنيع، سمات  النبيطة،  CMOSتحليل وتصميم دوائر 

اآلثار الطفيلية، الدوائر الرقمية اإلستاتيكية والديناميكية لوظائف التخزين والمنطق، تصميم وتوصيف لسرعة واستهالك 
التخطيط ومتغيارات . دوائرمصفوفة البوابات حقلية البرمجة  الخاليا القياسية، تصميم  )FPGA(القدرة من مستوى ،

  .ROMوال   RAMوال   EEPOMالتصنيع، تصميم دوائر ال 
  الحالة الصلبةالكترونيات  ٦٠٣كهت 

البنية البلورية، نظرية ومخططات نطاق الطاقة، خصائص أشباه الموصالت فى حالتى األتزان وعدم األتزان، 
حالة األتزان، ( PN junctionوصلة موجب سالب : النبائط األساسية . المعادالت الحاكمة لحركة حامالت التيار

الوصلة الغير متجانسة  -) ارسريان التيار فى حالتى األنحياز األمامى والعكسى، ظاهرة األنهي



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٨٣ اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

Heterojunction ) شروط الموائمة الشبكيةlattice matching مخططات نطاق الطاقة، الحجيرات الكمية ،
Quantum wells  الشبكات الفائقة ،superlattices (-  شبه موصل /عازل / مكثف معدن ) ،الحالة المثالية

نضوب واألنعكاس، تغير السعة مع الجهد، حالة النضوب التراكم وال:مخطط نطاق الطاقة، حاالت السطح 
 عالقة التيار مع الجهد، التأثيرات الثانوية :حالة القناة الطويلة( شبه موصل /أكسيد / ترانزستور معدن) . العميق

فض تأثير تشبع السرعة عند المجاالت العالية، مرور التيار تحت الجهد الحدى، ظاهرة خ :حالة القناة القصيرة  -
مشروع باستعمال . شبه موصل ذات البوابات المتعددة/أكسيد / ترانزستورات معدن). الحاجز بتأثير جهد المصب

  . برامج محاكاة نبائط أشباه الموصالت
  معالجة اإلشارت الرقمية ٦٠٤كهت 

اد، موضوعات ، محول فوريير الرقمي، المحوالت ثنائية األبع Zاإلشارات والنظم الرقمية، محول فوريير ومحول 
من نوع  Zفي معالجة اإلشارات الرقمية، تحقيق رسومات التدفق، محول فوريير السريع، خوارزميات محول 

)Chirp ( عالقات تحويل ،)Hilbert ( ،تأثيرات التقريب، التوقع الخطي، طرق تصميم المرشحات الرقمية ،
إلي  Sتقسيم اإلشا ا رت إلي فت ا رت زمنية باستخدام النوافذ، أخذ عينات التردد، طرق التحويل من متغير 

  .، طرق تحويل التردد، طرق التصميم األمثل، تصميم المرشحات ثنائية األبعاد Zمتغير 

  بمساعدة الحاسبالتصميم  ٦٠٥كهت 
تقنيات مراجعة السلوك الصحيح للدوائر والنظم اإللكترونية المعقدة متضمنا خوارزميات ونظم لمحاكاة الدوائر 
المتكاملة بالتفصيل على مستوى الترانزستور في نطاقي الزمن والتردد، محاكاة األحداث المنطقية المتقطعة، المحاكاة 

  .، مراجعة التكافؤ،  تحليل التوقيت وحساب القدرةRTLة سلوك دوائر المنطقية على مستوى الدورة، محاكا
  تصميم الدوائر المتكاملة لترددات الراديو  ٦٠٦كهت 

في بناء أجهزة اإلرسال واالستقبال  الّتصميم  المفاهيم األساسية لتصميم النظم الالسلكية وتأثيرها على موازنات 
زستور،  شبكات التوافق الخاملة، تحليل الضوضاء وتصميم مكبرات للتران RFالمختلفة، نموذج تردد الراديو 

، والتأثيرات الالخطية، دوائر التحيز العملية لتصميم ) Mixer(منخفضة الضوضاء، تقنيات تصميم الخالط 
)RF (ضوضاء الطور وتصميم مولد الموجات المحكوم بالجهد، تصميم مركبات التردد ومكبرات القدرة ،.  

  االلكترونيات الضوئية ٦٠٧كهت 
، PINالخواص الضوئية ألشباه الموصالت، االمتصاص واالندماج، تكوين وتشغيل ثنائيات األقطاب الضوئية 

، التغذية العكسية )فابري بيرو(الكاشفات الضوئية وثنائيات األقطاب المشعة للضوء، ليزرات أشباه الموصالت، 
  .صالت مختلفة الموادالموزعة والتجويف الرأسي، التركيبات والو 

  نظم االتصاالت الالسلكية   ٦٠٨كهت 
نموذج القناة  –قضايا تصميم المستقبالت و المرسالت الالسلكية مع التركيز على التنفيذ في نظم الكترونية 

 -التعديل على الحزمة القاعدية  –خيارات تنفيذ تحليل االشارات الرقمية عن طريق الدوائر الرقمية  –الالسلكية 
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النظم متعددة  –تحويل فوريير السريع و تقسيم التردد المتعدد المتعامد  –الترميز و تصميم دوائر فك الترميز 
  .الكشف عن الحافة و استرجاع التزامن –الهوائيات 

  محوالت البيانات ٦٠٩كهت 
تحليل وتصميم الدوائر والمرشحات التي تسبق محوالت البيانات، دوائر تحويل االشارات من متصلة الي متقطعة، 
نظم ودوائر تحويل البيانات من رقمية الي تناظرية، نظم ودوائر تحويل البيانات من تناظرية الي رقمية، 

  . المعالجات الرقمية لبعض الدوائر التناظرية
  الميكانيكية والكهربية  ووالنانواألنظمة الميكر تقنية   ٦١٠كهت  

MEMS / NEMS سوف يغطي هذا المقرر تصنيع تقنيات وآليات مختلفة مثل تنبيغ كهروضغطية ، الحرارية 

 ، pyroelectric  ،حراري  ، piezoresistive نظرية تشغيل   وما إلى ذلك وباإلضافة إلى ذلك ، ستتم تغطية
شعة تحت الحمراء ، وأجهزة استشعار اإلشعاع ، وتسارع دوران أجهزة االستشعار ، أجهزة استشعار بعض هذه األ

أخيرا ، وبطبيعة الحال . وأجهزة استشعار التدفق ، وأجهزة استشعار الضغط والقوة ، وأجهزة استشعار الحركة
 .سوف تعطي فكرة تقنيات مختلفة لتحليل البيانات التجريبية

  دوائر االرسال و اإلستقبال السلكيةموضوعات مختارة في   ٦١١كهت 
تصميم  –تصميم المستقبالت السلكية  –تصميم المرسالت السلكية  –مقدمة إلى االتصاالت السلكية المتسلسلة 

 –مقدمة إلى دوائر الطور المنغلق  –دوائر وأنظمة استرجاع التوقيت والبيانات  –المرسالت والمستقبالت الضوئية 
  .المكونات األساسية لدوائر الطور المنغلق –طور المنغلق تحليل أنظمة دوائر ال

  التحكم في القدرة ٦١٢كهت  
مقدمة في أنظمة التحكم في القدرة، تحليل وتصميم دوائر االنحياز الدقيقة، تصميم مرجع جهد نطاق الفجوة ، 

  .لمفاتيحتصميم دوائر تنظيم الجهد الخطية، دوائر وأنظمة تنظيم الجهد بخاصية الملفات ذات ا
  كترونية للتطبيقات الطبيةلموضوعات مختارة في الدوائر اال  ٦١٣كهت 

مقدمة في االستخدامات الطبية للدوائر الكترونية، تصميم الدوائر الكترونية المنخفضة القدرة، تصميم الدوائر 
  .الكترونية للترددات المنخفضة، دراسة أمثلة تطبيقية النظمة ودوائر الكترونية طبية

  ١موضوعات مختارة   ٦١٤كهت 
  ٢موضوعات مختارة   ٦١٥كهت 
  ٣موضوعات مختارة   ٦١٦كهت 
  سمينار الماجستير ٦٧١كهت 
  موضوعات مختارة فى الدوائر المتكاملة التنظايرية ٧٠١كهت 
  موضوعات مختارة فى الدوائر الرقمية المتكاملة على نطاق واسع ٧٠٢كهت 
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  موضوعات مختارة فى االجهزة اإللكترونية ٧٠٣كهت 
  موضوعات مختارة فى تجهيز االشارت الرقمية ٧٠٤كهت 
  موضوعات مختارة فى التصميم بمساعدة الحاسب ٧٠٥كهت 
  موضوعات مختارة فى الدوائر التناظرية المتكاملة على نطاق واسع ٧٠٦كهت 

  
  اتصاالت - ٢

  نظرية المعلومات والتكويد ٦٢١كهت 
اء، سعة قناة االتصال، احتمال الخطأ، حد أخطبدون  ديكو المصدر، الت ديكو أساسية، قياس المعلومات، تمفاهيم 
اكتشاف وتصحيح األخطاء، نظرية معدل التشوه، قنوات االتصال ذات  دااكو اء، أخطمع وجود  ديكو فانو، الت

  .النطاق المحدد
  شبكات اتصال الحاسبات  ٦٢٢كهت 

التحكم في األختناقات  في شبكات البيانات،تسيير نماذج التأخير، ال، معايير األداء، الطبقي للشبكاتنموذج ال
البنائي لشبكات اإليثرنت، بروتوكول  IEEEهيكل  شبكات حزم البيانات متعددة الخدمات، التدفق،و 

CSMA/CD  ث، نموذج /ميجابيت 100لسرعة  802.3ث، نموذج /ميجابيت 10لسرعة  802.3،  نموذج
   IEEE 802.11ث، شبكات الحاسبات المحلية الالسلكية، بروتوكوالت /جيجابيت 1لسرعة  802.3

)b ،g ،a( هيكل أسلوب الولوج ،)MAC ( لشبكاتIEEE 802.11 .  
  االتصاالت الرقمية  ٦٢٣كهت 

 نظم التضمين الرقمي لعدد من اإلشارات، إرسال اإلشارات الرقمية خالل القنوات الخطية محدودة النطاق
متعددة المسارات، نظم االستقبال  فوت، إرسال اإلشارات الرقمية خالل قنوات الخ)المسويات التقليدية والعمياء(

التداخل بين المستخدمين وتقنيات التخلص منه، تقنيات الموجات الحاملة المتعددة، تقنيات معدالت المتباعد، 
  .والتكويد الفضائى الزمنى اإلرسال المتعددة، مقدمة عن النظم متعددة الدخل والخرج

  تجهيز اإلشارات الرقمية  ٦٢٤كهت 
تصميم المرشحات  ،الخوارزمات السريعة لتحويل فورير المتقطع، تحقيق النظم الرقمية تحليل فورير المتقطع،

نمذجة اإلشارات  الرقمية ذات زمن االستجابة الالمحدود، تصميم المرشحات ذات زمن االستجابة المحدود،
  .، المرشحات المتوائمةتقدير الطيفة، نمذجة اإلشارات العشوائية، المحدد
  نظم االتصاالت باألقمار الصناعية  ٦٢٥كهت 
  .دي بي أس ل، نظم انتلسات ووصوصلة الالسلكية، طرق التضمين، طرق تعدد التال، اتالمدار 
  معالجة اإلشارات الصوتية والمرئية  ٦٢٦كهت 
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النماذج الرقمية إلشارات الكالم، تجهيز إشارات الكالم، طرق تكويد الموجات،  النموذج الطبيعي إلنتاج الصوت،
تمثيل الصور، ماركوف المتوارى، نموذج  التكويد بالتنبؤ الخطي، تجهيز الكالم لالتصال بين اآللة واإلنسان،

تجزيء ووصف التحويل المتقطع للصور، حاسة الرؤية، ترقيم وتشفير الصور، ضغط وتحسين واستعادة الصور، 
  .الصور
  نظم اتصاالت المتحركات  ٦٢٧كهت 

 بينالتداخل  تصال،المراجعة عامة، نظم االتصاالت الخلوية لألجسام المتحركة، تغطية الخلية باإلشارة وحركة ا
، توزيع القنوات، GSMنظام الـ  ،وطرق تقليلها، أنواع التداخل األخرى وطرق تقليله القنوات المشتركة في التردد

  .قنيات نقل القنوات، الجيل الثالث التصاالت المتحركاتت
  نظم القطع والوصل  ٦٢٨كهت 

استعراض لنظم السنتراالت التليفونية وٕاشاراتها، أساسيات التبديل الوصلي، أساسيات التبديل الحزمي، نظام القناة 
ة، الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة المشتركة لتبادل اإلشارات بين السنتراالت، الشبكة الرقمية للخدمات المتكامل

   .ذات الطيف الواسع والتبديل باستخدام نمط اإلرسال الالتزامني
  في االتصاالت) 1(موضوعات مختارة ٦٢٩ كهت

  في االتصاالت)  2(موضوعات مختارة  ٦٣٠كهت 
  في االتصاالت)  3(موضوعات مختارة  ٦٣١كهت 
  سمينار الماجستير ٦٧١كهت 
  نظم الرادار والسونار  ٧٢١كهت 

النبضي الراداري، نظم " دوبلر"نظام في مقدمة، نماذج األهداف المتأرجحة والغير متأرجحة، بيان الهدف المتحرك 
المثالية لحاالت الهدف  شبهمتابعة الرادار، التوزيعات االحتمالية فى نظم الرادار والسونار، نظم الكشف المثالية و 

  .ددة الواحد أو األهداف المتع
  نظرية الكشف والتقدير  ٧٢٢كهت 

الكشف الالبارامتري، الكشف الصلد، الكشف  ،نظرية الكشف والتقدير الكالسيكية، الكشف والتقدير البارامتري
  .الموزع
  نظم االتصاالت الضوئية  ٧٢٣كهت 

الكاشفات الضوئية،  ،، انتشار الحزم الضوئية فى األلياف، المصادر لالتصاالت باأللياف الضوئيةمراجعة عامة 
سعة قنوات األلياف  ،الشوشرة فى الكشف والتوليد الضوئي، إرسال نبضة من خالل األلياف الضوئية أحادية الشكل

  .الضوئية الرقمية االستقبال األمثل لإلشارات الضوئية، المعادالت والمكررات فى نظم االتصاالت ،الضوئية
  وشبكات المجسات  الشبكات الالسـلكية التلقـائـية ٧٢٤ كهت

مقدمة، الشبكات المحلية الالسلكية، بروتوكوالت النفاذ فى الشبكات التلقائية، اختيار المسارات فى الشبكات 
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التلقائية، البروتوكوالت الموفرة للطاقة، سعة الشبكات التلقائية، اإلرسال المؤمن، مقدمة وتطبيقات شبكات 
المجـسـات، إختيار المسارات وبث البيانات فى شبكات المجسات، تأمين المجسات، بروتوكوالت النفاذ فى شبكات 

  .البيانات واالتصال في الشبكات التلقائية وشبكات المجسات
  في االتصاالت) ١(موضوعات متقدمة  ٧٢٥كهت 
  في االتصاالت) ٢(موضوعات متقدمة  ٧٢٦كهت 
  في االتصاالت) ٣(موضوعات متقدمة  ٧٢٧كهت 

  
  موجات - ٣

  
  والمشتتات) المشعارات (الهوائيات  ٦٤٠كهت 

السلكية، الحل بطريقة العزوم وصيغ االستطرة ) المشتتات(والمستطيرات ) الهوائيات (التكاملية للمشعارات 
المشعارات الخفيضة الدقيقة، مشعارات الموجات السطحية، تخليق . والحيود، التحكم فى المقطع الرادارى

ثلة ومشتقاتها الجانبية، المغذيات المؤدية لخفض االستقطاب المتعامد، المميزة المشعارات، انظمة مشعارات المتما
  .للتردد وتحليلها فى الحقل الطيفى، انظمة المشعارات فائقة التوصيلية المتكاملة

  المصفوفات الطورية وتطبيقاتها  ٦٤١كهت
طورى الترددى الرقمى  مسح الكترونى النظمة المصفوفات المستوية، الفصوص المقتحمة وفصوص التكمى،

والنسيجى، أثار االقتران التبادلى المعاوقة الفعالة النموزج االشعاعى وزوايا العمى االشعاعى، شبكات المواءمة 
تجهيز االشارات لمصفوفات المرسلة المستقبلة تجهيز االشارات بالضرب توجية الصفر ومحو الفصوص الجانبية، 

  .وفات المتابعة ذاتية الطورية وعاكسةالموجهات الصفرية المتكيفة، المصف
  نظرية دالئل الموجات وتطبيقاتها  ٦٤٢كهت  

دالئل الموجات المغلقة، تعامد النماذج، االستثارة بواسطة المصادر البسيطة ومن خالل المجسات والفتحات ، 
موجية ودالئل الموجات ذات الممانعة السطحية الثابتة على جدران أدلة الموجات، التطبيقات على الجدران لالدلة ال

  .التعامد االستقطاعى المنخفض، دالئل طبيعية ومن أمثلتها الدليل الموجى االرضى المتأين والدليل الموجى ذو النفق
  نبائط أشباه الموصالت للموجات الدقيقة  ٦٤٣كهت 

مراجعة القواعد االساسية للميكانيكا الكمية وفيزياء الجوامد، معادلة بولتزمان النقل وتطبيقاتها على انتقال  
فيزياء ظاهرة النقل االلكترونى، ): نبائط ص(االلكترونات فى أشباه المواصالت متعددة االودية، النبائط ذات النقل 

رة وهي هيئات التذبذب، النبائط ذات الحقن وزمن االنتقال تحليل اتزان موجات الشحنات تحليل االشارة الكبي
الترانزستورات ذات التأثير : ، البنيات عالية الكفاءة لموجات الدقيقة" امبات"لالشارة الصغيرة فى ثنائيات اقطاب 

) دفيت(، الترنزستورات ذات التأثير المجالى ذات الحقن )ميسفت(المجالى والبوابة المعدنية زرنيخات الجاليوم 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٨٨  اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  .الترنزستورات ثنائية القطبية
  دوائر الموجات الدقيقة ٦٤٤ كهت

تحليل شبكات الموجات الدقيقة ، دوائر الرنين ، التحليل الشربطى المستوى والذى يشمل الخطوط الشريطية 
واد الدقيقة، الخطوط الشريطية دالئل الموجات المستوية والخطوط الزعنفية، دالئل الموجات المستوية على م

مقدمة فى تصميم مكبرات ، تصميم المرشح، تصميم المقرن االتجاهى، محاكيات تصميم الدوائر الموجات الدقيقة
  . ومولدات الموجات الدقيقة

  تكامل اإلشارات والطاقة ٦٤٥كهت 
، لهاتداخ، سريان اإلشارات الرقمية عالية السرعة في الدوائر المطبوعة، إنشاء و تحليل نماذج سريان اإلشارات

انخفاضها، تقنيات خلق نماذج لمحاكاة أجزاء الدوائر ثالثية األبعاد، تحليل و تصميم شبكة التغذية ، تشوهاتها
خلق نماذج لمحاكاة ألواح التغذية بالطاقة في الدوائر المطبوعة وتحليل تأثيرات أماكن المكونات على ، بالطاقة

  .ء شبكة التغذية بالطاقةخصائص أداءها ودراسة التأثيرات الطفيلية على أدا
  انتشار موجات الراديو : ٦٤٦كهت 

انتشار الموجات فى التروبوسفير  –انتشار الموجات االرضية على ارض مستوية ، وكروية ، وغير متجانسة 
العمليات  –انتشار الموجات فى االيونوسفير  –ومختلف حاالت االنكسار واالنتشار المتشتت التروبوسفيرى  

  .االنتشار للفضاء الخارجى  –نظرية الحاالت فى انتشار الموجات  –فى انتشار موجات الراديو  الفيزيائية
  مقدمة فى الليزر  ٦٤٧كهت  

نظرية االمتصاص الكالسيكية، معامالت أ و ب ألينشتاين، معادالت تغير مكونات الليزر، عمل الليزر 
  .لمختلفة، تطبيقات الليزروشروطه، األداء المتصل، األداء النبضي، أنواع الليزر ا

  نبائط أشباه الموصالت الضوئية ٦٤٨كهت 
الصمام الثنائي الباعث للضوء، مكبر ليزر أشباه الموصالت، مصدر ليزر أشباه الموصالت، المكشاف الضوئي، 

  .ظروف الضوضاء، الفوضوية فى ليزر أشباه الموصالت
  االلياف الضوئية : ٦٤٩كهت 

التمثيل الحزمى النتقال الضوء  –التعريف باأللياف الضوئية  –االتصاالت الضوئية مقابل االتصاالت الراديوية 
التحليل الكهرومغناطيسى النتشار الضوء فى األلياف الضوئية خطوية ومتدرجة معامل  –فى األلياف الضوئية 

الصمام الثنائى الباعث الضوء ، (ر الضوئية المصاد –فقد وتشتت االشارات فى األلياف الضوئية  –االنكسار 
  ).  APD، الصمام الضوئى االنهيارى   PINصمام (الكاشفات الضوئية  –) ليزر أشباه الموصالت

  نظم االتصاالت باأللياف الضوئية: ٦٥٠كهت 
الكابالت والموصالت واللحامات    -أداؤها ومواصفتها : األلياف الضوئية –نظم االتصاالت بااللياف الضوئية 

تصميم وأداء نظم  –المكبرات الضوئية  -المحددات الضوئية والمستقبالت  –المصادر الضوئية و المرسالت  -
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نظم االتصاالت متعددة  -ة المتجانسة مدخل إلى نظم االتصاالت الضوئي -االتصاالت بااللياف الضوئية  
  .تعويض التشتت –القنوات 

  مبادىء الضوئيات  ٦٥١كهت  
تذكرة بمبادئ نظرية الموجات الكهرومغناطيسية، انعكاس الموجات المستوية من السطح البينى، االلياف الضوئية 

ط الهيئات،  ة، ارتبا لالتجا والطبقات المرشدة، انتشار الموجات فى االوساط ذات الخواص المختلفة وفقًا 
  .المعدالت الكهروضوئية والمحوالت، البنيات ذات التغذية العكسية الموزعة، الضوئيات الالخطية 

  نظم االتصاالت االرضية بالموجات الدقيقة  ٦٥٢كهت 
وراء االفق، مقدمة، التعديل والتجميع فى النظم ذات الرؤية المباشرة، انتشار الموجات فى مجال الرؤية وفيما 
  .اجهزة نظم االتصاالت بالموجات الدقيقة، التدخل وتخطيط الترددات، هندسة الوصالت وتقييم االداء

  نظم األقمار الصناعية  ٦٥٣كهت 
الثابتة جغرافيا والغير ثابتة جغرافيا، تحديد موقع القمر الصناعي وتتبعه، انظمة المركبات الناقلة، : المدارات

مار االقليمية والبحرية والسيارة، المحطة االرضية، وتصميم هوائيات االستقبال بمواصفات موازنة الطاقة لالق
  .قياسية، تقنيات الدخول المتعدد 

  نظم الرادار والسونار  ٦٥٤كهت 
" دوبلر " مقدمة لنظم الرادار والسونار، نماذج االهداف المتأرجحة والغير متأرجحة، بيان الهدف المتحرك ونظام 

الرادارى، نظم متابعة الرادار، التوزيعات االحتمالية فى نظم الرادار والسونار، االهداف والقنوات منتشرة النبضى 
  .المدى، نظم الكشف المثالية ودون المثالية لحاالت الهدف الواحد أو االهداف المتعددة 

  البالزما النظرية ٦٥٥كهت 
البالزما، الهيدروديناميكية المغناطيسية، استقرار البالزما، مفاهيم البالزما، حركة الجسيمات المشحونة، معادالت 

  .التصادمات واالنتقال فى البالزما
  التسخين بالموجات الدقيقة  ٦٥٦كهت 

خواص العزل الكهربائى والتسخين الحجمى، االفران أحادية ومتعددة الشكل الموجى، تركيبات خاصة، دوائر 
  .التسخين الميكروية، اوجة االمان

  مقدمة في الكهرومغناطيسية الحسابية : ٦٥٧كهت 
طريقة الفرق المحدود وتطبيقها لحل المسائل  –عرض عام للطرق المختلفة للكهرومغناطيسية الحسابية 

تطبيق الفرق المحدود على خطوط  –معادلة بواسون والبالس في صورة الفرق المحدود  –الكهروستاتيكية 
  .حل المعادالت التكامليةطريقة العزوم وتطبيقها ل –التوصيل 

  موضوعات متقدمة في الكهرومغناطيسية الحسابية: ٦٥٨كهت 
  .تطبيق الفرق المحدود فى النطاق الزمنى والطيفي على المسائل الكهرومغناطيسية
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مسائل  –المعادلة التكاملية الحجمية  –مسائل الرنين الداخلى  –تطبيق طريقة العزوم على االسطح العامة 
  .   موضوعات متقدمة في طريقة العزوم –نمذجة األشكال ثالثية االبعاد  –لرفيعة األسالك ا

  مشروع تجريبى مختار ٦٥٩كهت 
  سمينار الماجستير ٦٧١كهت 
 1موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناطيسية  ٧٤٠كهت 

 2موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناطيسية  ٧٤١كهت 

 3موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناطيسية  ٧٤٢كهت 

  الهياكل الدورية وتطبيقاتها: ٧٤٤كهت 
 –الهياكل الكهرومغناطيسية ذات الفجوات الترددية  –األسطح االنتقائية للترددات  –تحليل الهياكل الدورية 

  .الميتامواد وتطبيقاتها في الهوائيات والدوائر
  الهندسة الكهرومغناطيسية المتقدمة  ٧٤٥كهت  

الحث ، الحجم المكافىء، السطح المكافىء، نظرية الصورة، الوحدانية، التبادلية: مبادءى النظرية الكهرومغناطيسية
التشتت من االجسام ثنائية االبعاد ، انشاء حل المسائل حدودية القيمة، المكافىء الفيزيقى للبصريات، المكافىء

  . طريقة دالة جرين، موصلة الموصلة والغير
  مصادر القدرة العالية للموجات الدقيقة وتطبيقاتها  ٧٤٦كهت 

تطبيقات الموجات الدقيقة ذات القدرة العالية، نبائط المجال المتعامد، نبائط شيرنكوف، ليزرات االلكترون الحر، 
  .ةميزرات سيكلوترون االلكترون، مذبذبات المهبط التقديرى، كليسترون النسبي

  هولوجرافيا الموجات الدقيقة والضوئية  ٧٤٧كهت 
نظرية التصوير الهولوجرافى ثالثى االبعاد، التصوير الهولوجرافى فى ضوء نظرية االتصاالت، تسجيل هولوجرام 
الموجات البصرية والدقيقة، إنشاء الهولوجرام بالحاسب، الوسائل البصرية والرقمية الستعادة الصورة، التصوير فى 

  .وفى النطاق الترددى الواسع، تطبيقات هولوجرافيا الموجات الدقيقة والبصرية) أو اللون الواحد(التردد الواحد 
  االستشعار عن بعد بالموجات الكهرومغناطيسية  ٧٤٨كهت 

حية، التطبيقات الجيوفيزيقية لقياسات المعاوقة السط  الخفيضة والخفيضة جدًا، التنقيب الجيوفيزيقى فى الترددات 
طرق الكشف عن التوصيلية والنفاذية فى األرض الطبقية، تطبيقات فى الزراعة، واآلثار القديمة، خرائط التربة 

بالموجات الدقيقة، الراديومترى وأنظمتها، أنظمة رادار ) االستشعار عن بعد (والتعدين ومجاالت اخرى، التحسس 
  . لسطوح واألجسام ونظرية االبتعاد، تطبيقاتمن ا) البعثرة(الفوهة التخليقية، مقدمة لالستطارة 

  التموجات فى البالزما  ٧٤٩كهت 
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الموجات فى البالزما كسائل، النظرية الحركية للموجات فى البالزما المتجانسة وغير المتجانسة، موجات البالزما 
  .الالخطية، التسخين الموجى فى اجهزة البالزما

  تحكم - ٤
  

  نظم التحكم الخطية ٦٦١كهت 
النظم الخطية ونماذج الحالة، اتزان النظم، النظم المتشابكة، صالده االتزان، األنماط القانونية، طرق تصميم 

  . المحكمات تطبيقات هندسية على الماتالب
  نظم التحكم الالخطية ٦٦٢كهت 

خارجية، الدوال منظور ومشاكل النظم الالخطية، الخصائص االساسية نظرية ليابونوف لالتزان، نظريات االتزان ال
  . الواصفة، طرق تصميم محكمات النفذيه العكسية، تطبيقات هندسية على الماتالب

  التحكم الخطى العشوائى  ٦٦٣كهت 
مراجعة لالحتماالت والعمليات العشوائية، تقدير معامالت النظم، التقدير االمثل للنظم الخطية، طرق الترشيح 

  . ظم الخطية الرقميةالمختلفة، التحكم العشوائى االمثل للن
  نظم تحكم الحاسوب  ٦٦٤كهت 

مراجعة نظم التحكم الرقمية، تصميم المحكمات الرقمية وتنفيذها، بنائيات  نظم تحكم الحاسوب، تنظيم وأدارة 
  .وتداول الملفات 

  طرق الحلول المثلى ٦٦٥ كهت
الخوارزمات الحديثة والشبكات النيورونية، االمثلية تشكيل مسائل الحلول المثلى وانواعها، األمثلية االستاتيكية، 

  .الديناميكية، معايير الخطأ التربيعى والطائق، طرق الحلول المثلى متعددة االهداف، تطبيقات هندسية
  طرق التحكم المتقدمة  ٦٦٦كهت 

ة المتغيرات تحديدية ديناميكية النظم، مراجعة الماتالب والسميولنك فى تصميم التحكم، تصميم التحكم لنظم متعدد
  .المعمليات، الشبكات النيورونية فى التحكم، تطبيقات هندسية

  تحديدية النظم ٦٦٧كهت 
منظور ومبادئ تحديدية النظم، التشكيل العشوائى والالعشوائى، التحديدية الالبارامترية، تحليالت احصائية، 

  . التتابعية الخطية، التقدير التربيعى االمثـل، اشارات المدخل، خوارزمات تقدير المعامالت، تطبيقات عملية
  موضوعات متقدمة فى التحكم ٦٦٨كهت 

ية، الدوال المحدبة، أساليب الحلول المثلى المتصلة، نقاط التعظيم المحلية والعالمية، منظور المفاهيم التحديب
  .االمثلية المعقدة، اساليب الحلول على الحاسوب 
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  سمينار الماجستير ٦٧١كهت 
  نظم التحكم المتوائم  ٧٦١كهت 

،  المرجع، المحكم المنضبط ذاتيااسلوب النموذج  المفاهيم االساسية فى نظم التحكم المتوائم، خوارزمات التحكم، 
  . محكمات التقدير العام، تقدير الباراقترات فى النظم المتوائمة، تطبيقات على الماتالب

  التحكم العشوائى المتقدم  ٧٦٢كهت 
  مراجعة النظرية االحتماالت، القطاعات العشوائية، أساليب نظرية تباينات ماركوف، الخطوات العشوائية، التكبير العشوائى 

  
 الكترونيات واتصاالت الحاسب - ٥

  
  بنية الحاسب ٦٨٠كهت 

بيب، تعدد مبادئ تصميم المعالج، معايير األداء وقياسها، طرق تصميم البنية الهرمية للذاكرة، معالجات خط األنا
الخطوط وطرق الجدولة في المعالجات فوق القياسية والمعالجات ذات كلمة التعليمات بالغة الطول ومعالجات 
المتجهات، المعالجات المتعددة، شبكات االتصال الداخلى للمعالجة المتوازية، صفوف األقراص الصلبة، الوحدات 

  الخاصة بمعالجة الرسوم
  شبكات الحاسباتإرسال البيانات و  ٦٨١كهت 

التحكم في األختناقات  فى شبكات البيانات،تسيير نماذج التأخير، ال، معايير األداء، الطبقى للشبكاتنموذج ال
البنائي لشبكات اإليثرنت، بروتوكول  IEEEهيكل  شبكات حزم البيانات متعددة الخدمات، التدفق،و 

CSMA/CD  ث، نموذج /ميجابيت 100لسرعة  802.3نموذج  - ث /ميجابيت 10لسرعة  802.3،  نموذج
   IEEE 802.11ث، شبكات الحاسبات المحلية الالسلكية، بروتوكوالت /جيجابيت 1لسرعة  802.3

)b ،g ،a( هيكل أسلوب الولوج ،)MAC ( لشبكاتIEEE 802.11.  
  نظم الزمن الحقيقي ٦٨٢كهت 

متطلبات التشغيل فى الزمن الحقيقى وقيود التوقيت، تقدير زمن التنفيذ تحت أسوأ الفروض، نظم تشغيل الزمن 
حمل نظم الزمن الحقيقى لألعطال، نماذج تالحقيقى، جدوله نظم الزمن الحقيقى، برمجة نظم الزمن الحقيقى، 

  .قيقى، بروتوكوالت االتصال فى الزمن الحالزمنيةشبكات بترى المتضمنة 
  تصميم نظم الدوائر المتكاملة بالغة األتساع ٦٨٣كهت  

مستويات وطرق ومنهجية وأدوات تصميم الدوائر المتكاملة بالغة األتساع، مصفوفات البوابات المنطقية المبرمجة 
،  VHDLحقليا، نماذج لمصفوفات البوابات المنطقية المبرمجة حقليا من الشركات المختلفة، لغة توصيف العتاد 

رسومات تدفق البيانات والتحكم، توقيت العمليات، ربط : تركيب النظم اإللكترونية فى مستويات التصميم العالية
  .العمليات  على الوحدات، لغات توصيف العتاد التى تدعم التركيب فى مستويات التصميم العالية، مشروع تصميم
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  النظم المدمجة ٦٨٤كهت  
العتاد المدمج، البرامج المدمجة، تصميم وتطوير النظم المدمجة، اختبار النظم أساليب تصميم النظم المدمجة، 

  .المدمجة، مشروع تصميم نظام مدمج
  معالجة الصور الرقمية ٦٨٥كهت 
قطع للصورة، االحساس البصرى، ترقيم وضغط الصورة، تحسين واستعادة الصورة، تالصورة، التحويل المتمثيل 

  تقسيم الصورة
  الذكاء االصطناعي ٦٨٦كهت 

بطرق غير تقليدية، استخدام  لبحثفي فضاء الحاالت، ا لبحثا، ، اإلستنتاج اآللي، تمثيل المعرفةعامةمفاهيم 
، النظم الخبيرة أنظمة اإلنتاج،الشبكات العصبية، الطرق الغير تقليدية في تصميم األلعاب، تعلم اآللة باستخدام 

  .الطبيعية ، فهم اللغاتالذكاء االصطناعيدة، لغات االستنتاج باستخدام معلومات غير مؤك
  الشبكات العصبية اإلصطناعية ٦٨٧كهت 

ارتدادية  اإلحساس ذات الطبقة الواحدة، الشبكات أمامية التغذية متعددة الطبقات، الشبكاتمصنفات  عامة،مفاهيم 
  .الشبكات العصبيةذاتية الترتيب، تطبيقات، تنفيذ الموائمة  اكرات الترافقية، الشبكات، الذذات الطبقة الواحدة التغذية
  التعرف على األنماط ٦٨٨كهت 

تقنيات التصنيف، دوال التمييز الخطية، تقدير دوال االحتمال، تقدير األداء، قاعدة الجار األقرب، تقنيات 
  .التصنيف والتجميعالشبكات العصبية في  استخدام التجميع، استخالص أفضل المالمح،

  المعالجة الرقمية لالشارات الصوتية ٦٨٩كهت 
 لتحليل فوريهمعالجة األصوات، نماذج تمثيل اإلشارات الصوتية، تحليل الصوت في نطاق الزمن، استخدام دوال 

الصوت، تشفير اإلشارات الصوتية باستخدام التنبؤ الخطى، تطبيقات معالجة الصوت في تقنيات االتصال بين 
  .ترميز الصوت، تكوين الصوت، التعرف على الصوت والمتحدث، تحويل النص لحديث والحاسبات، اإلنسان
  الطرفيات والدوائر البينية للحاسب ٦٩٠كهت 

أساسيات عمل أجهزة طرفيات الحاسب الرئيسية، أجهزة التخزين المغناطيسية، دوائر استرجاع نبضات التزامن، 
شاف وتصحيح األخطاء في الذاكرة وأجهزة التخزين الكبرى عروات الطور المقفلة الرقمية، أجهزة العرض، اكت

  .USB, PCI, AGP and PCI Express Buses: ناقالت الحاسب
  الدوائر الحسابية ٦٩١كهت 

األعداد الصحيحة وذوات الفاصلة المتحركة نظام أعداد البواقي التمثيل : تمثيل األعداد والحدود على السرعة
الجمع والطرح : (العمليات البسيطة على األعداد الصحيحة وذوات الفاصلة المتحركةالزائد، الحدود على السرعة، 

نظرة عامة على األبحاث في المجال والتطبيقات التجارية، : ، الطرق المتقدمة)والضرب والقسمة والجذر التربيعي
  .ات الرقميةالدوال األولية وتطبيقات الدوائر الحسابية في مجالي الصور المتحركة ومعالجة اإلشار 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٩٤  اإللكرتونات واإلتصاالت الكهربية هندسةقسم 

  إدارة شبكات الحاسب ٦٩٢كهت 
، مكون العميل، مكون المشرف، )SNMP(تشغيل وٕادارة الشبكات كبيرة الحجم، النظام المتداول إلدارة الشبكات 

، المكون الرئيسي في SNMPv3، التركيب البنائي لـ SNMPقاعدة معلومات اإلدارة، وحدات البيانات لبروتوكول 
SNMP v3 تطبيقات ،SNMP v3 أنماط الرسائل في بروتوكول ،SNMP v3 بيانات نموذج التأمين، الرسائل ،

  .، أمثلة عملية لنظم إدارة الشبكات، مكونات حزم برامج نظم إدارة الشبكاتSNMP v3المتبادلة في بروتوكول 
  شبكات االتصال عالية السرعة ٦٩٣كهت 

، )ATM(، نظام النقل الالمتزامن SDHالرقمية المتزامنة نظم اإلرسال الرقمية عالية السرعة، هرمية الشبكات 
التحويل باستخدام العالمات، بنيات التحويل والتسيير عالي السرعة، بنية الشبكات الضوئية، االستخدام المتعدد 

، MPLSبتقسيم نطاق الطول الموجى، مستويات اإلشارات والتحكم، تحويل العالمات العام متعدد البروتوكوالت 
  .بكات الالسلكية واسعة النطاقالش

  التأمين فى شبكات الحاسبات والمعلومات ٦٩٤كهت 
، النموذج رباعي الطبقات )المخاطر، التهديدات، سياسة التأمين، االحتياطات، الخدمات(مفاهيم وتعاريف التأمين 

التشفير التماثلي، تقنيات التشفير ذات للتأمين، تقنيات التشفير ذات المفاتيح التماثلية، طرق إدارة المفاتيح في نظم 
، )PKI(المفاتيح الالتماثلية، التوقيع الرقمي، طرق إدارة المفاتيح في نظم التشفير الالتماثلية، بنية المفتاح العام 

  .بروتوكوالت عملية للتأمين، التأمين في شبكات المحمول، التأمين في الشبكات الالسلكية
  سلكيةشبكات المجسات الال ٦٩٥كهت 

بالشبكات  WSN، مقارنة WSN، تحديات تواجه تنفيذ )WSN(أمثلة تطبيقية لشبكات المجسات الالسلكية 
، بروتوكوالت االتصال للـ )العروة المنفردة، الشبكة(  WSN، الهيكل البنائي للـ )Fieldbusو AdHoc(المناظرة 

WSN ) ،الطبقة الفيزيائيةMACن، تزامن الوقت، الموقع والمكان، التحكم في ، طبقة الوصلة، األسماء والعناوي
المعالجة داخل الشبكة، التأمين، دعم (، موضوعات متقدمة )الطبوغرافيا، التسيير، طبقة التوصيل وجودة األداء

  ).التطبيقات المحددة
  اختبار النظم الرقمية وقابلية االختبار ٦٩٦كهت 

محاكاة األعطال، اختبار أعطال التوصيل الفوقى، اختبار أعطال النمذجة، المحاكاة المنطقية، نمذجة األعطال، 
االلتصاق النفرادية، االختبار الوظيفى، التصميم من أجل قابلة االختبار، طرق اإلنضغاط، اختبار المصفوفات 
المنطقية المبرمجة، االختبار الذاتى المدمج، التشخيص على المستوى المنطقى، التصميم ذاتي الفحص، 

  .ص على مستوى النظامالتشخي
  سمينار الماجستير ٦٧١كهت 
  ) ١(موضوعات مختارة  ٧٨٠كهت 
  ) ٢(موضوعات مختارة  ٧٨١كهت 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٩٥ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  
  
  
  
  
  
  

 القوى واآلالت الكهربيةهندسة قسم 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٩٦  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

فــي  دكتــوراه الفلســفة، ماجســتير العلــوم ، يمــنح قســم هندســة القــوى واآلالت الكهربيــة درجــات دبلــوم الدراســات العليــا
  :التخصصات التالية

  التخصصات العلمية) ١٦٤(جدول 
  التخصص  م
  نظم القوى الكهربية  ١
  واقتصادياتهاتوليد واستخدام القوى الكهربية   ٢
  ونظم الوقاية هندسة الجهد العالى  ٣
  اآلالت الكهربية ونظم التحريك الكهربي  ٤
  اآلليالتحكم نظم   ٥
  القوى إلكترونيات  ٦
  )عام(هندسة القوي الكهربية   ٧

  

  : كالتالي ساعة ٣٠عدد الساعات المعتمدة المطلوبة  ١العليا دبلوم الدراسات: أوالً 
  جبارية من القائمة اإلجبارية لكل تخصصاإل المقرراتدراسة تمهيدية تشمل 

 مجلس القسمالمجموعة التخصصية ويعتمده حدده تالقائمة االختيارية طبقا لما  تحدد من مقررات اختيارية  

  ساعات ٤له وعدد الساعات المعتمدة ) ٥٠١كود كهق(المشروع.  
 

   ةالمقررات اإلجباري -نظم القوى الكهربية دبلوم ): ١٦٥(جدول

  مقرر مؤهل  %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  -  ٣٠  ٢ تخطيط وتصميم نظم توزيع القوى الكهربية  ٥٠٢كهق 
  -  ٣٠ ٢ نظم توزيع القوى الكهربية  ٥٠٣كهق 
  -  ٣٠  ٢ الكهربيةنظم نقل القوى   ٥٠٤كهق 
  -  ٣٠  ٢ *اداره االحمال وترشيد الطاقة  ٥٠٥كهق 
  -  ٣٠  ٢ اقتصاديات نظم نقل وتوزيع القوى الكهربية  ٥٠٦كهق 
  -  ٣٠  ٢ دراسة أداء نظم القوى الكهربية  ٥٠٧كهق 
  -  ٤٠  ٤                          المشروع    ٥٠١كهق 

 

  
  
  

                                                            

ا: الدبلومات التالية ال تتاح دوريا و حتتاج لتصريح من القسم قبل بدء العام الدراسى حال إتاحتها ١ ،  توليد واستخدام القوى الكهربية واقتصاديا
 .املتقدمة للتشغيل و التحكم يف اآلالت الكهربية، إلكرتونيات القوى الكهربية، أنظمة الوقايةالنظم ، ونظم الوقاية العاىل اجلهد
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  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٢٩٧ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  المقررات اإلجبارية -توليد واستخدام القوى الكهربية واقتصادياتها  دبلوم): ١٦٦(جدول
 مقرر مؤهل  %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

  -  ٢٠  ٢ محطات القوى الكهربية  ٥٠٨كهق 
  -  ٢٠ ٢ توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة  ٥٠٩كهق 
  -  ٢٠  ٢ الكهربيةوقاية وصيانة محطات القوى   ٥١٠كهق 
  -  ٢٠  ٢ توزيع واستخدام القوى الكهربية  ٥١١كهق 
  -  ٢٠  ٢ الجر والنقل الكهربي  ٥١٢كهق 
  -  ٢٠  ٢ التركيبات الكهربية  ٥١٣كهق 
  -  ٤٠  ٤                     المشروع  ٥٠١كهق 
  المقررات اإلجبارية - ونظم الوقاية العالى الجهد دبلوم هندسة): ١٦٧(جدول
 مقرر مؤهل  %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  -  ٣٠  ٢ محطات الجهد العالي المعزولة بالغاز  ٥١٤ كهق
  -  ٣٠  ٢ القطع والوقاية أجهزة ٥١٦ كهق
  -  ٣٠  ٢ مشكالت العزل الكهربى ٥١٧ كهق

  ٥١٦كهق  ٣٠  ٢ نظمة القوى الكهربيةأوقاية   ٥١٨كهق 
  -  ٣٠  ٢ قياس الجهد العالي  أجهزة  ٥١٩ كهق
  -  ٣٠  ٢    التأريض الكهربي  ٥٤١ كهق

  -  ٤٠  ٤                   المشروع  ٥٠١كهق 
 

  المقررات اإلجبارية - النظم المتقدمة للتشغيل و التحكم في اآلالت الكهربية دبلوم): ١٦٨(جدول
 مقرر مؤهل  %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر كودال

 -  ٣٠  ٢  وقاية اآلالت الكهربية والمحوالت  ٥٢٠كهق 

  -  ٣٠ ٢اآلالت الكهربية والمحوالت ر وصيانةاختبا  ٥٢١كهق 
  -  ٣٠  ٢ الكترونيات القوى  ٥٢٢كهق 
  -  ٣٠  ٢ دوائر التشغيل النمطية والحديثة ٥٢٣كهق 
  ٥٢٢كهق  ٣٠  ٢  الكهربية اآلالتالتحكم االلكترونى فى ٥٢٤كهق 
  -  ٣٠  ٢ آالت كهربية خاصة   ٥٢٥كهق 
  -  ٤٠  ٤               المشروع  ٥٠١كهق 

  

  المقررات اإلجبارية -ودبلوم التحكم اآللى التحكم اآللى  نظم دبلوم): ١٦٩(جدول
 مقرر مؤهل  %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

  -  ٤٠  ٤             المشروع  ٥٠١كهق 
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٢٩٨  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  المقررات اإلجبارية -دبلوم إلكترونيات القوى الكهربية ): ١٧٠(جدول
 مقرر مؤهل  %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

  -   ٣٠  ٢ في دوائر التيار المتردد يلتحكم اإللكترونا  ٥٣٢كهق 
  -   ٣٠ ٢ الموصالت ذات القدرة العالية ئط أشباهنبا  ٥٣٣كهق 
  -   ٣٠  ٢  إلكترونيات صناعية  ٥٣٤كهق 
  -   ٣٠  ٢ التيار المستمر آالت التحكم اإللكتروني في٥٣٥كهق 
  -   ٣٠  ٢  المتردد تقويم التياردوائر ٥٣٦كهق 
  -  ٣٠  ٢التحكم اإللكتروني في آالت التيار المتردد٥٣٧كهق 
  -  ٤٠  ٤                        المشروع  ٥٠١كهق 

 

  
  المقررات اإلجبارية -الوقاية  ةنظمأدبلوم ): ١٧١(جدول
 مقرر مؤهل  %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

  -  ٣٠  ٢ دراسة أداء نظم القوى الكهربية   ٥٠٧كهق 
  -   ٣٠  ٢  القطع والوقاية أجهزة٥١٦ كهق

  ٥١٦كهق  ٣٠ ٢  نظمة القوى الكهربيةأوقاية   ٥١٨كهق 
  -   ٣٠  ٢ أجهزة وأنظمة القياس٥٢٦ كهق
  -  ٣٠  ٢  وقاية أنظمة النقل والتوزيع   ٥٣٨كهق
  -  ٣٠  ٢ أنظمة الوقاية المواصفات القياسية واختبارات  ٥٣٩ كهق

  -  ٤٠  ٤                     المشروع  ٥٠١كهق 
  

  المقررات اإلجبارية هندسة القوي الكهربية): ١٧٢(جدول
 مقرر مؤهل  %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

  -  ٣٠  ٢ نظم توزيع القوى الكهربية  ٥٠٣كهق 
  -   ٣٠  ٢  التركيبات الكهربية ٥١٣كهق 
  -   ٣٠ ٢  أجهزة القطع والوقاية  ٥١٦كهق 
  -   ٣٠  ٢ وقاية اآلالت الكهربية والمحوالت٥٢٠كهق 
  -  ٣٠  ٢  أجهزة وأنظمة القياس  ٥٢٦كهق 
  -  ٣٠  ٢ الكترونيات صناعية  ٥٣٤كهق 
  -  ٤٠  ٤ المشروع  ٥٠١كهق 

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٢٩٩ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

   المقررات االختيارية
طبقـا مـن المجموعـة التاليـة سـاعة المطلوبـة للحصـول علـى الـدبلوم باختيـار عـدد مـن المقـررات  ٣٠يستكمل الطالب ال 

  لتخصص الدبلوم ويعتمده مجلس القسم

 االختيارية المقررات):١٧٣(جدول

 مقرر مؤهل  %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  -   ٣٠ ٢ *اداره االحمال وترشيد الطاقة  ٥٠٥كهق 
  -  ٣٠  ٢  المواد الكهربية العازلة  ٥١٥كهق 
  -  ٣٠  ٢  *القياس وأنظمة أجهزة  ٥٢٦كهق 
  -  ٣٠  ٢ مكونات نظم التحكـم   ٥٢٧كهق 
  -  ٣٠  ٢  تطبيقاته في نظم التحكمالمعالج الدقيق و   ٥٢٨كهق 
  -  ٣٠  ٢  نظم التحكم الرقمى٥٢٩كهق 
  -  ٣٠  ٢  فى العمليات الصناعيةنظم التحكم ٥٣٠كهق 
  -  ٣٠  ٢ نمذجة وتحليل أداء نظم التحكم اآللي ٥٣١كهق 
  -  ٢٠  ٢ األمان في التركيبات الكهربية  ٥٤٠كهق 
  -  ٣٠  ٢  التأريض الكهربي  ٥٤١كهق 

  ٥٤٣كهق 
وتـــأثيره علـــي اإلنســـان يالمجـــال الكهرومغناطيســـ

 والبيئة
٣٠  ٢  -  

  -   ٣٠  ٢  شبكات الجهد العالى تصميم وتحليل  ٥٤٤كهق 
  -   ٣٠  ٢ هندسة الجهد العالى فيتطبيقات  ٥٤٥كهق 
  -   ٣٠  ٢ أنظمة القياس الذكية٥٤٦كهق 
  -   ٣٠  ٢ التحكم المتين في نظم القوى الكهربية  ٥٤٧كهق 
  -   ٣٠  ٢ * تطبيقات التحكم فى نظم القوى  ٥٤٨كهق 
  -   ٣٠  ٢ الحاكمات المبرمجة المتقدمة   ٥٤٩كهق 
  -   ٣٠  ٢ القوى الكهربية نظمل االقتصاديالتشغيل   ٥٥٠كهق 
  -   ٢٠  ٢ القوى الكهربية محطاتل االقتصاديالتشغيل   ٥٥١كهق 
  -   ٣٠  ٢ * جودة القدرة الكهربية  ٥٥٢كهق 
  -   ٣٠  ٢ دراسة الشبكة لالحمال ذات الطابع الخاص٥٥٣كهق 

  ٥٥٦كهق 
األنظمة الحديثة المستخدمة في التحويل 

 الكهروميكانيكي لطاقة الرياح 
٣٠  ٢   -  

  ٥٥٧كهق 
تطبيقات إلكترونيات القوى الحديثة في نظم 

  القوى الكهربية
٣٠  ٢   -  
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٣٠٠  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

 مقرر مؤهل  %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  -   ٣٠  ٢  موضوعات مختارة فى اآلالت الكهربية  ٥٥٨كهق 
  -  ٣٠  ٢  اآلالت الكهربية والتحكم في نمذجةطرق ال  ٥٥٩كهق 
  -  ٣٠  ٢  ر وتوصيف نظم التحريك الكهربىيااخت٥٦٠كهق 
  -  ٣٠  ٢ رياضيات   ٥٦١ كهق
  -  ٣٠  ٢ *بحوث العمليات   ٥٦٢ كهق
  -  ٣٠  ٢ * اإلدارة الهندسية  ٥٦٣ كهق

  -  ٣٠  ٢ نظم نقل البيانات   ٥٦٤كهق 
  -  ٣٠  ٢ *تطبيقات الحاسب فى نظم القوى الكهربية  ٥٦٥ كهق
  -  ٣٠  ٢  *العدديتحليل الحاسبات و ال  ٥٦٦ كهق
  -  ٣٠  ٢ *اإلحصاء وتحليل البيانات  ٥٦٧كهق

    
 بالقسم التخصصيةتشترك فيها المجموعات  مواد  

 خارج من أو بالقسم أخرى علمية تخصصات في اإلجبارية المقررات من مقررات بعض بحضور للطالب يسمح
ساعات معتمدة  ٦بحد أقصى  وتحسب ضمن ساعات المقررات االختيارية ٦٠٠ الكود أو ٥٠٠ الكود من القسم

  .بعد موافقة المشرف على المجموعة التخصيصة التابع لها الدبلوم
    



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٠١ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  العلوم  ماجستير: ثانيا
  :التالية التخصصاتالتسجيل في  يتم

  واقتصادياتهاتوليد واستخدام القوى الكهربية   -٢        نظم القوى الكهربية   -١

 الكهربية ونظم التحريك الكهربي  اآلالت  -٤    هندسة الجهد العالى ونظم الوقاية  -٣

  القوى إلكترونيات  -٦         اآلليالتحكم  نظم  -٥
  

 الماجستير لرسالة معتمدةساعة  ١٨(ساعة معتمدة  ٣٩ هو العلميةالساعات المطلوبة للحصول على الدرجة  عدد
  ) ٦٠٠عام  الفنية الكتابة أسسساعات معتمدة لمادة  ٣،  معتمدة مقررات اختيارية ساعة ١٨، 
  

  ):لجميع التخصصات(  اإلجبارية المقررات): ١٧٤(جدول
  :يجب على الطالب اجتياز جميع المقررات اإلجبارية التالية 

  مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  -   ٣  الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 
  -   ١٨  رسالة الماجستير  ٦٠١كهق 

يجوز لمجلس القسم أن يكلف الطالب باجتياز بعض المقررات التأهيلية اإلضافية من مرحلة البكالوريوس اسـتيفاء و 
  .للمتطلبات العلمية للقسم وال تحتسب من ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة

 
 

  المقررات االختيارية): ١٧٥(جدول
  للتخصص المطلوب ولما يحدده مجلس القسم طبقامقررات من الجدول  ستيقوم الطالب باختيار 

مقرر مؤهل %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  -   ٣٠  ٣  دراسات بحثية وٕاحصاء وتحليل بيانات   ٦٠٢كهق 
  -   ٣٠  ٣  دراسة متقدمة فى اآلالت الكهربية   ٦٠٥كهق 
  -   ٣٠  ٣  تحليل وتصميم اآلالت الكهربية ٦٠٦كهق 
  -   ٣٠  ٣  اختبارات متقدمة لآلالت الكهربية ٦٠٧كهق 
  -   ٣٠  ٣  األداء غير المتوازن لآلالت الكهربية٦٠٨كهق 
  -   ٣٠  ٣  الكهربية الخاصة اآلالت٦٠٩كهق 
  -   ٣٠  ٣  الحاالت العابرة فى اآلالت الكهربية٦١٠ كهق
  -   ٣٠  ٣ هندسة الجهد العالى ٦١١كهق 
  -   ٣٠  ٣ قياسات دقيقة للجهد العالى٦١٢كهق 
  -   ٣٠  ٣             المواد الكهربية٦١٣كهق 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٠٢  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

مقرر مؤهل %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  -   ٣٠  ٣  جهد العاليتطبيقات إحصائية فى هندسة ال٦١٤كهق 
  -   ٣٠  ٣ تحليل نظم القوى الكهربية٦١٥كهق 
  -   ٣٠  ٣ التمثيل الديناميكى ألنظمة القوى الكهربية٦١٦كهق 
  -   ٣٠  ٣ التحكم فى نظم القوى الكهربية٦١٧كهق 
  -   ٣٠  ٣  التشغيل األمثل ألنظمة القوى الكهربية٦١٨كهق 
  -   ٣٠  ٣ تخطيط نظم القوى الكهربية ٦١٩كهق 
  -   ٣٠  ٣ االعتمادية لنظم القوى الكهربية ٦٢٠كهق 
  -   ٣٠  ٣ خاصة في نظم القوى الكهربية موضوعات٦٢١كهق 
  -   ٢٠  ٣ المصابيح الكهربائية واإلضاءة ٦٢٢كهق 
  -  ٢٠  ٣ استخدام الطاقة الكهربية   ٦٢٣كهق 
 ٦٣٢كهق   ٢٠  ٣  المرحالت الرقمية٦٢٥كهق 
  -  ٢٠  ٣ هندسة تحويل الطاقة٦٢٦كهق 

٦٢٧كهق 
تطبيقــــــــات جــــــــودة القــــــــدرة فــــــــي المنشــــــــآت الســــــــكنية

  والصناعية 
٢٠  ٣  -  

  -  ٣٠  ٣ متقدمة إلكترونيات صناعية٦٢٨ كهق
  -  ٣٠  ٣  الدوائر اإللكترونية للقوى واآلالت الكهربية ٦٢٩كهق 
  -  ٣٠  ٣نبائط أشباه الموصالت ذات القدرة العالية المتقدمة٦٣٠كهق 
  -  ٣٠  ٣  تحليل وتصميم مكونات دوائر إلكترونيات القوى٦٣١كهق 
  -  ٢٠  ٣  وقاية نظم القوى الكهربية ٦٣٢كهق 
  -  ٣٠  ٣  للمجاالت الكهرومغناطيسيةالتحليل الرقمى ٦٣٣كهق 
  -  ٣٠  ٣  القواطع الكهربية ٦٣٤كهق 
  -  ٣٠  ٣  الظواهر العابرة فى نظم القوى الكهربية ٦٣٥كهق 
  -  ٣٠  ٣  تفريغ الغازات٦٣٦كهق 
  -  ٣٠  ٣  تطبيقات الليزر فى الهندسة الكهربية ٦٣٧كهق 
  -  ٣٠  ٣ التحكم للمنظومات الخطية ٦٣٨كهق 
  -  ٣٠  ٣ طرق تصميم الحاكم الرقمى الصناعى ٦٣٩كهق 
  -  ٣٠  ٣  التحكم فى النظم الالخطية٦٤٠كهق 
  -  ٣٠  ٣ نظم التحكم بالحاسب ٦٤١كهق 
  -  ٣٠  ٣ التحكم العشوائى ٦٤٢كهق 
  -  ٣٠  ٣ نظم التحكم الذكية ٦٤٣كهق 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٠٣ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

مقرر مؤهل %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  -  ٣٠  ٣ نظم التحكم المتوائمة   ٦٤٤كهق 
  -  ٣٠  ٣  ترشيد الطاقة و التعريفة الكهربية   ٦٤٥كهق 
  -  ٣٠  ٣دراسات متقدمة في هندسة النظم  ٦٤٦كهق 
  -  ٣٠  ٣ دراسات متقدمة في بحوث العمليات  ٦٤٧كهق 

  ٦٤٨كهق 
اســـــــتخدام الـــــــذكاء االصـــــــطناعي فـــــــي نظـــــــم القـــــــوى

  الكهربية
٣٠  ٣  -  

  -  ٣٠  ٣ النمذجة والتحكم في اإلنسان اآللي  ٦٤٩كهق 

أنظمــــــة االتصــــــاالت المســــــتخدمة فــــــي نظــــــم القــــــوى  ٦٥٠كهق 
 الكهربية

٣٠  ٣  -  

  -  ٣٠  ٣  تطبيقات رياضية  ٦٥١كهق 
  -  ٣٠  ٣  نظم التحريك الكهربي الحديثة  ٦٥٢كهق 
  ٦٥٤كهق  ٣٠  ٣             الوقاية الرقمية   ٦٥٣كهق 

  ٦٥٤كهق 
المـــــــرحالت الكهربيـــــــة واســـــــتخداماتها فـــــــي األنظمـــــــة

  الكهربية 
٣٠  ٣  -  

  -  ٣٠  ٣  اتزان نظم القوي الكهربية  ٦٥٥كهق 
  -  ٤٠  ٣  مبادئ الشبكة الذكية  ٦٥٦كهق 
  -  ٤٠  ٣  القوى الكهربيةهندسة األمن السيبرانى فى   ٦٥٧كهق 
  ٦٥٧كهق  ٦٠  ٣  للشبكة القومية الذكيةاألمن السيبرانى   ٦٥٨كهق 
 وتحسب ٧٠٠ الكود أو ٦٠٠ الكود من القسم خارج أخرى تخصصات فى مقررات بعض بحضور للطالب ويسمح
 .المشرف موافقة بعد وذلك معتمدة ساعات ٦ أقصى بحد االختيارية المقررات ساعات ضمن

 
 

  الفلسفة دكتوراه: ثالثا
ــدكتوراه هــو  عــدد  ســاعة ١٨ســاعة معتمــدة تنقســم إلــى عــدد  ٤٨الســاعات المعتمــدة المطلوبــة للحصــول علــى درجــة ال

  . باالضافة الى االمتحان الشامل) ٧٠١كود كهق (ساعة معتمدة لرسالة الدكتوراه  ٣٠مقررات اختيارية و 
  

   المقررات االختيارية): ١٧٦(جدول
مقرر مؤهل %فصل أعمال العدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

  -   ٦٠  ٣ ادماج خطوط النقل بالتيار المستمر في نظم القوي  ٧٠٢كهق 
  -  ٦٠ ٣  نظم القوي الكهربية المحتوية علي التوليد الموزع ٧٠٣كهق 
  -   ٦٠  ٣  نمذجة وتطبيقات: األجهزة المرنة   ٧٠٤كهق 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٠٤  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

 ٦٢٦كهق   ٦٠ ٣ التطبيقات الحديثة في الطاقة المتجددة  ٧٠٥كهق 
 ٦٣٢ كهق  ٦٠ ٣  التطبيقات الحديثة في مجال المرحالت الرقمية  ٧٠٦كهق 

 ٧٠٧كهق 
موضــوعات متقدمــة لترشــيد الطاقــة فــي اســتخدامات

 الطاقة الكهربية
٦٠ ٣  -   

  -   ٦٠ ٣  البيئيةدراسات متقدمة لخطوط نقل القدرة وتأثيراتها ٧٠٨كهق 
  -   ٦٠ ٣  دراسات متقدمة في نظم الوقاية  ٧٠٩كهق 
  -   ٦٠ ٣  دراسات متقدمة فى تطبيقات هندسة الجهد العالى ٧١٠كهق 
  -   ٦٠ ٣  موضوعات مختارة في اآلالت الكهربية  ٧١١كهق 
  -  ٦٠ ٣  نظم التحريك الكهربي المتقدمة  ٧١٢كهق 

التحليــل المتقــدم للمــواد المغناطيســية المســتخدمة فــي ٧١٣كهق 
 اآلالت الكهربية 

٦٠ ٣   -  

  -   ٦٠ ٣  ١التحكم اآللى  نظم دراسات متقدمة فى ٧١٤كهق 
  -  ٦٠ ٣  ٢التحكم اآللى نظم دراسات متقدمة فى  ٧١٥كهق 
  -  ٦٠ ٣  نظم التحكم التنبؤية ٧١٦كهق 

 ٧١٧كهق 
تطبيقــــات الكترونيــــات القــــوى فــــى نظــــم نقــــل القــــوى

  الكهربية
٦٠ ٣   -  

  ٧١٨كهق 
تطبيقـــــــات الكترونيـــــــات القـــــــوى فـــــــى نظـــــــم الطاقـــــــة

  -  ٦٠ ٣  المتجددة

  ٧١٩كهق 
تطبيقــــــات الكترونيــــــات القــــــوى فــــــى نظــــــم التحريــــــك

  الحديثة
٦٠ ٣  -  

  -  ٦٠  ٣ موضوعات  متقدمة  فى نظم القوى الكهربية  ٧٢٠كهق 

   
 خـــارج أخـــرى تخصصــات أو ٦٠٠ كـــود الماجســتير مســـتوى فـــى مقــررات بعـــض بحضــور للطالـــب يســمح 

 .المشرف األستاذ موافقة بعد وذلك معتمدة ساعات ٦ أقصى بحد ٧٠٠، ٦٠٠ أكواد القسم



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٠٥ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  المقررات محتوى
  المشروع ٥٠١كهق 

  عضو هيئة تدريس أو أكثرإشراف ب تطبيقيبتنفيذ مشروع كل مجموعة  تقومو  إلي مجموعاتيقسم الطالب 
  تخطيط و تصميم نظم توزيع القوى الكهربية  ٢٠٥كهق 

طرق التخطيط لنظم التوزيع،  ،الكهربية األحمالالتنبؤ ب، طوبوغرافية نظم التوزيع المختلفة، مكونات نظم التوزيع
والجودة للطاقة الكهربية، برامج الحاسب  دراسة االعتمادية، )المحوالت –الخطوط (تصميم مكونات نظم التوزيع 

  .تطبيقات ، المستخدمة
  نظم توزيع القوى الكهربية  ٥٠٣كهق 

تصميم ، محوالت التوزيع، محطات التوزيع، ونمذجتها ألحمال الكهربيةا التوزيع الكهربي، أنواع نظم خصائص
، والمكثفات منظمات الجهد الكهربي، والحماية والقطع أجهزة القياسالكابالت األرضية وخطوط النقل الهوائي، 

  .تطبيقات، الكهربية التعريفة
  نظم نقل القوى الكهربية ٥٠٤كهق 

قل ثالثية األوجه، خطوط النقل سداسية تمثيل خطوط النقل للتيار المتغير، خطوط الن، خصائص نظم النقل
األوجه، تطبيقات النقل بالتيار المستمر، تمثيل خطوط النقل بالتيار المستمر، أنواع خطوط النقل بالتيار المستمر، 

  .خطوط الربط البحرية بالتيار المستمر، تصميم الخطوط الهوائية
  إدارة األحمال وترشيد الطاقة  ٥٠٥كهق 

 في معامل القدرة تحسين، الكهربية الشبكة ادارة أحمال ،المختلفة ونمذجتها الكهربية الشبكةأحمال خصائص 
دراسة الجدوي ، التأثير البيئ ، الشبكات الكهربية في خفض الفقد الكهربي، تحسين الجهود، الشبكات الكهربية
  .لبعض الحاالت

   القوى الكهربية وزيعنقل وتاقتصاديات نظم  ٥٠٦كهق 
الثابتة  عناصر التكلفة المتغيرة، نقل وتوزيع القوى الكهربيةلنظم  طرق حساب التكلفة الثابتة، االقتصادمبادئ 

تطبيقات ،  نقل وتوزيع القوى الكهربيةنظم ل التشغيلو تحليل التكاليف للتركيبات ، لنظم نقل وتوزيع القوى الكهربية
  .باستخدام البرامج الجاهزة

   القوى الكهربية ةنظمأدراسة أداء  ٥٠٧كهق 
طرق دراسة سريان القدرة الكهربية في نظم التوزيع و النقل ،  ،النقلنظم  نمذجة، مكونات نظم القوي نمذجة

حدوث  -فتح الدوائر –القصر الغير متماثل  –القصر المتماثل (حسابات التيار والجهود في حاالت األعطال 
  . ، الطرق المختلفة لتحسين األداء)ن من القصر في أماكن مختلفةين مختلفينوع

  محطات القوى الكهربية  ٠٨٥كهق 
، بخارية، هيدروليكية، نووية( الكهربية ، أنواع المحطاتاألنواع المختلفة للطاقة إلى طاقة كهربية تحويل أسس 

  .المحطات الفرعية، التأثير البيئي للمحطات ،، مكونات محطات القوى الكهربية) رياح ، طاقة شمسية
  توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة  ٠٩٥كهق 

المبادئ ومستقبل ، استخدام طاقة الرياح في التوليد الكهربي ، إلى طاقة كهربية الطاقة الشمسيةأسس تحويل 
  توليد الطاقة الكهربيةفي الطاقة الحيوية و  طاقة المد والجزرو  طاقة باطن األرضاستخدام 
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٣٠٦  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  وقاية وصيانة محطات القوى الكهربية  ١٠٥كهق 
مكونات وأنواع نظم الوقاية، وقاية المولدات والمحوالت والمحركات، وقاية الموزعات العمومية، وقاية المغذيات، 

  ألجهزة الوقاية ية، الصيانة التنبؤيةئالصيانة الدورية، الصيانة الوقاقواطع الدائرة ،  ،محددات تيار القصر 
  توزيع واستخدام القوى الكهربية  ١١٥كهق 

 التسخين واللحام الكهربياستخدام الطاقة الكهربية في واقتصادياتها، الطاقة ، نظم توزيع الكهربية حسابات األحمال
  الكهربية في المباني والمنشآت طبيقات متنوعة، نظم إدارة الطاقةت ، اإلضاءةو 

  الجر والنقل الكهربي  ١٢٥كهق 
محركات الجر الكهربي، منحني القطار، نظم الفرملة، نظم  في، نظم التحكم الكهربي طرق الجرمقدمة عن 

  الطرق  فيالمصاعد، األوناش، السيور، النقل ، الصناعة  فياإلشارات، الحماية الكاثودية، النقل 
  التركيبات الكهربية ١٣٥كهق 

ناعية والتجارية والسكنية، تصميم لوحات التوزيع، نظم سراير الكابالت وبارات الكود الكهربي لألحمال الص
  التوزيع، نظم الدوائر والتأريض 

  محطات الجهد العالي المعزولة بالغاز ١٤٥كهق 
نظريات انهيار الغازات، الغازات الكهروسلبية، انهيار الفجوات الطويلة، الغازات المضغوطة والمخلخلة، التفريغ 

، أستخدامات محطات الجهد محطات وخطوط نقل القدرة المعزولة بالغازخصائص ، ، األقواس الكهربيةيالهال
   .العالى المعزولة بالغاز

  لمواد الكهربية العازلة ا ٥١٥كهق 
انهيار السوائل، انهيار المواد الصلبة، انهيار العازالت المركبة، صفات العزل تحت تأثر المجال والحرارة 

  .الثرموبالستيكات، المواد المركزة بالحرارة، السوائل المعدنية واالصطناعية، الزجاجيات والسيراميكوالرطوبة، 
  أجهزة القطع والوقاية  ٦١٥كهق 

تحديد موقع أنواع أجهزة القطع، تشغيل ومشاكل أجهزة القطع، متطلبات نظم الوقاية، التنسيق بين أجهزة الوقاية، 
الوقاية  ،موانع الصواعق، المرحالت، المرحالت األستاتيكية، المرحالت اإللكترونيةأجهزة القطع،  ضبط عطال،ألا

  .عن بعد
  مشكالت العزل الكهربي ٥١٧كهق 

صيانة زيوت  إنهيار العزل الصلب، صيانة العزل الصلب، إنهيار العزل فى السوائل، تلوث عازالت نظم القوى،
  العازالت غير المدمرةاختبارات انهيار العزل فى الغازات، العزل، 
   القوى الكهربية ةنظمأوقاية  ٨١٥كهق 

، وقاية المولدات والمحوالت التباينية المرحالتاالتجاهية،  المرحالتالمسافية،  المرحالتالوقاية ضد زيادة التيار، 
  والمحركات، وقاية الموزعات العمومية، وقاية المغذيات

  أجهزة قياس الجهد العالي ١٩٥كهق 
جهزة الجهد العالي، المكبرات، دوائر الزناد، دوائر التأخير، مثبتات الجهد، ألالتعرف على التفريعات الداخلية 

توليد وقياس أنواع الجهد العالي، تمثيل الموجات المسافرة،  ،القوىمجزئ الجهد، قياس الجهد والتيار في شبكات 
  يد العالقياس مقاومة األرض، قياس زاوية الفقد، مواصفات الجه
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٣٠٧ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  وقاية اآلالت الكهربية والمحوالت ٥٢٠كهق 
، ضبط واختبار أجهزة الحماية، )الكونتاكتورات، قواطع التيار(طرق اختيار معدات القطع للمحركات والمحوالت 

، المواصفات )السرعة، القدرة، حسب النوع(تنسيق أجهزة الحماية، أنواع الحماية الضرورية للمحركات والمحوالت 
  .القياسية ألجهزة الحماية

  اختبار وصيانة اآلالت الكهربية والمحوالت  ٥٢١كهق 
المواصفات القياسية، االختبارات النوعية والروتينية للمحركات والمحوالت، تجهيزات التجارب، طرق اكتشاف 

الميكانيكي وحلقات  صيانة الموحد، إعادة الورنشة، إعادة اللف(، أعمال الصيانة )التقليدية والحديثة(األعطال 
  )االنزالق والفرش الكربونية 

  إلكترونيات القوى ٥٢٢كهق 
  أجهزة التوحيد، دوائر التوحيد، دوائر التحويل المستمر، حافظات التردد والتحكم ذات التيار المستمر والمتردد

  دوائر التشغيل النمطية والحديثة ٥٢٣كهق 
الحاكم استخدام الكونتاكتورات، مفاتيح التالمس ومفاتيح االختيار، الريليهات، الملفات الحثية، دوائر التحكم للمحركات، 

  ، التحكم في الضغط،التحكم في درجة الحرارة، التحكم في العددللتحكم في اآلالت الكهربية المنطقي المبرمج
  التحكم اإللكتروني في اآلالت الكهربية ٥٢٤كهق 

قنطرة الموحد المحكومة المغذية لمحركات تيار مستمر، التحكم في محركات التيار المستمر باستخدام مقطع التيار 
المستمر، المناوب الذي يعمل على منبع ثالثي األوجه واسترجاع طاقة االنزالق، المناوب متغير التردد والجهد، 

  تطبيقات الحاسب
  آالت كهربية خاصة ٥٢٥كهق 

رفو، لسالسن، محركات التوحيد للتيار المتردد، المحركات الخطوية، المحركات التخلفية، محركات محركات الس
  الممانعة، مولدات التاكو

  أجهزة وأنظمة القياس ٥٢٦كهق 
، مقدمة للقياسات اضطرابات، التشويش، تحليل إشارات، تحليل اإلشارةقياسات الكترونية، أجهزة التسجيل، مولدات 

  ، تصميم وتحليل أنظمة القياس اآلمنة)والت، العدادات الرقمية، أجهزة القياس المتعددةالمح(الرقمية 
  مكونات نظم التحكم ٥٢٧كهق 

مكيفات اإلشارة التناظرية والرقمية، حساسات ومحوالت اإلشارة الحرارية والميكانيكية والضوئية، الحساسات 
  الالسلكية، عناصر التحكم النهائي 

  الدقيق وتطبيقاته في نظم التحكمالمعالج  ٥٢٨كهق 
بناء المعالج الدقيق، طرق البرمجة، دوائر ربط المعالج الدقيق بمنظومات التحكم، تحويل البيانات، استخدام 

  المعالج الدقيق في نظم التحكم، تطبيقات الحواكم الدقيقة
  نظم التحكم الرقمي ٥٢٩كهق 

حاكم الرقمي المتين، تصميم الحواكم الرقمية في وجود مقدمة الستخدام الحاسب في التحكم، طرق تصميم ال
اضطرابات عشوائية، طرق التعرف على المنظومات، السمات العملية لمنظومة التعرف، السمات العملية للتحكم 
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٣٠٨  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  الرقمي، التعرف في الدوائر المغلقة، تبسيط الحاكم المعقد
  نظم التحكم في العمليات الصناعية ٥٣٠كهق 

تصميم الحاكم الصناعي، صعوبات التصميم لألنظمة الغير مستقرة واألنظمة البطيئة وأنظمة التأخير  اعتبارات
واألنظمة التي ليس لها حد أدنى للطور، الحواكم المتتالية، بناء وتحليل وضبط الحاكم التناسبي التكاملي 

  الداخليخدام النموذج باستالتفاضلي، التحكم في األنظمة ذات التأخير، التحكم المتين، التحكم 
  نمذجة وتحليل أداء نظم التحكم اآللي ٥٣١كهق 

ودراسة  ألنظمة الديناميكيةادور النمذجة في التحكم في العمليات الصناعية، النمذجة باستعمال التناظر، استقرار 
ة، أساليب النماذج، النمذجة باستعمال الوحدات الهندسيوتصغير  بسيط، أساليب تإمكانية التحكم والمالحظة

  التنبؤي، مقدمة للتحكم ةالخطية إلى الخطية، النمذجة المبهمة، مقدمة للنمذجة العشوائيلالتحويل من ا
  ترددالتيار الم دوائرالتحكم اإللكتروني في  ٣٢٥كهق 
يـل أ التحكم في زاوية الطور، متحكمات أحادية الطور وثالثية الطور، تحلمبدأ التحكم عن طريق الفتح والغلق، مبد

  وتصميم دوائر التحكم في الجهد المتردد
  أشباه الموصالت ذات القدرة العاليةنبائط  ٣٣٥كهق 

يات األساسية للثيارستور، خواص ملالعفيزياء مبدئى للثيارستور و التركيب ال، دراسة مبادئ فيزياء أشباه الموصالت
  .وحماية الثيارستورالفتح والغلق للثيارستور، طرق رفع مقننات الثيارستور، طرق تشغيل 

  إلكترونيات صناعية ٣٤٥كهق 
البوابات المنطقية والمذبذبات والمسجالت والعدادات، التركيب المبدئي للمعالجات الدقيقة، نظرية المكبرات 

دوائر المكبرات  ،المكبرات التجهيزية ذات التغذية المرتجعة ،خواص المكبرات التجهيزية ،(OPAMP) التجهيزيه
  لغير خطيةالتجهيزية ا

  التحكم اإللكتروني في آالت التيار المستمر ٣٥٥كهق 
خواص النظم الميكانيكية ووسائل التدوير، اختيار عناصر نظم التدوير، محرك التيار المستمر ذو اإلثارة 

  التحكم المقفل لنظم تدوير محركات التيار المستمر ،المنفصلة
  ترددالتيار المدوائر تقويم  ٣٦٥كهق 

الطور، طرق التحكم ، دوائر التقويم المزدوجة ثالثية الطور، دوائر التقويم ثالثية الطورقويم أحادية دوائر الت
 التقليدية والحديثة في دوائر التقويم

  ترددالتحكم اإللكتروني في آالت التيار الم ٣٧٥كهق 
نظم التحريك ذات التيار المحركات الحثية ثالثية الطور،  النظام الميكانيكي ومنظومة الدفع، اختيار نظام الدفع،

  تحوير المجال، نظم التغذية العكسيةنظم  بنظام تعديل النبضة، رالمتغيا
   وقاية نظم التوزيع والنقل ٥٣٨كهق 

  .متطلبات نظم الوقاية، التنسيق بين أجهزة الوقاية، وقاية نظم التوزيع المختلفة، وقاية نظم النقل
  الوقاية ةنظمأ لمواصفات القياسية واختباراتا ٣٩٥هق ك
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، اختبارات المفاتيح  د والتيارالجهمحوالت اختبار ، اختبار المرحالت بالبرامج الجاهزة،  اختبارات المرحالت
  ، المواصفات القياسيةالكهربية

  الكهربية تركيباتالاألمان في  ٤٠٥كهق 
لمنشآت الكهربية في ا األخطار الناتجة عن التركيبات، التركيبات في المحطات الكهربية اخل المنشآت،دالتركيبات 

  .األعطال الكهربيةالحرائق الناتجة عن ، تجنب األخطاء الكهربية ، ، توفير عوامل األمانوالمحطات 
  التأريض الكهربي ٥٤١كهق 

لتوزيع، قياس مقاومة التأريض، التأريض في تأريض المعدات لألمان الكهربي، تأريض نقطة التعادل في شبكات ا
 ، استخدام المنحنيات في تصميم التأريض،الجهود المنخفضة، أنواع قضبان التأريض، تصميم شبكات التأريض

  . يض المحوالت والمولدات ، التأريض للحماية من الصواعقر تأالتأريض االصطناعي، 
   وتأثيره علي اإلنسان والبيئة يالمجال الكهرومغناطيس ٥٤٣كهق 

علي اإلنسان، تأثير المجال  يمصادر التلوث بالمجال الكهرومغناطيسي، تأثير المجال الكهرومغناطيس
  علي النبات، المسافة اآلمنة للمنشآت، عالقة المجال باألمراض المختلفة يالكهرومغناطيس

  تصميم وتحليل شبكات الجهد العالي  ٤٤٥كهق 
العالية في شبكات القوى، تأثير تأريض النظام، اختبارات مانع الصواعق، تنسيق العزل، تصميم قضبان الجهود 

  التوصيل، تصميم نظم التأريض
  تطبيقات في هندسة الجهد العالي  ٤٥٥كهق 

تنقية المياة،  ،الفصل الكهربى ،الدهان الكهروستاتيكى، والطباعة المرسب الكهروستاتيكي، ماكينات التصوير
  .تطبيقات فى الزراعة ،تطبيقات في الطب

  أنظمة القياس الذكية ٦٥٤كهق 
الرقمية في القياسات، السمات العملية لمشاكل التصميم، تصميم أجهزة القياس الذكية باستعمال  األساليبمزايا 

الرقمية في  شاراتاإلتجميع ونقل البيانات، عمليات في الحواسب المصغرة، استعمال الحواسب المصغرة 
  تصاالتالقياسات، دوائر الربط بأنظمة اال

  التحكم المتين في نظم القوى الكهربية ٧٥٤كهق 
، أنظمة االختبارمشاكل التحكم في نظم القوى الكهربية، التحكم الخطي في نظم القوى الكهربية، نموذج نظام 

االستقرار المتزامن، دراسة حساسية األنظمة، التحكم في توازن نظم القوى، النموذج المتعدد لنظم التحكم المتوائمة، 
  األنظمة ذات التأخير الزمني

  تطبيقات التحكم في نظم القوى الكهربية ٥٤٨كهق 
القدرة غير الفعالة في جهود المولدات، التحكم في التردد، التحكم في  التحكمنمذجة مكونات المحطات الكهربية، 

  م المراقبةفي الشبكات، مراكز التحكم، نظا
  الحاكمات المبرمجة المتقدمة ٩٥٤كهق 
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ناعي وتطبيقاته مع طصعمليات التحكم ثنائية الحالة، الحاكمات المنطقية المبرمجة، البرمجة المتقدمة، الذكاء اال
ناعي وبنائها ومعرفة تمثيلها ودوائر االرتباط واالختبارات طصأنظمة الحاكمات المبرمجة، أنواع أنظمة الذكاء اال

  ، شبكات وأنظمة نقل البياناتمالخاصة به
  القوى الكهربية نظمل االقتصاديالتشغيل  ٥٠٥كهق 

للمحطات مع األخذ في االعتبار الفقد الكهربي في النظام  االقتصاديالتوزيع ، تمثيل الفقد الكهربي في نظم القوي
  .تشغيل نظم القوي المرتبطة، وقيود التشغيل وخطوط النقل، فوائد وعيوب الربط الكهربي بين النظم

  القوى الكهربية  محطاتاالقتصادي لشغيل الت ٥١٥كهق 
للمحطات الحرارية، التشغيل االقتصادي للمحطات المائية، تخصيص  االقتصاديالتشغيل ، توليدمحطات الأنواع 

أسس االقتصاد الهندسي، أنواع الوقود واقتصادياتها، كفاءة األنواع المختلفة ، قيود األمان ،أحمال وحدات التوليد
  .التوليد من محطات

  جودة القدرة الكهربية ٥٢٥كهق 
، تنظيم الجهد، موازنة األحمال أحادية األوجة علي نظم ثالثية األوجه، تعريف، متطلبات األحمال الكهربية، االعتمادية

  .تطبيقات باستخدام البرامج الجاهزة، المواصفات القياسية، نظم القوى الكهربية في التوافقيات، تحسين معامل القدرة
  دراسة الشبكة لألحمال ذات الطابع الخاص  ٥٣٥كهق 

 خصائص الزمنية و مجال الترددات، التأثيرات الكهربية في الشبكة،توصيف األحمال ذات الطابع الخاص، ال
  .علي حاالت مختلفة وتقييمها ، تطبيقاتالجاهزة  برامج الحاسب اآللي

  نظمة الحديثة المستخدمة في التحويل الكهروميكانيكي لطاقة الرياح األ  ٥٦٥كهق 
الكهربية المستخدمة فى أنظمة تحويل طاقة الرياح ، أنواع التوربينات الهوائية ، أنواع المولدات : التعرف على 

 .تحليل أداء إحدى األنظمة المستخدمة فى مزارع الرياح بمصر  -الدوائر اإللكترونية وطرق التحكم المستخدمة  

  تطبيقات إلكترونيات القوى الحديثة في نظم القوى الكهربية  ٥٧٥كهق 
الغير فعالة والفعالة للقدرة، دوائر تحسين معامل القدرة، النقل المرن دراسة توافقيات األحمال الصناعية، المرشحات 

  للقدرة الكهربية
  موضوعات مختارة في اآلالت الكهربية ٥٥٨كهق 

التوافقيات، المحركات عالية الكفاءة، محركات المغناطيس الدائم، دراسة بدء الحركة للمحركات، التشغيل الغير 
  مولدات الكهربيةمتوازن، الحاالت العابرة في ال

  طرق النمذجة والتحكم في اآلالت الكهربية ٥٥٩كهق 
تمثيل اآلالت الكهربية في اإلطارات الساكنة والمتحركة،  ،الكهربيةباستخدام النظرية الموحدة لآلالت النمذجة 

الكهربية،  التحكم في المحركات تطبيق نظرية تحوير المجال، دراسة المتحكمات النمطية والحديثة المستخدمة في
  دراسة طرق التحكم العددي واالتجاهي في أداء المحركات الكهربية

  اختيار وتوصيف نظم التحريك الكهربية ٥٦٠كهق 
احتياجات نظم التحريك الجيدة، المقننات والتكاليف الرأسمالية، مدي السرعة، الكفاءة، تنظيم السرعة، التحكمية، 

  جهد المنبع، الوسط المحيطاالعتمادية، تواجد المنبع، تأثير تغير 
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٣١١ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  رياضيات ١٥٦كهق 
  المتجهات الخطية، تحليل مصفوفات، التحليل العددي، أساليب التعظيم

  بحوث العمليات ٢٥٦كهق 
نظرية الطوابير، طرق حل البرمجة الخطية، نماذج النقل، نماذج الشبكات، البرمجة الخطية المتقدمة، برمجة 

  األلعابداد الصحيحة، تحليل اتخاذ القرار ونظرية األهداف، البرمجة الخطية ذات األع
  اإلدارة الهندسية ٣٥٦كهق 

تعريف اإلدارة الهندسية، وظائف اإلدارة، أنواع المنظمات واقتصادياتها، استخدام نظم القياس، اتخاذ القرار تحت 
  ، إدارة المشاريعظروف غير مؤكدة، تعريف مشروعات البناء والتشغيل ثم النقل ومثيالتها، إدارة األزمات

  نظم نقل البيانات ٤٥٦كهق 
شبكات نقل البيانات المحلية،  م،الخاصة به توالبروتوكوالأنظمة نقل البيانات المفتوحة، طبقات نقل البيانات 

  وكابالت نقل البيانات، أساليب نقل البيانات المختلفة أسالكشبكات نقل البيانات الواسعة، 
  الكهربية نظم القوىتطبيقات الحاسب في  ٥٥٦كهق 

، حل المعادالت، األمثلة، مقدمة للذكاء الكهربية نمذجة نظم القوى، الطرق المستخدمة للتنبؤ باألحمال الكهربية
  .االصطناعي، حزم البرامج الهندسية

  الحاسبات والتحليل العددي  ٥٦٦كهق 
  ، تطبيقات حزم البرامج الهندسيةالتحليل العددي، 

  تحليل البياناتاإلحصاء و  ٥٦٧كهق 
مبـادئ االحتمـاالت، توزيعـات االحتمـاالت، العــزوم، كثافـة االحتمـاالت والتوقـع، تقــدير القيمـة، تقـدير الحيـز، تمثيــل 

  تحليل البيانات، جودة اختبارات التوفيق، التراجعية واالرتباط، )مونت كارلو(األحداث العشوائية 
  
  

  ماجستير العلوم
  الكتابة الفنية أسس ٦٠٠عام 

المتخفيـة،  الكتابـة التزويـر، اآلراء ، انتحـال العلمـى، السـلوك  :الفنيـة الكتابـة فـي األخالقيـة مقدمـة عـن االعتبـارات) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فـى عمليـة الكتابـة،  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب

كتابـة  )د(أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: المؤثرةالفعالة و  كتابة الفقرات )ج(
عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملـة، أسـاليب التنـوع، االختصـار، حسـن اختيـار : الجمل الفعالة

 :متنوعة موضوعات )و(،  ليب تلخيص المادة العلمي، أسا الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(الكلمات، 
: والتخطيط للكتابة اإلعداد) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة

 المقـاالت، المشـروعات: على أمثلة من المقاالت العلمية عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،

  .العلمية والرسائل البحثية،
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٣١٢  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  رسالة الماجستير ١٦٠كهق 
يعد الباحث رسالة تتكون من عدة أبواب وفهرس وقائمة باألشكال والجداول والمراجع باللغة اإلنجليزية وتحتوي 

  أيضا على ملخص باللغة العربية
  دراسات بحثية وٕاحصاء وتحليل بيانات ٦٠٢كهق 

  ، تحليل ومعالجة البيانات، استخدام البرامج المتخصصة تاالحتماالنظرية 
 دراسة متقدمة في اآلالت الكهربية ٦٠٥ كهق

  دراسات االتزان ، األداء الديناميكي، الحاالت العابرة، النظرية الموحدة في اآلالت الكهربية
 تحليل وتصميم اآلالت الكهربية ٦٠٦كهق 

اآلالت ، معادلة الخرج واختيار بارامترا التصميم، التوصيلة الفائقة، خطيط المجالت، التبريد، االتجاهات الحديثة
  ، آالت التيار المستمر)تصميم ملفات المجال، ةكربونياإلثارة الحديثة والنوع الغير محتوي على فرش (المتزامنة 

  اختبارات متقدمة لآلالت الكهربية ٦٠٧كهق 
التحميل المكافئ ، تجهيزات التجارب، النوعية والروتينية لآلالت الكهربيةاالختبارات ، المواصفات القياسية

  الصيانة، تحليل نتائج التجارب، للمحركات الكبيرة
 األداء غير المتوازن لآلالت الكهربية ٦٠٨كهق 

ض المقنن معامل تخفي، التشغيل أحادي الوجه لآلالت ثالثية الوجه، جهود المنبع الغير متزنة ،المركبات المتماثلة
  التحميل الغير متماثل للمولدات المتزامنة، توصيل الملفات الغير متماثل بغرض الفرملة

 اآلالت الكهربية الخاصة ٦٠٩كهق 

محركات  المحركات التخلفية، المحركات الخطوية، محركات التوحيد للتيار المتردد، ،السالسن محركات السرفو،
  المغناطيس الدائماآلالت ذات و، مولدات التاك الممانعة،

  لحاالت العابرة في اآلالت الكهربيةا ٦١٠كهق 
،التوصيل وٕاعادة التوصيل، قصر الدائرة المفاجئ على المولدات المتزامنة، لآلالت الكهربية النظرية الموحدة
  .الحاالت العابرة

  هندسة الجهد العالي  ١١٦كهق 
انهيار العازالت ، العازالت الخارجية تحت الجهود المختلفةانهيار ، الجهود العابرة والديناميكية في شبكات القوى

تأثير التأريض على ، توليد وقياس أنواع الجهود المختلفة، الجهود على العازالت الداخلية، تنسيق العازالت، الملوثة
  اتجاهات حديثة ،أجهزة الجهد العالي

 للجهد العالى قياسات دقيقة ١٢٦كهق 

، قياس التيارات الصغيرة في دوائر التيارات العالية، قياس التيارات العابرة، مجزئ الجهددقة ، قياسات الجهد العالي
تشخيص التفريغات الداخلية في أجهزة الجهد ، تطبيقات اإلليبسومتري، قياس خواص العزل، قياس المجال الكهربي

  ثةاتجاهات حدي، مثبتات الجهد، دوائر التأخير، دوائر الزناد، المكبرات، العالي
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٣١٣ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

   المواد الكهربية ١٣٦كهق 
انهيار ، البوليميرات والسيراميك، التوصيل الكهربي في المواد الصلبة، حيز الطاقة، التكوين اإللكتروني للمواد

  اتجاهات حديثة، انهيار العازالت السائلة، التوصيل خالل العزل السائل، ظواهر العزل السائل، العازالت الصلبة
  جهد العاليإحصائية في هندسة التطبيقات  ١٤٦كهق 

تمثيل ، تقدير الحيز، تقدير القيمة، كثافة االحتماالت والتوقع، العزوم، توزيعات االحتماالت، مبادئ االحتماالت
انهيار العازالت :دراسات خاصة ، التراجعية واالرتباط، جودة اختبارات التوفيق ،)مونت كارلو(األحداث العشوائية 

  في نظم القوى ، االعتماديةتنسيق العزل، األنظمة متعددة العزل، البرقحدوث ، الخارجية
 تحليل نظم القوى الكهربية  ١٥٦كهق 

الكهربية في  سريان القدرة الطرق المختلفة لتحديد قيمة، نمذجة األحمال الكهربيةالتمثيل الرياضي لنظم القوى، 
، حساب تيارات القصر في النظم الكبيرة، ولدالحاالت العادية وحاالت الطوارئ من خروج خط كهربي أو م

  . للنظام الديناميكي، تقدير الحالة، دراسة درجة األمان االستقرار
  التمثيل الديناميكي ألنظمة القوى الكهربية ١٦٦كهق 

 التربينات، الغاليات، أجهزة التحكم، تمثيل الشبكات المترابطة،نمذجة أجهزة اإلثارة، نمذجة تمثيل المولودات، 
 .دراسة بعض األمثلة باستخدام البرامج الجاهزة، المكافئات الديناميكية

  التحكم في نظم القوى الكهربية ١٧٦كهق 
جهد التشغيل، التحكم المركزي والمتعدد أساليب التحكم في ، التردد فينظرية التحكم األمثل، أساليب التحكم 

  .تطبيقات، المستويات
  لقوى الكهربيةالتشغيل األمثل ألنظمة ا ١٨٦كهق 

التشغيل االقتصادي للمحطات ، التشغيل االقتصادي للمحطات الحرارية مع تمثيل الفقد الكهربي في نظم القوي
الحرارية والمائية معا في النظام الكهربي مع األخذ في االعتبار شروط التشغيل المختلفة، التحميل األمثل 

دراسة السريان األمثل للقدرة الفعالة ، بين النظم الكهربية للمحطات ذي المدى الزمني الطويل، الربط الكهربي
  .والغير فعالة في النظام الكهربي

  تخطيط نظم القوى الكهربائية ١٩٦كهق 
تخطيط نظم النقل، تخطيط نظم القوى، التوسعات ، الطرق الرياضية المختلفة للتخطيطالتنبؤ باألحمال الكهربائية، 

  .تطبيقات، نظم التوليد في
  لنظم القوى الكهربية االعتمادية ٢٠٦ كهق

لنظم التوليد  االعتماديةحسابات  ،االعتماديةالطرق المختلفة لتقدير االعتمادية، التحليل اإلحصائي لمؤشرات 
 .حساب االعتمادية لنظم التوزيع المحتوية علي المولدات الموزعة، والنقل

  خاصة في نظم القوى الكهربية  موضوعات ٢١٦كهق 
حوافز العمالء ، التأثير البيئي، القوى  في شبكات كفاءة الطاقة الكهربية، األنواع المختلفة للتعريفة الكهربية

  . للكهرباء مقدمة للسوق الحرة، ةكفاءبلطاقة الستخدام ا
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٣١٤  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  المصابيح الكهربائية واإلضاءة  ٢٢٦كهق 
اإلضاءة الداخلية، اإلضاءة : نظم اإلضاءة ،أنواع اللمبات، الخواص، األداء، الخوانق: المصابيح الكهربائية

  .، تصميم اإلضاءة باستخدام برامج الحاسب اآللىالخارجية، تطبيقات خاصة 
  استخدام الطاقة الكهربائية  ٢٣٦كهق 

  ميائيةيالجر الكهربي، اإلضاءة، التسخين الكهربي، اللحام الكهربي، تكييف الهواء، العمليات الكهروك
  ل الكهربي الجر والنق ٢٤٦كهق 

  الطاقة السرعة، الفرملة، ترشيد فيأنواع الجر الكهربي، خواص محركات الجر الكهربي، اختيار المحركات، التحكم 
   المرحالت الرقمية ٢٥٦كهق 

المكونات الداخلية ألجهزة الوقاية الرقمية، كتابة حزم البرامج، عالقة مواصفات المكونات بسرعة تشغيل البرامج، 
تطبيقات الشبكات العصبية والمويجات في  رقمية، نظم االتصاالت المستخدمة في الوقاية الرقمية،المرشحات ال

  .مجال وقاية المولدات والمحوالت والخطوط، أهم برامج التصميم
  تحويل الطاقة هندسة  ٢٦٦كهق 

للطاقة، التحويل الكهرومغناطيسي للطاقة، الطاقة  ي للطاقة، التحويل الكهروكيميائيالتحويل الكهروميكانيك
  ، نظم تخزين الطاقة )الطاقة الشمسية، طاقة الرياح( المتجددة 

  تطبيقات جودة القدرة في المنشآت السكنية والصناعية ٢٧٦كهق 
سين معامل تعريف جودة القدرة، تعريفات ومصطلحات جودة القدرة، المصادر المسببة النخفاض مستوى جودة القدرة، تح

  .القدرة في المباني والمنشآت الصناعية، المواصفات القياسية في مجاالت جودة القدرة، التوافقيات، متابعة جودة القدرة
  الكترونيات صناعية متقدمة ٢٨٦كهق 
   .ات القوىإلكترونيعالجات الدقيقة، المتحكمات الدقيقة، تطبيقات المتحكمات الدقيقة فى مجال الم

  للقوي واآلالت الكهربية ةالدوائر االلكتروني ٦٢٩كهق 
تصميم مصادر القوى بمفتاح تقطيع وتعديل النبضة، الهيكل العام للحماية الرقمية، الحماية الرقمية للمحركات 

   .الرقمية ضد زيادة تيار الحمل الحمايةالحثية، الحماية الرقمية للمحوالت، المرحالت ذات 
  ت ذات القدرة العالية المتقدمةنبائط أشباه الموصال ٦٣٠كهق 

مبادئ فيزياء أشباه الموصالت، دراسة التركيب المبدئى لعناصر أشباه الموصالت ذات القدرة العالية، فيزياء 
العمليات األساسية لعناصر أشباه الموصالت ذات القدرة العالية، خواص الفتح والغلق لعناصر أشباه الموصالت 

  غيل وحماية عناصر أشباه الموصالت ذات القدرة العاليةذات القدرة العالية، طرق تش
  تحليل وتصميم مكونات دوائر الكترونيات القوى  ٦٣١كهق 

 أشباه الموصالتتحليل وتصميم ملفات الخنق ومحوالت اإلشارة ذات التردد العالي، تحليل وتصميم مبردات نبائط 
ذات القدرة العالية، تأثير المجاالت الكهربية والمغناطيسية على دوائر إلكترونيات القوى، موضوعات خاصة في 

  .التوافق الكهرومغناطيسى لدوائر الكترونيات القوى
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٣١٥ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  القوى الكهربية نطموقاية  ٦٣٢كهق 
دوائر التوصيل  المرحالت،المفاتيح الكهربية،  أجهزة قياس التيار والجهد،مكونات الشبكة الكهربية، األعطال، 

   .متطلبات نظم الوقاية، التنسيق بين أجهزة الوقايةللمرحالت، 
  التحليل الرقمي للمجاالت الكهرومغناطيسية  ٦٣٣كهق 

، طريقة العنصر المحدد، طريقة خطوط النقل، أهمية الطرق العددية لحل مسائل المجاالت الكهرومغناطيسية
 أمثلة وتطبيقات، طريقة المعادالت التكاملية، الفروق المحددةطريقة 

  قواطع الكهربيةال ٤٦٣كهق 
أجهزة القطع، الجهزة  ضبطالمواصفات الخاصة بأجهزة القطع،  أنواع أجهزة القطع، تشغيل ومشاكل أجهزة القطع،

  القطع للتيار المستمر، إتجاهات حديثة
  الكهربيةالظواهر العابرة في نظم القوى  ٥٦٣كهق 

، ATP،EMTPالجهود الفجائية في الدوائر أحادية القطب وثالثية األقطاب، تمثيل الجهود الفجائية بالبرامج الجاهزة، 
  جهود القفل، الجهود المؤقتة، الجهود الناتجة عن الصواعق، الوقاية من الجهود الفجائية، تناسق العزل

  غازاتالتفريغ  ٣٦٦كهق 
الغازات الكهروسالبة، انهيار الفجوات الطويلة، نظريات انهيار الغازات، العوامل التي تؤثر في تفريغ الغازات، 

  الهالي، االنهيار تحت الترددات العالية، القوس الكهربي، اتجاهات حديثة  غالغازات المضغوطة والمخلخلة، التفري
  تطبيقات الليزر في الهندسة الكهربية ٧٦٣كهق 

  .مقدمة، استخدام الليزر في قياس سمك طبقة التلوث على العازالت الصلبة، تطبيقات أخرى

  التحكم للمنظومات الخطية ٦٣٨كهق 
  يم المتغيرات، التحكم المتين، حساسية منظومات التحكم اآلليدير قيم الثوابت، طرق تقدير قالتحكم األمثل، طرق تق

  اعيطرق تصميم الحاكم الرقمي الصن ٦٣٩كهق 
المنظومات الرقمية، استبدال األقطاب، اختيار معدل العينات، ميزات ومواصفات شبكات نظم نماذج وتحليل  ستنتاجا

  التحكم، حاكم كلمن الثنائي، الحاكم التنبئي العام، الحاكم األقل تباين، الحاكم التنبئي، الحاكم التعليمي المتكرر
  ةيالتحكم في النظم الالخط ٦٤٠كهق 

خواص النظم الالخطية، حاالت االتزان ومفاهيم االستقرار، طريقة ليبنوف لالستقرار، االستقرار المطلق، طرق 
استعمال طريقة ، األوجهالتحويل لمنظومات خطية، أوضاع التشغيل وطرق التحليل الديناميكي، مسارات 

نظم التحكم  أداءالمختلفة، تقييم  وضاعاألالخطية في التحليل الديناميكي لنظم التحكم الالخطي في  اتالتوافقي
  الالخطي، طرق التوصيف في منظومات التحكم المبهمة

  التحكم بالحاسبنظم  ٦٤١كهق 
وحدات التحكم الرقميالمباشر، التحكم اإلشرافي والمتابعة، حزم البرامج للتحكم اإلشرافي :نظام التحكم الموزع

عة عن طريق الشبكات، البرمجة في الزمن الحقيقي لمنظومات والتحكم الرقمي المباشر، نظم التحكم والمتاب
  .التحكم، تطبيقات
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٣١٦  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  التحكم العشوائي ٦٤٢كهق 
وصف العمليات العشوائية، العشوائية، دوال االحتماالت، تعريف العمليات العشوائية،  مراجعة نظرية المتغيرات

شروط السكون والعكس، التعرف على رتب ، دوال االرتباط، دوال االرتباط المشتركة، نماذج اريما األحادية
  نبؤ باستخدام السالسل الزمنيةتالنموذج، تخمين ثوابت النموذج، معادالت يول، ووكر، اختبارات الصالحية، ال

  نظم التحكم الذكية ٦٤٣كهق 
 أساليبالمبهمة، المجموعات المبهمة وعملياتها، الحاكمات المبهمة التناسبية التكاملية التفاضلية، النظم المتوائمة 

  المثلى األساليبحاكمات الشبكات العصبية،  المبني على المتباينات الخطية،التحكم المبهم 
  نظم التحكم المتوائمة ٤٦٤كهق 

خطط التحكم المتوائمة، تقدير قيم الثوابت، التحكم المتوائم باستخدام النموذج المرجع، الضبط الذاتي للحواكم، 
  .، تحليل االستقرار للحواكم المتوائمة، نظم التحكم المتوائمة المتينةغير الخطيةللنظم التحكم المتوائم 

  ترشيد الطاقة و التعريفة الكهربية ٥٦٤كهق 
  تعريفة الطاقة، العوائد المالية واالقتصادية ،ترشيد استخدام الطاقة ،استخدامات الطاقة ،لطاقةلمصادر االتخطيط المتكامل 

  دراسات متقدمة في هندسة النظم ٦٤٦كهق 
التعظيم الشامل، التعظيم االحتمالي، التعظيم  أساليبالنمذجة المحددة و النمذجة االحتمالية والنمذجة المبهمة، 
  المبهم، تمثيل األنظمة، تطبيقات منظومات الحياة الواقعية 

  دراسات متقدمة في بحوث العمليات ٧٦٤كهق 
، نمذجة التمثيل، نماذج التعظيم االحتمالي، التنبؤاالحتمالية والنمذجة المبهمة، نماذج النمذجة المحددة و النمذجة 

  نموذج ماركوف للقرارات، نموذج التعظيم المبهم، الجوريثمات البرمجة الخطية
  استخدام الذكاء االصطناعي في نظم القوى الكهربية ٤٨٦كهق 

رزميات البحث عن الحل، األنظمة الخبيرة، اات وخو تعريف ومبادئ وخصائص الذكاء االصطناعي، استراتيجي
تمثيل المعرفة، مقدمة في الشبكات العصبية، تصميم الشبكات العصبية، تعريف المنطق المبهم، أسراب الجزيئات، 

  تطبيقات باستخدام البرامج الهندسية
  النمذجة و التحكم في اإلنسان اآللي ٤٩٦كهق 

الكينماتيكا المباشرة والعكسية وكينماتيكا السرعة، تخطيط المسارات، ديناميكا دراسات الحركة والتحويل المتجانس، 
، الفراغالقوى، التحكم الالخطي في  باستعمالالحركة، التحكم في المفاصل، التحكم متعدد المتغيرات، التحكم 

  استخدام الحاسب في التحكم
  نظم االتصاالت المستخدمة في أنظمة القوى الكهربية ٠٦٥كهق 

الصناعية، أنظمة التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن، نظام االتصاالت باستعمال خطوط نقل القوى  األليافظم ن
  الكهربية، نظام االتصاالت الالسلكي، الشبكات المحلية، الشبكات الواسعة، تطبيقات في نظم القوى الكهربية 

  تطبيقات رياضية ٥١٦كهق 
لمصفوفات، المقادير القياسية للمحددات والمتجهات، متباينات مجاالت المتجهات الخطية، تحليل نظم ا
  .المصفوفات الخطية، طرق تحديد الحلول المثلى
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٣١٧ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  نظم التحريك الكهربي الحديثة  ٦٥٢كهق 
سـرعة  فـيالـتحكم  فـيالمسـتخدمة  يتجـاهواال يطـرق الـتحكم العـدد دراسـةي، وتصميم نظـم التحريـك الكهربـاختيار 

  .تطبيقاتالكهربي، نظم التحريك  فيدراسة المتحكمات النمطية والحديثة المستخدمة ، المحركات الكهربية
  الوقاية الرقمية  ٦٥٣كهق 

إستخدامات مقدمة للمرحالت الرقمية، تجهيز المعلومات، إعداد برامج المرحل الرقمي، التصميم الداخلي للمرحل، 
، ATP،EMTPم المرحالت الرقمية بالبرامج الجاهزة، تمثيل وتصمي المرحالت الرقمية لتحديد نوع العطل ومكانه،

  نظم الوقاية المتكاملة
   فى شبكات الجهد العالىالكهربية واستخداماتها  المرحالت ٦٥٤كهق 

 المرحالتالمسافية،  المرحالتالوقاية ضد زيادة التيار،  متطلبات نظم الوقاية، التنسيق بين أجهزة الوقاية،
  .وقاية نظم التوزيع والنقل، وقاية المحوالت، وقاية المولداتالتباينية،  المرحالتاالتجاهية، 

  اتزان نظم القوي الكهربية ٦٥٥كهق 
الطرق ، اتزان المولدات، تصميم نظم التحكم المتقدمة لوحدات التوليد، األحمال االستاتيكية و الديناميكية نمذجة

  .تطبيقات، اتزان التردد في النظم الكهربية، كي في نظم القويالمختلفة لدراسة اتزان الجهد االستاتيكي والدينامي
  مبادئ الشبكة الذكية ٦٥٦كهق 

توصيف نظم القوى الكهربية الحالية ، ماهية الشبكة الذكية ، نبذة تاريخية ، أسباب الحاجة للشبكة الذكية ، 
  .دهاالتحديات ، دور الشبكة الذكية وخصائصها ، تكنولوجيا الشبكة الذكية وفوائ

  القوى الكهربيةهندسة األمن السيبرانى فى  ٧٦٥كهق 
 –التتبع  –استراتيجيات الدفاع  –سطح الهجوم  –الحوادث الداخلية  –الهجوم الخارجى  –الفضاء السيبرانى 

 –تطبيقات مختلفة  –تحليل الحوادث العالمية والمحلية  –الحلول البرمجية وغير البرمجية  –الثغرات 
  .األمن القومى –التشريعات  –االقتصاديات 

   للشبكة القومية الذكيةاألمن السيبرانى  ٨٦٥كهق 
ثغرات محطات التوليد ومحطات المحوالت للنقل والتوزيع وأجهزة  – الخصائص المنفردة للشبكة القومية الذكية

  .المعمل – وقاية وحل المشكالت ال – المستغالت  – البرمجيات الخبيثة  – األدوات – المستهلك والعدادات الذكية
  
 

  دكتوراه الفلسفة
  

  االمتحان الشامل ٧٠٠كهق 
  رسالة الدكتوراه ١٧٠كهق 

يعد الباحث رسالة تتكون من عدة أبواب وفهرس وقائمة باألشكال والجداول والمراجع باللغة اإلنجليزية وتحتوي 
  .أيضا على ملخص باللغة العربية
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٣١٨  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  ادماج خطوط النقل بالتيار المستمر في نظم القوي  ٢٧٠كهق 
محطات المقوم ، نمذجة خطوط النقل في دراسات سريان القدرة الكهربية، استخدامات خطوط النقل بالتيار المستمر

، المرشحات للتوافقيات، تحديد القدرة الغير فعالة المطلوبة، نظم التحكم، التنظيم والتضاعف، للتيار والعاكس
  . ات الجدوي االقتصاديةدراس
   نظم القوي الكهربية المحتوية علي التوليد الموزع ٣٧٠كهق

الطرق المختلفة لتحديد سعة وأماكن التوليد ، نمذجة وحدات التوليد الموزع، تكنولوجيا التوليد الموزع، تعريف
الشبكات (أو منفصل عنها تأثير التوليد الموزع علي تشغيل نظم التوزيع في حالتي الربط مع الشبكة ، الموزع

  .دراسات الجدوي االقتصادية، )الصغيرة
  نمذجة وتطبيقات: األجهزة المرنة  ٧٠٤كهق 

 األجهزة المرنة،تعويض نظم النقل ، تعويض األحمال الكهربية، مبادئ ومتطلبات تعويض القدرة غير الفعالة
التأثير ، المواصفات الفنية، األجهزة المرنة المركبة، األجهزة المرنة المتصلة علي التوالي، المتصلة علي التوازي

  . علي أداء النظام الكهربي
 التطبيقات الحديثة في الطاقة المتجددة ٥٧٠كهق 

طات التوليد المختلفة ، استخدام الطاقة الشمسية في التبريد ، تحديد أنسب المجمعات الشمسية لالستخدام ، مح
تحسين كفاءة التسخين الشمسي في المنشآت السكنية والصناعية ، تعظيم االستفادة من طاقة الرياح في المناطق 

  .ذات السرعة المتوسطة
  التطبيقات الحديثة في مجال المرحالت الرقمية ٦٧٠كهق 

السعوية على الوقاية التفاضلية ، تأثير التوليد حساب مدى مناطق الحماية في الوقاية المسافية ، تأثير التيارات 
الموزع على تناسق أجهزة الوقاية الرقمية ، تأثير نوع شبكات التوزيع على قيمة التيارات الصفرية ، استخدام أجهزة 

  .التموضع الشاملة مع أجهزة الوقاية الرقمية
  ربيةموضوعات متقدمة لترشيد الطاقة في استخدامات الطاقة الكه ٧٧٠كهق 

الوضع الحالى للطاقة فى جمهورية مصر العربية، االدارة الكاملة للطاقة، الطاقة على مستوى الشركات، ادارة 
تنظيم واسلوب، االساليب التقنية والمالية، دراسة الجدوى، فرص ترشيد استهالك الطاقة، التحليل المالى، : الطاقة

  .ترشيد الطاقة فى المبانى، نظم ادارة الطاقة
   البيئية  لخطوط نقل القدرة وتأتيراتهادراسات متقدمة  ٠٨٧كهق 

حسابات المجال الكهربي تحت خطوط نقل القدرة الكهربية، تأريض نظم القوى تأثير المجال الكهربي علي البيئة، 
المحطات تلوث عازالت خطوط نقل القدرة، ، )الخواص واالنهيار الكهربي(الكهربية، المواد العازلة الكهربية 
   .وخطوط نقل القدرة المعزولة بالغاز

  نظم الوقاية يف دراسات متقدمة ٠٩٧كهق 
الجهود الزائدة من الموجات العابرة، الجهود الوقتية، الحماية من الجهود الزائدة واختبار مكوناتها، فتح وغلق دوائر 

، تمثيل وتصميم المرحالت  القوى الكهربية، ةألنظمالحماية الرقمية  ،أنظمة الوقاية الحديثةالجهد العالي المبرمج، 
  .ATP،EMTPالرقمية بالبرامج الجاهزة، 
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٣١٩ هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

  الجهد العالي  هندسةتطبيقات  يف دراسات متقدمة ١٠٧كهق 
استخدام  الخاصة بالكهرباء اإلستاتيكية، مخاطرالالتطبيقات الصناعية للجهد العالى، التطبيقات الطبية للجهد العالى، 

  . مع أنظمة الجهود المستمرة، أنظمة الوقاية ، هود العالية المستمرة لنقل القدرة الكهربيةجالوتصميم شبكات 
 موضوعات مختارة فى اآلالت الكهربية ١٧١ كهق

دراسة تأثير التشغيل الغير متوازن علي أداء اآلالت الكهربية والمحوالت ، دراسة تأثير جودة مصادر الطاقة على 
والمحوالت وعلى إستقرارية المولدات المتزامنة ، إستنباط وتحديد عيوب اآلالت الكهربية أداء المحركات الكهربية 

... ودراسة تأثيرها على األداء ، دراسة أداء األنظمة الحديثة المستخدمة فى التحويل الكهروميكانيكى لطاقة الرياح 
  .والعديد من الموضوعات التى تواكب التطور فى مجال اآلالت الكهربية

  نظم التحريك الكهربي المتقدمة ٢٧١ق كه
تطبيق النظرية الموحدة لآلالت الكهربية لدراسة األداء الديناميكى والعابر ، التحكم االتجاهى فى محركات التيار 
المتردد الحثية والمترامنة ، استخدام نظم التحكم المباشر ونظم التحكم الالحسى ،  تطبيقات عملية على نظم التحكم 

  .اختيار منظومة التحريك الكهربى لالحمال المختلفة  وعزم المحركات الكهربية ذات التيار المتردد ،  اسسفى سرعة 

  التحليل المتقدم للمواد المغناطيسية المستخدمة فى اآلالت الكهربية ٣٧١كهق 
للمواد الخواص المغناطيسية  نمذجة  نمذجة وتحليل أداء وسلوك المواد المغناطيسية الصلبة و اللينة ،

سلوك المواد تحت تأثير المجاالت المغناطيسية ، التطبيقات العددية و التحليلية لنظرية المجاالت  نمذجة ،
        الكهرومغناطيسية في دراسة االالت الكهربية المستخدمة في التطبيقات الحديثة

  ١في نظم التحكم اآللي  دراسات متقدمة ٤٧١كهق 
  ) قد تشمل التعرف وتحديد النظم، التحكم التعليمي، أساليب التعظيم، التحكم اإلشرافي(موضوعات مختارة في التحكم 

  ٢في نظم التحكم اآللي  دراسات متقدمة ٥٧١كهق 
قد تشمل التحكم في نظم القوى الكهربية، أساليب التعظيم، اإلنسان اآللي، تطبيقات التحكم في (دراسات تطبيقية 

  ) ناعةالص
  نظم التحكم التنبؤية ٦٧١كهق 

نظم التحكم التنبؤية في وجود قيود على اإلشارات ،أساسيات الحلول المثلى، نظم التحكم التنبؤية لألزمنة المنفصلة
  .تطبيقات صناعية ،تصميم نظم التحكم التنبؤية مع ضمان االستقرار ،المختلفة

     القوى الكهربيةتطبيقات الكترونيات القوى فى نظم نقل  ٧٧١كهق 
موضوعات متقدمة فى دوائر التقويم المستخدمة فى   - االنماط المختلفة لنقل التيار المستمر : نظم نقل التيار المستمر

 .موضوعات متقدمة فى دوائر مناوبات الجهد المستخدمة فى نقل التيار المستمر  - نقل التيار المستمر

نظم تعويض القدرة  -تعويض القدرة غير الفعالة الموصلة على التوازى  نظم: النظم المرنة لنقل التيار المتردد
  .غير الفعالة الموصلة على التوالى

  .المرشحات الفعالة - المرشحات غير الفعالة  –التوافقيات  –مبادئ وتعريفات جودة الطاقة : جودة الطاقة الكهربية
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٢٠  هندسة القوى واآلالت الكهربائيةقسم 

 المتجددةتطبيقات الكترونيات القوى فى نظم الطاقة  ١٨٧كهق  

دوائر التحويل المستخدمة فى نظم التوليد من طاقة  –مكونات نظم التوليد من طاقة الرياح : نظم طاقة الرياح
أساليب التشغيل والتحكم األمثل فى نظم طاقة  –المولدات الكهربية المستخدمة فى نظم طاقة الرياح  –الرياح 
 التوصيل مع الشبكات الكهربية –الرياح 

دوائر التحويل المستخدمة فى نظم التوليد من  –مكونات نظم التوليد من الخاليا الشمسية : ا الشمسيةنظم الخالي
  التوصيل مع الشبكات الكهربية –أساليب التشغيل والتحكم األمثل فى نظم الخاليا الشمسية  –الخاليا الشمسية 

 تطبيقات الكترونيات القوى فى نظم التحريك الحديثة ١٩٧كهق  

مناوبات الممناعة المتقدمة   - المناوبات متعددة المستويات  : مناوبات الجهد المتقدمة –مناوبات التيار المتقدمة  
نظم التحريك ذات  -تقنيات الفتح واالغالق عند التيار الصفرى  -تقنيات الفتح واالغالق عند الجهد الصفرى  –

 .المتقدمةنظم التحريك ذات التيار المتردد  –التيار المستمر 

  موضوعات  متقدمة  فى نظم القوى الكهربية  ٢٠٧كهق
  .موضوعات حديثة في تخطيط وتشغيل نظم القوي
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٣٢١ اهلندسة الكيميائيةقسم 

  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم الهندسة الكيميائية
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٣٢٢  اهلندسة الكيميائيةقسم 

  مقررات إجبارية -دبلوم الهندسة الكيميائية ): ١٧٧(جدول
  

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣  تطبيقات ميكانيكا الموائع  ٥٠١كيم 
  -  ٣  تطبيقات انتقال الحرارة  ٥٠٢كيم 
  -  ٣  تطبيقات انتقال الكتلة  ٥٠٣كيم 
  -  ٣  ديناميكا حرارية وحركية تفاعالت  ٥٠٤كيم 
  -  ٣  مشروع  ٥١١كيم 

  
  مقررات اختيارية): ١٧٨(جدول

  .من المقررات اإلختيارية المتاحة )ساعة ٣٠بإجمالى ( يقوم الطالب باستكمال باقى عدد الساعات المعتمدة
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود

  -  ٣  التحكم فى العمليات الصناعية  ٥٠٥كيم 
  -  ٣  تصميم المصانع و اقتصاديات العمليات الصناعية  ٥٠٦كيم 
  -  ٣  األساليب الرياضية فى الهندسة الكيميائية  ٥٠٧كيم 
  -  ٣  هندسة األمان الصناعي  ٥٠٩كيم 
  -  ٣  مشتركة متقدمةعمليات ميكانيكية   ٥١٠كيم 
  -  ٣  اقتصاديات الصناعة الكيماوية  ٥١٢كيم 
  -  ٣  الكتابة التقنية و مهارات العرض  ٥١٣كيم 
  -  ٣  صناعات كيماوية غير عضوية  ٥١٤كيم 
  -  ٣  تخليق المواد العضوية  ٥١٥كيم 
  -  ٣  تصنيع البترول  ٥١٦كيم 
  -  ٣  اإلستدامة البيئية  ٥١٧كيم 

  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٢٣ اهلندسة الكيميائيةقسم 

  الهندسة الكيميائيةالعلوم فى ماجستير 
  مقررات إجبارية): ١٧٩(جدول

  مقرر مؤهل  الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣  الكتابة الفنيةأسس   ٦٠٠عام 
    ٣  كمية الحركةظواهر إنتقال   ٦٢٢كيم 
  -  ٣  الحرارة والكتلةظواهر إنتقال   ٦٢٣كيم 
  -  ٣  الديناميكا الحرارية فى الهندسة الكيميائية  ٦٠٣كيم 
  -  ٣  استخدامات الحاسب واألساليب اإلحصائية  ٦٠٤كيم 
  -  ٣  هندسة التفاعالت الكيميائية  ٦٠٥كيم 

  
  

  مقررات إختيارية): ١٨٠(جدول
  .يقوم الطالب باستكمال باقى عدد الساعات المعتمدة من المقررات اإلختيارية المتاحة

  مقرر مؤهل  الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود
  -  ٣  ديناميكا العمليات والتحكم  ٦٠٦كيم 
  ٦٠٣، ٦٠٢، ٦٠١  ٣  تطبيقات عمليات الفصل  ٦٠٧كيم 
  -  ٣  هندسة البيئة  ٦٠٨كيم 
  -  ٣  صناعة األسمدة  ٦٠٩كيم 
  -  ٣  صناعة السيراميك  ٦١٠كيم 
  -  ٣  هندسة تشغيل الغاز الطبيعي  ٦١١كيم 
  -  ٣  هندسة البلمرات  ٦١٢كيم 
  -  ٣  الهندسة البيوكيميائية  ٦١٣كيم 
  -  ٣  طرق الفصل المتقدمة  ٦١٤كيم 
  ٦٠٤  ٣  هندسة منظومات العمليات الصناعية  ٦١٥كيم 
  -  ٣  هندسة األمان الصناعي  ٦١٦كيم 
  ٦٠٤  ٣  محاكاة المنظومات باستخدام الحاسب  ٦١٧كيم 
  -  ٣  هندسة التآكل ٦٢٠كيم 
  -  ٣  تكنولوجيا األسمنت ٦٢١كيم 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٣٢٤  اهلندسة الكيميائيةقسم 

  الكيميائيةدكتوراه الفلسفة فى الهندسة 
  

و  ٦٠٠(ساعة معتمدة لم يسبق له دراستها من قبل من مستوى  ١٨يجب على الطالب أن يجتاز على األقل 
يتم  اختيارها من المقررات الخاصة بدرجة )  ٧٠٠(ساعات من مقررات مستوى  ٩متضمنة بحد أدنى ) ٧٠٠

الطالب اجتياز االمتحان الشامل ثم استكمال و على ). بعد موافقة المشرف(الدكتوراة الموضحة في الجدول التالي 
  .ساعة معتمدة ٣٠متطلبات الرسالة و التى تقييم ب 

  
  دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الكيميائية): ١٨١(جدول

  مقرر مؤهل  ساعات امتحان  الساعات المعتمدة  اسم المقرر  الكود  
  -  -  --   متحان الشاملاال  

  ٦٠٣  ٤  ٤  ديناميكا حرارية متقدمة  ٧٠١كيم 
  ٦٠٤  ٤  ٤  تصميم التجارب والتحليل اإلحصائي  ٧٠٢كيم 
  -  شفوى  ٣  كتابة ورقة بحثية  ٧٠٣كيم 
  -  ٣  ٣  مواضيع مختارة  ٧٠٤كيم 
 فـي للطاقـه األمثـل األداء تحقيـق  ٧٠٥كيم 

  البترول مصافي
٣  ٣    

    ٣  ٣  الخضراء البترول مصافي  ٧٠٦كيم 
  ٦٠١  ٣  ٣  طرق العناصر المحدودة فى النمذجة  ٧٠٧كيم 
    ٣  ٣  هندسة كيميائية كهربية  ٧٠٨كيم 
  -  ٣٠  ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩كيم 

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٣٢٥ اهلندسة الكيميائيةقسم 

  محتوى المقررات
  تطبيقات ميكانيكا الموائع  ٥٠١كيم 

العالقات األساسية الخاصة باستاتية ودينامية سريان الموائع الحقيقية، شبكات المواسير، السريان خالل مقاطع غير 
الكباسات، سريان الغازات، سريان السوائل الالنيوتونية، السريان حول األجسام المغمورة، قياس مستديرة، المضخات، 

  .معدالت السريان صناعيًا، معدات التخليط، السريان مزدوج األطوار
  تطبيقات انتقال الحرارة  ٥٠٢كيم 

فران، تصميم المبادالت الحرارية ذات اختيار معدات انتقال الحرارة، موازنات الكتلة والحرارة على األفران، تصميم األ
  .األسطح الممتدة، تصميم المبادالت الشرائحية

  تطبيقات انتقال الكتلة  ٥٠٣كيم 
مقدمة لعمليات الفصل وتطبيقاتها المختلفة فى عمليات الفصل، تصميم وتحجيم ابراج االمتصاص والتقطير للمخاليط 

  .لماتالب والهيسزالمتعددة المكونات باستخدام برامج  االكسل وا
  ديناميكا حرارية وحركية تفاعالت  ٥٠٤كيم 

حسابات االتزان الكيميائي، حرارة االحتراق، حرارة التفاعل، تصميم المفاعالت المتجانسة عند ثبوت درجة الحرارة وعند 
  .تغيرها، تصميم المفاعالت التحفيزية، التطبيقات الصناعية

  ة التحكم فى العمليات الصناعي ٥٠٥كيم 
أجهزة القياس المختلفة لمتغيرات التشغيل، أنواع صمامات التحكم، مقدمة فى النمذجة االستاتية والدينامية، مقدمة 

  .لنظرية التحكم، تحليل درجات الطالقة، التغذية المرتدة والتغذية األمامية، نظم التحكم المتقدمة، التحكم بالحاسب
  ات الصناعية تصميم المصانع واقتصاديات العملي ٥٠٦كيم 

تسلسل العمليات الصناعية، اختيار المسار األنسب للتفاعل، ترتيب عمليات الفصل، شبكات انتقال الحرارة، التكامل 
  .بين العمليات الصناعية، التصميم األمثل، مؤشرات األداء االقتصادي، التدفقات النقدية، تقييم بدائل عمليات التصنيع

  األساليب الرياضية فى الهندسة الكيميائية  ٥٠٧كيم 
  .الطرق الرقمية لحل المعادالت التفاضلية العادية والمعادالت التفاضلية الجزئية ذات التطبيق فى الصناعة الكيماوية

  هندسة األمان الصناعي  ٥٠٩كيم 
 الحريق أخطار تقييم الصناعية، للمواد الصحية األخطار تاريخية، لحوادث استعراض الصناعي، األمان مبادئ

 لألخطار، الكمي التحديد دراسات األخطار، تحديد الطوارئ، خطط المخاطرة، تقييم االعتمادية، واالنفجار،
  .حالة دراسات

  عمليات ميكانيكية مشتركة متقدمة  ٥١٠كيم 
بمعدات تكسير الحبيبات أو زيادة مختارات من العمليات الميكانيكية المشتركة، تفاصيل التصميم والتصنيع الخاصة 

على تصميم ، والتخليط، أمثلة عملية للتدريب الطرد المركزي حجمها، الترشيح، تداول المواد الصلبة، الترويق والترسيب،
  .معدات قائمة فى بعض المصانع



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٣٢٦  اهلندسة الكيميائيةقسم 

  مشروع  ٥١١كيم 
مفاضلة مبدئية بين البدائل التكنولوجية  استعراض مبدئي للتفاعالت الكيميائية والتكنولوجيات المتاحة لتنفيذ المشروع،

المتاحة، طرح المشكلة، موازنات الكتلة، موازنات الحرارة، شبكات المواسير وأجهزة التحكم، الجوانب الخاصة بالتشغيل 
اآلمن للمشروع، نظام بدء التشغيل واإليقاف، التصميم الوظيفي والميكانيكي لبعض المعدات المختارة، توزيع المعدات 

  .شبكات المواسير، اقتصاديات المشروعو 
  اقتصاديات الصناعة الكيماوية ٥١٢كيم 

حسابات التكاليف تقدير تكلفة المعدات، الفائدة وتكلفة االستثمار، الضرائب والتأمين، اإلنهالك، الربحية، بدائل 
  .االستثمار، التصميم األمثل، إستراتيجية التنفيذ االقتصادي للمشروع

  ة التقنية ومهارات العرض الكتاب ٥١٣كيم 
أنواع التقارير، هيكل التقرير، الملخص، توصيف الموضوع، المقدمة، اإلستنتاجات، المراجع، إعداد السيرة الذاتية، تقديم 

  .الموضوعات، أنواع الموضوعات، إعداد التقديم، الوسائل السمعية والبصرية المساعدة، إدارة جلسة التقديم
  ة غير عضوية صناعات كيماوي ٥١٤كيم 

الكلوريد، (، صناعات البوتاسيوم )الطريقة الرطبة، طريقة الفرن الكهربي إلنتاج حامض الفسفوريك(صناعات فسفورية 
، الكبريت وحامض الكبريتيك، )النشادر، اليوريا، حامض النيتريك(، الصناعات النتروجينية )والسلفات، واإليدروكسيد

، خامات السيراميك )تعريفات، السيراميكات التقليدية، التطبيقات الحديثة(السيراميك مدخل إلى علم . كربونات الصوديوم
، أساليب تقييم الخامات ميكروسكوبيًا وباستخدام تكنولوجيات القياس الحديثة، خواص )طفلة، سيليكا، فيلدسبار، إلخ(

معالجة الخامة، طرق التشكيل، (غيل السيراميك ، تش)الحرارية، الميكانيكية، الكهربية، والمغناطيسية(المواد السيراميكية 
  .، صناعة األسمنت)التجفيف

  تخليق المواد العضوية  ٥١٥كيم 
، عمليات التكسير )إنتاج األلكينات، تفاعالت التكسير، ثيرمودينامية العملية، حركية التفاعل(التكسير بالبخار 

، نزع اإليدروجين االنتقائي، )و المنتجات الناشئة عنهأثر نوعية الخامة على عمليات التكسير بالبخار (الصناعية 
، التحفيز )أمثلة(، التحفيز المتجانس )الميثانول، وغيره(الكيماويات وأنواع الوقود التخليقي المشتقة من غاز التخليق 

يء، األلكلة، ، األمينة بالنشادر، األكسدة، الهدرجة، تخليق اإليدروكربونات، األسترة، التمي)أمثلة(غير المتجانس 
  .التخمير، ألكلة المركبات البارافينية والحلقية ومركبات األكسجين والنتروجين

  تصنيع البترول  ٥١٦كيم 
االتجاهات الحديثة فى تكرير البترول، التكسير وٕاعادة التشكيل، تقليل االنبعاثات والمخلفات من حقول البترول، التعامل 

ية، وحدات األزمرة، تحسين مواصفات المنتجات البترولية، تنفيذ المشروعات مع المخلفات الخطرة للصناعة البترول
 . البترولية، آفاق الصناعات البتروكيماوية
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٣٢٧ اهلندسة الكيميائيةقسم 

  اإلستدامة البيئية  ٥١٧كيم 
مفاهيم وأدوات اإلنتاج األنظف، البعد البيئي للتصميم، التكنولوجيا المستدامة فى الهندسة الكيميائية، الرصد البيئي، 

  .ل البيئية فى العالم المعاصرالمشاك
  الكتابة الفنية أسس ٦٠٠عام 

المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(
مفهوم الجودة فى عملية الكتابة، المحورية، إدخال  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب

كتابة  )د(أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(
عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، حسن اختيار : الجمل الفعالة

 :متنوعة موضوعات )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(لكلمات، ا
: والتخطيط للكتابة اإلعداد) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة

 المقاالت، المشروعات: على أمثلة من المقاالت العلمية عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،

  .العلمية والرسائل البحثية،
  إنتقال كمية الحركةظواهر  ٦٢٢كيم 

معادالت السريان، معادلة نافير ستوك، السوائل (انتقال كمية الحركة، موازنات الكتلة وكمية الحركة، إجهادات السريان 
، السريان الصفائحي للموائع اللزجة، نظرية التزليق، السريان المضطرب، السلوك الالنيوتوني، )نيوتونيةالنيوتونية والال
  .زوجة المطاطية، التشابه بين انتقال الحرارة والكتلة وكمية الحركةلمقدمة إلى ال

  الحرارة والكتلةظواهر إنتقال  ٦٢٣كيم 
انتقال الطاقة، موازنات الطاقة، توزيع درجة الحرارة فى الجوامد وفى الموصلية الحرارية، ميكانيكة (انتقال الحرارة 

السريان الصفائحي، تأثر الموازنات بتغير درجات الحرارة ، توزيع درجات الحرارة فى وجود أكثر من متغير، الموازنات 
نتشار وميكانيكية انتقال الكتلة، توزيع اال(، انتقال الكتلة )الكلية فى األنظمة متغيرة درجة الحرارة، انتقال الحرارة باإلشعاع

التركيز فى الجوامد وفى السريان الصفائحي، تأثر الموازنات بوجود تعدد فى المكونات، توزيع التركيز فى حالة وجود 
  ).أكثر من متغير، الموازنات الكلية فى األنظمة متعددة المكونات

  يميائية تطبيقات الديناميكا الحرارية فى الهندسة الك ٦٠٣كيم 
األساسيات، األهمية، ومدى التطبيق، القانون األول وموازنات الطاقة، القانون الثاني واإلنتروبي، عالقة الضغط والحجم 
ودرجة الحرارة فى الموائع النقية، الخواص التيرمودينامية للموائع، تيرمودينامية المخاليط، النماذج المبدنية على معامل 

بخار والسائل، نظم التفاعالت الكيميائية، اتجاه التفاعل واالتزان الكيميائي، التحليل التيرمودينامي النشاط، االتزان بين ال
  .ألنظمة التفاعل

  استخدامات الحاسب واألساليب اإلحصائية  ٦٠٤كيم 
اإلحتماالت المشروطة  ،طرق عرض البيانات ،فى العمليات اإلحصائية EXCEL مقدمة إلى استخدام لغة

إختبار الفروض  ،توزيعات متوسطات العينات ،المتغيرات العشوائية المتقطعة والمستمرة ،ومسلسالت ماركوف



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٢٨  اهلندسة الكيميائيةقسم 

اإلنحدار  ،إختبار الفرضية لإلنحراف المعيارى، اإلرتباط واإلنحدار الخطى وغير الخطى و× ²توزيع  ،للمتوسطات
  متعدد المتغيرات الخطى وغير الخطى

  هندسة التفاعالت الكيميائية  ٦٠٥كيم 
حركية التفاعالت المتجانسة، حركية التفاعالت غير المتجانسة على أسطح الحفازات، تصميم المفاعالت الصناعية 
التحفيزية، التفاعالت غير المتجانسة المصحوبة بانتقال الكتلة الخارجي، التفاعالت غير المتجانسة المصحوبة بانتقال 

  .النمو الخطوي، البلمرة المشتركة، مفاعالت البلمرةو  ى، تفاعالت البلمرة، النمو السلسلالكتلة الداخلي
  ديناميكا العمليات والتحكم  ٦٠٦كيم 

النمذجة المجمعة البارامتر والموزعة البارامتر لدينامية أنظمة صناعية نمطية، تحليل االستقرار، استعراض أسس 
والمخرجات، أنظمة التحكم المتداخلة، نظم التحكم المتقدمة، التحكم التكييفي، أنظمة التحكم، األنظمة متعددة المدخالت 

  .التحكم ذات اإلشارات المتقطعة
  تطبيقات عمليات الفصل  ٦٠٧كيم 

دراسة عمليات الفصل مع التركيز على دراسات حالة، االمتصاص والنزع، التقطير، االستخالص بالمذيب، الفصل 
التبادل األيوني، الفصل الكروماتوجرافي، مقارنة احتياجات األنظمة المختلفة من حيث استخدامها الغشائي، البلورة، 
  .للطاقة واقتصادياتها

  هندسة البيئة  ٦٠٨كيم 
األثر البيئي، مصادر التلوث من المنشآت الصناعية، تداول المخلفات ومعالجتها، تصميم خزانات الموازنة، التدقيق 

  .من المنشآت الصناعية، طرق المعالجة الثانوية والمتقدمة، نظم اإلدارة البيئية، تداول الحمآةالبيئي، منع التلوث 
  صناعة األسمدة  ٦٠٩كيم 

  .األسمدة البسيطة، األسمدة المركبة، األسمدة المعقدة، األسمدة بطيئة الذوبان
  صناعة السيراميك  ٦١٠كيم 

اإلعتبارات : عالقات اإلتزان أثناء الحرق –التزجج  –و الحبيبى النم –التلبد : المصاحبة لعمليات الحرق الظواهر
تطبيقات صناعية على منحنيات إتزان األطوار الثنائية والثالثية  –قاعدة الصنف  –المرتبطة بالديناميكا الحرارية 

رق ذات درجة الط –نموذج القلب غير المتفاعل  –إيروفيف / نموذج أفرامى –كيناتيكا تفاعالت الحالة الجامدة  –
 –ردفرن /نموذج كوتس –أوزازا /نموذج فلينت –نموذج كيسنجر  –الطرق ذات معدل تسخين ثابت  –حرارة ثابتة 

  .تطبيقات صناعية
  هندسة تشغيل الغاز الطبيعي  ٦١١كيم 

 .تشغيل الغاز الطبيعي، هندسة إسالة الغاز الطبيعي، هندسة الغاز الطبيعي المسال

 
 
 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٢٩ اهلندسة الكيميائيةقسم 

  بلمرات هندسة ال ٦١٢كيم 
إنتاج المونومرات وتنقيتها، هيكل البلمرات الصلبة، البلورية، األوزان الجزيئية، اتجاهات الجزيئات، خواص المطاط، 
الخواص الميكانيكية، البلمرات المقواة، التشكيل، الخصائص السريانية، التبريد والتجمد، البثق، الحقن، التشكيل الحراري، 

  .اد التركيبية، المطاطتيات، تصميم المقوياتالكبس، اختيار المواد، المو 
  الهندسة البيوكيميائية ٦١٣كيم 

دراسة العمليات البيوكيميائية وتيرموديناميتها وحركيتها، تطبيق المبادئ الهندسية فى تحليل وتصميم وتطوير تفاعالت 
  .ملوثة أو سميةوتشمل العمليات إنتاج منتجات مطلوبة أو تكسير مواد . تستخدم الحفازات الحيوية

  طرق الفصل المتقدمة ٦١٤كيم 
طرق الفصل الغشائي، أنواع األغشية، استخداماتها، ميكانيكية الفصل الغشائي، بناًء األغشية، بعض أنواع األغشية 

، فصل الغازات باألغشية، )األسس، المعادالت، المعدات(وملحقاتها، ظروف التشغيل، فصل السوائل باألغشية 
  .سي، الترشيح الفوقيالتناضح العك

  هندسة منظومات العمليات الصناعية  ٦١٥كيم 
مدخل إلى مفاهيم هندسة المنظومات، تطوير منظومة العملية الصناعية، تكامل العمليات الصناعية، أمثلية التشغيل، 

  .مقدمة فى نظرية التحكم، بحوث العمليات، تطبيقات فى تصميم المصانع
  عي هندسة األمان الصنا ٦١٦كيم 

  .مبادئ األمان الصناعي، تصنيف الحوادث، المواد الخطرة، تحليل األمان فى العمليات، معدات تحقيق األمان
  محاكاة المنظومات باستخدام الحاسب  ٦١٧كيم 

تصنيف اتجاهات النمذجة المختلفة، النماذج المبنية على ظواهر االنتقال، نماذج الموازنات التعدادية، التمثيل التفاضلي 
  .والتكاملي للنماذج، إستراتيجية تحليل مكونات المنظومات، التحليل التكاملي للمنظومات مع بعض التطبيقات

  هندسة التآكل  ٦٢٠كيم 
  .اقتصاديات التآكل، نظرية التآكل، التحكم فى التآكل، اختيار المواد، الحماية الكاثودية، المثبطات، التكسية

  تكنولوجيا األسمنت  ٦٢١كيم 
، إدارة المحاجر والمواد الخام، المعامالت الحرارية فى صناعة األسمنت، تجهيز الخامات، طحن األسمنت مقدمة

  .وتعبئته، إضافات األسمنت، اإلعتبارات البيئية
  امتحان شامل 

  ديناميكا حرارية متقدمة ٧٠١كيم 
الغازات، االحتراق واللهب، خاليا الوقود، موضوعات متقدمة فى اتزان األطوار، تيرمودينامية التغيرات الالعكسية، إسالة 

 .مقدمة للتيرمودينامية اإلحصائية، محاكاة مونتكارلو

 
 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٣٠  اهلندسة الكيميائيةقسم 

  تصميم التجارب و التحليل اإلحصائي  ٧٠٢كيم 
: اإلختبارات غير البارامترية، فى العمليات الصناعية دقةتحليل ال، تحليل التباين، العمليات الجبرية للمتوسط والتباين

مقدمة إلى تصميم التجارب والحصول على الظروف ، واليس/ويتنى، إختبار كروسكال/ويلكسون، إختبار مانإختبار 
  .مقدمة إلى المحاكاة باستخدام طرق مونت كارلو ،نماذج الدرجة األولى و الثانية : األمثلية

  كتابة ورقة بحثية  ٧٠٣كيم 
 كتابة كيفية العلمية، الورقة هيكل النشر، عملية تحكيم،ال عملية العلمي، النشر تاريخ البحوث، نتائج نشر أهمية
 المراجع، عن للبحث المعلومات لشبكة الفعال االستخدام علمية، ورقة كتابة فى األسلوب عناصر علمية، ورقة

  .المراجع عن البحث
  مواضيع مختارة  ٧٠٤كيم 

  .تحدد بمعرفة المشرف على الرسالة
  البترول مصافي في للطاقه األمثل األداء تحقيق ٧٠٥ كيم

 مالمح ، (exergy) الطاقة أداء تحليل ، المصافي في الطاقة اتزان البترول، مصافي في الربحية على وتأثيرها الطاقة

 الضغط ذات الفصل أبراج الجوي الضغط ذات التقطير وحدات مثل البترول مصافي في الرئيسية والمعدات الوحدات

 التكاليف، حساب منهجية ,والبخار الكهرباء الوقود، .بالهيروجين المعالجه ووحدات التحفيزي التكسير ووحدات المفرغ

 الحرارية، توافرالطاقه منحنيات ,الطاقة واستهالك الطاقه أداء علي التحسينات إدخال إمكانية المصفاة، في المرافق وأنظمة

  الحالة دراسات الحراريه، الطاقه استرجاع ونظم الطاقة تكامل
  الخضراء البترول مصافي ٧٠٦ كيم

 الي وحسابات االنبعاثات الخضراء، الكيمياء والهواء، والتربة المياه في البيئي التقييم الخضراء، الهندسة أساسيات

 الحيوية الوقود لمصافي التصميم الهرمي التلوث، من للوقاية العمليات مخطط تحليل المعدات، ومن الجوي، الغالف

 المصافي األخضر، والديزل البيولوجية الحيوية، والعمليات الكتلة مصادر البيئية، التكاليف وتقدير ، المتكاملة

  الحالة ودراسات الحيويه،
  طرق العناصر المحدودة فى النمذجة  :٧٠٧ كيم

فيها استخدام برامج كومسول وماتالب فى تمثيل المنظومات ذات األشكال الفراغية غير المنتظمة والتى تتداخل 
الظواهر المختلفة من خالل معادالت ال خطية، مفاهيم بناًء النماذج المعقدة، أساليب التحليل المتقدمة، تطبيقات تغطي 
مجاًال واسعًا يشمل تكون هياكل ال خطية، التحفيز غير المتجانس، دراسة األوساط غير المتجانسة ذات الكفاءة بالنسبة 

  .البالزما، كيمياء التأكل وغيرها النتقال الكتلة والحرارة، دينامية
  هندسة كيميائية كهربية:  ٧٠٨كيم 

الجهد الكهربي، حركية التفاعالت الكهروكيميائية، الموصلية الكهربية، تصميم الخاليا الكهروكيميائية، التطبيقات 
  .الصناعية، الطالء الكهربي، تصنيع الكيماويات، تنقية المعادن، البطاريات و خاليا الوقود

   رسالة الدكتوراه ٧٩٩كيم 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٣١ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم المناجم والبترول والفلزات



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٣٢  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  هندسة المناجم
 دبلوم الدراسات العليا في تصميم وتكنولوجيا المناجم مقررات)  ١٨٢(جدول  

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهلأعمال السنة

 - - ٣ تخطيط المناجم المتقدمة ٥٣١منج 
 - - ٣ طرق التعدين التحت سطحيه ٥٦٠منج 
 - - ٣ المناجم تحت السطحية عملياتتصميم  ٥٣٤منج 

 - - ٣ تصميم عمليات المناجم فوق السطحية ٥٣٥منج 

 - - ٣ تهوية وتكييف المناجم ٥٣٦منج 
 - - ٣ هندسة حفر وتفجير الصخور ٥٣٧منج 
 - - ٣ اقتصاديات التعدين ٥٣٨منج 
 - - ٣ أخطار البيئة تحت السطحية ٥٣٩منج 

 - - ٣ طرق التعدين التحت سطحيه ٥٦٠منج 
 - - ٣ إقتصاديات و قوانين المناجم٥٠٦١منج 
 - - ٣ المخاطر و التأثيرات البيئية لصناعة التعدين٥٠٦٢منج 
 - - ٣ ميكانيكا الصخور التطبيقية ٦٠٣منج 

 - - ٣ مشروع ٥٩٩منج 

  . ساعة معتمدة من المقررات المطروحة على ان تتضمن المشروع  ٣٠يختار الطالب مقررات 
  

  الخاماتهندسة و تكنولوجيا دبلوم الدراسات العليا في مقررات )  ١٨٣(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣ الخاماتتصميم خطوط تجهيز   ٥٥١منج 

 - -  ٣ قياس حجم الحبيبات وتحليل النتائج  ٥٥٢منج 

 - -  ٣  ويم الرغويعالت  ٥٥٣منج 

 - -  ٣  كتابة التقارير الفنية  ٥٥٥منج 

 - -  ٣  التحليل الكيميائي للخامات  ٥٥٦منج 

الكيميــــــاء الطبيعيــــــة للســــــطوح وتطبيقاتهــــــا فــــــي   ٦٣٣منج 
  عمليات تجهيز الخامات

٣  - - 

 - -  ٣  الطرق المتقدمة في تجهيز الخامات  ٦٣٤منج 

 - -  ٣  ميكروسكوبية الخامات وتطبيقاتها  ٦٣٥منج 

 - -  ٣  تجمع وانتشار الحبيبات الدقيقة في وسط مائي  ٦٠٣٦منج 

 - -  ٣  المشروع  ٥٩٩منج 

  . ساعة معتمدة من المقررات المطروحة على ان تتضمن المشروع ٣٠الطالب مقررات  جتازي



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٣٣ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  هندسة المناجمفى  العلوم ماجستيرمقررات 
  هندسة المناجم فى  العلوم ماجستيرمقررات )  ١٨٤(جدول 

  

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣ كتابة التقارير الفنية  ٦٠٠عام 

 - -  ٣ هندسة المناجم السطحية  ٦٠١ منج

 - -  ٣ هندسة المناجم تحت السطحية  ٦٠٢ منج

 - -  ٣  ميكانيكا الصخور التطبيقية   ٦٠٣ منج

 - -  ٣  هندسة حفر وتفجير الصخور  ٦٠٤ منج

 - -  ٣  تهوية المناجم  ٦٠٥ منج

 - -  ٣  الطرق الجيواحصائية لتقييم المناجم  ٦٠٧ منج

 - -  ٣  بحوث العمليات التطبيقية في المناجم  ٦٠٨ منج

 - -  ٣  التعديناألمن الصناعي والصحة المهنية في   ٦٠٩ منج

لصـــــناعة وتحليـــــل المخـــــاطر التـــــأثيرات البيئيـــــة   ٦١١ منج
  التعدين

٣  - - 

 - -  ٣  اقتصاديات صناعة التعدين  ٦١٢ منج

 - -  ٣  والتشريعات إدارة المشروعات التعدينية  ٦١٣ منج

 - -  ٣  النمذجة والمحاكاة لعمليات المناجم  ٦١٥ منج

 - -  ٣  المواقع اختبار  ٦١٨ منج

 - -  ٣  هندسة الصخور المتقدمة  ٦١٩ منج

 - -  ٣  أتزان المنحدرات الصخرية  ٦٢١ منج

 - -  ٣  الجيولوجيا الهندسية المتقدمة  ٦٢٢ منج

 - -  ٣  تكنولوجيا وتصميم األنفاق  ٦٢٣ منج

 - -  ٣   الصخور اختبار   ٦٢٤ منج

 - -  ٣  *عمليات في هندسة المناجم   ٦٠٣٩ منج

 - -  ٣  *اتزان المواقع األثرية   ٦٠٤٠ منج

ميكانيكـــــــا الصـــــــخور وتطبيقاتهـــــــا فـــــــي التـــــــرميم   ٦٠٤١ منج
  *األثرى

٣  - - 

 - -  ٣  )اجباري( رسالة الماجستير  ٦٩٩منج 

  مقررات لغير مهندسي المناجم* 

  .الرسالة  و ٦٠٠مقرر عام  باإلضافة إلىساعة معتمدة من المقررات المطروحة  ١٨الطالب مقررات  يختار
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٣٤  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  )الخامات تكنولوجيا (  - المناجم هندسة فى العلوم ماجستيرمقررات )  ١٨٥(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣ كتابة الفنيةأسس ال  ٦٠٠عام 

 - -  ٣ النمذجة والمحاكاة فى تجهيز الخامات  ٦٣١منج 

 - -  ٣  عمليات تجهيز الخامات والحفاظ على البيئة  ٦٣٢منج 

الكيميــــــاء الطبيعيــــــة للســــــطوح وتطبيقاتهــــــا فــــــي   ٦٣٣منج 
  عمليات تجهيز الخامات

٣  - - 

 - -  ٣  المتقدمة فى تجهيز الخامات طرقال  ٦٣٤منج 

 - -  ٣  ميكروسكوبية الخامات وتطبيقاتها  ٦٣٥منج 

 - -  ٣  تجمع وانتشار الحبيبات الدقيقة فى وسط مائي  ٦٣٦منج 

 - -  ٣  نظريات التعويم المتقدمة  ٦٣٨منج 

 - -  ٣  ندوة دراسية  ٦٣٩منج 

 - -  ١٨  )اجباري( رسالة الماجستير  ٦٩٩منج 

  
  

  )هندسة المناجم(دكتوراه الفلسفة  برنامج
  مقررات إجبارية)  ١٨٦(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  -  اإلمتحان الشامل  ٧٠٠منج 

رات لم تسـبق دراسـتها مـن مقر  ٦يختار الطالب   ٧ **منج
  قبل

١٨  - - 

 - -  ٣٠ رسالة الدكتوراه  ٧٩٩منج 

  
  
  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٣٥ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  مقررات دكتوراه الفلسفه في هندسة المناجم )  ١٨٧(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣  التحكم في الطبقات وتصميم الدعامات  ٧٠١منج 

 - -  ٣  تكنولوجيا الحائط الطويل  ٧٠٢ منج

 - -  ٣  طرق التعدين الخاصة  ٧٠٣منج 

 - -  ٣  في صناعة التعدين) الروبوت(التحكم التلقائي   ٧٠٤منج 

 - -  ٣  تصميم نظم تهوية المنشآت الجوفية  ٧٠٥منج 

 - -  ٣  تصميم دوائر التفجير  ٧٠٩منج 

 - -  ٣ جيولوجيا الفحم  ٧١٠منج 

 - -  ٣  البحثي المقترح كتابة  ٧٢٣منج 

 - -  ٣  حلقة دراسية  ٧٢٤منج 

 - -  ٣  موضوعات مختارة  ٧٢٥منج 
  

   )و البيئة تكنولوجيا الخامات(المناجم هندسة  دكتوراه الفلسفة في مقررات)  ١٨٨(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

دراســة (الطبيعيــة للســطوح تطبيقــات علــى الكيميــاء   ٧٠٦منج 
  )حاالت

٣  - - 

 - -  ٣  لتركيز الخامات متقدمةطرق   ٧٠٠٧منج 

 - -  ٣  تكنولوجيا الحبيبات الدقيقة  ٧٠٨منج 

 - -  ٣  عمليات الطحن والحبيبات النانومترية  ٧١٢منج 

 - -  ٣  توصيف الحبيبات  ٧١٣منج 

 - -  ٣  التعويم بالبكتيريا  ٧١٤منج 

 - -  ٣  الرغاويالمستحلبات و   ٧١٥منج 

 - -  ٣  عمليات التكسير والطحن و توفير الطاقة  ٧١٦منج 

 - -  ٣  تعويم الفحم   ٧١٨منج 

 - -  ٣  نفايات المناجم  ٧١٩منج 

 - -  ٣  الطرق المتقدمة لمعالجة خامات الذهب  ٧٢٠منج 

 - -  ٣  عمليات الترشيح  ٧٢١منج 

 - -  ٣  فصل المواد الصلبة من السوائل  ٧٢٢منج 

 - -  ٣  البحثي كتابةالمقترح  ٧٢٣منج 

 - -  ٣  حلقة دراسية  ٧٢٤منج 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٣٦  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  
  هندسة البترول

  الدراسات العليا في هندسة استكشاف البترولادبلوم )  ١٨٩(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣  جيولوجيا تركيبية  ٥٠٢نفط 

 - -  ٣ الجيوفيزيقيةطرق االستكشاف   ٥٠٣نفط 

 - -  ٣  جيولوجيا البترول المتقدمة  ٥٠٤نفط 

 - -  ٣  هندسة الحفر  ٥٠٥نفط 

 - -  ٣ تقييم المخاطر في استكشاف البترول  ٥٠٦نفط 

 - -  ٣ تسجيالت اآلبار المتقدمة  ٥٠٧ نفط

 - -  ٣ جيولوجيا تحت السطحية  ٥٠٨نفط 

 - -  ٣ محاكاة جيولوجيا المكامن ثالثية األبعاد  ٥٠٩نفط

 - -  ٣  مشروع  ٥٩٩نفط 

 - -  ٣  ميكانيكا الصخور  ٦١٠نفط 

  .ساعة معتمدة من المقررات المطروحة على أن تتضمن المشروع ٣٠ تناظر الطالب مقررات جتازي
  

  الدراسات العليا في هندسة إنتاج البترولادبلوم )  ١٩٠(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣  هندسة الحفر  ٥١١نفط 

 - -  ٣ هندسة اإلنتاج  ٥١٢نفط 

 - -  ٣  هندسة الخزانات  ٥١٣نفط 

 - -  ٣  خواص موائع المكامن  ٥١٤نفط 

 - -  ٣ أكمال وصيانة اآلبار  ٥١٦نفط 

 - -  ٣  تقييم طبقات حقول البترول  ٥١٧نفط 

 - -  ٣  وتطبيقاتها لثانوىطرق اإلنتاج ا  ٥١٨نفط 

 - -  ٣ العمليات السطحية للزيت والغاز  ٥١٩نفط 

 - -  ٣ مقرر خاص  ٥٢٠نفط 

 - -  ٣ مشروع  ٥٩٩نفط 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٣٧ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  هندسة البترولفى  العلوم مقررات ماجستير
  المقررات االختيارية)  ١٩١(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣ *أسس الكتابة الفنية  ٦٠٠عام 

 - -  ٣  هندسة الحفر المتقدمة  ٦٠١ نفط

 - -  ٣  هندسة إنتاج البترول المتقدمة  ٦٠٢نفط 

 - -  ٣  طرق االستخالص المحسن للبترول  ٦٠٣نفط 

 - -  ٣  محاكاة المكامن  ٦٠٤نفط 

 - %٤٠  ٣  اختبارات اآلبار  ٦٠٥نفط 

 - -  ٣  تكنولوجيا الغاز الطبيعي  ٦٠٦نفط 

 - -  ٣ مختارات في هندسة البترول  ٦٠٧نفط 

 - -  ٣  تقييم الطبقات المتقدمة  ٦٠٨نفط 

 - -  ٣  طرق تسجيالت اآلبار المتقدمة  ٦٠٩نفط 

 - -  ٣  ميكانيكا الصخور  ٦١٠نفط 

 - -  ٣  الجيولوجيا تحت السطحية  ٦١١نفط 

 - -  ٣  مصر يةجيولوج  ٦١٢نفط 

 - -  ٣ االستكشاف الجيولوجي والمياه األرضية  ٦١٣نفط 

 - -  ٣  تركيبيةجيولوجيا   ٦١٤نفط 

 - -  ٣  االستكشاف الجيوفيزيقي  ٦١٥نفط 

 - -  ٣  تقييم المخاطر فى هندسة البترول  ٦١٦نفط 

 - -  ٣ الصحة والسالمة المهنية وحماية البيئة  ٦١٧نفط 

  ٦١٨نفط 
ــــــــة و  ــــــــاالموا ســــــــلوكمعــــــــادالت الحال  عئ

EOS)&(PVT 

٣  - - 

 - -  ١٨ )إجبارى(رسالة الماجستير   ٦٩٩نفط 

مقــرر أســس الكتايــة  ســاعة معتمــدة مــن المقــررات المطروحــة باإلضــافة إلــى ١٨ تنــاظر الطالــب مقــرراتيختــار * 
  .الرسالة و  الفنية

  
 
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٣٨  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 

  )البترولهندسة (درجة دكتوراه الفلسفة 
  جباريةاإلمقررات ال)  ١٩٢(جدول 
  مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

  -  --   االمتحان الشامل  
  -  ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩نفط 

  
  االختياريةمقررات ال)  ١٩٣(جدول 

  

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

هندسة مكامن   / مختارات فى هندسة الغاز  ٧٠٤نفط 
  الغاز الطبيعى

٣  - - 

 - -  ٣  )تحريري(دراسة مستقلة   ٧٠٥نفط 

 - -  ٣  مختارات في هندسة االستكشاف  ٧٠٦نفط 

 - -  ٣  التحكم فى اآلبار المتقدم  ٧٠٧نفط 

التحكم فى االبار اثناء عمليات االنتاج   ٧٠٨نفط 
  وخدمات اآلبار

٣  - - 

 - -  ٣  الحفر بادارة الضغط المتقدم  ٧٠٩نفط 

 - %٤٠  ٣  )اختبارات الضغط العابر(اختبارات االبار   ٧١٠نفط 

 - -  ٣  غمر المكامن البترولية بالماء  ٧١١نفط 

 - -  ٣  حفر اّالبار عند الضغط والحرارة العالية  ٧١٢نفط 

 - -  ٣  تكنولوجيا الحفر المتقدمة  ٧١٣نفط 

 - -  ٣  المتقدمه -هندسة التدفق اّالمن  ٧١٤نفط 

 - -  ٣  المتقدمة -تنشيط ّابار    ٧١٥نفط 

من مستوى  على االقل راتمقر  ٤ يشرط أن يكون منها اختيارية راتمقر  ٦ يختار الطالب : مقررات اختيارية
 ساعة ١٨الستكمال  لم يسبق للطالب دراستهما من قبل ٦٠٠ويجوز اختيار مقرر او مقررين من مستوى  ٧٠٠

  .، كما يجوز اختيار مواد من اقسام اخري اذا كانت تخدم الرسالةختياريةمن المقررات اال
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٣٩ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 هندسة الفلزات

  دبلوم الدراسات العليا في هندسة التآكل و حماية الفلزات 
  المقررات اإلجبارية )  ١٩٤(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣الميتالورجيا الفيزيقية ٥٠١فلز 
 - -  ٣مبادئ االنتشار في الجوامد ٥٠٢فلز 

 - -  ٣ هندسة التأكل ٦١١فلز 

 - -  ٣الكيمياء الفيزيقية ٥٢٢فلز 
 - -  ٣الكيمياء الكهربية ٥٢٧فلز 
 - -  ٣وسائل حماية الفلزات وسبائكها ٥٢٩فلز 
 - -  ٣المواد المتقدمة ٥٣١فلز 
 - -  ٣ الميتالوجرافيا الضوئية والسينية ٥٣٥فلز 

 - -  ٣)المقررات االختياريةجدول من ( اأختياري امقرر  xxxفلز 
 - -  ٣المشروع ٥٩٩فلز 

 

  المقررات االختيارية)  ١٩٥(جدول 
 أسم المقرر الكود

عدد الساعات 
 المعتمدة

مقرر مؤهلأعمال السنة
 - -  ٣تأكسد الفلزات ٦١٢فلز 
 - -  ٣األفران الصناعية ٥١٥فلز 

 - -  ٣ السبائك المعالجة حراريا ٥١٨فلز 

 - -  ٣ اللحام ٥٢٦فلز 
  

  دبلوم الدراسات العليا في هندسة استخالص الفلزات 
  المقررات اإلجبارية )  ١٩٦(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣الميتالورجيا الفيزيقية ٥٠١فلز 
 - -  ٣مبادئ االنتشار في الجوامد ٥٠٢فلز 

 - -  ٣ نظريات العمليات الميتالورجية ٥١٣فلز 

 - -  ٣الكيمياء الفيزيقية ٥٢٢فلز 
 - -  ٣منحنيات األطوار ٥٢٣فلز 
 - -  ٣الميتالورجيا الكهربية ٥٢٥فلز
 - -  ٣أستخالص الفلزات الغير حديدية ٥٢٨فلز 
 - -  ٣ صناعة الصلب ٥٣٠فلز 

 - -  ٣)المقررات االختياريةجدول من ( اأختياري امقرر  xxxفلز 
 - -  ٣المشروع ٥٩٩فلز 

 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤٠  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  المقررات االختيارية)  ١٩٧(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣ تأكسد الفلزات ٦١٢فلز 

 - -  ٣ األفران الصناعية ٥١٥فلز 

 - -  ٣ السبائك المعالجة حراريا ٥١٨فلز 

 - -  ٣ اللحام ٥٢٦فلز 
  

  دبلوم الدراسات العليا في هندسة التشكيل والمعالجات الحرارية 
  المقررات اإلجبارية)  ١٩٨(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣ الميتالورجيا الفيزيقية ٥٠١فلز 

 - -  ٣ مبادئ االنتشار في الجوامد ٥٠٢فلز 

 - -  ٣ أـختبارات أتالفية  ٥٠٧فلز 

 - -  ٣ تحليل االجهاد واألنفعال ٥١٦فلز 

 - -  ٣ المعالجات الحرارية ٥١٧فلز 

 - -  ٣ تشكيل الفلزات ٥٢٠فلز 

 - -  ٣ السباكة ٥٢١فلز 

 - -  ٣ منحنيات األطوار ٥٢٣فلز 

 xxxفلز 
ـــــرر  ـــــ  امق ـــــررات جـــــدول مـــــن ( اأختياري المق

 )االختيارية

٣  - - 

 - -  ٣ المشروع ٥٩٩فلز 
  

  المقررات االختيارية)  ١٩٩(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣ تأكسد الفلزات ٦١٢فلز 

 - -  ٣ األفران الصناعية ٥١٥فلز 

 - -  ٣ السبائك المعالجة حراريا ٥١٨فلز 

 - -  ٣ اللحام ٥٢٦فلز 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤١ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  
  هندسة الفلزاتفى  العلوم مقررات درجة ماجستير

  المقررات اإلجبارية)  ٢٠٠(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣ أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 

 - -  ٣ الميتالورجيا الفيزيقية المتقدمة ٦٠١فلز 

 ٦٠٢فلز 
األختبارات االتالفية وغير االتالفية وتحليل 

 النتائج

٣  - - 

 - -  ٣ الديناميكا الحرارية للجوامد ٦٠٣فلز 

 - -  ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩فلز 

  
 ٦٠٠من المقررات االختيارية المطروحة من مستوى  ساعة على األقل ٢١بإجمالى  يتم استكمال باقي الساعات

  .على مستوى التخصص والكلية
مقررات بحد أقصى  ٣بناء على توجيهات المشرف وعلى نتيجة الطالب في االمتحان التأهيلي يجوز إضافة 

وال تحتسب هذه الساعات من المقررات المطلوبة من الماجستير ولكنها مطلوبة لتأهيل  ٥٠٠للطالب من مستوى 
  . الطالب لدراسة الماجستير

  
  المقررات االختيارية)  ٢٠١(جدول 

 أسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
مقرر مؤهلأعمال السنة

 - -  ٣ االنتشار في الجوامد ٦٠٤فلز 

 - -  ٣ الوسائل الميتالوجرافية الحديثة ٦٠٧فلز 

 - -  ٣ السيراميكا الفيزيقية ٦٠٩فلز 

 - -  ٣ الكيمياء الكهربية ٦١٠فلز 

 - -  ٣ هندسة التآكل ٦١١فلز 

 - -  ٣ تأكسد الفلزات ٦١٢فلز 

 - -  ٣ نظرية العمليات الميتالورجية ٦١٣فلز 

 - -  ٣ الهيدروميتالورجيا ٦١٤فلز 

 - -  ٣ األفران الصناعية ٦١٥فلز 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤٢  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 - -  ٣ اقتصاديات الصناعات المعدنية ٦١٦فلز 

 - -  ٣ المعالجات الحرارية والميكانيكية ٦١٧فلز 

 - -  ٣ السبائك الخفيفة ٦١٨فلز 

 - -  ٣ الميكانيكي وتحليل االنهيارالسلوك  ٦١٩فلز 

 ٦٢٠فلز 
  تغيرات البنية أثناء الدرفلة على الساخن والبارد

 

٣  - - 

 - -  ٣ أساليب السباكة الحديثة ونظريات التجمد ٦٢١فلز 

 - -  ٣ اللحام و عمليات ميتالورجيا ٦٢٢فلز 

 - -  ٣ انتقال الحرارة والمادة ٦٢٤فلز 

 - -  ٣ صناعة الصلب ٦٢٥فلز 

 - -  ٣ )المركبة والنانوية(المواد المتقدمة  ٦٢٦فلز 

 - -  ٣ الديناميكا الحرارية للمحاليل ٦٢٧فلز 

 - -  ٣ استخالص فلزات غير الحديدية ٦٢٨فلز 

 - -  ٣ حماية الفلزات وسبائكها ٦٢٩فلز 

 - -  ٣ موضوعات مختارة فى هندسة المواد والفلزات ٦٣٠فلز 

 - -  ٣ السيارات والفضاء والطيرانمواد صناعة  ٦٣١فلز 

 - -  ٣ الصلب والتطبيقات ٦٣٣فلز

 - -  ٣ اختيار المواد ٦٣٤فلز

  
  فى هندسة الفلزات درجة دكتوراه الفلسفة)  ٢٠٢(جدول 

  متطلبات الدرجة
  

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 ٦**فلز
من مقررات الماجستير  بحد أقصى مقررات أربعة

 على مستوى القسم أو الكلية بتوجيه من المشرف
١٥ - 

 - --  االمتحان الشامل 

 - ٣ موضوعات مختارة٧٠١فلز 

 - ٣ التحوالت الطورية للفلزات٧٠٢فلز 

 - ٣ نظريات التجمد٧٠٣فلز 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤٣ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 - ٣ نمذجة عمليات المواد٧٠٤فلز 

 - ٣ مجال الطاقةالمواد الحديثة وتطبيقاتها في ٧٠٥فلز 

 - ٣٠ رسالة الدكتوراه٧٩٩فلز 

  من  على األقلساعات  ٦ مقررات تناظر من بينها ة إجماليةساع ١٨يجتاز الطالب مقررات تناظر
  ٧٠٠مستوى 

  بناًء على توجيه المشرف الرئيسى يجوز للطالب دراسة عددًا من المقررات من بين مقررات الماجستير أو
  .ساعة لم يسبق دراستها من قبل ١٢الدكتوراة على مستوى القسم أو الكلية بحد اقصى 

 خالل فترة التسجيل وحتى مناقشة الرسالة سيمنار مرة كل سنةالطالب بعمل  قومي.  
  

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤٤  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  المقررات محتوى
  هندسة المناجم 

 دبلوم الدراسات العليا في تصميم وتكنولوجيا المناجم

  متخطيط المناجم المتقد ٥٣١ منج
ــــاجم باســــتخدام الطــــرق الجيواحصــــائية  ــــاجم مــــع دراســــة حــــالهطرق تخطــــيط المن الطــــرق المســــتخدمة لتخطــــيط المن

  .الحاسب اآلليوالحسابات االقتصادية واستخدامها فى دراسات الجدوى باستخدام 
  تصميم عمليات المناجم تحت السطحية ٥٣٤منج 

تصــميم نظــم التفجيــر والصــرف ومناولــة المــواد للمنــاجم تحــت الســطحية وتشــمل الســيور الناقلــة، النقــل فــى واجهــات 
الحــش والنقــل علــى القضــبان ونظــم الرفــع، مقدمــة لــنظم المنــاجم تحــت الســطحية بالمعــدات الكهربيــة، االعتبــارات 

  .نية والتشريعية واعتبارات األمانالقانو 
  تصميم عمليات المناجم السطحية ٥٣٥منج 

ـــاجم  ـــاجم الســـطحية، اتـــزان المنحـــدرات، عوامـــل التصـــميم، نظـــم استصـــالح منـــاطق المن تصـــميم نظـــم التفجيـــر للمن
ـــارات االع، المكشـــوفة ونظـــم مناولـــة المـــواد وتحريـــك التربـــة، مقدمـــة لـــنظم المنـــاجم الســـطحية بالمعـــدات الكهربيـــة تب

  .القانونية والتشريعية واعتبارات األمان
  تهوية وتكييف المناجم ٥٣٦منج 

الـــتحكم فـــى جـــوده هـــواء المنـــاجم كيفـــا وكمـــا وكـــذلك درجـــة الحـــرارة والرطوبـــة والـــتحكم العـــام فـــى البيئـــة المنجميـــة، 
ف الهـواء للمنـاجم، مـراوح ونظـم التبريـد وتكييـ:السيكرومترية والمحاكاة بالحاسب لجو المناجم، حسابات حمل التبريـد

  .المناجم، تحليل شبكات الموائع
  هندسة حفر وتفجير الصخور ٥٣٧منج 

الحفــر ألغــراض االستكشــاف، الحفــر ألغــراض التفجيــر وتفتيــت الصــخور، اختيــار وتصــميم أنمــاط التفجيــر، كفــاءة 
طبيقــات التفجيــر فــي المنــاجم ت ،التفجيــر، النظريــة الهيدروديناميكيــة لتفتيــت الصــخور، تصــميم واختيــار المفرقعــات

  .تطبيقات الحاسب اآللي فى تصميم أنماط التفجير ،اقتصاديات حفر وتفجير الصخور ،السطحية وتحت السطحية
  اقتصاديات التعدين ٥٣٨منج 

واالسـتثمارية، اقتصاديات مشروعات الموارد القابلة للنصوب،االستنفاذ، اإلتاوة، التمويل، التسويق، التكـاليف الثابتـة 
تكــاليف التشــغيل المتغيــرة، الفائــدة، اإلهــالك، االســتهالك، تحليــل الربحيــة، القيمــة الحاليــة، فتــرة اســترداد رأس مــال 
المســــتثمر، تحليــــل التــــدفقات النقديــــة المخصــــومة، التشــــريعات وقــــوانين االســــتثمار لمشــــروعات التعــــدين، التحليــــل 

  .لحساسية المخاطرة، دراسات حالة االقتصادي للبدائل، دراسات الجدوى، تحليل
  أخطار البيئة تحت السطحية ٥٣٩منج 

الغبــار الضــار، مصــادره وطــرق الــتحكم فيــه، التحجــر الرئــوي، النشــاط اإلشــعاعي وغــاز الــرادون، الميثــان وقابليتــه 
ــــاميكية للصـــخور، انفجـــارات ال غـــازات لالشـــتعال واالنفجـــار وتكـــون الطبقـــات منـــه وطـــرق صـــرفه، االنفجـــارات الدين



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤٥ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

واألتربـــة، الحرائـــق، الحـــرارة  والخـــواص الحراريـــة  للصـــخور، الســـيكومتريه والتـــأثيرات الفســـيولوجية للحـــرارة، أضـــاءه 
  .المناجم، الضوضاء،حوادث المناجم، عمليات اإلنقاذ واخالء الحوادث 

  طرق التعدين التحت سطحيه ٦٠٥منج 
طــرق التعــدين تحــت : والطفلــة الزيتيــة والملــح الصــخري، الطــرق المســتخدمة لتعــدين الخامــات الطبقيــة مثــل الفحــم

السطحي وتشمل طريقة الحائط الطويل وطريقة الغرفة والعمـود، طـرق التعـدين السـطحي عـن طريـق كشـف وتعريـة 
  .أسس تصميم المناجم ونظم التهوية، التأثيرات البيئية، الطبقات 

  إقتصاديات و قوانين المناجم ٦١٠٥منج 
المشــروعات التعدينيــه وتشــمل المــوارد القابلــة للنصوب،االســتنفاذ، اإلتــاوة، التمويــل، التســويق، التكــاليف اقتصــاديات 

الثابتة واالستثمارية، تكـاليف التشـغيل المتغيـرة، الفائـدة، اإلهـالك، االسـتهالك، تحليـل الربحيـة، القيمـة الحاليـة، فتـرة 
المخصـــومة،ألخ و التشـــريعات والقـــوانين الخاصـــة بالمنـــاجم   اســـترداد رأس مـــال المســـتثمر، تحليـــل التـــدفقات النقديـــة

شــــاملة اســــتخدامات األراضــــي، امتيــــازات البحــــث واســــتغالل المعــــادن، الضــــرائب، التعريفــــة، الحصــــص، الحــــوافز 
االستثمارية، القيود اإلئتمانية، المخزون االحتياطي، السياسات التعدينية المعلنة والضمنية لعقود وقوانين العطاءات 

المناقصــات، قــوانين وقواعــد التحكــيم فــى المنازعــات، التعويضات،تشــريعات األمــان والصــحة المهنيــة فــى المنــاجم، و 
التخطيط، التنظـيم، إدارة األفـراد، القيـادة، المراقبـة والـتحكم فـى إدارة المشـروعات، دراسـة : اإلدارة، التشريعات البيئية

  . حاالت
  لصناعة التعدين المخاطر و التأثيرات البيئية ٦٢٠٥منج 

الغبــار الضــار، مصــادره وطــرق الــتحكم فيــه، التحجــر الرئــوي، النشــاط اإلشــعاعي وغــاز الــرادون، الميثــان وقابليتــه 
ــــاميكية للصـــخور، انفجـــارات الغـــازات  لالشـــتعال واالنفجـــار وتكـــون الطبقـــات منـــه وطـــرق صـــرفه، االنفجـــارات الدين

ة  للصـــخور، الســـيكومتريه والتـــأثيرات الفســـيولوجية للحـــرارة، أضـــاءه واألتربـــة، الحرائـــق، الحـــرارة  والخـــواص الحراريـــ
  .المناجم، الضوضاء،حوادث المناجم، عمليات اإلنقاذ واخالء الحوادث 

التــأثير البصــري، تلــوث الهــواء، تلــوث الميــاه، الضوضــاء، التفجيــر   التعــدين والبيئــة، مــدى وأهميــة المشــاكل البيئيــة،
هوائي، النقل، عمليات االستصالح، استخدام النفايات، ترييح سـطح األرض، تشـريعات واهتزاز األرض، االهتزاز ال

  .حماية البيئة والتحكم، االتجاهات المستقبلية، دراسات التأثيرات البيئية للمشروعات التعدينية، دراسة حاالت
  ميكانيكا الصخور التطبيقية ٦٠٣منج 

تحليـل االسـتقرار وتصـميم الفتحـات تحـت السـطحية، االختبـارات نظريات انهيار الصخور وحركـة القشـرة األرضـية، 
المعمليــة والحقليــة للصــخور، اتــزان المنحــدرات، طريقــة العناصــر المتناهيــة، نظريــة الكتــل، اســتخدام بــرامج الحاســب 

  .لميكانيكا الصخور فى دراسة حاالت 
  المشروع ٥٩٩منج 

وجيا المناجم، الهدف من المشـروع هـو اختبـار مهـارات الطلبـة يقوم الطلبة بإعداد مشروع التخرج فى تصميمات وتكنول
  .فى حل المشاكل الفعلية فى صناعة التعدين وكتابة التقارير الفنية واستخالص النتائج وتحليلها واقتراح التوصيات

 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤٦  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  تكنولوجيا الخاماتهندسة دبلوم الدراسات العليا في 
 الخاماتخطوط تجهيز تصميم  ٥٥١منج 

بــدائل لوحــات  بــين مــن اختيــار – التصــميم - نوعمعداتالفصــل - عمليــةاالختيار - أنواععملياتالفصــل - مقدمــة
 الجــدوى دراســات إعــداد فــي لوحــات التشــغيل اســتخدام – الرصــيدالمواد - تنظيف،اإلقتيــات التخشــين، - التشــغيل

  .حالة دراسات – االقتصادية
  النتائجقياس حجم الحبيبات الدقيقة وتحليل  ٥٥٢منج 
  ،لهاتعريف الحبيبات وقياس أبعادها والتوزيع الحبيبي ،عينات الغازات واألتربة ءانتقا ،عينات الخاماتء انتقا

  .األساليب التكنولوجية لقياسات األبعاد والمسامية ،طرق وضع معلومات األبعاد 
  ويم الرغويعالت ٥٥٣منج 
تعـويم خامــات ، كيماويـات التعـويم ،التميــؤ لأليونـات المذابـة ،الخـواص الطبيعيـة للمـاء ،الرابطـات الكيميائيـة ،مقدمـة

  .دراسة حاالت ،كينماتيكية التعويم ،تصميم تجارب التعويم ،الكبريتبدات والالكبريتيدات
  كتابة التقارير الفنية  ٥٥٥منج 

خــواص الكتابــة  المبــدئى،لفنيــة وشــكل التقريــر الشــكل العــام لمحتويــات التقــارير ا ،المراحــل المختلفــة للكتابــة الفنيــة
  .تطبيقات ،أساسيات الكتابة الفنية ،الفنية
  التحليل الكيميائي للخامات ٥٥٦منج 

التحاليـــل الحجمية،الوزنيــــة،  ،تكنولوجيـــا التحاليـــل الكميـــة ،)غيـــر العضــــوية (نظريـــات التحاليـــل الكيميائيـــة الكميـــة 
  .فحمتحاليل ال ،الحرارية، الذرية والعيارية

  الكيمياء الطبيعية للسطوح وتطبيقاتها في عمليات تجهيز الخامات ٦٣٣منج 

مقدمة للمعلقات الصلبة فى الوسط المائى، خواص السطوح، الكيمياء السطحية للمعلقات، كهربة السطوح 
  .للمعلقات، اإلدمصاص واإلمتصاص المعلقات الرغوية 

  المتقدمة فى تجهيز الخامات طرقال ٦٣٤منج 

الحبيبــــات، الطحــــن، االتــــزان االلكتروســــتاتيكى،  نيفمقدمــــة، الفصــــل المغناطيســــي عــــالي االنحــــدار والشــــدة، تصــــ
  .السيراميكياتو تكنولوجيا الحبيبات الدقيقة، تجميع الحبيبات، تجهيز الخامات فى صناعة الورق 

  ميكروسكوبية الخامات وتطبيقاتها ٦٣٥منج 

األشــعة المنعكســة، خــواص المعــادن والصــخور تحــت الضــوء المــنعكس والمــار، إعــداد الشــرائح الرقيقــة، قيــاس شــدة 
  .قياس الصالبة الدقيقة، عد الحبيبات، الحجم المحرر للحبيبات، تحديد خواص نواتج عمليات الفصل

  تجمع وانتشار الحبيبات الدقيقة فى وسط مائي ٦٣٦منج 

  .ار فى تجهيز الخاماتثالتندف واالنت، زيتااألساسيات، المعلقات، أسطح التالمس بين األوساط، جهد ال
  المشروع٥٩٩منج 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤٧ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  
  هندسة المناجم العلوم فى ماجستيرقررات م

  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 

المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية الكتابة،  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب

كتابة  )د(أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(
جملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، حسن اختيار عناصر ومناطق القوة في ال: الجمل الفعالة

 :متنوعة موضوعات )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(الكلمات، 
: والتخطيط للكتابة اإلعداد) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة

 المقاالت، المشروعات: على أمثلة من المقاالت العلمية عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،

  .العلمية والرسائل البحثية،
  هندسة المناجم  العلوم فى ماجستير

  هندسة المناجم السطحية ٦٠١منج 
ميم، ـتخطيط وتصميم المناجم السـطحية، تنميـة وتطـوير المنـاجم السـطحية، التخطيطوالتصـالمفاهيم الجيولوجية فى 

  الصيانة، العمليات ،اختيار المعدات ،النقل ،اتزان المنحدرات، التخريم، التفجير، الحفر، التحميل
  .دراسة حاالت ،المساعدة،دراسة اختيار المعدات، الصيانة، العمليات المساعدة

  السطحيةتحت المناجم هندسة  ٦٠٢منج 
فتح وتنمية المناجم تحت السطحية بواسطة اآلبار الرأسية والمائلة واألنفاق،المنشآت السطحية ومنشآت قاع اآلبار، 

طــرق  ،العوامــل المــؤثرة فــى اختيــار طريقــة التعــدين، طــرق تعــدين الخامــات الطبقيــة، طــرق تعــدين الخامــات الكتليــة
طـــرق التعــدين تحـــت المــدن والمنشـــآت الســطحية، الـــتحكم فـــى  ،ات الســـميكةالتعــدين الخاصـــة، طــرق تعـــدين الطبقــ

  .الطبقات
  ميكانيكا الصخور التطبيقية ٦٠٣منج 

نظريات انهيار الصخور وحركـة القشـرة األرضـية، تحليـل االسـتقرار وتصـميم الفتحـات تحـت السـطحية، االختبـارات 
العناصــر المتناهيــة، نظريــة الكتــل، اســتخدام بــرامج الحاســب المعمليــة والحقليــة للصــخور، اتــزان المنحــدرات، طريقــة 

  .لميكانيكا الصخور فى دراسة حاالت 
  هندسة حفر وتفجير الصخور  ٦٠٤منج 

ألغــراض االستكشــاف، الحفــر ألغــراض التفجيــر وتفتيــت الصــخور، اختيــار وتصــميم أنمــاط التفجيــر، كفــاءة  الحفــر 
تصــميم واختيــار المفرقعــات، تطبيقــات التفجيــر فــى المنــاجم  ،الصــخور التفجيــر، النظريــة الهيدروديناميكيــة لتفتيــت

  . السطحية وتحت السطحية، اقتصاديات حفر وتفجير الصخور، تطبيقات الحاسب اآللي فى تصميم أنماط التفجير
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤٨  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  تهوية المناجم  ٦٠٥منج 
التحكم فى جوده وكمية ودرجة حرارة ورطوبة هواء المنجم، نظريـة شـبكات التهويـة، تحليـل شـبكة التهويـة باسـتخدام 

  .رمودنياميكا تهوية المناجم، نظم التهوية، اقتصاديات التهوية، مراوح المناجم ثالحاسب، 
  المناجمالطرق الجيواحصائية لتقييم  ٧٦٠منج 

لية فى حسابات احتياطيات الخـام، نظريـة المتغيـرات المتمنطقـة، الفـاريوجرام النظـري التوزيعات اإلحصائية واالحتما
والعملي، التباين لكتلة، التقدير األمثل لدرجة الخام، منحنيات درجـة وكميـة الخـام، تقـدير احتيـاطي الخـام باسـتخدام 

  .طريقة الكرجنج، النماذج الرياضية للخام، تحليل االتجاه 
  ليات التطبيقية فى المناجمبحوث العم ٨٦٠منج 

المحاكـاة،  ،البرمجة الخطية، البرمجة الديناميكية، نماذج صـفوف االنتظـار ،مقدمة، مراحل تطبيق بحوث العمليات
النمـــــاذج االحتماليـــــة والعشـــــوائية،تخطيط  ،تصــــميم نمـــــاذج المحاكـــــاة  النمـــــاذج المحــــددة ،توليــــد األرقـــــام العشـــــوائية

  .ج، طريقة بيرت المشروعات، طريقة المسار الحر 
  والصحة المهنية فى التعدين االمن الصناعي ٩٦٠منج 

انهيـــارات الســـقف، االنفجـــارات الصـــخرية، انفجـــارات الغـــازات واألتربـــة، : مصـــادر المخـــاطر فـــى المنـــاجم وتشـــمل
ر، طــرق المنــع والــتحكم ومكافحــة المخــاط ،الحرائــق، المخــاطر الكهربيــة، المخــاطر الميكانيكيــة، مخــاطر المفرقعــات

  .أمراض المناجم المهنية وطرق الوقاية منها، حوادث المناجم، اإلنقاذ وٕاخالء حوادث المناجم 
  لصناعة التعدينوتحليل المخاطر التأثيرات البيئية  ١١٦منج 

التعــدين والبيئــة، مــدى وأهميــة المشــاكل البيئيــة، التــأثير البصــري، تلــوث الهــواء، تلــوث الميــاه، الضوضــاء، التفجيــر 
ح سطح األرض، تشريعات يتري -واهتزاز األرض، االهتزاز الهوائي، النقل، عمليات االستصالح، استخدام النفايات

انهيارات الســـقف، ة للمشـــروعات التعدينيـــة،ئيـــحمايـــة البيئـــة والـــتحكم، االتجاهـــات المســـتقبلية، دراســـات التـــأثيرات البي
  .اإلنقاذ وعمليات اإلخالء ،الحوادث ،، الحرائق، الفيضاناتانفجارات الصخور والغازات، انفجارات الغازات والغبار

  .دراسات حاالت
  صناعة التعدين  تاقتصاديا ٢٦١منج 

وب، االســــــتنفاذ، اإلتــــــاوة، التمويــــــل، التســــــويق، التكــــــاليف الثابتــــــة نضــــــاقتصــــــاديات مشــــــروعات المــــــوارد القابلــــــة لل
االستهالك، تحليل الربحيـة، القيمـة الحاليـة، فتـرة اسـترداد  واالستثمارية، تكاليف التشغيل المتغيرة، الفائدة، اإلهالك،

تحليـــل التـــدفقات النقديـــة المخصـــومة، التشـــريعات وقـــوانين االســـتثمار لمشـــروعات التعـــدين،  ،رأس مـــال المســـتثمر
ة التكــافؤ والفائــد ،التحليــل االقتصــادي للبــدائل، دراســات الجــدوى، تحليــل الحساســية والمخاطر،عمليــة اتخــاذ القــرارات

االســتنفاذ، ضــرائب  ،المركبــة، التحليــل االقتصــادي للرواســب المعدنيــة، القيمــة الزمنيــة للنقــود، اإلهــالك، االســتهالك
 ،الدخل، تحليل التدفقات النقدية المخصومة ومعـدل العائـد، تحليـل الحساسـية، تحليـل المخـاطر، التحليـل االحتمـالي

  .سة حاالت التحليل التمويلى، التحليل السياسي والبيئي، درا
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٤٩ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  والتشريعات إدارة المشروعات التعدينية ٣٦١منج 
ــتحكم فــى إدارة المشــروعات، تحليــل شــبكات طريقــة بيــرت  مقدمــة التخطــيط التنظــيم إدارة األفــراد القيــادة المراقبــة وال

وانين تشــريعات األمــان والصــحة المهنيــة فــى المنــاجم، التشــريعات البيئيــة، القــ. طريقــة المســار الحــرج طريقــة جانــت
ـــنظم الخاصـــة باســـتخدام األراضـــي، تصـــاريح البحـــث واالســـتغالل للمعـــادن، الضـــرائب، الحصـــص، التعريفـــات،  وال
الحوافز الماليـة، القيـود االئتمانيـة، المخـزون واالحتيـاطي، السياسـات التعدينيـة المعلنـة والضـمنية، القـوانين والقواعـد 

خاصـــة بـــالتحكيم فـــى المنازعـــات، التعويضـــات، قـــانون المنـــاجم الخاصـــة بـــالعقود والمناقصـــات، القـــوانين والقواعـــد ال
  .دراسة حاالت، والمحاجر المصري، قانون البيئة وقانون الضرائب المصري

  النمذجه والمحاكاة لعمليات المناجم ٥٦١منج 
ـــاجم المختلفـــة وتشـــملداســـتخدام طـــرق التحليـــل العـــد ـــتحكم فـــى : ى ، النمذجـــه والمحاكـــاة لعمليـــات المن الطبقـــات ال

  .الطرق المحددة االحتمالية والعشوائية للمحاكاة  ،وتصميم الدعائم، النقل، الحفر وتداول المواد، التهوية
  الموقع اختبار ٨٦١منج 

اعتبارات عامة الختبارات الموقع، االختبارات الجيولوجية السطحية، االختبارات السطحية، األساليب الجيوفيزيائية، 
المســاحة الســيزمية، التخــريط الجيولــوجي تحــت الســطحي،حفر اآلبــار، قطاعــات اآلبــار، شــبكة المقاومــة الكهربيــة، 

  .ختبارات الصخور الهندسية االعتبارات السيزمية الناجمة عن الزالزل بياناتإاآلبار، تحليل ال
  هندسة الصخور المتقدمة  ٩٦١منج 

ســطوح هــدم االتصــال، تقســيماتها وســماتها، طــرق مســح ســطوح عــدم االتصــال، تحليــل  ،تعريــف هندســة الصــخور
  .المعلومات، كثافة سطوح عدم االتصال، اتزان الصخور الكتلية، دراسة حاالت

  اتزان المنحدرات الصخرية  ٢١٦منج 
تصـنيف الفواصـل التصنيف الجيومورفولوجيا للمنحدرات الصخرية، حاالت عدم االتزان، تصنيف الكتل الصـخرية، 

  .فى الكتل الصخرية، نظريات االنهيار للصخور، االنزالق الصخري، انقالب الكتل الصخرية 
  الجيولوجيا الهندسية المتقدمة ٢٢٦منج 

أساسـيات اختبـار واختيــار المواقـع، التخـريط الجيولــوجي، التراكيـب الصـخرية، التفســير الهندسـي للظـواهر والتراكيــب 
يولــوجي لقطاعــات اآلبــار، الميــاه الجوفيــة، التحليــل الجيــوتقنى للعينــات األســطوانية، تحليــل الصــخرية، التحليــل الج

  .عداد تقرير جيولوجي هندسي، دراسة حاالت، إزميةيالمعلومات الس
  تكنولوجيا وتصميم األنفاق ٢٣٦منج 

تــزان األنفــاق، تكنولوجيــا أســس تخطــيط األنفــاق، تقيــيم العوامــل الجيولوجيــة والهندســية، تحليــل القــوى واالجهــادات، ا
  .دراسة حاالت ،أنواعها، األسس الهندسية، محددات االستخدام، العوامل الهندسية المؤثرة: األنفاق
  اختبارات الصخور ٦٢٤منج 

ـــات الصـــخور ـــار المعملـــي، االختبـــارات الهندســـية  ،أســـس تحضـــير عين ـــار، طـــرق االختب مواصـــفات عينـــات االختب
نيـة، نظـم عدباستخدام ماكينات االختبار أحادية المحـور وثالثيـة المحـاور، اختبـار القـص، االختبـارات الطبيعيـة والم
موجــات خــالل وســمات االنهيــار للصــخور، عــدم التماثــل فــى الصــخور وأثره،والخــواص الديناميــة للصــخور، ســرعة ال
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  .الصخور، تأثير العوامل الجيولوجية على الخواص الدينامية، تحليل النتائج المعملية
  اتزان المواقع األثرية  ٤٠٠٦منج 

تعريـــف المواقـــع األثريـــة، الســـطحية، تحـــت الســـطحية، تعريـــف الوحـــدات األثريـــة، مبـــادئ االختبـــارات الجيولوجيـــة 
ـــة، أساســـيات وطـــرق تصـــنيف الصـــخو  ـــة واألرضـــية والجيوفيزقي ـــاه الجوفي مصـــادرها : ر والترســـبات الصـــخرية، المي

  . وأنواعها وانعكاسها على المواقع، اتزان المقابر األثرية، الوسط الصخري وتأثره بالعوامل البيئية
  ميكانيكا الصخور وتطبيقاتها فى الترميم األثرية  ٤١٠٦منج 

اختبــارات الصــخور فــى الموقــع، التحليــل الجيــوتقنى  أساســيات ميكانيكــا الصــخور، اختبــارات الصــخور فــى المعمــل،
لموقع الترميم، قياس الرطوبـة وتوزيعهـا، اختبـارات الموجـات فـوق الصـوتية للصـخور واألحجـار،  تشـخيص عوامـل 

  .الضعف فى صخور األثر تصنيف الفواصل والكسور والشقوق
  عمليات فى هندسة المناجم ٣٩٠٦منج 

تحديـد و توقيـع حـدود : و المعـايير االقتصـادية فـي عمليـات المنـاجم و تشـمل طرق االستكشاف –دراسات الجدوي 
معــايير  –تصــميم المنــاجم الســطحية و اختيــار معــداتها  –االختيــار المبــدئي لطريقــة التعــدين  –الخامــات المعدنيــة 

ليــات تخطــيط العم -تخطــيط التعــدين تحــت الســطحي و اختيــار معداتــه  –اختيــار طريقــة التعــدين تحــت الســطحي 
اعـادة تاهيـل و استصـالح  –ادارة البيئة  –االمن الصناعي و الصحة المهنية  –المساعدة للتعدين تحت السطحي 

  .دراسة حاالت –اغالق المناجم  –مواقع المناجم بعد االستخراج 
  رسالة الماجستير٩٩٦منج 

 

  )الخامات تكنولوجيا( –المناجم  هندسة العلوم فى مقررات ماجستير
  النمذجة والمحاكاة فى تجهيز الخامات ٦٣١منج 

  .مقدمة، مسائل التوقعات، الطرق البيانية، طرق النمذجة، المحاكاة، أنسب الطرق لتصميم لوحات التشغيل
  عمليات تجهيز الخامات والحفاظ على البيئة ٦٣٢منج 

متاحة فى معالجة مخزون تأثير وخطورة البيئة، البيئة ومعدالت األمان فى نشاطات تجهيز الخامات، اآلليات ال
  .النفايات، أمان مخزون النفايات، األولويات فى تحسين معدالت األمان فى تجهيز الخامات 

  الكيمياء الطبيعية للسطوح وتطبيقاتها في عمليات تجهيز الخامات ٦٣٣منج 

ة السطوح مقدمة للمعلقات الصلبة فى الوسط المائى، خواص السطوح، الكيمياء السطحية للمعلقات، كهرب
  .للمعلقات، اإلدمصاص واإلمتصاص المعلقات الرغوية 

  المتقدمة فى تجهيز الخامات طرقال ٦٣٤منج 

الحبيبــــات، الطحــــن، االتــــزان االلكتروســــتاتيكى،  نيفمقدمــــة، الفصــــل المغناطيســــي عــــالي االنحــــدار والشــــدة، تصــــ
  .السيراميكياتو تكنولوجيا الحبيبات الدقيقة، تجميع الحبيبات، تجهيز الخامات فى صناعة الورق 
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  ميكروسكوبية الخامات وتطبيقاتها ٦٣٥منج 

س والمــار، إعــداد الشــرائح الرقيقــة، قيــاس شــدة األشــعة المنعكســة، خــواص المعــادن والصــخور تحــت الضــوء المــنعك
  .قياس الصالبة الدقيقة، عد الحبيبات، الحجم المحرر للحبيبات، تحديد خواص نواتج عمليات الفصل

  تجمع وانتشار الحبيبات الدقيقة فى وسط مائي ٣٦٠٦منج 

  .ار فى تجهيز الخاماتثالتندف واالنت، األساسيات، المعلقات، أسطح التالمس بين األوساط، جهد الزيتا
  نظريات التعويم المتقدمة ٦٣٨منج 

ملخــص التعــويم الرغــوي التقليــدي، خــواص األســطح الصــلبة، التفاعــل بــين الصــلب والســائل فــى المحاليــل المائيــة، 
  .)الخصائص التركيبية والوظائف(نظريات االدمصاص، التندف، تكنولوجيا التعويم، كيماويات التعويم 

  ندوة دراسية ٦٣٩منج 

  رسالة الماجستير ٩٩٦منج 

  
  في هندسة المناجم قررات درجة دكتوراه الفلسفة م

  التحكم فى الطبقات وتصميم الدعامات ٧٠١منج 
الخــواص الطبيعيــة والميكانيكيــة للصــخور، االجهــادات الناشــئة فــى مكامنهــا، مخطــط المــنجم والــتحكم فــى الطبقــات 
تحت األرض، مشاكل التحكم فى الطبقات، التأثيرات الجيولوجية وتصنيف أسقف المناجم طبقا السـتقرارها، الـتحكم 

ريقة الحائط الطويل، التحكم فى الطبقات عند طبعن طريق مسامير السقف، تصميم األعمدة، التحكم فى الطبقات 
  .يح سطح األرضيتعدين الطبقات المتعددة، الظواهر الديناميكية فى المناجم ، أجهزة القياس والتحكم، تر 

  تكنولوجيا الحائط الطويل ٧٠٢منج 
 ،عيــوب الطريقــةمعــالم الطريقــة مميــزات و  ،مقدمــة،الظروف الطبيعيــة والجيولوجيــة الســتخدام طريقــة الحــائط الطويــل

 ،مشـاكل الـتحكم فـى الطبقـات ،تصميم ألواح الحائط الطويل،اختيـار المعـدات ،الطبقات إلى ألواح ومستويات قسيمت
  .مناجم الفحم بسيناء والفوسفات بأبوطرطور:دراسة حاالت ،الصرف ،النقل ،التهوية
  طرق التعدين الخاصة ٧٠٣منج 

الل الثقوب،صـرف ـبواسطة تيار المياه، التعدين بتحويل المعـادن إلـى معلـق خـالقطع : مقدمة، التعدين الهيدروليكي
الميثان، تغيير وصرف الفحـم فـى مكامنـه، التقطيـر تحـت السـطحي للفحـم فـى مكامنـه، التعـدين تحـت قـاع البحـار، 

  .الطرق األخرى المستحدثة للتعدين
  التحكم التلقائي والروبوت فى صناعة التعدين ٧٠٤منج 

وجزعام لوظائف التحكم التلقائي، مكونات نظم التحكم، المكونات اإللكترونية، المرحالت، عناصر مفاتيح مقدمه، م
التحويـــــل االلكتروميكانيكيـــــة، المشـــــغالت ووســـــائل اإلشـــــارة، مكونـــــات الـــــتحكم الهيدروليكيـــــة والتـــــي تعمـــــل بـــــالهواء 

لتعــدين المســتمر، معــدات الحــائط الطويــل، النقــل، ا(المضــغوط، نــاقالت الطاقــة، الروبوتيــك، تطبيقــات فــى المنــاجم 
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  .)الثاقبات التى تعمل بالحاسب، التحكم البيئي ، األمان، التحكم فى عمليات تجهيز وتركيز الخامات
  تصميم نظم تهوية المنشآت الجوفية ٧٠٥منج 

الجراجـات، (تصميم نظم تهوية المناجم، تصميم نظـم تهويـة األنفـاق، تصـميم نظـم تهويـة المنشـآت تحـت السـطحية 
  .تصميم نظم التبريد والتكييف للمنشآت الجوفية، تطبيقات ودراسة حاالت) …المأوى، المخازن

  التفجيردوائر تصميم  ٧٠٩منج 
نظرية التفجير، العوامل المؤثرة على كفاءه التفجير، التأثيرات البيئية لعمليات التفجير اآلمـن فـى المنـاجم السـطحية 

ئـــر التفجيـــر، اقتصـــاديات التفجيـــر اســـتخدام الحاســـبات الرقميـــة فـــى تصـــميم أنمـــاط وتحـــت الســـطحية، حســـابات دوا
  .اقتصادياتهو التفجير 

  جيولوجيا الفحم  ١٠٧ منج
عمل قطاعات مصقولة  –الدراسات الجيوتقنية وتحديد جودة الفحم  –التصنيف العالمى للفحم  –تعريف برواسب الفحم 

دراسة المعـادن المتواجـدة مـع رواسـب الفحـم  –ورقيقة بغرض الدراسة الميكروسكوبية وتحديد التركيب البتروجرافى للفحم 
  . دراسة حاالت  –تطبيقات جيولوجيا التعدين على مناجم الفحم  –تأثير العوامل الجوية . اثناء وبعد تكوينه 

  
  )و البيئة تكنولوجيا الخامات( –المناجم  هندسةفي قررات درجة دكتوراه الفلسفة م

  )دراسة حاالت(تطبيقات الكيمياء الفيزيائية لألسطح  ٧٠٦منج 
تقليديــة وكــذلك علــى عمليــات التنــدف التطبيقــات الخــواص الطبيعيــة لألســطح علــى عمليــة التعــويم التقليديــة وغيــر 

 تكفاءة الطحن، انتقال الحبيبات، ريولوجيا المعلقات فـى األوسـاط الثقيلـة وانتقـال الحبيبـاار الحبيبات، تحسين ثوانت
  .المعلقة
  لتجهيز الخامات  المتقدمةالطرق  ٠٧٠٧منج 

ـــة الفصـــل  ـــدفى، التعـــويم الحامـــل، التعـــويم فـــى األعمـــدة، الفصـــل االلكتروســـتاتيكى فـــى األوســـاط المائي التعـــويم التن
  .عالي االنحدار والشدة واستخدامه لخامات السيراميكيات ىالمغناطيس

  تكنولوجيا الحبيبات الدقيقة  ٧٠٨منج 
إعــــداد الحبيبــــات الدقيقــــة، قياســــات الحبيبــــات الدقيقــــة، قيــــاس المســــاحة الســــطحية للحبيبــــات الدقيقة،مناولــــة وخلــــط 

  .ها فى تجهيز الخاماتاتالحبيبات الدقيقة، حركة الحبيبات الدقيقة فى األوساط المائعة وتطبيق
  عمليات الطحن والحبيبات النانومترية ٢٧١منج 

 – الصـــغر الحجـــام متناهيـــة الطحـــن – حركيـــة طحـــن – الطحـــن آليـــة – والرطـــب الجـــاف الطحـــن – تقنياتـــالطحن
بـالطرق  الطحـن – الصغر متناهية الجسيمات طحن حدود – الصغر متناهية جسيمات الالزمة إلنتاج االحتياطات

  .الميكانيكية والكيميائية
  توصيف الحبيبات ٧١٣منج 
 مقارنـة – البيانـات تحويـل مشـاكل – القـيم متوسـط – البيانـات تفسـير – والجاف الرطب -العينات إعداد  - مقدمة
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 – الجديــدة االتجاهــاتو  العمليــة الجوانــب – الحجمــي والفصــل العــد ىتقنيــات عــل عامــة نظــرة – المختلفــة التقنيــات
  .مناقشةعامة وحل المشكالت - واالشكال لالحجام الصور تحليل
  التعويم بالبكتيريا ٤٧١منج 
 – التعـويم بالبكتيريـا طريـق عـن المعـادن فصـل – التعـويم فـي الدقيقـة الكائنات استخدام – التعويم تكنولوجيا مبادئ
  .الفحم من الكبريت إزالة
  المستحلبات و الرغاوي  ٥٧١منج 

 – الرغوية والمواد المستحلبات ازالة – والمستحلبات خواص الرغاوي – المستحلب ونوع االستحالب مواد –تعريف 
-تـــأثير جيـــبس - الطبقـــة المائيـــة الرقيقـــة تمـــزق – تصـــريف الرغـــوة - الرغـــوي االســـتقرار – المســـتحلبات الدقيقـــة

  . ريولوجيا السطح – السطح مرونة–مارانجوني 
  عمليات التكسير والطحن و توفير الطاقة ٦٧١منج 

 فـــي الطاقـــة اســـتهالك – الميكـــانيكي الطحـــن فـــي االحتياطيـــات – التكســـير والطحـــن آالت – الطحـــن اليـــة وحركيـــة
  .الطاقة في الطحن توفير آليات – الجديدة الطحن آالت – الطحن
  تعويم الفحم   ٨٧١منج 

 - يماويات التعويم الكللتعويم الفحمقابلية –خصائصسطحالفحم - الخصائصالمتعلقةبإعدادالفحمو الفحم -  إعدادالفحم
  .الفحمناعماستخدام - حجمالجسيماتتكبير –وحدةمتعددةالدوائرالتجهيز -الفحمناعم - تكنولوجياالتعويم

  نفايات المناجم ٩١٧منج 
 نفايات المناجم - كبريتيديةنفايات المناجمالالبيئية،هاتأثيراتنفايات المناجمو توصيفوعالج - مقدمةلنفاياتالتعدين

 - النفاياتالمشعةلخاماتاليورانيوم - الفضةبمحلواللسيانيدو الذهبفصل نفايات- مخافات فصل المعادن–ائيةالم
  .نفاياتخامات الفوسفاتوالبوتاس

  الطرق المتقدمة لمعالجة خامات الذهب ٢٠٧منج 
 الذهب من التعويم – الجاذبيةب الذهب فصل تكنولوجيا في التقدم – الذهب خام معالجةو طحن و  تكسير دوائر

 جاعاستر  - الذهب خاماتالذابة لسيانيدل بديلة كيماويات – والفضة الذهب خاماتاذابة  –للذهب الحاملة والخامات
  .لوحات التشغيل –دراسةحالة - السائلة والنفايات المخلفات من التخلص – الذهب
  عمليات الترشيح ١٢٧منج 
تراكم المواد طرقللحدمن - لمواد الصلبة علي قماش الترشيحاليغس - أنواعالترشيح - الترشيح اتاساسي -  مقدمة

و وسائل - الضغطبالترشيح - الطردالمركزيبالترشيح - الهوائي غير بالتفالترشيح - الصلبة علي قماش الترشيح
 .هوتصنيفقماش الترشيح 

  فصل المواد الصلبة من السوائل ٢٢٧منج 
المواد  وسيلة اختيار–السائلمن  الصلبةالمواد  فصل كفاءة – السائل في العالقة الجسيمات توصيف – مقدمة
  .الترشيح - والتخثر التلبد – الطردالمركزي أجهزةب فصلالو  الجاذبية – السائلمن  الصلبة
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  البحثي كتابةالمقترح ٣٢٧منج 
 – اإلجراءاتواإلدارةوالتقييم - عناصربدايةاالقتراحوضع –االحتياجاترصد - مصادرالتمويلتحديد - فكاراألتنظيم
  .أمثلة - اقتراح تقديم – البحثية المقترحات إعداد – الميزانية حساب
  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩منج 

  
  

  هندسة البترول
  دبلوم الدراسات العليا في هندسة استكشاف البترول

  الصخور ميكانيكا ٥٠١نفط 
اللدونــــة والمرونــــة فــــى الصــــخور،  ،مقدمــــة، خــــواص وأنــــواع االجهــــادات، معادلــــة الحركــــة فــــى ميكانيكــــا الصــــخور

  .االختبارات المعملية للصخور
  تركيبية جيولوجيا ٥٠٢نفط 

، مراحــل التغيــر فــى القشــرة االرضــية، التراكيــب صــخور، اليــة الســريان اللــدن فــى الصــخوريــة للميكانيكالخــواص ال
  .صدوع والشقوق، القباب الملحية واسطح عدم التوافقالفوالق والطيات والالرسوبية والنارية،  صخوراالولية لل

  طرق االستكشاف الجيوفيزيقية  ٥٠٣نفط 
  .الطرق المغناطيسية، تطبيقات المسح المغناطيسي الجوي ،تقنيات التفسير والمبادئ ،طرق الجاذبية ،الطرق السيزمية

  جيولوجيا البترول المتقدمة ٤٥٠نفط 
 جيولوجيا البترول موضوعات متقدمة فى 

  هندسة الحفر ٠٥٥نفط 
  . ق القيصونعمتحديد . ضغوط الطبقات . مقدمة فى تصميم برامج الحفر

  تقييم المخاطر فى استكشاف البترول٦٥٠نفط 
  .البترول مقدمة، ادارة المخاطر فى هندسة استكشاف البترول، طرق تحليل مخاطر استكشاف

  تسجيالت اآلبار المتقدمة٧٥٠نفط 
  .الخواص اإلشعاعية للطبقات والتسجيالت الصوتية والنيوتروتية، تطبيقات حقلية

  جيولوجيا تحت السطحية  ٨٥٠نفط 
  .لجيولوجيا تحت السطحية،الظواهر االساسية لرسم الخرائط ومضاهاة الطبقات ،الفوالق والطيات والكسور والوصالت

  محاكاة جيولوجيا المكامن ثالثية االبعاد ٩٥٠نفط 
  .الطرق اإلحصائية فى محكاة المكامن، إستنباط محاكى جيولوجى، تطبيقات فى حقول البترول

  المشروع ٥٩٩نفط 
  .دراسة مواضيع ذات طبيعة تطبيقية فى حقول البترول
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  دبلوم الدراسات العليا في هندسة إنتاج البترول

  هندسة الحفر ٥١١نفط 
عمليــات اإلصــالح والصــيانة فــى آبــار الزيــت والغــاز، موضــوعات فــى تكملــة اآلبــار، تحديــد تكلفــة عمليــات الحفــر، 
كتابــة التقــارير فــى عمليــات الحفــر وٕاصــالح اآلبــار، ترشــيد عمليــات الحفــر، موضــوعات متنوعــة فــى طفلــة الحفــر 

  .صريةواتزان الضغوط في اآلبار، بعض العمليات ومشاكل الحفر فى الحقول الم
  هندسة اإلنتاج  ٥١٢نفط 

  .معامل اإلنتاجية، أداء الرفع الرأسي لآلبار، أداء فتحة رأس البئر، الطلمبة الهيدروليكية، تصميم الرفع بالغاز
  هندسة الخزانات  ٥١٣نفط 

ة مسائل متقدمة على حسابات أداء المكامن تحت قوي الرفع المختلفة، سريان الموائع خـالل صـخور المكـامن، حالـ
  .االستقرار، واالستقرار الكاذب وحالة السريان العابر، مقدمة الختبارات اآلبار

  خواص موائع المكامن ٤٥١نفط 
  خواص موائع المكامنسلوك و 

  إكمال و صيانة االبار ٥١٦نفط 
االكمـال، موائـع أنواع إكمال اآلبار، إكمال اآلبار المكامن فى المكامن المتعددة الطبقات، تصميم و اختبار أنابيب 

  .اكمال االبار، طرق التحكم فى إنتاج الرمال
  تقييم طبقات حقول البترول  ٥١٧نفط 

  .مفردات تقييم الطبقات، طرق تسجيالت اآلبار المختلفة، تحليل العينات
  طرق اإلنتاج الثانوي وتطبيقاتها  ٥١٨نفط 

تصـميم اإلنتـاج الثـانوي، طـرق االسـتخالص المحسـن، نظرية اإلزاحة، أنظمة اآلبار، كفاءة الكسح واإلزاحـة، طـرق 
  .المعدات السطحية، معالجة المياه، طرق حقن الغاز

  العمليات السطحية للزيت و للغاز ٥١٩نفط 
  .ة الزيت، دراسات حالةمعالج، عمليات مقدمة،فصل الغاز ومعالجته

  مقرر خاص ٢٠٥نفط 
 البترول هندسةموضوعات مختاره فى 

 

  هندسة البترول العلوم فىمقررات ماجستير 
  الكتابة الفنيةأسس  ٦٠٠عام 
  .ضرورة اإللمام بقواعد الكتابة الفنية: مقدمة

انتحــال اآلراء ، التزويــر، الكتابــة المتخفيــة، : حــول ســوء الســلوك العلمــى: االعتبــارات األخالقيــة فــى الكتابــة الفنيــة
  .القانونية واحترام الملكية الفكريةالجوانب . التالعب فى األشكال والرسومات، العواقب العلمية
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. التــدوين وتنظــيم المحتــوى: اإلعــداد للكتابــة. الفكــرة المحوريــة، أخطــاء األســلوب. تسلســل الكتابــة. منظومــة الكتابــة
  طرق البداية . طرق شرح الفقرات . كتابة الجمل والفقرات المؤثرة

عــروض البحــث، المقــاالت، (أشــكال الكتابــة . لخــصالخالصــة، االســتهالل والتمهيــد، المقدمــة، الم: أجــزاء الكتابــة
  )المشروعات البحثية، الرسائل العلمية

كتابـة التعريفـات . معالجـة النصـوص، كتابـة العنـاوين، المراجـع، المرفقـات، األشـكال والجـداول: موضوعات متنوعة
  .مبادئ  المحاجة. العلمية
  هندسة الحفر المتقدمة  ٦٠١نفط 

المائل والحفر األفقي وميكانيكا األنابيب، إدارة عمليات الحفر، التقدم التكنولوجي فى  موضوعات متقدمة فى الحفر
  .صناعة الحفر، التخطيط لعمليات الحفر، ترشيد تكلفة الحفر

  هندسة إنتاج البترول المتقدمة  ٦٠٢نفط 
 .تطبيقاتأداء حركة الموائع إلى البئر، السريان متعدد الطور فى األنابيب، نظم تحليل العقدة، 

  المحسن للبترول  خالصطرق االست ٦٠٣نفط 
والســـيرفاكتنت، نظريـــات تحريـــك الزيـــت المحبـــوس فـــى مســـام الصـــخر،  اتالكيميائيـــة باســـتخدام البـــوليمر الغمـــر طـــرق 

  .اإلزاحة االمتزاجية، التطبيقات الحقلية، اقتصاديات الطرق ،المعادالت األساسية والنماذج والنظريات
  محاكاة المكامن  ٦٠٤نفط 

طرق الفروق المحدودة، معالجة الزمن والبعد، االتزان، تطبيقات على معادالت السريان، الحلول المتزامنة، استنباط 
  .محاكي بترولي

  اختبارات اآلبار  ٦٠٥نفط 
ات المتداخلــة، أساســيات ســريان الموائــع العــابر، اختبــارات هبــوط وبنــاء الضــغط ومعــدل الســريان المتعــدد واالختبــار 

  .طرق تحليل المعلومات الحديثة، تأثير عدم تجانس طبقات المكمن، اختبارات آبار الغاز
  تكنولوجيا الغاز الطبيعي  ٦٠٦نفط 

  مكامن ات السريان،سخواص الغاز، سلوك مكامن الغاز، أنظمة األنابيب، ضغط الغاز، نظام التحليل الكلي، قيا
  .الغاز المتكثف، مسائل حقلية

  مختارات فى هندسة البترول  ٦٠٧ط نف
  .تطرح شعبة هندسة البترول موضوعا للدراسة فى مجال هندسة البترول 

  تقييم الطبقات المتقدمة  ٦٠٨نفط 
تجميع وتحليل المعلومات الحقلية، التفسير الكمي لتسجيالت اآلبار، تعيين المسامية والنفاذية ودرجة التشبع، طرق 

  .ت الكهرو مغناطيسية اإلنتاجية والتسجيالت اإلنتاجيةنسبة المقاومية، التسجيال
  طرق تسجيالت اآلبار المتقدمة  ٦٠٩نفط 

متابعــة ســلوك الخــزان باســتخدام تســجيل الخــواص اإلشــعاعية للطبقــة، التســجيالت الصــوتية والنيوترونيــة، تشــخيص 
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  .أداء البئر، تسجيالت اآلبار األفقية، مسائل عن أداء البئر
  ميكانيكا الصخور ٦١٠نفط 

مقدمــة وتعريفــات أوليــة، خــواص وأنــواع االجهــادات، معادلــة الحركــة فــى ميكانيكــا الصــخور، اللدونــة والمرونــة فــى 
الصـــخور واالختبـــارات المعمليـــة للصـــخور وتـــأثير عوامـــل الحـــرارة والضـــغط والـــزمن علـــى الصـــخور، تطبيقـــات فـــى 

  .هندسة البترول
 الجيولوجيا تحت السطحية  ٦١١نفط 

حدات الجيولوجيا تحت السطحية، رسم الخـرائط تحـت السـطحية، المضـاهاة، الظـواهر األساسـية للجيولوجيـا تحـت و 
  .السطحية، مفردات الجيولوجيا تحت السطحية من تسجيالت اآلبار

  جيولوجية مصر  ٦١٢نفط 
 . د على أعمار الطبقات المنتجة للبترول فى مصريالجيولوجيا التاريخية لمصر مع التأك

  االستكشاف الجيولوجي والمياه األرضية  ٦١٣نفط 
د البتــرول، المســـح الجيوفيزيــائي، الطـــرق يصـــامفلســفة االستكشـــاف، احتمــاالت النجـــاح فــى عمليـــات االستكشــاف، 

  .المعملية فى االستكشاف، ديناميكا المياه األرضية، استكشاف المياه األرضية
  جيولوجيا تركيبية  ٦١٤نفط 

  .الحركات التكتونية والحيود القاريموضوعات متقدمة فى 
  االستكشاف الجيوفيزيقي ٥٦١نفط 

  .االستكشاف الجيوفيزيقيموضوعات متقدمة فى 
  تقييم المخاطر فى هندسة البترول ٦٦١نفط 

  .مقدمة، ادارة المخاطر فى هندسة المكامن، طرق تحليل المخاطر باستخدام تقنية المحاكاة
  الصحة والسالمة المهنية و حماية البيئة ٧٦١ نفط

  .إرشادات التخطيط للطوارئ والكوارث مقدمة، تلوث البيئة، تقييم المخاطر الصحية، تقييم المخاطر البيئية،
  EOS)  &(PVTعئسلوكاالموامعادالت الحالة و  ٦١٨نفط 

ـــنفط ســـلوك المعـــادالت والعالقـــات الحســـابية لتوقـــع . الموائـــع وأنـــواع الســـوائلمراجعـــة ســـلوك  التجـــارب . الغـــاز وال
. التجـــارب المعمليـــة لالســـتخالص المحســـن  للـــنفط وضـــمان التـــدفق. )PVT( ســـلوك االموائـــعل المعمليـــة األساســـية

معـــــادالت ضـــــبط ). EOS(معادالت الحالـــــةاتبســـــاحإلجـــــراء الموائـــــع توصـــــيف . )EOS(معادالت الحالـــــةأساســـــيات
 تطبيقـــات. )PVT( تجاربســـلوك االموائـــعتوقـــع لحســـاب و ) EOS(معـــادالت الحالـــةذجااســـتخدام نم ).EOS(الحالـــة

  ).EOS(معادالت الحالة
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  المقررات التكميلية لغير الحاصلين على بكالوريوس هندسة البترول
  جيولوجيا البترول  ٤٩١نفط 

 الصــــخور المتحولــــة والناريــــة والرســــوبية، الفوالــــق،العمـــود الجيولــــوجي، الخــــرائط الكنتوريــــة، التراكيــــب الجيولوجيـــة، 
  ية،ـائد البترولـدوع، عدم التوافق، أصل البترول، المسامية األولية والثانوية، تصنيف المصـالص الطيات،

  . الخرائط تحت السطحية
  هندسة حفر آبار البترول  ٤٩٢نفط 

الطفلـة وهيـدروليكيتها، مثقـاب الصـخور،  ضغوط الطبقات وضـغوط الكسـر، أساسـيات الحفـر ومكوناتـه، نظـام دورة
عمود الحفر الدوراني، التحكم فى البئر، موائع الحفـر، تصـميم أنابيـب التبطـين، العمليـات األسـمنتية للبئـر، معـدات 

  .تكملة البئر، عمليات التثقيب، الحفر الموجه والحفر التوربيني، صيد المعدات الساقطة فى البئر
  رول هندسة إنتاج البت ٤٩٣نفط 

السريان القطري حول اآلبار، اإلنتاجية، عالقة السريان الداخلي للموائع بالطبقة، اآلبار المتدفقـة طبيعًيـا، أداءالرفـع 
  . فصل الغاز ومعالجته  -الرأسي ، الرفع االصطناعي، الرفع بالغاز، تنشيط البئر

  هندسة المكامن البترولية  ٤٩٤نفط 
خـــواص موائـــع وصـــخور المكـــامن، تصـــنيف المكـــامن البتروليـــة، الطـــرق الكامنـــة، حســـابات مخـــزون الزيـــت والغـــاز 
بالطريقــة الحجميــة، مكــامن الزيــت تحــت التشــبع، حســابات معادلــة موازنــة المــادة فــى مكــامن البتــرول، طــرق تحديــد 

  . الفيض المائي، اختبارات اآلبار، أساسيات طرق استخالص الزيت 
  هندسة استكشاف البترول وتسجيالت اآلبار  ٥٤٩نفط 

قيـــة، الطــرق الســيزمية، الطـــرق الكهربيــة، طــرق النشـــاط بالتراكيــب الجيولوجيــة الســـطحية، تطبيقــات الجيولوجيــا الط
اإلشـــعاعي، النظريـــات األساســـية، القياســـات العمليـــة ومعالجـــة البيانـــات، طـــرق الجاذبيـــة والطـــرق الجيـــو كيميائيـــة، 

د وأساسه، طرق التسجيل فى اآلبـار، تسـجيالت المقاومـة الكهربيـة واإلشـعاع الـذري والتسـجيالت االستشعار عن بع
  . الصوتية وكثافة الطبقات، طرق التحليل

  خواص موائع و صخور المكامن ٤٩٦نفط 
  . خواص صخور المكامن البترولية، خواص و سلوك الغازات و الموائع، السلوك الطورى وسريان الموائع

 

  فى هندسة البترولدرجة دكتوراه الفلسفة مقررات 
  االمتحان الشامل  ٧٠٠ نفط

  مختارات فى هندسة الغاز ٧٠٤نفط 
 دراسة موضوعات مختارة فى هندسة الغاز

  :تقدير احتياطيات الغاز
طريقة منحنى انحدار  -تقديرات االجتياطى باستخدام معادلة االتزان - حساب الغاز بالمكمن بالطرق الحجمية 
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  .مكامن الغاز ذات الضغط المرتفع -استرجاع السوائل  –معدل تدفق الغاز مع الزمن  -الضغط
  :مكامن متكثفات الغاز

تصرف نظام  -ضعط نقطة الندى  -تحديد ضغط التقارب ونسب االتزان -اتزان البخار والسوائل بالمكمن
تصرف نظام المتكثفات قى  -لمتكثفاتحساب الغاز والزيت فى مكامن ا-المتكثفات قى المنطقة احادية الطور

تشغيل حقول  –التنبو بأداء مكامن المتكثفات  -معادلة االتزان فى مكامن المتكثفات   -المنطقة ثنائية  الطور
اقتصاديات استرجاع متكثفات  –التشغيل مع المحافظة على الضغط  –المتكثفات عن طربق استنزاف الضغط 

  .الغاز
  :منحنيات انحدار االنتاج

  .انتاج جزء من غازا لمكمن تحت ظرف معدالت مقيدة -تصنيف منحنيات االنحدار –الحد االقتصادى 
  :احتبارات تسليم آبار الغاز

 -اختبار التد فق تلو التد فق -التد فق الخاضع لقانون دارسى  -حاالت التد فق المنتظم –معادالت التد فق 
  .تحليل اختبارات نساوى الزمن المعد لة -معامل االداء  –ارات توقيع نتائج االختب –اختبارات نساوى الزمن 

  :احتبارات الضغط اال نتقا لى آلبار الغاز
تاثيرات حدود  -حل المعد ل الطرفى الثابت –متى تستخدم مقترح الضغط الزائف  –تمثيل مربعات الضغط 

التخزين داخل   -غط المكمنمتوسط ض –اختبارات بناء الضغط  –اختبارات السحب من الخزان  –المكمن 
  .التوافق مع نوع المنحنى -البئر

  :تنمية حقل الغاز
 -سعة معدات االنتاج –توزيع اآلبار على حقل الغاز  –انتاجية المكمن  –نظام تنمية الحقل  –أداء المكمن 

معدل االنتاج  –الغاز  نموذج لتنمية حقل –النظام االمثل للتنمية  –معدل االداء مع الزمن  –التنبؤ بأداء المكمن 
  .االمثل للحقل

  )تحريرى(دراسة مستقلة  ٧٠٥نفط 
 .دراسة مرجعية فى موضوعات مختارة لهندسة البترول طبقا لموضوع البحث

  االستكشافمختارات فى هندسة  ٧٠٦نفط 
  االستكشاف دراسة موضوعات مختارة فى هندسة

  التحكم فى اآلبار المتقدم ٧٠٧نفط 

االبار، تصرف الغاز وتوازن الموائع، الركالت وهجرة الغازات، زوبان الغاز، اكتشاف والتحكم معدات التحكم فى 
فى الركالت، سريان الركالت بطريقة الحفار، سريان الركالت بطريقة انتظر واوزن، الطريقة الحجمية للتحكم فى 

خطوات التحكم الحجمى، حسابات قتل االبار، الركالت وعمود الحفر بعيدا عن القاع مع دراسة حاله، االنزال مع 
  .الركالت
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  التحكم فى االبار اثناء عمليات االنتاج وخدمات اآلبار ٨٧٠نفط 
الصيغ والمعادالت، انواع اكمال االبار، نظرية حواجز اآلبار، عمليات االسالك ، عمليات االنوب الملفوف، 

ت قتل البئر المتج، حسابات اوراق القتل، عمليات الكبس، عمليات الضخ، معدات التحكم فى االبار، عمليا
 .اختبارات عناصر حجواجز البئر

  الحفر بادارة الضغط المتقدم ٩٧٠نفط 
تقنيات الحفر بادارة الضغط، معدات الحفر بادارة الضغط، اخيار المرشح، النموذج الهيدروليكى للحفر بادارة 

البئر للحفر بادارة الضغط، دراسات حالة للحفر  االضغط، تصميم واختيار معدات الحفر بادارة الضغط، تصميم
 .بادارة الضغط

  )اختبارات الضغط العابر(اختبارات االبار  ٧١٠نفط 
. مضاهات المنحنيات المتشابهه. المعادلة االنتشارية والحلول للسوائل قليلة االنضغاط ؛ المتغيرات معدومة األبعاد

في حالة ثبوت و تغير معدالت االنتاج، امتداد لمعادلة تطبيقات لحلول اختبارات هبوط و زيادة الضغط 
  .تحليل لآلبار التي تحتوي علي تكسر هيدروليكي. االنتشارفي حالة تدفق اكثر من مائع

  غمر المكامن البترولية بالماء ٧١١نفط 
والتقدم  اءالكسري للمتدفق . نماذج المياه الجوفية. ادةالم إتزانطرق . تحديد االحتياطيات: نماذج المكامن

تصميم . استخراج النفطتحسين  عمليات . الغمر بالماء، ونمط، و الكفاءة االجتياح العمودي في اإلزاحة. األمامي
  .عمليات التعافي األمثل

  غمر المكامن البتولية بالماء ومراقبة وٕادارة مشاريع  غمر المكامن البتولية بالماءتصميم 
  والحرارة العاليةحفر اّالبار عند الضغط  ٧١٢  نفط

صعوبات و معاير الحفر عند الضغط والحرارة العالية، التخطيط للحفر عند الضغط والحرارة العالية وتحديات 
عمليات الحفر، عمليات التصميم واساليب الحفر عند الضغط والحرارة العالية، وكيفية اختالفها عن االبار 

لبئر، سوائل الحفر عند الضغط والحرارة العالية، سوائل تكملة التقليدية، وكذلك سالمة واستقرار جدران فتحة ا
  .االبار عند الضغط والحرارة العالية، صعوبات التحكم في االبار عند الضغط والحرارة العالية

  تكنولوجيا الحفر المتقدمة ٧١٣نفط 
و مسائل  MPD, DGD, UBD, CD, HPHT Drilling, ERD: موضوعات متقدمة فى تكنولجيا الحفر

عمليات التصاق و تعليق مواسير الحفر فى جدار البئر وكيفية : مشاكل الحفر. خاصة للتحكم في االبار
  .طرق ومعدات الحفر الغير تقليدية و الجوانب البيئية ألنشطة الحفر. اصطيادها

 المتقدمه  -هندسة التدفق اّالمن ٧١٤نفط 

استراتيجيات ضمان . عظيم االنتاج وسلوك السريان متعدد االطوارأساسيات ضمان التدفق اّالمن للزيت و الغاز لت
تحديات اإلنتاج وخاصة في المياه العميقة واإلنتاج تحت سطح . السريان االمن للزيت والغازالتي يتعين اتخاذها

تكون التنبؤ ب(ترسبات حقول النفط الغير العضوية وتحول الغاز الي مواد صلبه مثل الثلج : البحر بما في ذلك
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هذه الترسبات الغير عضوية وكيفية نمذجتها، والتطورات األخيرة في مجال الوقاية ومنع تكون هذه الترسبات 
التنبؤ (وايضا نموذج التنبؤ بالترسبات العضوية والمستحلبات ,، )وأسباب منع تحول الغاو الي مواد صلبه

ونماذج تشكيل المستحلبات، وعمليات تفكيك هذه   ،asphalteneبالديناميكا الحرارية لتكون الشمع، ونماذج سلوك 
تحليل نظام االنتاج وتطبيق البرمجيات وضمان سهولة سريان الزيت او الغاز للتنمية  وتطوير ). المستحلبات

 .انتاج االبار تحت سطح البحر

  المتقدمة  -تنشيط ّابار ٧١٥نفط 
هيــــدروليكيا، تحديــــد االبــــار المرشــــحة للكســــر مشــــاكل االبــــار المنتجــــة، تلــــف الطبقــــات، نظريــــات كســــر الطبقــــات 

الهيــدروليكي، مســاحة الكســر، الموائــع المســتخدمة فــى الكســر الهيــدروليكي واالضــافات، ميكانيكــا الصــخور واشــكال 
الكسر الهيدروليكي، إقتصاديات الكسر الهيدروليكي، نتائج الكسر وأثرها علي زيـادة إنتاجيـة البئـر، طـرق تحمـيض 

أنــواع االحمــاض وكيميائيــة تفاعالتهــا، اساســيات كســر الطبقــة بالحــامض، تحمــيض الصــخور  ومعالجــة الطبقــات،
  .الرملية و الكربونية، إضافات االحماض، إقتصاديات التحميض

  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩نفط 
  
  

 هندسة الفلزات

  مقررات درجة الدبلوم 
  الميتالورجيا الفيزيقية  ٥٠١فلز 

ـــزات، المحاليـــل  ـــاء الفل ـــة الصـــلبة، االنخالعـــات وظـــاهرة بن الجامـــدة، حســـاب األطـــوار، التجمـــد، العيـــوب فـــى الحال
  .االنزالق،  نظرية االنتشار، التجمد والتصليد بالترسيب

  مبادئ االنتشار فى الجوامد  ٥٠٢فلز 
بالتغلغل، عمليات التخمـر، العيوب فى حالة الجوامد، االنتشار فى محاليل الجوامد باإلحالل، االنتشار فى محاليل الجوامد 

  .التحوالت القائمة على االنتشار، عمليات تقسية السطوح، الزحف باالنتشار، االنتشار فى عمليات التجانس 
  الميتالوجرافيا الضوئية والسينية ٥٣٥فلز 

  .ة وتطبيقاتهاتالوجرافيا الكمية وتطبيقاتها، ميتالوجرافيا األشعة السينييميتالوجرافيا الميكروسكوب الضوئي، الم
  اختبارات اتالفية ٥٠٧فلز 

  .اختبار الكالل، اختبار الزحف، اختبار الصدم، اختبار العسو
  هندسة التآكل  ٥١١فلز 

مقدمـــــة عـــــن هندســـــة التآكـــــل، أنـــــواع خاليـــــا التآكـــــل، حســـــابات الـــــديناميكا الحراريـــــة فـــــى مجـــــال التآكـــــل، السلســـــلة 
  .مشاكل التآكل فى الصناعة. ، أنواع التآكل)منحنيات ايفانز(ستقطاب الالكهروكيميائية، معدالت التآكل، منحنياتا

  تأكسد الفلزات  ٥١٢فلز 
االدمصــاص وعمليــة تكــوين طبقــة متماســكة مــن األكســيد، العيــوب فــى األكاســيد والمركبــات، التشــوهات المــؤثرة فــي 
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ة بـــين معـــدل التأكســـد ومعامـــل تكـــوين طبقـــات األكســـيد، معـــدالت التأكســـد وتـــأثير درجـــات الحـــرارة والمنـــاخ، العالقـــ
  االنتشار

  نظرية العمليات الميتالورجيه  ٥١٣فلز 
  .تطبيق القوانين العامة للفيزياء والكيمياء الفيزيقية على العمليات الميتالورجية

  األفران الصناعية  ٥١٥فلز 
فــران وأســس األفــران توصــيف األفــران وتحديــد الخــواص المميــزة لعمليــات األفــران، المــواد الداخلــة فــي تركيــب األ

  .واألفران الخاصة
  تحليل اإلجهاد واالنفعال ٥١٦فلز 

زان، اإلجهادات الرئيسية، تطبيقات علـى تمصفوفة اإلجهادات، العالقة بين األجهادات واألنفعاالت المرنة، معادالت اال
  .شكيلتوتطبيقاتها في عمليات الاإلجهادات واالنفعاالت المستوية وتطبيقات في تحليل االنهيارات، نظريات اللدونة 

  المعالجات الحرارية  ٥١٧فلز 
منحنيات التحول الثابتة الحرارة وذات التبريـد المسـتمر، قابليـة التقسـية، التبريـد السـريع، التخميـر، المراجعـة، أوسـاط 

المعالجـــة الحراريـــة التبريـــد، المعالجـــات الحراريـــة، المعالجـــات الحراريـــة الميكانيكيـــة، التقســـية الســـطحية، التشـــوهات، 
  .ألنواع الصلب وبعض السبائك األخرى

  السبائك المعالجة حراريا  ٥١٨فلز 
  .حديديةالالخصائص الهندسية والفيزيائية ودراسة البناء البلوري والخواص للصلب والحديد الزهر وللسبائك غير 

  تشكيل الفلزات  ٥٢٠فلز 
تصـميم مراحـل الدرفلـة، درفلـة حديـد التسـليح، درفلـة المسـطحات، معـدات الدرفلـة، أسـس الدرفلـة، (التشكيل بالدرفلة 

، المعالجـة الحراريـة الميكانيكيـة )طرق التحكم في سمك الشريحة على أمتداد العـرض، ثنـى وازاحـة وتقـاطع الـدرافيل
  .على ماكينات الدرفلة ، المعالجات الحرارية على خط اإلنتاج

  السباكة ٥٢١فلز 
صميم المصبات والمغذيات، مواد صناعة القالب، عيوب المسبوكات، التحكم فى الجودة، طرق السباكة المختلفة، ت

  .اختبارات المسبوكات
  الكيمياء الفيزيقية ٥٢٢فلز 

التفسير االستاتيكى لألنتروبى، الدوال المساعدة، ، للديناميكا الحرارية  القانون الثالثو القانون الثاني و القانون األول 
، ســلوك الغــازات، االتــزان الكيميــائى للتفــاعالت الغازيــة والتفــاعالت الغازيــة مــع األطــوار الكثيفــة الكيميــاء الحراريــة

  .للعناصر، معدالت التفاعالت الكيميائية
  منحنيات األطوار  ٥٢٣فلز 

منحنيــات ، " الكربــون –الحديــد "، منحنــى أطــوار )٠٠٠أيوتيكتيــك، بريتيكتيــك ( منحنيــات األطــوار الثنائيــة التفاعــل 
  . األطوار المعقدة، منحنيات األطوار الثالثية



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٦٣ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  الميتالورجيا الكهربية ٥٢٥فلز 
دراسة الطبيعة األلكتروكيميائية للعمليات الميتالورجيـة، األكسـدة واألختـزال األلكتروكيميـائي، التفـاعالت األلكتـرودي 

  . لوقود والبطارياتالمعقد، أنظمة الجهد المختلطة، تنظيم العمليات األلكتروميتالورجية، خاليا ا
  اللحام ٥٢٦فلز 

اللحــام بــإلكترود مســتهلك وغــاز خامــل أو نشــط، اللحــام بالبالزمــا، . عمليــات اللحــام بــإلكترود تنجســتن وغــاز خامــل
اللحـــام اليـــدوي بأســـالك مغطـــاة، اللحـــام بـــالقوس المغمـــور، اللحـــام بالمقاومـــة الكهربائيـــة، عمليـــات اللحـــام األخـــرى، 

لمنطقــة المتــأثرة باللحــام، التســخين قبــل اللحــام، المعالجــة الحراريــة بعــد اللحــام، قابليــة اللحــام، ميتالورجيــا اللحــام، ا
  .الكشف على اللحامات 

  الكيمياء الكهربية  ٥٢٧فلز 
، العمليــات الصــناعية بأســتخدام وحســابات فــرق الجهــدأنــواع األقطــاب، أنــواع الخاليــا، البطاريــات، معادلــة نرنســت 

  .التوصيل الكهربى للمحاليل، نظريات التفكك فى المحاليل الكيمياء الكهربية،
  إستخالص الفلزات الغير حديدية  ٥٢٨فلز 

مثــل النحــاس، النيكــل، الرصــاص، القصــدير، الزنــك، الــذهب، الفضــة، (دراســة أســتخالص المعــادن غيــر الحديديــة 
  .من خاماتها وتنقية المعدن الناتج) األلومنيوم، التيتانيوم

ليات المستخدمة الستخالص الفلزات أو مركباتها من الخامات المختلفـة باسـتخدام المحاليـل المخففـة دراسة كل العم
دراســة تفصــيلية لــبعض . مثــل تــذويب االكاســيد والكبريتيــدات والســليكات ثــم التبلــر وترســيب الفلــزات أو أكاســيدها 

باألضـــافة الـــي تطبيقـــات الكيميـــاء ) يكيـــةديناميكـــا حراريـــة، كينيت(العمليـــات متضـــمنة تطبيقـــات الكيميـــاء الفيزيقيـــة 
ــــدفق الســــوائل، تصــــميم خطــــوط (الهندســــية  ــــراقأنتقــــال الحــــرارة والمــــادة، ت ــــي تطــــو  االحت ــــدريب عل ــــات يللت ر العملي
  . الميتالورجية

  وسائل حماية الفلزات وسبائكها ٥٢٩فلز 
  .األنوديةالدهانات، الجلفنه، المثبطات، معالجة السوائل، الحماية الكاثودية، الحماية 

  صناعة الصلب  ٥٣٠فلز 
نظـــرة عامـــة علـــى صـــناعة الصـــلب وتطورهـــا، أساســـيات صـــناعة الصـــلب، حراريـــات صـــناعة الصـــلب، احتياجـــات 
مصانع الصلب من الوقود والماء، انتاج الصلب في المحوالت األكسيجينية، انتـاج الصـلب فـي األفـران الكهربائيـة، 

  . مخصوصتنقية الصلب، انتاج بعض أنواع الصلب ال
  ) البوليمرية والمركبة والنانوية(المواد المتقدمة  ٥٣١فلز 

األســس الطبيعيــة، : المــواد المركبــة. الخــواص الهندســية للمــواد البوليمريــة طــرق االنتــاج والتصــنيع: المــواد البوليمريــة
المركبــة، طــرق األنتــاج نمــوذج المرونــة وســلوك الكســر فــي المــواد المركبــة، الخــواص الميكانيكيــة والفيزيقيــة للمــواد 

  .والتصنيع
  . أنواع المواد النانونية، خواص المواد النانوية، طرق األنتاج والتصنيع بالطرق الصلبة والسائلة: المواد النانوية

  المشروع ٥٩٩فلز 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٦٤  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  :يقوم الطالب بالتسجيل مع مشرف من أعضاء هئية التدريس في مادة المشروع في أحد المحاور التالية
  :التشكيل والمعالجة الحراريةدبلوم 

السباكة حيث يقوم بعمل مشروع صغير ويقدم تقريـر بحثـي يشـتمل جميـع  –اللحام  –التشكيل  –المعالجة الحرارية 
  .العناصر الفنية للمشروع الفني ويقدمة للمشرف

  :الدبلومات األخرى
  .باالتفاق مع المشرف

  
  هندسة الفلزات العلوم فىمقررات درجة ماجستير 

  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
  .ضرورة اإللمام بقواعد الكتابة الفنية: مقدمة

انتحــال اآلراء ، التزويــر، الكتابــة المتخفيــة، : حــول ســوء الســلوك العلمــى: االعتبــارات األخالقيــة فــى الكتابــة الفنيــة
  .ة الفكريةالجوانب القانونية واحترام الملكي. التالعب فى األشكال والرسومات، العواقب العلمية

. التــدوين وتنظــيم المحتــوى: اإلعــداد للكتابــة. الفكــرة المحوريــة، أخطــاء األســلوب. تسلســل الكتابــة. منظومــة الكتابــة
  طرق البداية . طرق شرح الفقرات . كتابة الجمل والفقرات المؤثرة

البحــث، المقــاالت،  عــروض(أشــكال الكتابــة . الخالصــة، االســتهالل والتمهيــد، المقدمــة، الملخــص: أجــزاء الكتابــة
  )المشروعات البحثية، الرسائل العلمية

كتابـة التعريفـات . معالجـة النصـوص، كتابـة العنـاوين، المراجـع، المرفقـات، األشـكال والجـداول: موضوعات متنوعة
  .مبادئ  المحاجة. العلمية

  الميتالورجيا الفيزيقية المتقدمة  ٦٠١فلز 
  . يكانيكية، المواد المؤلفة، تطوير السبائك، تطبيقات عمليةالعيوب البلورية ودورها في الخواص الم

  االختبارات االتالفية وغير االتالفية وتحليل النتائج ٦٠٢فلز 
صـوتية، اختبـار اإلشـعاع، الاختبار الكالل، اختبار الزحف، اختبار الصـدم، اختبـار العسـو، اختبـار الموجـات فـوق 

المغناطيســـية، مراجعـــة لعمليـــات التحليـــل اإلحصـــائي األساســـية، بعـــض اختبـــار الســـائل المتغلغـــل، اختبـــار الـــدقائق 
  .األمثلة على استخدام اإلحصاء في تحليل النتائج

  الديناميكا الحرارية للجوامد  ٦٠٣فلز 
ــديناميكا الحراريــة، القــانون الثــاني للــديناميكا الحراريــة، القــانون الثالــث للــديناميكا الحراريــة، االتــزان ــانون األول لل  الق

  . ، اتزان األطوار، منحنيات الطاقة المطلقة، محاليل المواد الصلبةالكيميائي
  االنتشار فى الجوامد  ٦٠٤فلز 

ـــات األنتشـــار، االنتشـــار فـــى محاليـــل الجوامـــد عـــنظريـــة األنخال ـــواع وآلي ـــتظم، أن ـــتظم وغيـــر المن ات، األنتشـــار المن
الزحف باالنتشار، التقسية بالترسـيب، تفاعـل الفلـزات  باإلحالل والتغلغل، عمليات التخمر، عمليات تقسية السطوح،

مـــع الغـــازات، أمثلـــة لالنتشـــار فـــي عمليـــات المعالجـــة الحراريـــة، التخميـــر فـــي متالورجيـــا المســـاحيق، األنتشـــار فـــي 



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٦٥ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  . عمليات التأكسد، األنتشار في عمليات الزحف
  الوسائل الميتالوجرافية الحديثة  ٦٠٧فلز 

  .لنافذ، الميكروسكوب اإللكتروني الماسح، التحليل الدقيق باألشعة السينيةالميكروسكوب اإللكتروني ا
  السيراميكا الفيزيقية  ٦٠٩فلز 

ــــداخلي  ــــين األطــــوار الســــيراميكية، التركيــــب ال ــــور، التفــــاعالت ب ــــور وغيــــر المتبل ــــة، الســــيراميك المتبل الــــروابط الذري
  . ارية والكهربية والضوئية والذريةللسيراميك، العمليات السيراميكية، الخواص والتطبيقات الحر 

  الكيمياء الكهربية  ٦١٠فلز 
التطبيقــات الحديثــة الكيميــاء الكهربيــة، خاليــا الوقــود، الخاليــا الشمســية، خــواص وتطبيقــات الحساســات، األختبــارات 

  .الكهروكيميائية
  هندسة التآكل  ٦١١فلز 

مشاكل التآكل فى الصناعة . حماية المواد من التآكل. المختلفةمقدمة عن هندسة التآكل، ، منحنيات بوربية للمواد 
  .، تحليل األنهيارات

  تأكسد الفلزات  ٦١٢فلز 
  .التطبيقات الصناعية لألكسدة. أساليب التحكم فى معدل التأكسد وتكون طبقة واقية 

  نظرية العمليات الميتالورجيه  ٦١٣فلز 
اتزان المادة والحرارة وسـريان المـادة والحـرارة  (بيق األسس الهندسية تصميم المفاعالت الميتالورجية على أساس تط 

  .وتحسين أداء المفاعل كنتيجة لتطبيق النظرية عمليا 
  الهيدروميتالورجيا  ٦١٤فلز 

  .دراسة التطبيقات الحديثة كل العمليات المستخدمة الستخالص الفلزات أو مركباتها من الخامات المختلفة 
  األفران الصناعية  ٦١٥فلز 

توصيف األفران وتحديد الخواص المميزة لعمليات األفران، المواد الداخلة في تركيب األفران وأسس األفران واألفران 
  .الخاصة 

  اقتصاديات الصناعات المعدنية  ٦١٦فلز 
ــالفرق بــين التــدفقات الماليــة، التحليــل بطــرق القيمــة الحاليــة، القيمــة المســتقبلية، القيمــة الحاليــة الصــافية، التحل يــل ب
  .تحليل استبدال المعدات، اإلهالك، الضرائب، التضخم، أقل معدل عائد مقبول

  المعالجات الحرارية والميكانيكية ٦١٧فلز 
منحنيات التحول الثابتة الحرارة وذات التبريـد المسـتمر، قابليـة التقسـية، التبريـد السـريع، التخميـر، المراجعـة، أوسـاط 
التبريـــد، المعالجـــات الحراريـــة، المعالجـــات الحراريـــة الميكانيكيـــة، التقســـية الســـطحية، التشـــوهات، المعالجـــة الحراريـــة 
ألنـــواع الصـــلب وبعـــض الســـبائك األخـــرى، المعالجـــات الحراريـــة الميكانيكيـــة، دراســـة حـــاالت خاصـــة، المعالجـــات 

  .الحرارية لسبائك غير الحديدية
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  الئحة الدراسات العليا
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٣٦٦  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  السبائك الخفيفة   ٦١٨فلز 
المعــادن الخفيفــة العامــة، الميتالورجيــا الفيزيقيــة لســبائك األلومنيــوم، ســبائك األلومنيــوم المطاوعــة، ســبائك األلومنيــوم 

  .المسبوكة، سبائك الماغنسيوم، سبائك التيتانيوم، المواد الجديدة وطرق التصنيع
  السلوك الميكانيكي وتحليل االنهيار  ٦١٩فلز 

، درجة الحرارة االنتقالية من اللدونة إلى القصـافة، العالقـة بـين البنيـة واالنهيـار، )سرالك(عناصر ميكانيكا االنهيار 
  . تحليل أسطح الكسور، تأثير ظروف البيئة على االنهيار، الكلل، الزحف، دراسة حاالت تحليل انهيار

  تغيرات البنية أثناء الدرفلة على الساخن والبارد ٦٢٠فلز 
 -منحنى االجهـاد. تاثير نسبة التشكيل على تكوين شرائح التشكيل. التسخين قبل الدرفلةزيادة حجم الحبيبات اثناء 

ــــى الســــاخن ــــاء التشــــكيل  عل ــــور الديناميكيــــة واال ســــتاتيكية.  االنفعــــال أثن ــــانيوم .  اعــــادة التبل تــــأثير النيــــوبيم والتيت
انتهـــاء الدرفلـــة عنـــد درجـــات حـــرارة . يهـــاالدرفلـــة المـــتحكم ف. الدرفلـــة العاديـــة علـــى الســـاخن. وااللومنيـــوم والفنـــاديوم 

تنفيـذ الدرفلـة المــتحكم فيهـا علـى ماكينــات . تغيــرات البنيـة اثنـاء الدرفلـة المــتحكم فيهـا. الدرفلـة المتواصـلة. منخفضـة
الدرفلة المتحكم فيها النتاج الفريـت االبـرى والصـلب ثنـائى االطـوار وصـلب درجـات الحـرارة تحـت . وخطوط الدرفلة

  .االستعدال. الدرفلة على البارد والتخمير. التبريد السريع بعد الدرفلة على الساخن. فلة الفريتيةالدر . الصفر
  أساليب السباكة الحديثة ونظريات التجمد ٦٢١فلز 

سباكة الضغط، سباكة الشمع المفقـود، السـباكة فـي الحالـة : مراجعة طرق السباكة التقليدية، الطرق الحديثة للسباكة
تأثير : ، األساسيات الميتالورجية)تكنولوجيا العمليات(والصلبة، الصب المستمر، صب الشرائح الرفيعة بين السائلة 

معدالت انتقال الحرارة والتبريد على تجمد القطاعات، عيوب المسبوكات والتحكم فى الجـودة، تـأثير اعـادة اسـتخدام 
  .الخردة على جودة المسبوكات، اختبارات المسبوكات

  الورجيا و عمليات اللحام ميت ٦٢٢فلز 
لحام األصالب الكربونية، لحام األصالب السـبائكية، لحـام األصـالب المرتنزيتيـة المقاومـة للصـدأ، لحـام األصـالب 
الفريتية المقاومة للصـدأ، لحـام األصـالب األوسـتنيتية المقاومـة للصـدأ، لحـام األصـالب المزدوجـة المقاومـة للصـدأ، 

حــام وفلــزات الحشــو، بنيــة وخصــائص المنطقــة المتــأثرة بــالحرارة، المعالجــات الحراريــة طــرق اللحــام، إلكتــرودات الل
  .   الالحقة للحام

  انتقال الحرارة والمادة  ٦٢٤فلز 
، انتقــال )منــتظم وغيــر منــتظم(المعادلــة العامــة، انتقــال الحــرارة بالتوصــيل فــي اتجــاه واحــد : انتقــال الحــرارة بالتوصــيل
أطــوار ســريان الســوائل، معامــل توصــيل الحــرارة للســوائل، معادلــة : انتقــال الحــراره بالحمــل. هالحــرارة فــي أكثــر مــن اتجــا

فوريــة انتقــال الحــرارة أثنــاء ســريان الســوائل فــى األنابيــب، انتقــال الحــرارة مــن الســطوح الخارجيــة للمســطحات واألنابيــب، 
با باإلشـعاع، انتقـال الحـرارة باالشـعاع والحمـل، انتقال الحرارة باإلشعاع، انتقال الحرارة بالتوصيل غيـر المنـتظم مصـحو 

  .انتشار المادة فى الجوامد، انتشار الماده فى السوائل: ، انتقال الماده)تجمد المعادن(تطبيقات على انتقال الحراره 
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الدراسات العلياالئحة 
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٦٧ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  صناعة الصلب  ٦٢٥فلز 
فى الدول المختلفة األتجاهات الحديثة فى مجال صناعة الصلب وعمل دراسة حالة مقارنة لطرق صناعة الصلب 

  .ودراسة السوق
  ) البوليمرية والمركبة والنانوية(المواد المتقدمة  ٦٢٦فلز 

  .الخواص الهندسية للمواد البوليمرية، التطبيقات الصناعية للمواد البوليميرية: المواد البوليمرية
  .  صناعية للمواد المركبةالخواص الميكانيكية والفيزيقية للمواد المركبة، التطبيقات ال: المواد المركبة
  .التطبيقات الصناعية للمواد النانوية فى مجال الطاقة ومعالجة المياه وخفض معدالت التلوث : المواد النانوية

  الديناميكا الحرارية للمحاليل  ٦٢٧فلز 
المخففــة للمحاليــل " هيكــل –ى اديبــ"موصــلة، نظريــة الللمحاليــل الموصــلة وغيــر " دوهــيم –جــبس "تطبيقــات معادلــة 

  .لتحديد معامل النشاطية، اإلتزان الكهروكيميائي للمحاليل المائية
  استخالص الفلزات الغير حديدية ٦٢٨فلز 

 الفضـــةو  الـــذهبو  الزنــكو  القصـــديرو الرصــاص و  النيكـــلو مثـــل النحــاس (حديديــة الدراســة اســـتخالص المعــادن غيـــر 
  .جمن خاماتها وتنقية المعدن النات) التيتينيومو  لومنيوماالو 

  حماية الفلزات وسبائكها ٦٢٩فلز 
ــــدهانات  الحمايــــة الكاثوديــــة وأنــــواع الحمايــــة الكاثوديــــة وبعــــض  –معالجــــة الســــوائل  –المثبطــــات  –الجلفنــــة  –ال

  .الحماية األنودية –الحسابات الالزمة 
  موضوعات مختارة فى هندسة المواد والفلزات ٦٣٠فلز 

  .والمحتوى العلمى فى ضوء النقطة البحثيةيقوم المشرف األكاديمى بتحديد الموضوعات 
  مواد صناعة السيارات والفضاء والطيران  ٦٣١فلز 

، مواد صناعة الجسم والهيكل )جسم المحرك ورؤوس االسطوانات والكباسات(مواد المحرك  :مواد صناعة السيارت
، تكنولوجيا الخزفيـات فـى )الكهربائية السيارات المهجنة(وأذرع التعليق، المواد المتقدمة لمجموعة الحركة ) الشاسيه(

مـواد صـناعة المحركـات النفاثـة، مـواد صـناعة الطـائرات، مـواد  :مـواد صـناعة الفضـاء والطيـران. صناعة السـيارات
السباكة فـى اسـطمبات : صناعة مركبات الفضاء، معالجة أجزاء التيتانيوم المستخدمة فى صناعة الفضاء والطيران

اســـتخدامات المـــواد المؤلفـــة الفلزيـــة فـــى . صـــهر التيتـــانيوم والســـبائك الفائقـــة. جيـــا المســـاحيقمخلخلـــة الهـــواء ومتالور 
  .     الطالءات الواقية لألجزاء المصنوعة من سبائك النيكل. محركات الصواريخ، والطائرات

  الصلب والتطبيقات ٦٣٣فلز 
الســرعات، صــلب كراســي التحميــل،  الصــلب األنشــائي مــنخفض الكربــون، الصــلب القابــل للتشــغيل، الصــلب العــالي

  .، توربينات الطاقةالصلب المارجي، الصلب المقاوم للصدأ
  اختيار المواد ٦٣٤فلز 

  .المخططات، حاالت دراسيةمسح لخواص المواد واألداء، تكوين لطرق االنتقاء، اختيار 
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٣٦٨  هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

  فى هندسة الفلزات مقررات درجة دكتوراه الفلسفة
  االمتحان الشامل ٧٠٠فلز
  موضوعات مختارة فى هندسة المواد والفلزات ٧٠١فلز

 .يقوم المشرف األكاديمى بتحديد الموضوعات والمحتوى العلمى فى ضوء النقطة البحثية

  التحوالت الطورية للفلزات ٧٠٢فلز 
التحــوالت  الــديناميكا الحراريــة، منحنيــات األطــوار، تــداخل البلــورات والبنيــة المجهريــة، التحــوالت الطوريــة باالنتشــار،

  .الطورية بدون األنتشار 
 نظريات التجمد ٧٠٣فلز 

، طبيعـة السـطح بـين السـائل والصـلب، التنويـه، االنتقـال ))سـائل، صـلب(التفـاعالت علـى الفاصـل (نظريات التجمد
الحـراري  ميكروسكوبي، أعاده توزيع المادة المذابة أثنـاء التجمـد، التجمـد المتعـدد األطـوار، االنتقـالالحراري على نطاق 

على نطاق ماكروسكوبى، استخدام المعادالت في حساب سـمك الطبقـة المتجمـدة، البنيـة المجهريـة للمسـبوكات، التشـرخ 
  .التجمد، نمذجة عمليات أثناء التجمد

  نمذجة عمليات المواد  ٧٠٤فلز 
، طــــرق التحليــــل المفــــاهيم األساســــية للنمذجــــة، طــــرق التحليــــل الرياضــــي لمســــألة ميتالورجيــــة، الصــــيغة الرياضــــية

للتــدريب علــى بعــض األمثلــة التطبيقيــة التــي ينتقيهــا أســتاذ المــادة  الرياضــي، تطبيــق النتــائج، التحقــق المعملــي، 
نمذجـــة العالقـــات الثرموديناميكيـــة لتحـــوالت المـــواد  أو  نمذجـــة الســـلوك ( :فـــي مجـــاالتأســـتخدام البـــرامج المتاحـــة 

: االطــوار أو نمذجــة البنيــة المجهريــة أو نمذجــة المقــاييس المختلفــةالميكــانيكي بطــرق العناصــر المحــددة أو اتــزان 
  ).نانوي وذلك بالتنسيق مع المشرف األكاديمي-ميكرو-ماكرو
  المواد الحديثة وتطبيقاتها في مجال الطاقة ٧٠٥فلز 

المـواد  –) يـعالتخـزين والتوصـيل والتوز  –الـوزن  –السـعر والتكلفـة  –الكفـاءة (دوافع تطوير المواد ألغـراض الطاقـة 
 –مــواد تخــزين ونقــل الهيــدروجين  –مــواد خــزين الكربــون  –المــواد المتقدمــة للتربينــات  –المتقدمــة لمحطــات الوقــود 

مــواد  –الحساســات ومعــدات التتبــع). الخاليــا الضــوئية والشمســية الهيدروجينيــة(المــواد المســتخدمة للطاقــة المتجــددة 
. الرقــائق الدقيقــة -الــنظم األلكتروميكانيكيــة  -)  تاجهــا وأســتخداماتهاالســبائك وخواصــها وطــرق ان(التزكــر الذكيــة 

  .يدعم المقرر بمراجعة أي أحتياجات أساسية تلزم لتغطية المواضيع المتقدمة
  رسالة الدكتوراه٧٩٩فلز 
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٣٦٩ الطبية واملنظوماتاهلندسة احليوية قسم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات
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٣٧٠  اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

  
  :نهم كالتالياأنواع من الدرجات العلمية وبي ثالثةبمنح  قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات يقوم

  
 الدراسات العليا دبلوم .١

 ة وعشرينومعاهد الهندسة التسجيل لهذه الدبلومة ويتطلب منح الدرجة إنهاء أربعيمكن لخريجي كليات 
). ساعات معتمدةستة (ساعة معتمدة علي مرحلتين من المقررات الدراسية باالضافة إلي مادة مشروع 

  :وتشمل الدبلومة ستة تخصصات
 دبلوم هندسة المنظومات  -٢        دبلوم الهندسة الحيوية الطبية  -١

 دبلوم الهندسة االكلينيكية  -٤        لمعلوماتية الحيوية الطبيةدبلوم ا -٣

 دبلوم الميكانيكا الحيوية والتأهيل -٦          دبلوم المعلوماتية الحياتية  -٥

 

 ماجستير العلوم في الهندسة .٢

. التسجيل لهذه الدرجة) الحاصلين علي تقدير جيد أو أكثر(يمكن لخريجي كليات ومعاهد الهندسة 
رجة إنهاء ثمانية عشر ساعة معتمدة من المقررات الدراسية باالضافة إلي رسالة ويتطلب منح الد

  ).ثمانية عشر ساعة معتمدة(الماجستير 
 

 دكتوراه الفلسفة .٣

ويتطلب منح . يمكن للطلبة الحاصلين علي درجة ماجستير العلوم في الهندسة التسجيل لهذه الدرجة
ساعة معتمدة من المقررات الدراسية باالضافة إلي رسالة  ١٨ٕانهاء و  االمتحان الشاملاجتياز الدرجة 

  ).ثالثين ساعة معتمدة(الدكتوراه 
  
  متطلبات دبلومات الدراسات العليا 

  :ساعة معتدة على مرحلتين ٣٠يجب اجتياز مقررات تناظر 
 ٥٠١من حيومن جدول مقررات الدبلوم يحددها مجلس القسم  اتمقرر  ستة: )فصلين دراسيين( المرحلةالتمهيدية

  )ساعة معتمدة ١٢ (٥٤٢الي حيو 
 ٥٠١من جدول مقررات الدبلوم يحددها مجلس القسم من حيو ستة مقررات: )فصلين دراسيين( المرحلةالتخصصية

  ).ساعات معتمدة 6( باالضافة إلي مادة المشروع )ساعة معتمدة ١٢(٥٤٢الي حيو 
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٣٧١ الطبية واملنظوماتاهلندسة احليوية قسم 

  دبلومات المقررات  ):٢٠٣(جدول
أعمال   ساعات المعتمدة عدد  اسم المقرر  كود

  السنة
  مقرر مؤهل

  -  %٤٠  ٢  )  ١(االجهزة الحيوية الطبية   ٥٠١حيو 
  -  %٤٠  ٢  نمذجة المنظومات الحيوية الطبية   ٥٠٢حيو 
  -  %٤٠  ٢  المواد الحيوية   ٥٠٣حيو
  -  %٤٠  ٢  الميكانيكا الحيوية   ٥٠٤حيو
  -  %٤٠  ٢  نظرية االحتماالت والعمليات الحيوية العشوائية   ٥٠٥حيو
  -  %٧٥  ٢  )١(تحليل االنماط والتعرف عليها   ٥٠٦حيو
  -  %٤٠  ٢  )٢(االجهزة الحيوية الطبية   ٥٠٧حيو
  -  %٤٠  ٢  تخطيط العالج االشعاعي  ٥٠٨حيو
  -  %٤٠  ٢  الحاسبات في الطب   ٥٠٩حيو
  - %٣٠  ٢  )١(الهندسة االكلينيكية    ٥١٠حيو
  -  %٤٠  ٢  )١(معالجة االشارات الحيوية الطبية   ٥١١حيو
  -  %٤٠  ٢  ) ١(معالجة الصور الطبية   ٥١٢حيو 
  -  %٤٠  ٢  االلكترونيات الحيوية والقياسات   ٥١٣حيو 
  -  %٤٠  ٢  )١(ديناميكا المنظومات   ٥١٤حيو
  -  %٤٠  ٢  لألجهزة الطبية التحكم في العمليات  ٥١٥حيو 
  -  %٤٠  ٢  )٢(معالجة االشارات الحيوية الطبية   ٥١٦حيو
  -  %٤٠  ٢  )٢(الصور الطبية معالجة   ٥١٧حيو
  -  %٤٠  ٢  نظم الخبرة الطبية   ٥١٨حيو
  -  %٤٠  ٢  )١(المعلوماتية الحياتية   ٥١٩حيو
  -  %٤٠  ٢  )١(منظومة المعلومات بالمستشفيات   ٥٢٠حيو
  -  %٤٠  ٢  منظومات المشغالت الدقيقة الطبية   ٥٢١حيو
  -  %٤٠  ٢  منظومات المتحكمات الدقيقة الطبية  ٥٢٢حيو
  -  %٤٠  ٢  تخطيط منظومات العناية الصحية   ٥٢٣حيو
  -  %٤٠  ٢  سياسة العناية الصحية وقواعد آداب المهنة   ٥٢٤حيو
  -  %٤٠  ٢  مدعمات اتخاذ القرار اإلكلينيكي  ٥٢٥حيو
  -  %٤٠  ٢  سجالت المريض االلكترونية   ٥٢٦حيو
  -  %٤٠  ٢  اإلحصاء الحيوي  ٥٢٧حيو
  -  %٤٠  ٢  )١(منظومة إدارة المستشفيات   ٥٢٨حيو
  -  %٤٠  ٢  ضمان الجودة لتصميم األجهزة الطبية  ٥٢٩حيو 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٧٢  اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

أعمال   عدد ساعات المعتمدة  اسم المقرر  كود
  السنة

  مقرر مؤهل

  -  %٤٠  ٢  الطب عن بعد   ٥٣٠حيو 
  -  %٤٠  ٢  التسويق وادارة المشروعات الطبية   ٥٣١حيو
  -  %٤٠  ٢  )١(الليزر الطبي   ٥٣٢حيو
  - %١٠٠  ٢  )١(الهندسة الحيوية الطبية موضوعات متقدمة في   ٥٣٣حيو
  -  %١٠٠  ٢  )١(موضوعات متقدمة في هندسة المنظومات   ٥٣٤حيو
  -  %٤٠  ٢  الذكاء االصطناعي في اتخاذ القرار الطبي  ٥٣٥حيو
  -  %٧٠  ٢  ضغط المعلومات الطبية    ٥٣٦حيو
  -  %٤٠  ٢  تشفير المعلومات الطبية  ٥٣٧حيو
  -  %٤٠  ٢  الشبكات العصبية   ٥٣٨حيو 
  -  %٤٠  ٢  امن وامان المستشفيات   ٥٣٩حيو
  -  %٤٠  ٢  )١(التصوير الطبي   ٥٤٠حيو 
  -  %٤٠  ٢  الموجات الفوق صوتية في الطب  ٥٤١حيو
  -  %٤٠  ٢  المنطقي الغيمي والعمليات الحيوية   ٥٤٢حيو
  -  %١٠٠  ٤  )١(مشروع الدبلوم   ٥٩٨حيو 
  -  %١٠٠  ٦   )٢(مشروع الدبلوم   ٥٩٩حيو 

  

  )ساعة معتمدة ٢١ررات تناظر ء مقيجب استيفا( متطلبات درجة الماجستير في العلوم الهندسية ):٢٠٤(جدول
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  كود
مقررات كحد ادني من مقررات الماجستير يحددها  ٨  

مستوي أو من  ٦٠٠مستوي حيومجلس القسم من 
  )الفنية ال تشمل مقرر أسس الكتابة( ٧٠٠حيو

١٦  -  

  -  ٢  )إجبارى( طرق عددية في الهندسة الحيوية الطبية مقرر  ٦٠١حيو
 - ٣  )إجبارى(أسس الكتابة الفنية  ٦٠٠عام 

  -  ١٨   )إجبارى(رسالة الماجستير   ٦٩٩حيو 
 

  مقررات درجات الماجستير): ٢٠٥(جدول
عدد الساعات   اسم المقرر  كود

  المعتمدة
  مقرر مؤهل  أعمال السنة

  -  % ٦٠  ٢  طرق عددية في الهندسة الحيوية الطبية   ٦٠١حيو
  -  % ٤٠  ٢  )٣(معالجة االشارات الحيوية  الطبية   ٦٠٢حيو 
 ٦٣١حيو   % ٤٠  ٢  ) ٢(المعلوماتية الحيوية   ٦٠٣حيو



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٧٣ الطبية واملنظوماتاهلندسة احليوية قسم 

 ٦٢٧حيو   %١٠٠  ٢  الذكاء االصطناعي في المنظومات الطبية  ٦٠٤حيو

  -  % ٧٥  ٢  )٢(تحليل االنماط والتعريف عليها   ٦٠٥حيو
  -  %١٠٠  ٢  الموجات الفوق صوتية واألجهزة الحيوية الطبية  ٦٠٦حيو
  -  % ٣٠  ٢  )٢(الهندسة االكلينيكية   ٦٠٧حيو
  -  % ٤٠  ٢  الميكانيكا الحيوية   ٦٠٨حيو
  -  % ٤٠  ٢  النمذجة العشوائية   ٦٠٩حيو
  -  % ٤٠  ٢  ) ١(هندسة المنظومات   ٦١٠حيو
  -  % ٤٠  ٢  االلكترونيات الحيوية الطبية   ٦١١حيو
  -  % ٤٠  ٢  محوالت الطاقة لألجهزة الطبية   ٦١٢حيو 
  -  %١٠٠  ٢  )١(طرق متقدمة في معالجة الصور الطبية   ٦١٣حيو 
  -  %١٠٠  ٢  األشعة المقطعية   ٦١٤حيو
  -  % ٤٠  ٢  اجهزة التحاليل المعملية الطبية   ٦١٥حيو 
  -  % ٤٠  ٢  نظم معلومات ادارة المستشفيات   ٦١٦حيو

التحكم في العمليات في المنظومات الحيوية تطبيقات   ٦١٧حيو
  -  % ٤٠  ٢  الطبية

  -  % ٤٠  ٢  المنظومات الالخطية   ٦١٨حيو
  -  %١٠٠  ٢  النظم العشوائية واالحصاءالحيوي   ٦١٩حيو
  -  % ٤٠  ٢  )٢(الليزر الطبي   ٦٢٠حيو
  -  %١٠٠  ٢  بناء الصور الطبية  ٦٢١حيو
  -  % ٤٠  ٢  االنسانااللي في التطبيقات الطبية   ٦٢٢حيو
  -  % ٤٠  ٢  الفسيولوجيا البشرية الكمية  ٦٢٣حيو
  -  % ٤٠  ٢  )٣(االجهزة الحيوية الطبية  ٦٢٤حيو
  -  %١٠٠  ٢  ) ٢(موضوعات متقدمة في الهندسة الحيوية الطبية  ٦٢٥حيو
  -  %١٠٠  ٢  )٢(موضوعات متقدمة في هندسة المنظومات  ٦٢٦حيو
  -  %١٠٠  ٢  تعليم اآللة  ٦٢٧حيو
  -  % ٧٠  ٢  ١ –ضغط البيانات الحيوية الطبية   ٦٢٨حيو
 ٦٢٨حيو   % ٧٠  ٢  ٢ –ضغط البيانات الحيوية الطبية   ٦٢٩حيو

  -  % ٦٠  ٢  )١(األْمَثلة في الهندسة الطبية الحيوية   ٦٣٠حيو
  -  % ٦٠  ٢  )١(الخوارزميات في الهندسة الطبية الحيوية   ٦٣١حيو
  -  % ٥٠  ٢  توصيف االنسجة بالموجات فوق الصوتية    ٦٣٢حيو
 ٦١٣حيو   %١٠٠  ٢  )٢( طرق متقدمة في معالجة الصور الطبية  ٦٣٣حيو

  -  %١٠٠  ٢  هندسة التأهيل  ٦٣٤حيو



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٧٤  اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

التطبيقات الحيوية الطبية ألنظمة الميكرو ميكانيكا   ٦٣٥حيو
  الكهربية

٤٠  ٢ %  -  

  -  % ٤٠  ٢  الرنين المغناطيسي في الطب   ٦٣٦حيو
  -  %١٠٠  ٢  ربط الحاسوب مع المخ   ٦٣٧حيو
  -  %١٠٠  ٢  معالجة االشارات الجينية   ٦٣٨حيو
  -  %١٠٠  ٢  تصميم الدواء باستخدام الحاسوب  ٦٣٩حيو
  -  %١٠٠  ٢  المعالجة المتوازية في الهندسة الحيوية الطبية  ٦٤٠حيو
  -  % ٤٠  ٢  نمذجة ومحاكاة النظم الفسيولوجية  ٦٤١حيو
  -  % ٤٠  ٢  التشخيص بمساعدة الحاسوب  ٦٤٢حيو
  - %٧٥  ٢  تحليل البيانات كبيرة الحجم في الهندسة الحيوية الطبية   ٦٤٣حيو
  - %٤٠  ٢  الحوسبة السحابية في الهندسة الحيوية الطبية  ٦٤٤حيو
  - %٤٠  ٢  نظم وادارة تخزين البيانات في الهندسة الحيوية الطبية  ٦٤٥حيو
 ٦٠١حيو  %٦٠  ٢  الرؤية الحيوية الطبية  ٦٤٦حيو

 ٦٠٢حيو 
/٦١٣  

  -  %١٠٠  ٦  بحث تطبيقي  ٦٩٨حيو
  -    ١٨ رسالة الماجستير  ٦٩٩حيو

 

  متطلبات درجة دكتوراه الفلسفة):٢٠٦(جدول
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  كود

  
مقررات كحد ادني من مقررات الدكتوراه يحددها مجلس  ٩

  لم يسبق دراستها ٦٠٠و أ٧٠٠مستوي حيوالقسم من 
١٨  -  

  - -  )إجباري( الشاملمتحان اال  ٧٠٠حيو 
  -  ٣٠  رسالة الدكتوراه  ٧٩٩حيو 

  
  مقررات درجة دكتوراه الفلسفة):٢٠٧(جدول

  عدد  اسم المقرر  كود
  الساعات المعتمدة

  مقرر مؤهل  أعمال السنة

  -    -  )إجباري( متحان الشاملاال  ٧٠٠حيو 
  - %٤٠  ٢  نمذجة ومحاكاة النظم الحيوية الطبية  ٧٠١حيو
  - %٤٠  ٢  االمثل في العمليات الحيوية الطبيةالتحكم   ٧٠٢حيو 
  - %٤٠  ٢  التحكم الالخطي في العمليات الحيوية الطبية  ٧٠٣حيو



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٧٥ الطبية واملنظوماتاهلندسة احليوية قسم 

  - %٤٠  ٢  نظم دعم القرار االكلينيكية   ٧٠٤حيو
  - %٤٠  ٢  لإلشارات الحيوية الطبية  المعالجة المتقدمة  ٧٠٥حيو
  -  %١٠٠  ٢  االلكترونيات الحيوية الطبية المتقدمة   ٧٠٦حيو
  - %٤٠  ٢  موضوعات متقدمة في الميكانيكا الحيوية  ٧٠٧حيو
  - %٤٠  ٢  علم الطب الرياضي البشري   ٧٠٨حيو
  - %٤٠  ٢  نظم التحكم الرقمية   ٧٠٩حيو
  -  %١٠٠  ٢  الفيزياء المتقدمة في علم االحياء والطب    ٧١٠حيو
 ٦٠٣حيو  %٤٠  ٢  المعلوماتية الحياتية التطبيقية  ٧١١حيو

 ٦١٣حيو   %١٠٠  ٢  دراسات موجهة في تحليل الصور الحيوية الطبية  ٧١٢حيو 

 ٦٣٣حيو 

  - %٤٠  ٢  القياسات الحيوية الكهربية المتقدمة  ٧١٣حيو 
  - %٤٠  ٢  المتابعة الفسيولوجية  واختبارها  ٧١٤حيو
 ٦٣٠حيو  %٦٠  ٢  )٢(األْمَثلة في الهندسة الطبية الحيوية   ٧١٥حيو 

 ٦٣١حيو  %٦٠  ٢  )٢(الهندسة الطبية الحيوية الخوارزميات في   ٧١٦حيو

  - %٤٠  ٢  اإلنسان اآللي في الطب   ٧١٧حيو
  -  %١٠٠  ٢ ) ٣(موضوعات متقدمة في الهندسة االحيوية الطبية  ٧١٨حيو
  -  %١٠٠  ٢  ) ٣(موضوعات متقدمة في هندسة المنظومات  ٧١٩حيو
  -  %١٠٠  ٢  دراسات موجهة في الهندسة الحيوية الطبية  ٧٢٠حيو
  -  %١٠٠  ٢  دراسات موجهة في هندسة النظم  ٧٢١حيو
  -  %١٠٠  ٢  موضوعات متقدمة في معالجة االشارات الجينية  ٧٢٢حيو
موضوعات متقدمة في تصميم الدواء باستخدام   ٧٢٣حيو

  الحاسوب
١٠٠  ٢%  -  

  -  %١٠٠  ٢  موضوعات متقدمة في األشعة المقطعية  ٧٢٤حيو
بالرنين موضوعات متقدمة في التصوير   ٧٢٥حيو

  المغناطيسي
١٠٠  ٢%  -  

موضوعات متقدمة في التشخيص بمساعدة   ٧٢٦حيو
  الحاسوب

١٠٠  ٢%  -  

  -  %١٠٠  ٢  موضوعات متقدمة في ربط الحاسوب مع المخ  ٧٢٧حيو
موضوعات متقدمة في المعالجة المتوازية في   ٧٢٨حيو

  الهندسة الحيوية الطبية
١٠٠  ٢%  -  

  -   ٣٠  رسالة الدكتوراه ٧٩٩ حيو
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٧٦  اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

  محتويات المقررات
  )١(االجهزة الطبية  ٥٠١حيو

المحوالت الحيوية ، مقدمة من الناحية الهندسية عن قياس وتشغيل وعرض االشارات المتولدة من االنظمة الحيوية
الطبية الخاصة بقياس الجهود الحيوية، الغازات في المحاليل، القوة، االزاحة، ضغط الدم، معدل تدفق الدم، 

  .التنفس، درجة الحرارة، االجهزة التعويضيةاالصوات 
  نمذجة المنظومات الحيوية الطبية٥٠٢حيو

النماذج المحددة والموزعة للعمليات الكهربية والميكانيكية والكيميائية ، النمذجة الرياضية لالنظمة الحيوية الطبية
ية الفيزيائية والفسيولوجية، الفهم والتي تطبق علي الخاليا واالنسجة واالعضاء، استراتيجية النمذجة من الناح
طرق التحليل العددى مثل األجزاء . التحليلي للنموذج ونقل المشاكل الحيوية الطبية الي نماذج هندسية يمكن حلها
  . المحدودة و الفروق المحدودة و مختلف التطبيقات فى العلوم الحيوية و الطبية

  المواد الحيوية ٥٠٣حيو
الحيوية وهندسة االنسجة، المواد الحيوية الماصة والغير ماصة، المصارات االساسية  المفهوم االساسي للمواد

الصناعية للعظم والجلد واالنسجة الرابطة، الخواص البنائية مثل المسامية الكثافة، خواص السطح، االتزان 
، رد فعل الخاليا للعوامل الكيميائي والميكانيكي تعديل السطح، الخاليا وألية النمو والعوامل المؤثرة في النمو

  .الخارجية من حيث الشكل والقوي الخارجية 
  الميكانيكا الحيوية ٥٠٤حيو

مقدمة عن االساسيات الرئيسية المرتبطة بالميكانيكا وتصرف المواد داخل االنظمة البيولوجية، المفهوم الهندسي 
يث المرونة واللزوجة المرنة واالنهيار والتعب، لألستاتيكا وديناميكا األجسام الصلبة والسوائل، تصرف المواد من ح

  .نظرية القضيب والمقاييس
  نظرية االحتماالت والعمليات االعشوائية الحيوية ٥٠٥حيو

نظرية بيز، المتغيرات المستمرة والمتقطعة، ، نظرية االحتماالت المشترطة، قواعد نظرية االحتماالت العامة
  .ت وتحليليهااساسيات االحصاء الحيوي، وصف البيانا

  )١(تحليل االنماط والتعرف عليها ٥٠٦حيو
القرار النظري واساسيات تحليل االنماط، استخالص وتمثيل االنماط المحددة، قواعد اتخاذ القرار االحصائية 

  .السمات ونماذج العالقات
  )٢(االجهزة الحيوية الطبية  ٥٠٧حيو

الحرارة اساسيات القياسات الفيزيائية والكيميائية للعمليات قياس البارمترات الديناميكية للتدفق والضغط ودرجة 
الحيوية، مكونات االجهزة وارتباطها وعناصر االحساس لألزاحة والقوة والضغط ومعدل التدفق ودرجة الحرارة 

  .والجهود الحيوية الكهربية ومكونات السوائل الكيميائية بالجسم، امان المريض
  يط العالج األشعاعيتخط ٥٠٨حيو

، توزيع الجرعات المشعة انظمة الكشف لقياس توزيع شعاع اإللكترون، )فانتوم(اساسيات المواد المكافئة والنماذج 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٣٧٧ الطبية واملنظوماتاهلندسة احليوية قسم 

الجرعة الممتصة اتزان الجزئيات المشحونة، كيرما، اجهزة قياس الجرعة لطاقة الشعاع جرعة التأين، الغرفة خالية 
  .من المواد شبه الموصلة  الهواء غرف اإللكترون األفالم وعناصر قياس الجرعة

  الحاسبات في الطب ٥٠٩حيو
مقدمة لتكنولوجيا الحاسب واستخدامها في المجال الطبي، دراسة ألنظمة الحاسبات الكبيرة والصغيرة والبرامج 
المرتبطة بهم، دراسة التطبيقات الرئيسية للحاسب في الطب بما فيها أنظمة المعلومات بالمستشفيات ومعلومات 

  .والتطوير الطبي تشخيص األمراض وعالج المرضي والتعليم الطبي واألبحاث الحيوية الطبية المعامل
  )١(الهندسة االكلينيكية  ٥١٠حيو

بيئة المستشفى، ومعايير تصميم الجهاز الطبي؛ رموز والمعايير وتنظيم األجهزة الطبية؛ المخططة الصيانة 
الجهاز الطبي تحليل دورة الحياة، مقدمة لمفهوم . ن المنتجات الطبيةالوقائية وٕادارة األصول؛ المعايرة والمسؤولية ع

  .المخاطر وتقييم المخاطر، وتقييم التكنولوجيا الصحية
  )١(معالجة االشارات الحيوية الطبية  ٥١١حيو

الترددية والوجة، االستجابة ، معالجة االشارات التماثلية والرقمية، تصميم المرشحات الرقمية وتنفيذها اتزان المرشح
، االرتباط الذاتي والمرتبط، المرشحات التلقائية، تأثير التمثيل في كلمة رقمية محددة علي المرشح، مرشح كومب

  .التحليل في مجال الزمن والتردد، تطبيقات، معالجة االشارات متعددة المعدل
  )١(معالجة الصور الطبية  ٥١٢حيو

الحدود الرياضية ، المحوالت الخطية، االستجابة البصرية المرشحات الخطيةنماذج الصورة واألنظمة الفيزيائية، 
  .ايضاح الصورة وتحديد حدود االشكال 

  القياسات وااللكترونيات الحيوية٥١٣حيو
اختبار أساليب القياسات عند التنفيذ باستخدام الحاسبات، المفهوم العملي للمكونات بما فيها القياسات وجمع 

  .التنفيذ التجاري بدًء من المتحكمات المنطقية حتي العمليات المتكاملة، ها، أجهزة المشغالت الدقيقةالبيانات وٕارسال
  )١(ديناميكا المنظومات  ٥١٤حيو

دالة االنتقال االستجابة في مجال التردد، االتزان، طرق فضاء ، االستجابة في المجال الزمني، نمذجة األنظمة
  .الحاالت وتصميم التحكم 

  لألجهزة الطبية التحكم في العمليات ٥١٥حيو
تصميم المتحكمات لألنظمة الديناميكية متعددة المتغيرات، تصميم المتحكمات الخطية باستخدام المتسلسالت، 

أساسيات معامل التكبير واداء شكل ، دراسة العمليات المتصلة وطرق التصميم لألنظمة متعددة الدخل والخرج
  .متحكمات جاوسيان وكالمان، النظام طرق التحكم األمثل

  )٢(معالجة اإلشارات الحيوية الطبية ٥١٦حيو
أساسيات معالجة الكالم تحليل الكالم وتحديد البارمترات الخاصة به تحديد الحديث من عدمه والتسوية غير 

 تنفيذ الكالم وأنظمة التعرف عليه نظرية، تحديد المتجه، تحليل المتنبئ الخطي معكوس المرشح، الخطية
  .المويجات، ضغط الكالم واإلشارات المسموعة 
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  )٢(معالجة الصور الطبية  ٥١٧حيو
األشعة المقطعية، ، أشعة أكس، التصوير بالرنين المغناطيسي، جمع الصور الرقمية، معلومات التصوير الرقمي

  .التشخيص بالتصوير الرقمي 
  نظم الخبرة الطبية ٥١٨حيو

، أساليب االستطالع في البيانات، هيكل البيانات الرمزية التحكم المتقدم في الهيكل مقدمة عن تطبيقات الذكاء االصطناعي
  .نظم الخبرة الطبية، التنقيب في البيانات، معالجة اللغة الطبيعية، تمثيل المعرفة واألسباب، تعليم الماكينة، التخطيط

  )١(المعلوماتية الحياتية ٥١٩حيو
والتحليل واسترجاع البيانات الحياتية، مقدمة عن الجينوم واساسيات  التمثيل والتكامل، مقدمة عن التخزين

  .استرجاع البيانات التشابه والتحليل، التسلسالت التنبؤ بالجين، البحث في قواعد البيانات
  )١(منظومة المعلومات بالمستشفيات  ٥٢٠حيو

لتفاعل بين الحاسب واإلنسان، الطب عن جمع البيانات ا، دعم اتخاذ القرار اإلكلينيكي، أنظمة المعلومات الصحية
  .بعد، أنظمة إدارة المعلومات التكويد، التصنيف، السجالت الطبية االلكترونية

  منظومات المشغالت الدقيقة الطبية ٥٢١حيو
تحسين اإلشارات، البرمجة اللحظية، مقدمة عن المشغالت الدقيقة ونظم القطع ، أساليب الدائمة مع الحاسب

العالم الفيزيائي، حزم البرامج المطورة الموائمة مع الوحدات الطرفية من خالل المدخالت المتوازية أو  وارتباطها مع
  .الموائمة مع المحوالت التماثلية الرقمية ، المتسلسة

  منظومات المتحكمات الدقيقة الطبية٥٢٢حيو
الموائمة مع ، تها من خالل المدخالتبيت والوحدات الطرفية وموائم، مقدمة عن تنظيم المكونات والبرامج المنظمة

  .المحوالت التماثلية والرقمية
  تخطيط انظمة الرعاية الصحية ٥٢٣حيو

  .الطرق المختلفة ألنظمة التخطيط، طرق تنظيم واستفادة المعلومات، التحليل والتصميم
  سياسة وأخالقيات الرعاية الصحية ٥٢٤حيو

لدولة السياسات الصحية العقائدية األخالقيات المعتمدة علي السياسات الصحية با، األخالقيات الطبية عامة
  .العقيدة وتأثيرها علي الرعاية الصحية أمن المعلومات وسريتها، العالقة بين المريض وأساليب الصحة العامة 

  مدعمات القرار االكلينيكي ٥٢٥حيو
  .ة األنظمة المختلفة لدعم القرارتمثيل المعلومات الطبية المعتمدة علي الحقيق، تقييم المعلومات اإلدارة

  السجالت األلكترونية للمريض ٥٢٦حيو
العالقة بين السجل الورقي والسجل االلكتروني، جمع ، مفهوم السجل االلكتروني، أساسيات سجالت المريض

  . التقارير، استرجاع المعلومات، البيانات
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٣٧٩ الطبية واملنظوماتاهلندسة احليوية قسم 

  اإلحصاء الحيوي ٥٢٧حيو
، المحاوالت اإلكلينيكية، تصميم البحث الطبي، االختبارات التشخيصية، مقدمة للنماذج اإلحصائية الخطية

  . SPSSاإلحصاء الصحى وبرامج ، االرتباط
  )١(منظومة إدارة المستشفيات  ٥٢٨حيو

  .أنظمة اإلدارة بالمستشفيات، التكويد االصطالحات، المعايير، إدارة المصادر البشرية، إدارة المصادر، إدارة المشروع
  لتصميم األجهزة الطبية  ضمان الجودة ٥٢٩حيو

  .إدارة الجودة، إدارة الجودة في الرعاة الصحية التحكم فى إداة الجودة، أساسيات ضمان الجودة
  الطب عن بعد ٥٣٠حيو

  .تطبيقات، اختيار المدى الترددى، التكويد، أساليب ضغط البيانات، أساليب الحفظ، أسلوب الدايكوم، أساليب تمثيل البيانات
  التسويق وٕادارة المشروعات الطبية ٥٣١حيو

  .  تحليل، تخطيط الرعاية الصحية، العالقة بين اإلدارة والمستهلك، مقدمة عن التسويق
  )١(الليزر الطبي  ٥٣٢حيو

خصائص التشتت والحيود ، مقدمة الساسيات الضوء والموجات والفوتونات وتفاعلها مع المادة، اساسيات الليزر
  .تطبيقات الليزر في العالج والتشخيص ، الليزر واالنعكاس الشعة

  )١(موضوعات متقدمة في الهندسة الحيوية الطبية:٥٣٣حيو
  .هذا المقرر محتوياته تتغير حسب توافر االساتذة المحاضرين

  )١(موضوعات متقدمة في هندسة المنظومات ٥٣٤حيو
  .هذا المقرر محتوياته تتغير حسب توافر االساتذة المحاضرين

  إتخاذ القرار الطبيالذكاء االصطناعي في  ٣٥٥حيو
مقدمه في نظرية القررات الذكاء اإلصطناعى، البحث، المسببات الغير مؤكدة، التصنيف وتعليم الماكينة، جمع 

  .وتمثيل الخبرة اإلكلينيكية فى الحاسب، امثلة 
  ضغط البيانات الطبية ٥٣٦حيو

، انتروبى المعلومات، طرق التقطيع) صوت والصورة والفيديوالكالم وال(خصائص مصادر المعلومات التماثلية 
  .طرق تكويد الموجات ، أدوات التكوين األولية طرق الضغط بدون فقد، الضغط مع فقد ومقاييس التشوش

  تشفير البيانات الطبية ٥٣٧حيو
، الحاسبات ذات الثقةنظم ، قواعد وسياسات وأخالقيات تأمين المعلومات، علم أسرار التكويد، مقدمة عن التشفير

  .حاسبات الطب الشرعى، تشفير المعلومات، البيانات الحيوية
  الشبكات العصبية ٥٣٨حيو

تشريح األعصاب واألداء ، نماذج التمثيل الداخلى، النماذج المشاركة، مقدمة عن أساسيات الحسابات العصبية
  .الرؤية والكالم والتحكم في اإلنسان اآلليتطبيقات في مجال ، الخطأ المرتد التعليم المتتالي، الوظيفي بها
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  أمان وأمن المستشفيات ٥٣٩حيو
، سياسات التأمين وقواعد التعرف المختلفة عن المسئولين، سرية بيانات المريض، مقدمة عن السرية والشرعية

  .التعرف على حقوق وواجبات المريض 
  )١(التصوير الطبى  ٥٤٠حيو

الموجات فوق ، أساسيات تشغيل أجهزة التصوير الطبي مثل أشعة إكس، الطبياألساسيات الفيزيائية للتصوير 
  .الطب النووى ، الرنين المغناطيسى، الصوتية

  الموجات فوق الصوتية فى الطب ٥٤١حيو
خصائص مادة البيزو ومواصفات الموجات فوق صوتية وسرعتها ، أساسيات طاقة الصوت الفيزيائية وخواصها

  .أساليب عرض البيانات وأجهزة الدوبلر ، أجهزة السونار، لهاوانتشارها والمقاومة 
  المنطق الغيمى والعمليات الحيوية ٥٤٢حيو

المنطق الغيمى وتطبيقه فى األنظمة الذكية وأنظمة التحكم ، خواص األنظمة الغيمية، مقدمة عن الفئات الغيمية
 .  التطبيقات الطبية باستخدام المنطق الغيمى، واألنظمة الغيمية التلقائية

 (1)مشروع  ٥٩٨ حيو

 ساعات معتمدة 4إجباري علي طلبة الدبلومة المهنية 

 (2)مشروع  ٥٩٨ حيو

 ساعات معتمدة ٦إجباري علي طلبة الدبلومة المهنية 

 

  محتويات مقررات درجات الماجستير 
  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 

 المتخفية، الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات  ) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية الكتابة،  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب

كتابة  )د(أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح الرئيسية طرقتحديد الفكرة : الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(
عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، حسن اختيار : الجمل الفعالة

 :متنوعة موضوعات )و(،  ي، أساليب تلخيص المادة العلم الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(الكلمات، 
: والتخطيط للكتابة اإلعداد) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة

 المقاالت، المشروعات: على أمثلة من المقاالت العلمية عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،

 .العلمية والرسائل البحثية،
  طرق عددية في الهندسة الحيوية الطبية ٦٠١حيو  ) ب(

مقدمة ؛حساب العدديةبرامج ال باستخدام حزموذلك تطبيق تقنيات التحليل العددي في حل المشاكل الطبية الحيوية 
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 االستيفاء واالستقراءمثل حلول المعادالت الجبرية الخطية، المستخدمة في التحليل العددي إلى األدوات والتقنيات 
غير  لمعادالتلالعددية الحلول  ، وتوليد رقم عشوائي،للكميات والمتغيرات ، التمايز والتكامل العدديللبيانات الطبية

حلول ت لتطبيقا معل المعادالت التفاضلية الجزئية، الهندسة الحاسوبية، لو ، حالطبية ، نمذجة البياناتالخطية
 .الحيويةمشاكل الهندسة الطبية 

  )٣(معالجة اإلشارات الحيوية الطبية  ٦٠٢حيو
محول ، محول فورير المتقطع والخوارزم السريع لمحول فورير، التصميم المتقدم للمرشحات الرقمية وكيفية تطبيقها

المويجات ومقارنة يبته وبين فوريير، المرشحات التلقائية، العملية العكسية للترشيح، مرشح فينر، خفض 
  .ومعالجة االشارات الغير مستقرة  الضوضاء

  )٢(المعلوماتية الحيوية  ٦٠٣حيو
أساسيات تحليل التساسالت البيولوجية  ووصف تفصيلي .مراجعة لمبادئ البيولوجبا الجزيئية و معالجة الجنيوم

دمة في استعراض حزم البرامج المستخ. للخورزامات و دراستها من حيث االستخدام وكيفية العمل وكفاءة التشغيل
  .الحاسابات البيولوجية واستعراض قواعد البيانات البيولوجية و طرق البحث فيها

  الذكاء االصطناعي في النظم الطبية ٦٠٤حيو
مقدمة لنظرية القرار، الذكاء االصطناعي طرق البحث وعدم التأكد والمسببات، التصنيف وتعليم اآللة، جمع 

  .تخدام الذكاء االصطناعي في طرق التشخيص الطبيةوتمثيل المسببات االكلينيكية، امثلة باس
  )٢(تحليل والتعرف علي االنماط  ٦٠٥حيو

مدلوال الحسابات العصبية والطرق الحديثة لتداخل البيانات اختصار السمات والنقل الخطي والغير خطي، نظرية 
  .التجمع، تطبيقات علي الصور الطبية وتصنيفها وتجزئتها 

  لصوتية واالجهزة الحيويةالموجات فوق ا ٦٠٦حيو
اساسيات طاقة الصوت وخصائصه، تأثير البيزو، خصائص الموجات فوق صوتية وانتشارها، الممانعة الصوتية 

  .اجهزة السونات، مجدالت الموجات فوق الصوتية ودرجات التباين وطرق العرض، اجهزة الدوبلر
  )٢(مبادئ الهندسة االكلينكية  ٦٠٧حيو 

في إدارة المخاطر، ونظم دعم القرار إلدارة الجهاز الطبي؛ الرعاية الصحية العجاف؛ نشر  المفاهيم المتقدمة
وظيفة الجودة وتطبيقاتها في إدارة الجهاز الطبي؛ موضوعات متقدمة في تقييم التكنولوجيا الصحية؛ تفاعل معدات 

  .مخبرية؛ هندسة العوامل البشرية في مستشفى
  الميكانيكا الحيوية:٦٠٨حيو
دراسة . المشاكل البينية، تحليل قوى رد فعل المفاصل: يق الميكانيكا األستاتيكية على الجهاز العضلي الحركىتطب

  .تصميم األطراف والمفاصل الصناعية، فى جسم اإلنسانالبيولوجية خواص المواد ، حركة اإلنسان
  النمذجة العشوائية ٦٠٩حيو

العشوائية، اداوت واالساليب الرياضية الرقمية لمحاكاة وتحليل هذه مقدمة الساليب نمذجة ديناميكية النظم 
  .االنظمة، دور المحاكاة والنمذجة في التحليل لالنظمة العشوائية الكبيرة، قوائم االنتظار، تقييم الطرق المتبعة
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  )١(هندسة المنظومات  ٦١٠حيو
لتحكم، وضع االقطاب وتصميم التغذية العكسية سبل دراسة الطرق الخطية، النظم المستمرة والمتقطعة وتقريبها سبل ا

  .القياس، تقييم االتزان بواسطة ليبانوف وتطبيقها في النظم الخطية، اساليب العروة وتصميم سبل الحكم الديناميكية 
  االلكترونيات الحيوية الطبية  ٦١١حيو

وابحث الهندسة الطبية، المكونات الصلبة تصميم وتطوير االجهزة الحيوية الطبية بهدف القياسات االكلينيكية 
  .وحزم البرامج وسبل تصميمها لتكوين جهاز متكامل االداء، المعايير الدولية وسبل االمان وتقييم الكفاءة 

  الطبية ألجهزةمحوالت الطاقة ل ٦١٢حيو
يات اساس، نظرية واسس عناصر االحساس الحيوية من حيث التصميم والتطبيق في الطب وعلم االحياء

مدي التردد قياسات معدل تدفق الدم، جسم الدم قياس ، وخصائص محوالت الطاقة من حيث الديناميكية، الخطية
درجة الحرارة، قياس انقباض العضالت قياس الجهد الحيوي، عناصر األحساس، االشعاعية والضوئية، عناصر 

 .الضوئية االحساس االلكتروميكانيكية، عناصر قياس األكسجين عناصر األلياف 

  )١(طرق متقدمة في معالجة الصور الطبية  ٦١٣حيو
الخورزامات الخطية والغير خطية واساليب االنتشار، االساليب الرياضية ، مفهوم معالجة الصور باسلوب متقدم

  ).المرشحات ( للصور ذات المستويين والصور متعدد الدرجات، تمثل الصور وتقسيم 
  األشعة المقطعية ٦١٤حيو

موضوعات وتطبيقات متقدمة تشمل النظرية الرياضية لمشكلة التصوير المقطعي، تحويل الرادون، مشكلة شعاع 
  .التصوير المقطعي المتوازي والمروحة والمخروطي وأساليب أخذ العينات أثناء التصوير المقطعي

  اجهزة التحاليل المعملية الطبية: ٦١٥حيو
الغازات، تركيز االيونات، العناصر المتواجدة بالدم، درجة الحموضة، القاعدة قياسات كيميائية الدم من حيث تركيز 
معدل تدفق عداد الذائبة ومعدل تدفقها خالل األغشية الخلوية القياسات : التشبع الزائدة، قياسات االنتقالية الدقيقة
  .كفاءة القياسات، كوالت التجاربقواعد األمان برتو ، الخبرة اإلكلينيكية، داخل أنابيب االختبار وفي الواقع الحي

  نظم معلومات ادارة المستشفيات ٦١٦حيو
مقدمة إلدارة المشروعات وتخطيطها، كفاءة اإلدارة لحساب الزمن والتكلفة، تحليل المخاطرة، تحليل المسار الحرج، تقييم 

  .قيادة مهارات اإلدارة واالتصالمصادر المصادر المتاحة وميزانيتها، فريق العمل بالمشروع وسبل التحكم بالمشروع، ال
  التحكم في العمليات وتطبيقها في النظم الحيوية الطبية ٦١٧حيو

تصميم نظم التحكم الحديثة القابلة للتطبيق باستخدام الحاسبات الرقمية، تطوير أجهزة التحكم باألساليب المستمرة 
المشاهد النظم المتقطعة، تحليل االتزان، سبل والمتقطعة، التعرف علي بارمترات النموذج، التصميمات المستمرة، 

  .التحكم والمشاهد، تصميم سبل التحكم في النظم الالحظية
  المنظومات الالخطية ٦١٨حيو 

الوصف العام للحالة الخاصة بالمنظومات الالخطية أساليب التبسيط إلي المنظومات الخطية، االتزان واستخدام 
  .الخطية، التحكم بأكثر من أداء ليبانوف، القيود علي المنظومات 
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  الحيويواإلحصاء النظم العشوائية  ٦١٩حيو
تصميم التجربة، استخدام العمل اختبار االجهزة وتقييم االداء، تصميم ، الطرق التجريبية في مجال الحيوية الطبية

في المجال الحيوي أسلوب التحليل االحصائي وتفسير البيانات وتطبيقات درجات الحساسية بالطرق االحصائية 
  .استنباط اساليب التوزيع وترشيح القياسات التنبؤ وتصحيح القياسات السابقة، الطبي العمليات العشوائية

  )٢(الليزر الطبي ٦٢٠حيو
مقدمة عامة، فيزياء الليزر، تفاعل مع االنسجة، اآلمان في الليزر، الليزر المولد للموجات التصادمية، التشخيص 

  .ديناميكية الفوتونات، تطبيقات الليزر في العالجبالحقن العالج ب
  بناء الصور الطبية ٦٢١حيو

النظم الخطية ومحوالت فوريير في األربعاء الثنائية والثالثية اساسيات معالجة الصور، نظرية وخورزامات بناء 
  .الصور من المساقط

  اآلنسان اآللي في التطبيقات الطبية ٦٢٢حيو
  .والديناميكية لألطراف، سرعة االنتشار وجاكوبيان التحكم الخطي والالحظي لألطراف، تطبيقات قواعد الكينامتيكا 

  الفسيولوجيا البشرية الكمية ٦٢٣حيو
  .مقدمة للتحليل الكمية في النظم الفسيولوجية واالحياء، امثلة االنظمة الكهربائية والميكانيكية والحرارية والكيميائية باالحياء 

  )3( هزة الحيوية الطبيةاالج ٦٢٤حيو 
االساليب الحديثة في االجهزة المستخدمة في الطب واالحياء فئات االجهزة الثالثة الرئيسية وااللكترونيات الحيوية 
الميكروسكوب الضوئي، التصوير الطبي، نظرية عمل وتشغيل وتحليل امثلة من االجهزة المستخدمة حاليا في االبحاث 

  .التحكم وآليات ضبط التباين، اجهزة االكتشاف وطرق معالجة االشارات وتقدير الخطأ الطبية وعلم االحياء طرق
 (2)موضوعات متقدمة في الهندسة الحيوية الطبية  ٦٢٥حيو 

  .هذا المقرر ليس له محتوي ثابت ولكن محتوياته تعتمد علي االستاذ الدكتور القائم باختيار الموضوع وتدريسه
    (2)هندسة المنظومات موضوعات متقدمة في ٦٢٦حيو

  . هذا المقرر ليس له محتوي ثابت ولكن محتوياته تعتمد علي االستاذ الدكتور القائم باختيار الموضوع وتدريسه
  تعليم اآللة ٦٢٧حيو

  ،القرارت إتخاذ شجرة باستخدام التعلمد، المحد التعلم إلى ىالكل التعلم ،هيماالمف تعلم، اآللة تعليم في مقدمة 
 م،التعلى ف الجينية الخوارزمية ،التعلم ىف االفتراضية النظرية ،الفرضيات تقييم ،االصطناعية العصبية الشبكات
  . التعلم ىف المساعدة المتجهات استخدام

  (1)ضغط البيانات الحيوية الطبية  ٦٢٨حيو
 ,Huffman,Golomb, Rice: اإلسترجاعى، طرق ترميزالتشتت، والترميز : مختصر عن نظرية المعلومات 

Tunstall, Airthmetic, LZ, PPM, BW طرق ضغط الصور بغير فاقد يكى،مديناف الو وضغط مرك :
CALIC, JPEGمتعددة الدقة والفاكس، ـ ،JBEG,MRC T44  تطبيقات تشمل سالسل الحمض النووى

  .والصور الطبية
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  (2)ضغط البيانات الحيوية الطبية  ٦٢٩حيو
، تعديل دلتا، ترميز الخطاب، DPCMنظرية المعلومات للترميز الفقدانى، التكميم القياسى، التكميم التجميعى،  

التركيب، التحليل بالتركيب، /التحويل، الحزمة الجزئية، المويجات، ترميز السمعيات، التحليل: طرق أخرى للترميز
  .تطبيقات تشمل الصور الطبية

 )١(ندسة الطبية الحيوية األْمَثلة في اله ٦٣٠ حيو

البرمجة الالخطّية ، البرمجة الالخطّية غير الُمَقيدة، البرمَجة الخطّية، أساليب األْمثَلة التقليدية، مقدمة إلى األْمَثلة
تخطيط العالج ، اكتشاف سرطان الثدي، مثَل التبرِع باألعضاء(تطبيقات األْمثَلة في الهندسة الطبية الحيوية ، الُمَقيدة

 ).تصنيف األمراض و التنبؤ بها، التنبؤ بالَصرع،  تحليل الجينات، ُمَحاذاة و تَقِسيم الصور الطبية، شعاعياإل

 )١(الخوارزميات في الهندسة الطبية الحيوية ٦٣١ حيو

، هياكل بيانات أساسية، مسائل البحث والفرز، عالقات المعاودة، نمو الدوال، مقدمة إلى الخوارزميات
تطبيقات الخوارزميات ، خوارزميات الشبكات ، الخوارزميات الَنِهَمة، البرمجة الديناميكية، فرِّْق َتُسْد خوارزميات 

 .في الهندسة الطبية الحيوية

 توصيف االنسجة بالموجات فوق الصوتية  ٦٣٢ حيو

بالموجات مقدمة في التصوير بالموجات فوق الصوتية، والتصوير الضوئي،و تقنيات لقياس خصائص  االنسجة 
على (،و تقنيات لقياس تكوين األنسجة ) على سبيل المثال، السرعة، ومعامل الفقد فى الموجة(فوق الصوتية 

، تقنيات لقياس الخصائص ) سبيل المثال،قياس مدى التشتت فى الموجات فوق الصوتية،والثأثير الحرارى
 )االجهاد ،و موجة القص على سبيل المثال، مدى المرونة ومعامالت(الميكانيكية لألنسجة 

 (2)متقدمة في معالجة الصور الطبية  طرق ٦٣٣حيو

 واألساليب المستخدمة في علم معالجة الصورالمتقدمة نظرة شاملة على التقنيات الرياضية لمقرر ا اوفر هذي
  .المشاكل العكسية في معالجة الصور، وتحليل الصور العشوائية: يحتوي على موضوعين رئيسيين و.الطبية
  هندسة التأهيل ٦٣٤حيو 

تصميم أجهزة . تحليل المشية، وأنظمة القياس الحركية والحركية: إعادة تأهيل الجهاز العضلي الهيكليهندسة 
إلعادة  هيل، التحفيز الكهربائي الوظيفيالروبوتية إلعادة التألتقويم العظام واألطراف الصناعية، وتصميم األجهزة 

  .وسيتم استعراض البحوث الحالية ومناقشتها. التأهيل،
  التطبيقاتالحيويةالطبيةألنظمةالميكروميكانيكاالكهربية٦٣٥حيو
. الطبية الحيويةتطبيقاتها و ) MEMS(م المواضيع الرئيسية في النظم الدقيقة الميكانيكية والكهربائية يتقديتم س

متناهية أجهزة االستشعار ومحوالت الطاقة  التركيز عليسيتم . وسيتم استعراض خلفية في علم األحياء والكيمياء
  .اص على التطبيقات الطبية الحيويةمع التركيز بشكل خالصغر 
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  الرنين المغناطيسي في الطب ٦٣٦حيو
، الحالةالتصوير ثابت : تشملو  بالرنين المغناطيسيالطبي التصوير  فيمتعمقة و متقدمة يشمل موضوعات 

وظيفي ،تصوير القلب واألوعية الدموية،ومحاكاة إشارة ال تصويروال، التدفق ، تصويرزيادة التباينوآليات 
  .المجالوالتصوير الموازي والتصوير عاليالتصوير بالرنين المغناطيسي، 

  المخ مع الحاسوب ربط٦٣٧حيو
 BCI، ومشاكل BCIإشارات ات المستخدمة فيتحليل معالجوال الحاسوب واألجهزةب خلمافي علم ربط مقدمة 

مواضيع باالضافة إلي  BCI، وما إلى ذلك، معايير التقييم لبحوث P300علي  النموذجية مثل النظم القائمة
  .متقدمة وتطبيقات

  الجينية االشارات معالجة٦٣٨ حيو
لمشاكل في مجال الجينوم مثل تمثيل وتحليل الحمض النووي و متواليات لحالشارةمعالجة اإلتطبيق نهج وتقنيات 

النسق ، والنمذجة؛ وتجهيز بيانات biclusteringالحيوية ، وتصنيفالمجموعاتيةالجينالبروتين ؛ اختيار الميزة
  .موضوعات وتطبيقات ذات صلةمع ؛ متناهي الصغر

  الحاسوب باستخدام الدواء تصميم ٦٣٩حيو
 الدواءتصميم ، نظرية أدوية جديدة، عملية اكتشاف  اتلقاحاالدوية والتطبيق أساليب الكمبيوتر في تصميم 

، المعلوماتية الحيوية لجزيئات توصيل الدواء لالعضاء الختلفة في جسم المريضأجهزة الكمبيوتر،نظم باستخدام 
 .وقواعد البيانات، والتطبيقات والموضوعات ذات الصلة دواءال

  الطبية الحيوية الهندسة في المتوازية المعالجة ٦٤٠يوح
 ،مقدمة إلى البرمجة المتوازية: تطبيق منصات المعالجة المتوازية الجديدة في حل مشاكل الهندسة الطبية الحيوية

وحدات معالجة الرسومات؛تطوير خوارزميات متوازية للتطبيقات و منصة المعالجة مثل المعالجات متعددة النواة 
سيليكون في علم الجينوم والبروتيوميات؛ الأساليب مثل إعادة بناء الصورة، والتصور،الطبية الحيوية المختلفة 

  .ذات الصلة المواضيع المتقدمة والتطبيقات
  نمذجة ومحاكاة النظم الفسيولوجية ٦٤١حيو

النماذج ذات البارمترات المجمعة والموزعة للعمليات الكهربية والميكانيكية ، نظم الفسيولوجيةالنمذجة الرياضية لل
استراتجية النمذجة وتصرف النموذج المقترح لحل ، والكيميائية والتي يمكن تطبيقها علي االنسجة وانظمة األعضاء

دى مثل األجزاء المحدودة و الفروق طرق التحليل العد. المشاكل الفسيولوجية ونقلها الي المشاكل الهندسية
  .المحدودة و مختلف التطبيقات فى العلوم الحيوية و الطبية

  التشخيص بمساعدة الحاسوب ٦٤٢حيو
التشخيص الطبي المبني على أدلة، كيفية تقييم األداء التشخيصي، تعريف بنظم التشخيص الطبي بمساعدة 

التصنيف، المعالجة األولية لصور األشعة الرقمية، مكونات الحاسوب و أمثلة لها، أنظمة الكشف و أنظمة 
استنباط الخصائص من صور األشعة، اختيار الخصائص المناسبة أنظمة التشخيص بمساعدة الحاسوب،
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للتشخيص، تصنيف الخصائص و تدريب النظام و اختباره، تقييم فعالية نظام التشخيص بمساعدة الحاسوب و 
 .مثل الكشف المبكرعن سرطان الثدي و الكشف المبكرعن سرطان الرئةدراسة تقلباته، تطبيقات 

  تحليل البيانات كبيرة الحجم في الهندسة الحيوية الطبية ٦٤٣حيو 
المقرر  ويركز. يغطي هذا المقرر التقنيات األساسية واألدوات الالزمة لعلوم البيانات وتحليل البيانات كبيرة الحجم

. الصحية نيات تنطبق على أي بيئة تكنولوجيا و صناعة خاصة في مجال الرعايةعلى المفاهيم والمبادئ و تق
 .أنه يضع األساس لعلماء البيانات الطبية الحيوية

  الحوسبة السحابية في الهندسة الحيوية الطبية ٦٤٤حيو 
 االعتبارات، البنية التحتية للحوسبة السحابية، يغطي هذا المقرر تدشين الحوسبة السحابية ونماذج الخدمة 

 يوفر المقرر أساسيات التكنولوجيا. الرئيسية في النقل إلى الحوسبة السحابية و ذلك لتطبيقات التطبيب عن بعد
 و ذلك للمساعدة على. الالزمة في جميع المجاالت مثل الخادم والتخزين والشبكات والتطبيقات وقواعد البيانات

 .ة والسحابيةتطوير فهم قوية من تقنيات الحوسبة االفتراضي

  نظم وٕادارة تخزين البيانات الحيوية الطبية ٦٤٥حيو 
يشمل المقرر مجموعة واسعة من المفاهيم والمبادئ بما فيها نظم التخزين و شبكات التخزين والتصور واستمرارية 

عرفية في الم المقرر يمأل الفجوة. األعمال و أمن وٕادارة التخزين و ذلك ألنظمة السجالت الصحية اإللكترونية
التحتية للنسخ  يغطي هذا المقرر أيضًا البنية. فهم مكونات متنوعة للبنية التحتية الحديثة لتخزين المعلومات

 واالسترداد االحتياطي واالسترداد و مفاهيم وتكنولوجيات المستخدمة في بيئات النسخ االحتياطي

  الحيوية الطبية الرؤية ٦٤٦حيو 
. لبيانات الطبية الحيويةلتفسير التحليل و الاالستحواذ و يشمل المقرر مجموعة واسعة من المفاهيم والمبادئ بما فيها 

مجاالت التطبيق . والمشاهدةلتصور لتقنيات المتقدمة ال. استكشاف حجم البيانات الطبية. ماحجورؤية اال تصور
  .ودراسات الحالة

  رسالة الماجستير ٦٩٩حيو
  طلبة الماجستير في العلوم الهندسية علي اجباري

  
  محتويات المقررات الخاصة بدرجة دكتوراه الفلسفة 

  نمذجة ومحاكاة النظم الحيوية الطبية ٧٠١حيو
مقدمة عن الطرق الحديثة المستخدمة في تصميم وتنفيذ النماذج العشوائية للمعلوماتية الحياتية والجينوم وتطبيقات 

تطبيقات النماذج العشوائية و اساسيات المحاكاة و  .معلوم الحياه وتحليل التساسالتأخري في اساليب الحساب 
طرق التحليل العددى مثل األجزاء المحدودة والفروق المحدودة ومختلف  .مختلفة في مجال الهندسة الطبية
  .التطبيقات فى العلوم الحيوية و الطبية
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٣٨٧ الطبية واملنظوماتاهلندسة احليوية قسم 

  التحكم االمثل للعمليات الحيوية الطبية ٧٠٢حيو
االسلوب الدوري ، قدمة للنظم الالحظية، االتزان، طريقة التبسيط الخطية، طريقة ليبانوف، نظرية بذكسون، بيون كيرم

  .لتقريبية الرقمية لتحليل التفريعالعشوائيات، أساس ليبانوف تكون المتسلسالت الزمنية التفريع واالتزان، الطرق ا
  الطبيةالتحكم الالخطي في العمليات الحيوية : ٧٠٣حيو

التصميم ويحتوي علي تشبع اآلليات وحساب التحكم المغذي لألمام نظام التحكم المنزلق، التحكم التلقائي ويتم 
  ].CAD[تطبيق ذلك باستخدام وسائل التصميم بالحاسب 

  نظم دعم القرار االكلينيكية ٧٠٤حيو
في الممارسة الحديثة في  CDSS؛ قيمة CDSSإلكلينيكيلل سياق االة؛ إلكلينيكيتاريخ وتطور نظم دعم القرارات 

؛ استقبال التشغيل CDSS؛ تصميم والتحقق من صحة أساليب CDSSالطب؛ معايير الرعاية الصحية المتعلقة 
 ة؛ أمثلةقانونية وتجاربو  ضايا أخالقيةق:  CDSS؛ السياسات التي تؤثر على عمليات نشر ) ROC(المميزة 

 .القائمة CDSSال

  لمتقدمة لإلشارات الحيوية الطبيةالمعالجة ا ٧٠٥حيو
التشغيل التلقائي لألشارات بناء الخوارزمات مرشح كالمن ومشتقاته وخوارزمات االتزان، العمليات العشوائية 

  .وحساب االطباق ذات الدرجة العالية
  االلكترونيات الحيوية الطبية المتقدمة ٧٠٦حيو

المكونات االلكترونية لألجهزة في النظم من أجل جمع البيانات الطبية وتشغيلها، مصادر االمان بتكنولوجيا 
  . االلكترونيات التحويل لالشارات التماثلية الي الرقمية، مكونات تشغيل االشارات الرقمية وتطبيقاتها 

  موضوعات متقدمة في الميكانيكا الحيوية ٧٠٧حيو
ة من حيث البناء وحتي االنسجة الرخوة، القياسات تحت تأثير التحميل من حيث االجهزة وعينات ميكانيكية االنسج

  االنسجة ومعالجتها وحفظها، خواصها من حيث االستطالة، نماذج العناصر المحددة 
  علم الطب الرياضي البشري ٧٠٨حيو

ناصر المحركة والتأهيل باستخدام الحاسب اجهزة التحليل ونماذج حركة االنسان التطبيقات االكلينيكية تشخيص الع
  .االطراف الصناعية، اساليب محاكاة االنسان النماذج الحيوية الطبية، تفاعل االنسان مع اآللة 

  نظم التحكم الرقمية ٧٠٩حيو
مقدمة لنظرية التحكم الخطية، الطرق الكالسكية للتحكم وتحليل وتصميم نظم التحكم الرقمية، تصميم المتحكمات 

  .ليل وتنفيذ المتحكمات، امثلة حيوية طبية كهربية ميكانيكية وحرارية وكيميائية تح
  في علم االحياء والطب  المتقدمة الفيزياء ٧١٠حيو

دراسة موضوعات متقدمة وحديثة في الفيزياء و تطبيقاتها في الطب و علم األحياء مثل الفيزياء االحصائية، 
  . جة الحية، فيزياء العالج االشعاعي، و تطبيقاتهافيزياء الكم، تفاعل االشعاع مع األنس

  التطبيقية الحياتية المعلوماتية ٧١١حيو
؛ النسق متناهي الصغرعلى دراسة المشاكل المعلوماتية الحيوية وتشمل قياس التعبير الجيني باستخدام  مقررركز الي



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٨٨  اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

؛ الممرات تحليل الحمض النووي، تسلسلبيانات الشبكات التفاعل الجيني؛ تحليل بتحليل بيانات التعبير الجيني والتنبؤ 
  .ومواردها على االنترنت ، وكذلك النمذجة والتحليل هاالبيولوجية بما في ذلك تمثيل

  الطبية الحيوية الصور تحليل في موجهة دراسات ٧١٢حيو
أحدث الل مناقشة تحليل الصور الطبية الحيوية للطالب من خبيتم عرض عدد من المشاكل المتصلة ا المقرر في هذ

 .بدقة، وتنفيذ الطرق، وتقديم نتائجها بحاثاألهذه قراءة  يطلب من الطالبحيث  العلميةاألبحاث 

  القياسات الحيوية الكهربية المتقدمة ٧١٣ حيو
مراجعة للمفاهيم النظرية والتجريبية لقياس ظاهرة كهربية بالخاليا الحية واالنسجة، االغشية المشتسارة وتوليد جهد 

  .االداء تحليل الدايبول المكافيء ومجاالت الوصوالت الحجمية والقياسات الحيوية الكهربية 
  المتابعة الفسيولوجية واختبارها ٧١٤حيو

اجهزة القياس، نظم الحاسبات متطلبات التشغيل لألشارات الفسيولوجية االكلينيكية، تشغيل االشارات وتفسير 
 .وحجمه مكوناتها قياسات التنفس وتدفق الدم 

 )2(األْمَثلة في الهندسة الطبية الحيوية  ٧١٥ حيو

البرمَجة ، البرمَجة الهندسية، البرمَجة الديناميكية، مثَل البرمَجة الهندسية(موضوعات ُمتقدمة في األْمَثلة 
، باألعضاءمثَل التبرِع (تطبيقات متقدمة لألْمَثلة في الهندسة الطبية الحيوية ، ) البرمَجة العشوائية، الصحيحة

التنبؤ ،  تحليل الجينات، ُمَحاذاة و َتقِسيم الصور الطبية، تخطيط العالج اإلشعاعي، اكتشاف سرطان الثدي
 ).تصنيف األمراض و التنبؤ بها، بالَصرع

 )2(الخوارزميات في الهندسة الطبية الحيوية  ٧١٦حيو

، ) خوارزميات التقريب، الخوارزميات العشوائية، مثَل الخوارزميات الهندسية(موضوعات ُمتقدمة في الخوارزميات 
 .تطبيقات متقدمة للخوارزميات في الهندسة الطبية الحيوية

  االنسان اآللي في الطب ٧١٧ حيو
مقدمة لديناميكية التحكم التحكم في االنسان اآللي، رؤية االنسان اآللي، االساس، البرمجة، عالقات القوة 

  .لقوة، السرعة، تطبيقات لغات برمجة االنسان اآللي وديناميكية التحكم في الوضع، ا
 (3)في الهندسة الحيوية الطبية  ةمتقدمموضوعات  ٧١٨ حيو

  .محتويات هذا المقرر تعتمد علي االساتذة الزائرين المحاضرين 
    (3)في هندسة المنظومات موضوعات متقدمة ٧١٩ حيو

 .المحاضرينمحتويات هذا المقرر تعتمد علي االساتذة الزائرين 

 الهندسة الحيوية الطبية دراسات موجهة في ٧٢٠حيو 

إنهاء مع  الهندسة الطبية الحيوية حد مواضيعمتابعة دراسة متعمقة مستقلة ألبالطالب يقوم سوف ا المقرر في هذ
  .واحد أو أكثر من المشاريع تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس
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٣٨٩ الطبية واملنظوماتاهلندسة احليوية قسم 

 هندسة المنظومات دراسات موجهة في ٧٢١حيو 

إنهاء واحد المنظومات مع هندسة  حد مواضيعمتابعة دراسة متعمقة مستقلة ألبالطالب يقوم سوف ا المقرر في هذ
 .أو أكثر من المشاريع تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس

  موضوعات متقدمة في معالجة االشارات الجينية ٧٢٢ حيو
موضوعات تطبيق نهج وتقنيات معالجة اإلشارة  لحل المشاكل في  دراسة أبحاث علمية متقدمة و حديثة في

مجال الجينوم مثل تمثيل وتحليل الحمض النووي و متواليات البروتين ؛ اختيار الميزة الجينية، وتصنيف 
، والنمذجة؛ وتجهيز بيانات النسق متناهي الصغر؛ مع موضوعات وتطبيقات biclustering المجموعات الحيوية

  .ذات صلة

  موضوعات متقدمة في تصميم الدواء باستخدام الحاسوب٧٢٣حيو 
دراسة أبحاث علمية متقدمة و حديثة في موضوعات تطبيق أساليب الكمبيوتر في تصميم االدوية واللقاحات ، عملية 

في  اكتشاف أدوية جديدة، نظرية تصميم الدواء باستخدام أجهزة الكمبيوتر، نظم توصيل الدواء لالعضاء الختلفة
  .جسم المريض، المعلوماتية الحيوية لجزيئات الدواء وقواعد البيانات، والتطبيقات والموضوعات ذات الصلة

  موضوعات متقدمة في األشعة المقطعية ٧٢٤حيو 
دراسة أبحاث علمية متقدمة و حديثة في موضوعات األشعة المقطعية وتطبيقاتها و تشمل النظرية الرياضية 

المقطعي، تحويل الرادون، مشكلة شعاع التصوير المقطعي المتوازي والمروحة والمخروطي لمشكلة التصوير 
  .وأساليب أخذ العينات أثناء التصوير المقطعي

  موضوعات متقدمة في التصوير بالرنين المغناطيسي٧٢٥حيو 
لطيفي وتطبيقاتها و دراسة أبحاث علمية متقدمة و حديثة في موضوعات التصوير بالرنين المغناطيسي و التحليل ا

تشمل النظرية الرياضية لمشكلة التصوير ، تصوير االنتشار و التصوير الوظيفي، التصوير المقطعي وأساليب 
  .أخذ العينات أثناء التصوير المقطعي و تصوير االرتباط العضوي و غيرها

  موضوعات متقدمة في التشخيص بمساعدة الحاسوب ٧٢٦حيو 

ة و حديثة في موضوعات التشخيص بمساعدة الحاسوب  مثل التشخيص الطبي المبني دراسة أبحاث علمية متقدم
على أدلة، كيفية تقييم األداء التشخيصي، تعريف بنظم التشخيص الطبي بمساعدة الحاسوب و أمثلة لها، أنظمة 

عدة الكشف و أنظمة التصنيف، المعالجة األولية لصور األشعة الرقمية، مكونات أنظمة التشخيص بمسا
استنباط الخصائص من صور األشعة، اختيار الخصائص المناسبة للتشخيص، تصنيف  الحاسوب،

الخصائص و تدريب النظام و اختباره، تقييم فعالية نظام التشخيص بمساعدة الحاسوب و دراسة تقلباته، تطبيقات 
  .عن سرطان الثدي و الكشف المبكرعن سرطان الرئة مثل الكشف المبكر
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٣٩٠  اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

  موضوعات متقدمة في ربط الحاسوب مع المخ ٧٢٧حيو 
دراسة أبحاث علمية متقدمة و حديثة في موضوعات  ربط الحاسوب مع المخ متضمنة علم ربط المخ بالحاسوب 

النموذجية مثل النظم القائمة علي  BCI، ومشاكل BCIواألجهزة والمعالجات المستخدمة في تحليل إشارات 
P300قييم لبحوث ، وما إلى ذلك، معايير التBCI باالضافة إلي مواضيع متقدمة وتطبيقات.  
  موضوعات متقدمة في المعالجة المتوازية في الهندسة الحيوية الطبية٧٢٨حيو 

دراسة أبحاث علمية متقدمة و حديثة في موضوعات تطبيق منصات المعالجة المتوازية الجديدة في حل مشاكل 
البرمجة المتوازية، منصة المعالجة مثل المعالجات متعددة النواة ووحدات مقدمة إلى : الهندسة الطبية الحيوية

معالجة الرسومات؛تطوير خوارزميات متوازية للتطبيقات الطبية الحيوية المختلفة مثل إعادة بناء الصورة، 
 .صلةوالتصور، أساليب السيليكون في علم الجينوم والبروتيوميات؛ المواضيع المتقدمة والتطبيقات ذات ال

 رسالة الدكتوراه : ٧٩٩حيو 
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٣٩١ اسباتهندسة احلقسم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  اسباتقسم هندسة الح
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٣٩٢  هندسة احلاسباتقسم 

  دبلوم هندسة الحاسبات
 مقررات اختيارية ):٢٠٨(جدول

مــن المقــررات التــي تكــون متاحــة مــن القســم مــن ضــمن  ٥٠٠ســاعة معتمــدة فــى مســتوى  ٣٠يقــوم الطالــب باختيــار 
  ) مشروع فى هندسة الحاسبات( ٥٩٩المقررات التالية على أن تشمل مقرر حسب 

  مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  -  ٢  تصميم رقمى منطقى متقدم ٥٠١حسب 
  -  ٢ تصميم وبنية الحاسبات ٥٠٢حسب 
  -  ٢ بنية حاسبات متقدم ٥٠٣حسب 
  -  ٢ حاسبات ذات سماحية للخلل ٥٠٤حسب 
  -  ٢ حاسبات بنظام الخادم والعميل ٥٠٥حسب 
  -  ٢ نظم حاسبات الوسائط المتعددة ٥٠٦حسب 
  -  ٢ تصميم نظم الحاسبات المتوازية والترانسبيوتر ٥٠٧حسب 
  -  ٢ بمساعدة الحاسباتأساليب التصميم  ٥٠٨حسب 
  -  ٢ تصميم نظم الحاسبات الدقيقة ٥٠٩حسب 
  -  ٢ ٢شبكات الحاسبات  ٥١٠حسب 
  -  ٢ ٢تحليل النظم  ٥١١حسب 
  -  ٢ ٢ –هندسة البرمجيات  ٥١٢حسب 
  -  ٢ ٢ –نظم التشغيل  ٥١٣حسب 
  -  ٢ ٢ –هياكل البيانات والخوارزميات  ٥١٤حسب 
  -  ٢ والبرمجة الشيئيةنظام تشغيل يونيكس   ٥١٥حسب 
  -  ٢ لغات البرمجة ٥١٦حسب 
  -  ٢ ٢ –الرسم بالحاسب  ٥١٧حسب 
  -  ٢ ٢ –قواعد البيانات  ٥١٨حسب 
  -  ٢ ذكاء  اآللة والنظم الخبيرة ٥١٩حسب 
  -  ٢ برمجة نظم الحاسبات ٥٢٠حسب 
  -  ٢ ٢ –بناء المترجمات  ٥٢١حسب 
  -  ٢ شبكات الحاسبات المحلية ٥٢٢حسب 
  -  ٢ مقدمة الشبكات الحاسبات السريعة ٥٢٣حسب 
  -  ٢ مقدمة شبكات الحاسبات الالسلكية  ٥٢٤حسب 
  -   ٢  تطبيقات في شبكات الحاسبات   ٥٢٥حسب 
  -  ٢ موضوعات خاصة فى تكنولوجيا الحاسبات ٥٢٦حسب 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٩٣ اسباتهندسة احلقسم 

  مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  -  ٢  موضوعات خاصة فى هندسة الحاسبات ٥٢٧حسب 
  - ٢  الحاسباتموضوعات خاصة فى شبكات   ٥٢٨ حسب
  -  ٢  تأمين شبكات الحاسبات وتشفير البيانات    ٥٢٩ حسب

  -  ٦ ) اجبارى(مشروع   ٥٩٩حسب 
  

  دبلوم شبكات الحاسبات
  مقررات اختيارية ):٢٠٩(جدول

ــ ٥٠٠ســاعة معتمــدة فــى مســتوى  ٣٠يقــوم الطالــب باختيــار  تكــون متاحــة مــن القســم مــن ضــمن  يمــن المقــررات الت
) مشــروع فــى هندســة الحاســبات( ٥٩٩المقــررات المحــددة بجــدول المقــررات لــدبلوم هندســة الحاســبات علــى أن تشــمل 

  :  جبارية التاليةاإلوأن تشمل المقررات 
  مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
  -  ٢  ٢شبكات الحاسبات  ٥١٠حسب 
  -  ٢  الحاسبات المحليةشبكات   ٥٢٢حسب 
  -  ٢ مقدمة الشبكات الحاسبات السريعة ٥٢٣حسب 
  -  ٢ مقدمة شبكات الحاسبات الالسلكية  ٥٢٤حسب 
  -   ٢  تطبيقات في شبكات الحاسبات   ٥٢٥حسب 
  -  ٢  تأمين شبكات الحاسبات وتشفير البيانات    ٥٢٩ حسب

  -   ٦ مشروع       ٥٩٩حسب 
  .يتم استكمالها من المقررات االختيارية فى دبلوم هندسة الحاسبات )ساعة معتمدة ١٢( المختلفة وباقى الساعات

 

 درجة الماجستير فى هندسة الحاسبات

ساعة معتمدة من المقررات التى يطرحها القسم فى كـل فصـل دراسـى مـن ضـمن المقـررات  ٣٩يقوم الطالب باختيار 
ويجـوز عنـد   )الكتابـة الفنيـةأسـس ( ٦٠٠عـام  ومقـرر) الماجستيررسالة ( ٦٩٩التالية على أن تشمل المقرر حسب 

منهــا علــى األكثــر بمقــررات مــن نفــس المســتوى بالقســم أو األقســام األخــرى بشــرط موافقــة ســاعات  ٦ اللــزوم اســتبدال
  .مجلس القسم

  مقررات اختيارية ):٢١٠(جدول
  مقرر مؤهلعدد الساعات المعتمدة اسم المقرر لكودا

  -   ٣  الكتابة الفنيةأسس   ٦٠٠عام 
  -  ٢  الحاسبات الدقيقة وبينيات الحاسبات  ٦٠١حسب 
  -  ٢ تصميم النظم الرقمية والمنطق المتقدم ٦٠٢حسب 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٩٤  هندسة احلاسباتقسم 

  -  ٢ تحليل الصور والرؤية بالحاسب ٦٠٣حسب 
  -  ٢ الحاسبات الموزعة والمتوازية ٦٠٤حسب 
  -  ٢ نظم تشغيل متقدم ٦٠٥حسب 
  -  ٢ الحاسبات نمذجة ومحاكاة نظم ٦٠٦حسب 
  -  ٢ شبكات حاسبات متقدم ٦٠٧حسب 
  -  ٢ نظم قواعد بيانات متقدم ٦٠٨حسب 
  -  ٢ ٢ –ذكاء اآللة  ٦٠٩حسب 
  -  ٢ النظم الخبيرة  ٦١٠حسب 
  -  ٢ رسم بالحاسب متقدم ٦١١حسب 
  -  ٢ الشبكات العصبية  ٦١٢حسب 
  -  ٢ نظرية المخططات وتطبيقاتها ٦١٣حسب 
  -  ٢ البرمجة ولغات البرمجةنظرية  ٦١٤حسب 
  -  ٢ نظرية الحسابات ٦١٥حسب 
  -  ٢ تصميم مترجمات متقدم ٦١٦حسب 
  -  ٢   ٢  -تصميم وتحليل الخوارزمات  ٦١٧حسب 
  -  ٢ تأمين الشبكات والحاسبات متقدم  ٦١٨حسب 
  -  ٢  ٢ –شبكات الحاسبات الالسلكية والمتحركة  ٦١٩حسب 
  -  ٢ شبكات الحاسبات السريعة  ٦٢٠حسب 
  -  ٢ نمذجة شبكات الحاسبات ٦٢١حسب 
  -  ٢ التعرف على األشكال  ٦٢٢حسب 
  - ٢ ١ -موضوعات مختارة فى تكنولوجيا الحاسبات   ٦٢٣حسب 
  - ٢ ١ -موضوعات مختارة فى هندسة الحاسبات   ٦٢٤حسب 
  -   ٢  البرمجيات متقدم اختبار  ٦٢٥ حسب
  -   ٢  التصميم اإللكترونيأتمتة   ٦٢٦ حسب

  -   ٢  البنية المعاصرة للحاسب ٦٢٧حسب 
  -   ٢  ١ -موضوعات مختارة في الشبكات    ٦٢٨حسب 
  -   ٢   ١ –موضوعات مختارة في هندسة البرمجيات   ٦٢٩حسب 
  - ٢ ١ -موضوعات متقدمة فى تكنولوجيا الحاسبات   ٦٣٠حسب 
  - ٢ ١ -موضوعات متقدمة فى هندسة الحاسبات   ٦٣١حسب 
  -   ٢  ١ -البرمجيات   هندسة في متقدمة موضوعات ٦٣٢حسب 
  -   ٢  ١ -موضوعات متقدمة في الشبكات   ٦٣٣حسب 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٩٥ اسباتهندسة احلقسم 

  -  ٢  ١- موضوعات متقدمة في تأمين الحاسبات وتشفير البيانات ٦٣٤حسب 
  -  ٢  المعالجات المتعددة األنوية والبرمجة المتعددة ٦٣٥حسب 
  -  ١٨  )إجبارى(رسالة الماجيستير  ٦٩٩حسب 

  -  --  )اجباري(االمتحان الشامل   
  -  ٢  الطرق الرسمية وتطبيقاتها ٧١١حسب 
  -  ٢  اختبار الدوائر متقدم والتصميم لقابلية االختبار  ٧١٢حسب 

  - ٢ ٢ -موضوعات متقدمة فى تكنولوجيا الحاسبات   ٧٢٣سب ح
  - ٢ ٢ -موضوعات متقدمة فى هندسة الحاسبات   ٧٢٤حسب 
  -  ٢  ٢ -البرمجيات   هندسة في متقدمة موضوعات٧٢٥ حسب
  -  ٢  ٢ -موضوعات متقدمة في الشبكات  ٧٢٦حسب 

  -  ٢   ٢ -تشفير الموضوعات متقدمة في شبكات الحاسب و  ٧٢٧سب ح
  - ٢ ٢ -موضوعات مختارة فى هندسة الحاسبات  ٧٢٨حسب 
  -  ٢  ٢ -موضوعات مختارة في الشبكات   ٧٢٩حسب 
  -  ٢   ٢ –موضوعات مختارة في هندسة البرمجيات  ٧٣٠حسب 
  -  ٢  ٢ -موضوعات مختارة فى تكنولوجيا الحاسبات  ٧٣١حسب 
  - ٢  ٢-موضوعات مختارة فى تأمين الحاسبات والتشفير ٧٣٢حسب  
  -  ٣٠  )إجبارى(رسالة الدكتوراه   ٧٩٩حسب

  
  دكتوراه الفلسفة فى العلوم الهندسية في هندسة الحاسبات

   ٢١١ –موضحة بالجدول  متطلبات الدرجة
  

  متطلبات درجة الدكتوراة في هندسة الحاسبات ) ٢١١(جدول 
 

  مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
جــدول( ٦٠٠/٧٠٠ســاعة معتمــدة مــن مقــررات الكــود  ١٨يختــار الطالــب 

مرحلـــة التـــي لـــم يســـبق لـــه دراســـتها فـــى) مقـــررات الماجســـتير والـــدكتوراه
الماجســتير، ويجــوز عنــد اللــزوم اســتبدال ثــالث ســاعات منهــا علــى األكثــر
٦بمقــــررات مــــن نفــــس المســــتوى بالقســــم أو األقســــام األخــــرى أو تحويــــل 

 .ساعات بشرط موافقة مجلس القسم

١٨  _  

  -  -  )إجبارى(اإلمتحان الشامل   
  -  ٣٠  )إجبارى(رسالة الدكتوراه   ٧٩٩حسب

 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٩٦  هندسة احلاسباتقسم 

  المقررات توصيف
  

  تصميم رقمي منطقي متقدم ٥٠١حسب 
مراجعـــة ألســـاليب تصـــميم دوائـــر المنطـــق التوافقيـــة والتتابعيـــة ،تقليـــل الحالـــة المنطقيـــة، أفضـــلية تخصـــيص الحالـــة 

  .المنطقية، أساليب التصميم المنطقي للحاسب، تطبيقات تصميم المنطق الرقمي التقدمية
  تصميم وبنية الحاسبات ٥٠٢حسب 

للحاســب، وحــدة التشــغيل، وحــدة الحســاب و المنطــق، وحــدة الــتحكم، تحكــم البرمجــة الدقيقــة، تنظــيم البنيــه األساســية 
أنواع وهيئات األوامـر،  اإلخراج، اتصاالت الحاسب، البرمجة بلغة التجميع، تمثيل البيانات، حساب اآللة،/اإلدخال

ين الرمزيــة، مفهــوم المجمــع، هيئــة أوامــر العنــاو  تمثيــل الحــروف، التوقيــت، عمليــات الــدخل والخــرج، األكــواد المجــزه،
  .وأساليب العنونة، تطبيقات للمنشآت ذات المستوى الرفيع، المكارو ،تقسيم وربط البرامج، المقاطعات

  بنية حاسبات متقدمة ٥٠٣حسب  
بنيـة  مراجعة بنية حاسبات فون نويمان، حدود نموذج فون نويمان، بنية متعدد األشغال، بنية آالت تـدفق البيانـات،

  .مفهوم البرمجة المنطقية وعالقاتها ببنية التوليد الخمسية الخ، النموذج الياباني،...لندن، يوتا ، آالت مانسشتر
  حاسبات ذات سماحية للخلل ٥٠٤حسب 

مقدمــــة للحاســــبات ذات الســــماحية للخلــــل، المكونــــات الماديــــة وبــــرامج الحاســــب ذات الســــماحية للخلــــل، األســــاليب 
األخطـــاء، طـــرق تحديـــد األخطـــاء، المعالجـــات التوقعيـــة، تقيـــيم األعطـــال وتقييـــدها، التشـــخيص،  تغطيـــة العشـــوائية،

  .استئناف تشغيل النظام بعد األعطال، أسلوب إعادة التنظيم، أمثلة عملية ألنظمه الحاسب ذات سماحية للخلل
  حاسبات بنظام الخادم والعميل ٥٠٥ حسب

لحســـابي للخـــادم والعميـــل، نظـــم تشـــغيل الشـــبكات، قاعـــدة المعلومـــات مقدمـــة لبنيـــة الحاســـبات الموزعـــة، النمـــوذج ا
  .الموزعة للخادم والعميل، إدارة المنابع واإلصدارات الشبكية واألمنية

  نظم حاسبات الوسائط المتعددة ٥٠٦حسب 
وأجهــزة  مقدمــة للوســائط المتعــددة، مكونــات الوســائط المتعــددة، التقــدم الحــالي فــى التخــزين وشاشــات العــرض والطباعــة

التعامــل  كـروتالصـوت ومـؤتمرات الفيـديو، التكامــل بـين أنـواع مختلفـة مــن اإلشـارات، التفاعـل بـين اإلنســان والحاسـب، 
  . المبرمجة لضغط الصور، أساسيات الوسائط المتعددة، مقدمه إلى الواقع االفتراضي/للفيديو والصوت، األساليب المادية

  ة والترانسبيوترتصميم نظم الحاسبات المتوازي ٥٠٧حسب 
دى المتوازيـــة، المكونــــات الماديـــة، التــــزامن .أم.آي.دى وأس.أم.آي. مقدمـــه إلـــى أنظمــــة الترانســـبيوتر، بنيــــة أنظمـــة أم

أمثلـــــة لعـــــدد مـــــن أنظمـــــة  حـــــاالت األداء، تركيـــــب شـــــبكات الترانســـــبيوتر، تطبيقـــــات عمليـــــه للترانســـــبيوتر، والتـــــوازي،
  .الترانسبيوتر



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٩٧ اسباتهندسة احلقسم 

  بمساعدة الحاسباتأساليب التصميم  ٥٠٨حسب 
مقدمــه إلــى أســاليب التصــميم بمســاعدة الحاســبات، األدوات واألســاليب المســتخدمه، أمثلــة نــت التصــميم بمســاعدة 

، تطبيقـات  VLSIاً واألكثـر كبـر   LSIالحاسبات فـى مجـال التصـميم الهندسـي للـدوائر المتكاملـة ذات الحجـم الكبيـر
  .الدوائر واألجهزة والكارتاتألساليب التصميم بمساعدة الحاسبات فى تصميم 

  ٢ -تصميم نظم الحاسبات الدقيقة  ٥٠٩حسب 
أســس أنظمــة ذاكــرة  البينيــة، الــذاكرة واألقــراص المرنــة، الكــروتشــريحة المعــالج الــدقيق، أبــواب المــداخل والمخــارج، 

الحاســبات الصــغيرة الوصــول العشــوائي وذاكــرة القــراءة فقــط، البنيــة األساســية والبرمجــة المســتخدمة بكثــرة فــى أجهــزة 
الكاملــة، مقدمــه إلــى تصــميم الــدوائر الرقميــه، مفــاهيم منافــذ الحاســب، التحــويالت مــن النظــام الرقمــي إلــى النظــام 
القياسي والعكس، توليد وٕاستيبان أشـكال الموجـات، تصـميم منافـذ الحاسـب الصـغير الكامـل، بنيـة وتصـميم األجهـزة 

، تصـميم )يديو ولوحات األحادية اللون والملونـة واألقـراص المرنـة والثابتـةشاشات الف(البينية ليسهله لبعض األجهزة 
  .إدارة الجهاز البيني، مصحح الجهاز البينى، مقدمة إلى أخر ما توصل إليه العلم من معالجات سريعه

  ٢ -شبكات الحاسبات  ٥١٠حسب 
بروتوكــوالت شــبكات الحاســب، بنيــات نمــوذج الســبعة طبقــات لشــبكات الحاســب،  مراجعــه لمبــادئ للبيانــات الرقميــة،

تــى لشــبكات الحاســب، طوبولوجيــة الشــبكات، أمثلــة .تــى.آي. ســى. شــبكات الحاســب، وصــالت الحــزم، معــايير ســى
  .للشبكات المنفذة، شبكات المنطقة المحلية، إدارة الشبكات، تكنولوجيا الشبكات المتقدمة

  ٢ -تحليل النظم  ٥١١حسب 
تطلبـات النظـام، تجميـع البيانـات وتحليلهـا، تنظـيم البيانـات وتوثيقهـا، التحليـل العملـى، مراجعة لـدورة حيـاة النظـام، م

مواصفات التصميم المنطقي، تنظـيم النظـام، تصـميم المـداخل والمخـارج، تصـميم ملفـات البيانـات وقواعـد البيانـات، 
ليب الفنية لالستقصاء، مواصفات تصميم برامج الحاسب، البرمجة واالختبار، صيانة النظام، معايير التوثيق، األسا

  .بعض الحاالت الدراسية من الحياة العملية، تطبيقات
  ٢ -هندسة البرمجيات  ٥١٢حسب 

تصميم البرامج،  طرقمراجعة لدورة حياة تطوير البرامج، تنظيم فريق البرمجة، تقدير تكلفة مشاريع البرامج الكبيرة، 
إدارة مشــاريع البــرامج، التطــوير المتضــمن فــى مشــاريع حــزم البــرامج  اختبــارات البــرامج، صــيانة البــرامج، تكنيكيــات

  .توليد التقارير، التوثيق المتصل ، توثيق البرامج، األساليب الفنية للبرامج،٩٠٠٠أو .أس.الكبيرة، تأمين الجودة آي
  ٢ -نظم التشغيل  ٥١٣حسب 

والتشــغيل المتعــدد، إدارة تــرقيم وتجزئـــة مراجعــة ألغــراض ووظــائف ألحــد نظــم التشــغيل، مفهـــوم البرمجــة المتعــددة 
الــــذاكرة، إدارة التشــــغيل، الوقايــــة مــــن الفشــــل، االســــتبعاد المتبــــادل واســــتخدام الســــيمافورات، جدولــــة األعمــــال، إدارة 

... إس، الـدوس،.إم.الــ فـى، مثـل اليـونيكس(األجهزة، إدارة المداخل والمخارج والملفات، دراسة نسـبية لـبعض الـنظم 
  .إلى نظم التشغيل الموزعة ، مقدمة)الخ
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٣٩٨  هندسة احلاسباتقسم 

  ٢ -هياكل البيانات والخوارزمات  ٥١٤حسب 
ـــا أوالمترابطـــه، Deques، الطـــوابير، Stacksمراجعـــه للقـــوائم الخطيـــة، أعمـــدة البيانـــات،  ، أمـــاكن المحجـــوزة خطي

أســلوب هاشــنج، ، )األفــرع(مقارنــه بــين التمثيــل المتتــابع والمتــرابط، الشــجر، التمثيــل والتعامــل مــع القــوائم و الشــجر 
تنظــيم الملفــات علــى األجهــزة الخارجيــة، أزمــان الوصــول وأنمــاط مختلفــة مــن الملفــات، أســاليب البحــث، خوارزمــات 

  .الترتيب، األساليب الداخلية والخارجية، الترتيب المتوالي المتقدم وتحليل الخوارزمات
  الشيئيةبرمجة النظام تشغيل يونيكس و  ٥١٥حسب 

م يـــونيكس للتشــغيل، أســـس ملفــات نظـــام يــونيكس، نـــواة يــونيكس، الطبقـــة، مبــادئ البرمجـــة المبــادئ األساســـية لــنظ
، األنـواع المقياسـية، المتجهـات، التعبيـر، جمـل أو جافـا++ مثـل سـي للبرمجةشيئية ، لغة شيئية ومقانتها بالهيكليةال
البرنـــامج، قواعـــد النطـــاق، الطـــرق والـــدوال، هيكـــل جمـــل التعيـــين والجمـــل الشـــرطية، ، "كـــرر"و" إلـــى-مـــن"و "طالمـــا"

المشـغل للغـة اسـلوب التوريـث والتحميـل الزائـد و  السجالت، الملفات، المؤشرات، التنادي، الحجز الديناميكي للذاكرة،
  .تى تدرسال

  لغات البرمجة ٥١٦حسب 
مثــل (التعريــف الرســمي للغــات البرمجــة، قواعــد النحــو والمعــاني، الهيكــل الفعــال لــبعض لغــات البرمجــة األساســية 

  .، هيكل البرنامج، البرامج الفرعية وٕارسال البرامترات، إدارة التخزين)ليسب الفورتران، بسكال، سى،
  ٢ -الرسم بالحاسب  ٥١٧حسب 

مراجعــة للمبــادئ األساســية للرســم بالحاســب، شاشــات عــرض رســومات الحاســب، األشــكال األوليــة للرســم، المنــاظر 
لـــون، مراجعـــه لــــنظم الرســـم الثنـــائي والثالثـــي األبعـــاد، التطـــور فـــى نظــــم وأنظمـــة اإلحـــداثيات العالميـــة، القطـــع، ال

الرســـومات ثالثيـــة األبعـــاد، مشـــاكل األســـطح المختفيـــة، المنحنيـــات واألســـطح، نمـــاذج الظـــل واإلضـــاءة، أســـاليب 
  .متطورة لتكوين مناظر ثالثية األبعاد) خوارزمات(

  ٢ -قواعد البيانات  ٥١٨حسب 
مكونــات نظــام قواعــد البيانـــات، لغــات التعريــف والتعامــل مـــع البيانــات، أمثلــة لقواعـــد  هيكــل نظــم قواعــد البيانـــات،

البيانات المجدولة والهيكلية و الشبكية، دراسـة لـبعض التطبيقـات التجاريـة ألنظمـة قواعـد البيانـات، نمذجـة البيانـات 
الحيــاة العمليــة، مقدمــة للتشــغيل وتطبيعهــا، تصــميم قواعــد البيانــات، قواعــد البيانــات الموزعــة وتطبيقــات مــن واقــع 

  .الفوري للمعامالت وسرية قواعد البيانات
  رةينظم الخبالو  اآللةذكاء  ٥١٩حسب 

تمثيــل المشــاكل واختزالهــا، تمثيــل المعرفــة،  الــذكاء االصــطناعى والــوكالء الذكيــة مــعمراجعـة للمبــادئ األساســية فــى 
، فـــى مجـــال األلعـــاب، آللــةلـــذكاء اتطبيقــين متطـــورين  اســتنباط المعلومـــات، طـــرق البحــث والتنقيـــب، التركيـــز علـــى
  .الخ، مقدمة للنظم الخبيرة... اللغات الطبيعية، الرؤية، اإلنسان اآللي، إثبات النظريات،



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٣٩٩ اسباتهندسة احلقسم 

  برمجة نظم الحاسب ٥٢٠حسب 
مراجعة لوظائف وتصميمات مكونات البرامج لنظام الحاسب، عوامل التحميل، الالحمات، المترجمـات، المترجمـات 
اللحظية والتحرير، برامج المنافع، تصميم بعض المكونـات وطـرق تنفيـذها، السـبل الحديثـة فـى برمجـة نظـم، أنظمـة 

  .التشغيل الموزعة والمتوازية، برمجة النظم تحت نظام النوافذ
  ٢ -بناء المترجمات  ٥٢١حسب 

ــــنظم ووظــــائف المتــــرجم، األطــــوار الرئيســــية فــــى عمليــــة الترجمــــة، تحليــــل ال ــــة، جــــداول مراجعــــه ل ــــم الدالل مفــــردات وعل
ــــرامج  ــــبعض ب ــــد األكــــواد وتفضــــيلها، دراســــة نســــبية ل التعريف،تشــــخيص األخطــــاء وتصــــحيحها، أمــــاكن التخــــزين، تولي

  .المترجمات
  شبكات الحاسبات المحلية ٥٢٢حسب 

م مقدمــة فــى شــبكات الحاســبات، شــبكات الحاســبات المحليــة ، شــبكات ايثرنــت وشــبكات الحلقــات، خوارزمــات الــتحك
  .فى شبكات الحاسبات المحلية، توصيل شبكات الحاسبات المحلية، النماذج الرياضية لشبكات الحاسبات المحلية

  مقدمة لشبكات الحاسبات السريعة ٥٢٣حسب 
مقدمة فى شبكات الحاسبات، شبكات الحاسبات السـريعة، اإلدارة والـتحكم فـى شـبكات الحاسـبات السـريعة، شـبكات 

  . (FDDI)الالتزامني وشبكات األلياف الضوئية لنقل البيانات جيجابت، شبكات النقل
  مقدمة شبكات الحاسبات الالسلكية  ٥٢٤حسب  

 –شـــبكات الحاســـبات زات الساســـات  –شـــبكات الحاســـبات المتحركـــة  –مقدمـــة فـــي شـــبكات الحاســـبات الالســـلكية 
  . بروتوكوالت الشبكات الالساكية وتطبيقات في الشبكات الالسلكية 

  تطبيقات فى شبكات الحاسبات ٥٢٥حسب 
  تطبيقات فى تحليل وتصميم شبكات الحاسبات ، محاكاة شبكات الحاسبات ، التحكم وٕادارة شبكات الحاسبات 

  موضوعات خاصة فى تكنولوجيا الحاسبات ٦٥٢حسب 
  .والشبكاتموضوعات خاصة جديدة مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال تكنولوجيا الحاسبات 

  موضوعات خاصة فى هندسة الحاسبات ٧٥٢حسب 
  . والشبكات موضوعات خاصة جديدة مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال هندسة الحاسبات

  الحاسبات شبكاتموضوعات خاصة فى  ٥٢٨حسب 
  .الحاسبات موضوعات خاصة جديدة مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال شبكات

  ياناتتأمين شبكات الحاسبات وتشفير الب ٥٢٩حسب 
  . تأمين طرق تبادل البيانات والشبكات –التشفير وكسر الشفرات  –طرق تأمين شبكات الحاسبات 

  ) اجبارى(مشروع  ٥٩٩حسب 
  .مشروع فى مجال تخصصى فى هندسة الحاسبات
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٤٠٠  هندسة احلاسباتقسم 

  الكتابة الفنية أسس ٦٠٠عام 
  .بقواعد الكتابة الفنية  ضرورة اإللمام: مقدمة

انتحــال اآلراء ، التزويــر، الكتابــة المتخفيــة، : حــول ســوء الســلوك العلمــى: الكتابــة الفنيــةاالعتبــارات األخالقيــة فــى 
  .الجوانب القانونية واحترام الملكية الفكرية. التالعب فى األشكال والرسومات، العواقب العلمية

. وين وتنظــيم المحتــوىالتــد: اإلعــداد للكتابــة. الفكــرة المحوريــة، أخطــاء األســلوب. تسلســل الكتابــة. منظومــة الكتابــة
  طرق البداية . طرق شرح الفقرات . كتابة الجمل والفقرات المؤثرة

عــروض البحــث، المقــاالت، (أشــكال الكتابــة . الخالصــة، االســتهالل والتمهيــد، المقدمــة، الملخــص: أجــزاء الكتابــة
  )المشروعات البحثية، الرسائل العلمية

كتابـة التعريفـات . العنـاوين، المراجـع، المرفقـات، األشـكال والجـداولمعالجـة النصـوص، كتابـة : موضوعات متنوعة
  .مبادئ  المحاجة. العلمية
  الحاسبات الدقيقة و بينيات الحاسبات ٦٠١حسب 

مراجعــة لمبــادئ تصــميم الحاســبات الدقيقــة، أطــراف اإلدخــال واإلخــراج، مبــادئ بينيــات الحاســبات الدقيقــة، الكــروت 
المرنـــة، القواطـــع، المحـــوالت مـــن قـــيم متصـــلة إلـــى قـــيم رقميـــة وبـــالعكس، توليـــد أشـــكال  البينيـــة، الـــذاكرة واألقـــراص

، تصــميم بينيــات بســيطة لــبعض األجهــزة )هياكلهــا(اإلشــارات الكهربيــة واكتشــافها، تصــميم المســارات ومخطوطاتهــا
م بـرامج المشـغالت واألقراص الصـلبة والمرنة،تصـمي) الكروت أحادية اللون والملونة(المختلفة مثل شاشات العرض 

البينيــة وكيفيــة تتبعهــا، شــرائح المعالجــات الدقيقــة، أســاليب البرمجــة الدقيقــة، تصــميم وحــدة الــتحكم، كــروت اســتقبال 
  .المعلومات، التشغيل على التوازي في أنظمة الحاسبات الدقيقة

  تصميم النظم المنطقية والرقمية المتقدم ٦٠٢حسب 
، اكتشــاف )الــدفع(يــة، معالجــات األرقــام العشــرية، مشــغالت خطــوط الضــختصــميم مشــغالت حســبية ذات ســرعة عال

األعطال الرقمية، تخليق المسارات، توليد االختبـارات العشـوائية، تحليـل تـأثير األعطـال المتقطعـة، حسـاب سـماحية 
  )نماذج، الهياكل والمحاكاة(األعطال 

  تحليل المناظر والرؤية بالحاسب ٣٦٠حسب 
، تمثيــــل األلــــوان و نظــــم اإلحــــداثيات، الدراســــة الرياضــــية التمهيديــــة للــــنظم ذات البعــــدين، اإلدراك الحســــي للصــــور

العمليـات النقطيـة، أسـاليب مخطـط توزيـع التـواتر للتطـوير، العمليـات الفراغيـة، (تحويالت الصور، تحسـين الصـور 
اع الصـور، ضـغط بيانـات ، طبقات الرسوم التخطيطية والمؤثرات الخاصـة، اسـترج)التلوين الخادع ومواضيع أخرى

الصور، إعادة تكوين الصـور باسـتخدام المسـاقط، تحليـل الصـور، مقدمـة لمشـاكل تحويـل المنـاظر، مقدمـة للتعـرف 
  ).أسلوب بييز، استخراج السمات وتصنيفها(على األشكال 
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٤٠١ اسباتهندسة احلقسم 

  الحاسبات الموزعة والمتوازية ٤٦٠حسب 
وحدة التشغيل المركزية، التوازي لعدة وحدات تشـغيل مركزيـة، استخدام التوازي لتحقيق األداء العالي ،التوازي داخل 

المكونـــات الماديـــة آلالت تـــدفق البيانـــات، بنيـــات نوفـــل، التقـــدم الحـــالي فـــى التشـــغيل علـــى التـــوازي، نمـــاذج وبنيـــات 
  .الحسابات المتوازية، أمثله للتطبيقات الحالية فى الحاسبات الموزعة والمتوازية

  نظم تشغيل متقدم ٥٦٠حسب 
مراجعة للمبادئ األساسـية لـنظم التشـغيل، مشـاكل التـزامن و التشـغيل المتعـدد، اسـتعمال العالمـات، تسـمية األشـياء 
ودمجهــا، األنويــة، الحمايــة، التــزامن، مواضــيع متقدمــة فــي الســرية، النمــاذج الرســمية لــنظم التشــغيل، طــرق التنفيــذ 

  .اسبات، نظم تشغيل الجيل الخامسالمختلفة لنظم التشغيل لمختلف البنايات الهيكلية للح
  نمذجة ومحاكاة نظم الحاسبات ٦٠٦حسب 

مبــادئ النمذجــة والمحاكــاة، أســاليب بــرامج المحاكــاة وحزمهــا، محاكــاة أجــزاء مختلفــة لمكونــات حاســب آلــي، تمثيــل 
اض أشــــكال مختلفــــة للمســــارات، الــــذاكرة، وحــــدات اإلدخــــال واإلخــــراج، القاطعــــات، محاكــــاة الحاســــب متعــــدد األغــــر 

واستخدامه كأداة للتصميم والتقويم، بعض نماذج المحاكاة،مشاريع برمجة باستخدام لغة المحاكاة أو الحزم الجاهزة، 
  .تمثيل هيكل حاسب حقيقي لحساب الكفاءة

  شبكات حاسبات متقدم ٦٠٧حسب 
هياكـــل شـــبكات  ISOمراجعـــة ألساســـيات المعلومـــات الرقميـــة، نمـــوذج الســـبع طبقـــات لشـــبكات الحاســـبات للمعيـــار 

، أمثلـــة دراســـية )التركيـــب البنيـــوي للشـــبكات( الحاســـبات، توجيـــه حـــزم المعلومـــات ، الدراســـة الطوبغرافيـــة للشـــبكات
لشــبكات المحليــة والشــبكات واســعة النطــاق، الشــبكات التعليميــة والتجاريــة، الــدوال المتقدمــة إلدارة الشــبكات،خدمة 

  .كة والزحمةتحليل الحر  –تحسين مستوي الخدمة الشبكات، 
  نظم قواعد بيانات متقدم ٦٠٨حسب 

، )اســـتعالم(مراجعـــة للمفـــاهيم األساســـية لـــنظم قواعـــد البيانـــات، مخطـــط بيانـــات، قياســـات لـــألداء، لغـــات اســـتخبار 
، نظـم قواعـد بيانـات مـوزع، معملـه معالجـة البيانـات )أو عدم تجزئتها(أفضليه، مواضيع عن أمن البيانات ونزاهتها 

  .قدمة، أدوات التصميم اإلنتاجي و أدوات للمنافع فى حالة تصميم قواعد البياناتالمباشرة الم
  ٢ - آللةذكاء ا ٦٠٩حسب 

، تمثيـــل وتلخـــيص للمســـألة، اكتســـاب وتمثيـــل المعرفـــة، أســـاليب البحـــث لـــوكالء الذكيـــةمراجعـــة للمفـــاهيم األساســـية ل
األلعــاب، اللغــات الطبيعيــة، الرؤيــا، علــم : التوأمثلــة تجريبيــة للتطبيقــات علــى الــذكاء الصــناعي فــى مجــاالمتقدمــة 

  .تصميم اإلنسان اآللي واستخدامه، إثبات النظريات ومفاهيم متقدمة لتعلم اآللة
  رةينظم الخبال ٠٦١حسب 

مراجعة للمفاهيم األساسية للذكاء الصناعي وتمثيل المعرفة، أنظمة المنطق الغامض ودعـم القـرار، التنبـؤ المنطقـي 
لبرمجــة المنطقيــة ومبــين األشــغال، تصــميم نظــم الخبــرة، تطبيقــات نظــم الخبــرة فــى األعمــال الحــرة كلغــة برمجــه، ا
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٤٠٢  هندسة احلاسباتقسم 

فـى تطبيقـات  ) مثـال(والهندسية و الصناعية واللغوية، أمثلة لنظم خبرة مختلفة التنفيذ، أساليب تصـميم أنظمـة خبـرة 
  .الحياة العملية أو األلعاب

  رسم بالحاسب متقدم ١٦١حسب 
هيم األساسية للرسم بالحاسب و المناظر و األنظمة العالميـة المتسـاوية فـى األهميـه، مراجعـة للمفـاهيم مراجعة للمفا

األساســية للرســم الثنــائي والثالثــي األبعــاد، نمــوذج االنعكــاس، أســاليب التظليــل، طريقــة األداء، التمثيــل البــارامترى 
و شريحة الباء، نماذج القتفاء الشعاع، طريقة اإلنـارة لألشياء ذات أبعاد ثالثيه، مشكلة الخط الخفي، أساليب بزير 

  .النسيج والحركة فى األبعاد الثالثة، ، الظالل"الـراديستى"باالنتشار وتطوير طريقة 
  الشبكات العصبية ٦١٢حسب 

، خوارزم البرسبترون، )النيرون(مقدمة فى الشبكات العصبية البيولوجية، التعرف على األشكال، العصب األساسي 
الشبكات العصبية متعـددة الطبقـات، خـوارزم االرتـداد الخلفـى، تطبيقـات عمليـة، شـبكة هويفيلـد، الـذاكرة االرتباطيـة، 

، الــــدوائر )الماديـــة والمبرمجــــة(التعـــالي الغيــــر موجـــه، شــــبكة كوهــــونن، نمـــاذج الشــــبكات العصـــبية علــــى الحاســــب 
  .اإللكترونية للشبكات العصبية

  بيقاتهانظرية المخططات و تط ٦١٣حسب 
المفـاهيم األساســية، المتجـه، الفــراغ، المخططـات، المخططــات المسـتوية، نظريــات ويتنـى وكوراتوســكى، البــارامترات 

نظريـــات بـــوس وشـــفاتل، تحليـــل : الطبولوجيـــة، التعبئـــة والتغليـــف، التواصـــلية، نظريـــة منجـــر، مخططـــات هـــاميلتون
  ).المواءمة(لتوافيق، نظرية المطابقة نظرية توت، تلوين المخطط، مقدمة ل: المخططات إلى عوامل

  نظرية البرمجة ولغات البرمجة ٦١٤حسب 
التعريــف البــديهي للغــات البرمجــة، الصــحة والصــحة المشــروطة للبــرامج، الشــرح التفســيري للبــرامج قواعــد االســتنباط 

قاق النظريـات، إثبـات للمهمات المحددة، التحويل والتحكم والحلقـات، الشـرح التفسـيري لـبعض البـرامج البسـيطة واشـت
، القواعد األساسية للغة والمعانى، )الماكينات االفتراضية والمتعددة المستويات(صحة البرامج، مقدمة لبرمجة النظم 

، لغــات تــدفق البيانـات، لغــة األغــراض، التشـغيل المتــزامن، تصــميم لغــات )العيــار(التحقـق الرســمي، قابليــة التركيـب 
  ).ادا، برولوج، ليسب فورتران، باسكال، بيزك، سى،: أمثلة(لبرمجة الرئيسية البرمجة، أمثلة لبعض لغات ا

  نظرية الحسابات ٦١٥حسب 
مقدمة، مفاهيم الحالة المحددة، المتقبالت، التعيينـي والغيـر تعيينـي، العبـارات المنتظمـة، خاصـية اإلغـالق، اآلالت 

كناقل للطاقة وكمتقبالت، اآللـة العامـة، الـدوال الحسـابية  التتابعيه ومحوالت الطاقة للحالة المحدودة، اآلالت الدوارة
والغير حسابية، نماذج للقابلية الحسابية الفعالة، الدوال المتكررة، خوارزمات ماركوف، رسالة تشرش، تـرقيم جـودل، 

  .مشكلة التوقف، مشكلة بوست للمراسلة و التردد
  تصميم مترجمات متقدم ٦١٦حسب 

التحليــل  ،تصــميم وخــزاص المترجمــات ومراحــل الترجمــة الرئيســية ،نظريــة االوتوماتــا واللغــاتمقدمــة، مراجعــة لمفــاهيم 
  .مترجم المترجمات ،توليد الكود والحصول على الكود األمثل ،التخزين ،اكتشاف األخطاء ،جدول المتغيرات ،اللغوي
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٤٠٣ اسباتهندسة احلقسم 

   ٢- تصميم وتحليل الخوارزمات ٦١٧حسب 
 ،خوارزمـات التقريـب ،خوارزمات تـدفق الشـبكات ،أنواع المسائل ،م المشكلةتقسي ،مقدمة، نظرية تحليل الخوارزمات

  .مسائل بحثية مختارة
  تأمين الشبكات والحاسبات متقدم ٦١٨حسب 

مقدمــة عــن أمــن الحاســبات، أنــواع كســر أمــن البيانــات والخــدمات فــى الحســابات، تشــفير البيانــات، أنــواع التشــفير، 
هيلمـــان وبروتوكـــوالت التشـــفير وتـــأمين الحاســـبات -و ميركـــل DESو  RSAخوارزنـــات التشـــفير المختلفـــة مثـــل 

  .الشخصية والشبكات
   ٢-لالسلكية والمتحركة شبكات الحاسبات ا ٦١٩حسب 

شـــبكات الحســـابات المتحركـــة ، طـــرق تحويـــل البينـــات فـــى الشـــبكات ، الالســـلكية مقدمـــة عـــن شـــبكات الحاســـبات 
، شـبكات  (Ad Hoc Networks)الالسـلكية والمتحركـة ، شـبكات الحاسـبات التـى ال تعتميـد علـى شـكل محـدد 

، شـبكات الجيـل ، بروتوكـوالت الشـبكات الالسـلكية، شـبكات المحمـول (Sensor networks)الحاسـبات الحساسـة
  .وتطبيقات مختلفةالالسلكية والمحمول لتحكم وٕادارة الشبكات ا، عالثالث والراب

  شبكات الحاسبات السريعة  ٢٠٦حسب 
، شــبكات الحــزم الرقميــة، شــبكات األليــاف الضــوئية، أنــواع تكويــد الحــزممقدمــة عــن شــبكات الحاســبات، الشــبكات 

ي وشــبكات محاكــاة كات آي بــ، شــبكات النقـل الالتزامنــى، خــواص شــب، شــبكات الحاســبات الســريعةوشـبكات الخاليــا
  .، التحكم وٕادارة الشبكات السريعة وتطبيقات مختلفةطرق العنونه فى الشبكات السريعة ،الشبكات المحلية

  نمذجة شبكات الحاسبات ١٦٢حسب 
المبادئ األساسية فى نمذجة الشـبكات، النظريـة والتطبيـق فـى شـبكات الحاسـبات، مراجعـة وتحليـل معـدالت األداء والـتحكم 
  .فى عمليات الشبكة، التوصل للقناة، النقل من نقطة إلى نقطة والنقل من نقطة لعدة نقاط وٕاذاعة البيانات لكل عقد الشبكة

  التعرف على األشكال  ٢٦٢حسب 
تعلم اآللة، نظرية قرار بأي، التعلم الموجه وتقدير البارمترات، طـرق غيـر بـارا متريـة، دوال التحديـد الخطيـة، الـتعلم 

  .الموجه وتجميع النقاط، وصف الخطوط واألشكال، المحسات والشبكات العصبيةغير 
  ١- موضوعات مختارة فى تكنولوجيا الحاسبات ٦٢٣حسب 

  .موضوعات مختارة جديدة مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال تكنولوجيا الحاسبات والشبكات
  ١ - موضوعات مختارة فى هندسة الحاسبات ٦٢٤حسب 

  .ارة جديدة مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال هندسة الحاسبات والشبكاتموضوعات مخت
  البرمجيات متقدم اختبار  ٦٢٥ حسب

البرمجيات ؛ تغطية المنطق ؛ اختبار الطفرة ؛ توليد االختبـارات ؛ اختيـار و تقليـل و ترتيـب  مراجعة لمبادئ اختبار
واجهــات االســتخدام ؛ اختبــار تطبيقــات و خــدمات الويــب ؛ بنــاء االختبــارات ؛ اختبــار البرمجيــات الشــيئية ؛ اختبــار 

  .أدوات اختبار البرمجيات ؛ االختبارات المعتمدة علي النماذج ؛ اختبار النموذج ؛ مشروع و ورقة بحث
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٤٠٤  هندسة احلاسباتقسم 

 أتمتة التصميم اإللكتروني    ٦٢٦حسب 

معامالت  ، ى وتوصيفها حسابياصياغة، وأتمتة، وتحليل المشاكل تحويل التصميمات اإللكترونية مع التركيز عل
  :يلي المواضيع الرئيسية تشمل ما VLSIالتقييم 
، والتمثيل، وتحليل )مثل الطاقة ، والتأخر ، معدل اإلنتاج ، المساحة ، ووقت التحويل( وتبسيط المشاكل صياغة
مثل طرق التحسين (المشاكل ، وتقنيات حل ) تحسين المنطق والتغطية والجدولة التقسيم والتنسيب والتوجيه(التدفق 

تطبيق طرق ). الجشعة ، البرمجة الديناميكية، والبحث، والبرمجة الخطية، وخوارزميات الرسم البياني، والعشوائية
  .التحسين المذكورة في حل مشكالت تحديد مواضع المكونات وتوصيلها والتحليل اإلستاتيكي للتأخر والتحقق

      البنية المعاصرة للحاسب  ٦٢٧حسب 

مقدمة لهندسة الكمبيوتر ، ومقاييس األداء وأساليب النقل بواسطة خطوط األنابيب أو اإلنتاج ، وٕاصدار التعليمات 
وٕاصدار الخيط البرمجى على  لذاكرة التخزين المؤقت،  على التوازي دينامبكيا، وستاتبكيا ، والتسلسل الهرمي

وخاصية تحمل الخطأ، واآلالت الظاهرية،  عديدة األنوية، اتالتوازي، وخاصية تعدد أنوية المعالجات والمعالج
   المعالجات، والنانو حاسبات وأمن المعالجات، وبالطات

  ١ -موضوعات مختارة في الشبكات  ٦٢٨حسب 
  .موضوعات مختارة في شبكات الحاسبات السلكية والالسلكية والمتحركة 

  ١ –البرمجيات  هندسة في مختارة موضوعات ٦٢٩ حسب

  .البرمجيات هندسة مجال فى متقدمة مختارة موضوعات
  ١ - ة فى تكنولوجيا الحاسباتتقدمموضوعات م ٦٣٠حسب 

  .جديدة مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال تكنولوجيا الحاسبات والشبكاتمتقدمة و موضوعات مختارة 
   ١ – هندسة الحاسبات يف تقدمةموضوعات م ٦٣١حسب 

  .جديدة مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال هندسة الحاسبات والشبكاتمتقدمة و موضوعات مختارة 
  ١ –البرمجيات  هندسة في متقدمة موضوعات ٦٣٢ حسب

  .البرمجيات هندسة مجال فى متقدمة مختارة موضوعات
   ١ -موضوعات متقدمة في الشبكات   ٦٣٣حسب 

  ة والتحركة موضوعات مختارة ومتقدمة في شبكات الحاسبات السلكية والالسلكي
   ١ -في تأمين الحاسبات وتشفير البيانات موضوعات متقدمة ٦٣٤حسب 

   .تأمين الحاسبات وطرق التشفير والتأمين للحاسبات والشبكات موضوعات مختارة ومتقدمة في
  المعالجات المتعددة األنوية والبرمجة المتعددة ٦٣٥ حسب
نظــم المعالجــات متعــددة االنويــة، مشــكلة التماســك فــي الــذاكرة المخبــأة، بروتوكــوالت معالجــة تماســك الــذاكرة   أنــواع

تــوازي  ،OpenMPالمخبــأة، التــزامن، آليــة الرجــوع، اتســاق البيانــات، برمجــة المعالجــات متعــددة االنويــة باســتخدام 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٠٥ اسباتهندسة احلقسم 

ة الرســوم وكــروت الشاشــة، البرمجــة باســتخدام تــوازي الوظــائف، المعالجــات المصــفوفية، وحــدات معالجــ البيانــات،
CUDA، األمثل لألداء الوصول والجدولة، التخصيص  

  )إجبارى(رسالة الماجستير ٦٩٩حسب 
  .رسالة الماجستير فى مجال تخصصى فى هندسة الحاسبات

  )إجبارى(اإلمتحان الشامل  ٧٠١حسب
  . يمتحن الطالب تحريري في مجموعة مجاالت من قسم هندسة الحاسبات وشفهي في مجال البحث الخاص به 

   طرق الرسمية وتطبيقاتهاال   ٧١١ حسب
ـــات التحقـــق مـــن الصـــحة ؛ المحاكـــاة ؛ الحـــافز إلســـتخدام التحقـــق  نظـــرة عامـــة وتصـــنيف التقنيـــات الرســـمية ؛ تقني

يف تقنيات تدقيق التكـافؤ ، المنطـق اإلقتراحـي ، رسـم القـرار الثنـائي ، تماثـل مقدمة لتدقيق التكافؤ ، تصن. الرسمي
آالت محــــدودة الحــــاالت ، تــــدقيق التكــــافؤ . القــــرار اإلقتراحــــي : رســــم القــــرار الثنــــائي ، تــــدقيق التكــــافؤ للمكونــــات 

تحليـــل إمكانيـــة للمتتابعـــات ، التـــي تمثـــل مجموعـــة مـــن الحـــاالت التـــي لـــديها رســـم قـــرار ثنـــائي ، صـــورة الحاســـب ، 
المنطــق الزمنــي متفــرع . المنطــق الزمنــي ، العمليــات الزمنيــة ، المنطــق اإلقتراحــي الزمنــي خطــي الوقــت. الوصــول

، وخصائص السالمة والحيويـة ، خوارزميـة تـدقيق النمـاذج وتحليـل ) سي تي ال(الوقت ، منطق الحساب الشجري 
يل مجموعة من الحاالت التـي لـديها رسـم قـرار ثنـائي مختصـر تمث. الحساب ذو العالمة الثابتة إمكانية الوصول ، 

اســتعراض المنطــق المســند ، الكمــي ، واألنــواع ، البــراهين باإلســتنتاج ، وقواعــد . ومرتــب ، تــدقيق النمــاذج الرمــزي
: تبسـيط أنـواع التجريـد أو ال. االستدالل ، البراهين الى االمام والـى الـوراء مـع إثبـات النظريـات ، والتحقـق التفـاعلي

الهيكليـــة والســـلوكية والبيانيـــة والزمنيـــة ، والنمذجـــة والتحقـــق مـــن الـــدوائر باســـتخدام إثبـــات النظريـــات ، أدوات إثبـــات 
  .تطبيقات التحقق الرسمي في الصناعة وغيرها من البحوث ذات الموضوعات البحثية النشطة. النظريات
  تباراختبار الدوائر متقدم والتصميم لقابلية االخ   ٧١٢ حسب

تكنولوجيــا تصــنيع الــدوائر المتكاملــة، عيــوب التصــنيع الحديثــة، أجهــزة االختبــار االتوماتيكيــة، اقتصــاديات  اتجاهــات
االختبــار، النمذجــة المتقدمــة للعيــوب، محاكــاة العيــوب، مقــاييس قابليــة االختبــار، قابليــة الــتحكم، قابليــة المالحظــة، 

ير المتسلسلة، اختبار الذاكرة، اختبـار الـدوائر الغيـر رقميـة، اختبـار زمـن توليد انماط االختبار للدوائر المتسلسلة وغ
 الــدوائر حــدود مســح اختبــارات المــدمج، الــذاتي االختبــار المســح، اختبــار ،IDDQالتــأخر، اختبــار التيــار المســتمر 

  القياسية

  ٢ - ة فى تكنولوجيا الحاسباتتقدمموضوعات م ٧٢٣حسب 
  .مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال تكنولوجيا الحاسبات والشبكاتجديدة متقدمة و موضوعات مختارة 

  ٢ - هندسة الحاسبات يف تقدمةموضوعات م ٧٢٤حسب 
  .جديدة مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال هندسة الحاسبات والشبكاتمتقدمة و موضوعات مختارة 

  ٢ –البرمجيات  هندسة في متقدمة موضوعات ٧٢٥ حسب

  .البرمجيات هندسة مجال فى متقدمة مختارة موضوعات



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٠٦  هندسة احلاسباتقسم 

   ٢ -موضوعات متقدمة في الشبكات  ٧٢٦حسب 
  موضوعات مختارة ومتقدمة في شبكات الحاسبات السلكية والالسلكية والتحركة 

   الحاسبات وتشفير نظام األمن موضوعات متقدمة في شبكات ٧٧٢سب ح
  .نقل البيانات والشبكات وتشفير نظامموضوعات مختارة ومتقدمة في شبكات الحاسبات 

  ٢ - موضوعات مختارة فى هندسة الحاسبات ٧٢٨حسب 
  .موضوعات مختارة جديدة مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال هندسة الحاسبات والشبكات

  ٢ -موضوعات مختارة في الشبكات  ٧٢٩حسب 
  .موضوعات مختارة في شبكات الحاسبات السلكية والالسلكية والمتحركة 

   ٢ –البرمجيات  هندسة في مختارة موضوعات ٧٣٠حسب
  .مجال هندسة البرمجياتفي متقدمة موضوعات مختارة 

  ٢- موضوعات مختارة فى تكنولوجيا الحاسبات ٧٣١حسب 
  .موضوعات مختارة جديدة مصنفة باالتجاهات الحالية فى مجال تكنولوجيا الحاسبات والشبكات

  ٢ - الحاسبات والتشفيرتأمين موضوعات مختارة فى  ٧٣٢سب ح
تــــأمين الحاســــبات وطــــرق التشــــفير والتــــأمين  موضــــوعات مختــــارة جديــــدة مصــــنفة باالتجاهــــات الحاليــــة فــــى مجــــال

  .للحاسبات والشبكات
  )إجبارى(رسالة الدكتوراه  ٧٩٩حسب

  .رسالة الدكتوراه فى مجال تخصصى فى هندسة الحاسبات
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٠٧ البينية املاجيستريات

  يةبين اتماجيستير  
  

  :البينية بين تخصصات مختلفة اتالماجستير تمنح جامعة القاهرة مجموعة من درجات 
  .)باإلشتراك مع جامعة كاسل بألمانيا(  وكفاءة الطاقة الطاقة المتجددةماجستير العلوم فى  .١
  .المخاطرهندسة ماجستير العلوم فى  .٢
  .النانو وموادماجستير العلوم فى المواد المتقدمة  .٣
 .الغاز الطبيعىالبترول و   ماجستير العلوم فى تكنولوجيا .٤
برنامج الماجستير المشترك بين (اعادة احياء المناطق التاريخية للمدن : الماجستير فى التصميم العمرانى .٥

  .جامعة االسكندرية وجامعة كوتبس بألمانيا - القاهرة وكلية الفنون الجميلةجامعة  - كلية الهندسة
باإلشتراك مع جامعة روفيرا فيرجيلى ) جي بي اي(في هندسه العمليات الخضراء  العلوم ماجستير .٦

  .األسبانية
 .ماجستير الهندسة في أمان النقل .٧
 ماجستير الدراسات العليا البيني في هندسة إنتاج الغاز .٨
  يــر العلوم في هندسة وٕادارة التصميمات المتكاملةماجست .٩

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٠٨  البينيةاملاجيستريات 

  ماجستير العلوم فى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .١
  

  ):التحتسب ضمن الساعات المعتمدة(المقررات التأهيلية ): ٢١٢(جدول 
  مكان التدريس عدد الساعات األوروبية المكافئة المقرر الكود
  )س أ م ١٠( أساسيات الديناميكا الحرارية : ١مجموعة 
  القاهرة ٢ الديناميكا الحرارية الهندسية ٥٠١ طمك
  القاهرة ٣ انتقال الحرارة ٥٠٢ مكط
  القاهرة ٣ ميكانيكا الموائع ٥٠٣ كطم
  القاهرة ٢ علم المواد ٥٠٤ كطم

  )س أ م ١٠( األساسيات الهندسية: ٢مجموعة 
  كاسل ٣ الهندسة الكهربائيةأساسيات  ٥٠٥ كطم
  كاسل ٢ نظم التحكم ٥٠٦ كطم
  كاسل ٢ التقنية الميكانيكية ٥٠٧ كطم
  كاسل ٣ رياضيات هندسية ٥٠٨ كطم

  

  

  ):س أ م ٤٣= اجمالى عدد الساعات األوروبية المكافئة (المقررات اإلجبارية ): ٢١٣(جدول 
  التدريسمكان  عدد الساعات األوروبية المكافئة المقرر الكود
  )س أ م ٨( الخصائص اإلقتصادية واأليكولوجية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة : ٣مجموعة 

  القاهرة ٢ موضوعات بيئية وٕادارة تأثيراتها ٦٠١ كطم
 القاهرة ٢ للطاقة المتجددة الكليةالنواحى اإلقتصادية  ٦٠٢ كطم
اقتصاديات هندسية ودراسات الجدوى للطاقة  ٦٠٣ كطم

 المتجددة وكفاءة الطاقة
 القاهرة ٢

امكانيات الطاقة المتجددة فى منطقة شمال  ٦٠٤ كطم
 إفريقيا والشرق األوسط وأوروبا

 القاهرة ٢

  )س أ م ٧(  أساسيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: ٤مجموعة 
 القاهرة ٤ عمليات تحويل الطاقة ٦٠٥ كمط
 القاهرة ٣ أساسيات كفاءة الطاقة ٦٠٦ كمط

  )س أ م ٦(  اللغة ومهارات العرض: ٥مجموعة 
 القاهرة ٣ لمانية ولغة عربيةالغة  ٦٠٧ كمط
 القاهرة ٣ مهارات العرض والتقديم ٦٠٨ كطم

  )س أ م ٥(  إدارة المشروعات: ٦مجموعة 
  كاسل ٢ إدارة المشروعات الدولية ٦٠٩ كطم



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٠٩ البينية املاجيستريات

 كاسل ٢ إدارة المشروعات فى التعاون التنموى ٦١٠ كمط
 كاسل ١ الطاقة والمجتمع ٦١١ كمط

  )س أ م ٤( األنشطة اإلقتصادية أللمانيا فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا : ٧مجموعة 
 كاسل ٢ إدارة األعمال واإلقتصاد فى الطاقة المتجددة ٦١٢ كطم
لمانية فى مكانيات المؤسسات والشركات األإ ٦١٣ كطم

 والشرق األوسطمنطقة شمال إفريقيا 
 كاسل ٢

  )س أ م ٧(  الجوانب التطبيقية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: ٨مجموعة 
 كاسل ٢ تكامل الشبكات الكهربائية ٦١٤ كطم
 كاسل ٣ كفاءة الطاقة فى المبانى ٦١٥ كطم
 كاسل ٢ خصائص نظم الطاقة الحيوية ٦١٦ كطم

  )س أ م ٦(  مهارات التفاعل بين الحضارات: ٩مجموعة 
 كاسل ٢ العالقات العربية األلمانية ٦١٧ كطم
 كاسل ٢ التفاعل الثقافى بين الحضارات ٦١٨ كمط
 كاسل ٢ لمانيةالغة عربية ولغة  ٦١٩ كطم

  

  

  ):س أ م ١٧يجب ان اليقل مجموع الساعات المختارة لمجموعات كاملة عن (المقررات اإلختيارية ): ٢١٤(جدول 
  مكان التدريس الساعات األوروبية المكافئةعدد  المقرر الكود
  )س أ م ٧(  تكامل الطاقة المتجددة: ١٠مجموعة 

 كاسل ٣ الشبكات الذكية ٦٥٠ كطم
 كاسل ٢ التوليد المرن وٕادارة جانب الطلب ٦٥١طمك 
 كاسل ٢ الغاز الحيوى ٦٥٢ كطم

  )س أ م ٥(  كفاءة الطاقة والتخزين: ١١مجموعة 
 كاسل ٢ الطاقةتخزين  ٦٥٣ كطم
 كاسل ٣ كفاءة الطاقة فى العمليات الصناعية ٦٥٤ كطم

  )س أ م ٦(  تكنولوجيا طاقة الرياح: ١٢مجموعة 
 كاسل ٣ الجوانب الميكانيكية لطاقة الرياح ٦٥٥ كطم
 كاسل ٣ الجوانب الكهربائية لطاقة الرياح ٦٥٦ كمط

  )س أ م ٦(  أنظمة الطاقة الشمسية: ١٣مجموعة 
 كاسل ٢ التبريد الشمسى الحرارى ٦٥٧ كطم
 كاسل ٢ نظم الطاقة الشمسية الحرارية المركزة ٦٥٨ كطم
 كاسل ٢ النظم الفوتوفولطية ٦٥٩ كطم



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤١٠  البينيةاملاجيستريات 

  )س أ م ٥(  تطوير مشروعات الطاقة المتجددة: ١٤مجموعة 
  القاهرة ٣ تخطيط المشروعات وطرحها ٦٦٠ كمط
  القاهرة ٢ وصيانتهااستالم المشروعات وتشغيلها  ٦٦١ كطم

  )س أ م ٤(  الطاقة الحيوية: ١٥مجموعة 
  القاهرة ٢ الوقود الحيوى ٦٦٢ كمط
  القاهرة ٢ إمكانيات النفايات الحيوية ٦٦٣ كمط

  )س أ م ٦(  معدات الطاقة الشمسية: ١٦مجموعة 
  القاهرة ٢ التسخين الشمسى الحرارى ٦٦٤ كطم
  القاهرة ٢ الحرارية المركزةمعدات الطاقة الشمسية  ٦٦٥ كطم
  القاهرة ٢ أنظمة الخاليا الفوتوفولطية ٦٦٦ كطم

  

ويقوم الطالب بإعدادها تحت إشراف أساتذة مـن جامعـة القـاهرة والجامعـات والمعاهـد والشـركات  :رسالة الماجستير
ــا  ــا والشــرق األوســط وألماني ، ليصــل )ســاعة أوروبيــة مكافئــة ٣٠(المتخصصــة فــى إحــدى دول منطقــة شــمال إفريقي

  .س أ م على االقل ٩٠اجمالى عدد ساعات الماجستير الى 
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٤١١ البينية املاجيستريات

 محتوى المقررات
  

  

  )س أ م ١٠(أساسيات الديناميكا الحرارية  : ١مجموعة 
  :الديناميكا الحرارية الهندسية ٥٠١طمك 

المفاهيم األساسية والتعاريف، ونظم الوحدات؛ والخصائص الحرارية والمواد النقية، والقانون األول والثانى  
 .للديناميكا الحرارية، والعالقات الحرارية

  :انتقال الحرارة ٥٠٢طمك 
فى ظل الظروف الثابتة، نقل الحرارة في الجدران المركبة (انتقال الحرارة عن طريق التوصيل الحراري  

الحمل الحراري (، وانتقال الحرارة عن طريق الحمل الحراري )واالسطوانات؛ وتوليد الحرارة الداخلي، واألسطح ممتدة
مبادئ وخصائص (ارة عن طريق اإلشعاع الحراري ، وانتقال الحر )مبادئ وآليات واالرتباطات: الطبيعي والقسري

، وانتقال الحرارة عن طريق الغليان والتكثيف، وأنواع المبادالت الحرارية )اإلشعاع، وسطح التبادل الحراري
  .والعمليات الحسابية األساسية

  : ميكانيكا الموائع ٥٠٣طمك 
  .ادالت األساسية، معادلة برنولي وتطبيقات متنوعةمقدمة في المفاهيم األساسية للموائع؛ احصائيات الموائع؛ المع

  : علم المواد ٥٠٤طمك 
آليات اإلثارة والتشتت واالسترخاء التي تحكم عملية النقل اإللكتروني في المواد شبه الموصلة، خلية الوقود 

  .والبطاريات والبوليمرات، والمواد الصلبة األيونية
  )س أ م ١٠(األساسيات الهندسية : ٢مجموعة 

  : أساسيات الهندسة الكهربائية ٥٠٥طمك 
 .التعريفات األساسية في الدوائر الكهربية؛ األحمال األساسية؛ وتحليل الدوائر؛ القياسات الكهربائية، وتحويالت الطاقة

  : نظم التحكم ٥٠٦طمك 
مقدمة للتحكم في الدوائر والرسوم البيانية واالشارت، العناصر األساسية لنماذج الرسم البياني، ومحاكاة النظم 

  .، واالستجابة الترددية للدوائر التحكم والصناعية ووحدات التحكم المتنوعةMATLABباستخدام 
  : التقنية الميكانيكية ٥٠٧طمك 
  .نظمة الثابتة والمتحركة والتقنيات الديناميكيةاال -الديناميكا واالستاتيكا  –مقدمة 
  : رياضيات هندسية ٥٠٨طمك 

؛ أساسيات الجبر )التفاضل الجزئي، التكامل المتعدد(لمتغير واحد، متغيرات متعددة : حساب التفاضل والتكامل
 .MATLABالخطي، أساسيات في االحتماالت واإلحصاء، وتطبيق المناهج العددية باستخدام برنامج 

  )س أ م ٨(الخصائص اإلقتصادية واأليكولوجية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  : ٣مجموعة 
  : موضوعات بيئية وٕادارة تأثيراتها ٦٠١طمك 

تغير المناخ، ظاهرة االحتباس الحراري وتلوث الهواء واستخدام المياه : المخاطر البيئية الستخدام الطاقة واإلنتاج
إدارة المخاطر، وتغير استخدام . ة وارتفاع مستوى سطح البحر، والهجرة وتغير المناخوالتلوث والكوارث الطبيعي

 .األراضي؛ أرصدة غازات االحتباس الحراري، األسس واألساليب وحسابها
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٤١٢  البينيةاملاجيستريات 

  : النواحى اإلقتصادية مكرو للطاقة المتجددة ٦٠٢طمك 
: والتحويالت والصيغ، واالستدامةاالحتياطى القومى من الطاقة، وحدات الطاقة ذات الصلة، : االساسيات

اقتصادية واجتماعية وبيئية و الجوانب السياسية ومعايير ومؤشرات لمفهوم إمدادات الطاقة المستدامة، 
دور الدولة ودور : واستراتيجيات العالمية واألوروبية والعربية من إمدادات الطاقة، والتجارة، واألمن؛ السياسات

  .تحقيق الالمركزية وتوحيد المقاييس وخيارات السياسة العامة والمزيج، وبناء الوعيالسوق ودور القطاع الخاص، و 
  : اقتصاديات هندسية ودراسات الجدوى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ٦٠٣طمك 

القرار االقتصادي، وعالقة المال بالوقت والتكلفة وتقدير التكاليف، مقدمة مفصلة في بناء وهيكلة دراسة الجدوى، 
وأساليب الدراسات االقتصادية واالختيار، واالستهالك، والضرائب على الدخل، واالعتبارات بعد خصم الضرائب، وتغير 

  .األسعار وسعر الصرف، و التحليل االقتصادي االحتمالي، ومتطلبات التمويل، التحليل المالي المحاسبي والمنافع
  :إفريقيا والشرق األوسط وأوروباامكانيات الطاقة المتجددة فى منطقة شمال  ٦٠٤طمك 

وضع الطاقة الفعلية بالعالم واالتحاد األوروبي ودول منطقة الشرق األوسط وكذلك فى دول الطالب، وتعريف  
اإلمكانات، والبحث فيها وفى مصادر معلومات محددة، عرض ومناقشة مشاريع فعلية للطاقات المتجددة عمل 

  .في منطقة الشرق األوسط للطاقة المتجددة  كانات التقنيةتقارير عن الجدوى االقتصادية واإلم
 )س أ م ٧(أساسيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  : ٤مجموعة 

  : عمليات تحويل الطاقة ٦٠٥طمك 
الطاقة وتصنيفاتها ومصادرها واستخداماتها، والوقود الرئيسي لتحويل الطاقة، وكيفية تحوليها إلى طاقة حرارية 

 .إلى طاقة كهربائية، وتحويلها إلى طاقة ميكانيكية ومقدمة عن تحويل الطاقة النوويةوتحويلها 
  : أساسيات كفاءة الطاقة ٦٠٦طمك 

إمدادات الطاقة وأنماط الطلب، وتقنيات المحافظة على الطاقة وٕادارة جانب العرض والطلب، توازن الطاقة، وتحليل النظم  
الحرارية، ومضخات الحرارة، والتوليد المشترك للطاقة، اختيار العزل الحراري، وتكييف الهواء، وأنظمة االحتراق، وارتفاع 

 .ة، وتحديد فرص ترشيد استهالك الطاقة، ونظم إدارة الطاقةكفاءة اإلضاءة، تصحيح معامل الطاق
 )س أ م ٦(اللغة ومهارات العرض  : ٥مجموعة 

  :لغة ألمانية ولغة عربية ٦٠٧طمك 
اللغة العربية الفصحى الحديثة واللهجة المصرية، وتزويد الطالب بالقدرة األساسية في القراءة والكتابة، ومهارات  

ناء قاعدة مناسبة في قواعد اللغة العربية،تعلم التواصل في الحياة اليومية وكذلك في التحدث مع العمل على ب
دورة اللغة األلمانية يتعلم الطالب الجمل البسيطة والجمل القصيرة . الخطاب األكاديمي واألنشطة التجارية

قات المتجددة، المفاهيم لالستخدام اليومي، فضال عن الشروط الفنية والتعابير في الهندسة الكهربائية والطا
  .األساسية في قواعد اللغة األلمانية

  : مهارات العرض والتقديم ٦٠٨طمك 
، واألنواع والقواعد األساسية للعروض، )تصنيف الفئات المستهدفة، وتحديد الموضوعات البحثية(األنشطة األولية 

التقارير، وتحليل عادات الشخصية، وكيفية وضع استراتيجية للتخطيط والعرض واستخدام المرئيات، وكتابة 
 .والتدريب الفعال وتنظيم االجتماعات ومراعاة اختالف الثقافات
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٤١٣ البينية املاجيستريات

 )س أ م ٥(إدارة المشروعات  : ٦مجموعة 
  : إدارة المشروعات الدولية ٦٠٩طمك 

ال، تفاصيل تعريف ماهي إدارة المشاريع؟ ما هو المشروع؟، أهداف المشروع، وكيفية تنظيم وتنفيذ المشروع؛ األشك 
  .وعوامل نجاح المشاريع الدولية، بناء الفريق في المشاريع الدولية، وكيفية إعداد المشاريع الدولية، واألمثلة العملية

  : إدارة المشروعات فى التعاون التنموى ٦١٠طمك 
مشاريع الطاقة  دراسات حالة عن مشاريع الطاقة وتأثيراتها االجتماعية والبيئية واالقتصادية، على سبيل المثال

المائية الكبيرة، والنفط والغاز ومشاريع التنقيب عن الفحم، وطاقة الرياح، وما إلى ذلك، ودراسات حالة من 
  .مشروعات الطاقة التي تم تجميدها، وتحليل دراسات التقييم البيئي، ودراسة المعايير الدولية

  : الطاقة والمجتمع ٦١١طمك 
روع الستخدام الطاقات المتجددة، ونهج اإلطار المنطقي، أدوات تحليل مختلفة مثل العناصر الرئيسية إلدارة المش

 .تحليل المخاطر، والرصد والتقييم، وتطوير مؤشر/ األهداف / تحليل الحالة، وتحليل أصحاب المصلحة، والمشكلة 
 )أ م س ٤(األنشطة اإلقتصادية أللمانيا فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  : ٧مجموعة 

  :إدارة األعمال واإلقتصاد فى الطاقة المتجددة ٦١٢طمك 
؛ التسعير؛ القياس، )وطنية ودولية على مستوى(حساب التكلفة إلنتاج الطاقة وتوزيعها؛ التكهنات تنمية التكاليف 

في قطاع  ؛ دراسات الجدوى تحليل)في القطاع العام، والصناعة، واألسر(وقراءة العداد، والفواتير، وجمع الرسوم 
  .عناصر ، طرق الحساب، وتقييم المخاطر والتحليل النقدي: الطاقة
  :امكانيات المؤسسات والشركات االلمانية فى منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط ٦١٣طمك 

رحالت مع العروض حول مشاركتها . عرض للشركات والمؤسسات مع أنشطتها الفعلية في منطقة الشرق األوسط
 .رق األوسط والزيارات من خطوط اإلنتاجفي منطقة الش

 )س أ م ٧(الجوانب التطبيقية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  : ٨مجموعة 
  :تكامل الشبكات الكهربائية ٦١٤طمك 

طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة، : مقدمة، السلوك المكانية والزمانية من الرياح والطاقة الشمسية 
تشغيل الشبكة مع الرياح والطاقة الشمسية في شبكات : الرياح والطاقة الشمسية في شبكة الكهرباءوالتكامل مع 

الكهرباء، وتحقيق التوازن لالنتاج واالستهالك، واالتصال بالشبكة والخدمات المساعدة للحصول على الشبكة، 
نترنت لرصد وتذليل آثار طاقة الرياح على اال: واالستراتيجيات واألدوات الالزمة لتشغيل نظام اإلمداد الكهرباء

الظاهري محطة : والطاقة الشمسية والتنبؤ، وخيارات التحكم في الطاقة المتجددة محطة توليد الكهرباء؛ التوقعات
  .توليد الكهرباء، والتخزين، وٕادارة الحمل

  :كفاءة الطاقة فى المبانى ٦١٥طمك 
انتقال الحرارة تكييفها لبناء عناصر مثل الجدران والنوافذ، وأجهزة التظليل والرطوبة واآلثار : أساسيات بناء الفيزياء 

التكثيف، والراحة الحرارية، والتهوية، واإلشعاع العالمي للبناء والمراجل والتوليد المشترك للحرارة والكهرباء، 
مناقشة ظروف مختلفة . تحقيق وفورات من تدابير كفاءة استخدام الطاقةالتكاليف و . ومضخات الحرارة فى المنازل

 .في ألمانيا وبلدان المنطقة
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٤١٤  البينيةاملاجيستريات 

  : خصائص نظم الطاقة الحيوية ٦١٦طمك 
التكلفة وتحليل دورة الحياة . مقدمة في تقييم دورة الحياة من اآلثار البيئية باستخدام البرامج المتخصصة والعلمية

الطاقة الحيوية مقارنة مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، : المتجددةلمختلف مصادر الطاقة 
محطات توليد الطاقة الحرارية، والطاقة المائية، اشتقاق من الشخصيات البيئية إلنتاج وتشغيل وٕازالة النباتات، 

حيوية، مختبر حول أساسيات قياسات مقدمة فى تجميع وتحليل البيانات العلمية والعملية مع التركيز على الطاقة ال
 .الحسابات الحرارية، وتقييم دقة البيانات ومناقشة التأثيرات البيئية. الغاز الحراري والعادم

 )س أ م ٦(مهارات التفاعل بين الحضارات  : ٩مجموعة 
  : العالقات العربية األلمانية ٦١٧طمك 

القتصاد، والسفارات العربية وغيرها من المنظمات ذات الصلة دور البرلمان األلماني، ووزارات التنمية والبيئة وا
لتشكيل وتكوين العالقات األلمانية العربية، والتعاون التنموي بين ألمانيا والعالم العربي؛ طبيعة وحجم التجارة 

 .لشرق األوسطواالستثمارات األلمانية العربية، العالقات الثقافية والسياسية التاريخية والمعاصرة بين ألمانيا وا
  :التفاعل الثقافى بين الحضارات ٦١٨طمك 

اإلدراك والتقييم واالستنتاج، الخطوات األولية للتفاهم الثقافي والتواصل بين : التعلم والعمل في بيئة الثقافات 
ت وهو يهدف إلى استكشاف أوجه التشابه الثقافي واالختالف في قصص حياة األفراد من مختلف الخلفيا. الثقافات

 .الثقافية وتبادل المعرفة
  :لغة عربية ولغة ألمانية ٦١٩طمك 

  .الكتابة العلمية، التعامل مع الذات واآلخر، الحوادث الخطيرة، مذكرات للتعلم 
 )س أ م ٧(تكامل الطاقة المتجددة  : ١٠مجموعة 

  : الشبكات الذكية ٦٥٠طمك 
معدات تكييف المعلومات : ؛ توليد الطاقة)SGC( نظرة عامة على الشبكات الذكية واالتصاالت الشبكة الذكية

حالة من خطوط الكهرباء عالية الجهد، واألجهزة في محطات نقل : نقل. وظروف التحميل من معدات التوليد
ومعلومات حول ) قراءة العداد(إجمالي الطاقة استخدام المعلومات : المستهلكين. وخطوط الكهرباء ومغذيات
هزة داخل المنزل؛ تلقائي قراءة العداد، والبنية األساسية المتقدمة القياس؛ تكنولوجيات االقستخدام من قبل األج

، واالتصاالت واأللياف البصرية، أجهزة السلكية، وقضايا الخصوصية في SGCاالتصال المستخدمة في 
، والعوامل الستجابة تخفيض/الشبكات الذكية؛ اكتساب خبرة عملية، وشركات المرافق العامة والطاقة إدارة األحمال

، المفهوم األساسي الذي يساعد على الحد من التدخل البشري وزيادة دقة والقدرة على االستجابة )DR(الطلب 
  . والتجارب المعملية SGCللبرنامج واألنشطة في هيئات التقييس في 

  : التوليد المرن وٕادارة جانب الطلب ٦٥١طمك 
، واالختالفات في توافر )DSM(الكهربائية بصورة مرنة وٕادارة جانب الطلب إمكانيات وقدرات توليد الطاقة 

الزمنية؛ تحديد االحتياجات، وعمليات مختلفة لتغطية الحمولة المتبقية في ظل الظروف الحالية لتوليد الطاقة، 
مختبر . لدولةومناقشة الحلول الممكنة بصورة مرنة؛ تصنيف اإلمكانيات المتاحة طبقا للطلب الفعلي من قبل ا

 .للتجارب العملية في توليد الطاقة الكهربائية في ظل ظروف مرنة وسط أوروبا
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٤١٥ البينية املاجيستريات

  : الغاز الحيوى ٦٥٢طمك 
كفاءة إنتاج الكتلة الحيوية، والكتلة . الغاز الحيوي باعتباره مكون من مكونات الطاقة، ومصدر وعمليات التغويز

م الكتلة الحيوية، وأساسيات االحتراق فيما يتعلق تحويل الكتلة الحيوية في النفايات، والطرق المختلفة الستخدا
احتراق الكتلة الحيوية الصلبة، والحرارية تغويز الكيميائية، الهضم الالهوائي، الوقود (الحيوية، ومسارات التحويل 

الخاصة لنظم الطاقة  ، وتكامل الطاقة الحيوية في التقليدية ونظم الطاقة المتجددة، واالستفادة من المميزات)الحيوي
  .الحيوية مع الطاقات المتجددة األخرى، وتصميم منهجية لتصميم مسارات التحويل

 )س أ م ٥(كفاءة الطاقة والتخزين  : ١١مجموعة 
  :تخزين الطاقة ٦٥٣طمك 

. لكفاءة التحوي. وصف المخازن الحرارية، والطاقة على الغاز، والبطاريات، والطاقة المائية ومخازن الهواء 
  .حساب تكاليف محددة في لسعة التخزين. تكاليف وتقنيات مختلفة للتخزين واالسترجاع

  : كفاءة الطاقة فى العمليات الصناعية ٦٥٤طمك 
نظم إدارة الطاقة، والمحركات عالية الكفاءة والمولدات الكهربائية، ومحركات متغيرة السرعة، ومراقبة ورصد 

، )التدفئة/التبريد(رداد الحرارة، وبناء نظام إدارة وتصميم التخزين الحراري االحتراق، ومبادالت النفايات واست
  .والتهوية والطلب عليها، وأنظمة البخار والهواء المضغوط استخدام

 )س أ م ٦(تكنولوجيا طاقة الرياح  : ١٢مجموعة 
  : الجوانب الميكانيكية لطاقة الرياح ٦٥٥طمك 

المختلفة، وشفرة النظام، الفرامل الدوار والتروس، وتوصيل المولد، وتتبع اتجاه المقارنة بين مفاهيم التصميم 
ثابت األحمال الهوائية والهيكلية على : الرياح، وآلة تصميم المنزل، والمعايير الجمالية، األحمال ومتطلبات الهيكلية

ومتطلبات الهيكلية والمكونات  شفرات واألبراج، األحمال الديناميكية على شفرات، ووضع نماذج لحساب األحمال
مواد، مركب مواد البناء، دوار اتصال نصل : الميكانيكية وتحميل نظام السيطرة؛ ريش الدوار في البناء المركب

تخطيط المشاريع : تصميم أبراج أنابيب الصلب، تخطيط وتركيب وتشغيل: إلى المحور، األبراج والتأسيس
الرياح، وتركيب مصنع واختبار وتشغيل، جوانب السالمة والخدمة والصيانة، والتشريعات، وتسهيالت النقل لمزرعة 

  .وشهادة من محطات توليد الطاقة من الرياح؛ رحلة ميدانية إلى المواقع األلمانية مزرعة الرياح
  :الجوانب الكهربائية لطاقة الرياح٦٥٦طمك 

شفرة الدوار مع محرك : ية لمحوالت طاقة الرياحالبناء والهياكل الوظيفية للشركة وستنغهاوس؛ المكونات الرئيس 
الشبكات الكهربائية المختلفة، والتأثيرات : في الملعب، وعزم دوران المدخالت، ومولد كهربائي، وٕادماج الشبكة

، وعملية الربط، والسيطرة WECsتشغيل شبكة من : الشبكة، ومراقبة الشبكة، ومفاهيم الرقابة والنتائج التشغيلية
  .يم النظام ومحاكاة وتطوير نماذج رياضية للرقابة والمحاكاة، وأبعاد وحدات التحكمعلى تصم
 )س أ م ٦(أنظمة الطاقة الشمسية  : ١٣مجموعة 

  :التبريد الشمسى الحرارى ٦٥٧طمك 
زالة التبريد بالطاقة الشمسية الحرارية، تكييف الهواء والفضاء، والتبريد والتجفيف الطلب على الطاقة، للتبريد وإ  

الرطوبة، أسس وأساسيات التبريد وامتصاص الطاقة، وتحقيق التوازن الشامل من دورة االمتصاص، الديناميكا 
باستخدام المياه أو  LiBrالحرارية والكفاءة ، والمحتوى الحراري، أبراج التبريد، والهواء الرطب، ودورات امتصاص 
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٤١٦  البينيةاملاجيستريات 

وية، والتخطيطي دورة؛ المبخر، المكثف، المبادالت الحرارية وأزواج العض NH3غيرها من أزواج يعملون مثل المياه 
والمضخات والصمامات، واألرقام تقديرية، معامل األداء، ومنع التبلور، والحفاظ على فراغ، ونظام التكامل والمراقبة، 

شامل من دورة وصهاريج التخزين، واستهالك المياه، واالقتصاد، المبردات  والتطورات الجديدة؛ وتحقيق التوازن ال
امتصاص، الديناميكا الحرارية والكفاءة؛ أزواج العمل المتعدد الزيوليت المياه، وأمالح األمونيوم، أنظمة التبريد 
  .المدفوعة حراريا، ونظم التجفيف المفتوحة والصلبة والسائلة، األساسيات والتصميم والتطبيق، امثلة على أنظمة مثبتة

  :الحرارية المركزةنظم الطاقة الشمسية  ٦٥٨طمك 
موجز األرصاد الجوية الشمسية، ومبادئ لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والطاقة المتقلبة والتوازن، القدرة  

التخزينية، قصيرة وطويلة األجل قدرة احتياطية، واآلثار البيئية لمحطات الطاقة الشمسية، وتقييم إمكانات الطاقة 
، ورسم الخرائط من خصائص الموقع )DNI(سلسلة من المباشر العادي اإلشعاعية رسم الخرائط والوقت : الشمسية

، وتقييم األداء من إمكانات الطاقة CSPمع نظم المعلومات الجغرافية، ووضع نماذج مبسطة لرسم الخرائط 
وجهات نظر  تعريف الهدف، واالستدامة، وتحديد: الشمسية المركزة، وخلق سيناريوهات لتوليد الكهرباء المستدامة

الطلب على الكهرباء، تحديد امكانات الكهرباء المتجددة، وغيرها من مصادر الكهرباء، وكيفية تطابق سلسلة 
زمنية لتحميل إمدادات الكهرباء ووالتقنية واالقتصادية منحنيات التعلم، وتحسين األقل تكلفة؛ الطاقة الشمسية 

لى المياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والمفاهيم لتحلية وجهات نظر الطلب ع: التركيز لتحلية مياه البحر
مياه البحر بالطاقة الشمسية، وسيناريوهات من أجل التنمية المستدامة إمدادات المياه العذبة، واآلثار االقتصادية 

أجل المتوسط  وفى مزيج الكهرباء األوروبية، والفرص المتاحة لالتحاد منوالبيئية؛ عبر البحر األبيض المتوسط 
، على المدى الطويل وجهات النظر من الطاقة الشمسية في أوروبا، الشرق األوسط )االتحاد من أجل المتوسط(

  .ومختلف أنحاء العالم، واآلثار االقتصادية والبيئية 
  : النظم الفوتوفولطية٦٥٩طمك 

قة؛ المركزية األنظمة الكهروضوئية النظم المختلطة، وحدات تكنولوجيا األنظمة الكهروضوئية إلمدادات الطا
قائمة بذاتها والنظم الهجينة تكوينات ومكونات  PV؛ )منصة ثابتة ونظم تتبع وحدات حالة القوة والتكامل شبكة(

األداء، ومراقبة واستراتيجيات إدارة الطاقة ألنظمة الكهروضوئية الالمركزية؛ المكثفات الفائقة، والبطاريات، 
البطارية (األنظمة والمكونات  PVوالتحليل الكهربائي وخاليا الوقود، وحدات تكييف المركزية وقائمة بذاتها 

؛ االقتصاد، الخاليه الكهروضوئية ومحددة حساب تكلفة )ائية االتجاه محوالت، العاكسون خاليا الوقودشاحن، ثن
الطاقة، ومعايير األداء الفنية واالقتصادية القائمة بذاتها والنظم الهجينة؛ منهجيات النظم الكهروضوئية التحجيم 

الطلب الحمل التوليف، مكون التحجيم، وتقييم ( الهجين، وتصميم من قائمة بذاتها الى نظام هجين الكهروضوئية
، وأدوات تنفيذ محاكاة ألنظمة تصميم قائمة بذاتها الكهروضوئية، ودراسة حالة عن طريق العمل )معايير األداء
  ).قائمة بذاتها PVتصميم نظام (في المشروع 

 )س أ م ٥(تطوير مشروعات الطاقة المتجددة  : ١٤مجموعة 
  : روعات وطرحهاتخطيط المش ٦٦٠طمك 

اختيار الموقع وتجميع البيانات، تقييم فرص الطاقات الجديدة المتوفرة والموارد، اختيار التكنولوجيا، دراسة الجدوى 
 .االقتصادية، إعداد وثائق المناقصة، عملية المناقصات
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  :استالم المشروعات وتشغيلها وصيانتها ٦٦١طمك 
اخيص والتصاريح،  المسائل التعاقدية، انشاء المشروع وٕادارة عملية االنشاء، تقييم األثر البيئي واالجتماعي، التر  

  .اختبارات التشغيل على البارد والساخن، التشغيل والصيانة
  )س أ م ٤(الطاقة الحيوية  : ١٥مجموعة 

  : الوقود الحيوى ٦٦٢طمك 
ارتفاع أسعار النفط والغاز، ، فضال عن )االحتياطيات واإلنتاج واالستهالك(لمحة عامة عن النفط كوقود 

التاريخ والطلبات (وٕامكانات الطاقة المتجددة، ودورة الكربون، وأنواع من الكتلة الحيوية، ومقدمة للوقود الحيوي 
نقطة (، الديزل الحيوي، واختيار المواد الوسيطة )الدولية واإلنتاج، والخصائص والمواصفات و األثر البيئي

ك المياه، والطقس، والمواد الغذائية الصالحة لألكل أو غير صالح لألكل استخدام ، واستهال)الزراعية من رأي
األراضي، إلنتاج الكتلة الحيوية، والنفايات الزراعية في جميع أنحاء العالم، والزيوت النباتية والدهون والزيوت 

الحرة وردود الفعل عبر األسترة،  الحيوانية والنفايات، والكيمياء من الكحول، الدهون الثالثية واألحماض الدهنية
، اقتصاديات )النفط، واستخراج المذيبات expellers(مقدمة بسيطة اللكيمياء الحيوية، وتجهيز البذور الزيتية 

  ).الوقود الحيوي، واختبار محرك
  :إمكانيات النفايات الحيوية ٦٦٣طمك 

مع من الكتلة الحيوية واستخدامها في توليد الطاقة إمكانيات النفايات الحيوية في منطقة الشرق األوسط، أماكن الج
 .تقييم الموارد المختلفة، ومناقشة المشاكل في التعامل مع المواد واالنبعاثات في عملية الحرق. الحيوية

 )س أ م ٦(معدات الطاقة الشمسية  : ١٦مجموعة 
  :التسخين الشمسى الحرارى ٦٦٤طمك 

خالصة من أساسيات األشعة الشمسية بما في ذلك حساب اإلشعاع على : التسخين الحراري للطاقة الشمسية 
المنطقة، وميال المعدلة، وتوزيع اإلشعاع، والتغيرات المكانية والزمانية األشعة الشمسية، ومكونات محطات الطاقة 

بسطة منحنى الكفاءة، وأنواع الجمع، وجمع المواد ميزان الطاقة من تجميع الطاقة الشمسية، م: الشمسية الحرارية
واألسطح، انخفاض الضغط، ونقل الحرارة، واالستقرار الكيميائية، وذوبان الغازات، تخزين الحرارة، والمهام العامة 

، مساحة الطلب على زيت التدفئة، الهيدروليكية من )DHW( للتخزين الحرارة، الطلب المحلي على الماء الساخن 
م التقليدية، ومخازن حرارة سلبية، مخازن المياه الساخنة، ومخازن لمحطات تداول الطبيعية، ومخازن لمحطات النظ

تداول القسري، وظيفة من المبادالت الحرارية الداخلية والخارجية، وأجهزة الطبقي، البكتيريا، الحجر الجيري، 
الدوائر الهيدروليكية ومحطات تداول الطبيعية، مخازن حرارة متصلة موازية؛ فصل / والهيدروليكية من سلسلة 

استخدام التدفئة المركزية ومخازن المدى الطويل وحمامات السباحة، تكييف الهواء بمساعدة الطاقة الشمسية، الطاقة 
  .الشمسية الحرارية وامثلة على األنظمة المصممة؛ طرق للرصد على المدى الطويل، وطرق لنظام التحسين

  : الطاقة الشمسية الحرارية المركزة معدات ٦٦٥طمك 
مقدمة في علم األرصاد الجوية الشمسية، والنظرية األساسية من هواة جمع التركيز، ومجموعة من نسب التركيز، 
ومكونات من أحد هواة جمع التركيز، ومضاعفات ومشاكل التطبيق، وعدم وجود عالج؛ الصور الشمسية النظري 

، واألشكال heliostatsكثفات، واستخدام خط ونقطة تركيز، وأشكال مختلفة من الم: والعملي؛ تصنيفات مختلفة
وتوجيه أو تتبع اآلليات والعمليات . المختلفة من أجهزة االستقبال، استقبال مركزي برج، المخازن ونقل الحرارة
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٤١٨  البينيةاملاجيستريات 

االنعكاس، والقيم . اليدوية أو اآللية، نسب التركيز النموذجية المطلوبة لدرجات الحرارة المختلفة وتحقيق التوازن
اعتبارات خاصة عند حساب النفاذية ومعامل امتصاص المتلقي، عامل التقاطع، وتقييم الخسائر العملية و 

حوض : تأثير التخزين، وتحليل أنواع معينة من مركزات العاكسة، ومن أمثلة: الحرارية؛ آثار الخمول الحراري
  .، العاكس لتتبع االمتصاصمكافئ، مركزات فريسنل، المكثف، وتوزيع درجات الحرارة، ومؤشرات األداء، وثابت

  : أنظمة الخاليا الفوتوفولطية ٦٦٦طمك 
، تكرار المعارف األساسية الالزمة في الهندسة الكهربائية، شبكة توصيل األنظمة )PV(وحدات الطاقة الشمسية 

) منتشر، مباشرة، والبياض(الكهروضوئية، مقدمة في نظم الكهروضوئية وتطبيقاتها، خصائص اإلشعاع الشمسي 
، المواد شبه )الكهروضوئية تأثير(وتقدير االشعاع على وحدة الكهروضوئية، والفيزياء من الخاليا الشمسية 

أحادي البلورية، متعددة بلوري، األغشية (الموصلة وتطبيقاتها في المواد الكهروضوئية، وتكنولوجيات الخلية 
صائص الكهربائية من الخاليا الشمسية، ونقطة القوة وتكنولوجيا النتاج الخاليا الشمسية والوحدات، الخ) الرقيقة

، العاكس، )الكابالت، والحماية(نظم -PVالقصوى، وهدف وتقنيات التعقب، المكونات األساسية لشبكة متصلة 
، واالحتياجات المحلية والتشريعات لدمج األنظمة الكهروضوئية إلى شبكة المرافق )مع وبدون محول(مفاهيم 

التحجيم من المولدات (تقييم النظم الكهروضوئية، وتصميم شبكة اتصال أنظمة الكهروضوئية  العامة، ومعايير
  .، وتنفيذ أدوات المحاكاة لتصميم وتوقعات العمل)الكهروضوئية، وحماية الكابالت، العاكس
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٤١٩ البينية املاجيستريات

 
 

 المخاطرهندسة ماجستير العلوم فى  .٢
 مقررات اختيارية): ٢١٥(جدول    

  ساعات االمتحان  الساعا ت االمعتمدةعدد   أسم المقرر  الكود  

  ٣  ٣  أسس الكتابة الفنية  ٦٠٠عام    
  ٢ ٢  اإلحصاء وتحليل وتنقيب بيانات المخاطر ٦٠١م هـ م   ١
  ٢ ٢ بحوث العمليات ٦٠٢م هـ م   ٢
  ٢ ٢ التفكير النسقى واإلبداعى  ٦٠٣م هـ م   ٣
  ٢ ٢ الجوانب النفسية واإلجتماعية للمخاطر  ٦٠٤م هـ م   ٤
  ٢ ٢ تقييم المخاطر الصناعية ٦٠٥م هـ م   ٥
  ٢ ٢ تقييم المخاطر البيئية  ٦٠٦م هـ م   ٦
  ٢ ٢ تكنولوجيا نظم التحكم  فى المخاطر ٦٠٧م هـ م   ٧
  ٣  ٣ تقييم المخاطر الصحية والطبيعية  ٦٠٨م هـ م   ٨
  ٢ ٢ ١- مقرر اختيارى ودراسة حالة*  ٦٠٩م هـ م   ٩
  ٢ ٢ ٢-ودراسة حالة  مقرر اختيارى*  ٦١٠م هـ م   ١٠

  ٢٤  المجموع  األقصى للساعات المعتمدة للماجستير
  ١٨  )إجبارى(رسالة الماجستير  ٦٩٩م هـ م   ١١

  يتم اختيار مقرر واحد من القائمة طبقًا لما تحدده لجنة تسيير الماجستير * 
   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٤٢٠  البينيةاملاجيستريات 

  توصيف المقررات
  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 

المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب
أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح رئيسية طرقتحديد الفكرة ال: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(الكتابة، 

عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، : كتابة الجمل الفعالة )د(
 )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(حسن اختيار الكلمات، 

) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة :متنوعة موضوعات
على أمثلة من المقاالت  عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،: والتخطيط للكتابة اإلعداد
 .العلمية رسائلوال البحثية، المقاالت، المشروعات: العلمية

  اإلحصاء وتحليل وتنقيب بيانات هندسة المخاطر ٦٠١م هـ م 
اإلحتمالية والمتغيرات العشوائية، التوزيع الطبيعيى، الضبط والتحكم اإلحصائى، التقدير اإلحصائى، النماذج 

البيانات بين التجميع والتقديم : والبيانات اإلحصائية المقارنة، التراجع الخطى، التجارب اإلحصائية، قاعدة البيانات
وأخذ العينات، عرض البيانات بإستخدام الرسم البيانى، العناصر األساسية فى التحليل، تصنيف وتجميع البيانات، 

  .، تحليل اإلرتباط والتنقيب فى البيانات)ثنائى أو متعدد المتغيرات(التحليل التنبؤى للبيانات 
  بحوث العمليات  ٦٠٢م هـ م  
طرق التحليل . طرق البرمجة الخطية. البرمجة الخطية. ط للمشاكل وحلها فى إطار بحوث العملياتالتخطي

شبكة . النماذج والبرمجة غير الخطية. التحليل والبرمجة غير الخطية. برمجة االنسياب الشبكى. واإلزدواجية 
  تطبيقات فى إطار المخاطر. النمذجة. ماركوف
 إلبداعىالتفكير النسقى وا ٦٠٣م هـ م 

  ):النسقى(التفكير المنظومى : الجزء األول
تعريــــف منظومــــة، مفـــــاهيم وســــمات ومبــــادئ أساســـــية، اســــتخدام التفكيــــر المنظـــــومى فــــى مجــــال المخـــــاطر، : مقدمــــة

إدارة الجـــــودة الشـــــاملة والتفكيـــــر المنظـــــومى فـــــى التغييـــــر المؤسســـــى، العمـــــل الجمـــــاعى كمطلـــــب نظـــــامى فـــــى عمليـــــة 
ــــــر المؤسســــــى، مراتــــــب  ــــــى تحليــــــل التغيي ــــــات علــــــى منظومــــــة المخــــــاطر، المهــــــارات الشخصــــــية ف المنظومــــــة وتطبيق

  .المنظومة وحل المشكالت، دراسات حالة فى المخاطر، تدريبات وبرامج حاسب آلى
  :التفكير اإلبداعى: الجزء الثانى

والتحليل، قوائم ضبط مقدمة، مفاهيم أساسية، تقنيات اإلبداع، التفكير القياسى والمجازى، استخدام قوائم الصفات 
، طرح تساؤالت، معاينات تاريخية، خماسية المبحث، المصفوفة، )قدح وعصف الذهن(األفكار،  أسلوب التفاكر

طرق إبداعية أخرى، استيراتيجيات إدارة عملية التفكير، اعتقادات خاطئة حول التفكير اإلبداعى وحل المشكالت، 
 .ة تجاه التفكير اإلبداعى، كيفية التعامل مع األفكار الجديدة ونقدهاتحجيم المبادرات واإلبداع، مواقف إيجابي
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٤٢١ البينية املاجيستريات

 الجوانب النفسية واإلجتماعية للمخاطر ٦٠٤م هـ م 
 :الجوانب النفسية للمخاطر: الجزء األول

تعريفات للمفاهيم األساسية، العالقة بين موضوع المخاطر وموضوعات أخرى ذات صلة، العوامل النفسية المحددة 
خاطر، التنبؤ باألشخاص والجماعات المعرضة للمخاطر، تحديد  إحتمالية المخاطر، اكتشاف األشخاص للم

المعرضين للمخاطر، تقنيات تدخل علم النفس فى تغيير مواقف األفراد من المخاطر وتغيير سلوكهم تجاهها، 
ول إدارة المخاطر على المستويين تدريب األفراد على تجنب ومواجهة المخاطر، التدريب على التحكم العاطفى، تنا

 .الفردى والمؤسسى، زيادة الوعى الفردى لتجنب المخاطر
  :الجوانب اإلجتماعية للمخاطر: الجزء الثانى

مقدمة، التقديم للمحتوى بالتعريف بعلم اإلجتماع وأسسه وتداخله فى مشروعات التنمية والتطوير، مفهوم المخاطر 
المخاطر السلوكية والطبيعية والبيئية وتداعياتها على المجتمع، ارتباط المخاطر فى المجتمع والثقافة، أنواع 

بالنشاط اإلقتصادى والنظام األيكولوجى ودورة العام، ثقافة المجتمع حول المخاطر ما بين حدوثها وعالجها 
القائمة والمحتملة، والوقاية منها، مشروعات التنمية الحضرية والصناعية، ودراسة الجدوى للمخاطر اإلجتماعية 

  .توظيف التراث الشعبى واستخدامه للتوعية بالمخاطر والعمل على درئها
 تقييم المخاطر الصناعية فى مجاالت التصميم والتشغيل والصيانة ٦٠٥م هـ م 

الكيفى للمخاطر، خبرات و  PRAمفاهيم عامة وأساسية عن المخاطر، مقياس تقييم المخاطر، التقييم المبدئى 
، شجرة المخاطر، وأسلوب  FMEAو   FMECAمن حوادث سابقة، أدوات تحديد االحتماالت أسلوب  مكتسبة

HAZOP أسلوب ، MOSAR  الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالحوادث، المخاطر ونظرية اإلحتماالت، معايير
  .رة األزماتاساسيات إدا QRAتحليل المخاطر، نماذج األمان المتعارف عليها، التقييم الكمى للمخاطر 

  تقييم المخاطر البيئية ٦٠٦م هـ م 
مقدمة لتقييم المخاطر البيئية، علم البيئة والتوازن البيئى وٕادارة البيئة، الملوثات وتلوث الهواء الجوى، التفاعل مع 

هوم العوامل المناخ والمؤشرات البيئية، نقل الكيماويات ومقدارها فى الهواء والتربة والماء، علم السموم التطبيقى، مف
التراكمية وصعوبة تقييم المشاكل ذات المصادر المتعددة، تحليل دورة الحياة للمخلفات الصناعية، إعادة تصنيع 

، الهندسة ١٤٠٠٠أيزو : المخلفات، األمطار الحمضية، السياق الضابط لتقييم المخاطر، منظومات اإلدارة البيئية
دارة المصادر الطبيعية بين التطوير والتكنولوجيا، إدارة المخلفات وٕاعادة إ: البيئية، أساليب عملية لإلدارة البيئية

  .المواقع الملوثة إلى ما كانت عليه، خبرات فى مجال تقييم المخاطر البيئية
 مجاالت تصميم وتشغيل النظم : تكنولوجيا نظم التحكم  فى المخاطر  ٦٠٧م هـ م 

: المخاطر، نظم المساعدة على إتخاذ القرار، الحد من المخاطر مقدمة، آلية التحكم فى المخاطر، تحديد خرائط
المبادئ والتقنيات، التقنيات الخاصة بالحد من المخاطر من وقاية وصيانة تحول دون حدوث المخاطر، أجهزة 
الكشف عن المخاطر، الحماية من المخاطر ضد الحوادث الكهربية والطبيعية والكيميائية الغير مرغوب فيها، 

  .انب اإلقتصادية للتحكم فى المخاطرالجو 
  تقييم المخاطر الصحية والطبيعية ٦٠٨م هـ م 

الدور الشخصى فى  أدارة الصحة العامة الفردية، تفهم طبيعة الجسم البشرى، تنمية الثروة : المخاطر الصحية
ة، التعامل الصحى واآلمن  العقلية، العئلة والثروة العقلية، النمو والتطور، التغذية، األمراض واالضرابات الصحي
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٤٢٢  البينيةاملاجيستريات 

مخاطر . ،التعامل مع المتبقيات والفضالت. النفب واإعداد والتخزين والتجميد والطبخ والتقديم(مع المواد الغذائية 
السلوكيات المطلوبة عند الشعور . العمليات وٕاعادة التجميد، كيفية التعامل مع بعض المعدات المنزلية والصناعية

طرق .. المخاطر التى تواجه العاملين. منظومة الموارد البشرية الطبية. اطر المستشفياتمواجهة مخ. بالتوعكات
  .الوقاية من العدوى وانتشارها

مقدمة للمخاطر الطبيعية، المفاهيم األساسية للمخاطر الطبيعية، المخاطر الهيدروليكية، : المخاطر الطبيعية
التعرض لمخاطر البراكين، التشريعات الخاصة بالمخاطر  مخاطر التحركات الواسعة لألرض، مخاطر الزالزل مع

  .واإلستشعار عن بعد، المخاطر الطبيعية األخرى) GIS(الطبيعية، تقنية نظام المعلومات الجغرافى 
  ٢-و  ١- مقرر اختيارى ودراسة حالة ٦١٠و   ٦٠٩م  م ه

تحــــدد لجنــــة التســــيير واالشــــراف علــــى الماجســــتير موضــــوعات يــــتم دراســــتها ذاتيــــًا تحــــت اشــــرااف أحــــد المتخصصــــين 
ــــــى أحــــــد المشــــــروعات أو  مــــــن أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس يقــــــوم بارشــــــاد الدارســــــين نحــــــو تطبيــــــق المــــــادة العلميــــــة عل

  :جاالت التاليةفي أحد الم ودراسة حالة. استعراض ومراجعة المخاطرالتطبيقات العملية يتم فيها 
 مبادئ المحاسبة، واالقتصاد الهندسى ١-٦٠٩م هـ م 

مقدمة لإلقتصاد الهندسى، مفاهيم التكلفة، قيمة الوقت بالنسبة للمال وما يساويه فى القيمة، تطبيقات على العالقة بين 
وتغير األسعار، تحليل جدوى المال والوقت، إتخاذ القرار من بين عدة بدائل، اإلهالك، تقنيات تقدير التكلفة، التضخم 

  .البدائل، النسبة أو الكمية المقدرة وعالقتها بالمخاطر، إتخاذ القرار فيما يتعلق باإلحتماليات حول تمويل المشروعات
 إدارة المشروعات والمخاطر الهندسية ١-٦١٠م هـ م 

الجودة، اإلتصاالت والتواصل،  إدارة الوقت، التكلفة،: مقدمة، معارف إدارة المشروعات، عناصر تكامل المشروع
التعرف على مصادر : توريد المعدات، الموارد البشرية، المخاطر وٕادارة المشروعات، إدارة مشروعات المخاطر

المخاطر، التحليل الكمى والنوعى، التخطيط، الضبط والرقابة وتقييم األداء، إدارة أزمات المشروعات والتصدى 
  .لمخاطرها على المشروع

  إدارة المعلومات ٢- ٦٠٩ م هـ م
مشاكل . تعريفات، األصول المعلوماتية، كيفية نقل المعلومة الضمنية، عائد إدارة المعلومات، كيفية إظهار العائد

التكنولوجيات . كيفية التعامل مع سيل المعلومات اليومية. مفهوم وحتمية الصيانة فى أدارة المعلومات. المعلوماتية
  .دراسة حالة . ت الملومات االجتماعية واألزمات المتعلقة بشبكات المعلوماتتحليل شبكا. المساعدة
  الصيانة والخدمات المساعدة ٢-٦١٠م هـ م 

ــــــاهيم الخــــــدمات ــــــة. مف ــــــة تعظــــــيم القيمــــــة المضــــــافة. المنظومــــــة الخدمي . التخطــــــيط االســــــتراتيجى للصــــــيانة. كيفي
  .دراسة تطبيقية. الصيانةأدوات . نماذج من أنشطة الصيانة. سلسلة التوريد والصيانة

  مفاهيم الطاقة المستدامة والتنمية ٣-٦١٠م هـ م 
. الجوانب األخالقية للطاقة المستدامة. المصادر المتاحة للطاقة. االستخدام الحكيم وترشيد الطاقة. تعريفات وتقديم

. طاقة الحالية والمستقبليةمتطلبات ال. الطاقة وتأثيراتها على البيئة. الوضع التنافسى لمصادر الطاقة الحالية
. مخلفات الطاقة والتعامل معها. مصادر الطاقة الجديدة. الكهربية واألحفورية والمائية: استعراض ألوضاع الطاقة

  .دراسة أحد مشروعات الطاقة الجديدة
 رسالة الماجستير ٦٩٩م هـ م 
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٤٢٣ البينية املاجيستريات

  

  المواد المتقدمة ومواد النانوالعلوم فى ماجستير  .٣
 

  :البرنامج البينى الى مسارينينقسم هذا 
  المواد المتقدمة ومواد النانو  :المسار االول ) أ
  نبائط الكترونيات النانو  :المسار الثانى ) ب
  البرنامج متطلبات

  -:ساعة معتمدة موزعة كما يلى  ٢١اجمالى الساعات المعتمدة للمناهج    -١
  )ساعات ٩(  مؤهلة إجبارية مشتركة مقررات  -
  )ساعات ٣(  تخصصي إجباري لكل مسار مقرر  -
  )ساعات ٩( ة اختيارية لكل مسار يتخصص مقررات  -

  )ساعة ١٨(الرسالة    -٢
  مع تطبيق البنود العامة بالالئحة )فصول دراسية ٤(الفترة الزمنية    -٣
  امتحان قبول تأهيلى   -٤
  
  المقررات اإلجبارية المشتركة) ٢١٦جدول ( 

عدد ساعات 
 اإلختبار

الساعات عدد 
 المعتمدة

 الكود المقرر

  ٦٠٠عام   أسس الكتابة الفنية والنشر العلمى  ٣  ٣
 ٦٠١ممن  المواد المتقدمة ومواد النانو  ٣ ٣
  ٦٠٣ممن  التقنيات المتقدمة إلختبارات وتوصيف المواد ٣ ٣

 عدد الساعات المعتمدة         ٩      
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٤٢٤  البينيةاملاجيستريات 

  ومواد النانوالمواد المتقدمة : المسار األول

  

  المقررات اإلجبارية للمسار األول) ٢١٧جدول (  

عدد ساعات 
 اإلختبار

 الكود المقرر عدد الساعات المعتمدة

 ٦٠٢ممن  هندسة البلمرات ٣ ٣
  ٦٩٩ممن   رسالة الماجستير ١٨ ---- 

 
  

  :المقررات اإلختيارية للمسار األول
ســاعة معتمــدة ويكــون إجمــالي عــدد الســاعات   ٩ويــتم إختيــار عــدد ثالثــة مقــررات مــن الجــدول التــالي بمــا يكــافيء 

  ساعة معتمدة  ٣٩للماجستير 
  :المقررات اإلختيارية للمسار األول) ٢١٨جدول ( 

عدد ساعات 
 االختبار

 الكود المقرر عدد الساعات المعتمدة

 ٦٠٥ممن   ميكانيكا الكوانتم المتقدمة ٣ ٣
تقنية أنظمة الميكرو والنانو الكهروميكانيكية  ٣ ٣

MEMS/NEMS 
 ٦٠٦ممن 

  ٦٠٧ممن   الديناميكا الحرارية للمواد  ٣ ٣
  ٦٠٨ممن   محاكاة ونمذجة المواد  ٣ ٣
  ٦٠٩ممن   السيراميكا الفيزيائية ٣ ٣
  ٦١٠ممن   تصنيع أنظمة النانو ٣ ٣
  ٦١١ممن   المؤلفةتكنولوجيا وعلوم مواد النانو  ٣ ٣
  ٦١٢ممن   تكنولوجيا النانو في دراسة أضرار وٕانهيار الهياكل ٣ ٣
  ٦١٣ممن  الهيدروميتالورجي ٣ ٣
  ٦١٤ممن   السبائك الخفيفة المتقدمة  ٣ ٣
  ٦١٥ممن   اإلدارة وٕاقتصاديات المواد ٣ ٣
   ٦١٦ممن  البنيويات النانومترية الكمية ٣ ٣
 ٦١٧ممن  تكنولوجيا مواد النانوموضوعات مختارة قي  ٣ ٣
   ٦١٨ممن  مقدمة في االنتقال الكهربي في البنيويات النانومترية ٣ ٣

 
  
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٢٥ البينية املاجيستريات

 المقررات التأهيلية
نظرًا ألن هذا الماجستير بيني فيتم تحديد بعض المقررات التأهيلية لبعض التخصصات تبعـًا للتخصـص وطبقـًا 

وال تحســب درجــات المقــررات التأهيليــة ضــمن عــدد الســاعات المعتمــدة . لمــا يــراه المشــرف ولجنــة تســيير الماجســتير
  )ساعة معتمدة ٢١(للمقررات للماجستير 

  المقررات التأهيلية): ٢١٩(جدول 
  

ساعات 
 اإلختبار

الساعات 
 المعتمدة

  األقسام التخصصية  المقرر التأهيلي الكود

 المعماريةقسم الهندسة  الميتالورجيا الفيزيقية-١ ٦٠١فلز   ٣  ٣

  اإلختبارات العملية للمواد-٢  ٥٠٨ممن   ٣  ٣

  قسم الهندسة اإلنشائية
 قسم هندسة األشغال العامة

  قسم هندسة الري والهيدروليكا
  قسم هندسة الحاسبات

  قسم هندسة االلكترونيات واإلتصاالت الكهربية الميتالورجيا الفيزيقية ٦٠١فلز   ٣ ٣
 الكهربيةقسم هندسة القوي واآلالت 

 ).ساعة معتمدة ٢١(وال تحسب درجات المقررات التأهيلية ضمن عدد الساعات المعتمدة للمقررات للماجستير * 
 

  

  نبائط إلكترونيات النانو: المسار الثانىً 
  

  المقررات اإلجبارية للمسار الثانى) ٢٢٠جدول ( 

عدد ساعات 
 اإلختبار

 الكود المقرر عدد الساعات المعتمدة

 ٦٣٤ممن  مقدمة فى النبائط النانومترية ٣ ٣
  ٦٩٩ممن   رسالة الماجستير ١٨ ---- 

 
  

  :المقررات اإلختيارية للمسار الثانى
ســاعة معتمــدة ويكــون إجمــالي عــدد الســاعات   ٩ويــتم إختيــار عــدد ثالثــة مقــررات مــن الجــدول التــالي بمــا يكــافيء 

  ساعة معتمدة  ٣٩للماجستير 
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٢٦  البينيةاملاجيستريات 

  
  :الثانىالمقررات اإلختيارية للمسار ) ٢٢١جدول ( 

عدد ساعات 
 االختبار

 الكود المقرر عدد الساعات المعتمدة

  ٦٠٥ممن   ميكانيكا الكم المتقدمة  ٣ ٣
تقنية أنظمة الميكرو والنانو الكهروميكانيكية  ٣ ٣

NEMsMEMs /   
 ٦٠٦ممن 

 ٦٢٠ممن  نبائط القطرات الكمية وأنابيب الكربون  النانومترية ٣ ٣
  ٦٢١ممن   النبائط المغزلية النانومترية ٣ ٣
  ٦٢٢ممن   النظم الكمية والفوتونية النانومترية ٣ ٣
  ٦٢٣ممن   الشبكات النانومترية وحاصدات الطاقة ٣ ٣
  ٦٢٤ممن   المستشعرات النانومترية والحيوية  ٣ ٣
  ٦٢٥ممن   التصوير الطبي والتطبيقات النانومترية  ٣ ٣
  ٦٢٦ ممن  نمذجة النبائط االلكترونيةمحاكاة و  ٣ ٣
  ٦٢٧ ممن  تصنيع النبائط النانومترية ٣ ٣
  ٦٢٨ممن   التكنولوجيا الطبية النانومترية ٣ ٣
  ٦٢٩ممن   الكهرومغناطيسيات والبالزمونيات النانومترية ٣ ٣
  ٦٣٠ممن   محوالت الطاقة النانومترية   ٣  ٣
  ٦٣١ممن   الكترونيات الحالة الجامدة  ٣  ٣
  ٦٣٢ممن   الهندسة الوراثية النانومترية   ٣  ٣
  ٦٣٣ممن   النبائط الكهروضوئية النانومترية  ٣  ٣
  ٦٣٥ممن   البنيويات الكمية النانومترية  ٣  ٣
  ٦٣٦ممن   تكنولوجيا النانو فى االدوات الطبية النانومترية  ٣  ٣
  ٦٣٧ممن   جبر خطى متقدم   ٣  ٣
  ٦٣٨ممن   المعادالت التفاضلية الجزئية  ٣  ٣
  ٦٤٠ممن   موضوعات مختارة فى النبائط النانومترية  ٣  ٣

  
  
  
  
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٢٧ البينية املاجيستريات

  
  توصيف المقررات

 
  المقررات األساسية 

  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 

المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب
أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(الكتابة، 

جملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، عناصر ومناطق القوة في ال: كتابة الجمل الفعالة )د(
 )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(حسن اختيار الكلمات، 

) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة :متنوعة موضوعات
على أمثلة من المقاالت  عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،: والتخطيط للكتابة اإلعداد
 .العلمية والرسائل البحثية، المقاالت، المشروعات: العلمية
  )ساعات معتمدة٣(المواد المتقدمة ومواد النانو   ٦٠١ممن 

  : ويتم تعريف الطالب على أنواع مختلفة من المواد المتقدمة على النحو التالي
انتاج وتصنيع المواد الصلبة  -أمثلة تطبيقية على مواد النانو  -خصائصها  -أنواع مواد النانو : مواد النانو 

  . والسائلة بواسطة تقنيات التجميع
  . التطبيقات -لتصنيع إنتاج وتقنيات ا -الخصائص الهندسية : البوليمرات 

الخواص الميكانيكية والفيزيائية  -نموذجا المرونة وسلوك الكسر في المواد المؤلفة  -األساسيات : المواد المؤلفة 
  )٦٢٦ويماثل مقرر فلز . ( التطبيقات -تقنيات األنتاج والتصنيع   –

  ) ساعات معتمدة٣(هندسة البلمرات  ٦٠٢ممن 
، خواص المطاط، وهيكل البلمرات الصلبة، البلورية، واألوزان الجزيئية ، اتجاهات الجزيئاتإنتاج وتنقية مونومر، 
التشكيل ، والحقن، البثق، التبريد والتجمد، الخصائص السريانية، التشكيل، البلمرات المقواة، الخواص الميكانيكية

  )٦١٢ويماثل مقرر كيم. (المقوياتتصميم ، المطاطيات، المواد التركيبية، اختيار المواد، الكبس، الحراري
  )ساعات معتمدة٣(  التقنيات المتقدمة إلختبارات وتوصيف المواد  ٦٠٣ممن 

ويعرض هذا المقرر األوصاف األساسية لتوفير مجموعة واسعة من أساليب توصيف مشترك لتحديد بنية وتركيبة المواد 
  : جيا والعلوم المجهرية ومختلف تقنيات التوصيف مثلالصلبة إلي جانب مقدمة لعلوم المواد المتقدمة والميتالور 

SEM microscopy, TEM microscopy, STEM and AFM microscopy, X-ray analysis 
،  ومحلل مقاس الحبيبات، ميكروسكوب القوي الذري: وذلك بخالف األجهزة المعملية إلختبار مواد النانو مثل

 .وحهاز زيتا لقياس الشحنات علي الحبيبات، والجاذبيةومحلل الحرارية ، مطياف االمتصاص الذري
AFM – Particle size analyzer – AAS – Thermo gravitational analyzer – Zeta Potential 

 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٢٨  البينيةاملاجيستريات 

  المقررات االختيارية 
أنواع التقارير وبنية التقرير ، الملخص، اطروحة البيان، وكتابة . هذا القرر يطرح المفاهيم األساسية للكتابة التقنية

  . المقاالت العلمية ، والبحث على اإلنترنت لنشر المقالة وكتابة أطروحة علمية
  ٦٠١ يماثل فيز )ساعات معتمدة٣(ميكانيكا الكوانتم المتقدمة  ٦٠٥ممن 
سوف يتعلمون األدوات األساسية . لمقرر لتعريف الطلبة على ميكانيكا الكم لظواهر على مقياس النانووهذا ا

كما تطبق في الفيزياء ، وتكنولوجيا النانو وتطبيق أشباه . والمفاهيم الرياضية من أجل وصف ظواهر الكوانتم
تدرس أمثلة عملية في مجال . حوسبة للكوانتمالموصالت، األلياف الكربونية، اإللكترونيات الجزيئية، مقدمة إلى ال

  .البصريات والميكانيكا كذلك
  )ساعات معتمدة٣(تقنية أنظمة الميكرو والنانو  الكهروميكانيكية  ٦٠٦ممن 

MEMS  /NEMSتقنيات التصنيع واآلليات المختلفة لتحويل الطاقة مثل  سوف يغطي هذا المقرر
وما إلى ذلك وباإلضافة إلى ذلك ، ستتم  piezoresistive، حراري ،  pyroelectric الكهروضغطية، الحرارية، 

تغطية نظرية تشغيل أجهزة استشعار األشعة تحت الحمراء، وأجهزة استشعار اإلشعاع ، وتسارع دوران أجهزة 
وبطبيعة االستشعار ، وأجهزة استشعار التدفق ، وأجهزة استشعار الضغط والقوة ، وأجهزة استشعار الحركة، أخيرًا، 

  . الحال سوف تعطي فكرة تقنيات مختلفة لتحليل البيانات التجريبية
  )ساعات معتمدة٣(الديناميكا الحرارية للمواد   ٦٠٧ممن 

  ،  القانون الثالث للديناميكا الحرارية، القانون الثاني للديناميكا الحرارية، القانون األول للديناميكا الحرارية
  )٦٠٣ويماثل مقرر فلز . (منحني الطاقة المطلقة، إلتزان األطوار، المواد الصلبة محاليل، اإلتزان الكيميائي

  ) ساعات معتمدة٣(محاكاة ونمذجة المواد   ٦٠٨ممن 
مبادئ النمذجة الهياكل والعمليات على مقياس النانومتر ، بما في ذلك تقنيات الربط، وتحليل العناصر المحدودة ، 

واالستجابة الميكانيكية للمواد متناهية . لوم المواد المستندة إلى أساليب النمذجةمحاكاة ع. ديناميكا الجزيئيات
الصغر المهيكلة ، وأساليب النمذجة االلكترونية بما في ذلك الهيكل اإللكترونى، ويتضمن ديناميكا الجزيئيات 

  . وتقنيات مونتي كارلو
  )ساعات معتمدة٣(السيراميكا الفيزيائية   ٦٠٩ممن 

التركيب الداخلي ، التفاعالت بين األطوار السيراميكية، السيراميك المتبلور وغير المتبلور، الذريةالروابط 
  )٦٠٩ويماثل مقررفلز . (الخواص والتطبيقات الحرارية والكهربية والضوئية والذرية، للسيراميك

  )ساعات معتمدة٣(تصنيع أنظمة النانو   ٦١٠ممن 
: وتشمل هذه المواضيع. تصنيع النظم علي مستويات المايكرو والنانو وهذا المقرر يزود الطالب بأساسيات

العمليات الكهروكيميائية والعمليات الكيميائية لترسيب البخار والفيزيائية لترسيب البخار ، / العمليات الكيميائية 
، والصورة والطباعة  زرع األيونات ، الرش الحراري ، والطالء الميكانيكى ، وعمليات االنتشار ، والطالء العضوي

الحجرية، النقش الرطب والجاف ، الرابطة الركيزة ، تصنيع نقاط الكم وأبنية الجزيئيات، ونمو النانوتيوب 
تقييم الخصائص السطحية مثل التآكل، والموصلية الكهربائية ،اللحام، اإلحتكاك، وسوف يتم تطبيقهم . واألسالك

  . اقش المشاكل البيئية ودورة الحياة في اتصال مع العمليات المختلفةوسوف تن. بالنسبة إلى المعايير الدولية
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٢٩ البينية املاجيستريات

  )ساعات معتمدة٣(تكنولوجيا وعلوم مواد النانو المؤلفة   ٦١١ممن 
ومناقشة موضوعية تشمل . تم تصميم هذه المقرر لتوفير فهم أساسي لمواد النانو المؤلفة وعلم المواد والتكنولوجيا

المختلفة ، مثل أسالك ، أنابيب ، وجزيئات غير عضوية، تصنيع وتجهيز تقنيات للمواد تركيب تعزيزات النانو 
النانونية المؤلفة و تشتت للمواد المقواة بمواد النانو، مواد النانو الغير عضوية ، الخواص الميكانيكية والفنية بما 

والمغناطيسية ، والخصائص  الرطوبة وخصائص الكهربائية/ في ذلك خصائص لمؤلفات النانو وحاجز الغاز 
  .الحرارية وتثبيط اللهب؛ المحاكاة الحيوية الجزيئية، وتصميم وتطبيقات مواد النانو المؤلفة

  )ساعات معتمدة٣(تكنولوجيا النانو في دراسة أضرار وٕانهيار الهياكل  ٦١٢ممن 
التنبؤ المبكر لدورة حياة الهياكل علي وبالطبع توظف تكنولوجيا النانو لدراسة الشقوق  ويهدف هذا المقرر إلى تزويد 

  .أساس التنبؤ بأنماط الضرر علي مستوي النانو، وبالتالي حول قرار بشأن التدخل لإلصالح والتقنية المستخدمة
  )ساعات معتمدة٣(الهيدروميتالورجي  ٦١٣ممن 

بإستخدام المحاليل المخففة  دراسة كل العمليات المستخدمة إلستخالص الفلزات أو مركباتها من الخامات المختلفة 
  )٦١٤ويماثل مقرر فلز. (مثل تذويب األكاسيد والكبريتات والسلكيات ثم التبلر وترسيب الفلزات أو أكاسيدها

  ) ساعات معتمدة٣(السبائك الخفيفة المتقدمة   ٦١٤ممن 
. وم وسبائك التيتانيومإنتاج المغنيسيوم واأللومني: وتتضمن المقرر المواضيع التالية على مستوى أكثر تقدما

  .الميتالورجيا الفيزيائية لدراسة االلومنيوم وسبائكه 
خصائص ، وآثار عناصر صناعة السبائك ، المعالجة الحرارية ، وتعديل الخصائص : المغنسيوم وسبائكه  

  .  المقاومة للتآكل
: مواد جديدة وأساليب المعالجة. الصب ، واألداء الهندسي ومجاالت التطبيق: التيتانيوم وسبائك التيتانيوم 

  . المركبات والمواد الرغوية المعدنية ، معالجة التصلب السريع الخ
  )ساعات معتمدة٣(اإلدارة وٕاقتصاديات المواد  ٦١٥ممن 

تقنية ) ١: (فإنها تشمل . وفي هذا المقرر سوف يتم مناقشة الجوانب المختلفة إلدارة االقتصاد وتكنولوجيا النانو
تقنية النانو هو الدافع الكبير المقبل لخلق الثروة داخل ) ٢. (النانو في المجتمع وخصوصا في عالم سريع التغير

تعزيز اإلبداع واالبتكار واإلدارة في سياق ) ٤(النانوية، إنتاج منتجات التكنولوجيا ) ٣. (الشركات والبلدان
 ) نتجات النانومومنحنيات التقدم التكنولوجي ، وتقنية تسويق (دورات الحياة لتقنية النانو ) ٥. (تكنولوجيا النانو

  )ساعات معتمدة٣(البنيويات النانومترية الكمية  ٦١٦ممن 
لبنيويات النانومترية المصنوعة من المواد شبه الموصلة، األنابيب الفيزياء والتقنيات والتطبيقات الخاصة با 

  .النانومترية الكربونية، االليكترونيات الجزيئية، مقدمة للحسابات الكمية
  ٦٢٦ويماثل مقرر فلز

  )ساعات معتمدة٣(موضوعات مختارة قي تكنولوجيا مواد النانو  ٦١٧ممن 
أحدث التطورات في مختلف مجاالت النانو ، وذلك للتركيز على تم تصميم هذا المقرر لتعريف الطالب على  

وقد تختلف محتويات المقرر من فصل دراسي واحد إلى . مجال محدد ذو أهمية خاصة بالنسبة إلى التخصص
تكرار المقرر يقتضي الحصول . يجوز للطالب تكراره بالطبع  شريطة أن يكون اختيار موضوعات مختلفة. آخر

  .منسق البرنامجعلى موافقة من 
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٤٣٠  البينيةاملاجيستريات 

 )ساعات معتمدة١٨(رسالة الماجستير  ٦٩٩ممن 
يتم تعيين الطالب موضوعا من قبل المشرف . وتكون رسالة الماجستير في البحوث األساسية والمشاكل التطبيقية

مواد نانو ، البوليمرات ، والسيراميك : في مجال المواد المتقدمة، مثل  -- في واحد من التخصصات الهندسية 
والهدف من ذلك هو أن يتعرض . وهو يفضل أن تكون في مجال التخصص التي يعمل فيها. لمعادن الخفيفةوا

كما أن بحث الطالب يضيف قيمة لحياته . الطالب إلي أحدث التطورات في هذا المجال الذي يشهد نموا سريعا
  . المهنية في الصناعة أو المؤسسات األكاديمية

  ية وأنابيب الكربون النانومتريةنبائط القطرات الكم ٦٢٠ممن 
يتناول هذا المقرر خصائص القطرات الكمية وأنابيب الكربون النانومترية وتشمل هذه الخصائص التغيرات 

  .الضوئية والكهربية والكيميائية والميكانيكية واستخداماتها فى التطبيقات االلكترونية والطبية والصناعية
  النانومتريةالنبائط المغزلية  ٦٢١ممن 

 يتناول هذا المقرر الخواص المغناطيسية للمادة من خالل الخاصية المغزلية لاللكترونات والبروتونات ويشمل ذلك
  استخدام هذه الخواص فى التخزين الرقمى عالى الكثافة وفى الرنين المغناطيسى

  النظم الكمية والفوتونية النانومترية  ٦٢٢ممن 
لتوجهات فى الحاسوب الكمى والضوئى والبلورات الفوتونية والتوصيلية الفائقة يتناول هذا المقرر احدث ا

 واالتصاالت الكمية والتصوير الكمى والتشفير الكمى 
  الشبكات النانومترية وحاصدات الطاقة ٦٢٣ممن 

واالستقبال ونظم يتناول هذا المقرر حبيبات االتصال النانومترية والتراب النانومترى واستخداماتها وآليات االرسال 
توفير الطاقه األكثر كفاءة وتصميم االالت الدقيقة المبنية على الجرافين فى نطاق التراهرتز ونمذجة القنوات 

  واالتصال الجزيئى الموحى بيولوجيا
  المستشعرات النانومترية والحيوية ٦٢٤ممن 

التحكم البيئى وقياسات السرعة  ى مجاالتيتناول هذا المقرر دراسة االنواع المختلفة للمستشعرات وتطبيقاتها  ف
  والعجله والقوه والضغط واستخداماتها الطبية ونبائط التذوق والشم االلكترونيةوالمختبر على رقيقه

  التصويرالطبى و التطبيقات النانومتريه ٦٢٥ممن 
وأشعة الرنين يتناول هذا المقرر الوسائل المختلفةللتصوير الطبى من اشعة أكس واالشعة فوق الصوتية 

المغناطيسى ودراسة العوامل المختلفة لزيادة القدرة التحليلية وخاصة فى مجال الرنين المغناطيسى كما يتناول 
  الوسائل الحديثة الستخدام تكنولوجيا النانو فى التصوير والتشخيص

  ٦٢٦يماثل هذا المقرر فيز  محاكاة ونمذجة نبائط النانو مترية ٦٢٦ممن 
  النبائط النانومترية تصنيع ٦٢٧ممن 

يتناول هذا المقرر طرق تصنيع النبائط على مستوى النانو ويشمل ذلك طرق الفصل الكيميائى وطرق الترسيب 
  من طور البخار وتحضير القطرات الكمية وأنابيب الكربون النانومتريه وتصنيع الترانزيستور الجهدى النانومترى
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٤٣١ البينية املاجيستريات

  يةالتكنولوجياالطبية النانومتر    ٦٢٨ممن 
هذاالمقرراستخدامات تكنولوجيا النانو فى المجاالت الطبية ويشمل التشخيص والتصوير والروبوت  يتناول

النانومترى وادوات الجراحه النانومترية وزرع االعضاء التعويضية وهندسة االنسجه ولحامها والغيارات الذكية وزرع 
  النانومترية واالت اصالح الخاليااالقطاب االلكترونية العصبية ومقلدات الذاكرة والقذائف 

  ٦٢٧فيز  المقرر هذا يماثل النانومترية والبالزمونيات الكهرومغناطيسيات   ٦٢٩ممن  
   محوالت الطاقةالنانومترية  ٦٣٠ممن 

يتناول هذاالمقرر وسائل تحويل الطاقه الشمسيه الى طاقة كهربية باستخدام تكنولوجيا النانو ودراسة ظاهره  
الكهربائى فى االغشية النانومترية وتطبيقاتها فى الخاليا الكهروكيمائية لتوليد الهيدروجين وفى الخاليا االنتقال  

  الوقودية للحصول على تيار كهربى ومنثم تشغيل محركات كهربية بدال من االت االحتراق الداخلى فى المركبات
  الكترونيات الحالة الجامدة  ٦٣١ممن  

لبلورى فى الحالة الجامدة ونظرية النطاقات وتوليد وتالشى الحامالت الكهربية وانتقالها يتناولهذاالمقررالبناء ا
 والوصالت الكهربية والترانزيستور الجهدى       

  الهندسة الوراثية النانومترية ٦٣٢ممن  
سنان والجلد العالج النانومترى الموجه واستخدامات تكنولوجيا النانو فى عالج الكلى واال المقرر هذا يتناول

والبصر ويتناول ايضا بيولوجيا الخلية والحمض النووى ومبادىء الهندسة الوراثية والبصمة الوراثية والعالج الجينى 
  والتجددى باستخدام الخاليا الجذعية واالستنساخ 

  النبائط الكهروضوئية النانومترية   ٦٣٣ممن  
الكمية وكيفية االستفادة منها فى انتاج مصادر جديدة الخواص الكهروضوئية فى القطرات   هذاالمقرر يتناول

للضوء باستخدام هندسة فواصل نطاقات الطاقة والليزر النانومترى ومستشعرات االشعة تحت الحمراء النانومترية 
ومولدات الضوء القطرية والعضوية النانومترية وشاشات العرض البلورية السائلة والشاشات المولدة للضوء 

  .عرض ثالثية االبعاد ووسائل عرض الواقع االفتراضىوشاشات ال
  النانومتريةمقدمة فى النبائط  ٤٦٣ممن 

أحدث المستجدات فى تصنيع النبائط اإللكترونية والمحددات التى تعيق استمرار  التصغير فى يتناول هذا المقرر 
تصنيع الدوائر اإللكترونية المتكاملة والتأثيرات الناجمة من التصغير المتناهى على أداء النبائط اإللكترونية 

  .ىحيوية بديلة عن الحفر التصوير تقنيات ن النبائط بديلة عجديدة من واستغالل هذه المحددات لتصنيع أنواع 
  البنيويات الكمية النانومترية٦٣٥ممن 

 ٦٣٦ممن يتناول هذا المقرر الخواص الفزيائية للبنيويات النانومترية الشباه الموصالت ومقدمة للحساب الكمى 
  تكنولوجيا النانو فى المواد الطبية النانومترية

ية الحيوية واالدوات الطبية المستخدمة واالنتقال الجزيئى على يتناول هذا المقرر مصادر وخواص االشاراتالطب
  مستوى النانو والتطبيقات العصبية النانومترية
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٤٣٢  البينيةاملاجيستريات 

  ٦٠١يماثل هذا المقرر ريض : جبر خطى متقدم ٦٣٧ممن 
  ٦٣٢يماثل هذا المقرر ريض : المعادالت التفاضلية الجزئية ٦٣٨ممن 
  االلكترونية النانومتريةموضوعات مختارة فى النبائط  ٦٤٠ممن 

  يتناول هذا المقرر احدث المستجدات فى مجال النبائط االلكترونية النانومترية وتطبيقاتها
  الرسالة   ٦٩٩ممن 

تتناول الرسالة نقطة بحث يتم اختيارها بحيث تتوافق مع متطلبات الصناعة وخطط التنمية فى مصر وامثلتها 
  :كالتالى
 الكمية واالنابيب الكربونيةتطبيقات نبائط القطرات  -
 المستشعرات وتطبيقاتها -
 نبائط تحويل الطاقة النانومترية وتوليد وتركيب الهيدروجين والخاليا الوقودية -
 تطبيقات االلكترونيات المغزلية ووسائل التخزين فائقة القدرة -
 تطبيقات الموجات النانومترية والبالزمونيات وحبيبات الذهب -
 بال النانومترية وتطبيقاتها فى الروبوت النانومترىنظم االرسال واالستق -
 النظم الضوئية ودوائر القطع والتحويل الضوئى لعالج االختناقات فى االنترنت -
 MRIالتصوير الطبى وتحسين كفاءة تحليل صور الرنين المغاطيسسى  -
 نظم التعديل العصبى وقياسات االشارات الكهربية فى االعصاب -
 نظم التحكم البيئى والتخلص اآلمن من النفايات  -
 الترشيح عالى الكفاءة واالنتقال الغشائى النانومترى وتحلية ماء البحر -
 مواد البناء الذكية وتحسين كفاءة االعمدة الخرسانية وزرع المستشعرات الدفينة  -
 االلياف والكابالت النانومتيه -
 التزييت النانومترى وتحسين كفاءة االالت -
 حسين كفاءة نظم االضاءة النانومترية وشاشات العرضت -
 متحركات النانو وتطبيقاتها الطبية -
 المعالجة النانومترية للمياه -
 مواد البناء النانومترية -
  مواد الطالء النانومترية -
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  *الغاز الطبيعى  البترول و ماجستير العلوم فى تكنولوجيا .٤
  اإلجباريةالمقررات المقررات التأهيلية ): ٢٢٢(جدول 

  
  الكود

  
  إسم المقرر

عدد الساعات 
  المعتمدة

  ساعات  النهاية العظمى للدرجات
األعمال   امتحان

  الفصلية
اإلمتحان 
  المجموع  التحريرى

   ٣ ٣  أسس الكتابة الفنية والنشر العلمى ٦٠٠عام 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ تكنولوجيا مكامن البترول و الغاز ٦٠٠تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ الكهربيةنظم القوى  ٦٠١تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ معالجة البترول و الغاز الطبيعى ٦٠٢تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ الحرائق واالنفجارات ٦٠٣تغط 
 -- -- -- -- ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩تغط 
  القاهرةجامعة  –للتسجيل لهذا الماجستير يشترط الحصول على دبلوم هندسة الغاز الطبيعى من كلية الهندسة * 

  :يختار الطالب مقررين من بين المقررات التالية: المقررات اإلختياريةالمقررات التأهيلية ): ٢٢٣(جدول 

  
  الكود

  
  إسم المقرر

عدد الساعات 
  المعتمدة

  ساعات  النهاية العظمى للدرجات
األعمال   امتحان

  الفصلية
اإلمتحان 
  المجموع  التحريرى

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ الغازآبار تكنولوجيا  ٦٠٤تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ النقل التخزين تحت السطحى للغاز ٦٠٥تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ معالجة البترول و الغاز الطبيعى ٦٠٦تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ التآكل و التحكم فى التآكل ٦٠٧تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ نمذجة النظم الكهربية ٦٠٨تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ الحاكمات المنطقية المبرمجة ٦٠٩تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ تحويل الطاقة الكهروميكانيكية ٦١٠تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ مختارات فى هندسة القوى الكهربية ٦١١تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ البتروكيماويات المتقدمة ٦١٢تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ هندسة البيئة  ٦١٣تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ مختارات فى الهندسة الكيميائية ٦١٤تغط 
الجوانب البيئية واآلقتصادية فى أنظمة  ٦١٥تغط 

 البترول والغاز الطبيعى
٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ 

  ٢  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٣  أنماط وتحليل االعطال  ٦١٦تغط 
  ٢  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٣  األساليب المتقدمة للقياس والتحكم  ٦١٧تغط 
  ٢  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٣  تكنولوجيا األمان والتحكم فى المخاطر  ٦١٨تغط 
  ٢  ١٠٠  ٧٠  ٣٠  ٣  مختارات فى الهندسة الميكانيكية  ٦١٩تغط 
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٤٣٤  البينيةاملاجيستريات 

  المقرراتتوصيف 
  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 

المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب
أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: الفعالة والمؤثرة كتابة الفقرات )ج(الكتابة، 

يب التنوع، االختصار، عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أسال: كتابة الجمل الفعالة )د(
 )و(،  ، أساليب تلخيص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(حسن اختيار الكلمات، 

) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة :متنوعة موضوعات
على أمثلة من المقاالت  عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين التفاكر، أساليب: والتخطيط للكتابة اإلعداد
 .العلمية والرسائل البحثية، المقاالت، المشروعات: العلمية
  تكنولوجيا مكامن البترول و الغاز ٦٠٠تغط 

تصميم أنابيب نقل الغاز و تكنولوجيا آبار الغاز و البترول االفقية،    تنمية حقول الغاز و البترول وادارة المكامن،
البترول، أنظمة تجميع الغاز و البترول، التخزين تحت السطحى للغاز، المعالجات السطحية للغاز ومشاكل 

  التآكل، دراسة حقلية، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية
  نظم القوى الكهربية ٦٠١تغط 

المولدات والمحركات : الكهربية، األجزاء المختلفة لنظم القوى الكهربيةالتحليل والتوصيف والتحكم فى نظم القوى 
مقدمة الستخدام البرامج والحزم المتخصصة فى    وخطوط النقل والكابالت، اختيار وتحديد المكون المناسب،

  ارة حقليةالحاسب لنمذجة المكونات المختلفة لنظم القوى الكهربية، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زي
 معالجة  البترول و الغاز  الطبيعى ٦٠٢تغط 

االتجاهات الحديثة فى ازالة الماء باستخدام وحدات االدمصاص الثابتة، االتجاهات الحديثة فى ازالة الغازات 
الحمضية باستخدام األغشية بتقنية تخلل  البترول و الغاز  والتقنيات الهجينة، الطرق الحديثة السالة الغاز 

 الطبيعى، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية
 الحرائق واالنفجارات ٦٠٣تغط 

انفجارات االوعية المغلقة والشبه  ,نظرية الموجات االنفجارية ، اساسيات الحرائق واالنفجارات، ديناميكا الحرائق
من الحريق، الموجات االنفجارية، وسائل مغلقة، استراتيجيه الوقاية من الحرائق والنفجارات، معدات الوقاية 

  السالمة من االنفجارات، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية
 تكنولوجيا آبار  الغاز  ٦٠٤تغط 

أداء السريان فى آبار  البترول و الغاز  والمتكثفات، طرق تنشيط بئر الغار، اختبارات وتحليل أبار  البترول و 
  قيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقليةالغاز ، أخال

 النقل والتخزين تحت السطحى للغاز ٦٠٥تغط 
تصميم أنابيب نقل الغاز، أنظمة تجميع الغاز، التخزين تحت السطحى للغاز، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة 

  فنية، زيارة حقلية



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٤٣٥ البينية املاجيستريات

 مختارات فى هندسة مكامن  البترول و الغاز  ٦٠٦تغط 
راسة موضوعات مختارة فى هندسة مكامن  البترول و الغاز ، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة د

  حقلية
 التآكل و التحكم فى التآكل ٦٠٧تغط 

التأكل الجلفانى و التأكل الموضعى : نظرية التآكل و التفاعالت األنودية و الكاثودية، أنواع و آلية التأكل مثل
، ، و أنواع التأكل المعتمدة على عوامل )التآكل بالنقر وحدوث الثنيات و التأكل بين الحبيباتبما في ذلك (

، طرق التحكم فى التآكل )بما في ذلك التآكل باالجهاد وتآكل الكلل، و التآكل بمساعدة تكسيرالهيدروجين(خارجية 
أثير التركيب الكيميائي للمواد والبنية ، ت)بما في ذلك الحماية الكاثودية، والطالء، المثبطات،و المؤكسدات(

المجهرية على سلوك التآكل، واختبار حساسيات المادية لمختلف الوسائط ، رصد حاالت التآكل، ودراسات حالة 
  من األنهيار الناتج عن التآكل، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية

 نمذجة النظم الكهربية ٦٠٨تغط 
مجاالت الطاقة، الحلول الرقمية للمعادالت الرياضية خاصة المعادالت التفاضلية، استخدام الماتالب  التشابه بين

للتمثيل الرياضى والنمذجة وتقديم الحل، أمثلة من النظم الكهربية والميكانيكية والهيدروليكية والحرارية والديناميكا 
ألمثل، مقدمة الستخدام حزم البرامج المتخصصة فى الحرارية، تصميم وتحليل أنظمة الطاقة، مقدمة فى الحل ا

  الحاسب لنمذجة النظم واجراء الحسابات العملية، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية 
 الحاكمات المنطقية المبرمجة ٦٠٩تغط 

مقدمة ألنظمة األشراف    .مقدمة لألنظمة الرقمية، التصميم المنطقى، تركيب المتحكم المنطقى لمبرمج وتطبيقاته
،  SCADA، جمع البيانات، تسجيل البيانات، تشغيل البيانات، تطبيقات نظام )SCADA(والتحكم ونقل البيانات 

  أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية
  تحويل الطاقة الكهروميكانيكية ٦١٠تغط  

الكهربية، وحدات مولدات الطوارىء، التوليد الموزع، محركات أساسيات تحويل الطاقة الكهروميكانيكية، المولدات 
التيار المستمر، محركات الحث، المحركات المتزامنة، اآلالت الكهربية الخاصة، تحليل األحمال الميكانيكية، 

  اختيار المحرك، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية
 ربيةمختارات فى هندسة القوى الكه ٦١١تغط 

  دراسة موضوعات مختارة فى هندسة القوى الكهربية، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية
 البتروكيماويات المتقدمة ٦١٢تغط 

  :دراسة حالة الحدى الصناعات البتروكيميائية المصنعة محليا بحيث تشتمل الدراسة على
المشروع، دراسة الجدوى، دراسة األثر البيئى، المشاكل الهندسية، التقنيات الحديثة، المواد الخام، نظام ادارة 

معايير األمان الصناعى، التطبيقات، مانحى الرخصة، األجهزة المستخدمة، دراسة السوق، أخالقيات وتشريعات 
 المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية
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٤٣٦  البينيةاملاجيستريات 

 هندسة البيئة  ٦١٣تغط 
ة، النفايات الخطرة، ادارة النفايات، معالجة المياه، اقتصاديات عمليات التلوث والجوانب البيئية، الملوثات الصناعي

المعالجة، دراسة األثر البيئى، المراقبة الذاتية، تحديد طرق المعالجة، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، 
  زيارة حقلية

 مختارات فى الهندسة الكيميائية ٦١٤تغط 
  الكيميائية، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقليةدراسة موضوعات مختارة فى الهندسة 

 الجوانب البيئية واآلقتصادية فى أنظمة البترول و الغاز الطبيعى ٦١٥تغط 
الموائع والحراريات، النماذج الرياضية لسحب البترول الغاز، الغاز الطبيعى كبديل للوقود التقليدى، نظم احتراق 

اللهب ومعدل تولد الحرارة، خصائص وتكون ملوثات الهواء، اجهزة الرصد والتحكم فى  الغاز الطبيعى، خصائص
  ملوثات الهواء الجوى، سحب الهواء والوقود واخطارها، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية

  أنماط وتحليل االعطال ٦١٦تغط 
حيود االداء واالنهيارات األولية، أنماط االنهيارات، مقدمة عن تشغيل واداء معدات البترول الغاز الطبيعى، 

تشخيص االنهيارات، تحليل األعطال، أجهزة التنبؤ ورصد االعطال، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، 
  زيارة حقلية

 األساليب المتقدمة للقياس والتحكم ٦١٧تغط 
وتخزين   اشارات كهربية، جودة االشارة ومعالجه االشارةالدوائر الكهربية، تحويل االشارات الغير كهربية الى 

البيانات، اقتناء البيانات، القياس بالسلك الساخن، أساليب القياس الضوئى، كروماتوغرافية الغاز، تطبيقات 
، مقدمة عن نظم التحكم، النظم )السرعه ودرجة الحرارة والضغط والقوة والقدرة والسمك و المستوى والكثافة(

 روليكية، التحكم الكهربى وخصائص أجهزة المراقبة، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقليةالهيد
 تكنولوجيا األمان والتحكم فى المخاطر ٦١٨تغط 

   أساسيات معايير األمان، تصنيف وتحديد مصادر الخطر، مناولة وتخزين المواد الخطرة، انتقال الطاقة والكتلة،
صادر الخطرة، عادات وسماحيات العمل، الوقاية من المخاطر الكيميائية والحرارية والتخفيف من طريقة عمل الم

  ، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقلية) أجهزة و أنظمة الكشف، أجهزة و أنظمة المحاربة(حدتها 
 مختارات فى الهندسة الميكانيكية ٦١٩تغط 

  الهندسة الميكانيكية، أخالقيات وتشريعات المهنة، كتابة فنية، زيارة حقليةدراسة موضوعات مختارة فى 
 رسالة الماجستير ٦٩٩تغط 

الماجستير مخصص فقط لتناول البحوث التطبيقية التى تتضمن وضع حلول عملية للمشاكل التى تواجهها 
حاضرات المشروع لطالب دبلومة الشركات العاملة فى صناعة البترول والغاز الطبيعى والتى يتم عرضها أثناء م

الغاز الطبيعى حيث يقوم طالب الماجستير بدراسة مستفيضة ألحد هذه المشاكل ويستخدم األسلوب العلمى اليجاد 
الحل األمثل للتغلب على المشكلة موضوع البحث تحت اشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأحد 

  .المتخصصين بالشركة التابع لها
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٣٧ البينية املاجيستريات

اعادة احياء المناطق التاريخية للمدن: درجة الماجستير فى التصميم العمرانى - ٥  
رية برنامج الماجستير المشترك بين كلية الهندسة، جامعة القاهرة وكلية الفنون الجميلة، جامعة االسكند(

  )وجامعة كوتبس بألمانيا
  

  :المقررات االجبارية المقررات التأهيلية): ٢٢٤(جدول 

 المقرر الكود
عدد الساعات 

األوروبية 
 المكافئة

عدد 
الساعات 
  المعتمده

االسم التوصيفى 
 لمكون البرنامج 

 مكان التدريس

 القاهرة التنمية العمرانية  ٦  ١٢ مشروع التنمية العمرانية  ٦١٦ تتع
٦٢٦تتع  العمارة فى النطاق   ٦  ١٢  مشروع العمارة فى النطاق التاريخى 

 التاريخى
 االسكندرية

التصميم العمرانى   ٣ ٦  المدينة والمسكن ٦٣١ تتع
 واعادة االحياء

ألمانيا-كوتبس  

مشروع التصميم العمرانى واعادة   ٦٣٦ تتع
  االحياء

التصميم العمرانى   ٦  ١٢
 واعادة االحياء

 ألمانيا-كوتبس

  

   س أ م ٤٢= اجمالى عدد الساعات األوروبية المكافئة للمقررات االجبارية.  
  س أ م  ٢١= المعتمده المكافئة للمقررات االختيارية  اجمالى عدد الساعات.  
 ال توجد مقررات مؤهلة ألى من مقررات هذا البرنامج.  

 

  :المقررات االختيارية المقررات التأهيلية): ٢٢٥(جدول 

 المقرر الكود

عدد 
الساعات 
األوروبية 
 المكافئة

عدد 
الساعات 
  المعتمده

االسم التوصيفى لمجموعة 
 المقرر 

مكان 
 التدريس

  القاهرة التنمية العمرانية ٣ ٦ اعادة االحياء ٦١١تتع 
 القاهرة التنمية العمرانية ٣ ٦ ادارة التراث العمرانى ٦١٢تتع 
 القاهرة التنمية العمرانية ٣ ٦  تاريخ التشكيل العمرانى ٦١٣تتع 
 القاهرة التنمية العمرانية ٣ ٦  المشاركة فى التنمية العمرانية ٦١٤تتع 
 القاهرة التنمية العمرانية ٣ ٦ تخطيط وادارة النقل داخل المدن التاريخية ٦١٥تتع 
 االسكندرية العمارة فى النطاق التاريخى ٣ ٦ العمارة الجديدة فى النطاق التاريخى ٦٢١تتع 
 االسكندرية العمارة فى النطاق التاريخى ٣ ٦  اعادة استخدام المبانى القديمة  ٦٢٢تتع 
تاريخ ونظريات الحفاظ على المبانى  ٦٢٣تتع 

  القديمة 
 االسكندرية العمارة فى النطاق التاريخى ٣ ٦
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٤٣٨  البينيةاملاجيستريات 

وسائل التكنولوجيا الجديدة العادة تأهيل  ٦٢٤تتع 
 المبانى المستدامة

العمارة فى النطاق  ٣ ٦
 التاريخى

 االسكندرية

فى النطاق  العمارة ٣ ٦ التقييم، التعبير، التوثيق للمبانى التاريخية ٦٢٥تتع 
 التاريخى

  االسكندرية

التصميم العمرانى واعادة  ٣ ٦ تنسيق المواقع وتصميم الفراغات العامة  ٦٣٢تتع 
 االحياء

 ألمانيا-كوتبس

التصميم العمرانى واعادة  ٣ ٦ التصميم العمرانى التجريبى ٦٣٣تتع 
 االحياء

 ألمانيا-كوتبس

التصميم العمرانى واعادة  ٣ ٦  القائمالبناء فى النسيج العمرانى / الحفاظ  ٦٣٤تتع 
 االحياء

 ألمانيا-كوتبس

التخطيط العمرانى  -اعادة التأهيل ٦٣٥تتع 
 )السكن، العمل، الترفيه(

التصميم العمرانى واعادة  ٣ ٦
 االحياء

 ألمانيا-كوتبس

 

 المقرر الكود
عدد الساعات 

األوروبية 
 المكافئة

عدد الساعات 
  المعتمده

االسم التوصيفى 
 لمجموعة المقرر 

 مكان التدريس

)اجبارى(رسالة الماجستير  ٦٩٩تتع  القاهرة أو االسكندرية أو   ١٨ ٣٠ 
كوتبس طبقا الشتراطات 
  البرنامج وتسجيل الطالب

    

  س أ م  ٤٨+ س أ م مقررات اجبارية  ٤٢( ١٢٠= اجمالى عدد الساعات األوروبية المكافئة للبرنامج
  ). س أ م رسالة الماجستير ٣٠+ مقررات اختيارية 

  س م مقررات   ٢٤+ س م مقررات إجباريه  ٢١(  ٦٣= إجمالى عدد الساعات المعتمدة لمكافئة للبرنامج
  )ساعه للرسالة  ١٨+ إختيارية 

  

تعمل اللجنة التنفيذية لبرنامج الماجستير المشترك كمنسق أكاديمى للطلبة وتساعدهم فى اختيار المقرر المناسب 
بناءا على خلفيتهم وخبرتهم األكاديمية وبما يحقق الحد األدنى من متطلبات الحصول على درجة الماجستير من 

  .فى الكتيب الخاص باشتراطات ومواصفات البرنامجوجميع التفاصيل متواجدة . الجامعات المشاركة فى البرنامج
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٤٣٩ البينية املاجيستريات

  توصيف المقررات
  

  : اعادة االحياء ٦١١تتع 
المنـاطق التاريخيـة للمـدن التاريخيـة القديمـة عـن طريـق  يقدم هذا البرنامج اطـار متكامـل لـتفهم مشـروعات اعـادة احيـاء
المصـــاحبة لهـــا والتـــى تتعلـــق بجـــودة التخطـــيط، تحســـن أوال مناقشـــة العوامـــل المـــؤثرة علـــى اعـــادة االحيـــاء والمؤشـــرات 

الظروف المعيشية، توفر المرافق، الحفاظ على الملكيات، العدالة االجتماعية، تحقيق المساواة، عـدم وجـود مجموعـات 
وسـوف يقـوم المقـرر بتحليـل دراسـات حالـة ألمثلـة . مهمشة، خلـق محتـوى عمرانـى صـديق للبيئـة، الحفـاظ علـى الهويـة

محلية ناجحة من خالل مدخل متعـدد المجـاالت  وبشـكل متكامـل لتـداخل المجـاالت مـع التركيـز علـى الخطـط دولية و 
االستراتيجية العادة االحياء والتى تشمل المراحل واألبعاد والمشروعات التى تعمل كمحفـز لعمليـة االحيـاء مـع مناقشـة 

بية خاصة فيما يتعلق بتدخل الحكومـات مـع القـاء الضـوء األدوات والسبل المستخدمة فى التنفيذ لتحليل العوامل االيجا
على الدروس المستفادة واألفكار المستخلصة وكيفية تقييم نجاح أو فشل مشـروعات إعـادة اإلحيـاء للمنـاطق التاريخيـة 

فـة كما يقـدم المقـرر أدوات التخطـيط الرسـمى والغيـر رسـمى فـى المنـاطق التاريخيـة مـع مناقشـة المـداخل المختل. للمدن
  .وأخيرا يناقش المقرر طرق التمويل المختلفة فى عملية اعادة االحياء. العادة احياء المناطق التاريخية المتدهورة

  :ادارة التراث العمرانى ٦١٢تتع 
يقــدم هــذا المقــرر إطــار متكامــل إلدارة التــراث العمرانــى علــى المســتوى التشــريعى والتنظيمــى، مســتوى المدينــة ومســتوى 

ع إستراتيجيات إلدارة التراث العمرانى على مستوى المدينة والحى، القـوانين والتشـريعات المنظمـة للتـراث وض: المشروع
محتــــوى (وأعمــــال الحفــــاظ، إدارة القيمــــة التراثيــــة كأســــاس ألعمــــال الحفــــاظ علــــى التــــراث، تنظــــيم مشــــروعات الحفــــاظ 

، أدوار المشـاركين فـى )إلـخ... تمويل، الخطـوات ال(، العمليه التنظيمية، أصحاب المصالح وشركاء التنمية، )المشروع
عمليات الحفاظ على التراث،  دور الحكومة والمنظمات المحلية والدولية، تـأثيرات العولمـة علـى إدارة عمليـات الحفـاظ 

  . على التراث، أمثلة محلية ودولية وٕاقليمية لمشروعات الحفاظ على التراث، وما يستجد من موضوعات
 :التشكيل العمرانى تاريخ  ٦١٣تتع 

تتناول الموضوعات الرئيسية فى هذا المقرر التحليل األساسـى للنطـاق العمرانـى ومـداخل التخطـيط والتشـكيل العمرانـى 
وسـوف يـتم دراسـتهم . والساحات والفراغات العمرانية الرئيسية باالضـافة الـى نظريـات التصـميم العمرانـى المتعلقـة بـذلك

وســوف يــتم . ى عوامــل تميــزهم عمرانيــا وثقافيــا واجتماعيــا وهــويتهم وأهميــتهم التاريخيــةعلــى مــر العصــور بــالتركيز علــ
تحليـــل أمثلـــة مـــن المـــدن عبـــر التـــاريخ مـــع التركيـــز علـــى الحضـــارة المصـــرية القديمـــة والحضـــارة اليونانيـــة والرومانيـــة 

  .والحضارة االسالمية والعصر الحديث
  : المشاركة فى التنمية العمرانية ٦١٤تتع 
دف هذا المقرر الي القاء الضوء علي مفاهيم  المشـاركة المجتمعيـة ومـدها نجاحهـا او فشـلها فـى تنميـة المجتمعـات يه

كمــا ينــاقش دور . وتأثيرهــا علــى التخطــيط والتصــميم العمرانــي وعلــي التغيــرات المؤسســية والخبــرات المهنيــة المطلوبــة
تلـك المرتبطـة بالتجمعـات السـكنية الرسـمية وغيـر الرسـمية فـى شركاء التنميـة فـى البـرامج  العمرانيـة المتنوعـة خاصـة  

ويتعـــرف الطـــالب علـــي جوانـــب ومراحـــل المشـــاركة المجتمعيـــة وأســـاليب تفعيـــل دورهـــا فـــى حـــل . مصـــروالبالد الناميـــة
المشـكالت وكيفيــة تحديــد الرؤيـة لعمليــة التنميــة، وتطـوير ســبل التعــاون بـين مختلــف الكيانــات العامـة والخاصــة والغيــر 

ويتناول دور المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي عمليـات التنميـة العمرانيـة . ربحية خاصة في المناطق التراثية وذات القيمة
ويقـوم . والحفاظ الحضري وبنـاء المسـاكن وأعمـال الصـيانة واالرتقـاء ورفـع المسـتوي االجتمـاعى واالقتصـادى للقـاطنين
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٤٤٠  البينيةاملاجيستريات 

علــى تطبيـــق  المفــاهيم الســابقة لفهـــم األنشــطة التــي تـــدعم الطلبــة بالعمــل  فــى مجموعـــات فــي مشــروع بحثـــي يرتكــز 
  .المشاركة المجتمعية فى التنمية المجتمعية والمشاركة في حل المشاكل والتقييم التشاركي ورفع الوعى لدى القاطنين

  :تخطيط وادارة التنقل داخل المدن التاريخية ٦١٥تتع 
يحتــوى المقــرر علــى ســت موضــوعات رئيســية وهــى المســارات داخــل المنــاطق التاريخيــة للمــدن، حجــم وحركــة ونوعيــة 

، مسـارات )الـخ.... النقل العـام، السـيارات الخاصـة، الـدراجات( التنقل داخل المناطق التاريخية، وسائل النقل المختلفة 
مســتقبلية لحجــم وحركــة ونوعيــة التنقــل، طــرق ونظــم التمويــل والتوقعــات ال، المشــاة، طــرق تحليــل التنقــل واالســتثمارات

  لالرتقاء بنظم التنقل واستدامتها، أنساق التنقل وأمثلة لبعض المناطق التاريخية للمدن 
  :مشروع التنمية العمرانية  ٦١٦تتع 

ديـد الـذى تـم اسـتحداثه سوف يقوم هذا المشروع بالتركيز على المنطقـة الواقعـة بـين القلـب التـاريخى للمدينـة والجـزء الج
وســوف يقــوم . علــى األطــراف وذلــك مــن أجــل الــتفهم العميــق للموضــوعات المتعلقــة بالتنميــة العمرانيــة داخــل المدينــة

الطلبــة بدراســة الموقــع المقتــرح للمشــروع مــن خــالل قــراءات وزيــارات للموقــع وجميــع الموضــوعات المتعلقــة بــذلك ومنهــا 
ع مراجعــة جميــع الخطــط التــى أعــدتها الجهــات المســئولة والمؤسســات المختلفــة المنــاطق المبنيــة بــدون تــدخل رســمى مــ

وسوف يقترح الطلبة بالتعاون مع شركاء التنمية خطط لمقترحات تنميـة المنطقـة  واالرتقـاء . ومقترحات التنمية المحلية
  .الخ.....راسات مستقلةويشمل ذلك تقديم مشروع صغير أو ورشة عمل أو د. بالمجتمع عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا

  :العمارة المستجدة فى النطاق التاريخي ٦٢١تتع 
سوف يناقش المقرر الخلفيات والظروف والمشاكل والحلول والنظريات المتعلقة  بالعمارة المستجدة فى النطاق التاريخى،  

اث سـواء تلـك الملموسـة منهـا أو غيـر بدءًا من فهم التراث  والهوية  والنطاق التاريخى، مرورا بالعوامل المـؤثرة علـى التـر 
  .الملموسة، وأخيرا تأثير صناعة البناء الحديثة وتشكيالتها العمرانية على االدراك البصري للمناطق التاريخية

  :تكيف واعادة استخدام المبانى القديمة ٦٢٢تتع  
ومــن ثــم فــإن . ان قضــية التكيــف واعــادة اســتخدام المبــاني القديمــة حــازت علــى كثيــر مــن االهتمــام فــى اآلونــة األخيــرة

المقرر سوف يقدم لمجموعة  الطالب ذوي الخلفيات األكاديمية المختلفة الفرصة الكتساب وتطـوير المهـارات ومتابعـة 
كمــا يعمــل . القيمــة مــن خــالل التكيــف و اعــادة االســتخدام اهتمامــاتهم فــى مجــال الحفــاظ علــى المبــانى القديمــة  ذات

المقرر على توجيه الطالب نحو فهم أعمـق لقيمـة المبـانى القديمـة، والحاجـة الـى تكيفهـا واعـادة اسـتخدامها والتحـديات 
وف يركـز كمـا سـ. التى تواجه مثل هذه التدخالت مع التركيز على قدم المساواة على الجوانب المعمارية والتنفيذية معا

المقــرر علــى دراســة المنــاطق التاريخيــة القديمــة بمدينــة األســكندرية  لكونهــا منــاطق فــى حاجــة ملحــة لمعالجــة موضــوع 
وبالتالى سوف يتعرض الطالب لتاريخ المدينة بمراحلـه وطبقاتـه المختلفـة  . إعادة االستخدام خاصة فى المبانى التراثية

  .   تى تحتاج الى اعادة استخداممع التركيز على المبانى ذات القيمة وال
  :تاريخ ونظريات الحفاظ على المبانى التاريخية ٦٢٣تتع 

ماذا نفهم  : يهدف المقرر الى استقراء تاريخ ونظريات الحفاظ على المبانى التاريخية المتعلقة بالحفاظ على التراث ومنها
مفهوم؟، ما هي النظريات األساسية؟، ما هى الطرق فى الممارسات الجارية؟ ما هى أصول وتطورات هذا ال" التراث" من 

التى يمكن استخدامها فى التحليل التاريخي أو التداخالت العملية؟ وسيدعم محتوى المقرر حاالت دراسية عملية على 
  .المستوى المحلى واالقليمى والعالمى، باإلضافة إلى مناقشة مواضيع محددة متعلقة بالحفاظ على المبانى التاريخية

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٤١ البينية املاجيستريات

  :التكنولوجيا الحديثة العادة التأهيل المستديمة للمبانى ٦٢٤تتع 
وٕان كفاءة استخدام الطاقة هي العمود الفقري . إن قضية االستدامة هي أمر بالغ األهمية في التصميم المعماري 

عايير الراحة على الرغم من أن بعض المبانى التاريخية قد تم تصميمها لتوفير م. الرئيسي في معالجة هذه القضية
للمستخدمين فى الداخل من خالل طرق التصميم السلبى، لكن في الوقت الحاضر، تم رفع مستوى التوقعات لراحة 

كما تزايد االهتمام العالمي في الحفاظ على الطاقة وهو أمر بالغ . المستخدمين بسبب وجود األنظمة الميكانيكية
. يبدو بديهيا استخدام نظم التصميم السالبة لتقليل استهالك الطاقة ولذلك. األهمية نظرا لموارد الطاقة المحدودة

باالضافة الى ذلك وجود وسائل تكنولوجية جديدة وتطور وسائل ومواد البناء يمكن استخدامها من أجل تحقيق هذا 
وسوف يقدم . خيةوٕان التحدي األكبر هو دمج االتقنيات التكنولوجية المتقدمة فى المبانى ذات القيمة التاري. الهدف

المقرر عملية تقييم لمعايير الراحة البصرية والحرارية فى داخل المباني التاريخية، وسوف يستخدم فى ذلك برامج 
وسيتم اتخاذ القرارات التصميمية الالزمة لتحسين أداء المبنى بناء على أساس . المحاكاة المتخصصة فى التقييم 
  .بدائل التصميم المختلفة التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الجديدةالمقارنة بين الوضع القائم للمبنى و 

  :تقييم وتفسير وتوثيق المبانى التاريخية ٦٢٥تتع 
إن عملية التوثيق والتقييم للمباني التاريخية هو جزء أساسي من فهم معنى وبناء أي منشأ تاريخي قبل اتخاذ قرارات 

كما يغطي طرق وادوات تصنيف . على كل من المعرفة النظرية والعملية ومن ثم يركز هذا المقرر.  الحفاظ المناسبة
المبانى التاريخية، وكيفية استحداث الوسائل المختلفة باستعمال الحاسوب للمراقبة والمالحظة والتحقيق والتحليل 

  .جتماعى والسياسىوالتسجيل للمباني التاريخية، وكذلك تحليل أنماط ومعاني استخداماتها على المستوى الثقافى واال
  :مشروع العمارة فى المحتوى التاريخي ٦٢٦تتع 

يساعد هذا المقرر الطالب على دراسة مقترح تصميم داخل المحتوى التاريخى، بهدف إبراز القيم واالنسجة المعمارية 
اط المعايير والفراغات المعمارية التي تتعلق بالمبنى والمحتوى العمراني له، وذلك للكشف عن أهميتها  واستنب

التصميمية والتخطيطية التي تم تحديدها للوصول لحلول أكثر مالءمة مع البيئة والتى تفي باحتياجات كل من زوار 
  .الموقع  والسكان على حد سواء مع األخذ فى االعتبار القوانين والتشريعات للمبانى التاريخية

نى وعمارة جديدة في المحتوى التاريخي، ، بما في ذلك تصميم وتكوين نطاق عمرا: ويشمل المقرر المواضيع التالية
أساليب البناء، واستخدامات المبانى األصلية، وظروف ومالبسات التصميم األصلي والبناء، وأدوات التقييم التي يتم 

واالبتكار فى استخدامها لتقييم المباني التاريخية، وٕاعادة استخدام المباني التاريخية، والتقنيات التكنولوجية الجديدة 
التعامل مع مبنى فى نطاق عمرانى مناسب مع المحتوى التاريخي، ودمج استخدامات جديدة في  الفراعات والمباني 

  .التاريخية، وتصميم اإلضافات والملحقات والتطبيقات الجديدة الى وفي المباني التاريخية
  :المدينة والمسكن ٦٣١تتع 

انى للتجمعات السكنية وتبعيته لشكل المجتمع وثقافة الحياة اليومية له، سوف يتناول هذا المقررالتصميم العمر 
االرتباطات فى العالقة  بين المدينة والمسكن،  مبادئ التصميم العمراني للتجمعات السكنية  وعمليلت البناء الذاتى، 

، أنماط كتل المبانى السكنية، المرجعيات التاريخية وآثارها على تكوين الفراغات الخاصة والعامة للتجمعات السكنية 
نشأة القواعد والمعايير الفنية، عواقب االبتكارات التقنية وطرق البناء الجديدة وتأثيرها على النسيج العمراني للتجمعات 

  .السكنية، وأشكال العالقات بين المدينة والمسكن
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٤٤٢  البينيةاملاجيستريات 

  :تنسيق المواقع وتصميم الفراتغ العامة ٦٣٢تتع 
التحليلية لعمارة تنسيق المواقع فى محتوى هياكل مبنية قائمة، واالدراك البصري على يتضمن المقرر الجوانب 

المستوى المعماري والعمراني  من خالل دراسة  لوسائل وأدوات التصميم والمعايير التى تضمن جودة أدق األشياء 
ية والتاريخية والثقافية لتنسيق المستخدمة، وذلك بهدف دراسة أوجه القصور واإلمكانيات فضال عن الخلفية االجتماع

الموقع، من أجل تطوير أفكار التنمية المرتبطة بمواقع معينة في مستويات مختلفة، مع التوضيح الكافي 
  .الستراتيجيات وأساليب التنفيذ

  :التصميم العمرانى التجريبى ٦٣٣تتع 
المدينة "، و"المدينة باعتبارها تشكيل معقد" :هذا المقرر يلقى الضوء على العالقة  بين المفاهيم المرتبطة بالمدينة

وفي البداية ". المدينة"ويهدف إلى الوصول الى الفهم المتكامل لظاهرة " المدينة كصورة واحدة"، و"بأنها مجال العمل
سيتم تقديم األشكال األساسية إلدراك المدينة، ويشمل ذلك الجوانب الحسية لإلدراك وكذلك التعرف على هياكل 

نة األساسية والنطاقات المحيطة، مما يتيح للطالب فهم الفرق بين المدينة المدركة، والمدينة كميدان عمل، المدي
ومضمون بنيانها ومن ثم يستطيع  طرح التساؤل كيف يمكن لهذه الجوانب أن تعتمد على بعضها البعض من خالل 

يمكن اعتبار أنها تمثل مظهر من مظاهر المواقف كما سيتم اختيار أمثلة للدراسة بحيث . مفاهيم التصميم العمراني
باالضافة الى تحليلها عمليا فى . باالضافة الى تحليل تأثير هذه المواقف نظريا على المدينة. العمرانية المحددة

اخيرا و . كما يتم تحليل عالقات المسكن والمدينة،  والجزء التاريخى للمدينة والتحضر، والبنية التحتية والمدينة. الموقع
وفي ملخص لتحليل الخطة، فان . تتيح دراسة هذه األمثلة الفرصة لعمل تحليل مقارن بين األمثلة العمرانية المختلفة

تحليل الواقع ودراسة انعكاساته على  الخصائص المحددة للمواقف العمرانية المختلفة يمكن من الوصول الى تفسير 
: الحكم كشرط مسبق من أجل تبنى موقف محدد  من هذه التساؤالتوالهدف هو تعزيز القدرة على . أعمق للمدينة

 ".أي نوع من المدينة يجب أن نريد؟"، والسؤال المترتب عليه "ما هو نوع المدينة الذي نريده؟"
  : البناء فى النسيج العمرانى القائم/ الحفاظ  ٦٣٤تتع 

الستراتيجيات تصميم مختلفة  فى ظل هياكل يتضمن هذا المقرر عدة محاضرات تتناول  أسس الحفاظ  وأمثلة 
هذا . وسوف يناقش األساليب الواردة في المحاضرات والتقييم في ندوة مشتركة وسلسلة من الدروس.  مبنية قائمة

وباإلضافة إلى ذلك . فضال عما سيقوم به الطالب من تحليل األمثلة المختارة في العروض الشفوية واألوراق البحثية
يق المعارف والمهارات في تدريبات مرتجلة صغيرة والعالقة بين متخذى القرار ومتلقى القرار فى عملية سوف يتم تطب

  .الحفاظ على النسيج العمرانى القائم
  ):ترفيه  -عمل  -حياة(التصميم العمراني  -اعادة التأهيل  ٦٣٥تتع 

في توطين االستعماالت العمرانية  في ظل ان اإلطار العام للمقرر يتناول التحديات الراهنة للتصميم العمراني 
ظروف التغيير المستمر،  فضال عن مواصلة تطور األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية ألنماط الحياة 

ان جميع مجاالت ومستويات التخطيط تبدأ من مفهوم الكتلة كما يتناول التصميم . والعمل والتغييرات السياسية
مع األخذ فى االعتبار التنوع فى مناطق العمل في . المدن وصوال الى المنطقة الحضريةالعمرانى لألحياء أو 

ومنها  . التصميم العمراني والتنمية والجمع بين االستعماالت العمرانية، كما يغطي المقرر عددا من القضايا المتباينة
تقبل والتى تتراوح بين مناقشة تداخل عالقات الشد والجذب الكامنة بين مفهوم الحياة والعمل والترفيه في المس

استعماالت االراضى داخل القلب التاريخى للمدن  وتحليل تنامى الطلب على الفراغات التى تجمع بين العمل 
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٤٤٣ البينية املاجيستريات

ويمكن تحليل االتجاهات المجتمعية المستقبلية على أساس المسوحات بإستعمال نظم المعلومات الجغرافية . والحياة
وسيكون التركيز . ، وبعض المشاريع الرائدة المحددة ويتم تقييمها فيما يتعلق بالمؤثرات المكانيةالتى سيقوم بها الطلبة

في هذا المجال مبدعا ومبتكرا، أي تقديم مداخل وعمليات تصميم حضرى مستقبلى   يمكن استخدامها كأساس ألراء 
  .الخبراء مع تطوير تلك المفاهيم خالل البرنامج التعليمي

  :وع التصميم العمراني واعادة التأهيلمشر  ٦٣٦تتع 
يتناول المقرر على مستوى المجاورة السكنية مشاكل التجديد العمراني أو مشاكل امتداد المدينة والتطور الجديد فى 

باالضافة الى دراسة ذلك بشكل متوازى مع أنماط . مناطق التحول بين القلب القديم والمنطقة المستحدثة للمدينة
وفي نطاق كبير يتم التدريب على التعامل مع المدينة كتشكيل معقد والتعرف . مبانى فى خطط المدينةالفراغات وال

على اآلليات العمرانية والتصميمية التى تمكن من الوصول الى افضل التدخالت فى الفراغ العمراني، وتقييمها 
  .واالستفادة منها
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٤٤٤  البينيةاملاجيستريات 

 

  )جي بي اي(في هندسه العمليات الخضراء  العلوم ماجستير - ٦
  ) ٤٩= عدد الساعات المعتمدة المطلوبة ( برنامج الماجستير 
  )أسبانيا ( نقاط معتمدة  ٢.٥) = مصر ( الساعة المعتمدة 

 
  العلوم في هندسه العمليات الخضراءبرنامج الماجستير  ):٢٢٦(جدول 

المشرفون علي 
 الرساله العلمية

  

عدد   الجامعــــــــــــــة
الساعات 
المعتمدة 
  الكليه

نوع 
الفصل الدراسي   الدرجه

 الرابع
الفصل الدراسي 

 الثالث
الفصل الدراسي 

  الثاني
الفصل الدراسي 

 األول

  من جامعة القاهرة
من جامعة روفيرا أي 

 )فيرجيلي
 

نقطة  ٣٩ 
  URVمعتمدة 

 )في أسبانيا(
ساعة  ١٦

 معتمدة

نقطة  ٢١
  URV معتمدة

 )في أسبانيا(
ساعة   ٨

  معتمدة

CU 

١٣  

 
 
CU 

١٢  
 
 
 

٤٩ 
الدرجه 
 الثنائيه

 

 من جامعة القاهرة
 

١٢  
 )في مصر(

نقطة   ١٥
  URV معتمدة

 )في أسبانيا(
ساعة  ١٢

 معتمدة

٤٩ ١٢  ١٣ 

الدرجه 
األحادية 

 )المنفرده(
 

  ١٢  جامعة القاهرة مصر

CU  

١٢  
  ساعة معتمدة  

  

٤٩  ١٢  ١٣  

درجة 
جامعة 
 -القاهرة 
  مصر

  
 CU): مصر(جامعة القاهرة 

 URV): أسبانيا(  جامعة روفيرا أي فيرجيلي
  الفصل األول، الفصل الثاني: السنة األولي
  الفصل الثالث، الفصل الرابع: السنة الثانية

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٤٥ البينية املاجيستريات

  )صفر= ال توجد، عدد الساعات المعتمدة (المقررات المؤهلة 
الذين يهدفون إلى تطويرالخبرات الهندسية  و اكتساب المعرفة في اتجاه يستقطب البرنامج خريجى  كليات الهندسة 

وقد  .حيث تساعد هذه الخبرات الخريجين في كال الوظائف الحالية وأيضا المستقبلية .هندسة العمليات الخضراء
ررات تمهيدية أو صممت المقررات الدراسية والبحثية لبرنامج الدراسات العليا المقترح بطريقة ما ال يتطلب معها مق

وفي هذا الصدد فان بعض المقررات الدراسية  المقترحة سوف . مقررات تأهيلية نوعية لبقية المقررات المدروسة
  .تقدم في بدايتها عدد من المحاضرات التمهيدية األساسية لفهم المحتويات األخري أثناء دراسة هذه المقررات

  

  :الفصل األولاالجبارية خالل المقررات ): ٢٢٧(جدول 
  )  ١٢= عدد الساعات المعتمدة الكلية ( 

  

) ق(جامعة القاهرة  –) خ(الخضراء ) ھ(الهندسة : هخق  
)ساعة معتمدة ١٢(مقررات الفصل الدراسي األول   

عدد الساعات  مكان الدراسة
 الكود المقرر المعتمدة

 ٣ جامعة القاهرة مصر
النمذجة و المحاكاة للعمليات ، البرمجة

 الصناعية
هخق ٦٠٢   

هخق  ٦٠٣ اللغه االسبانيه ٢ جامعة القاهرة مصر  
  ٦١٢ هخق  القوانين البيئيه و اداره المخلفات  ٢ مصر جامعة القاهرة
  ٦١٤ هخق التصميم البيئي الواعي للمنتج والعمليات ٣ جامعة القاهرة مصر
6xx  مقرر أختياري  للفصل األول ٢ مصر القاهرة جامعة هخق   

  

  المقررات االجبارية خالل الفصل الثانى):٢٢٨(جدول 
  )  ١٣= عدد الساعات المعتمدة الكلية (

  

) ق(جامعة القاهرة  –) خ(الخضراء ) ھ(الهندسة : هخق  
)ساعة معتمدة ١٣(مقررات الفصل الدراسي الثاني   

عدد الساعات  مكان الدراسة
عتمدةمال  

 الكود المقرر

الكتابة الفنيةاسس  ٣ جامعة القاهرة مصر عام  ٦٠٠   
٦٠٧ق هخ التكامل العملياتي للهندسة الخضراء ٣ جامعة القاهرة مصر  
٦٠٩ق هخ  تطوير وأدارة المشروعات ٣ جامعة القاهرة مصر    
٦١١ هخق  ندوات ومواضيع صناعية ٢ جامعة القاهرة مصر  
مقدمة التحكم البيئي للعمليات  ٢ مصر جامعة القاهرة ٦١٥هخق    
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٤٤٦  البينيةاملاجيستريات 

  المقررات االجبارية خالل الفصل الثانى):٢٢٩(جدول 
  )  ١٣= عدد الساعات المعتمدة الكلية (

)ساعة معتمدة ١٣(مقررات الفصل الدراسي الثاني   

عدد الساعات  مكان الدراسة
عتمدةمال  

 الكود المقرر

عام  ٦٠٠ اسس الكتابة الفنية ٣ جامعة القاهرة مصر  
العملياتي للهندسة الخضراءالتكامل  ٣ جامعة القاهرة مصر ٦٠٧ق هخ   
٦٠٩ق هخ  تطوير وأدارة المشروعات ٣ جامعة القاهرة مصر    
٦١١ هخق  ندوات ومواضيع صناعية ٢ جامعة القاهرة مصر  
مقدمة التحكم البيئي للعمليات  ٢ مصر جامعة القاهرة ٦١٥هخق    

 
):٢٣٠(جدول   

الثالثالمقررات األختيارية خالل الفصل األول و   
) ق(جامعة القاهرة  –) خ(الخضراء ) ھ(الهندسة : هخق  

 مكان الدراسة
عدد الساعات 

 المعتمدة
 الكود المقرر

٦٠١ق هخ مقدمة الطاقة المتجددة ٢ مصر جامعة القاهرة  
٦٠٥ق هخ الصناعات البتروكيماوية و التكريرية الخضراء ٢ جامعة القاهرة مصر  
٦١٠ق هخ التجارب المعملية وتحليل البياناتتصميم  ٢ جامعة القاهرة  مصر  
 ٦١٣ق هخ اساسيات الهندسة الكيميائية ٢ مصر جامعة القاهرة
٦١٨ق هخ التحكم البيئي للعمليات المتفدم ٢ مصر جامعة القاهرة  
٦١٦ق هخ الصناعات الكيميائية ذات الحرارة العالية ٢ مصر جامعة القاهرة  
٦١٧ق هخ التكنولوجيا الحيوية ٢ مصر جامعة القاهرة  
٦١٩ق هخ الطاقة من الكتلة الحيوية ومنتجاتها ٢ مصر جامعة القاهرة  
٦١٠رهد  نظم موارد المياه ٢ جامعة القاهرة مصر  
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٤٤٧ البينية املاجيستريات

الدرجة الثنائية و األحادية بأسبانيا –المقررات االجبارية  ):٢٣١(جدول   
 الفصل الثالث و الرابع

  )ساعة معتمدة ٢٤مما يكافئ  ٦٠= المعتمدة الكلية  نقاطعدد ال(
  ساعات معتمدة ٦يختار دارسى الدرجة األحادية  ما يكافئ 

  

) ر(جامعة روفيرا أي فيرجيلي  –) خ(الخضراء ) ھ(الهندسة : هخر  

عدد النقاط  مكان الدراسة 
 المعتمدة 

 الكود المقرر 

البيئية األدارة ٣ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   هخر ٦٢٠ 
 هخر ٦٢١ أدوات األستدامة ٦ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة 
النظم اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي و  ٣ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   هخر ٦٢٢ 
 هخر ٦٢٣ الطرق التحليلية وتطبيقاتها في الهندسة البيئية ٣ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة 
 هخر ٦٢٤ النماذج الرياضية النتقال الملوثات ٦ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة 
وٕادارة النفايات تقليل ٣ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   هخر ٦٢٥ 
وٕادارة المياه المعالجة المتقدمة ٣ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   هخر ٦٢٦ 

العمليات  لتصميم فعالةال لبيئةا التقنيات ٦ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة 
 المنتجاتو 

 هخر ٦٢٧

النفاياتتقييم و معالجة فعالة تقنيات متقدمة ل ٣ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   هخر ٦٢٨ 
 هخر ٦٢٩ ٕادارة الطاقةو انتاج  ٣ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة 
 هخر ٦٣٠ رسالة الماجستير ١٢ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة 
 هخر ٦٣١ موضوع بحثي أو تطبيق صناعي ٩ )أسبانيا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة 

 
  المقررات االجبارية خالل الفصل الثالث):٢٣٢(جدول 

  )  ١٤= عدد الساعات المعتمدة الكلية (
 

) ق(جامعة القاهرة  –) خ(الخضراء ) ھ(الهندسة : هخق  
)ساعة معتمدة ١٤(الفصل الدراسي الثالث مقررات   

 مكان الدراسة
عدد الساعات 

 الكود المقرر المعتمدة

٦٢٤رهد  تقييم األثر البيئي للمشروعات المائية ٣ مصر جامعة القاهرة  
٦٢٥هخق معالجة المياه ٣ جامعة القاهرة مصر  
 6xxهخق  مقرر اختيارى للفصل الثالث ٢ جامعة القاهرة مصر

القاهرة مصرجامعة  رسالة الماجستيرجزء من  ٦  ٦٢٧هخق    
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٤٤٨  البينيةاملاجيستريات 

: الرسالة العلمية للماجستير  
يقوم طلبة الدراسات العليا المتقدمين للدرجة الثنائية باعدادالرسالة كليا في جامعة روفيرا أي فيرجيلي بأسبانيا تحت األشراف 

وسوف تناقش الرسائل العلمية في أسبانيا بحضور ). فيرجيليجامعة القاهرة وجامعة روفيرا أي (المزدوج من كال الجامعتين 
.المشرفين من الجانب المصري باألضافه الي المشرفين من الجانب األسباني  

ومن ناحية أخري، الطالب المتقدمين للدرجة األحادية و درجة جامعة القاهرة  سوف يعدوا الرسائل العلمية من خالل 
ساعة من الساعات المعتمدة،  ١٨الرسائل العلمية تعد من خالل . األكاديمي من مصرجامعة القاهرة وتحت األشراف 

نقاط أخري لبحث عملي  ٩نقطة معتمدة اضافة الي  ١٢بينما الرسائل للمتقدمين للدرجة الثنائية سوف تكون من خالل 
  .ساعة ٤٩العدد الكلي للساعات المعتمدة لبرنامج الدراسات العليا يكون . صناعي

  
  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٤٩ البينية املاجيستريات

 

 توصيف المقررات
)جي بي اي(ماجستير في هندسه العمليات الخضراء   

) ق(جامعة القاهرة  –) خ(الخضراء ) ھ(الهندسة : هخق  
) ر(جامعة روفيرا أي فيرجيلي  –) خ(الخضراء ) ھ(الهندسة : هخر  

 ) ساعات معتمدة  ٢(مقدمة الطاقة المتجددة   :٦٠١هخق  
العالمية ، الطاقة الشمسية الحرارية ألغراض التدفئة ، أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية استخدام الطاقة واالتجاهات 

إلنتاج الكهرباء، طاقة الرياح و النظرية البسيطة لتوربينات الرياح ، أنظمة الطاقة و الطاقة الكهرومائية و الطاقة 
الحرارية األرضية و مضخات الحرارة ذات المائية ، وخاليا الوقود ، الكتلة الحيوية و الوقود والكحول، الطاقة 

 .الموجة و أنظمة الموجات ، المد والجزر: المصدر ، طاقة المحيط
  )ساعة معتمدة ٣(النمذجة والمحاكاة للعمليات الكيميائية   :٦٠٢هخق 

المحاكاة، برامج مقدمة لعمليات الفصل في الصناعات الكيميائية ، مقدمة لنمذجة العمليات الكيميائية ، أساسيات مبادئ 
المحاكاة التجارية ، اختيار النماذج لحسابات  الخواص الثرموديناميكية والحرارية ، محاكاة العمليات الصناعية ذات االطار 
الثابت، تحجيم المعدات، محاكاة التقطير ، محاكاة النظم  ذات التفاعالت الكيميائية ، محاكاة تغييرات الضغط ، المحاكاة 

لحرارة، األمثلية في عملية المحاكاة ، محاكاة لتوصيف النفط ، والمحاكاة العملية الديناميكية ، ودراسات لمعدات نقل ا
 .حاالت أنظمة الفصل و تجزئة النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي ، واالنظمة التفاعلية والبيانات و تحليل الحساسية

  )ساعة معتمدة 2) (مستوي أول(لغة أسبانية   :٦٠٣هخق 
  . المعرفة األساسية للغة اإلسبانية ، المستوى االول من اللغة اإلسبانية ، تمارين عملية

 )ساعة معتمدة ٢(القوانين البيئية وادارة المخلفات   :٦٠٤هخق 
لوائح االنبعاثات مقدمة، القوانين واللوائح البيئية، المفهوم العام للتلوث ، مصادر التلوث والوائح لمياه الصرف الصحي، 

الغازية، الالئحة التنفيذية لمكان العمل، اللوائح والقوانين للنفايات الصلبة والخطرة، التدقيق، توصيف النفايات والحد من 
 . النفايات، معالجة النفايات والتخلص اآلمن من النفايات

 )ساعة معتمدة ٢(الصناعات البتروكيماوية و التكريرية الخضراء   :٦٠٥هخق 
لنفط الخام، مقدمة لعمليات التكرير الرئيسية، منتجات الوقود ومواصفات المنتج واألنظمة البيئية،المواد األكسجينية، لمقدمة 

إنتاج وقود منخفض االحتواء الكبريتي، إنتاج الوقود األخضر ، وزيت البترول من الطفل الحجري والقار وتأثيرها، مصانع 
نظرة عامة علي التحكم في التلوث  الخاص بمصافي البترول، التلوث في الهواء والماء،  الهيدروجين ، واسترداد الكبريت

، C3، وC2البتروكيماويات من -مقدمة وتصنيف  -والجسيمات الصلبة، االقتصاد والربحية، البتروكيماويات 
البوليمرات، السلوك المصطلحات و التعاريف، تصنيفات البوليمرات، خواص  -، البوليمرات C4البتروكيماويات من

  . الميكانيكي للبوليمرات، والبوليمرات القابلة للتحلل
 )ساعة معتمدة 3( التكامل العملياتي للهندسة الخضراء  :٦٠٧هخق 

: التسلسل الهرمي لعملية التصميم -طبيعة تصميم الصناعات الكيميائية والتكامل ، مقدمة للمخطط التدريجي في التصميم 
مراحل التصميم، التكامل العملياتي، استهداف عملية التصميم والتكامل، فرز بدائل التصميم والتكامل، المنحنيات المركبة 



 

  جامعة القاهرة
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٤٥٠  البينيةاملاجيستريات 

رارة، الطريقة الخوارزمية للحسابات، اختيار وسائل التبريد والتسخين، تصميم الستهداف الطاقة، و قرصة استرجاع الح
شبكات المبادالت الحرارية لتحقيق  أقل طاقة، االستهداف الشامل لتكامل الكتلة، استراتيجيات إعادة التدوير المباشر، ورسم 

كامل الشامل للكتلة، تصميم شبكة مبادالت بالوعة، رسم اشكال القرصة إلعادة التدوير، قرصة الت/الخرائط  ذات المصدر
 .الكتلة ذات قل استهالك للموارد، تطبيقات وحاالت دراسية لتقليل النفايات

 )ساعة معتمدة 3(تطوير وأدارة المشروعات  :٦٠٩هخق 
الشركات ، مفهوم المالحظة، تشكيل فريق الداعمين، الدراسات األمامية المتقدمة، تأسيس المشروعاتتطوير  مقدمة ، 

، المشروع المشترك و اختيار الشريك، التمويل، الجدول )القابلة للتمويل(واالتفاقات الكبرى، دراسات الجدوى التفصيلية 
 .التكليف، البدء ألخ، االنشاء: الزمني للمشروع، تنفيذ المشروع و إدارة المرحلة الهندسة، مراحل تنفيذ المشروع

وٕاجهاد العمل ، بيئة العمل، قاعدة البيانات الطبية  فحص الطبي الروتيني ، إدارة المخاطرإدارة السالمة والصحة المهنية، ال
وظفين، التأمين والسالمة، معدات الحماية الشخصية ، ودراسات الحالة عن الحوادث، الخطأ البشري، مراقبة خلل التحكم للم

 .البيئي االتوماتيكي، أنظمة األمن ، قوانين العمل الصناعية، قانون العمل
أنواع الصيانة والتخطيط و الجدولة، الصيانة و الجودة، إدارة الصيانة، اإلعداد ألعمال : الصيانة للمنشآت الصناعية

الصيانة، التعريف ، االخفاق في المواسير والصهاريج، صيانة المعدات، الموثوقية و الصيانة باستخدام نظم اإلدارة 
 .الحاسوبية
 .، مفهوم الهامشية و التحسين، صيغ الفوائد و التكافؤ، التحليل االقتصادي للبدائل العرض والطلب: االقتصاد

فترة االسترداد، صنع القرار بين البدائل، االستهالك و محاسبة االستنفاد، المخاطر واتخاذ : التقييم و معايير المشروع
 القرارات، تقنيات المحاكاة، دراسة جدوى المشروع

 )ساعة معتمدة 2(التجارب المعملية وتحليل البيانات تصميم  :٦١٠هخق 
تحليل االجهزة المعملية، تقنيات الكروماتوجرافي، أجهزة التحليل عالية األداء اللوني  في الحالة السائلة، تقنيات  في مقدمة

،  ( ICP) بالحث، البالزما (AA) التحليل الطيفي، تحويل فورييه  باستخدام األشعة تحت الحمراء، االمتصاص الذري
 . ، تحليل البيانات وتفسيرها ISO / IEC 17025 ، لمحة عامة عن متطلبات - (UV)األشعة فوق البنفسجية المرئية

 )ساعة معتمدة 2(ندوات ومواضيع صناعية  :٦١١هخق 
تكريرية، االسمنت،  صناعاتمواضيع مختارة من الصناعات وتغطي الصناعات الصناعات الكيماوية و البتروكيماوية،

 .األسمدة ، الخ وتشمل المواضيع المختارة بدء التشغيل، إيقاف التشعيل، الصيانة، التكليف، التحكم ومراقبة النفايات، الخ
 )ساعة معتمدة 3(التصميم البيئي الواعي للمنتج والعمليات  :٦١٤هخق 

المهنية، نماذج التشتت للملوثات، استعاشة المسطحات المائية، اإلنتاج النظيف، مفاهيم المخاطر، دورة حياة المنتج، األخطار 
الكيمياء الخضراء، المراجعات البيئية، محاسبة التكاليف البيئية، اإليكولوجيا الصناعية، تكامل الطاقه والكتله في وقت واحد، 

  .البيئي خالل تصميم العملية القبول البيئي لمسار التفاعل الكيميائي، أنظمة الفصل باستخدام الغشاء، تقييم األداء
  )ساعة معتمدة ٢(مقدمة التحكم البيئى للعمليات  :٦١٥هخق 

، نظم )مقدمة، الحواسب ذات الغرض المحدود، المنظومات المتكاملة(التحكم بالحاسب فى العمليات الصناعية 
اإلحتراق، فصل األتربة والملوثات التحكم المتقطع وتحويالتها، تحليل المنظومات الالخطية، التحكم فى عمليات 

  .الغازية، منظومات المبخرات، عمليات التجفيف، المفاعالت الكيميائية
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  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٥١ البينية املاجيستريات

  )ساعة معتمدة٢(التحكم البيئي للعمليات المتقدم   ٦١٨هخق 
مراجعة سريعة لبعض القضايا األساسية للتحكم ، نمذجة : ديناميكيات العملية والتحكم ألنظمة الطاقة المتجددة

النظم الكهربائية و الميكانيكية، تمثيل الحالة في الفراغ، االستقرار، تحديد المتغيرات، مالحظة الحالة، نظام التحكم 
  .التحسين  ذات رد الفعل،

مراجعة سريعة لنظام إدارة الطاقة و نظام التحكم في األدوات : تطبيقات ألنظمة الطاقة المتجددة و الخضراء
 .المنازل/ قات البطاريات، السيارات الكهربائية ونظم الطاقة المتجددة ، المباني الذكية وتشمل التطبي. األساسية

 )ساعة معتمدة٢(الصناعات الكيميائية ذات الحرارة العالية  :616هخق 
مقدمة موجزة عن تصنيف منتجات السيراميك ، المواد الخام وأساليب اإلنتاج العام، أنواع : صناعة السيراميك

 . و االنبعاثات و أساليب الحد من التلوث ، والحفاظ على الطاقة في صناعة السيراميكالملوثات 
المواد الخام ، اإلنتاج الصناعي ، المشاكل التقنية ، االنبعاثات الغازية و الصلبة وطرق الحد : صناعة اإلسمنت

 .مليةاالعتبارات البيئية والع: أنواع الوقود. منها، اعتبارات الطاقة وطرق التوفير
المواد الخام، طرق التصنيع واالنبعاثات الصلبة و الغازية و أساليب التخفيف منها، توفير الطاقة : صناعة الزجاج

  .في صناعة الزجاج
 )ساعة معتمدة٢(التكنولوجيا الحيوية  :617هخق 

التلوث النفطي، أنواع مقدمة في تكوين النفط الخام، مصادر : تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في صناعة البترول
الملوثات الناتجة عن صناعة النفط، العالج الحيوي، ازالة الكبريت بالطرق الحيوية ، إزالة النيتروجين بالطرق 

 .الحيوية، االمتصاص الحيوي، المواد السطحية لتنظيف خزانات النفط
ة و إدارة مشروع المعالجة البيولوجية، تطبيق تكنولوجيا النانو في المعالجة الحيوية للتلوث النفطي، تجربة ميداني

 . الديزل الحيوي من الطحالب
 .تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الصناعات الغذائية و الدوائية

 )ساعة معتمدة٢(الطاقة الشمسية وتطبيقاتها  :618هخق 
تصميم مجمعات الطاقة  توافر الطاقة الشمسية، تقييم اإلشعاع، التطبيقات الحرارية وتحلية المياه ، التجفيف ،

الشمسية ، وأنظمة التخزين ، التصميم و تقييم األداء لالجزاء المختلفة لمصانع الطاقة الشمسية، مبادئ الطاقة 
 . الكهروضوئية، مواد الخاليا الشمسية، وحدة التصميم واالختبار، الرقائق الفيلمية، العاكسات

 )ساعة معتمدة٢( الطاقة من الكتلة الحيوية ومنتجاتها  :619هخق 
عن الكتلة الحيوية ، أنواع المواد األولية للكتلة الحيوية و اللجنوسليلوزية ، الخصائص،  االقتصاديات الناشئة

التحليل االقتصادي المدادات المواد الخام، عمليات خفض الحجم ، عمليات المعالجة والتخزين، توصيف 
الحيوية واللجنوسليلوزية ، تحويل الماد الصلبة الي غازات ، الخصائص الفيزيائية للمواد األولية من الكتلة 

االستدامة ، الوقود الحيوي و المنتجات الحيوية و تكنولوجيات و انظمة التحويل، اإليثانول الحيوي من المخلفات 
  .الزراعية، الديزل الحيوي من المصادر الغذائية الغير صالحة لألكل
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٤٥٢  البينيةاملاجيستريات 

  )معتمدة ساعات  ٣(معالجة المياه    ٦٢٥هخق
الصرف الصحي،  /توصيف نوعية المياه والملوثات الهامة في مياه الصرف، مياه الصرف الصناعي  ,مقدمة 

إدارة النفايات  ,الثانويه /معالجه المياه في نهايه األنابيب، وأنواع شائعة من طرق المعالجه، الطرق االبتدائيه 
الصحي والصناعي، طرق التطهير، المختبر والقياسات  تصميم وتقييم محطات معالجة مياه الصرف ,الثانوية 
 التجريبية

  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
المتخفيـة،  الكتابـة التزويـر، اآلراء ، انتحـال العلمـى، السـلوك  :الفنيـة الكتابـة فـي األخالقيـة مقدمة عن االعتبـارات) أ(

المحوريـة، إدخـال مفهـوم الجـودة فـى عمليـة  الفكـرة :الكتابـة منظومـة )ب(الفكريـة،  الملكيـة واحتـرام القانونيـة الجوانـب
أنـواع . بدايـة الفقـرات طـرق. الفكـرة شـرح تحديـد الفكـرة الرئيسـية طـرق: الفعالـة والمـؤثرة كتابـة الفقـرات )ج(الكتابـة، 
ب التنـوع، عناصـر ومنـاطق القـوة فـي الجملـة اإلنجليزيـة، تماسـك الجملـة، أسـالي: كتابـة الجمـل الفعالـة )د(الفقـرات، 

، أسـاليب تلخـيص المـادة  الملخـص المقدمـة، ، الخالصـة :الكتابـة أجـزاء) ه(االختصـار، حسـن اختيـار الكلمـات، 
 أخطـاء ) ز.(والجـداول والمرفقـات األشـكال المراجـع، المرفقـات، العناوين و كتابة :متنوعة موضوعات )و(،  العلمي

علـى  عمليـة تطبيقـات) ط( .المحتـوى وتنظـيم التـدوين التفـاكر،أسـاليب : والتخطـيط للكتابـة اإلعـداد) ح(األسـلوب، 
 .العلمية والرسائل البحثية، المقاالت، المشروعات: أمثلة من المقاالت العلمية

 

  )ساعة معتمدة 2(تقييم األثر البيئي للمشروعات المائية: ٦٢٤رهد 
والممارسـة، و مفهـوم عمليـات التقيـيم المرتبطـة  EIAالغرض و الهدف من تقييم األثر البيئي ، وٕادارة ال  -مقدمة 

بهــا، العناصــر الرئيســية لعمليــة تقيــيم األثــر البيئــي، تفعيــل تقيــيم األثــر البيئــي ، دور المشــاركة الشــعبية ، التــي تتبــع 
ر مراحــل تقيــيم األثــر البيئــي، و تكــاليف وفوائــد إجــراء تقيــيم األثــر البيئــي، فهــم نقــاط القــوة والضــعف فــي تقيــيم األثــ

 .البيئي
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٤٥٣ البينية املاجيستريات

  ماجستير الهندسة في أمان النقل - ٧
  :المقررات و الساعات المعتمدة): ٢٣٣(جدول 

  الساعات المعتمدة  المقرر

  ١٠           الفصل الدراسي األول/ العام األول

  ٢  نظم النقل وتحليل المرور ٦٠١أمل   ١
  ٣  أسس أمان النقل على الطرق ٦٠٢أمل   ٢
  ٣  بالسكك الحديديةأمان النقل  ٦٠٣أمل   ٣
  ١  اإلنجليزية للهندسة ٦٠٤أمل   ٤
  ١  طرق إحصائية لتحليل بيانات أمان النقل ٦٠٥أمل   ٥

  ١٠  الفصل الدراسي الثاني/ العام األول

٦  
العمليات المتقدمة إلدارة وتنظيم المرور وتطبيقات نظم النقل الذكية ألمان  ٦٠٦أمل 
  النقل

٢  

  ٣  النقل على الطريقمنهاج إدارة أمان  ٦٠٧أمل   ٧
  ٣ أمان القطار والقاطرات ٦٠٨أمل   ٨
  ٢  الهندسة الجيوتقنية ألمان البنية األساسية للنقل ٦٠٩أمل   ٩

  ١٠  الفصل الدراسي األول/ العام الثاني 
  ٢  أمان المركبات اآللية ٦١٠أمل   ١٠
  ٢  الحديديةالمراجعة والتفتيش على أمان النقل على الطرق والسكك  ٦١١أمل   ١١
  ٢  لوجستيات نقل البضائع لتحقيق أمان النقل ٦١٢أمل   ١٢
  ١  حلقة تدارس في أمان النقل ٦١٣أمل   ١٣
  ٣  أخالقيات البحث وطرق البحث ٦١٤أمل   ١٤

  ١٢  الفصل الدراسي الثاني/ العام الثاني
  ٦  تدريب بأحد المؤسسات األكاديمية أو المهنية

  ٦  مشروع بحثي
  

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٥٤  البينيةاملاجيستريات 

  المقرراتتوصيف 
  )ساعة معتمدة ٢عدد (نظم النقل وتحليل المرور  ٦٠١أمل 

مقـاييس ومخططـات إدارة وتنظـيم  –خصـائص تـدفق  المـرور  –خصـائص نظـم النقـل  –مقدمة عن تخطيط النقل 
قياسـات  –تصـميم إشـارات المـرور  –تـدفق الَتَشـبُّع وأعطـال المـرور  –تصميم التقاطعـات بـدون إشـارات  –المرور 
  .نماذج تدفق  المرور –طرق متابعة المرور  –المرور تدفق 
  )ساعات معتمدة ٣عدد (أسس أمان النقل على الطرق  ٦٠٢أمل 

دوال ووظــائف  –بيانــات التصــادم  –دور الســائق والمركبــة والطريــق والبيئــة والــنظم البيئيــة فــي األمــان علــى الطــرق 
  .األمان على الطريق –عوامل تعديل التصادم  –" يزبا"التحليل اإلحصائي بإستخدام طريقة  –األداء اآلِمن 

  )ساعات معتمدة ٣عدد (أمان النقل بالسكك الحديدية  ٦٠٣أمل 
خـروج القطـار عـن السـكة  –التحكم فـي التشـغيل واإلشـارات  –أمان السكة  –عناصر أمان النقل بالسكك الحديدية 

بيانات الحـوادث واألحـداث  –أمان المزلقانات  –نة صيانة السكة وتأمين أعمال الصيا –ومشاكل التشغيل األخرى 
المواصـفات  –إدارة األمـان وتقيـيم المخـاطر  –فحـص الحـوادث واألحـداث وتقييمهـا  –وتسجيلها وتحليلها وتقاريرهـا 
  .الدولية ألمان السكك الحديدية

  )ساعة معتمدة ١عدد (اإلنجليزية للهندسة  ٦٠٤ أمل
ـــة لألغـــراض الخاصـــة ُمقا مهـــارات الكتابـــة  –مبـــادئ الكتابـــة الفنيـــة وكتابـــة البحـــوث  –رنـــًة بتلـــك العامـــة اإلنجليزي

 –مهــارات الكتابــة اإلنجليزيـة لعــرض وجهــات النظــر وكتابــة حــل المشــاكل  –اإلنجليزيـة للوصــف والشــرح والمناقشــة 
  .العرض الشفهي ومهارات اإلتصال

  )معتمدة ساعة ١عدد (طرق إحصائية لتحليل بيانات أمان النقل  ٦٠٥ أمل
اإلحصـاء متعـدد المتغيـرات ونمـاذج  –تحليل العناقيد  –العينات  –إدارة وتنقية البيانات  –أنواع بيانات أمان النقل 

  .تطبيقات برامج اإلحصاء على الحاسب –المقاييس اإلحصائية غير الرقمية  –اإلنحدار 
ــــل  ــــات نظــــم  ٦٠٦أم ــــرور وتطبيق ــــة إلدارة وتنظــــيم الم ــــات المتقدم ــــل العملي ــــان النق ــــة ألم ــــل الذكي  ٢عــــدد (النق

  )ساعة معتمدة
 –الـنظم المتقدمـة لمعلومـات مسـتخدم الطريـق  –النظم األوتوماتيكيـة لمتابعـة المركبـات  –مقدمة لنظم النقل الذكية 

تطبيقـات نظـم النقـل الذكيـة  –محاكاة تدفق المـرور  –تقنيات وتطبيقات النظم الجغرافية للمعلومات  –إدارة الحدث 
  .أمان النقل في

  )ساعات معتمدة ٣عدد (منهاج إدارة أمان النقل على الطريق  ٦٠٧ أمل 
تشـخيص مسـببات  –تحليـل وتشـخيص الشـبكات  –التصـميم لتحقيـق أمـان النقـل  –مشكلة أمان النقل على الطـرق 

أمـان النقـل  خطـط وبـرامج –التقيـيم اإلقتصـادي ووضـع األولويـات  –إختيـار مقـاييس مجابهـة الحـوادث  –الحوادث 
 .أمان النقل على الطرق بالدول النامية –على الطرق 

  )ساعات معتمدة ٣عدد (أمان القطار والقاطرات  ٦٠٨ أمل 
 –أنواع وحدات الجر بالديزل والتعرف علـى عناصـرها  –وخصائصها ) ديزل وكهرباء(األنواع المعاصرة للقاطرات 

مالمــح العناصــر  –تحديــد وتفهــم نظــم الــتحكم فــي القــاطرات  –الخصــائص الميكانيكيــة للقــاطرات ونظــم اإلشــارات 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٥٥ البينية املاجيستريات

 –متطلبات فحص القاطرات  –تسجيل األحداث  –تجهيزات وآالت التحكم في األمان  –األساسية لوحدات التحكم 
 –أدوات وأجهـزة استشـعار أمـان القطـار  –منهـاج فحـص القطـار قبـل المغـادرة  –إعتبارات صيانة وأمان القطـارات 

الـنظم اإليجابيـة األوتوماتيكيـة  –التجهيزات المضادة للتصـادم  –كهربية واإللكترونية ألمان حركة القطارات النظم ال
  .المواصفات الدولية للنظم الكهربية واإللكترونية ألمان حركة القطارت –للتحكم في القطارات 

  )تمدةساعة مع ٢عدد (الهندسة الجيوتقنية ألمان البنية األساسية للنقل  ٦٠٩أمل 
ثبـات  –ثبات وتأمين التربـة تحـت السـطحية للطريـق  –المقاومة والهبوط  –اإلستطالع الجيوتقني وٕاختبارات التربة 

مقاومــة  –تقويــة وتحســين األرض  –إســتطالع إنــزالق األرض  –وتــأمين التربــة تحــت الســطحية للســكك الحديديــة 
  .لى ثبات وأداء الطرق والسكك الحديديةالمياه الجوفية واآلثار البيئية ع –المخاطر الجيوتقنية 

  )ساعة معتمدة ٢عدد (أمان المركبات اآللية  ٦١٠أمل 
هيكـل  –عناصـر ونظـم المحركـات  –العناصر والنظم األساسية للمركبات اآللية  –دور المركبة في حوادث الطريق

حـزام األمـان والوسـائد (مـان للمركبـة نظـام األ –المركبة ونظم التعليق ونظم الفرامـل والتسـيير والعجـالت واإلطـارات 
أســـس القيـــادة اآلمنـــة  –ديناميكيـــة وأمـــان المركبـــة  –) الهوائيـــة ونظـــام تـــأمين الفرامـــل وبـــرامج اإلتـــزان اإللكترونـــي

 –منهــــاج فحــــص المركبــــة قبــــل التحــــرك  –صــــيانة المركبــــة وٕاعتبــــارات األمــــان  –وديناميكيــــة المركبــــات الثقيلــــة 
  .لمركباتالمواصفات الدولية ألمان ا

ـــــة  ٦١١أمـــــل  ـــــى الطـــــرق والســـــكك الحديدي ـــــل عل ـــــى أمـــــان النق ـــــيش عل ـــــة والتفت ســـــاعة  ٢عـــــدد (المراجع
  )معتمدة

إدارة األمـان  -التفتيش علـى أمـان النقـل علـى الطـرق  –مراجعة أمان النقل على الطرق  –تقييم األثر ألمان النقل 
 –والتفتــيش علــى أمــان النقــل بالســكك الحديديــة المراجعــة  -علــى الشــبكات باإلعتمــاد علــى التفتــيش علــى األمــان 

  .موضوعات مؤسسية في أمان النقل
  )ساعة معتمدة ٢عدد (لوجستيات نقل البضائع لتحقيق أمان النقل  ٦١٢أمل 

متطلبـات  –تطبيقات التبـادل اإللكترونـي للبيانـات  –لوجستيات حركة الشاحنات  –النقل بوسيلتين ومتعدد الوسائل 
الــدعم الوجســتي لتقليــل  –إدارة األمــان بمحطــات الشــحن التبــادلي  –م محطــات الشــحن التبــادلي األمــان فــي تصــمي

  .اإلعتماد على الشاحنات بمقطورة
  )ساعة معتمدة ١عدد (حلقة تدارس في أمان النقل  ٦١٣أمل 

العوامل  –لقائد المركبة  العوامل اإلجتماعية واالقتصادية –نقل المواد الخطرة  –أمان النقل الجوي  –أمان النقل النهري 
إخــالء  –إخــالء حــوادث الطــرق  –الطــب المهنــي للســائقين المحتــرفين للمركبــات والقطــارات  –الصــحية لقائــد المركبــة 

  .دور المؤسسات التعليمية واإلعالم –النظم المتقدمة للتحكم في القطارات  –خدمات اإلنقاذ  –حوادث القطارات 
  )ساعات معتمدة ٣عدد (أخالقيات البحث وطرق البحث  –  ٦١٤أمل 

 –كيفية تجنب التعدي علـى حقـوق الملكيـة الفكريـة عنـد كتابـة البحـث  –حقوق الملكية الفكرية  –أخالقيات البحث 
  .مشروعات البحوث –طرق اإلختبارات العملية  –التوثيق وكتابة المراجع  –تعريف المشكلة  –أسس البحث 
  )ساعات معتمدة ٦عدد (المؤسسات األكاديمية والمهنية تدريب بأحد 

  )ساعات معتمدة ٦عدد (مشروع بحثي 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٥٦  البينيةاملاجيستريات 

ماجستير العلوم البيني في هندسة إنتاج الغاز - ٨  
  

  :المقررات و الساعات المعتمدة): ٢٣٤(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود

  -  ٣ أسس الكتابة الفنية  ٦٠٠عام 
  -  ٣ هندسة إنتاج الغاز المتقدمة  ٦٠١غاز
  -  ٣ هندسة مكامن الغاز المتقدمة ٦٠٢غاز
  -  ٣ إدارة المخاطر الهندسية ٦٠٣غاز
  -  ٣  )إختيارى(تكنولوجيا الحفر المتقدمة         ٦٠٤غاز 
ــــد الضــــغط   ٦٠٥غاز  ــــار عن ــــة اّالب الحفــــر وتكمل

  )إختيارى(والحرارة العالية  
٣  -  

  -  ٣ ّابار الغاز المتقدمةإختبارات   ٦٠٦غاز 
  - ٣ تقويم أداء ّابار الغاز المتقدمة  ٦٠٨غاز 
  - ٩ رسالة علمية  ٦٠٠غاز 
  - ٩ رسالة علمية  ٦٠٠غاز 
   ٦٠٥أو غاز  ٦٠٤ساعة معتمدة على يتم اختيار مقرر واحد فقط من بين غاز  ٢١مطلوب اجتياز 

  
   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٥٧ البينية املاجيستريات

  توصيف المقررات
  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام  

المتخفية،  الكتابة التزوير، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك  :الفنية الكتابة في األخالقية مقدمة عن االعتبارات) أ(
المحورية، إدخال مفهوم الجودة فى عملية  الفكرة :الكتابة منظومة )ب(الفكرية،  الملكية واحترام القانونية الجوانب
أنواع الفقرات، . بداية الفقرات طرق. الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئيسية طرق: ثرةالفعالة والمؤ  كتابة الفقرات )ج(الكتابة، 

عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليزية، تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، : كتابة الجمل الفعالة )د(
 )و(،  تلخيص المادة العلمي، أساليب  الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتابة أجزاء) ه(حسن اختيار الكلمات، 

) ح(األسلوب،  أخطاء ) ز.(والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناوين و كتابة :متنوعة موضوعات
على أمثلة من المقاالت  عملية تطبيقات) ط( .المحتوى وتنظيم التدوين أساليب التفاكر،: والتخطيط للكتابة اإلعداد
 .العلمية والرسائل البحثية، مشروعاتالمقاالت، ال: العلمية
 رسالة علمية ٦٠٠غاز 

يقوم الطالب بعمل رسالة علميـة فـى مجـال مشـاكل إنتـاج الغـاز، مشـاكل نقـل الغـاز، تطـوير وتحسـين إنتـاج الغـاز، 
  مشاكل توصيف مكامن الغاز ، مشاكل حفر مكامن الغاز، أو مشاكل التحكم فى أبار الغاز

 الغاز المتقدمةهندسة إنتاج  ٦٠١غاز 
سريان الغاز المنتظم والغير منتظم والسريان اإلنتقالي داخل الطبقات المنتجة، سريان الغاز الى قـاع البئـر، سـريان 
الغاز داخل اّالبار من قاع البئـر الـى راس البئـر، معامـل إنتاجيـة ّابـار الغـاز، إنتاجيـة اّالبـار مـن الطبقـات التـي تـم 

  .باداء ّابار الغاز فى المستقبلكسرها هيدروليكيا، التنبؤ 
 هندسة مكامن الغاز المتقدمة ٦٠٢غاز 

معادلة االتـزان التقليديـة، تـدفق الغـاز مـن الطبقـة الـى االبـار، مكـامن متكثفـات الغـاز، إختبـارات ّابـار الغـاز، اّالبـار 
كيبـي، إسـتكمال ابـار الغـاز، الحجم، الرفع الراسي، معادلة االتـزان التر  –الحرارة  –االفقية، نمذجة عالقات الضغط 

  .التحكم في اداء مكامن الغاز
 إدارة المخاطر الهندسية ٦٠٣غاز 

تقيـيم المخـاطر الهندسـية واتخـاذ القـرارات والمقـررات وصـانع القـرار، وسـمات نتـائج القـرار ، : إطار تقيـيم المخـاطر 
  والقيود المفروضة على عملية صنع القرار

تحليــل وتقــدير حجــم المخــاطر نظــم ومؤشــرات المخــاطر، والمقارنــة بــين البــدائل :  نظــام النمذجــة، وتقيــيم المخــاطر
  القرار ، تصور المخاطر ، ومعالجة المخاطر، وقبول المخاطر ، ونقل المخاطر

  تكنولوجيا الحفر المتقدمة ٦٠٤غاز 
و مسـائل  MPD, DGD, UBD, CD, HPHT Drilling, ERD: موضـوعات متقدمـة فـى تكنولجيـا الحفـر

عمليـــات التصـــاق و تعليـــق مواســـير الحفـــر فـــى جـــدار البئـــر وكيفيـــة : مشـــاكل الحفـــر. خاصـــة للـــتحكم فـــي االبـــار
  .طرق ومعدات الحفر الغير تقليدية و الجوانب البيئية ألنشطة الحفر. اصطيادها



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٥٨  البينيةاملاجيستريات 

  الحفر وتكملة اّالبار عند الضغط والحرارة العالية ٦٠٥
الحفر عند الضغط والحرارة العالية، التخطيط للحفر عند الضغط والحرارة العالية وتحـديات عمليـات الحفـر،   معاير

عمليـــات التصـــميم واســـاليب الحفـــر عنـــد الضـــغط والحـــرارة العاليـــة وكيفيـــة اختالفهـــا عـــن االبـــار التقليديـــة، وكـــذلك 
التقـــوييم والمقارنـــة بـــين انـــواع تكملـــة االبـــار عنـــد الســـالمة، ســـوائل الحفـــر عنـــد الضـــغط والحـــرارة العاليـــة، المقارنـــة و 

الضغط والحرارة العالية، أفضل العمليات، الممارسات للحفر عند الضغط والحرارة العالية، التثبيـت واختبـار معـدات 
  .راس البئر، ومانع االنفجارات

  إختبارات ّابار الغاز المتقدمة ٦٠٦غاز 
االنتاجية،  اساسيات تحليل إختبارات تناقص االنتاج مع الضغط ، اساسـيات تقنيات اختبار اّالبار االفقية، أختبار 

تحليل إختبارات تزايد الضغط بقـاع البئـر بعـد الغلـق، تطبيقـات منحنيـات التوافـق، طـرق تحاليـل مشـتقات الضـغط ، 
  تحليل سلوك الضغط في انظمة المكامن الغير متجانسة  

 المتقدمةتقويم أداء اّبار الغاز  ٦٠٨غاز 
تغطيــة تفصــيلية لعالقــات االداء الــدخلي لّالبــار، تقــويم التــدفق متعــدد االطــوار داخــل ّابــار الغــاز، تحليــل، تصــميم 

  .وتقنين أنتاج الغاز باستخدام منظومة تحاليل العقدة
   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٥٩ البينية املاجيستريات

  هندسة وٕادارة التصميمات المتكاملةماجستير  - ٩
 

  :مقررات إجبارية): ٢٣٥(جدول 

  اسم المقرر  الكود
عدد الساعات 

  المعتمدة
نسبة درجة 
  أعمال السنة

مقرر 
  مؤهل

  -  %٣٠  ٣  أسس الكتابة الفنية ٦٠٠عام 
  -  %٦٠  ٣  تطبيقات وأكواد نمذجة معلومات المنشآت  ٦٠١إدم 
  -  %٤٠ ٣  تسليمات المشروعات المتكاملة  ٦٠٢إدم 
  -  %٦٠  ٣  الخضراء تآالمنش معلومات نمذجة  ٦٠٣إدم 
  -  -  ١٨  الماجستيررسالة   ٦٩٩إنش

  
  :مقررات إختيارية): ٢٣٦(جدول 

 .يختار الطالب ثالثة مقررات من المقررات التالية طبقًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى

  اسم المقرر  الكود
عدد الساعات 

  المعتمدة
نسبة درجة 
  مقرر مؤهل  أعمال السنة

  -  %٦٠  ٣  تآفى إدارة المنش المعلومات نمذجة تطبيقات ٦١١إدم 
  -  %٦٠  ٣ إدارة األصول والبنية التحتية ٦١٢ إدم
التصــــــــميمات فــــــــى  المعلومــــــــات نمذجــــــــة تطبيقــــــــات  ٦١٣ إدم

  المتكاملة 
٣  

٥٠%  
-  

  -  %٤٠  ٣  األساليب الفعالة فى التشييد ٦١٤ إدم
  -  %٦٠  ٣  المستدامةالنظم الحضرية  ٦١٥ إدم
  -  %٦٠  ٣   معلوماتال لنمذجة اإلنشائية التطبيقات ٦١٦ إدم
  -  %٤٠  ٣  المطالبات وتسوية النزاعات فى التشييد ٦١٧ إدم
  -  %٤٠  ٣  فى المشروعات الهندسية إدارة المخاطر ٦١٨ إدم
ونظــم المعلومــات  تآالمنشــ معلومــات نمذجــةتكامــل  ٦١٩ إدم

  الجغرافية
٣  

٣٠%  
-  

  -  %٤٠  ٣  اقتصاديات التشييد واالستراتيجيات المالية ٦٢٠ إدم
  -  %٦٠  ٣  تطبيقات المعلومات وشبكات المعرفة  ٦٢١ إدم
  -  %٦٠  ٣  عن بعد رمبادىء اإلستشعا ٦٢٢ إدم

  
 
 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
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٤٦٠  البينيةاملاجيستريات 

 

  محتوى المقررات

  نمذجة معلومات المنشآتتطبيقات وأكواد : ٠١٦ إدم
 لكافـة أطـراف مشـروعات نمذجـة معلومـات المنشـآت أهميـة -نمذجة معلومات المنشـآت الخلفية النظرية وأساسيات 

نمذجـة تطبيقـات  - تبادلية المعلومـات ومعلومات النماذج  تطوير - فى التشييد التخيلىوالواقع التصميم  - التشييد
 لتجنــب عــدم مراقبــة جــودة التصــميم – فــى إدارة المشــروعات، البــرامج الزمنيــة، حصــر الكميــات معلومــات المنشــآت

 .ةيدراسحاالت  -بين تخصصات المشروع المختلفة توافقية ال

  تسليمات المشروعات المتكاملة: ٢٠٦ إدم
أسـاليب طـرق و  - أصحاب المصـلحةو  األطراف المعنية بمشروعات التشييد –ات التشييد مشروع محدداتأهداف و 

لـة والجوانـب متكامات الالمشـروع اتتسليم - التعاقدطرق و  ات التشييدمشروعالتنظيمية ل كلاهيال - المشروعتسليم 
  .ةيدراسحاالت  - الخاصالقطاع القطاع العام و بين  ات الشراكةمشروع -القانونية لها 

  اءالخضر نمذجة معلومات المنشآت : ٣٠٦ إدم
طبيقـات ت  -والتوجهـات لتطبيقـات اإلسـتدامة المفاهيم  - للمنشآت الخضراء التصاميم المعماريةو  المرجعية الفلسفية
التقنيـات الذكيـة و  العمليـات –للمنشـآت الخضـراء مكونـات نظـام البنـاء  - الخضـراء المنشـآتعلـى نظـم المعلومـات 

 .ةيدراسحاالت  -وتطبيقاتها في تصميم المباني الخضراء

  تآفى إدارة المنشنمذجة المعلومات  تطبيقات :١١٦ إدم
خاصة ال المشترياتخطط ية و التنفيذو  الخطط االستراتيجية -خاصة بالمنشآت حياة الالدورة و  المنشآتتعريف إدارة 

تطبيقات نمذجة المعلومات خالل كامل  –المؤسسات في خطط نظم ونمذجة معلومات المنشآت  دمج - بالمنشآت
 -المنشـــآت بيانـــات ووثـــائق الإدارة  -وٕادارة األعمـــال الخاصـــة بالمنشـــآت قيمـــة المعلومـــات  -نشـــآت دورة حيـــاة الم

 .ةيدراسحاالت 

  البنية التحتيةو  إدارة األصول :١٢٦ إدم
أثنــاء عمرهــا األصــول النمــاذج الحســابية لتمثيــل تــدهور  -تهــا تقيــيم حالو األصــول  حصــر - تعريــف إدارة األصــول

نظمــة ات ألتخصــيص الميزانيــو  مســتويات الخدمــة -الخــاص باإلصــول  اس األداءيــق - إدارة المخــاطر -وتقييمهــا 
 اتخـاذ القـرارودعـم  تحليـلال سـاليبأ – الطرق والمباني وشبكات المياه وشبكات الصرف الصـحي من التحتية يةالبن
  .ةيحاالت دراس - وتحديد األولويات التحتية يةنظمة البنأل
  التصميمات المتكاملةفى  المعلومات نمذجة تطبيقات :١٣٦ إدم

ه المختلفــة وٕاســتخدام األســاليب المبتكــرة لتحقيــق إلدارة التصــميم خــالل مراحلــنمذجــة معلومــات المنشــآت  تطبيقــات
، نشــائية ، الكهربيــة ، الميكانيكيــةالمختلفــة والتــى تشــمل التصــاميم المعماريــة ، اإل التخصصــاتفــرق  التنســيق بــين

أســـس  –لتجنـــب التـــداخل فيمـــا بينهـــا  المختلفـــة التخصصـــاتط بـــين بتحقيـــق التـــرا –الشـــبكات واإلعمـــال الصـــحية 
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٤٦١ البينية املاجيستريات

منشــآت لتصـــميم الدراســات والمعلومـــات الالزمــة لتكامــل األنظمـــة فــى ال –التصــميم الكهروميكانيكيــة فـــى المنشــآت 
  .المبانى الذكية

 األساليب الفعالة فى التشييد: ٦١٤ إدم

السياسات أساليب نشر الوعى ب –نظم التخطيط وتدفق القيمة   -ات فى التشييد عو تسليم المشر األساليب الفعالة ل
 التباين، تدفق،ال ؛ القيمةاألساليب الفعالة والتى تشمل مفاهيم  -األساليب الفعالة بالخاصة والمبادئ فكار واأل

 .هإاصدار و  التقاريرإعداد  -حدد الوقت الم التعاقدات والتوريدات فى –هدر ، وال رهاقاإل

 المستدامةالنظم الحضرية  :١٥٦ إدم

المدن ذات  -تدفقات الموارد من وٕالي المدن  -العمران المستدام  -ٕاحتياجات المناطق الحضرية و  المركبة المدن
العمران لتحقيق  البيئية األسسنشر الوعى ب تطبيقاتو منهجيات  -الكفاءة في إستهالك الموارد ومستوي المعيشة 

 .حاالت دراسية - المستدام

 معلومات اللنمذجة  تطبيقات اإلنشائيةال :١٦٦ إدم

اإلنشـائية الهندسـة  -تبادلية المعلومـات  –لنمذجة معلومات المنشآت  المفاهيم األساسية - نماذج البيانات القياسية
نمذجة معلومـات التصـميمات  أدوات - ةمعماريوال نشائيةاإل نماذج التصميمات –نمذجة المعلومات  على المعتمدة
 .ةيدراسحاالت  - اإلنشائية

 فى التشييد النزاعاتالمطالبات وتسوية : ١٧٦ إدم

التــأخير وتحليــل  - مختلفــة مــن المطالبــاتالنــواع األ - المطالبــاتإصــدار  -التشــييد   تعريــف وتصــنيف مطالبــات
الوسـاطة  تشـمل والتىالمختلفة  النزاعاتتسوية أساليب  –لمطالبات تكاليف ا تقدير -التشييد   مطالباتفى  الوقت

 .ةيدراسحاالت  -والتحكيم ، التفاوض ، 

 فى المشروعات الهندسية إدارة المخاطر :١٨٦ إدم

علقـة مخـاطر المتوالنظم للـدورة الحيـاة  - نظم التفكير التطبيقيـة إلدارة المخـاطر - إلدارة الفعالة للمخاطرابديهيات 
ـــلأدوات   - الوقـــتب ـــى المخـــاطر -لمخـــاطر ل الكمـــي التحليـــل – المخـــاطر تحلي الجوانـــب النفســـية  - الســـيطرة عل

 .ةيدراسحاالت  -والمجموعات المعرضين للخطر التنبؤ باألشخاص: واالجتماعية للمخاطر

  ونظم المعلومات الجغرافية المنشآتنمذجة معلومات تكامل  :١٩٦ إدم
إدارة  - ونظــم المعلومــات الجغرافيــةنمذجــة معلومــات المنشــآت  التكامــل بــين - نظــم المعلومــات الجغرافيــةأســس 

بإسـتخدام أدوات نمـاذج المعلومـات ونظـم  لسالسـل التوريـداتوالتصـميم  التحليـل –توريـدات مـوارد عمليـات التشـييد 
 . ونمذجة معلومات المنشآت إلدارة التغييرات نظم المعلومات الجغرافية استخدام -المعلومات الجغرافية 

  اقتصاديات التشييد واالستراتيجيات المالية: ٢٠٦ إدم
ة الحاليـ ةقيمـالتحليل  - ةيفعلالأسعار الفائدة االسمية و  - المالعلى قيمة الوقت  تأثير -ي االقتصاد الهندسأسس 

 بــديل واحــد؛ تحليــل معــدل العائــدل تحليــل معــدل العائــد -اإلســاليب اإلقتصــادية للمفاضــلة بــين البــدائل  –ة ســنويوال
نقطـــة تحليـــل   -باإلصـــول  واالحتفـــاظ التبـــديلقـــرارات أســـاليب إتخـــاذ  – التكلفـــةو تحليـــل المنفعـــة  - متعـــددة لبـــدائل



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٦٢  البينيةاملاجيستريات 

اعــــداد  - التضــــخم تــــأثير -ها طــــرق اســــتهالكو  انخفــــاض القيمــــة الحقيقيــــة لألصــــول -لتعظــــيم الربحيــــة  التعــــادل
 .الميزانيات وأسس المحاسبة

  شبكات المعرفة تطبيقات المعلومات و : ٢١٦ إدم
لشبكات  تقنيات النمذجة والقياس -األنواع المختلفة لشبكات المعرفة  –المعرفة الخلفية النظرية والعملية لشبكات 

 –وسائل اإلتصال المختلفة للمعرفة  –أطر قياس وٕاعداد شبكات المعرفة   –المعرفة وشبكات الوصف الداللى 
ة وتطور شبكات ديناميكي -البيانات الكبيرة والشبكات اإلجتماعية  -العمليات المختلفة على شبكات المعرفة 

  .شبكات المعرفة العشوائية وتطبيقاتها - تأسس الوصف الداللى للبيانا –المعرفة 

  مبادئ االستشعار عن بعد: ٢٢٦ إدم
المكانية الدقة  - األقمار الصناعية والمدارات - نظم االستشعار عن بعد - المفاهيم األساسية لالستشعار عن بعد

األسـاليب المسـتخدمة لتجنـب انتشـار  - معالجة الصور الرقمية - االستشعار عن بعدخصائص أقمار  - والطيفية
، تحسـين قضانـتد الديـتم، مفهـوم اللـون: صـورالتجهيـز  تحسـين أسـاليب - الغالف الجـوينتيجة تصحيح الالخطأ و 

ســـة تطبيقـــات االستشـــعار عـــن بعـــد فـــي الهند - معالجـــة الصـــور أســـاليب - تصـــنيف الصـــور ،تصـــفيةالحـــواف وال
  .المدنية
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٤٦٣ الدبلومات البينية

  الدبلومات البينية
  

  :تتم دراسة مجموعة من الدبلومات البينية بين التخصصات الهندسية المختلفة وهي كالتالي
 الطاقة المتجددة  
 الهندسة اإلدارية  
 الهندسة البيئية  
  الغاز الطبيعيالبترول و هندسة  
  النسجياتهندسة  
 هندسة المخاطر  
 تكنولوجيا اإلشعاع  
 المواد المتقدمة وتكنولوجيتها   
  صيانة المنشآت 

 والبيئة تكنولوجيا تجهيز الخامات  
 المعادن الصناعية 

  الغازهندسة إنتاج  
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٤٦٤  الدبلومات البينية

  الدبلومات البينية
 الطاقة المتجددة

  مقررات الطاقة المتجددة
  الطاقة الجديدة والمتجددة -أ  :مسارين  ينقسم دبلوم الطاقة المتجددة إلي

  مالحترشيد الطاقة وٕادارة األ - ب              
 تحددها اللجنة المسئولة عن كل مسار ساعة معتمدة ٢٦ويتم إختبار المواد المطلوبة لكل شعبة بواقع 

  :ساعات للمشروع من القائمة التالية٤بإالضافة إلى 
  مقررات الطاقة المتجددة ):٢٣٧(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
 - ٣  مصادر وبيانات الطاقة الجديدة والمتجددة ٥٠١طجم 

  - ٣ ديناميكا حرارية وٕانتقال حرارة ٥٠٢طجم 
  - ٣ ميكانيكا الموائع ٥٠٣طجم 
  - ٣ هندسة كهربية وٕالكترونية ٥٠٤طجم 
  - ٣ تحويل الطاقة المتجددة ٥٠٥طجم  
  - ٣ تطبيقات الحاسب ٥٠٦طجم 
  - ٣ النظم الحرارية للطاقات المتجددة ٥٠٧طجم 
  - ٣ القياس والتحكم ٥٠٨طجم 
  -  ٣ اقتصاديات تحويل الطاقة ٥٠٩طجم 
  -  ٣ التطبيقات الهندسية ٥١٠طجم 
  -  ٣ دراسة الشبكة لألحمال ذات الطابع الخاص ٥١١طجم 
األنظمة الحديثة المستخدمة في التحويل  ٥١٢طجم 

  ٣  الكهروميكانيكي لطاقة الرياح 
-  

  -  ٣  توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ٥١٣طجم 
  -  ٢  التبريد الشمسى الحرارى ٥١٤طجم 
  -  ٢  نظم الطاقة الشمسية الحرارية المركزة ٥١٥طجم 
  -  ٢  النظم الفوتوفولطية ٥١٦طجم 
  -  ٢  الوقود الحيوى ٥١٧طجم 
  -  ٢  التسخين الشمسى الحرارى ٥١٨طجم 
  -  ٢  معدات الطاقة الشمسية الحرارية المركزة ٥١٩طجم 
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٤٦٥ الدبلومات البينية

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
  -  ٢  أنظمة الخاليا الفوتوفولطية  ٥٢٠طجم 
  -  ٢  إدارة األحمال وترشيد الطاقة ٥٢١طجم 
  -  ٢  القياس أجهزة وأنظمة ٥٢٢طجم 
  -  ٣  ترشيد الطاقة و التعريفة الكهربية ٥٢٣طجم 
  -  ٣  مبادئ الشبكة الذكية ٥٢٤طجم 
  -  ٢  إلكترونيات صناعية ٥٢٥طجم 
  -  ٢  اإلدارة الهندسية ٥٢٦طجم 
  -  ٣  المصابيح الكهربائية واإلضاءة ٥٢٧طجم 
موضوعات متقدمة لترشيد الطاقة في  ٥٢٨طجم 

  -  ٣  الكهربيةاستخدامات الطاقة 

  -  ٣  عمليات تحويل الطاقة ٥٢٩طجم 
  -  ٣  أساسيات كفاءة الطاقة ٥٣٠طجم 
  -  ٣  كفاءة الطاقة فى العمليات الصناعية ٥٣١طجم 
  -  ٣ تخطيط المشروعات وطرحها ٥٣٢طجم 
  -  ٤ المشروع ٥٩٩طجم 

  
  توصيف المقررات

  مصادر وبيانات الطاقة الجديدة والمتجددة ٥٠١طجم 
  .الشمسية، طاقة الرياح، الغاز الحيوى والكمية الحيوية، الطاقة المائية، طاقة األرض الحراريةالطاقة 
  ديناميكا حرارية وانتقال الحرارة ٥٠٢طجم 

مبــــــــادئ الــــــــديناميكا الحراريــــــــة، القــــــــانون األول والثــــــــانى، دورات القــــــــدرة للتوربينــــــــات البخاريــــــــة والغازيــــــــة، أنــــــــواع 
  .الت الحراريةانتقال الحرارة، تصميم المباد

  ميكانيكا الموائع ٥٠٣طجم 
  .مبادئ ميكانيكا الموائع، السريان فى الممرات والمواسير، المضخات والتوربينات

  هندسة كهربية وٕالكترونية ٥٠٤طجم 
مقدمـــــة للهندســـــة الكهربيـــــة، المحركـــــات الكهربية،المولـــــدات الكهربيـــــة، دوائـــــر إلكترونيـــــات القـــــوى، التوصـــــيل الكهربـــــى 

 .لإللكترونيات، التفاعالت الكيميائية فى الخاليا، مكونات الكترونيات الجوامد، الموحدات والترانزيستور
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٤٦٦  الدبلومات البينية

  تحويل الطاقة المتجددة ٥٠٥طجم 
تحويــــــل الطاقــــــة الشمســــــية إلــــــى كهربيــــــة، دورة التبريــــــد، تحويــــــل طاقــــــة الريــــــاح للطــــــواحين الهوائيــــــة، التوربينــــــات 

  .زر، الخاليا الفوتوفولطيةالمائية، استغالل طاقة المد والج
  تطبيقات الحاسب ٥٠٦طجم 

  .مكونات الحاسب، لغات البرمجة، استخدامات الحاسب، نظم المعلومات
  النظم الحرارية للطاقات المتجددة ٥٠٧طجم 

الطاقـــــة الشمســـــية، وحـــــدات تجميـــــع الطاقـــــة الشمســـــية، المســـــخنات الشمســـــية، اإلســـــتخدام فـــــى التبريـــــد والتكييـــــف 
  .والتحليةوالتجفيف 

  القياس والتحكم ٥٠٨طجم 
أجهــــــزة القيــــــاس، الحساســــــات والمشــــــغالت، مبــــــادئ دوائــــــر الــــــتحكم اآللــــــى، اإلتــــــزان والحساســــــية والدقــــــة لــــــدوائر 

  .التحكم
  اقتصاديات تحويل الطاقة ٥٠٩طجم 

 .اقتصاديات الصور المختلفة للطاقة الجديدة والمتجددة، مقارنة بين الصور المختلفة، تطبيقات

  ، التطبيقات الهندسية ١٠٥طجم 
التركيـــــب : البطاريـــــات، تغييـــــر خـــــواص المـــــواد، ضـــــخ وتخـــــزين الميـــــاه، تخـــــزين الحـــــرارة، الخاليـــــا الفوتوفولطيـــــة

ـــــــود ـــــــا الوق ـــــــة واإلشـــــــعاعية، خـــــــواص خالي ـــــــل، التـــــــأثيرات الحراري ـــــــاءة التحوي ـــــــات : والخـــــــواص، كف ـــــــب ومكون تركي
   .رض، التخلص من النفايات ودورة المادةالخاليا، بطاريات خاليا الوقود، استغالل طاقة باطن األ

  دراسة الشبكة لألحمال ذات الطابع الخاص  ١٥١طجم 
 توصيف األحمال ذات الطابع الخاص، الخصائص الزمنية و مجال الترددات، التأثيرات الكهربية في الشبكة،

  .علي حاالت مختلفة وتقييمها ، تطبيقاتالجاهزة  برامج الحاسب اآللي
  نظمة الحديثة المستخدمة في التحويل الكهروميكانيكي لطاقة الرياح األ  ٢٥١طجم 

أنواع التوربينات الهوائية ، أنواع المولدات الكهربية المستخدمة فى أنظمة تحويل طاقة الرياح ، : التعرف على 
 .الرياح بمصر تحليل أداء إحدى األنظمة المستخدمة فى مزارع  -الدوائر اإللكترونية وطرق التحكم المستخدمة  

  توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة  ٣٥١طجم 
المبادئ ومستقبل ، استخدام طاقة الرياح في التوليد الكهربي ، إلى طاقة كهربية الطاقة الشمسيةأسس تحويل 

  في توليد الطاقة الكهربيةالطاقة الحيوية و  طاقة المد والجزرو  طاقة باطن األرضاستخدام 
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٤٦٧ الدبلومات البينية

  :التبريد الشمسى الحرارى ٤٥١طجم 
التبريد بالطاقة الشمسية الحرارية، تكييف الهواء والفضاء، والتبريد والتجفيف الطلب على الطاقة، للتبريد وٕازالة  

الرطوبة، أسس وأساسيات التبريد وامتصاص الطاقة، وتحقيق التوازن الشامل من دورة االمتصاص، الديناميكا 
باستخدام المياه أو  LiBrمحتوى الحراري، أبراج التبريد، والهواء الرطب، ودورات امتصاص الحرارية والكفاءة ، وال

وأزواج العضوية، والتخطيطي دورة؛ المبخر، المكثف، المبادالت الحرارية  NH3غيرها من أزواج يعملون مثل المياه 
والمضخات والصمامات، واألرقام تقديرية، معامل األداء، ومنع التبلور، والحفاظ على فراغ، ونظام التكامل والمراقبة، 

ق التوازن الشامل من دورة وصهاريج التخزين، واستهالك المياه، واالقتصاد، المبردات  والتطورات الجديدة؛ وتحقي
امتصاص، الديناميكا الحرارية والكفاءة؛ أزواج العمل المتعدد الزيوليت المياه، وأمالح األمونيوم، أنظمة التبريد 
  .المدفوعة حراريا، ونظم التجفيف المفتوحة والصلبة والسائلة، األساسيات والتصميم والتطبيق، امثلة على أنظمة مثبتة

  :اقة الشمسية الحرارية المركزةنظم الط ٥٥١طجم 
موجز األرصاد الجوية الشمسية، ومبادئ لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والطاقة المتقلبة والتوازن، القدرة  

التخزينية، قصيرة وطويلة األجل قدرة احتياطية، واآلثار البيئية لمحطات الطاقة الشمسية، وتقييم إمكانات الطاقة 
، ورسم الخرائط من خصائص الموقع )DNI(رائط والوقت سلسلة من المباشر العادي اإلشعاعية رسم الخ: الشمسية

، وتقييم األداء من إمكانات الطاقة CSPمع نظم المعلومات الجغرافية، ووضع نماذج مبسطة لرسم الخرائط 
دامة، وتحديد وجهات نظر تعريف الهدف، واالست: الشمسية المركزة، وخلق سيناريوهات لتوليد الكهرباء المستدامة

الطلب على الكهرباء، تحديد امكانات الكهرباء المتجددة، وغيرها من مصادر الكهرباء، وكيفية تطابق سلسلة 
زمنية لتحميل إمدادات الكهرباء ووالتقنية واالقتصادية منحنيات التعلم، وتحسين األقل تكلفة؛ الطاقة الشمسية 

نظر الطلب على المياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والمفاهيم لتحلية  وجهات: التركيز لتحلية مياه البحر
مياه البحر بالطاقة الشمسية، وسيناريوهات من أجل التنمية المستدامة إمدادات المياه العذبة، واآلثار االقتصادية 

ة لالتحاد من أجل المتوسط وفى مزيج الكهرباء األوروبية، والفرص المتاحوالبيئية؛ عبر البحر األبيض المتوسط 
، على المدى الطويل وجهات النظر من الطاقة الشمسية في أوروبا، الشرق األوسط )االتحاد من أجل المتوسط(

  .ومختلف أنحاء العالم، واآلثار االقتصادية والبيئية 
  : النظم الفوتوفولطية ٦٥١طجم 

إلمدادات الطاقة؛ المركزية األنظمة الكهروضوئية النظم المختلطة، وحدات تكنولوجيا األنظمة الكهروضوئية 
قائمة بذاتها والنظم الهجينة تكوينات ومكونات  PV؛ )منصة ثابتة ونظم تتبع وحدات حالة القوة والتكامل شبكة(

األداء، ومراقبة واستراتيجيات إدارة الطاقة ألنظمة الكهروضوئية الالمركزية؛ المكثفات الفائقة، والبطاريات، 
البطارية (األنظمة والمكونات  PVليل الكهربائي وخاليا الوقود، وحدات تكييف المركزية وقائمة بذاتها والتح

؛ االقتصاد، الخاليه الكهروضوئية ومحددة حساب تكلفة )شاحن، ثنائية االتجاه محوالت، العاكسون خاليا الوقود
نظم الهجينة؛ منهجيات النظم الكهروضوئية التحجيم الطاقة، ومعايير األداء الفنية واالقتصادية القائمة بذاتها وال

الطلب الحمل التوليف، مكون التحجيم، وتقييم (الهجين، وتصميم من قائمة بذاتها الى نظام هجين الكهروضوئية 
، وأدوات تنفيذ محاكاة ألنظمة تصميم قائمة بذاتها الكهروضوئية، ودراسة حالة عن طريق العمل )معايير األداء

  ).قائمة بذاتها PVتصميم نظام (وع في المشر 
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٤٦٨  الدبلومات البينية

  : الوقود الحيوى ٧٥١طجم 
، فضال عن ارتفاع أسعار النفط والغاز، )االحتياطيات واإلنتاج واالستهالك(لمحة عامة عن النفط كوقود 

والطلبات التاريخ (وٕامكانات الطاقة المتجددة، ودورة الكربون، وأنواع من الكتلة الحيوية، ومقدمة للوقود الحيوي 
نقطة (، الديزل الحيوي، واختيار المواد الوسيطة )الدولية واإلنتاج، والخصائص والمواصفات و األثر البيئي

، واستهالك المياه، والطقس، والمواد الغذائية الصالحة لألكل أو غير صالح لألكل استخدام )الزراعية من رأي
ية في جميع أنحاء العالم، والزيوت النباتية والدهون والزيوت األراضي، إلنتاج الكتلة الحيوية، والنفايات الزراع

الحيوانية والنفايات، والكيمياء من الكحول، الدهون الثالثية واألحماض الدهنية الحرة وردود الفعل عبر األسترة، 
قتصاديات ، ا)النفط، واستخراج المذيبات expellers(مقدمة بسيطة اللكيمياء الحيوية، وتجهيز البذور الزيتية 

  ).الوقود الحيوي، واختبار محرك
  :التسخين الشمسى الحرارى ٥١٨طجم 

خالصة من أساسيات األشعة الشمسية بما في ذلك حساب اإلشعاع على : التسخين الحراري للطاقة الشمسية 
المنطقة، وميال المعدلة، وتوزيع اإلشعاع، والتغيرات المكانية والزمانية األشعة الشمسية، ومكونات محطات الطاقة 

بسطة منحنى الكفاءة، وأنواع الجمع، وجمع المواد ميزان الطاقة من تجميع الطاقة الشمسية، م: الشمسية الحرارية
واألسطح، انخفاض الضغط، ونقل الحرارة، واالستقرار الكيميائية، وذوبان الغازات، تخزين الحرارة، والمهام العامة 

، مساحة الطلب على زيت التدفئة، الهيدروليكية من )DHW( للتخزين الحرارة، الطلب المحلي على الماء الساخن 
م التقليدية، ومخازن حرارة سلبية، مخازن المياه الساخنة، ومخازن لمحطات تداول الطبيعية، ومخازن لمحطات النظ

تداول القسري، وظيفة من المبادالت الحرارية الداخلية والخارجية، وأجهزة الطبقي، البكتيريا، الحجر الجيري، 
الدوائر الهيدروليكية ومحطات تداول الطبيعية، مخازن حرارة متصلة موازية؛ فصل / والهيدروليكية من سلسلة 

استخدام التدفئة المركزية ومخازن المدى الطويل وحمامات السباحة، تكييف الهواء بمساعدة الطاقة الشمسية، الطاقة 
  .الشمسية الحرارية وامثلة على األنظمة المصممة؛ طرق للرصد على المدى الطويل، وطرق لنظام التحسين

  : الطاقة الشمسية الحرارية المركزة معدات ٥١٩طجم 
مقدمة في علم األرصاد الجوية الشمسية، والنظرية األساسية من هواة جمع التركيز، ومجموعة من نسب التركيز، 
ومكونات من أحد هواة جمع التركيز، ومضاعفات ومشاكل التطبيق، وعدم وجود عالج؛ الصور الشمسية النظري 

، واألشكال heliostatsط ونقطة تركيز، وأشكال مختلفة من المكثفات، واستخدام خ: والعملي؛ تصنيفات مختلفة
وتوجيه أو تتبع اآلليات والعمليات . المختلفة من أجهزة االستقبال، استقبال مركزي برج، المخازن ونقل الحرارة

االنعكاس، والقيم . التوازناليدوية أو اآللية، نسب التركيز النموذجية المطلوبة لدرجات الحرارة المختلفة وتحقيق 
العملية واعتبارات خاصة عند حساب النفاذية ومعامل امتصاص المتلقي، عامل التقاطع، وتقييم الخسائر 

حوض : تأثير التخزين، وتحليل أنواع معينة من مركزات العاكسة، ومن أمثلة: الحرارية؛ آثار الخمول الحراري
  .رجات الحرارة، ومؤشرات األداء، وثابت، العاكس لتتبع االمتصاصمكافئ، مركزات فريسنل، المكثف، وتوزيع د

  
  
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٦٩ الدبلومات البينية

  : أنظمة الخاليا الفوتوفولطية ٥٢٠طجم 
، تكرار المعارف األساسية الالزمة في الهندسة الكهربائية، شبكة توصيل األنظمة )PV(وحدات الطاقة الشمسية 

) منتشر، مباشرة، والبياض(الكهروضوئية، مقدمة في نظم الكهروضوئية وتطبيقاتها، خصائص اإلشعاع الشمسي 
، المواد شبه )الكهروضوئية تأثير(وتقدير االشعاع على وحدة الكهروضوئية، والفيزياء من الخاليا الشمسية 

أحادي البلورية، متعددة بلوري، األغشية (الموصلة وتطبيقاتها في المواد الكهروضوئية، وتكنولوجيات الخلية 
وتكنولوجيا النتاج الخاليا الشمسية والوحدات، الخصائص الكهربائية من الخاليا الشمسية، ونقطة القوة ) الرقيقة

، العاكس، )الكابالت، والحماية(نظم -PVاألساسية لشبكة متصلة القصوى، وهدف وتقنيات التعقب، المكونات 
، واالحتياجات المحلية والتشريعات لدمج األنظمة الكهروضوئية إلى شبكة المرافق )مع وبدون محول(مفاهيم 

التحجيم من المولدات (العامة، ومعايير تقييم النظم الكهروضوئية، وتصميم شبكة اتصال أنظمة الكهروضوئية 
  .، وتنفيذ أدوات المحاكاة لتصميم وتوقعات العمل)هروضوئية، وحماية الكابالت، العاكسالك

   :إدارة األحمال وترشيد الطاقة ٥٢١طجم 
في  معامل القدرة تحسين، ادارة أحمال الشبكة الكهربية ،المختلفة ونمذجتها الكهربية أحمال الشبكةخصائص 

دراسة الجدوي ، التأثير البيئ ، في الشبكات الكهربية الفقد الكهربيخفض ، تحسين الجهود، الشبكات الكهربية
  .لبعض الحاالت

  :أجهزة وأنظمة القياس ٥٢٢طجم 
، مقدمة للقياسات اضطرابات، التشويش، تحليل إشارات، تحليل اإلشارةقياسات الكترونية، أجهزة التسجيل، مولدات 

  ، تصميم وتحليل أنظمة القياس اآلمنة)القياس المتعددةالمحوالت، العدادات الرقمية، أجهزة (الرقمية 
  :ترشيد الطاقة و التعريفة الكهربية  ٥٢٣طجم 

  تعريفة الطاقة، العوائد المالية واالقتصادية ،ترشيد استخدام الطاقة ،استخدامات الطاقة ،لطاقةلمصادر االتخطيط المتكامل 
  :مبادئ الشبكة الذكية ٥٢٤طجم 

الكهربية الحالية ، ماهية الشبكة الذكية ، نبذة تاريخية ، أسباب الحاجة للشبكة الذكية ، توصيف نظم القوى 
  .التحديات ، دور الشبكة الذكية وخصائصها ، تكنولوجيا الشبكة الذكية وفوائدها

  :إلكترونيات صناعية ٥٢٥طجم 
الجات الدقيقة، نظرية المكبرات البوابات المنطقية والمذبذبات والمسجالت والعدادات، التركيب المبدئي للمع

دوائر المكبرات  ،المكبرات التجهيزية ذات التغذية المرتجعة ،خواص المكبرات التجهيزية ،(OPAMP) التجهيزيه
  التجهيزية الغير خطية

  :اإلدارة الهندسية ٥٢٦طجم 
القياس، اتخاذ القرار تحت  تعريف اإلدارة الهندسية، وظائف اإلدارة، أنواع المنظمات واقتصادياتها، استخدام نظم

  ظروف غير مؤكدة، تعريف مشروعات البناء والتشغيل ثم النقل ومثيالتها، إدارة األزمات، إدارة المشاريع
  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٧٠  الدبلومات البينية

  :المصابيح الكهربائية واإلضاءة  ٥٢٧طجم 
إلضاءة اإلضاءة الداخلية، ا: نظم اإلضاءة ،أنواع اللمبات، الخواص، األداء، الخوانق: المصابيح الكهربائية

  .، تصميم اإلضاءة باستخدام برامج الحاسب اآللىالخارجية، تطبيقات خاصة 
  :موضوعات متقدمة لترشيد الطاقة في استخدامات الطاقة الكهربية ٥٢٨طجم 

أجهزة التكييف ذات الطاقة الصفرية ، تعظيم االستفادة من ضوء النهار ، طرق تنظيم وٕادارة الطاقة في المنشآت 
والصناعية ، قواعد بناء المباني الخضراء في مصر ، أنظمة التحكم الذكية في طاقة المباني السكنية ، السكنية 

  .أجهزة ترشيد الطاقة
  : عمليات تحويل الطاقة ٥٢٩طجم 

الطاقة وتصنيفاتها ومصادرها واستخداماتها، والوقود الرئيسي لتحويل الطاقة، وكيفية تحوليها إلى طاقة حرارية 
 .إلى طاقة كهربائية، وتحويلها إلى طاقة ميكانيكية ومقدمة عن تحويل الطاقة النوويةوتحويلها 

  : أساسيات كفاءة الطاقة ٥٣٠طجم 
إمدادات الطاقة وأنماط الطلب، وتقنيات المحافظة على الطاقة وٕادارة جانب العرض والطلب، توازن الطاقة، وتحليل النظم  

المشترك للطاقة، اختيار العزل الحراري، وتكييف الهواء، وأنظمة االحتراق، وارتفاع الحرارية، ومضخات الحرارة، والتوليد 
  .كفاءة اإلضاءة، تصحيح معامل الطاقة، وتحديد فرص ترشيد استهالك الطاقة، ونظم إدارة الطاقة

  : كفاءة الطاقة فى العمليات الصناعية ٥٣١طجم 
والمولدات الكهربائية، ومحركات متغيرة السرعة، ومراقبة ورصد نظم إدارة الطاقة، والمحركات عالية الكفاءة 

، )التدفئة/التبريد(االحتراق، ومبادالت النفايات واسترداد الحرارة، وبناء نظام إدارة وتصميم التخزين الحراري 
  .والتهوية والطلب عليها، وأنظمة البخار والهواء المضغوط استخدام

   :تخطيط المشروعات وطرحها ٥٣٢طجم 
اختيار الموقع وتجميع البيانات، تقييم فرص الطاقات الجديدة المتوفرة والموارد، اختيار التكنولوجيا، دراسة الجدوى 

  .االقتصادية، إعداد وثائق المناقصة، عملية المناقصات
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  الئحة الدراسات العليا
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٤٧١ الدبلومات البينية

  الهندسة اإلدارية
  مقررات الهندسة اإلدارية ):٢٣٨(جدول 

  مقرر مؤهل  المعتمدةعدد الساعات   سم المقررا  الكود
 - ٣  التحليل اإلقتصادى لألعمال الهندسية ٥٠١هأد 

  - ٣ الطرق الكمية إلتخاذ القرارات ٥٠٢هأد 
  - ٣ مقدمة فى تطبيقات الحاسب اآللى ٥٠٣هأد 
  - ٣ إدارة التكنولوجيا ٥٠٤هأد 
  - ٣ إدارة التسويق ٥٠٥هأد  
  - ٣ إدارة الموارد البشرية ٥٠٦هأد 
  - ٣ إدارة اإلنتاج والعمليات ٥٠٧هأد  
  - ٣ إدارة المشروعات الهندسية ٥٠٨هأد  
  - ٣ قوانين وتشريعات ٥٠٩هأد 
  - ٣ نظم وٕادارة المعلومات ٥١٠هأد 
  - ٣ إدارة الجودة واإلنتاجية ٥١١هأد 
  - ٣ المشروع ٥٩٩هأد 

  
 

 توصيف المقررات
 

  التحليل اإلقتصادى لألعمال الهندسية ٥٠١هأد 
، تقديرات التدفق النقدى، معايير القيمة الحالية، )حسابات األرباح والخسائر والميزانية(تحليل القوائم المالية  مقدمة،

  .المقارنة بين البدائل الهندسية اقتصاديًا، تحليل الحساسية، تحليل المخاطر وعدم التأكد، تحليل المنافع، التكلفة
  الطرق الكمية إلتخاذ القرارت ٥٠٢هأد 

اإلحتمــــــاالت، التوقعــــــات، اإلعتمــــــاد اإلحصــــــائى، األشــــــكال المختلفــــــة للتوزيــــــع اإلحصــــــائى، نظــــــم إتخــــــاذ  نظريــــــة
  .القرار تحت تأثير عدم التأكد

  مقدمة فى تطبيقات الحاسب اآللى ٥٠٣هأد 
اإللكترونيـــــة، مقدمـــــة فـــــى نظـــــم قواعـــــد الحاســـــب واإلدارة، طـــــرق دعـــــم إتخـــــاذ الثقـــــرا، شـــــبكات الحاســـــبات، التجـــــارة 

  .البيانات ت، البريد اإللكترونى، تأمينالبيانا
 إدارة التكنولوجيا ٥٠٤هأد 

  .تعريفات، البحث والتطوير، اقتصاديات نقل التكنولوجيا، تشريعات المكتبة الفكرية، دراسات حالة
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  الئحة الدراسات العليا
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٤٧٢  الدبلومات البينية

 إدارة التسويق ٥٠٥هأد 

ئص تعريفـــــــات، قواعـــــــد وأساســـــــيات التســـــــويق، تنظـــــــيم التســـــــويق، بحـــــــوث التســـــــويق، تقســـــــيمات الســـــــوق، خصـــــــا
  .المنتج والسوق، استيراتيجيات، سياسة التسعير، دراسات حالة

 إدارة الموارد البشرية ٥٠٦هأد 

تعريفــــــات، تخطــــــيط المــــــوارد البشــــــرية، التوصــــــيف الــــــوظيفى والتقيــــــيم، خطــــــط المكافــــــآت والمرتبــــــات، التــــــدريب 
 .وتنمية القدرات

 إدارة اإلنتاج والعمليات ٥٠٧هأد 

ـــــــواع المنظومـــــــ ـــــــاهيم أساســـــــية، أن ـــــــؤ، مف ـــــــة، أســـــــاليب التنب ـــــــة، مراحـــــــل تطـــــــوير المنظومـــــــات اإلنتاجي ات اإلنتاجي
تخطــــــيط اإلحتياجــــــات مــــــن المــــــواد والمــــــوارد، توقيــــــع المعــــــدات، اختيــــــار الموقــــــع، تخطــــــيط اإلنتــــــاج والعمليــــــات، 

 .جدولة العمليات، متابعة اإلنتاج، تقييم أداء المنظومات اإلنتاجية

 إدارة المشروعات الهندسية ٥٠٨هأد 

، )أســـــلوب المســـــار الحـــــرج، أســـــلوب بيـــــرت(م أساســـــية، تنظـــــيم المشـــــروعات، أســـــاليب التخطـــــيط الشـــــبكى، مفـــــاهي
تقــــــدير األزمنــــــة والتكــــــاليف، تحليــــــل الــــــزمن والتكلفــــــة، تخطــــــيط المــــــوارد، الرقابــــــة علــــــى المشــــــروعات، تطبيقــــــات 

 .الحاسب فى إدارة المشروعات

 قوانين وتشريعات ٥٠٩هأد 

الشــــــركات وقطــــــاع األعمــــــال العــــــام والخــــــاص، تشــــــريعات ممارســــــة المهنــــــة، قــــــانون وتشــــــريعات العمــــــل، قــــــانون 
  ).الجات(العقود والمطالبات، القانون التجارى والدولى 

 نظم وٕادارة المعلومات ٥١٠هأد 

 .مقدمة نظم المعلومات، تقييم نظم المعلومات، إدارة نظم المعلومات، الذكاء اإلصطناعى والنظم الخبيرة

  إدارة الجودة واإلنتاجية ٥١١هأد 
تعريفــــــات أساســــــية، تخطــــــيط الجــــــودة، تنظــــــيم الجــــــودة، اقتصــــــاديات الجــــــودة، لوحــــــات الرقابــــــة علــــــى العمليــــــات، 
تحليـــــل قـــــدرة العمليـــــة، خطـــــط القبـــــول بالعينـــــات توكيـــــد الجـــــودة، المواصـــــفات القياســـــية الدوليـــــة لتوكيـــــد الجـــــودة 

  .، برامج تحسين الجودة، حلقات الجودة)٩٠٠٠أيزو (
 

  
 

  
   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٧٣ الدبلومات البينية

  الهندسة البيئية
  مقررات الهندسة البيئية ):٢٣٩(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
 - ٣  نظم اإلدارة البيئية  ٥٠١هبى 

مقدمــــة الهندســــة البيئيــــة وتقيــــيم اآلثــــار البيئيــــة  ٥٠٢هبى 
 واالجتماعية

٣ -  

  - ٣ المصادر الطبيعية ٥٠٣هبى 
  - ٣ الصلبة المخلفات ٥٠٤هبى 
  - ٣ تلوث الهواء ٥٠٥هبى 
  - ٣ تطبيقات الحاسب ٥٠٦هبى 
  - ٣ نماذج رياضية وبحوث عمليات ٥٠٧هبى 
  - ٣ تلوث المياه وٕادارة البيئة للمياه  ٥٠٨هبى 
  - ٣ الصرف الصحى ٥٠٩هبى 
مبـــــــــادئ اإليكولـــــــــوجى وأيكولوجيـــــــــه األمـــــــــاكن  ٥١٠هبى 

 السكنية

٣ -  

  - ٤ المشروع ٥٩٩هبى 
  
  

  توصيف المقررات
  نظم اإلدارة البيئية  ٥٠١هبى 

مبـــــــادئ نظـــــــم البيئـــــــة، التفاعـــــــل مـــــــع الـــــــنظم اإلقتصـــــــادية، تـــــــأثير اإلحتياجـــــــات البشـــــــرية علـــــــى البيئـــــــة وكيفيـــــــة 
  .تحقيقها
  مقدمة الهندسة البيئية وتقييم اآلثار البيئية واإلجتماعية ٥٠٢هبى 

  .الطاقة غير التقليدية والحفاظ على الطاقةالدورة الهيدروليكية، الصناعة وتأثيراتها، مصادر 
  المصادر الطبيعية ٥٠٣هبى 

  .توزيع المصادر، استغالل المصادر، الحفاظ على المصادر
  المخلفات الصلبة ٥٠٤هبى 

  .مصادر تلوث المياه، تأثير المخلفات الصلبة ،  القوانين المنظمة
  تلوث الهواء ٥٠٥هبى 

 .فى الهواء، التحكم فى تلوث الهواء، القوانين المنظمة مصادر تلوث الهواء ، تأثير التلوث



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٧٤  الدبلومات البينية

  تطبيقات الحاسب ٥٠٦هبى 
  .مبادئ الحاسب اآللى، نظم وقواعد المعلومات، استغالل الحاسب فى تطبيقات البيئة

  نماذج رياضية وبحوث عمليات ٥٠٧هبى 
  .البرمجة الخطية، النمذجة الرياضية، طرق إتخاذ القرار، تطبيقات

  لوث المياه وٕادارة البيئة للمياهت ٥٠٨هبى 
  .دورة المياه، اإلحتياجات البشرية، إدارة المياه والتحكم فى المصادر، إدارة الجودة للمياه

  الصرف الصحى ٥٠٩هبى 
  .مصادر المياه ومعالجة وتوزيع المياه، تجميع مياه الصرف، معالجة مياه الصرف، التخلص من مياه الصرف

  جي وأيكولوجية األماكن السكنيةمبادئ اإليكولو  ٥١٠هبى 
  .أنواع األماكن السكنية، إيكولوجية المدن، التخطيط والقوانين المنظمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٧٥ الدبلومات البينية

  

  الغاز الطبيعيالبترول و هندسة 
  

 قررات الفصل الدراسي األول للسنة األولىم): ٢٤٠(جدول 

 المقرر اسم الكود
 الساعات عدد

 المعتمدة

   ساعات عدد للدرجات العظمى النهاية
 االمتحان
 التحريرى

 األعمال
 الفصلية

 االمتحان
التحريرى

 المجموع

 ٢ ١٠٠  ٧٠ ٣٠ ٣ مكامن البترول والغاز٥٠٢بغط .هـ

 ٢ ١٠٠  ٧٠ ٣٠ ٣ القياس والتحكم٥٠٥بغط .هـ
  

 مقررات الفصل الدراسي الثاني للسنة األولى): ٢٤١(جدول 

 المقرر اسم الكود
 الساعات عدد

 المعتمدة

 ساعات عدد للدرجات العظمى النهاية
 االمتحان
 التحريرى

 األعمال
 الفصلية

 االمتحان
التحريرى

 المجموع

  ٢  ١٠٠  ٧٠ ٣٠  ٣  أساسيات الهندسة الكهربية  ٥٠١بتغ .هـ
  ٢  ١٠٠  ٧٠ ٣٠  ٣  الغازالبترول و تكنولوجيا إنتاج   ٥٠٣بتغ .هـ
 ٢ ١٠٠  ٧٠ ٣٠ ٣قياس ونقل وتخزين البترول ٥٠٤بتغ .هـ

  

 مقررات الفصل الدراسي األول للسنة الثانية): ٢٤٢(جدول 

 المقرر اسم الكود
 الساعات عدد

 المعتمدة

 ساعات عدد للدرجات العظمى النهاية
 االمتحان
 التحريرى

 األعمال
 الفصلية

 االمتحان
 التحريرى

 المجموع

 ٢ ١٠٠  ٧٠ ٣٠ ٣ الفصل والتنقية للبترول والغاز٥٠٦بتغ .هـ

 ٢ ١٠٠  ٧٠ ٣٠ ٣ إستخدامات الغاز الطبيعي٥٠٩بتغ .هـ

 مقررات الفصل الدراسي الثاني للسنة الثانية): ٢٤٣(جدول 

 المقرر اسم الكود
 الساعات عدد

 المعتمدة

 ساعات عدد للدرجات العظمى النهاية
 االمتحان
 التحريرى

 األعمال
 الفصلية

 االمتحان
 التحريرى

 المجموع

 ٢ ١٠٠  ٧٠ ٣٠ ٣معالجة الغاز   ٥٠٧بتغ .هـ

 ٢ ١٠٠  ٧٠ ٣٠ ٣ البتروكيماويات ٥٠٨بتغ .هـ

  --  ١٠٠  ٧٠ ٣٠  ٣  المشروع ٥٩٩بتغ .هـ
  .يسمح بقبول خريجى أقسام التعدين والبترول والمناجم والهندسة  الكيميائية والميكانيكية والكهربائية



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٧٦  الدبلومات البينية

 
  توصيف المقررات

  الكهربيةأساسيات الهندسة  ٥٠١بتغ .هـ
ــــــــــدرة والطاقــــــــــة، معامــــــــــل القــــــــــدرة، جــــــــــودة القــــــــــدرة، التحويــــــــــل  ــــــــــدوائر اإللكترونيــــــــــة، الق ــــــــــدوائر الكهربيــــــــــة، ال ال
الكهروميكــــــــانيكى للطاقــــــــة الكهرومغناطيســــــــية، نظــــــــم الحمايــــــــة، نظــــــــم التــــــــأريض، الحمايــــــــة الكاثوديــــــــة، التــــــــأثير 

  .رة حقليةزيا، كتابة فنية، أخالقيات وتشريعات المهنةالبيئى للكهرومغناطيسية، 
   مكامن البترول والغاز ٥٠٢بتغ .هـ

ـــــة  –طبيعـــــة الصـــــخور  ـــــة لطـــــورين  –المســـــامية والنفاذي ـــــة  –المســـــامية النســـــبية الفعال ـــــع المكـــــامن البترولي –موائ
منحنيــــات نقطــــة النــــدى ونقطــــة الفقاعــــة  –االنظمــــة أحاديــــة وثنائيــــة التكــــوين  –ســــلوك الغــــازات الهيدروكربونيــــة 

ـــــــة  ـــــــة  تصـــــــنيف و خـــــــواص -الغازي ـــــــت والغـــــــاز بواســـــــطة الطريق ـــــــات الزي ـــــــين كمي ـــــــت والغـــــــاز، تعي مكـــــــامن الزي
ـــــت والغـــــاز  ـــــاطي الزي ـــــوازن المـــــادة، حســـــاب إحتي ـــــة ت ـــــة وطريق ـــــة ذات غطـــــاء الغـــــاز  –الحجمي ـــــات البترولي الخزان

ــــت والغــــاز  ــــؤ بــــأداء مكــــامن الزي ــــب ودفــــع المــــاء ، التنب ــــات وتشــــريعات المهنــــة -وغــــاز ذائ ــــة فنيــــة، أخالقي ، كتاب
  .حقليةزيارة 
   والغاز تكنولوجيا إنتاج البترول ٥٠٣بتغ .هـ

مقدمـــــــة، أداء البئـــــــر، الضـــــــغوط اإلســـــــتاتيكية وضـــــــغوط الســـــــريان، إختبـــــــارات آبـــــــار البتـــــــرول والغـــــــاز، المرحلـــــــة 
ـــــــرول والغـــــــاز،  ـــــــول البت ـــــــة فـــــــى األوســـــــاط المســـــــامية، تنميـــــــة حق ـــــــة لســـــــريان البتـــــــرول والغـــــــازات الحقيقي اإلنتقالي

  .زيارة حقلية، كتابة فنية، ةأخالقيات وتشريعات المهن
   قياس ونقل وتخزين البترول والغاز ٥٠٤بتغ .هـ

 –الســــــريان الغيــــــر افقــــــى ومعادالتــــــه  –معادلــــــة الســــــريان االفقــــــى  –حســــــابات الســــــريان فــــــى خطــــــوط االنابيــــــب 
  -والغــــاز علـــى التـــوالى وعلـــى التــــوازى الزيــــت  وضـــع وتركيــــب خطـــوط أنابيـــب -كفـــاءة خطـــوط االنابيـــب 

اغــــــــراض التخــــــــزين تحــــــــت  -القياســــــــات، متابعــــــــة وٕاظهــــــــار بيانــــــــات الخطــــــــوط -انه الخطــــــــوط تشــــــــغيل وصــــــــي
 -االعتبـــــــــارات االساســـــــــية لمكـــــــــامن التخـــــــــزين  –فصـــــــــائل مكـــــــــامن التخـــــــــزين تحـــــــــت الســـــــــطحى  –الســـــــــطحى 

 .زيارة حقلية، كتابة فنية، أخالقيات وتشريعات المهنة

   القياس والتحكم ٥٠٥بتغ .هـ
أساســــــيات الــــــتحكم اإللكترونــــــى، دوائــــــر الــــــتحكم المفتوحــــــة، دوائــــــر الــــــتحكم المغلقــــــة، عناصــــــر نظــــــم الـــــــتحكم، 
ـــــــى، الحساســـــــات، أجهـــــــزة القيـــــــاس، القياســـــــات  ـــــــة، أسياســـــــيات الحـــــــاكم المبـــــــرمج المنطق دوائـــــــر المنطـــــــق الرقمي

المراقبـــــــة اإللكترونيـــــــة، تحليـــــــل اإلشـــــــارات، توصـــــــيف ظـــــــروف اإلشـــــــارات، تحليـــــــل اإلشـــــــارات، أساســـــــيات نظـــــــم 
  .زيارة حقلية، كتابة فنية، أخالقيات وتشريعات المهنةواإلستحواذ على البيانات، 

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٧٧ الدبلومات البينية

  الفصل والتنقية ٥٠٦بتغ .هـ
ــــــت  ــــــة الكبري ــــــين الســــــعات والحجــــــوم، اإلمتصــــــاص واإلدمصــــــاص، إزال ــــــت، تعي تصــــــنيف فاصــــــالت الغــــــاز والزي

  .زيارة حقلية، كتابة فنية، أخالقيات وتشريعات المهنةوالتجفيف، 
   معالجة الغاز الطبيعي ٥٠٧بتغ .هـ

أخالقيــــــــات تبريــــــــد ومعالجــــــــة وٕاســــــــالة الغــــــــاز الطبيعــــــــي، فصــــــــل الغــــــــازات القابلــــــــة لإلســــــــالة، فصــــــــل اإليثــــــــان، 
 .زيارة حقلية، كتابة فنية، وتشريعات المهنة

  البتروكيماويات ٥٠٨بتغ .هـ
هيــــدروجين، : إســــتخدام البخــــار فــــي عمليــــات تكســــير الغــــاز الطبيعــــي، المنتجــــات المشــــتقة مــــن الغــــاز الطبيعــــي

ميثــــــانول، أمونيــــــا، يوريــــــا، نتــــــرات األمونيــــــوم، التكســــــير االتالفــــــى لاليثــــــان بالبخــــــار ، البــــــولى ايثيلــــــين ، البــــــولى 
ـــــــات مـــــــن البيو  ـــــــان، البتروكيماوي ـــــــات مـــــــن البروب ـــــــد، البتروكيماوي ـــــــل كلوري ـــــــة للغـــــــاز فيني ـــــــان، اإلســـــــالة الكيميائي ت

  .زيارة حقلية، كتابة فنية، أخالقيات وتشريعات المهنةالطبيعي، 
  إستخدامات الغاز الطبيعي ٥٠٩بتغ .هـ

مفــــــاهيم الــــــديناميكا الحراريــــــة، تســــــهيالت الغــــــاز الطبيعــــــى، الــــــدورات، مولــــــدات اإلحتــــــراق الــــــداخلى، التربينــــــات، 
 .زيارة حقلية، كتابة فنية، ات وتشريعات المهنةأخالقيالضواغط، المبادالت الحرارية، 

  المشروع ٥٩٩هبتغ 
تطبيـــــق المعـــــارف والمهـــــارات المكتســـــبة خـــــالل مـــــدة الدراســـــة الجـــــراء دراســـــة تطبيقيـــــة علـــــي احـــــد حقـــــول الـــــنفط 

  .والغاز الطبيعي بهدف تطوير وتحسين اداء العمليات في صناعة النفط والغاز الطبيعي
 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٧٨  الدبلومات البينية

 
  هندسة النسجيات

  مقررات هندسة النسجيات ):٢٤٤(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود

 - ٣  خامات نسجية ٥٠١غن 

  - ٣ تكنولوجيا الغزل والنسج ٥٠٢غن 
  - ٣ تكنولوجيا التجهيز ٥٠٣غن 
  - ٣ تكنولوجيا الصباغة والطباعة ٥٠٤غن 
  - ٣ هندسة كهربية، الكترونية ٥٠٥غن 
  - ٣ )١(معملية  اختبارات ٥٠٦غن 
  - ٣ ميكانيكا أالت الغزل والنسج ٥٠٧غن 
  ٥٠٦غن  ٣ )٢(اختبارات معملية  ٥٠٨غن 
  - ٣ المشروع ٥٩٩غن 

  
  مقررات إختيارية ):٢٤٥(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود
 - ٣  الحاسب اآللى فى الغزل والنسيج ٥١٠غن 

  - ٣ واإلنتاجمراقبة الجودة  ٥١١غن 
  - ٣ هندسة بيئية ٥١٢غن 
  - ٣ نظم التحكم الصناعى ٥١٣غن 
  - ٣ اقتصاديات صناعة الغزل والنسيج ٥١٤غن 
  - ٣ أمن صناعى ٥١٥غن 

  .يختار الطالب ثالثة مقررات إختيارية من القائمة
  

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٧٩ الدبلومات البينية

  توصيف المقررات
  خامات نسجية ٥٠١غن 

المطلوبــــــة فــــــى األليــــــاف النســــــيجية، األليــــــاف الطبيعيــــــة النباتيــــــة، التقســــــيم العــــــام لألليــــــاف النســــــيجية، الخــــــواص 
، األليـــــــاف الطبيعيـــــــة المعدنيـــــــة ، األليـــــــاف الصـــــــناعية التحويليـــــــة ، ) البروتينيـــــــة(األليـــــــاف الطبيعيـــــــة الحيوانيـــــــة 

  .األلياف الصناعية التركيبية، خلط األلياف الطبيعية والصناعية
 تكنولوجيا الغزل والنسج ٥٠٢غن 

ــــا  ــــة إنتــــاج الخــــيط : الغــــزلتكنولوجي الجنــــى، الحلــــيج، ( العمليــــات التكنولوجيــــا التــــى يتعــــرض لهــــا القطــــن حتــــى مرحل
  )التفتيح، التنظيف، الكرد، التنشيط، البرم، العزل

حســـــابات الخيـــــوط واالقمشـــــة، مقدمـــــة عـــــن تحضـــــير النســـــيج، تـــــدوير الكـــــون، الســـــدل، البـــــوش، : تكنولوجيـــــا النســـــيج
  )مقدمة عن النسيج، الحركات االساسية فى النول، مقدمة عن التريكواللفى،التطريح، تدوير الحبه، 

 تكنولوجيا التجهيز ٥٠٣غن 

مقدمـــــــة لخـــــــواص االقمشـــــــة التـــــــى تتعامـــــــل مـــــــع عمليـــــــات التجهيـــــــز، مقدمـــــــة وعـــــــرض مخـــــــتص عـــــــن التجهيـــــــز 
المختلـــــف الكيمـــــاوى والميكـــــانيكى لتغيـــــر مظهريـــــة القمـــــاش وخواصـــــه، عمليـــــات التجفيـــــف، إزالـــــة البـــــوش وحريـــــق 

  .الوبرة، عمليات الغسيل والتبييض المختلفة
 تكنولوجيا الصباغة والطباعة ٥٠٤غن 

  االصناف المختلفة للصبغات وتطبيقاتها المعملية والماكينات المستخدمة: الصباغة
  .الطرق المختلفة والتطبيق: الطباعة 

 هندسة كهربية، الكترونية ٥٠٥غن 

ــــــي، نظــــــم ال ــــــة، التوزيــــــع الكهرب ــــــة، االالت الكهربي ــــــر إلكتروني حمايــــــة، نظــــــم التشــــــغيل، مكونــــــات إلكترونيــــــة، دوائ
  .أجهزة قياس

 اختبارات معملية ٥٠٦غن 

  .طرق الصباغة المختلفة لجميع أنواع االنسجة، الطرق المختلفة للتجهيز، التعرف على أنواع النسيج المختلفة
 ميكانيكا أالت الغزل والنسج ٥٠٧غن 

ميكـــــــانيكى آلالت الغـــــــزل والنســـــــيج، تشـــــــغيل الماكينـــــــات واثارهـــــــا، ديناميكـــــــا المكونـــــــات الميكانيكيـــــــة، التصـــــــميم ال
  .المنظومات لعمليات التشغيل المختلفة، الديناميكا الحرارية لعمليات الغزل والنسيج

 )٢(اختبارات معملية  ٥٠٨غن 

خيــــــوط، النتظــــــام ال) ٣(مواصــــــفات أوســــــتر القياســــــية للخيــــــوط، جهــــــاز أوســــــتر : المواصــــــفات الميكانيكيــــــة للخيــــــوط
، )للشـــــــد والضـــــــغط(مشـــــــعرية الخيـــــــوط تنســـــــوجيت البرمـــــــان االلـــــــى، جهـــــــاز أوســـــــتر دينـــــــاموبتر، جهـــــــاز ابســـــــترون 

 اختبـــــــار اوســـــــتر كالســـــــيمات، جهـــــــاز اكســـــــبرت، االختبـــــــار الشـــــــامل لخـــــــواص الخـــــــيط، اختبـــــــار مظهريـــــــة الخـــــــيط
  ).بالكمبيوتر



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨٠  الدبلومات البينية

 المشروع ٥٩٩غن 

  .الصناعية فى مجال الغزل والنسيجدراسة نظرية وعملية مع التطبيق على أحد المشروعات 
  الحاسب اآللى فى الغزل والنسيج ٥١٠غن 

نظــــــم االجهــــــزة وشــــــبكات الحاســــــب، حــــــزم البــــــرامج الخاصــــــة بالتصــــــميم، حــــــزم بــــــرامج التشــــــغيل، حــــــزم البــــــرامج 
  .التفاعلية

 مراقبة الجودة واإلنتاج ٥١١غن 

ــــــى ــــــنظم االحصــــــائية ف ــــــتج، ال ــــــتج، تحســــــين جــــــودة المن ــــــات، جــــــودة المن ــــــا  تعريف ــــــى الجــــــودة، تكنولوجي ــــــتحكم ف ال
  .التصميم العملى

 هندسة بيئية ٥١٢غن 

تعريـــــــف الهندســـــــة البيئيـــــــة، االدارة البيئيـــــــة، قـــــــوانين البيئـــــــة، إدارة المخلفـــــــات الصـــــــلبة ومعالجـــــــة ميـــــــاه الصـــــــرف 
  .لمصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز

  نظم التحكم الصناعى ٥١٣غن 
 لرياضــــية للنمذجــــة والتحليــــل، دوائــــر الــــتحكم، نظــــم الــــتحكم االلكترونيــــةمكونــــات الــــتحكم الصــــناعى، الطــــرق ا

PLC  نظم تغيير السرعة االلكترونية، نظم التحكم بالحاسبات ،.   
 اقتصاديات صناعة الغزل والنسيج ٥١٤غن 

ـــــــد، نظـــــــم  ـــــــل االقتصـــــــادى للمنشـــــــأت، التكـــــــاليف والعائ الوضـــــــع االقتصـــــــادى لصـــــــناعة الغـــــــزل والنســـــــيج، التحلي
  .االستثمار وتعظيم العائد المبيعات،

 أمن صناعى ٥١٥غن 

خطـــــــــــــط االســـــــــــــتجابة للحـــــــــــــاالت الحرجـــــــــــــة، النظافـــــــــــــة، مواصـــــــــــــفات األمـــــــــــــان األوليـــــــــــــة، معـــــــــــــدات األمـــــــــــــان 
ــــــتخلص مــــــن المــــــواد، بــــــرامج األمــــــان والصــــــحة، المحافظــــــة  ــــــاول وتخــــــزين وال لألشــــــخاص،مكافحة الحرائــــــق ، تن

األمــــــــان ومراعــــــــاة العــــــــادات االجتماعيــــــــة، مكافحــــــــة  علــــــــى المــــــــواد، اســــــــتراتيجية إدارة األمــــــــان، تطبيقــــــــات إدارة
  .العدوى، مقاومة اإلشاعات، تداخل الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على الصحة



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨١ الدبلومات البينية

  هندسة المخاطر
  مقررات هندسة المخاطر ):٢٤٦(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود
 - ٣  هندسة المخاطراإلحصاء وتحليل البيانات فى  ٥٠١دهـ م 

  - ٣ التفكير المنظومى واإلبداعى ٥٠٢دهـ م 
  - ٣ اقتصاديات هندسة المخاطر ٥٠٣دهـ م 
  - ٣ تقييم المخاطر الصناعية ٥٠٤دهـ م 
  - ٣ تقييم المخاطر البيئية ٥٠٥دهـ م 
   ٣ تقييم المخاطر الطبيعية ٥٠٦دهـ م 
   ٣ إدارة المشروعات والمخاطر الهندسية ٥٠٧دهـ م 
   ٣ تكنولوجيا التحكم فى المخاطر ٥٠٨دهـ م 
  - ٣ الجوانب النفسية واإلجتماعية للمخاطر ٥٠٩دهـ م 
  - ٣ *مقرر اختيارى  ٥١٠دهـ م 
  - ٤ المشروع ٥٩٩دهـ م 

  تحدد لجنة تسيير الدبلوم الموضوعات المدرجة في أول كل عام دراسي *
  

  
  توصيف المقررات

  
  البيانات فى هندسة المخاطر اإلحصاء وتحليل ٥٠١دهـ م 

اإلحتماليـــــــة والمتغيـــــــرات العشـــــــوائية، التوزيـــــــع الطبيعيـــــــى، الضـــــــبط والـــــــتحكم اإلحصـــــــائى، التقـــــــدير اإلحصـــــــائى، 
البيانـــــات : النمـــــاذج والبيانـــــات اإلحصـــــائية المقارنـــــة، التراجـــــع الخطـــــى، التجـــــارب اإلحصـــــائية، قاعـــــدة البيانـــــات

البيانـــــات بإســـــتخدام الرســـــم البيـــــانى، العناصـــــر األساســـــية فـــــى بـــــين التجميـــــع والتقـــــديم وأخـــــذ العينـــــات، عـــــرض 
، تحليــــــــل )ثنـــــــائى أو متعــــــــدد المتغيـــــــرات(التحليـــــــل، تصـــــــنيف وتجميــــــــع البيانـــــــات، التحليــــــــل التنبـــــــؤى للبيانــــــــات 

  .اإلرتباط والتنقيب فى البيانات
 التفكير المنظومى واإلبداعى ٥٠٢دهـ م 

  : التفكير المنظومى: الجزء األول
المنظومـــــــة، مفـــــــاهيم وســـــــمات ومبـــــــادئ أساســـــــية، اســـــــتخدام التفكيـــــــر المنظـــــــومى فـــــــى مجـــــــال  مقدمـــــــة، مـــــــا هـــــــى

المخــــــــاطر، إدارة الجــــــــودة الشــــــــاملة والتفكيــــــــر المنظــــــــومى فــــــــى التغييــــــــر المؤسســــــــى، العمــــــــل الجمــــــــاعى كمطلــــــــب 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨٢  الدبلومات البينية

نظـــــــامى فـــــــى عمليـــــــة التغييـــــــر المؤسســـــــى، مراتـــــــب المنظومـــــــة وتطبيقـــــــات علـــــــى منظومـــــــة المخـــــــاطر، المهـــــــارات 
  .آلى تحليل المنظومة وحل المشكالت، دراسات حالة فى المخاطر، تدريبات وبرامج حاسبالشخصية فى 
  :التفكير اإلبداعى: الجزء الثانى

ـــــل،  ـــــوائم الصـــــفات والتحلي ـــــر القياســـــى والمجـــــازى، اســـــتخدام ق ـــــداع، التفكي ـــــات اإلب ـــــاهيم أساســـــية، تقني مقدمـــــة، مف
ينـــــــات تاريخيـــــــة، خماســـــــية المبحـــــــث، قـــــــوائم ضـــــــبط األفكـــــــار، قـــــــدح وعصـــــــف الـــــــذهن، طـــــــرح تســـــــاؤالت، معا

المصـــــــفوفة، طـــــــرق إبداعيـــــــة أخـــــــرى، اســـــــتيراتيجيات إدارة عمليـــــــة التفكيـــــــر، اعتقـــــــادات خاطئـــــــة حـــــــول التفكيـــــــر 
اإلبــــــداعى وحــــــل المشــــــكالت، تحجــــــيم المبــــــادرات واإلبــــــداع، مواقــــــف إيجابيــــــة تجــــــاه التفكيــــــر اإلبــــــداعى، كيفيــــــة 

  .التعامل مع األفكار الجديدة أو النقد
 إقتصاديات هندسة المخاطر ٥٠٣دهـ م 

مقدمـــــة لإلقتصـــــاد الهندســـــى، مفـــــاهيم التكلفـــــة، قيمـــــة الوقـــــت بالنســـــبة للمـــــال ومـــــا يســـــاويه فـــــى القيمـــــة، تطبيقـــــات 
علـــــى العالقـــــة بـــــين المـــــال والوقـــــت، إتخـــــاذ القـــــرار مـــــن بـــــين عـــــدة بـــــدائل، اإلهـــــالك، تقنيـــــات تقـــــدير التكلفـــــة، 

نســــــبة أو الكميــــــة المقــــــدرة وعالقتهــــــا بالمخــــــاطر، إتخــــــاذ التضــــــخم وتغيــــــر األســــــعار، تحليــــــل جــــــدوى البــــــدائل، ال
  .القرار فيما يتعلق باإلحتماليات حول تمويل المشروعات

 تقييم المخاطر الصناعية ٥٠٤دهـ م 

مفـــــاهيم عامـــــة وأساســـــية عـــــن المخـــــاطر، مقيـــــاس تقيـــــيم المخـــــاطر، خبـــــرات مكتســـــبة مـــــن حـــــوادث ســـــابقة، أســـــلوب 
FMECA شــــــــــجرة المخــــــــــاطر، وأســــــــــلوب ،HAZOP ، الظــــــــــواهر الفيزيائيــــــــــة المرتبطــــــــــة بــــــــــالحوادث، المخــــــــــاطر

  .ونظرية اإلحتماالت، معايير تحليل المخاطر، نماذج األمان المتعارف عليها، إدارة األزمات
 تقييم المخاطر البيئية ٥٠٥دهـ م 

الجـــــوى،  مقدمـــــة لتقيـــــيم المخـــــاطر البيئيـــــة، علـــــم البيئـــــة والتـــــوازن البيئـــــى وٕادارة البيئـــــة، الملوثـــــات وتلـــــوث الهـــــواء
التفاعـــــل مـــــع المنـــــاخ والمؤشـــــرات البيئيـــــة، نقـــــل الكيماويـــــات ومقـــــدارها فـــــى الهـــــواء والتربـــــة والمـــــاء، علـــــم الســـــموم 
ـــــيم المشـــــاكل ذات المصـــــادر المتعـــــددة، تحليـــــل دورة الحيـــــاة  ـــــى، مفهـــــوم العوامـــــل التراكميـــــة وصـــــعوبة تقي التطبيق

ــــــات، األمطــــــار الحمضــــــي ــــــات الصــــــناعية، إعــــــادة تصــــــنيع المخلف ــــــيم المخــــــاطر، للمخلف ة، الســــــياق الضــــــابط لتقي
إدارة المصــــــادر : ، الهندســــــة البيئيــــــة، أســــــاليب عمليــــــة لــــــإلدارة البيئيــــــة١٤٠٠٠أيــــــزو : منظومــــــات اإلدارة البيئيــــــة

الطبيعيـــــة بـــــين التطـــــوير والتكنولوجيـــــا، إدارة المخلفـــــات وٕاعـــــادة المواقـــــع الملوثـــــة إلـــــى مـــــا كانـــــت عليـــــه، خبـــــرات 
  .ةفى مجال تقييم المخاطر البيئي

 تقييم المخاطر الطبيعية ٥٠٦دهـ م 

مقدمــــــــة للمخــــــــاطر الطبيعيــــــــة، المفــــــــاهيم األساســــــــية للمخــــــــاطر الطبيعيــــــــة، المخــــــــاطر الهيدروليكيــــــــة، مخــــــــاطر 
التحركــــــــات الواســــــــعة لــــــــألرض، مخــــــــاطر الــــــــزالزل مــــــــع التعــــــــرض لمخــــــــاطر البــــــــراكين، التشــــــــريعات الخاصــــــــة 

ـــــة نظـــــام المعلومـــــات الجغرافـــــى  واإلستشـــــعار عـــــن بعـــــد، المخـــــاطر الطبيعيـــــة ) GIS(بالمخـــــاطر الطبيعيـــــة، تقني
  .األخرى



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨٣ الدبلومات البينية

 إدارة المشروعات والمخاطر الهندسية ٥٠٧دهـ م 

إدارة الوقــــــت، التكلفــــــة، الجــــــودة، اإلتصــــــاالت : مقدمــــــة، معــــــارف إدارة المشــــــروعات، عناصــــــر تكامــــــل المشــــــروع
: ة مشـــــــروعات المخـــــــاطروالتواصـــــــل، توريـــــــد المعـــــــدات، المـــــــوارد البشـــــــرية، المخـــــــاطر وٕادارة المشـــــــروعات، إدار 

التعـــــرف علـــــى مصـــــادر المخـــــاطر، التحليـــــل الكمـــــى والنـــــوعى، التخطـــــيط، الضـــــبط والرقابـــــة وتقيـــــيم األداء، إدارة 
  .الكوارث والتصدى لمخاطرها

 تكنولوجيا التحكم فى المخاطر ٥٠٨دهـ م 

ــــى إتخــــاذ  ــــد خــــرائط المخــــاطر، نظــــم المســــاعدة عل ــــتحكم فــــى المخــــاطر، تحدي ــــة ال ــــرار، الحــــد مــــن مقدمــــة، آلي الق
المبـــــــادئ والتقنيـــــــات، التقنيـــــــات الخاصـــــــة بالحـــــــد مـــــــن المخـــــــاطر مـــــــن وقايـــــــة وصـــــــيانة تحـــــــول دون : المخـــــــاطر

حــــدوث المخــــاطر، أجهــــزة الكشــــف عــــن المخــــاطر، الحمايــــة مــــن المخــــاطر ضــــد الحــــوادث الكهربيــــة والطبيعيــــة 
  .والكيميائية الغير مرغوب فيها، الجوانب اإلقتصادية للتحكم فى المخاطر

 الجوانب النفسية واإلجتماعية للمخاطر ٥٠٩دهـ م 

  :الجوانب النفسية للمخاطر: الجزء األول
تعريفـــــات للمفـــــاهيم األساســـــية، العالقـــــة بـــــين موضـــــوع المخـــــاطر وموضـــــوعات أخـــــرى ذات صـــــلة، العوامـــــل النفســـــية 

ـــــة ـــــد  إحتمالي ـــــؤ باألشـــــخاص والجماعـــــات المعرضـــــة للمخـــــاطر، تحدي خـــــاطر، اكتشـــــاف الم المحـــــددة للمخـــــاطر، التنب
األشـــــخاص المعرضـــــون للمخـــــاطر، تقنيـــــات تـــــدخل علـــــم الـــــنفس فـــــى تغييـــــر مواقـــــف األفـــــراد مـــــن المخـــــاطر وتغييـــــر 

ــــى ــــى تجنــــب ومواجهــــة المخــــاطر، التــــدريب عل ــــراد عل ــــدريب األف ــــاول إدارة  ســــلوكهم تجاههــــا، ت ــــتحكم العــــاطفى، تن ال
  .تجنب المخاطرالمخاطر على المستويين الفردى والمؤسسى، زيادة الوعى الفردى ل

  
  :الجوانب اإلجتماعية للمخاطر: الجزء الثانى

مقدمـــــــة، التقـــــــديم للمحتـــــــوى بـــــــالتعريف بعلـــــــم اإلجتمـــــــاع وأسســـــــه وتداخلـــــــه فـــــــى مشـــــــروعات التنميـــــــة والتطـــــــوير، 
مفهـــــــوم المخـــــــاطر فـــــــى المجتمـــــــع والثقافـــــــة، أنـــــــواع المخـــــــاطر الســـــــلوكية والطبيعيـــــــة والبيئيـــــــة وتـــــــداعياتها علـــــــى 

ــــــاط  ــــــة المجتمــــــع حــــــول المجتمــــــع، ارتب ــــــوجى ودورة العــــــام، ثقاف المخــــــاطر بالنشــــــاط اإلقتصــــــادى والنظــــــام األيكول
المخــــــاطر مـــــــا بـــــــين حـــــــدوثها وعالجهـــــــا والوقايـــــــة منهـــــــا، مشـــــــروعات التنميـــــــة الحضـــــــرية والصـــــــناعية، ودراســـــــة 
الجــــــدوى للمخــــــاطر اإلجتماعيــــــة القائمــــــة والمحتملــــــة، توظيــــــف التــــــراث الشــــــعبى واســــــتخدامه للتوعيــــــة بالمخــــــاطر 

  .العمل على درئهاو 
 مقرر اختيارى ٥١٠دهـ م 

  .تختار لجنة التسيير من بين الموضوعات التالية أو موضوعات أخرى مستجدة
  إدارة الوقت وضغوط العمل: أ ٥١٠دهـ م 

خطــــــة العمــــــل : ، التــــــأثير والفعاليـــــة، اإلنتاجيــــــة والترشــــــيد، أدوات وأســـــاليب إدارة الوقــــــت٨٠/٢٠تعريفـــــات، مبــــــدأ 
، التعامــــــل بفعاليــــــة مــــــع الوقــــــت، إدارة اإلجتماعــــــات، التفــــــويض، اإلرشــــــاد والنصــــــيحة والتوجيــــــه قائمــــــة المتابعــــــة



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨٤  الدبلومات البينية

)Coaching(أســـــــــاليب الـــــــــتخلص مـــــــــن اإلجهـــــــــاد، : ، مـــــــــنح الصـــــــــالحيات، أســـــــــباب اإلجهـــــــــاد، إدارة اإلجهـــــــــاد
  .التأمل والتنفس والتمارين الروحية والبدنية

  رتطبيقات علم المحاكاة فى هندسة المخاط: ب ٥١٠دهـ م 
مقدمــــة، طــــرق المحاكــــاة، التــــدقيق والتأكيــــد والتحقــــق مــــن البيانــــات، تصــــميم تجــــارب المحاكــــاة، محاكــــاة نمــــاذج 

  .مشروعات المخاطر
  موضوعات أخرى تندرج تحت المقرر االختياري: جـ ٥١٠دهـ م 

 الصـــــحة العامـــــة والصـــــناعية، تنميـــــة قـــــوة المالحظـــــة والبحـــــث فـــــى مجـــــاالت المخـــــاطر، كتابـــــة تقـــــارير الحـــــوادث
  .والمخاطر، إدارة التغيير، تشريعات المخاطر، وموضوعات أخرى متعلقة بالدبلومة

 المشروع ٥١١دهـ م 

ـــــى إطـــــار المشـــــروع التطبيقـــــى لتناســـــب المشـــــكالت والمهـــــارات التـــــى  ـــــتم تدريســـــها ف ـــــى ي ـــــوع الموضـــــوعات الت تتن
انة بمحاضـــــرين مـــــن ويجـــــوز اإلســـــتع) مـــــن بـــــين المقـــــررات والموضـــــوعات المختـــــارة أو غيرهـــــا(يواجههـــــا الطالـــــب 

  .الصناعة لبيان بعض المعلومات المتعلقة ببعض المشروعات
  

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨٥ الدبلومات البينية

 
  تكنولوجيا اإلشعاع

  مقررات تكنولوجيا اإلشعاع ):٢٤٧(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود

 - ٣  الدوائر الكهربية واإللكترونية ٥٢٦كهت 

  - ٣ الفيزياء اإلشعاعية )١( ٥٢٦ريض 
  - ٣ الوقاية والحجز اإلشعاعى )٢( ٥٢٦انش 

  - ٣ تطبيقات اإلشعاع ٥٠١هتا 
  - ٣ أجهزة اإلشعاع ٥٠٢هتا 
  - ٣ موضوعات مختارة ٥٠٣هتا 
  - ٣ التلف اإلشعاعى ٥٠٤هتا 
  - ٣ التطبيقات الصناعية ٥٠٥هتا 
  - ٣ الكيمياء اإلشعاعية ٥٠٦هتا 
  - ٣ بيولوجية اإلشعاع والتطبيقات ٥٠٧هتا 
  - ٤ المشروع ٥٩٩هتا 

  
  

  

  توصيف المقررات
  الدوائر الكهربية واإللكترونية ٥٢٦كهت 

العناصــــــر الرئيســــــية للــــــدوائر، دوائــــــر التيــــــار المتــــــردد والمســــــتمر، مصــــــادر اإلمــــــداد بالطاقــــــة، مكونــــــات الــــــدوائر 
  .التحكم، إنذار وحماية الدوائر، دوائر "الرقمية والتماثلية"، أجهزة القياس "الرقمية والتماثلية"اإللكترونية 

 الفيزياء اإلشعاعية) ١( ٥٢٦ريض 

ـــــات اإلنحـــــالل، النشـــــاط  ـــــاط، النشـــــاط اإلشـــــعاعى، عملي ـــــة، طاقـــــة اإلرتب ـــــوة النووي ـــــة، الق مقدمـــــة، الخـــــواص النووي
ــــــداخل المــــــادة مــــــع اإلشــــــعاع المــــــؤين،  ــــــووى، ت ــــــدماج الن ــــــووى، اإلن ــــــة، اإلنشــــــطار الن ــــــاعالت النووي ــــــووى، التف الن

 .أشعة جاما والنيترونات والجسيمات المشحونة، إيقاف الطاقة، كشف اإلشعاع ووحداتهتهوين 

 الوقاية والحجز اإلشعاعى) ٢( ٥٢٦انش 

التــــــأثير البيئــــــى للتعــــــرض لإلشــــــعاع، التــــــأثيرات الحيويــــــة لإلشــــــعاع المــــــؤين، قيــــــاس اإلشــــــعاع المــــــؤين، األكــــــواد 
عالت الذريــــــــة، الحجــــــــز اإلشــــــــعاعى للمصــــــــادر القياســــــــية للجرعــــــــة المســــــــموح بهــــــــا، الحجــــــــز اإلشــــــــعاعى للمفــــــــا

 .المشعة، الحجز اإلشعاعى للنفايات الذرية، التحكم البيئى فى المنشآت النووية



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨٦  الدبلومات البينية

 الحاسب والرياضيات) ٢( ٥٢٦ريض 

اإلحصـــــاء، حـــــدود الثقـــــة، اختبـــــارات الفرضـــــية، العالقـــــات وارتباطهـــــا، تصـــــميم وتحليـــــل التجـــــارب، تجربـــــة مونـــــت 
لعشــــــوائية، توليـــــد أرقــــــام عشــــــوائية، تحويـــــل المتغيــــــرات العشـــــوائية، تطبيــــــق التمائليــــــة كـــــارلو، تماثــــــل المتغيـــــرات ا

 .على اختراق النيترون، استخدام حزم الحاسب فى بعض التطبيقات

 تطبيقات اإلشعاع ٥٠١هتا 

معالجـــــة المـــــواد الغذائيـــــة، تعقـــــيم المـــــواد واألدوات والمســـــتلزمات الطبيـــــة، تحســـــين خـــــواص البـــــوليمرات، تشـــــعيع 
 .ء، التطبيقات الطبية فى التشخيص والعالجالغذا

 أجهزة اإلشعاع ٥٠٢هتا 

لقيــــاس الجرعــــة اإلشــــعاعية، أجهــــزة كشــــف ) الــــدوزيمتر(أجهــــزة الرصــــد اإلشــــعاعى، أجهــــزة الحمايــــة اإلشــــعاعية 
 .التلوث اإلشعاعى

 موضوعات مختارة ٥٠٣هتا 

 التلف اإلشعاعى ٥٠٤هتا 

ـــــواع اإلشـــــعاع، مقدمـــــة ـــــات ال، أن ـــــات تفاعـــــل الجزيئ ـــــة المشـــــحونة مـــــع المـــــادة، تفاعـــــل أشـــــعة جامـــــا والنيترون نووي
  .مع المادة

 التطبيقات الصناعية ٥٠٥هتا 

ـــــة ســـــطوح المـــــواد، المعالجـــــة اإلشـــــعاعية لألســـــالك والكـــــابالت الكهربائيـــــة ذات األقطـــــار المختلفـــــة إنتـــــاج ، تغطي
ــــــنكمش بــــــالحرارة، إنتــــــاج المطــــــاط واألســــــمنت ــــــدروجيال، األنابيــــــب التــــــى ت ــــــاج الهي ت الطبيــــــة، إنتــــــاج عــــــوازل إنت

 .تحسين وتعديل خواص البوليمرات والمطاط، الكشف عن جودة اللحام، الضغط العالى

 الكيمياء اإلشعاعية ٥٠٦هتا 

تركيـــــب الـــــذرة، خصـــــائص النظـــــائر المشـــــعة، إنتاجهـــــا وتحليلهـــــا، طـــــرق فصـــــل النظـــــائر المشـــــعة، ملصـــــقات المركبـــــات 
اإلشـــــــعاع (ميـــــــاء الـــــــذرة الســـــــاخنة، التـــــــداخل للنيتـــــــرون مـــــــع المـــــــادة العضـــــــوية بالنظـــــــائر المشـــــــعة، ضـــــــبط الجـــــــودة، كي

 .المشعة ، سلوك التركيزات المنخفضة من النظائر المشعة، تبادل النظائر، تطبيقات النظائر)المؤين

 بيولوجية اإلشعاع والتطبيقات ٥٠٧هتا 

اإلشــــــــعاعية، أثــــــــر اإلشــــــــعاع المــــــــؤين، أنواعــــــــه، اإلشــــــــعاع ووحداتــــــــه، التعــــــــرض اإلشــــــــعاعى، كميــــــــة الجرعــــــــة 
  .اإلشعاع الحاد، أعراض اإلشعاع، األعضاء البيولوجية، السرطان واألورام، نظام تجديد الخلية

 
 
 
 
 
 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨٧ الدبلومات البينية

   المواد المتقدمة وتكنولوجيتها
   المواد المتقدمة وتكنولوجيتهامقررات  ):٢٤٨(جدول 

  
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود
 - ٣  الميكانيكى للموادالسلوك  ٥٠١ممت 

  - ٣ خصائص المواد وعملية اإلختيار ٥٠٢ممت 
  - ٣ محاكاة المواد المتقدمة ٥٠٣ممت 
  - ٣ مقدمة لمواد البلمرات ٥٠٤ممت 
  - ٣  مقدمة لمواد النانو ٥٠٥ممت 
  - ٤  المشروع ٥٩٩ممت 
يختار الطالب أربعة مقررات من المقررات التالية طبقًا لما هو متاح فى كل : مقررات إختيارية ):٢٤٩(جدول 

  فصل دراسى  
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  أسم المقرر  الكود
  ٥٠٥ممت    ٣  التقنيات العملية لمواد النانو ٥٠٦ممت 
  - ٣  السبائك الخفيفة المتقدمة  ٥٠٧ممت 
  - ٣ اإلختبارات العملية للمواد  ٥٠٨ممت 
  - ٣ كسور وٕانهيار المواد ٥٠٩ممت 
  - ٣ المواد المؤلفة ٥١٠ممت 
  -  ٣  التكلفة األمثل لدورة مراحل المواد  ٥١١ممت 
  -  ٣  الديناميكا الحرارية للمواد  ٥١٢ممت 
  ٥٠٤ممت     ٣  عمليات تشغيل البلمرات  ٥١٣ممت 
  -  ٣  فيزيقيةميتالورجيا الال ٥١٤ممت 
  -  ٣  المتقدمةمواد الموضوعات مختارة فى  ٥١٥ممت 
  -  ٣  الكتابة الفنية الهندسية ٥١٦ممت 
  -  ٣  كيمياء المواد المتقدمة ٥١٧ممت 
  -  ٣  فيزياء الجوامد  ٥١٨ممت 
من حق لجنة تسيير الدبلوم بالكلية فرض مقررات تكميلية من مرحلة البكالوريوس علي بعض الطالب  *

  الدبلوملتأهيلهم لدراسة 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨٨  الدبلومات البينية

  توصيف المقررات

 
  السلوك الميكانيكى للمواد:   ٥٠١د م م ت 

التغيـر اللـدن فـى شـكل  - لدونـة البلـورات - القوى الذرية و الخلل البلـورى –الروابط الذرية  –البنية األساسية للذرة 
 الــديناميكا الحراريــةطريقــة : المــواد نمذجــة ســلوك  . منحنــى االتــزان - مــواد البلــورات األحاديــة والمتعــددة البلــورات

المرونـة تحـت درجـات الحـرارة   - السـلوك المـرن -ل العكسـية ونمذجـة التغيـر فـى الشـك الديناميكا الحراريـةوطريقة 
  .السلوك المرن اللدن - المرونة اللزجة - العالية

  خصاثص المواد وعملية اإلختيار:  ٥٠٢د م م ت 
القياســات  –الميكروســكوب اإللكترونـى  –المـواد بالميكروســكوب الضـوئى  دراسـة بنيــة –المـواد الهندسـية وخواصــها 

عمليــات وأســاليب  –أســس إختيــار المــواد  -التحليــل الطيفــى الضــوئى واســتخدمات أشــعة إكــس  –وتحليــل النتــائج 
  . المواد والبيئة  –المواد واإلقتصاد  –) حاالت تطبيقية(إختيار المواد والعمليات  –وأدوات التصنيع 

 محاكاة المواد المتقدمة:  ٥٠٣م م ت   د

البنيــة الهشــة والبنيــة الممطوليــة : نمذجــة تركيبــات محــددة  - نمذجــة الســلوك الالخطــى - النمذجــة العدديــة الخطيــة
النمـوذج المتعـدد المقـاييس : حالة المواد وتأثير الشيخوخة - والمواد الالمتجانسة وبنية الحبيبات والنمذجة المشتركة

نمذجـــة المعـــادن والســـبائك ونمذجـــة : نمذجـــة المـــواد المتقدمـــة نمذجـــة عمليـــات التشـــغيل -غيـــرات الحالـــة ومحاكـــاة ت
  .الخزفيات ومحاكاة سلوك المواد المؤلفة والبلمرات ومحاكاة مواد النانو

   البلمرات لمواد مقدمة:  ٥٠٤د م م ت  

السـلوك  - السـلوك الميكـانيكى - مـواد البلمـراتبنيـة  -توصـيف مـواد البلمـرات المنصـهرة  - مقدمة لمـواد البلمـرات
البلمــرات  - مــواد المؤلفــة مــن البلمــرات واألليــافال  - الخصــائص الضــوئية  - الخصــائص الكهربائيــة - الحــرارى

 .أساسيات مبادىء التصميم -ة المنتجات النسيجية النصف مصنع  - الصلدة بالحرارةو المتقاطعة 

   انو مقدمة لمواد الن : ٥٠٥د م م ت 
ينــاقش هــذا المقــرر المفهــوم الجديــد لتقنيــات النــانو والتغيــرات التــى تــؤثر فيهــا ممــا يجعلــه نمــوذج معاصــر لمســتقبل 

كمـا يعـرض األعمـال واألبحـاث العلميـة وتقنيـات النـانو فـى العـالم ممـا يوضـح قـوة تـأثير علـم  .دراسات طالب العلـم
  .النانو وتقنيات النانو فى التطبيقات الصناعية

   اإلختيارية اتمقرر ال : م م تد 
  التقنيات العملية لمواد النانو  : ٥٠٦ د م م ت

إستقصـــاء بنيـــة الشـــكل واألطـــوار والتركيـــب بإســـتخدام الميكروســـكوب  –مطابقـــة البنيـــة  –مـــواد المقدمـــة عـــن بنيـــة 
الخـــــواص  –الخـــــواص الكهربيـــــة  –الخـــــواص الحراريـــــة للمـــــواد  -الخصـــــائص الميكانيكيـــــة للمـــــواد  - اإلليكترونـــــي

أســـالك  و قضـــبان و تركيـــب وتصـــنيع جســـيمات : جســـيمات النـــانو وتوصـــيفها -الخـــواص الضـــوئية  –المغناطيســـية 
 .قياسات جسيمات النانو –خصائص جسيمات النانو  - تشتت واندماج جسيمات النانو -أنابيب النانو و 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٨٩ الدبلومات البينية

 

  السبائك الخفيفة المتقدمة :  ٥٠٧د م م ت 
الســباكة : الميتالورجيــا الفيزيقيــة لاللومنيــوم وســبائك األلومنيــوم - والمــاغنيزيوم و التيتــانيومإنتــاج ســبائك االلومنيــوم 

تقنيـات  - األداء الهندسـى ومجـاالت التطبيـقو السـباكة : التيتانيوم وسبائك التيتـانيوم - مقاومة التآكلو الخصائص و 
المــواد المؤلفــة والمعــادن الرغويــة : ات التشــغيلالمــواد الجديــدة وعمليــ -الــربط مثــل التحريــك باإلحتكــاك ولحــام الليــزر

 .وعمليات التصلب السريعة

 اإلختبارات العملية للمواد :  ٥٠٨د م م ت  

إختبـار الصـالدة  - إختبـار الصـالدة - إختبـار الشـد: اإلختبـارات الميكانيكيـة اإلتالفيـة وأهميـة إسـتخدامها: المقدمة
 –اإلجهــاد الــدوري  -الكــالل إختبــار  - لصــالدة وخصــائص الشــدالعالقــة بــين ا –علــي المســتوي الميكروســكوبي 

إختبـار إجهـاد  –منحنـي الزحـف : إختبـار الزحـف - إختبار متانة الكسـر - إختبار متانة التصادم –التعب الدوري 
   .التنبؤ بصفات المواد علي المدي الطويل –تفسير بيانات الزحف الهندسي  –التمزق 

  كسور وٕانهيار المواد :  ٥٠٩د م م ت  

دراســة القــوة والمتانــة للمعــادن والخزفيــات  - مقدمــة لميكانيكــا الكســر المــرن الخطــى وميكانيكــا الكســر المــرن اللــدن
دراســة الكــالل للمــواد الهندســية مــن   -والبلمــرات بالنســبة الــى خصــائص التشــغيل وعالقتهــا بالبنيــة الميكروســكوبية 

مناقشة حاالت الكسور والكالل تحت تـأثير العوامـل البيئيـة   - قة إجهاد حياة الموادوطري إتجاه قدرة إحتمال العيوب
  .طريقتى تحليل اإلنهيار وعرض اإلنهيار -

  المواد المؤلفة  : ٥١٠د م م ت 
األلياف واألنسجة المسـتخدمة لتقويـة اللـدائن  –المقواه باأللياف : تعريف وتصنيف المواد المؤلفة بأنواعها المتعددة 

 –أليـاف الكربـون  –خصائص المكونـات الرئيسـية  –تحليل اإلجهادات  –طرق التصنيع المختلفة للمواد المؤلفة  –
  . تطبيقات هندسية  –الزجاج والخزفيات  –المواد المؤلفة من البلمرات مع الفلزات 

  التكلفة األمثل لدورة مراحل المواد  : ٥١١د م م ت 
العوامــل الحرجــة فــى تحليــل  - التشــغيل وتكلفــة التفتــيش والصــيانة وتكلفــة اإلنهيــار تكلفــة: تحليــل دورة مراحــل المــواد

 - األاداء بالنســبة للوقــت والتطــور المــالى وعمليــات التــدهور ومعــدل الكســور وعمليــات التحســين واإلضــافة: الــدورة
دالة التكلفة المتوقعة والشـروط : ادتحليل مسائل التكلفة المثلى لدورة المو  -نظرية إتخاذ القرار والتكلفة الكلية المثلى

  .المثلى والطرق القياسية المثلى وطريقة اإلحتمال األمثل والتطبيقات
 الديناميكا الحرارية للمواد:  ٥١٢د م م ت 

ــديناميكا الحراريــة وتطبيقاتــة - الخــواص المختلفــة بالــديناميكا الحراريــة - الطاقــة والشــغل القــانون  .القــانون األول لل
معــادالت الــديناميكا و  جيــبسو الطاقــة الحــرة هيلمهــولتز و  الــدوال األخــرى مثــل االنثــالبي–لــديناميكا الحراريــة  الثــاني ل
 –الـــــديناميكا الحراريـــــة للمحاليـــــل  - ىئايـــــتـــــزان التفاعـــــل الكيمإ –القـــــانون الثالـــــث للـــــديناميكا الحراريـــــة . الحراريـــــة

 .)ئناللدا( الديناميكا الحرارية للبوليمرات  - كيمياءو الكهر 



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٩٠  الدبلومات البينية

  عمليات تشغيل البلمرات : ٥١٣د م م ت 

  - القولبـه بـالحقن و القولبـه بالضـغط  - تقنيـات البثـق  - أساسيات سلوك المواد عند التشغيل  - تحضير اللدائن
 .تقنيات الوصل  - الرغويات – تقنيات المواد المركبة ذات األلياف

   الميتالورجيا الفيزيقية : ٥١٤ ت د م م
إختيار عينات المساحيق وحجم الحبيبات وتقنيات القياس والغربلة والترسيب وطرق تناثر : المساحيق توصيف 

والميكانيكية واإلليكترونية  الطرق االساسية :تصنيع المساحيق - الضوء وحجب الضوء وطريقة أشعة أكس
المزج والخلط واإلحتكاك طرق   -مناولة المساحيق المدمجة   -طرق التحكم الميكروسكوبى  - والكيميائية

  .الكثافة الكاملة اإلليكترونية –طرق التشغيل  –التلبيد اإلليكترونى  –الدمج اإلليكترونى   - وٕاعتبارات األمان
  موضوعات مختارة فى المواد المتقدمة : ٥١٥د م م ت 

ة مواد الخزفيات والتطبيقات الخصائص الميكانيكية والحرارية والكهربائية والمغناطيسية والضوئية بالنسبة إلى بني
الخزفيات فى درجات الحرارة العالية ومقاومتها لعوامل التآكل الشديد فى التطبيقات الميكانيكية تحت  - العلمية

اإلحتماالت والحدود إلستخدام الخزفيات فى الظروف  - لتطبيقات فى مجال اإلليكترونياتا - الضغوط العالية
  .تاج الخزفيات وعمليات اإلنجاز النهائية ودراستهاعمليات إن - البيئية القاسية

   الكتابة الفنية الهندسية  : ٥١٦ت  د م م
الكتابات الهندسية الفعالة  –مراجعة قواعد اللغة وميكانيكا اإلسلوب  –أهمية التقارير الهندسية وأنواعها ومتطلباتها 

 –البحث عن المعلومات الهندسية على اإلنترنت  –مهارة اإللقاء  –تنمية مهارات اإلتصال  –بناء الفقرات  –
  . إستخدام الحاسب فى كتابة التقارير 

   كيمياء المواد المتقدمة    : ٥١٧ت  د م م
اإلتزان الديناميكى فى العمليات الفيزيائية  –خواص المحاليل  –الميزان المادى والحرارى  –الحالة الغازية 

خواص  –التركيب الذرى  –المقطوعات الصناعية  –التلوث ومعالجتة  –التأكل  –الكيمياء الكهربية  –والكيميائية 
  .اإلتزان الكيميائى  –الرباط الكيميائى  –العناصر 

   فيزياء الجوامد  :  ٥١٨ت  د م م
  . اإلستقطاب  –الحيود  –التداخل  –خواص الموجات  –طبيعة وٕانتشار الضوء : البصريات الفيزيائية 

  إنعكاس وٕانكسار وحيود   –ظاهرة دوبالر  –النبضات  –شدة الصوت  –جات الصوتية المو : الصوتيات 
  .مبادىء علم فوق الصوتيات وتطبيقاتة واستخدامه فى التشخيص والقياسات  –الصوت              

  .الموجات والضوء  –الطيف الكهرومغناطيسى : الكهرومغناطيسية 
           –النسبية  –الفيزيقا النووية  –الفوتونات واإللكترونيات  –تفاعل الذرات  –تركيب الذرة : الحديثة  الفيزياء

 .   التوصيل الفائق السرعة  –الليزر  -فيزيقا وميكانيكا الكم                        

 

  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٩١ الدبلومات البينية

  المشروع  : ٥٩٩د م م ت 
تتنوع الموضوعات التى يتم تدريسها فى إطار المشروع التطبيقى لتناسب المشكالت والمهارات التى يواجهها 

وسيتم  اإلستعانة بمحاضرين من الدول األوروبية أو ) من بين المقررات والموضوعات المختارة أو غيرها (الطالب 
 .المشروعاتذا لزم األمر لبيان بعض المعلومات المتعلقة ببعض إالصناعة 

   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٩٢  الدبلومات البينية

  
  صيانة المنشآت  ):٢٥٠(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررا  الكود
  -  ٢  )١(هندسة جيوتقنية   ٥٠١تصم
  ٥٠١تصم   ٢  )٢(هندسة جيوتقنية   ٥٠٢تصم 
  -  ٢  المؤثرات المعمارية والبيئية  ٥٠٣تصم 
  -  ٢  )١(تحليل إنشاءات   ٥٠٤تصم 
  ٥٠٤تصم   ٢  )٢(تحليل إنشاءات   ٥٠٥تصم 
  -  ٢  )١(خواص مواد   ٥٠٦تصم 
  ٥٠٦تصم   ٢  )٢(خواص مواد   ٥٠٧تصم 
  -  ٢  )١(خرسانة مسلحة   ٥٠٨تصم 
  ٥٠٨تصم   ٢  )٢(خرسانة مسلحة   ٥٠٩تصم 
  -  ٢  المنشآت الصلب  ٥١٠تصم 
  -  ٢  القوانين والتشريعات  ٥١١تصم 
  -  ٢  إدارة أعمال اإلصالح والتدعيم  ٥١٢تصم 
  *  ٦  المشروع  ٥٩٩تصم

  ساعة على األقل من المقررات عاليه ١٦اإلنتهاء من * 
  

  توصيف المقررات
  )١(هندسة جيوتقنية 

  إستكشاف الموقع، تقرير أبحاث التربة، التربة ذات المشاكل، قدرة تحمل التربة، هبوط المنشآت
  )٢(هندسة جيوتقنية 

  .المياه الجوفية، تقوية وتدعيم األساساتاألساسات الضحلة، األساسات العميقة، سد جوانب الحفر، التحكم فى 
  المؤثرات المعمارية والبيئية

دراسة النظم المعمارية التراثية وأسس الصيانة والترميم والحفاظ، ويشمل ذلك دراسة الحالة الراهنة للمبنـى والفتحـات 
ات البئيــة لمكونــات المبنــى ونظــم العــزل للرطوبــة والحــرارة والصــوت، دراســة نظــم التركيبــات الفنيــة بالمبــانى والتــأثير 

واإلضــافات والترميمــات والتحســينات والصــيانة، والقيمــة المضــافة لهــذه األعمــال والمــردود اإلقتصــادى لهــا، ودراســة 
  .قيمة اإلضافات على العمر اإلفتراضى للمبنى

  
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٩٣ الدبلومات البينية

  )١(تحليل إنشاءات 
وتوزيــع اإلجهــادات فــى العناصــر ، طــرق حســاب األحمــال )نظــام هيكلــى، حــوائط حاملــة(الــنظم المختلفــة للمنشــآت 

  .اإلنشائية فى المنشآت
  )٢(تحليل إنشاءات 

رأســيًا (طــرق زيــادة قــدرة العناصــر اإلنشــائية لتحمــل األحمــال الرأســية، طــرق زيــادة قــدرة العناصــر اإلنشــائية بــالمبنى 
  .على تحمل األحمال الجانبية الناشئة عن الزالزل أوالرياح) وأفقياً 

  )١(خواص مواد 
وتركيـــب مـــواد اإلنشـــاء، التـــأثير الكيميـــائى والفيزيـــائى للعوامـــل البيئيـــة علـــى خـــواص مـــواد اإلنشـــاء، الفحـــص  أنـــواع

 .البصرى وأعراض تدهور المواد، تقييم مقاومة المواد فى المنشآت القائمة

  )٢(خواص مواد 
يم، تـأثير عمليـات التـرميم والتـدعيم ترميم وتدعيم مواد اإلنشاء، مواد الترميم والتدعيم، اختبارات مـواد التـرميم والتـدع

 .على اختالف خواص المواد موضعياً 

  )١(خرسانة مسلحة 
أنواع وأشكال العيوب فى المنشآت، طرق الفحص، تشخيص العيوب، إعداد تقرير المعاينة، إختبـار وتقيـيم مقاومـة 

  .العناصر والمنشآت القائمة، الصيانة الوقائية
  )٢(خرسانة مسلحة 

اتيجية اإلصالح، األعراض، التشـخيص، العـالج، طـرق اإلصـالح وتـدعيم العناصـر الخرسـانية، تقيـيم المنهج واستر 
  .أداء المنشآت بعد الترميم، حاالت دراسية

  المنشآت الصلب
التفتيش على المنشآت الصلب أثناء التصنيع، التفتيش على المنشـآت الصـلب أثنـاء التركيـب، زيـادة قـدرة العناصـر 

قاومــة األحمــال باســتخدام الصــلب اإلنشــائى، زيــادة قــدرة النظــام اإلنشــائى علــى مقاومــة األحمــال اإلنشــائية علــى م
  . الرأسية أو الجانبية باستخدام الصلب اإلنشائى

  القوانين والتشريعات
ــة، مســئولية الضــمان المعمــارى، لــوائح تنظــيم  مقدمــة عــن مبــادئ القــانون، مقدمــة عــن قــانون التجــارة، عقــد المقاول

 .البناءأعمال 

  إدارة أعمال اإلصالح والترميم
عمليـــــات وتكنولوجيـــــات اإلصـــــالح والتـــــدعيم، تجهيـــــز البـــــرامج الزمنيـــــة لعمليـــــات اإلصـــــالح، التكـــــاليف التقديريـــــة 

  .والتفصيلية، إنتاجية وتكاليف العمالة، إدارة مراقبة الجودة، تقنيات قياس الجودة، متابعة األداء للزمن والتكلفة



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٩٤  الدبلومات البينية

يـتم تقسـيم . المشروع عدد من الحاالت الواقعية من الطبيعة واقتراح طـرق تـدعيم وٕاصـالح للمنشـأةيتناول  :المشروع
الطالب إلى مجموعات كل مجموعة تتناول دراسة حالة واقعية ويـتم عـرض المواضـيع ومناقشـة الطـالب فـى نهايـة 

  .مدة المشروع
  

  والبيئة تكنولوجيا تجهيز الخامات ):٢٥١(جدول 
  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  المقررسم إ  الكود

  -  ٣ المخلفات و معالجتها   ٥٦١منج 
  -  ٣ الموارد الطبيعية  ٥٦٢منج 
  -  ٣  للمخلفاتالتعويم الفصل ب  ٥٦٣منج 
  -  ٣  للعلوم البيئية يةحطسالكيمياء ال  ٥٦٤منج 
  -  ٣  كتابة التقارير باللغة اإلنجليزية  ٥٦٥منج 
  -  ٣  عناصر البيئيةلل التحليل الكيميائي  ٥٦٦منج 
  -  ٣  معالجة المخلفاتالمتقدمة في  تقنياتال  ٥٦٧منج 
  -  ٣  الصناعة والبيئةفي  يةتطبيقالميكروسكوبية الخامات   ٥٦٨منج 
  -  ٣  التلوث وأثره البيئي  ٥٦٩منج 
  -  ٣  المشروع  ٥٩٩منج 

  . ساعة معتمدة من المقررات المطروحة على ان تتضمن المشروع ٣٠يختار الطالب مقررات 
  

  توصيف المقررات
  

 المخلفات و معالجتها ١٦٥منج 

 ومن. منها التخلص وطرق النفايات مختلف ومعالجة النفايات وتوصيفها المصادر المقرر مختلف هذا يغطي
  .معالجتها وفوائد النفايات من التخلص وخيارات اآلثار مختلف علي الطالب يتعرف أن المتوقع
  الموارد الطبيعية ٢٦٥منج 
 الموارد. الطبيعية للموارد االقتصادي واألثر المائية، والموارد والمعادن، والنفط، الطبيعية، الثروات دراسة يقدم

  .الطبيعية للموارد بدائل. متجددة غير مصادرك الطبيعية
  للمخلفاتالتعويم الفصل ب ٣٦٥منج 
و خاصة  مياهال من النفط فصل. النفايات معالجة في المستخدمة التعويم التقنيات أنواع - لتعويمعن ا مقدمة
و  األكسجين - األوزون - التعويم الكهربي– و تنقية المياه تعويم أساسيات -الهوائي التعويم طريق عن الموثة
  .المياه استخدام إلعادة الترشيح-التعويم نظم - األكسدةب التعويم



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٩٥ الدبلومات البينية

  للعلوم البيئية يةحطسالكيمياء ال ٤٦٥منج 
 الكربون، أوكسيد - الثقيلة المعادن ايونات إلزالة المعادناستخدام  – الغروية السطوح على المياه تركيب

المتراكبات – والتطبيقات والخصائص التوليف - والمخدرات والمتفجرات، سامة، للمركبات المعدنية وممتصات
من  الممتزات خصائص واالمتزاز الهيكلية - كيميائيا معدلةال السيليكاب مليئة المساميةذات  يه النانومتريةالبوليمر 

  .الكربون المعالج حراريا و المعادن
  كتابة التقارير باللغة اإلنجليزية ٥٦٥منج  

 ةنحويالتعديالت و القواعد ال – االختيار كلمة - البدءكيفية  – وأنماط هيكل كتابة - التقارير لماذا - فنية تقارير
  .مناقشة - النتائج - كتابةال طرق – مقدمةالكتابة  - كتابة الخالصة - الترقيم عالمات -

  عناصر البيئيةالتحليل الكيميائي لل ٦٦٥منج 
 - والنفايات الصلبة والمواد األراضي تحليل - المياه تحليل - تحليلهم طرقو  البيئة يال الملوثات نقل - مقدمة
  .والجسيمات الغازات - الجوي الغالفالغازات و حبيبات  تحليل
  معالجة المخلفاتالمتقدمة في  تقنياتال ٦٧٥منج 
 متناهية الي احجام طحنال – المغناطيسي الفصل - التقليدية المعالجة طرق - المعالجة تقنياتفي  مقدمة
تطبيقات تجهيز الخامات  في  – والتلبد التخثر - الدقيقة تكنولوجيا الجسيمات - يكهربال فصلال - الصغر

  .البيولوجية المعالجة - التعويم - سيراميكال و الورق صناعات
  الصناعة والبيئةفي  يةتطبيقالميكروسكوبية الخامات  ٥٦٨منج 
 المعدنية تحليل - وآثارها المعدنية التحوالت -  المعادن خصائص - المعادن علم أساسيات - المعادن لعلم مقدمة

  و البيئة  المعادن - الصناعية المعادن - المعدنية الرواسب استكشاف في المعادن - والبيئة والصناعة
  التلوث وأثره البيئي ٥٦٩منج 
 -  الصلبةبالمواد  والتلوث والمائي ئيالهواالتلوث  – التلوث أهمية التعرف علي – التلوث أنواع - التلوث تعريف
  .التلوث تأثير من الحد/  تجنب طرق. والبيئة البشرية على التلوث آثار

  
  

 
   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٩٦  الدبلومات البينية

  
  المعادن الصناعية ):٢٥٢(جدول 

  مقرر مؤهل  عدد الساعات المعتمدة  سم المقررإ  الكود
  -  ٣  يةتطبيقالميكروسكوبية الخامات   ٥٤١منج 
  -  ٣ المعادن الصناعية   ٥٤٢منج 
  -  ٣  وموادها االوليةصناعة االسمنت   ٥٤٣منج 
  -  ٣  صناعة الزجاج وموادها االولية  ٥٤٤منج 
  -  ٣  المعادن الصناعية وتطبيقاتها في صناعة البترول  ٥٤٥منج 
  -  ٣  تطبيقات المعادن الصناعية في المجاالت الطبية  ٥٤٦منج 
  -  ٣  تطبيقات المعادن الصناعية في الزراعة  ٥٤٧منج 
  -  ٣  موضوعات مختارة  ٥٤٨منج 
  -  ٣  المشروع  ٥٩٩منج 

  . ساعة معتمدة من المقررات المطروحة على ان تتضمن المشروع ٣٠يختار الطالب مقررات 
   



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٩٧ الدبلومات البينية

  توصيف المقررات
  

  يةتطبيقالميكروسكوبية الخامات  ١٤٥منج 

  - االلكتروني المجهرو  الضوئي سحاالم - الضوئي المجهر - ات المعدنيةخاملل يالمجهر الفحص  مبادئ
 ات الفحصتطبيق – والمعادن التعدين تجهيز في المجهر دور - والهندسة العلوم في يالمجهر الفحص  اتتطبيق

  .البيئية القضايا لحل يالمجهر 
  المعادن الصناعية ٢٤٥منج 

تجهيز  –تطبيقات المعادن الصناعية في المجاالت المختلفة  –المعادن الصناعية  –انواع المعادن  –مقدمة 
  .امثلة و نماذج –المعادن الصناعية لتحقق المواصفات الصناعية 

  صناعة االسمنت وموادها االولية  ٣٤٥منج 

في صناعة  الخام المواد تجهيز ،االسمنت  في صناعةالمطلوبة  والمواصفاتفي صناعة االسمنت  الخام لموادا
  .حالة دراسات ،مراحل صناعة االسمنت  –االسمنت 

  صناعة الزجاج وموادها االولية ٤٤٥منج 

في صناعة  الخام المواد تجهيز ،الزجاج  في صناعةالمطلوبة  والمواصفاتفي صناعة الزجاج  الخام لموادا
  .حالة دراسات ،مراحل صناعة الزجاج  - الزجاج 

  المعادن الصناعية وتطبيقاتها في صناعة البترول ٥٤٥منج 

تجهيز المعادن لتالئم صناعة  –المواصفات المطلوبة  –المعادن الصناعية المستخدمة في صناعة البترول 
  دراسة حاالت –كيفية استخدامها و مجاالت استخدامها  -البترول 

  تطبيقات المعادن الصناعية في المجاالت الطبية ٦٤٥منج 

 - تجهيز المعادن للمجاالت الطبية  –المواصفات المطلوبة  – المعادن الصناعية المستخدمة في المجاالت الطبية
  دراسة حاالت –كيفية استخدامها و مجاالت استخدامها 

  تطبيقات المعادن الصناعية في الزراعة ٤٧٥منج 

كيفية  -تجهيز المعادن للمجاالت الزراعية  –المواصفات المطلوبة  – المعادن الصناعية المستخدمة في الزراعة
  دراسة حاالت –تصنيع االسمدة  –ا و مجاالت استخدامها استخدامه

  موضوعات مختارة ٥٤٨منج 
  

 
  



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٩٨  الدبلومات البينية

 الغازفي هندسة إنتاج  البيني الدراسات العلياادبلوم ) ٢٥٣(جدول 

  الفصل الدراسي االول

  أسم المقرر  الكود
عدد الساعات 

  المعتمدة
  مقرر مؤهل

  -  ٣ الصخورتقويم الطبقات و الفيزياء البترولية خواص   ٥٠١غاز
  -  ٢ الهندسية تحليل المخاطر والمنافع ٥٠٢غاز
  -  ٣ هندسة مكامن الغاز ٥٠٣غاز

  الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات   أسم المقرر  الكود
  مقرر مؤهل  المعتمدة

  -  ٣  هندسة إنتاج الغاز  ٥٠٤ غاز
  - ٢ الحفر أساسيات هندسة  ٥٠٥ غاز
  -  ٢ التحكم فى ّابار الغاز  ٥٠٦ غاز

  الفصل الدراسي الثالث
  - ٢ نقل الغاز و هيدروليكا خطوط الغاز  ٥٠٧ غاز
  - ٣ و السمنتة وتكملة اّالبار/ تصميم مواسير التغليف   ٥٠٨ غاز
  - ٢ تنشيط ّابار الغاز  ٥٠٩ غاز

  الفصل الدراسي الرابع
  - ٣  مشروع التخرج  ٥١٠ غاز
إدراة المحطات عمليات الغاز الطبيعي الحقلية و عمليات   ٥١١ غاز

 المتكاملة

٣ -  

 ٥١٢ غاز
  او 

٥١٣غاز 

 ٢ ختياريإ مقرر

-  

  ةمتطلب سابق  لخريجي الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائي

خـــواص موائـــع المكـــامن وســـريان الموائـــع خـــالل األوســـاط   ٥٠٠غاز 
 *المسامية

٣  -  

  
    



 

  جامعة القاهرة
 

  الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة  ٢٠١٥/٢٠١٦

 

  

٤٩٩ الدبلومات البينية

  
المقررات توصيف  

  الغاز انتاجدبلوم الدراسات العليا في هندسة 
فى فصل دراسـى منفصـل  هالمقرر االجباري  لخريجي الهندسة الميكانيكية، الكهربية و الكيميائية المطلوب دراست*

  او مع مقررات الفصل الدراسى االول للدبلوم حسب قدرة المتقدم
  *ن الموائع خالل األوساط المساميةخواص موائع المكامن وسريا ٥٠٠غاز 

ــــةالطــــوري للســــوائل ، التوصــــيف النــــوعي للتخــــواص الغــــازات ، التصــــرف  ــــنظم الهيدروكربوني ، صــــرف الطــــوري لل
 المعــادالت األساســية لســريان الموائــع، التوصــيف الكمــي  للتصــرف الطــوري ، خصــائص موائــع المكــامن البتروليــة

  .رمعادلة اإلنتشا، حلول ، معادلة اإلنتشار االوساط المساميةفي  المتعددة االطوار
 الطبقات و الفيزياء البترولية خواص الصخورتقويم  ٥٠١غاز 

ــــار، تســــجيالت الطبقــــات، تســــجيالت المســــامية،  أساســــيات خــــواص صــــجور المكــــامن، اساســــيات تســــجيالت االب
  تسجيالت المقاومة، التشبع، تحاليل تسجيالت االبار وتفسيراتها 

 الهندسية  تحليل المخاطر والمنافع ٥٠٢غاز 

ـــة تقيـــيم  ـــة واحتمالي ـــرارات )RPRA(المخـــاطر الموثوقي ). CBA(، وتحليـــل التكلفـــة و المنـــافع )DA(، وتحليـــل الق
  .المخاطر المرتبطة بالمشاريع الهندسية الكبيرة مثل تصميم العمليات وربط العمليات مع العوامل البيئية الخارجية

  هندسة مكامن الغاز ٥٠٣غاز 
بالطريقة الحجمية، حسابات كمية الغاز بـالمكمن باسـتخدام تقدير إحتياطيات الغاز،  حسابات كمية الغاز بالمكمن 

معادلة االتزان، أداء مكامن الغاز، التنبؤ باداء المكمن، مكامن متكثفات الغاز، منحنيات تناقص معدالت االنتـاج، 
 اختبارات طبقات الغاز، تنمنية مكامن الغاز

  هندسة إنتاج الغاز ٥٠٤غاز 
فــي وجــود المــاء والمتكثفــات، مكــامن الغــاز، إحتيــاطي الغــاز داخــل الطبقــات  خــواص الغــاز الطبيعــي، ســلوك الغــاز

المسامية، إختبارات ابـار الغـاز، سـريان الغـاز داخـل ّابـار االنتـاج، سـريان الغـاز فـى االنابيـب، سـريان الغـاز خـالل 
، تحاليـل نظـام االختناقات، حسابات الضغط فى قاع بئر الغاز، ضغط الغاز باسـتخدام الضـواغط ، قياسـات الغـاز

  .االنتاج باستخدام نظم تحاليل العقدة
  أساسيات هندسة الحفر٥٠٥غاز 

دققــات  .نظــام وحــدات القيــاس، العالقــة بــين ضــغط قــاع البئــر ودرجــة الحــرارة، تصــميم عمــود الحفــر، انظمــة الرفــع
الوظـائف، : الحفـرسـوائل . اختيار الـدقاقات  ،bit Diamond and PDCوالدقاقات الدورانية المخروطية : الحفر

  .والخصائص، واختيار أنواع سائل الحفر، واختبارات سوائل الحفر، هيدروليكا الدقاقات
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٥٠٠  الدبلومات البينية

 التحكم فى ّابار الغاز ٥٠٦غاز 
البئـــر،  ضـــغط المكمـــن، طـــرق الـــتحكم األوليـــة فـــي البئـــر، دينامكيـــة الضـــغط فـــي الـــتحكم فـــي البئـــر، أصـــول إدارة

لفــوران  التحــذير تحــت ســطح البحــر، عالمــات أنظمــة الــتحكم الــتحكم ، ومعــدات االنفجــار منــعفــوران البئــر،  أســباب
فـي االبـار المائلـه، معالجـة الفـوران  الـتحكم غاز الفوران، إجراءات غلق البئر، طرق الـتحكم، البئر، عمليات تحويل

عمليــات الــتخلص مــن الغــاز،  فـي حــاالت وجــود الــدقاق فــي قــاع البئـر وحــاالت وجــود الــدقاق بعيــدا عــن قـاع البئــر،
معالجة الفوران في حاالت وجود الدقاق خارج البئر، معالجة الفـوران فـي حـاالت خاصـة، مشـاكل المعـدات السـفلية 

  .خالل التحكم في البئر
  نقل الغاز و هيدروليكا خطوط الغاز ٥٠٧غاز 

الغــاز، محطــات ضــغط الغــاز، خــواص الغــاز الطبيعيــة، تنــاقص الضــغط نتيجــة االحتكــاك، الضــغط المطلــوب لنقــل 
. حلقــات االنابيــب مقابــل التضــاغط ، تحاليــل االنابيــب، الهيــدروليكا الحراريــة، التحاليــل االنتقاليــة وحــاالت دراســية

  .الصمامات وقياسات معدالت التدفق، اقتصاديات النقل باالنابيب
 و السمنتة وتكملة اّالبار/ تصميم مواسير التغليف  ٥٠٨غاز 

، المنشــأ، والتنبــؤ وتحديــد الضــغوط الغيــر طبيعيــة، ومشــكالت الحفــر المرتبطــة بالضــغوط الغيــر طبيعيــة، ضــغوط الطبقــات
وظــائف وخصــائص : االســمنت. إختيــار أعمــاق وضــع مواســير التغليــف، تصــميم مواســير التغليــف.وضــغط كســر الطبقــات

تكملــة  .نت وتقيــيم غــالف األســمنتاإلســمنت، وعمليــات اســمتت االبــار مرحلــة واحــدة ومتعــددة، وعمليــات اختبــار االســم
: انــواع اكملــة االبــار.  تعريــف، التــاريخ والتطــور، ميكانيكيــة قــوة دفــع المكــامن، تصــنيف اكملــة االبــار: نظــرة عامــة - االبــار

  .اكملة الطبقة الواحدة، االكملة لطبقات متعددة، علمليات الصيانة والمعالجة الكملة االبار، امثلة الكملة االبار
  تنشيط ّابار الغاز  ٥٠٩غاز 

مشــــاكل االبــــار المنتجــــة، تلــــف الطبقــــات، نظريــــات كســــر الطبقــــات هيــــدروليكيا، تحديــــد االبــــار المرشــــحة للكســــر 
الهيــدروليكي، مســاحة الكســر، الموائــع المســتخدمة فــى الكســر الهيــدروليكي واالضــافات، ميكانيكــا الصــخور واشــكال 

ي، نتائج الكسر وأثرها علي زيـادة إنتاجيـة البئـر، طـرق تحمـيض الكسر الهيدروليكي، إقتصاديات الكسر الهيدروليك
ومعالجــة الطبقــات، أنــواع االحمــاض وكيميائيــة تفاعالتهــا، اساســيات كســر الطبقــة بالحــامض، تحمــيض الصــخور 

  .الرملية و الكربونية، إضافات االحماض، إقتصاديات التحميض
 مشروع التخرج ٥١٠غاز 

الب فـي مجموعـات مـع اعطـائهم الفرصـة لتنفيـذ المفـاهيم والتقنيـات التـي درسـها الهدف من المشروع هو توزيع الطـ
  يقدم كل طالب اطروحة مكتوبة للمشروع مع االمتحان الشفوي. لعمل تصميم  لمشكلة خاصة

 عمليات الغاز الطبيعي الحقلية و عمليات إدراة المحطات المتكاملة ٥١١غاز 
عمليــات فصــل الغــاز والســوائل، مراحــل الفصــل، عمليــات الفصــل عنــد درجــات الحــرارة المنخفضــة، نظــم الغــاز مــع 
الماء، تجفيف الغاز، المحتوى المائي للغاز الطبيعـي، هيـدرات الغـاز، مـانع الهيـدرات، تحليـة الغـاز وٕازالـة مرسـبات 

ت الى عنصر الكبريت، استخالص سوائل الغاز الكبريت من الغاز الطبيعي، وحدة كالوس لتحويل مرسبات الكبري
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٥٠١ الدبلومات البينية

إدارة التّاكــل، فحــص المــواد،  .وطــرق إزالتهــا) الهليــوم –النيتــروجين  -الزئبــق(الطبيعــي، شــوائب اخــرى فــى الغــاز 
  .عيوب وانهيار المركبات، خطط مكتوبة للفحص، خدمات العوازل، خدمات اللحام، الفحص على اساس المخاطر

  الغاز المتقدمة مكامن متكثفات ٥١٢غاز 
مقدمة و مراجعة مكامن متكثفات الغاز، طرق اخذ العينات و طرق القيـاس المعمليـة التـى تحـاكي ظـروف الضـغط 

الحجم، معادلة الحالة وتشخيص المائع، طرق معادلـة االتـزان شـاملة معامـل الحيـود للطـورين، الفـيض  –الحرارة  –
مل انضغاطية الماء، أداء البئـر الـداخلي واالنسـداد بالمتكثفـات حـول المائي، إحتباس الغاز و المتكثفات، تأثير معا

البئــر داخــل الطبقــة، أداء الرفــع داخــل انابيــب االنتــاج، تحاليــل العينــات الصــخرية والنفاذيــة النســبية، إعــادة تــدوير 
  . الغاز، نظم حقن الغاز و إعادة التبخير للمتكثفات، المكامن متعددة الطبقات واداء اّالبار

  المبادالت الحرارية وتبريد الغاز الطبيعي  ٥١٣از غ
ــــــــادل ــــــــي وحــــــــدات  لحــــــــرارةا مب ــــــــات ف ــــــــواع ،الغــــــــاز توربين ــــــــة أن ــــــــادالت الحراري ــــــــاد .المب ــــــــة ،ئ مب ــــــــادل العملي  مب

حـراري،  خـالل مبـادل ضـغط انخفـاض الغـاز، توربينـات المنشآت وقدرة على كفاءة انخفاض الضغط تأثيرو  لحرارةا
المبـادالت  السـطحية، تصـميم نقل الحرارة من خالل انتقال الحرارة لمبادالت الحرارية، السطحية الحرارةأنواع انتقال 
ـــــــــــــــي  الحراريـــــــــــــــة، ـــــــــــــــادل الحـــــــــــــــراري التـــــــــــــــدفق ف ـــــــــــــــال الحـــــــــــــــرارة المحـــــــــــــــدد مســـــــــــــــبقامع المب الســـــــــــــــطحية،  انتق

 التوسع درجة الحرارة تعويض غير المباشرة، نظام نوع الحرارية المبادالت اقترن السائل
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